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Wileński „czerwonoarmista” leci do Londynu

„Trema zawsze jest przed spektaklem, ale sądzę, że to będzie ciekawe doświadczenie. Zresztą nigdy nie byłem w
Londynie” – powiedział dla zw.lt Edward Kiejzik, odtwórca głównej roli.

Wileński teatr wystąpi w Londynie na zaproszenie Biblioteki Polskiej POSK. „Zagraliśmy już dużo spektakli na
Litwie i w Polsce i zauważyliśmy, że cieszy się popularnością. Sądzimy więc, że Polonia londyńska przyjmie nas,
jak się należy. Oglądając widownię i młodszą, i starszą, również dzieci, każdy sztukę rozumiał inaczej, ale odbiór
był pozytywny” – poinformowała zw.lt Lilia Kiejzik, kierowniczka Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie.

17 września, w kolejną rocznicę wkroczenia sowieckiej armii do Polski, spektakl zostanie odegrany w
Ejszyszkach, we wrześniu w Białymstoku oraz Łodzi.

W listopadzie Polskie Studio Teatralne organizuje festiwal teatralny MONOWschód, gdzie swoje przedstawienia
zaprezentują polskie teatry z całego świata. Wtedy też będzie możliwość zobaczenia „Zapisków oficera Armii
Czerwonej”.

„Zapiski oficera Armii Czerwonej” to sztuka powstała na motywach powieści satyrycznej Sergiusza Piaseckiego.
Reżyserem spektaklu jest aktor i reżyser z Polski Sławomir Gaudyn. „Zaadaptowałem tą książkę z dwóch
powodów. Po pierwsze, ponieważ ta książka fascynuje mnie od lat i czytam ją średnio raz na dwa miesiące. Po
drugie, bardzo dawno temu zobaczyłem spektakl w Krakowie postawiony na podstawie tejże książki. Spektakl był
jednak tak niedobry, że po prostu pomyślałem, iż można zrobić to lepiej. Książka jest o czymś innym, niż to co
pokazywał tamten nieszczęsny spektakl. Dlatego postanowiłem sam to przenieść na scenę i jest to moja trzecia
realizacja tego spektaklu“ – powiedział przed rokiem zw.lt S. Gaudyn.

Sławomir Gaudyn: Życie Piaseckiego jest scenariuszem na znakomity thriller
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