Wspaniały Teatr bez Nazwy
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zaprasza w sobotę 19 stycznia na spektakl
Wspaniałego Teatru bez Nazwy &#8222;Rewizor&#8221;.
Komedia przygotowana na 25. Jubileusz Teatru. Wspaniały Teatr bez Nazwy w Gietrzwałdzie powstał w
roku 1993, z najbardziej pierwotnych inspiracji zabawy. W tym przypadku był to bal karnawałowy. To, co
na tym balu wyprawiano, sami uczestnicy nazwali zwariowanym teatrem. I tak to się zaczęło. Pierwszym
zrealizowanym całkowicie samodzielnie spektaklem były Kaprysy Łazarza Stanisława Grochowiaka,
wystawione 20 listopada 1993 roku. Od tej premiery zaczyna się historia gietrzwałdzkiego Teatru, który w
ciągu ponad 25 lat istnienia przygotował 13 premier. Swoje spektakle zespół prezentował w naszym
regionie, Polsce i za granicą.
Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie.
Mikołaj Gogol Rewizor
M. Gogol traktuje literaturę jako służbę, a w śmiechu widzi siłę karzącą i narzędzie naprawy obyczajów.
Dramaturg poczyna pracę nad utworem niejako programowym, który przez negację zła i występku miał
budzić pragnienie dobra i sprawiedliwości. Postanowiłem zebrać do kupy całe zło jakie tylko znałem i
wyśmiać za jednym zamachem stąd właśnie wziął się Rewizor pisał w liście do przyjaciela. Tak powstał
jeden z najdoskonalszych utworów dramaturgii światowej, święcący po dziś dzień triumfy sceniczne.
Sztuka uderzyła w epokę celniej i dotkliwiej niż się tego spodziewał artysta /…/ Mijają właśnie 182 lata od
premiery Rewizora w 1836 roku w Petersburgu, a wydźwięk utworu wciąż z roku na rok poraża
aktualnością… Nikołaj Gogol, bolejąc nad niedoskonałością swego społeczeństwa, nie przewidział, że jego
sarkastyczna diagnoza przeniesie się przez epoki…
Występują: Krzysztof Biadała, Tomasz Czerwiński, Teresa Grodzicka-Szymańska, Marek Gardzielewski,
Ewa Hatała, Jolanta Kłoczewska, Adam Kochanowski, Michał Maria Kozłowski, Teresa Samulowska,
Małgorzata Sendela, Janusz Sendela, światło: Andrzej Kłoczewski, sufler: Rowena Warmińska scenografia i
reżyseria: Andrzej Fabisiak.
Bezpłatne zaproszenia do odebrania od 3 stycznia w sekretariacie CKB, ul. Górna 1a, w godz. 9:00-17:00 z
wyjątkiem środy w godz. 7:00-15:00.
Kino Przyjaźń w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 2 &#8211; godz. 18:00.
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