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e-samotność 
Drogi bohaterów unorway.today", Julii i Augusta krzy
żują się nie w realnym życiu, ale w wirtualnym świecie, 
na internetowym czacie. Dziewczyna poszukuje kogoś kto 
byłby gotów popełnić z nią samobójstwo. Nietypowe ~gło
s~enie int~yguje Augusta, więc odpowiada Julii i umawiają 
się na wspolny wyjazd do Norwegii, b~ .. 

Tak bardzo starają się uciec od swojej samotności i bólu 
życia, że decydują się na ekstremalny krok - skok w przepaść 
z . 500~metrowej skarpy, Kiedy jednak się spotykają, okazuje 
się, ze to wyprawa, która jest ucieczką w śmierć, jest w is
tocie r~zpaczliwym szukaniem sensu życia. Próbują być kon
sekwentni w realizacji swojego planu, ale jednocześnie upor
czywie i zachłannie chwytają się drobnych skrawków nadziei. 

August - Pełen kompleksów, rozczarowany światem, po
datny no rozmaite wpływy, trochę błazen, trochę mały 
wystraszony chłopczyk, który nie umie znaleźć własnego 
miejsca w świecie, spędza czas no surfowaniu po Internecie 
by uciec od zafałszowanej rzeczywistości. , 

~ .... o.a.i.-. 

Urodził się w 1964 r. w Pradze, dorastał 
w Szwajcarii, studiował w Zurychu. 
Z zawodu jest architektem. Od 1989 r. zajmuje 
się muzyką, reżyserią, scenografią, pisze teksty 
sztuk teatralnych i scenariuszy. W 1993 r. za
łożył wraz z kilkorgiem aktorów niezależną 
grupę teatralną OFF OFF Buhne, dla której 
napisał kilka sztuk i sam je wyreżyserował. 
Mawia o sobie, że jego twórczość pozostaje pod 
wyraźnym wpływem Jeana-Luca Godarda. 
„ N ie chcę odtwarzać teatru, ale stale stawiać krok 
w nowym kierunku i stopniowo odkrywać kolejne 
obszary" - twierdzi. 
W 2002 r. Bauersima otrzymał nagrodę na festiwalu 
w Salzburgu za reżyserię „ Kształtu rzeczy" N. LaBute'a 

Prapremiera "norwoy.today" odbyła się 15 listopada 
2000 r. w Dusseldorfer Schouspielhous w reżyserii samego 
autora. Spektakl był wielkim sukcesem. 
Punktem wyjścia utworu było informacjo prasowo o samobój
stwie dwojga dwudziestolatków, opublikowano w lutym 2000 r. 
w niemieckim "Der Spiegel", 
No norweskim wybrzeżu pora młodych ludzi 24-letni Daniel V. 
z Oslo i 17-letnio Evo D. z austriackiego miasteczko Steyr, 
popełniło samobójstwo, rzucając się ze skały do Lysefjordu. 

W autorskiej inscenizacji dramatu sceno pomyślano zostało 
jako kawiarenko internetowo, do której reżyser zaprasza 
no czatowanie osoby z widowni. 

Jeden z krytyków nazwał "norway.today" Igora Bauersimy 
"egzystencjalnym dramatem pokolenia internetu". 

Tadeusz Gogolewski 
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego <historia sztuk i) 
oraz warszawskiej Akademii Teatralnej. Jego spektaklem 
dyplomowym był „Bal u hrabiny K." w. Gombrowicza zreali
zowany w Teatrze Miejskim w Gdyni. 
Tadeusz Gogolewski był również asystentem Gustawa 
Holoubka podczas realizacji spektaklu „Król Edyp" 
Sofoklesa w Teatrze Ateneum - przedstawienia, które 
rzeszowscy widzowie mogli obejrzeć w trakcie 43. Rze
szowskich Spotkań Teatralnych. 



Julia - z pozoru silna, pełna. determinacJ i, zdecydowana, 
dominująca, nie umie poradzić sobie z własnymi problemami, 
odnależć się w .realu". Nie potrafi okazywać uczuć, ale 
nieświadomie szuka autentyczności prawdziwego zwyczajnego 
spotkania z drugim człowiekiem. 

To nie para desperatów i świrów, ale normalnych, głęboko 

samotnych młodych ludzi, których trawi bezsens i brak 
perspektyw. To spragnieni bliskości i ciepła, wrażliwi 
ludzie, zamknięci w sobie, kryjący się w Internecie, 
chowający się za różnymi maskami. 

Pozornie zupełnie różni, August i Julia okazuJą się 
być podobni do siebie. Znajdują w końcu wspólny Język 

i.- uczucie, które staje się dla nich ratunkiem. 
Sztukę Bauersimy można interpretować na wiele sposo
bów. I każdy będzie uprawniony. Zawsze pozostaje Jed
no pytanie: Jak bardzo okalecza nas coraz wyrażnieJ 
odhumanizowany i zunifikowany świat, że tak wielu lu
dzi potrzebuje ekstremalnych przeżyć, by poczuć smak 
życia, by zdobyć się na chwilę szczerości wobec sie
bie albo ... znależć nadzieję w śmierci? 
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ZE ZB\ORÓW 
Instytutu Teatralnego 

~ Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 
~ SEKRETARIAT: ul. Sokola 7/9, 35-010 Rzeszów, tel./fax (017) 853-27-48 

www.teatr-rzeszow.com, e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.com 

Rezerwacja i sprzedaż biletów: 
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW: od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00, tel./fax (017) 853-22-52 
tel. (017) 853-20-01 w. 341, 342 , bilety@teatr-rzeszow.com 

KASA BILETOWA: od w1orku do piątku 16.00 - 19.00 oraz sobota i niedziela na dwie godziny 
przed spektaklem, tel. (017) 853-20-01 w. 318 
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