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MONOWschód: polski fest iwal teatralny na Litwie

© Organizatorių archyvo nuotr.

Polskie Studio Teatralne w Wilnie zaprasza
wszystkich miłośników teatru polskiego na
Międzynarodowy Polski Fest iwal Monospektakli
„MONOWschód I”, który odbędzie się w dniach 23
- 25 listopada 2012 r.

Teatr Polski im. J. I. Kraszewskiego

Jeden z najstarszych teatrów polskich na Ukrainie został reaktywowany po wielu latach
nieaktywności. Premierowe przedstawienie ujawniło wielu przyjaciół  Teatru i sympatyków polskiej
kultury na Ukrainie. Na stronie Teatru informacje o życiu kulturalnym w Żytomierzu i nie tylko. Przy
Teatrze działa również Polskie Studium Teatralne przygotowujące kolejne pokolenia polskich
aktorów scenicznych. Zajęcia prowadzone przez wykwalif ikowanych i doświadczonych
wykładowców - praktyków.

Teatr przedstawi dwie sztuki.

Monodram rosyjskiego młodego dramaturga Włodzimierza Zujewa „Dziecięcy świat”.

Reżyseria: Mikołaj Worfołomiejew
Wykonuje: Julia Słowińska

Na scenie aktorzy przedstawili spektakl jednego aktora, nasycony współczesną nienormatywną
leksyką. Spektakl ten wybrano z myślą dotarcia do jak największej ilości widzów.

Wiodącym tematem jest  problem aborcji, który w społeczeństwie ukraińskim jest  nadzwyczaj
aktualny. W spektaklu pokazano problem młodej kobiety, która wchodząc w związek z
mężczyzną zapomina o swoim biologicznym przeznaczeniu.

Wykonanie aborcji to nie tylko dokonanie zabójstwa, ale i wywołanie psychicznych rozterek.
Celem spektaklu, w pierwszej kolejności jest  przebudzenie kobiecego powołania i uprzedzenie
przed dokonaniem podobnych błędów. Monodram jest  skierowany przede wszystkim do
młodzieży, współczesnego pokolenia, dla którego problem jest  aktualny.
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„Para butów”
Jarosław Sparażyński
Reżyseria: Mikołaj Worfołomiejew
Anastazja Worfołomiejewa

Polski Teatr Ludowy we Lwowie

Teatr założony na przełomie 1957-1958 we Lwowie z inicjatywy emerytowanego nauczyciela –
polonisty, skrzypka, wielkiego miłośnika polskiej literatury i teatru – Piotra Hausvatera. Pierwsze
przedstawienie odbyło się 19 kwietnia 1958 roku w Polskiej Szkole Nr 10 we Lwowie.

Piotr Hausvater skupił  wokół siebie młodzież, przede wszystkim absolwentów polskich szkół.
Pierwsze próby Teatru odbywały się w domu Piotra Hausvatera. Po śmierci Piotra Hausvatera
zespołem kieruje Zbigniew Chrzanowski, zawodowy reżyser, który w 1966 roku ukończył wydział
reżyserii w Moskiewskiej Szkole Teatralnej przy Teatrze im. Wachtangowa.

Obecnie Teatr skupia grono amatorów i profesjonalistów: głównie Polaków, ale także Ukraińców i
Rosjan zamieszkałych we Lwowie, oraz zawodowych twórców kultury – kompozytorów,
plastyków i choreografów. Teatr ma w swoim dorobku ok. 60 premier i ponad 800 występów,
także w Polsce, Anglii, Szwecji. Zasłużony dla krzewienia polskiej kultury na dawnych polskich
terenach odłączonych po II wojnie światowej. 

„Z domu niewoli”
Monodram oparty na wspomnieniach i wierszach Beaty Obertyńskiej
Reżyseria: Zbigniew Chrzanowski
Świat ło i dźwięk: Ireneusz Kolaszko
Wykonuje: Elżbieta Lewak

PROGRAM FESTIWALU

23 listopada
15:00 Otwarcie wystawy fotograf icznej – Dom Kultury Polskiej w Wilnie : Wstęp wolny.
15:30 Koncert  Gabrieli Wasilauskaite – restauracja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. 
Wstęp z zaproszeniami.
18:00 „Lalki, moje ciche siostry”, Polskie Studio Teatralne w Wilnie (Litwa), Państwowy Wileński
Teatr Mały (al. Giedymina 22) - Bilety do nabycia: Bilietai.lt

24 listopada
15:00 „Dziecięcy świat” (wyłącznie dla dorosłych), Teatr im. J.I.Kraszewskiego w Żytomierzu
(Ukraina), Centrum Dzieci i Młodzieży Litwy (al. Konstytucji 25) - Bilety do nabycia: +37065264613
18:00 „p.s. (Pchła-Szachrajka)”, Polski Teatr Eugeniusza Ławreńczuka w Mokswie (Rosja), Centrum



Kultury w Solecznikach – Bilety do nabycia: +37038034061
19:30 „Z domu niewoli”, Polski Teatr Ludowy we Lwowie (Ukraina), Centrum Dzieci i Młodzieży
Litwy (al. Konstytucji 25) - Bilety do nabycia: +37065264613

25 listopada
15:00 „P.S. (Pchła - Szachrajka)”, Polski Teatr Eugeniusza Ławreńczuka w Mokswie (Rosja),
Państwowy Wileński Teatr Mały (al. Giedymina 22) – Bilety do nabycia: Bilietai.lt
16:00 „Para butów” (spektakl dla dzieci), Teatr im. J.I Kraszewskiego w Żytomierzu (Ukraina), Trocki
Pałac Kultury (ul. Witolda 69, Troki) – Wstęp wolny
18:00 „Aktor… to aktor..to aktor... to”, Teatr Capitol w Warszawie (Polska), Państwowy Wileński
Teatr Mały (al. Giedymina 22) – Bilety do nabycia: Bilietai.lt

26 listopada
10:00 „Para butów” (spektakl dla dzieci), Teatr im. J.I Kraszewskiego w Żytomierzu (Ukraina), Dom
Kultury Polskiej w Wilnie - Bilety do nabycia: +37065264613

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI.
Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, t rzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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