
E NT E R 
REŻ. ANNA SMOLAR, J1ACEK PONIEDZIAŁEK, MUZYKA NA ŻYWO: SEN ZU 
PREMIERA 22 CZJRWCA, GODZ.19:00, KDLEJNE SPEKTAKLE: 24-27 .06 
10,12 ~ 14.07, 1500 M2 DO WYNIAJĘCIA, UL.SOLEC 18 ///////////// 



SLAMOWANA I ŚPIEWANA HISTORIA MIŁOSNA MIĘDZY DWOMA MĘŻCZYZNAMI, KTÓRYCH DZIEi.i BARDZO WIELE. 

Spektakl opowiada o rocznym związku siedemnastoletniego Marcina z trzydziestoparolatkiem; o rodzicach, 
kolegach z liceum, o pierwszym poważnym związku. O próbie pogodzenia światów, których nie sposób pogodzić. 
Przedstawienie stawia pytanie o definicję tego związku. Czy jest to pierwsza wielka miłość? Czy może ekscentryczna 
przygoda? Jak bardzo jesteśmy odporni na ocenę wystawianą przez społeczeństwo, ludzi, którzy nas otaczają? 
W czym postaci naszej historii różnią się od „przeciętnego" obywatela, doskonale odnajdującego się w granicach 
norm społecznych i religijnych? Co spowodowało, że tych dwoje, których dzielił niemal kosmos, połączyła 
nietypowa, momentami krępująca więź? 

Scenariusz inspirowany jest blogiem, który był pisany przez dwóch mężcryzn. Blog stał się punktem wyjścia 
w budowaniu scenariusza spektaklu, który powstawał na próbach, na podstawie improwizacji aktorskich. 
Aktorzy mówią własnymi słowami, opowiadają historię przez pryzmat własnej wyobraźni i wrażliwości. 
Zespół Sen Zu partneruje im na żywo, jak w musicalu pozwala wypowiadać się za pośrednictwem piosenki. 

Pierwszym etapem przedsięwzięcia był otwarty casting, podczas którego wyłonionych zostało 12 uczestników 
warsztatów. Przez miesiąc poznawali się i współpracowali ze sobą aktorzy niezawodowi o różnych 
doświadczeniach życiowych i teatralnych. Warsztaty pozwalały na żywą wymianę, na dzielenie się swoim 
światopoglądem i wrażliwością, na poznawanie tego, co inne czy obce. 
Po miesiącu warsztatów połowa uczestników została zaproszona do obsady projektu. 

22 CZERWCA, GODZ. 19.00 - premiera 
Projekt teatralny Fundacji Nowego Teatru w ramach cyklu „Praca w postępie". 

Kolejne spektakle: 24-27 CZERWCA oraz I O, 12, 13, 14 LIPCA w ramach EuroPride 

Scenariusz: zespół aktorski, Mikołaj Makowski, Jacek Poniedziałek, Anna Smolar 
Reżyseria : Anna Smolar, Jacek Poniedziałek 
W obsadzie: Adrianna Gruszka-Jaroszewicz, Grzegorz l<ałuża, l(rzysztof l(wiatkowski, Hanna Maciąg, 
Piotr Ziarkowski, Marcin Żak 
Scenografia: Anna Met 
Kostiumy: Paulina Szenderowska, Anna Met 
Muzyka : Sen Zu 
Ruch: Adam Fidusiewicz 
Reżyseria ~wiateł : Rafał Paradowski 
Asystent reżysera : Liubov Gorobiuk 

Miejsce: Centrum Działań Twórczych 15oom2 do wynajęcia, ul.Solec 18 

Bi lety: 30 i 15 złotych 
22 379 33 33, bow@nowyteatr.org 
oraz przed spektaklami. 

www.nowyteatr.org 

Organizator: Partner: Patronat medialny: 


