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teatru , którego:

Przeznaczeniem, tak dawnie1 jak i teraz, było i jest,
służyć niejako za Zwierciadło Naturze,
pokazać Cnocie własne jej rysy,
Złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku
Postać ich i Piętno
Hamlet - Szekspi r
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dialogu z widzami. Uważamy improwizację za
niezbędny element tego dialogu. Naszym
zdaniem gra aktorska to sztuka przekonywania
a nie udawania. Do naszego zespołu
dobieramy aktorów, którzy dzięki swej postawie
są nie tylko odtwórcami ról , ale l udżmi , którzy
traktują swój udział w pracach teatru jako
powo łanie. Naszych program jest spójnych
z wieloma założeniami, którymi kierował się
przedwojenny teatr Reduta Juliusza Osterwy
Teatr Adekwatny zostal zalożony w 1964
roku w Czeskim Cieszynie przez Magdę Tere sę
Wójcik i Henryka Boukołowskiego. W ciągu 40
lat działalności reżyserzy i twórcy teatru sięgali
po klasykę - Antygona wg Sofoklesa, Medea
wg Eurypidesa, Ryszard Ili wg Szekspira, Pan
Tadeusz wg Mickiewicza , jak i tworzyli
przedstwaienia oparte na literaturze współ
czesnej - Proces wg Kafki, Mewa wg Bacha,
Dżuma
wg Camusa czy Cesarz wg
Kapuścińskiego. W repertuarze znalazły się
równ i eż takie pozycje, jak oparta na
improwizacj i Joanna o·Arc, czy wystawiana po
raz pierwszy na świecie Bhagavad-Gita wg
Mahabharaty. Adekwatny wystawi/ ponad
osi e mdziesiąt premier, z których wiele
otrzyma Io nagrody 1 wyróżnienia na festiwa lach
teatral nych w kraju i za granicą.
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