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POD FLRliR. BIRŁD-Ci!ERWDDI\ 

prapremiera 3 października 2003 roku 
na festiwalu Prapremier w Teatrze Polskim w Bydgoszczy 
premiera gdariska 5 października w Teatrze Malarnia I 

adaptacja i reŻOJseria Agnieszka Lipiec- Wróblewska I 
opracowanie muzOJczne Andrzej Smolik I 

muzOJka Cool Kids of Death I 
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Zapowiada się zadymo. .Dziennik Bohycki" §i 
Q 

Sceniczna odoplocjo najgłośniejszego debiutu lilerockiego ostatnich lot. Artystyczny zapis ; 
życia młodzieży z polskich blokowisk. Reżyserka Agnieszka Upiec-Wróblewska • Wojnę i: 
polsko-ruskQ pod flogQ bioło-czerwonQ· przenosi no scenę zo pośrednictwem monologów ';;; 
bohaterów, skonltontowonych z projekcjami filmowymi przygotowanymi przez głośnq i 
fotografkę młodego pokolenia Morię ZbQskQ. [ 
To język całkowicie ukształtowany przez nowq polskq rzeczywistośt. Ale Mos/owska nie 
tworzy żadnej imitacji. Raczej tworzqc portret tego języka poddaje go od razu błyskotliwej 
i głębokiej analizie . • Wojna polskwusko" colo zawarta jest w języku. Nie w anegdocie, 
nie w dziejach podbojów samczych Silnego. 

Pio1r Gruszczyński • Tygodnik Powsmhny" 

Idzie młode. [ ... ] Mówiqc fonetycznym językiem bohaterów . Wojny polskwuskiej„. ·, 
Mas/osko rzondzi. 

Wojciech Sloszewski .Gazelo Wyborcza• 
1811~ MOOm*1 w litlań5ku, ul. T811trolna 2, wefJde fXZez Stmv )jltef.p 
sprzedaż i rezeiwoc;i bi/efów: tel 30 I 13 28, 551 39 36, 9412 · bilety@teatrwybizeze.p/ wwwt1111trwybaeze.p/ wwweBiletpl 
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NA TARGU WEGLOWYM 
W GOmsrn OO ROKlJ 1001 
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