
to teatr nowoczesny. Przyswaja rzeczywistość, aby ją zdema
skować. Uruchamia nową narracię. Nie sięga po efekt. Chce 
uwieść, wstrząsnąć, oczarować lub wzniecić sprzeciw OFF 
Nowy pragnie iść pól kroku wstecz przeciw nurtowi rzeczywi
stości. Powstrzymać Widza, by zobaczy/ się w nowej perspe
ktywie, wobec relacji z innymi ludźmi, naprzeciw ofertom 
świata rozpiętych między świętością i nihilizmem. 
OFF Nowy powstał w Łodzi, mieście bez historii, ale z silnymi 
tradycjami awangardy. Tu w 1949 roku powstał Teatr Nowy, 
gdzie młodzi twórcy, wśród nich Kazimierz Dejmek, zerwali ze 
zmurszałą konwencją języka teatralnego. OFF Nowy pragnie 
stawiać akcenty tam, gdzie wyznaczy/ je pierwszy dejmkowski 
zespól. Poszukujący młodzi twórcy zwrócą się do publiczności, 
która zechce ich wysłuchać lub uruchomić wyobraźnię. OFF 
Nowy stworzy warunki do pracy dla poszukujących reżyserów, 
aktorów, dramaturgów czy scenografów Chce stać się przy
czyną do ożywienia i rozszerzenia środowiska teatromanów 
w mieście. To pierwsza teatralna inicjatywa w Łodzi, która sięga 
tradycji łódzkiej awangardy, by czerpać z niej inspirację do 
rozprawiania o współczesności. 

<łTeatr Nowy 
Im. lazlmluu Delmka 

w lodzi 

przed przedstaw ieniem. 

Mała Sala 
ul. Zachodnia 93, 
tel. 42 633 44 94 wew. 317, 
czynna w godzinach 
12:00- 19:00 od w torku 

Struga 90 
ul. A . Struga 90, 
bilety do nabycia godzinę 

przed spektaklem. 

brussełs airlines 
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)ENA OFF NOWY TEATRU NOWEGO IM. K. DEJMKA W WOZI ZAPRASZA 

MAURICE MAETERLINCK 
I 

SLEPCY 
(LES AVEUGLES) PRZEKŁAD. ZENON PRZESMYCKI 

REŻYSERIA 
ZESPOŁOWA POD KIERUNKIEM 
MARKA STRĄKOWSKIEGO 

SCENOGRAFIA I KOSTIUMY 
KONRAD SZCZĘSNY 

OPRACOWANIE TEKSTU 
MAREK STRĄKOWSKI 

ASYSTENT 
MATEUSZ SIDOR 

<FF! 

PREMIERA 2S MARCA 2010, STRUGA 90 
spektakl inaugurujący działanie sceny OFF Nowy 

WYSTĘPUJĄ 

Monika Chechelska 
Malwina Irek 
Agata Kaczmarek 
Bartosz Burzyński 

spektakle, ul. A. Struga 90 

Ryszard Chlebuś 

Waldemar Czyszak 
Adam Łoniewski 

Micha! Napiątek 

czwartek 25 marca Premiera 
wtorek 30 marca 
środa 31 marca 
wtorek 20 kwietnia 
środa 21 kwietnia 
niedziela 25 kwie tnia 


