
,
DZIS W PROGRAMIE

KIEDY? CO? / KTO? GDZIE? DLA   

10.00      

16.00      

16.00       

,
NR  III    18 kwiecien  2012

Galeria Henryka Sawki

18.45     (A+B)

20.00      

Teatr Ma³y

TL Pleciuga

20.00      

(A)

(B)

Teatr w kryzysie / dyskusja panelowa; promocje publikacji 

(B)

(A)

Teatr PolskiSieroty/ Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Warszawa 

 III Furie/ Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Legnica

CHÓR KOBIET: Magnificat/ Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 

Sieroty/ Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Warszawa

 I bêd¹ œwiêta/ Teatr Konsekwentny, Warszawa 

Teatr Wspó³czesny

 III Furie/ Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Legnica Teatr Wspó³czesny

22.15      (A)TL Pleciuga, sala kameralna

Teatr Polski

Wywiady przeprowadzi³a i przygotowa³a Marta Mizgalska
Projekt i sk³ad Dominika Odrow¹¿

KONTRAPUNKT 2012
MA£A FORMA w obiektywie

Informacja dla posiadaczy kontrapunktowych karnetów:
Uczestnicy czwartkowego wyjazdu do Berlina nie s¹ ubezpieczeni. Jeœli ktoœ chcia³by siê 
ubezpieczyæ, musi to zrobiæ na w³asn¹ rêkê. Koszt jednodniowego ubezpieczenia podró¿nego 
to,  w zale¿noœci od firmy, od kilku do kilkunastu z³otych.

foto W. Piszczek “ Rewolucja balonowa”
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Galeria Fotografii Dominiki Odrow¹¿

Rewolucja balonowa

Spektakl wchodziù w fazæ wspóùczesnoúci

 i tego zatracenia – ciàgùy bieg, reklamy, 

konsumpcyjnoúã. Zakoñczenie, w którym 

mamy maùe dziecko a jego mama nie 

potrafi opowiedzieã mu bajki, to chyba 

kwintesencja caùego przedstawienia. Rewolucja 

balonowa

Jestem w tym 

wieku, ýe 

pamiætam 

wszystkie rzeczy, 

o których 

mówiono 

w spektaklu. 

Bardzo mi siæ 

podobaù.

Galeria Fotografii Magdy Seredyñskiej

Rewolucja balonowa

Do mnie ten spektakl dotarù najbardziej ze 

wszystkich dotychczasowych. Byù nam bliski, 

dlatego, ýe tematyka jest czàstkà nas, akurat 

tego pokolenia, które reprezentujemy. Sztuka 

byùa gorzka, ale prawdziwa i przez to piækna.

Jak byã kochanà

Kangur byù najlepszy!

Siedziaùam pomiædzy 
podestami, na których byli 
aktorzy i przez to, ýe byli co 
chwilæ w innym miejscu, nie 
mogùam siæ na niczym skupiã.  

Jak byã kochanà

Rewolucja balonowa

Jak byã kochanà

Rewolucja balonowa
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Bracia Karamazow

Spektakl niesie w sobie mnóstwo treúci. Niewàtpliwie dùugoúã tego przedstawienia byùa dla 

niektórych duýym wysiùkiem, ale pewnie trudno przekazaã w krótkim czasie tyle tematów. 

Treúci takie przejmujàce, ýe warto je sobie zapamiætaã. One sà juý znane, ale bardzo dobrze, ýe 

powracajà w teatrze i ýe moýna sobie jeszcze raz przemyúleã pewne sprawy.

Galeria Fotografii Agnieszki Urbaniak

Jak byã kochanàJak byã kochanà

Jak byã kochanà

Jak byã kochanàJak byã kochanà
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Bracia 

Karamazow

Úwietny pomysù 

scenograficzny. 

Aktorzy wirowali 

w poùàczeniu

z muzykà. 

Znakomity zabieg!

Galeria Rysunku Magdaleny ChojnowskiejGaleria Fotografii Weroniki Piszczek
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Rewolucja balonowa

Rewolucja balonowa


