Teatr
Powszechny
w Łodzi

Dziecko
w sytuacji
spektakle, warsztaty i edukacja
teatralna dla dzieci i młodzieży

Szanowni
Państwo,
serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami, wychowawcami i nauczycielami na spektakle w ramach autorskiego edukacyjnego
cyklu dyrektor Ewy Pilawskiej „Dziecko w sytuacji”. Cykl proponuje nowatorskie podejście do edukacji kulturalnej, zapraszając młodych widzów
na spektakle adresowane specjalnie do nich – które są inscenizacjami
najnowszej polskiej i światowej dramaturgii – oraz spotkania i warsztaty
teatralne, do prowadzenia których Teatr zaprasza specjalistów z różnych
dziedzin. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na tematy i problemy,
z którymi na co dzień przychodzi mierzyć się młodym ludziom oraz wyzwania, jakie przed dorastającym człowiekiem stawia los. Dotychczas
w ramach cyklu Teatr Powszechny zrealizował dwanaście spektakli, z których jedenaście było polskimi prapremierami: „Niezwykły dom Pana A.,
czyli skradzione dźwięki”, „Mój tata chce latać jak ptak”, „Oczy nieba”,
„Ony”, „Impreza”, „Dziewczyna jak ta”, „Siedemnaście”, „Dotknąć pustki”,
„Janek, król przeprowadzek”, „#Otagowani”, „Odwaga” i „Wściekły”.

sytuacją, w której się znaleźli. To jednak my, dorośli, powinniśmy zwrócić na
nich uwagę, okazać zainteresowanie, pomóc zrozumieć im samych siebie.
Realizując od dziesięciu sezonów cykl „Dziecko w sytuacji” sukcesywnie
utwierdzamy się w przekonaniu, że warto. Dlaczego? Bo najlepszą oceną
są zawsze reakcje widzów – szczere, wiarygodne i prawdziwe. A młodzi widzowie reagując entuzjastycznie, pokazują, że nasz projekt jest potrzebny.
Pandemia wymusiła na teatrach przeniesienie się z prezentacjami do przestrzeni online. Dlatego spektakle w ramach „Dziecka w sytuacji”: „Ony”,
„Impreza”, „Janek, król przeprowadzek” i „#Otagowani” dostępne są
również w formie prezentacji internetowych z warsztatami realizowanymi na żywo za pośrednictwem platform komunikacyjnych, takich jak
np. ZOOM lub Teams.
Przekazujemy Państwu mini przewodnik po spektaklach oraz towarzyszących im projektach.
Zapraszamy do Teatru Powszechnego!

Kontakt z nami:

Młodzi ludzie nie są nastawieni jedynie na to, by brać. Potrafią również wiele
dać z siebie innym. Mają wielką wrażliwość, dostrzegają problemy i próbują
je rozwiązywać. Wielu z nich jest zagubionych, wielu przytłoczonych życiową

e-mail: bilety@powszechny.pl,
tel. 42 633 25 39 wew. 314 lub 42 633 50 36.
www.powszechny.pl

fot. J. Tomczak
fot. J. Tomczak

Integralną częścią spektakli są warsztaty i spotkania – opracowane aktora
Teatru Powszechnego Andrzeja Jakubasa – których celem jest rozwijanie
wrażliwości dzieci i młodych ludzi, a także przedstawienie, w sposób dla
nich przystępny, spraw ważnych, istotnych, często trudnych i wpływających
na kształtowanie się świadomości i tożsamości dorastającego człowieka.
Nie chcemy, aby pozostał on sam z problemami, z którymi nie zawsze potrafi sobie poradzić. A ponieważ spotkanie w teatrze jest bardziej atrakcyjne od pouczającej rozmowy, dlatego świadomie podejmujemy te kwestie
właśnie poprzez sztukę teatralną. Podchodząc do projektu w sposób
kompleksowy, zachęcamy młodych ludzi do interakcji podczas warsztatów
i pogłębionego namysłu nad zjawiskami przedstawionymi w spektaklu.
Nie chcemy stawiać tez i dawać gotowych odpowiedzi, a raczej zachęcić
młodych ludzi do dyskusji i pokazać im, że teatr to przestrzeń dialogu
i podejmowania ważnych tematów.

Alan Ayckbourn

Niezwykły dom
Pana A., czyli
skradzione
dźwięki
Przekład: Elżbieta Woźniak
Koncepcja reżyserska: Ewa Pilawska
Reżyseria i scenografia: Andrzej Jakubas (twórca
autorskich warsztatów) i Arkadiusz Wójcik
Opieka dramaturgiczna: Weronika Szczawińska
Współpraca scenograficzna: Wojciech Stefaniak, Wanda Kowalska
Obsada: Aleksandra Listwan, Ewa Sonnenburg, Magda Zając, Mirosław
Henke, Damian Kulec, Artur Majewski, Arkadiusz Wójcik, Artur Zawadzki

Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Kultura Interwencje

fot. K. Chmura-Cegiełkowska

Jest to opowieść o dwójce przyjaciół, Suzy i jej psie Niewiemie, którzy
wkraczają do ogromnego i tajemniczego domu Pana Akustykusa, który
skradł głosy mieszkańcom miasteczka. Podróż po kolejnych pokojach olbrzymiego domu, w których poukrywał skradzione dźwięki, to fascynująca
i pełna przygód wyprawa w świat dziecięcej wyobraźni.

Niezwykły dom
Pana A., czyli
skradzione
dźwięki –
warsztaty
Po co jest muzyka? Kiedy dźwięki stają się muzyką? Jak powstaje dźwięk
oraz jaka jest jego rola w teatrze? Tego wszystkiego dowiedzą się mali
melomani podczas niezwykłych warsztatów muzycznych „Zaczarowane
dźwięki”. Celem spotkań jest uzmysłowienie najmłodszym, że istnieje
„mały świat” dźwięków, który nas otacza. Podczas wspólnych gier i zabaw
przekonają się oni jak różnorodny i bogaty jest świat muzyki.
Poszukujemy małych muzyków, dla których nie straszne jest eksperymentowanie z dźwiękami, gdyż na naszych warsztatach będziemy grać, tupać,
klaskać i szeleścić, a wszystko po to, by stworzyć zaczarowaną dźwiękową
historię.

fot. J. Tomczak

Warsztaty adresowane do dzieci w wieku 6-10 lat

David Almond

Mój tata chce
latać jak ptak
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria: Ewa Pilawska
Twórca autorskich warsztatów: Andrzej Jakubas
Scenografia i kostiumy: Wojciech Stefaniak
Choreografia i ruch sceniczny: Iwona i Jarosław Staniek
Muzyka: Paweł Jabłoński
Multimedia: Wojciech Kapela
Teksty piosenek: Maciej Wojtyszko
Obsada: Katarzyna Grabowska/Marta Wiśniewska,
Magdalena Zając, Damian Kulec/Michał Lacheta,
Arkadiusz Wójcik, Paweł Jabłoński, Andrzej Jakubas

fot. J. Tomczak

Lizzie po odejściu mamy mieszka tylko z tatą. Jednak ten od momentu
straty żony pogrążył się w depresji i żyje wyłącznie w swoim świecie.
W świecie, w którym najważniejszym celem jest zwycięstwo w konkursie
na człowieka-ptaka. Coraz bardziej upodabnia się do wrony, by na
własnoręcznie skonstruowanych skrzydłach przylecieć nad rzeką Tyne.
Szalone? Na pewno. Ale może w tym szaleństwie jest metoda? Sztuka
Davida Almonda to ciepła i zabawna opowieść o tym, że w życiu najważniejszy nie jest wcale cel, do którego dążymy, ale to, by w dążeniu tym
mieć wokół siebie bliskich. Ludzi, którzy wierzą w nas tak bardzo, jak my
w swoje marzenie.

Mój tata chce
latać jak ptak
- warsztaty
Warsztaty plastyczno-teatralne „Każdy latać może” mają na celu rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczestników, wprowadzenie ich w tajniki
„sztuki latania” i pobudzenie fantazji. Zabawy plastyczne pozwalają na
rozwój manualny najmłodszych, stymulację ich wyobraźni i okazję do eksperymentowania. Podczas warsztatów dzieciom proponowane są zabawy
obrazem, światłem i dźwiękiem.
Szalonych marzycieli ciekawych świata zapraszamy na niezapomnianą
przygodę z lataniem. Oprócz zrobienia własnych skrzydeł podczas
warsztatów wspólnie konstruować będziemy maszynę latającą i „uczyć się
latać”. Na wszystkich uczestników warsztatów czekają kolorowe pióra,
tasiemki, papiery, kartonowe pudła, farby, balony oraz mnóstwo znakomitej zabawy i kreatywnych działań.

fot. J. Tomczak

Warsztaty adresowane do dzieci w wieku 7-10 lat

David Almond

Oczy nieba  
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria: Ewa Pilawska
Twórca autorskich warsztatów: Andrzej Jakubas
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Oprawa muzyczna: Paweł Jabłoński
Tekst piosenki: Maciej Wojtyszko
Choreografia: Jarosław Staniek
Asystent reżysera: Arkadiusz Wójcik
Obsada: Małgorzata Goździk, Marta Jarczewska, Jakub
Firewicz, Andrzej Jakubas, Arkadiusz Wójcik

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2015

Partner:

fot. K. Chmura-Cegiełkowska

To adresowana do młodych ludzi opowieść, którą odbierać można
na wielu poziomach. Z jednej strony dosłownie, a z drugiej intuicyjnie
i metaforycznie. Tak samo jak fabuła istotna jest tutaj atmosfera, w której
rozgrywa się akcja. Spektakl niesie wypowiedziane przez bohaterów
przesłanie o potrzebie miłości, o tęsknocie za matką, rodziną i poczuciem bezpieczeństwa. Pokazuje jednak przede wszystkim, że wyobraźnia
i przyjaźń pozwalają nam pokonać najstraszniejsze, ukrywające się w nas
„potwory” i lęki, jakie w sobie nosimy. Każdy z nas się czegoś boi, ale
każdy strach można przezwyciężyć, oswoić. Każdy człowiek ma w sobie
odwagę, która pozwala mu iść do przodu – wystarczy tylko pomóc mu
ją odkryć.

Oczy nieba
- warsztaty
„Oswój w sobie
potwora”

fot. J. Tomczak

W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy widzowie spektaklu „Oczy
nieba”. Warsztaty odbywają się na Małej Scenie po prezentacji spektaklu.
Towarzyszące spektaklowi „Oczy nieba” warsztaty Oswój w sobie potwora
– prowadzone przez aktora Andrzeja Jakubasa oraz psychologa Joannę
Gruszczyńską pozwolą młodym widzom na wyrażenie na scenie własnych
uczuć i myśli wynikających ze zdobytych doświadczeń. Uczestnicy warsztatów będą mogli przyjrzeć się emocjom, sytuacjom problemowym i ich
możliwym rozwiązaniom oraz poszerzyć umiejętność rozumienia postaw
i zachowań innych ludzi. Podejmą się również interpretacji i rozmowy
na temat spektaklu „Oczy nieba” – zastanowią się nad jego przesłaniem
oraz treścią.

W tym
sezonie
na afiszu:

Marta Guśniowska

Ony
Reżyseria: Ewa Pilawska
Twórca autorskich warsztatów: Andrzej Jakubas
Scenografia i kostiumy: Wojciech Stefaniak
Ruch sceniczny: Jarosław Staniek, Iwona Staniek
Obsada: Małgorzata Goździk, Marta Jarczewska,
Karolina Krawczyńska, Sebastian Jasnoch, Filip Jacak,
Kamil Suszczyk, Michał Lacheta, Arkadiusz Wójcik
Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł, online 0,20 zł
Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerwy)
Dla widzów: od 13 lat

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

fot. M. Zakrzewski

„Ony” to filozoficzna sztuka dla młodzieży, czyli dla ludzi, którzy powoli
żegnają się z wiekiem dziecięcym, by w końcu zacząć rozumieć świat
i funkcjonować w nim w sposób bardziej świadomy – by stać się dorosłymi. Ale to też sztuka dla dorosłych, którzy pamiętają ten moment i te wydarzenia, gdy stawali się dopiero dorosłymi. Znakomity, wielopoziomowy
tekst Marty Guśniowskiej to bajka à rebours, opowieść o współczesnym
świecie, o naszych zmaganiach, lękach i drzemiących w nas potworach.
Główny bohater po stracie matki wyrusza w podróż w poszukiwaniu ojca,
którego nigdy nie znał. Droga, którą przebywa w onirycznej scenerii,
staje się metaforą dojrzewania. Podczas podróży Ony spotyka korowód
postaci, zdobywa serce Księżniczki, ma niesamowite przygody, by w finale
osiągnąć spokój. A może po prostu, aby dorosnąć?

Ony
– warsztaty
filozoficzne
Po wszystkich porannych przedstawieniach „Ony” zapraszamy na warsztaty filozoficzne połączone z ćwiczeniami aktorskimi. Zajęcia prowadzone
są przez aktorów Teatru Powszechnego w Łodzi Arkadiusza Wójcika
i Andrzeja Jakubasa oraz filozofa. Warsztaty nawiązują do tematu spektaklu – opierają się na dyskusji na temat podstawowych pojęć filozoficznych, które akcentuje Ony. Komplementarnym elementem warsztatów są
ćwiczenia z zakresu podstawowego warsztatu aktorskiego, inspirowane
treścią sztuki i służą pogłębieniu interpretacji spektaklu „Ony”.

fot. materiał Teatru

Warsztaty odbywają się bezpośrednio po zakończeniu przedstawienia
na Małej Scenie Teatru lub za pośrednictwem platformy komunikacyjnej
po prezentacji online.

John Retallack

Impreza
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria: Ewa Pilawska,
Twórca autorskich warsztatów: Andrzej Jakubas
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Choreografia: Jarosław Staniek
Opracowanie muzyczne: Bartosz Adamiak
Obsada: Karolina Krawczyńska, Marta Jarczewska/Małgorzata
Goździk, Michał Lacheta, Arkadiusz Wójcik, ze specjalnym udziałem:
Małgorzaty Goździk, Filipa Jacaka, Moniki Kępki, Diany Krupy

Brytyjski dramatopisarz i reżyser John Retallack znany jest przede wszystkim z podejmowania tematów, które często uchodzą za tabu lub takich,
które teatr adresowany do młodych ludzi woli przemilczeć. Jest autorem
kilkunastu utworów dramaturgicznych dla młodzieży oraz adaptacji
uznanej literatury młodzieżowej. Jego inscenizacja głośnej powieści
Melvina Burgessa „ Ćpun” zdobyła prestiżową brytyjską nagrodę teatralną
TMA Awards dla najlepszego spektaklu dla młodzieży.
Retallack porusza w swoich sztukach tematy ważne dla młodych ludzi.
Otwiera dyskusję o problemach, o których nie zawsze potrafią oni rozmawiać lub czerpią odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości z niepewnych
źródeł. W „Imprezie” Retallack porusza temat seksu. Czy to rzeczywiście
temat tabu? Czy możliwe jest rozmawianie o nim bez skrępowania, by
nie popaść w wulgarność lub hipokryzję? Czy dziś łatwiej nam o tym
rozmawiać niż pokoleniu naszych dziadków lub pradziadków? I wreszcie:
czy rzeczywiście dzisiejsza młodzież podchodzi do seksu bardziej otwarcie
i beztrosko, traktując go jedynie w kategoriach zabawy?
Retallack nie stawia się w pozycji pedagoga, mówiąc o seksie, towarzyszących mu doznaniach i zagrożeniach, o tym jak ważny jest w życiu
każdego człowieka. Nie stara się pouczać. Pyta o to, jak zrozumieć
swoją seksualność i doświadczać jej, mieszkając pod jednym dachem
z rodzicami, ale również jak nie utracić bliskości w natłoku codziennej
Partner:
rutyny. To opowieść o rodzinie, która zagubiła się i utraciła zdolność
rozmawiania ze sobą.

fot. J. Tomczak

Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł, online 0,20 zł
Czas trwania: 1 godzina (bez przerwy)
Dla widzów: od 12 lat

Impreza –
warsztaty
Po wszystkich spektaklach odbywają się warsztaty prowadzone przez aktora Andrzeja Jakubasa oraz edukatorów z Fundacji Nowoczesnej Edukacji
Spunk, którzy od ponad 10 lat zajmują się edukacją seksualną dla młodzieży. Warsztaty poświęcone są seksualności człowieka oraz związanym
z nią aspektom psychiki ludzkiej – poczuciem bliskości, bezpieczeństwa,
odpowiedzialnością, przyjaźnią. Dotyczą również umiejętności rozmowy
z najbliższymi na tematy trudne oraz zaufania do przyjaciół i rodziny.
Warsztaty obejmują podstawowe ćwiczenia aktorskie oraz rozwijają temat
podjęty w spektaklu. Ich autorzy nie stawiają się w pozycji pedagoga,
starają się raczej wspólnie z młodzieżą zastanowić nad problemami, na
które napotykają młodzi ludzie.

fot. materiał Teatru

Warsztaty odbywają się bezpośrednio po zakończeniu przedstawienia
na Małej Scenie Teatru lub za pośrednictwem platformy komunikacyjnej
po prezentacji online.

Evan Placey

Dziewczyna jak ta
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria: Ewa Pilawska
Twórca autorskich warsztatów: Andrzej Jakubas
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Ruch sceniczny: Katarzyna Kostrzewa
Światło: Łukasz Broniewski
Współpraca muzyczna: Bartosz Adamiak
Obsada: Małgorzata Goździk, Diana Krupa,
Karolina Krawczyńska, Karolina Łukaszewicz
Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł
Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerwy)
Dla widzów: od 13 lat

Błysk, klik, tweet, lajk i jesteś gwiazdą! Błysk, klik, tweet, lajk i nie ma Cię!
Internet daje możliwości. Internet może wszystko. „Dziewczyna jak ta”
Evana Placeya to opowieść o presji, jaką nowe technologie wywierają na
młodych ludzi. Co nastolatek jest w stanie zrobić, by sprostać oczekiwaniom innych, by być zaakceptowanym, by być popularnym? Jakie
zagrożenia czyhają na młodych ludzi w sieci i jak internetowy hejt potrafi
zniszczyć człowieka? Ale to przede wszystkim opowieść o przyjaźni. Czy
rzeczywiście przetrwa wszystko?

Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Kultura –
Interwencje 2017

Partner:

fot. J. Tomczak

W spektaklu padają słowa powszechnie uważane za obraźliwe.

Dziewczyna jak ta
– warsztaty
Podczas warsztatów prowadzonych przez aktorów Teatru i psychologów
młodzi ludzie skonfrontują się z problemem szeroko rozumianej przemocy, nienawiści i hejtu – coraz bardziej powszechnego wśród młodzieży,
szczególnie w szkole. Czy młodzi ludzi są bezwzględni wobec swoich
rówieśników? Czy może po prostu nie zdają sobie sprawy z faktu, że ich
zachowanie może mieć tragiczne skutki? Celem spotkania jest uświadomienie zagrożeń i konsekwencji ich zachowań, ale przede wszystkim
podkreślenie, jak ważną rolę odgrywa ludzka empatia i umiejętność
zrozumienia innych.

fot. J. Tomczak

W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy widzowie spektaklu „Dziewczyna jak ta”. Warsztaty odbywają się na Małej Scenie po prezentacji
spektaklu.

Matthew Whittet

Siedemnaście
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria: Ewa Pilawska
Twórca autorskich warsztatów: Andrzej Jakubas
Ruch sceniczny: Jarosław Staniek
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Efekty dźwiękowe: Bartosz Adamiak
Obsada: Małgorzata Goździk, Marta Jarczewska, Karolina
Krawczyńska, Filip Jacak, Michał Lacheta i Arkadiusz Wójcik
Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł
Czas trwania: 1 godzina
Dla widzów: od 14 lat

„Siedemnaście” to sztuka uznanego australijskiego pisarza Matthew
Whitteta o nastolatkach w ostatnim dniu szkoły, tuż przed wejściem
w dorosłość i rozpoczęciem nowego etapu życia. W przeddzień chwili,
gdy każdy z przyjaciół z sąsiedztwa, uczących się w jednej klasie, pójdzie
swoją drogą. Wspólny wieczór na placu zabaw, gdzie zawsze celebrowali koniec roku szkolnego, staje okazją do wspomnień, opowiedzenia
o swoich planach na przyszłość, ale również zdradzenia najskrytszych
tajemnic, niepewności i lęków. Sztuka Whitteta to opowieść o sile
przyjaźni, odkrywaniu swojej tożsamości i seksualności, dojrzewaniu
i potrzebie akceptacji. Ale to także opowieść o tym, że mimo iż otoczenie, w którym dorastamy, determinuje nasz los, od nas zależy, jak
pokierujemy własnym życiem i czy zmienimy jego bieg.

Partner:

fot. K. Chmura-Cegiełkowska

W spektaklu padają słowa powszechnie uważane za obraźliwe.

Siedemnaście –
warsztaty
Kim jestem?, Co inni o mnie myślą?, Jak będzie wyglądała moja przyszłość?, Co dalej? Warsztaty prowadzone przez aktorów Teatru i psychologów poświęcone są m.in. problemowi dojrzewania i wchodzenia w dorosłości. Czas ukończenia szkoły to czas realizacji pierwszych poważnych
planów. Młody człowiek może czuć się zagubiony, jeżeli nie rozumie tego
kim jest i co chce w życiu robić. Aby pomóc nastolatkom oswoić lęki
związane z problemami dorastania, proponujemy zestaw różnych tematów,
które naszym zdaniem są kluczowe dla współczesnej młodzieży.

fot. J. Tomczak

W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy widzowie spektaklu „Siedemnaście”. Warsztaty odbywają się na Małej Scenie po prezentacji spektaklu.

David Greig

Dotknąć pustki
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria: Ewa Pilawska i Andrzej Jakubas
Twórca autorskich warsztatów: Andrzej Jakubas
Ruch sceniczny: Marlena Bełdzikowska i Witold Jurewicz
Scenografia i kostiumy: Wojciech Stefaniak
Światła: Łukasz Broniewski
Współpraca muzyczna: Bartosz Adamiak
Obsada: Monika Kępka, Michał Lacheta,
Arkadiusz Wójcik, Artur Zawadzki
Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł
Czas trwania: 1 godzina
Dla widzów: od 14 lat

fot. K. Chmura – Cegiełkowska

...uderz, trzymaj, uderz, trzymaj, kopnij, popchnij, kopnij, oddychaj...
Dotknąć pustki Davida Greiga to adaptacja fascynującego pamiętnika
Joe Simpsona – alpinisty, który stoczył heroiczną walkę o życie po upadku w skalną szczelinę, w czasie wyprawy na szczyt Siula Grande w peruwiańskich Andach. To uniwersalna opowieść o współczesnym człowieku,
jego potrzebach, zmaganiach i samotności. O naszej cywilizacji i braku
kontaktu z samym sobą. Czego pragniemy? Za czym gonimy? Czego
nam brakuje a przed czym uciekamy? To opowieść o trudnych wyborach, o determinacji, przyjaźni, o pasji i życiu na krawędzi. Ale przede
wszystkie o potrzebie wolności. Każdy z nas codziennie próbuje zdobyć
swój własny szczyt – jaki jest Twój?

Dotknąć pustki –
warsztaty
Co takiego jest w wysokich górach, że przyciągają jak magnes? Że ludzie
gotowi są na morderczy wysiłek i miesiące żmudnych przygotowań, by
wspiąć się na szczyt? Równoważnym elementem każdego przedstawienia
są opracowane przez aktora Andrzeja Jakubasa autorskie warsztaty,
których współprowadzącym jest alpinista i prezes Akademickiego Klubu
Górskiego – Paweł Pustelnik. Spotkanie z alpinistą jest okazją do dyskusji
na temat pasji, która staje się sposobem życia, o podejmowaniu decyzji
i dokonywaniu ważnych życiowych wyborów.

fot. J. Tomczak

W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy widzowie spektaklu „Dotknąć
pustki”. Warsztaty odbywają się na Małej Scenie po prezentacji spektaklu.

David S. Craig

Janek, król
przeprowadzek
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria (społecznie): Ewa Pilawska
Twórca autorskich warsztatów: Andrzej Jakubas
Scenografia i kostiumy: Wojciech Stefaniak
Ruch sceniczny: Marlena Bełdzikowska i Witold Jurewicz
Obsada: Paulina Nadel, Magda Zając, Jakub Kryształ, Michał Lacheta,
ze specjalnym udziałem: Małgorzaty Goździk, Marty Jarczewskiej,
Janusza Germana, Andrzeja Jakubasa, Jakuba Kotyńskiego,
Artura Majewskiego, Arkadiusza Wójcika, Artura Zawadzkiego
Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł, online 0,20 zł
Czas trwania: 1 godzina
Dla widzów: od 10 lat

Sponsor:

fot. M. Zakrzewski

„Janek, król przeprowadzek” to metafora walki z przeciwnościami
losu – lękiem, brakiem bezpieczeństwa. Sztuka jest uniwersalna, dotyczy
rozpadu relacji. Obnaża między innymi samotność dziecka, na które
rodzic przerzuca zbyt dużą odpowiedzialność, nadużywając zaufania
i bezwarunkowej miłości. W sztuce Craiga mamy do czynienia z różnymi
formami osamotnienia, które bohaterowie próbują bezskutecznie zagłuszyć i zdusić, na przykład kupując kolejne rzeczy – oferując substytuty
miłości. Niezależnie od tego zawsze rodzą się pytania: jak samotnie
mierzyć się ze światem, który nas przytłacza? Jak podjąć wyzwanie?
Jak znaleźć w sobie siłę?

Janek, król
przeprowadzek –
warsztaty
Bieda to nie tylko niedostatek materialny. Deficyt także ten psychologiczny,
społeczny czy emocjonalny może dotknąć każdego z nas. Jednak z każdym
„brakiem” można sobie poradzić. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni klucz
do właściwych drzwi.
Jak sobie radzić z przeciwnościami losu? Co w relacji z dorosłym zależy
od młodego człowieka? Jak silna jest potęga naszej wyobraźni i jaką moc
mają przyjaźń i bliskość drugiego człowieka? A także ile mogą zmienić
w naszym życiu, nawet jeśli na co dzień nie zwracamy na to uwagi i wydaje
nam się, że ze wszystkim poradzimy sobie sami? Na te i inne pytania
uczestnicy warsztatów spróbują znaleźć odpowiedź wspólnie z prowadzącymi – aktorem Andrzejem Jakubasem oraz psycholożką Aleksandrą Dulas.

fot. materiał Teatru

Warsztaty odbywają się bezpośrednio po zakończeniu przedstawienia
na Małej Scenie Teatru lub za pośrednictwem platformy komunikacyjnej
po prezentacji online.

Dave Deveau

#Otagowani
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria (społecznie): Ewa Pilawska
Twórca autorskich warsztatów: Andrzej Jakubas
Choreografia: Jarosław Staniek
Muzyka (kompozycja i nagranie): Bartosz Adamiak
Reżyseria świateł: Łukasz Broniewski
Obsada: Małgorzata Goździk, Marta Jarczewska, Michał Lacheta,
ze specjalnym udziałem: Pauliny Nadel oraz Diany Krupy, Karoliny
Krawczyńskiej, Sebastiana Jasnocha i Jakuba Kryształa
Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł, online 0,20 zł
Czas trwania: 1 godzina
Dla widzów: od 15 lat

Sponsor:

fot. M. Zakrzewski

Robisz zdjęcie, oznaczasz miejsce, gdzie je zrobiłeś, otagowujesz ludzi,
którzy na nim są, dodajesz filtr, wrzucasz je do sieci, a ono obiega cały
świat i dociera do milionów. Do sieci trafia dziś wszystko, a anonimowość internetu stwarza złudne poczucie władzy, wolności i bezkarności. Sądzimy, że możemy napisać lub powiedzieć w nim wszystko to,
pod czym nie podpisalibyśmy się w realnym świecie. Dla Julii i Kuby –
tak, jak dla milionów ludzi – internet jest źródłem lajków, popularności,
sympatii innych, ale także narzędziem odwetu. Ale czy zdają sobie sprawę, że w internecie nic nie ginie? Czy świadomi są konsekwencji jakie
niesie ze sobą głupi wybryk na imprezie? Czy są tak okrutni, że gotowi
byli posunąć się do czegoś podobnego? Czy po prostu chcieli zyskać
kilku followersów? I czy jest nadzieja, że cyperprzemoc, hejt i niszczenie
innych nie pozostaną bezkarne?

#Otagowani –
warsztaty
„Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego
człowieka.” Alexis de Tocqueville
Warsztaty, które prowadzą aktor Andrzej Jakubas oraz pedagog i mediator z Fundacji Wsparcia Psychospołecznego Rafał Osiński zbudowane są wokół tematu odpowiedzialności. Czy młody wiek i brak świadomości konsekwencji podejmowanych przez nas wyborów i działań, może
nas z niej zwalniać? Czym jest cyberprzemoc i najbardziej rozpowszechniony z jej przejawów hejt internetowy? Jaki mogą mieć one wpływ na
przyszłość sprawców i ofiar? Czy w imię bycia modnym, zaistnienia
w grupie i popularności w sieci, gotowi jesteśmy nagiąć normy i prawa
moralne? Czy zdajemy sobie sprawę, że działania w cyberprzestrzeni –
jakie podejmujemy, czując się bezkarnie dzięki anonimowości Internetu
– często są łamaniem prawa? Wreszcie, na ile sieć zawładnęła naszym
życiem i rzeczywistością, a na ile to rzeczywistość stała się nierealna
i wirtualna? To tylko niektóre z tematów, jakie staną się częścią dyskusji
po spektaklu.

fot. materiał Teatru

Warsztaty odbywają się bezpośrednio po zakończeniu przedstawienia
na Małej Scenie Teatru lub za pośrednictwem platformy komunikacyjnej
po prezentacji online.

Jaś Kapela i Hanna M. Zagulska

Odwaga
Adaptacja i reżyseria (społecznie): Ewa Pilawska
Twórca autorskich warsztatów: Andrzej Jakubas
Scenografia i kostiumy: Wojciech Stefaniak
Ruch sceniczny: Jarosław Staniek
Muzyka: Bartosz Adamiak
Nagranie partii trąbki: Pavel Samokhin
Nagranie partii wiolonczeli: Anna Furkałowska
Obsada: Małgorzata Goździk, Paulina Nadel, Filip Jacak,
Sebastian Jasnoch, Jakub Kryształ, Arkadiusz Wójcik
ze specjalnym udziałem Karoliny Kleniewskiej, Diany Krupy, Karoliny
Łukaszewicz, Ewy Sonnenburg, Barbary Szcześniak, Beaty Ziejki, Andrzeja
Jakubasa, Jakuba Kotyńskiego, Artura Majewskiego

„W historii Marysi, dorastającej dziewczynki, która wraz z mamą
ucieka do babci od ojca stosującego przemoc, poruszone są nie tylko
problemy dotyczące okresu dojrzewania, ale również problemy uniwersalne, z którymi mierzymy się niezależnie od wieku. Presja środowiska
i konieczność konfrontowania się z trendami, które współcześnie coraz
częściej wyznaczają modni influencerzy i influencerki. Bieda – oraz piętno, którym nas naznacza. Poszukiwanie własnej tożsamości i transseksualność – jak zaakceptować siebie, żeby być szczęśliwym człowiekiem?
Ekologia – jak niszczymy świat, w której żyjemy i w którym będą żyć
nasze dzieci i wnuki? To tylko niektóre z tematów. [...] «Odwaga» ma
moim zdaniem bardzo istotne przesłanie, które daje siłę i optymizm.
Pozwala nam spojrzeć na wiele spraw z głębszą refleksją. Przez całe
życie przychodzi nam się mierzyć z własnymi lękami. Jako dzieci boimy
się na przykład ciemności, potem ten strach ustępuje miejsca innemu
– zaczynamy bać się o zdrowie bliskich, wychowanie i wykształcenie
naszych dzieci, utratę pracy lub o to, że kogoś zawiedziemy. Wreszcie
boimy się samotności i śmierci. Ale «Odwaga» przypomina, że przecież
na tym polega życie. Że te wszystkie doświadczenia i stoczone walki
wzbogacają nas, rozwijają, uwrażliwiają, pozwalają nam dorosnąć.
Czynią z nas lepszych i mądrzejszych ludzi” – podkreśla Ewa Pilawska,
która społecznie wyreżyserowała spektakl.

fot. M. Zakrzewski

Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł, online 0,20 zł
Czas trwania: 1 godzina
Dla widzów: od 12 lat

Odwaga –
warsztaty
Czym jest odwaga? Czy odwaga to brak poczucia lęku? Czy wszyscy
jesteśmy odważni? Jak na co dzień manifestujemy swoją odwagę?
Punktem wyjścia dla warsztatów prowadzonych przez aktora i specjalistę
z zakresu psychologii są przykłady ujęcia pojęć „odwaga” i „lęk” w literaturze i sztuce. Analiza sposobu opisywania i obrazowania ich przez
twórców na przestrzeń kolejnych epok stanowi wprowadzenie do dyskusji o tym, co współcześnie oznacza bycie odważnym. Czy mówiąc
o odwadze myślimy o zachowaniu ludzi wobec wydarzeń historycznych,
czy o indywidualnych działania jednostki wobec przeciwności losu?
Czy bycie odważnym to synonim heroicznych czynów, czy element niezbędny w codziennej egzystencji? Co dzieje się z człowiekiem, kiedy się
boi? Czy lęk jest impulsem do działania, czy czynnikiem paraliżującym
i obezwładniającym? Jakie wyzwala w nas emocje i do czego może prowadzić nieumiejętność poradzenia sobie z lękiem? Jak go przezwyciężać
na różnych etapach swojego życia? Czy łatwiej być odważnym w grupie,
czy w pojedynkę? Jak znaleźć w sobie odwagę bycia „innym”?

fot. materiał Teatru

Podczas warsztatów ich uczestnicy dowiedzą się również jak ogromny
wpływ na jednostkę może wywierać grupa, jak nie ulegać jej presji
i manipulacjom a także, gdzie szukać wsparcia w trudnym okresie
dojrzewania.

Michele Riml

Wściekły
Przekład: Elżbieta Woźniak
Reżyseria (społecznie): Ewa Pilawska
Twórca autorskich warsztatów: Andrzej Jakubas
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Ruch sceniczny: Jarosław Staniek
Opracowanie muzyczne: Bartosz Adamiak
Reżyseria świateł: Łukasz Broniewski, Sylwester Wilk
Obsada: Marta Jarczewska, Filip Jacak
Bilety: normalny 40 zł, ulgowy 35 zł
Spektakle poranne: normalny 35 zł, ulgowy 30 zł
Dla widzów: od 13 lat

Na początku może wydawać się niewinna. Przejawia się w nieszkodliwych słowach, drobnych gestach, niezauważalnie staje się częścią
naszej codzienności. Przyzwyczajamy się do niej. Zaczynamy ją przyjmować jako coś naturalnego, nasze granice akceptacji przesuwają się.
P r z e m o c . Pozwalamy jej kiełkować, jest coraz bardziej niebezpieczna. Staje się naturalnym mechanizmem zachowań w domu, fundamentem relacji między ludźmi, modelem funkcjonowania społeczeństwa...
Staje się destrukcyjna i trudna do zatrzymania, przybiera formy skrajne,
co obserwujemy we współczesnym świecie.
Spektakl „Wściekły” stawia pytania o to, dlaczego nie potrafimy zatrzymać mechanizmu przemocy? Dlaczego przyzwalamy na nią i dlaczego
pozwalamy jej się umacniać? Kogo żywi konflikt? I czy jesteśmy w stanie
cokolwiek zrobić? Czy i na ile jesteśmy w stanie wyeliminować korzenie
przemocy?

fot. T. Stańczak

Sponsorzy prapremiery spektaklu:

Warunki uczestnictwa:
W warsztatach mogą uczestniczyć grupy, które zakupiły bilety na spektakle.
Aby wziać udział w warsztatach, należy potwierdzić wcześniej udział w kasie Teatru
(e-mail: bilety@powszechny.pl, tel. 42 633 25 39 wew. 314 lub 42 633 50 36).

Sponsorem Strategicznym cyklu "Dziecko w sytuacji"
jest AMCOR, który od początku wspiera
Teatr Powszechny w realizacji projektu.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego”
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego „Budowa Małej Sceny
Teatru Powszechnego w Łodzi”

