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„ Traumnovelle" to pierwsza propozycja powstałej przy Nowym Teatrze Sceny Studyjnej. 
Aktor Albert Osik tym razem w zaskakującym monodramie, w którym ujawnia nieznane 
jeszcze Publiczności oblicze„. 
„Traumnovelle" to historia małżeństwa poddanego próbie wzajemnej lojalności w sytuacji 
toczącej ich życie nudy. Spowiedź męża-Frida, który podczas jednej nocy podniecony 
zazdrością, tratując miłość, zbliża się niebezpiecznie do granic zdrady. Czy je przekracza? 
Frido stwarza przestrzeń dla swojej fantazji, ucieka w zabawę, w grę. Igra z losem stając 
się przy tym ofiarą własnej wyobraźni. Czyni to przetykając swoją opowieść humorem 
i groteską. 

Reżyser o spektaklu 
Ta para bohaterów żyje obok siebie, nic o sobie nie wiedząc. 
Brak szczerości rzutuje nie tylko na ich wzajemne stosunki, 
tracą także poczucie tożsamości własnej: 

„zlewają się ze sobą sen i jawa, prawda i kłamstwo. 
Nic pewnego nie ma. Cóż my wiemy o innych,cóż o sobie; 
Igramy tylko, mądry, kto to wie. " 

W tej „grze", biorący udział, stale wyrządzają sobie zło. 
„Gracze" podnoszą rękę na innych uczestników gry,i na siebie samych. 
Przekraczają granicę między tym co jest „na niby", a tym co jest 
„naprawdę''. Całkowite osamotnienie bohaterów, ukazuje istotę tego 
rozbawionego świata. 

Stanisław Miedziewski 

STANISŁAW MIEDZIEWSKI. Studia Reżyserii PWSFTviT w Łodzi . 

Przez kilka sezonów związany z Teatrem im W. Horzycy w Toruniu, 
gdzie współpracował z Markiem Okopińskim . Laureat Nagrody 
li stopnia Ministra Kultury i Sztuki, oraz wielu nagród na 
ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych. Stale 
związany z Teatrem „Rondo", gdzie stworzył Scenę Monodramu. 
Spektakle prezentowane były nie tylko w kraju, ale też w Pradze, 
Hanowerze i na międzynarodowych festiwalach w Edynburgu, 
Moskwie i Kijowie. 

MARCIN BORTKIEWICZ. Słupszczanin, aktor, 
scenarzysta i reżyser. Absolwent Mistrzowskiej 
Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy 
i Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1991 r. w Teatrze 
Rondo w Słupsku, współpracownik Stanisława 
Miedziewskiego. Obecnie reżyser filmowy. 

ALBERT OSIK. W 2004 r. ukończył z wyróżnieniem studia na 
Wydziale Aktorskim PWSFTviT. Z Nowym Teatrem w Słupsku 
związany od chwili jego powstania. Do tej pory mogliśmy go 
oglądać w rolach głównych i pierwszoplanowych w takich 
spektaklach jak m .in.: „Szalona lokomotywa", „Skrzypek na 
dachu", „Projekt Sofokles", „Zbrodnia i kara", „Dziady" 
(Konrad). Reżyser „Baśni w poszukiwaniu teatru", oraz „Scen 
miłosnych dla dorosłych". 
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