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0 SPEKTAKLU

wg „Krwawych godów" i:.G. Lorca
Tworzymy nasz teah· we h·zy.
Z każdym spektaklem od nowa,
spotykając się z innym tematem
poznajemy siebie nawzajem. Każdy
temat to dla nas wyzwanie, góra, na
którą trzeba się wspiąć. No, może
pagórek. I zawsze jest niepokój: czy
podołamy? A wspinaczka jest ciekawa. Czasem tarzamy się ze śmie
chu, czasem zaciskamy zęby
z wściekłoś~i. Jak to kobiety. I jak
kobiety jesteśmy uparte. I dążymy
wciąż dalej, wyżej. Od kilku lat
spełniamy marzenia. Tean· na dobre
„rozpanoszył" się w naszym życiu.
Zabrał

czas, uczucie,

strzeni życiowej.
je codzienność.

Często

część

reżyseria:

Teatr K3

scenografia:

Mikołaj

obsada:

Dorota Grabek

Malesza

Ewa Mojsak
Marta Rau

Oddajemy dziś Państwu nasze najnowsze przedstawienie.
Tym razem po raz pierwszy tak
wyraźnie o kobietach ...

Każda

pamięta

swoją

wersję

każda

wydarzeil.,

z nich chce
najbardziej bolało,
cieszyło, smuciło. Trzy silne kobiety:
Matka, Żona i Narzeczona. Trzy
różne odcienie miłości.
powiedzieć

co

ją

W spektaklu wykorzystano pieśni z okolic
Suwalszczyzny w opracowaniu Joanny
Jmczuk.

Matka - kobieta dumna. Sh·aciła
wszystko: męża, dzieci, przyszłość.
Pamięć uczyniła sensem życia. Ze
świadomością ciążącego fatum brnęła
ku swemu nieszczęściu.

Lalki wykonała Izabela Jerlecka.

Żona - głęboko skrywa ból kobiety
niekochanej. Jest kobietą której łzy
spływając do wewnąh·z (bo jakże by
mogła pozwolić sobie na słabość)
oczyszczają jej
duszę.
Mogłaby
nałożyć inną sukienkę, ale jej się nie
chce.

prze-

determinu-

Historia trzech kobiet, które połączył
los. Spotykają się co roku by
wspominać
bliskich, mężczyzn.

Serdecznie

dziękujemy

pani Beru Rau, która
poświęciła swój czas by przeprowadzić
z nami próby muzyczne.

Gorąco dziękujemy

Darkowi Jakubaszkowi
za dobre rady, których udzielił nam w h·akcie tworzenia spektaklu.
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swego męża,
siebie. Zabrakło
jej wiary, rozsądku i lat.... Miłość
była w jej życiu najważniejsza, ale czy
to była miłość ?
Narzeczona -

zdradziła

swoją miłość, samą
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