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Wybrzeze gro Brechta! 

premiero 22 czerwco 2002 rołru w holl 42A no lnile Stoczni Gdońslciej 
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· Kto dzisiaj gro Brechta' · usłyszeliśmy ironiczne prychnięcie jednego z leotrolnych mqdro!i. gdy zobaczył 
no naszych biurkach egzemplarz Happy Endu. Odpowiedż jest prosta: Brechta gro Wybrzeże• I to w now;m 
tłumoczen: u. w nieznanej dotąd w Polsce adaptacji autorstwo Mlchoekl fe1ngoldo i pod ręką świetnej 
amerykańskiej reżyserki Marjarie Hayes. związanej niegdyś z Lollorotorium Jerzego Grotowsluego. 
A jak by tego była mało gromy Brechta na terenie gdońsł<iej stoczni. o dakkldnie w jednej z zabytt<awych hol 
Kaiserwerftu. czyłi Sloczrn Cesarskiej Bankructwo jej spadkobierczyni. Stoczni Gdońsiuei jednego 
z najważniejszych a zarazem symbolicznych zakłOOów polskiego powojennego Wybrzeża przyniosło M!OStu 
rzesze bezrobotnych. podejrzenia n ieuczciwości. poczucie krzywdy i bezsensu. znajdujące upust w agresji 
i londetnym mesjanizmie. Dokkldnie tę samą spolecznq aurę opisuje Brecht w Happy Endzie. mima że lrrerolnie 
romans porucznika Armii Zbawienia Lill1an Holiday 1 zawodowego gangstera Billa Crackera ma za soenenę 
skorumpowane Chicago w roku 1919. 
Happy End. rzadka grono w Polsce sztuko zawiera w sobie najpiękniejsze weillowskie songi· SUrobaya Johnny. 
Pleśń o Mondojoy, Księżyc nad Biibao. Happy End 2002 to także mozjiwość zajrzenia da trzewi niedostępnych 
zwykle zollytl<awych terenów stoczniowych, prawdziwego gdańskiego Zamkniętego Miasto. 
W przedstawieniu. obok aktorów Teatru Wybrzeże. biorą lokże udział, bezrobotni dziSlo~ 
był1 pracownicy Stoczni Gdańskiej 

sprzedaż i rezerwoc}a biletów 
•e• 301 13 ?8 ,51 3916 
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