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MARTIN CRIMP' 
"FEWER EMERGENCIES" 

WARZĄANVl3$ OO 
·ezvsena Iwo Vedral 
:~·ze"' ad Klaudyna Rozhin 
sce:'ografra Tomasz Brzeziński 
:::c·aco1.\·a11 e ·'1uzycre Maria Rumińska 
:::csada Milena Gauer. Grzegorz Gromek. 

Leszek Spychała, Marek Szkoda 

„Twarzą do ściany" to spektakl dla czujnych umys łów 

i jednocześnie wielki sprawdzian wyobraźni widza. 
To - jak zdradza reźyser Iwo Vedral - „teatr przezroczysty" 
- budowany ze słów i sekretnych napięć między aktorami. 
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