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WARSZTAT DRAMOWY Z SZEKSPIREM
LADY M.

NA PODSTAWIE MAKBETA WILLIAMA SZEKSPIRA, W TŁUM. LEONA ULRICHA

prowadzenie warsztatu:
Małgorzata Polakowska
scenariusz i reżyseria
spektaklu: Ida Bocian
obsada: Agnieszka Skawińska
czas trwania:
90 min. (warszat) + 60 min.
(spektakl)
ilość miejsc: 50
cena biletu: 35 zł
Mimo, że minęło kilka wieków od czasów życia Szekspira,
problematyka podejmowana w jego utworach jest nadal aktualna, a nas samych niewiele odróżnia
od szekspirowskich bohaterów. Podczas warsztatu dramowego, wprowadzającego do spektaklu Lady
M. spróbujemy zrozumieć i nazwać mechanizmy postępowania bohaterki dramatu. Celem warsztatu
jest zaangażowanie uczestników w historię przedstawioną w spektaklu poprzez użycie formy dramy
i techniki stymulatorów a w efekcie… zwiększenia poczucia sprawczości w życiu.

WARSZTAT
Przebieg modułu warsztatowego poprzedzony jest krótką rozgrzewką. Następnie osoba prowadząca
przynosi grupie zestaw przedmiotów, które powiązane ze sobą tworzą historię. Osoby uczestniczące,
wyjmując kolejne przedmioty, tworzą hipotezy na temat tego, do kogo należą i co mogło wydarzyć
się w życiu tej osoby. Odkrywają konflikt czy problem, by następnie wcielić się w role i szukać
rozwiązań. Świat fikcji, do którego zaprasza osoba prowadząca przy pomocy kilku przedmiotów, to
pole do eksplorowania życia głównego bohatera lub bohaterki danej historii, analogicznej do tej
przedstawionej w spektaklu.

SPEKTAKL
Monodram ukazuje nam Lady Makbet we współczesnym otoczeniu, jako jedną z nas. Sprawczynię czy
ofiarę, rządzącą czy rządzoną, wygrywającą, czy na przegranej pozycji? Jest to nie tylko portret
kobiety bezwzględnie dążącej do celu, ale również próba przyjrzenia się, w jaki sposób władza
wpływa na człowieka, jak korumpuje, odcina od rzeczywistości, uzależnia i zaciera granice między
dobrem a złem, sprawiając, że usprawiedliwiamy wszystkie metody umożliwiające jej pozyskanie
i utrzymanie.

WARSZTAT REŻYSERSKI Z WYSPIAŃSKIM
OD WESELA DO WESELA
NA PODSTAWIE WESEL A STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

prowadzenie warsztatu:
Ewa Ignaczak
scenariusz i reżyseria spektaklu:
Ewa Ignaczak
obsada: Ida Bocian, Marta Jaszewska,
Małgorzata Polakowska, Jakub Mielewczyk,
Piotr Srebrowski, Piotr Rogalski
czas trwania:
60 min. (spektakl) + 45 min. (warsztat)
ilość miejsc: 70
cena biletu: 35 zł

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to dzieło ponadczasowe.
Wciąż aktualne, ukazujące nasze wady i demony, obnażające

najbardziej drażliwe miejsca narodowego konstruktu. Dzisiaj w 100-leciu odzyskania przez Polskę
Niepodległości na nowo zmusza nas do zastanowienia się nad samym sobą oraz kierunkiem w jakim
zmierza nasza ojczyzna. Zachęcamy państwa by wspólnie z aktorami Teatru Gdynia Główna zgłębić istotę
dramatu, a z reżyser Ewą Ignaczak porozmawiać o procesie tworzenia i mierzenia się z mistrzem.

SPEKTAKL
Esencjonalna adaptacja „Wesela” jak w soczewce skupia naszą uwagę na zadaniach, które społeczeństwo
stawia przed intelektualistami i artystami. Na tym, by porzucili celebryckie flirty, snucie marzeń i planów,
a zamiast tego działali i podjęli wysiłki, by odważnie opisywać i krytykować rzeczywistość. By wybudzili się
ze stuletniego uśpienia i stali się przewodnikami, inspirowali, zadawali nawet niewygodne pytania. By
osiągnąć ten cel mogą liczyć na kreacyjną moc kobiet. Ale czy to wystarczy by uwolnić się spod dyktatu
Chochoła? Realizacja „Od Wesela do Wesela” wykorzystuje opalizującą znaczeniami melodię wiersza
Wyspiańskiego, aby sprawdzić, jakie sensy wyniknąć mogą ze zderzenia symbolicznego opisu sytuacji i
nastrojów końca XIX wieku

z dzisiejszą rzeczywistością.

WARSZTAT
Warsztat reżyserski Ewy Ignaczak to interaktywna rozmowa z reżyserką „Od Wesela do wesela”, podczas
której uczestnicy zostaną przeprowadzeni, kroku po kroku przez proces opracowania dramatu
Wyspiańskiego do jego scenicznej wersji. Twórczyni spektaklu ujawni kulisy analizy tekstu sztuki i swoich
badań nad okolicznościami jego powstania. Przedstawi, jak fascynacja pisarza zachodnią literaturą i operą
oraz jego postrzeganie ówczesnej sytuacji politycznej i społecznej Polski mogły mieć wpływ na jego
decyzje artystyczne, a także zaprezentuje swój sposób pracy nad dziełem. W ten sposób uczestnicy
warsztatu będą mieli niepowtarzalną okazję podejrzeć na czym polega praca reżysera, a jednocześnie
wspólnie z inscenizatorką wytropić, w jaki sposób powyższe poszukiwania zostały zamanifestowane w
gotowym przedstawieniu i jaki miały wpływ na koncepcję artystyczną spektaklu

LEKCJA Z… KAPUŚCIŃSKIM
EPITAFIUM DLA WŁADZY
INSP. MYŚLĄ CESARZA RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO

scenariusz i reżyseria: Ewa
Ignaczak
obsada: Łukasz
Dobrowolski, Wojciech.
Jaworski, Piotr Srebrowski
wykład: prof. Ewa
Nawrocka
czas trwania: 70 min. +
wykład
ilość miejsc: 70
cena biletu: 30 zł

Historia opowiedziana przez ludzi pracujących w pałacu Cesarza w
wykonaniu trójki aktorów zyskuje nerw, dynamikę i polot. Energii na

scenie towarzyszy nietuzinkowy humor kryjący się w dziele Kapuścińskiego. Reżyserka pozwala, aby
słowo wybrzmiało w stanie niezmienionym, niekiedy tylko uzupełniając oryginał o nawiązania do
współczesności.

Nośność ideowa i dramatyczna dzieła Kapuścińskiego sprawia, że spektakl jest jak lustro,
pozwala odbiorcy identyfikować się z tekstem. Reportaż obrazuje sytuację w Etiopii za
czasów panowania Hajle Sellasje I, ale w momencie publikacji trafnie obnażał także
absurdy ustroju komunistycznego w Polsce, a obecnie nie traci na aktualności, stanowiąc
przenikliwy komentarz do wydarzeń rozgrywających się na polskiej scenie politycznej.
W teatralnej adaptacji utworu uwypuklono jego ponadczasowość i uniwersalność.
„Cesarz” jest wnikliwym studium władzy, nie tylko na szczeblu najwyższym, państwowym,
władzy sprawowanej przez króla czy prezydenta. To psychologiczny traktat
o mechanizmach rządzących stosunkami międzyludzkimi niemal we wszystkich
środowiskach. Czy to mała wieś, duże miasto, zakład pracy, szkoła – zasady działania
pozostają identyczne. Spektakl ujawnia, w jaki sposób ludzie tworzą system, jak
konformizm, oportunizm, korupcja i interesowność umożliwiają jednostce sprawowanie
władzy absolutnej.

NAJBLI Ż SZE TERMINY PREZENTACJI
LADY M.
23, 24 STYCZNIA,
GODZ. 10.00 I 12.30

EPITAFIUM DLA WŁADZY
25 LUTEGO,
GODZ. 10.00 I 12.30

OD WESELA DO WESELA
TERMIN USTALANY INDYWIDUALNIE
GODZ. 10.00 I 12.30

BILETY
cena: 30/35zł
opiekunowie: 1/15 uczniów wstęp bezpłatny
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