ZAPROSZENIE DO TEATRU POWSZECHNEGO
październik 2018

Ceny biletów:
„Upadanie” – 20, 21, 26 października – 30 złotych
„Lawrence z Arabii” – 24, 25 października – 30 złotych

INFORMACJA I REZERWACJE:
Biuro Obsługi Widzów: tel.: 22 818 48 19, e-mail: bow@powszechny.com
Kasa biletowa Teatru: tel.: 22 818 25 16, e-mail: kasa@powszechny.com
więcej na: www.powszechny.com

„UPADANIE”
20 października, godz. 19:00
– spektakl z angielskimi napisami
21 października, godz. 17:00
26 października, godz. 19:00
reżyseria: Árpád Schilling
obsada: Klara Bielawka, Arkadiusz
Brykalski, Anna Ilczuk, Michał Jarmicki,
Wiktor Loga-Skarczewski,
Ewa Skibińska, Julian Świeżewski
czas trwania: 95 minut (bez przerwy)
„Upadanie” – spektakl jednego z najwybitniejszych reżyserów europejskich – to próba odpowiedzi
na pytanie, dlaczego współczesny świat tak się radykalizuje i gwałtownie skręca na prawo? Nie będzie
to socjologiczna analiza, ale zniuansowana psychologicznie opowieść rodzinna. Schilling snuje
niemal Czechowowską historię, w której pod pozorem rutyny codziennego życia, stopniowo
odsłaniają się kolejne uwikłania bohaterów. Komplikacje tych jednostkowych historii, hipokryzja,
zaniedbania i intelektualne lenistwo prowadzą do dramatu.
„LAWRENCE Z ARABII”
24 października, godz. 19:30
25 października, godz. 19:30
– spektakl z angielskimi napisami
reżyseria: Weronika Szczawińska
obsada: Mamadou Góo Bâ. Wiktor
Loga-Skarczewski, Natalia Łągiewczyk
Maria Robaszkiewicz, Karina Seweryn,
Piotr Wawer Jr
czas trwania: 90 minut, bez przerwy
„Lawrence z Arabii” to teatralny „głuchy telefon”, mnoży nieporozumienia i zapośredniczenia,
weryfikuje popularne przekonania. To farsa o tożsamości, powstająca dzięki interakcji kilku grup:
realizatorów, obcokrajowców zamieszkujących w Polsce oraz aktorów Teatru Powszechnego. To
również próba wejścia w nieswoje buty, zerknięcia na to, co swojskie z zewnątrz oraz fantazja
o teatrze tworzonym na zamówienie społeczeństwa różnych tradycji i języków. A także gra
z oczekiwaniami - bo co właściwie wiesz o Sudanie? Kiedy Polska była republiką bananową? Dlaczego
Zorro nosi burkę? Czy bardziej odległa jest Wenezuela, czy magazyn Amazona?
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