Powszechny online. Teatr minimum
ZAPROSZENIE
kwiecień/maj 2020

➢ Szczury, reż. M. Kleczewska – 30 kwietnia, 1, 2, 3, 4 maja
➢ Boska komedia wersja 2.2 – medytacja VR na żywo, reż. K. Garbaczewski – 8 maja, 19:00

Dostęp do wszystkich materiałów z programu jest powszechny i darmowy. Jeśli jednak chcą Państwo dodatkowo
wesprzeć artystów i produkcję teatru w czasie, kiedy niemożliwe są pokazy spektakli w siedzibie, zachęcamy do
odwiedzin na stronie: https://www.powszechny.com/rezerwacja/termin.html?id=345

SZCZURY
30 kwietnia, 1, 2, 3, 4 maja
reżyseria: Maja Kleczewska
obsada: Karolina Adamczyk,
Eliza Borowska, Aleksandra
Bożek, Magdalena Koleśnik,
Karina Seweryn, Maria
Robaszkiewicz, Tomasz
Chrapusta, Michał Czachor,
Michał Jarmicki, Mateusz
Łasowski
czas trwania: 120 min (bez przerwy)

➤ kiedy: od czwartku (30 kwietnia, od godz. 12.00) do wtorku (5 maja, do godz. 10.00)
➤ gdzie: spektakl będzie dostępny na kanale teatru na YouTubie (link pojawi się na FB i na naszej stronie
www)
Opowieść o biednej służącej, zmuszonej sprzedać swoje dziecko, której dramat rozgrywa się w cieniu miałkich
intryg środowiska artystycznej bohemy, to nie tylko rozliczenie z mieszczańską hipokryzją, bigoterią i
kabotyństwem, lecz także radykalna obrona prawa artysty do mówienia na scenie i ze sceny o sprawach
najistotniejszych, najbardziej przejmujących, najboleśniejszych. (...) Kleczewska nie pozostawia złudzeń,
stawia brutalnie trzeźwą diagnozę, wykrzykuje swój własny manifest - albo jest się artystą i nieustannie
poszukuje jakiejś prawdy, czasem chaotycznie, intuicyjnie, na oślep, prowokując i błądząc, ryzykując przesadę,
czy śmieszność, zaglądając w otchłań mrocznych zakamarów, ostatecznie zawsze stając w obronie ofiar, albo
jest się kłamcą, który głód poszukiwań i postawę etyczną wymienia na małą stabilizację, okładki pism i brednie
w telewizji śniadaniowej (Michał Centkowski).
Spektakl wyłącznie dla widzów od 18. roku życia.

BOSKA KOMEDIA WERSJA 2.2
medytacja VR na żywo
8 maja, godz. 19:00

➤ kiedy: piątek, 8 maja, godz. 19.00
➤ gdzie: link do transmisji pojawi się w dniu pokazu na facebookowym profilu Teatru Powszechnego i
Dream Adoption Society
Dream Adoption Society to laboratorium, grupa artystyczna założona przez reżysera Krzysztofa Garbaczewskiego, działająca od 2017 roku w kontekście teatru i sztuki współczesnej, wykorzystująca w swojej pracy
VR/AR/AI i inne nowe technologie (virtual/augmented reality, artificial inteligence). Obecnie kolejne eksperymenty tworzy, grając na żywo w wirtualnej rzeczywistości.
Czym jest Teatr VR na żywo?
W specjalnie zaprojektowanej, wygenerowanej komputerowo, wirtualnej przestrzeni spotykają się aktorzy,
reżyser, kompozytor, autor zdjęć filmowych i inne osoby będące częścią ekipy. Każda posiada „cyfrowe
ciało” w formie awatara, dzięki czemu może poruszać się, gestykulować oraz dotykać i przesuwać trójwymiarowe obiekty. Dzięki cyberpróbom zespół przygotowuje spektakle, które finalnie transmitowane są na
żywo w sieci.
Jak można obejrzeć spektakl?
Operator kamery rejestruje spektakl, będąc również w wirtualnej rzeczywistości. Obraz z jego kamery
transmitowany jest na żywo. Informacje gdzie i kiedy możliwe jest podłączenie się do streamingu dostępne
będą w dniu spektaklu (piątek, 8 maja 2020) na profilu Dream Adoption Society oraz Teatru Powszechnego
w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/dreamadoptionsociety/ i
https://www.facebook.com/powszechny/.
wykonanie: Bartuś 419, Arkadiusz Brykalski, Mamadou Góo Bâ, Anna Ilczuk, Andrzej Kłak, Sandra Korzeniak, Paweł Smagała, Iza Szostak
muzyka na żywo: Jan Duszyński
digital art: Anastasiia Vorobiova
scenografia: Aleksandra Wasilkowska
kamera: Robert Mleczko
reżyseria: Krzysztof Garbaczewski
produkcja: Łukasz Jaskuła, Wojtek Markowski
*****
Więcej informacji o spektaklu „Boska komedia” w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego (premiera:
8.02.2020): https://www.powszechny.com/spektakle/boska-komedia,s1694.html

