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Sp a I „90 - 120 - 90" jest szóstą p rodukcją Teafru PRÓG . M imo iż zespół po

słu ut si znaną jut i charakferystycznq d la niego estetyką, iest to ca łkiem nowa 

pracy te1 g rupy. 

Spektakl to stud ium relacj i Ona - On, w którq bezpardonowo wtargnęło dziecko. 

Ono, a wlakiwie ciq:ta okazują_ się byt przełomem w życiu kobiety i iej otoczenia. 

SyłUacja wymaga przewarto~ciowania wszy stkiego, co dotychczas stanowiło grunt 

f onowanio. Mimo nieusta jqcei walki i zmagor\, Ono, O no i O n pozosl o jq 

tedn organizmem, rzadko jednak mówiącym tym samym głosem. Tr;;y 

ogniwa obserwu1ą się wzoiemnie, desperacko chcqc kont rolować sytuac j ę i ch ro ni ć 

własne organizmy, emocje, zagrożoną nieza l eżność i zaburzoną tożsamość. Z tró j

koW9Q0 układu nieustannie wypada które~ z nich, wciqż iednak i na 11owo podej

m q,c próbę p rzynale:t nia. 

Kole(nym bohaterem spektaklu jesf ludzkie ciało, 

traktowane często w sposób anatomiczny. Spek

takl ba lansuje pomiędzy emocjami, psychologią, 

uwarunkowaniami społecznymi i kulturowymi 
i czysto naturalistycznym uięciem ludzkiego ciała, 

czasu ciqt y, organizmu matki i wzrastajqcego 

płod u. To podróż pomiędzy mistycyzmem i czy

stym naturalizmem ludzkiego życia, pomiędzy metafizyką i organicznościq ciała. 

Nienarodzone dziecko to ciało wzrasta j ące, para to ciało zespolo11e, Ono to ci ało 

przekształcone „. Ciało Io tęsknota za utraconq nomiętnościq. 

Sam t ytuł „90 - l 20 - 90" to zagadko postawiono widzom przez Teatr PRÓ G. 

Cyfry mogą pozostać tylko znakami, lub dać się interpretować na wiele sposo
bów, w zale:tnok 1 od dyskusji, kontekstu, nastro ju widza, jego osobowoki i odbio

ru spektaklu. 

W spektaklu „90 - l 20 - 90" Teatr PRÓG nadoi posługu1e się technikami teatru 

ruchu, który staje się w ich wykonaniu coraz bardziej subtelny i taneczny. 

W muzyce, granej na żywo, motywy trodycyine sq juz ty lko pojedynczymi 11utami 

i Inspiracjami, a iel całokształt jest dużo bardziei różnorodny i nowoczesny. Zespól 

łqczy brzmienie instrumentów klasycznych z elektroniką I ~plewem. W warstwie wi

zuolnei na tomiast, PRÓG używa także r61norodnych rozwiqzori animacyjnych, 

opart ych na technice vide -art. 
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90 - 120 - 90 

The '90 - 120 - 90' performance is currently the sixth production of PRÓG 
The team uses the a lready known for its drstinctive aesthetic, even 

it is a b rand new ed ition of th work of th1s g roup. 

The play is a study of the re lotionship between Her 
and Him, which is ruthlessly invaded by unborn 

child. A time o f p regnancy appears to be o life's 

breakthrough for this women and her envi ronment. 

The situation requires a revo luotion of ever ything 

whol previously was a g round for existence. She, 

He and lt compose o one, com mon organism even 

though they f ight with each other and rarel y speak w ith one voice. Those thr 

links wotch e eh other, desperately lrying to control the situation and protecr !her 

own organisms, emotions, threatened independences and drsfurbed ident1 1 s. Thls 

fernory system constantly fo lls one of them, however, and still galll they ry 

to belong. 

There is also an onother character of the play - the human body, treated otten 

in very onotomical way. The performance balances between emotrons, sychology, 

social and culturo l determinonts and purel y naturohst1c recogn1tion of the human 

body, the time of pregnoncy, the mother's body and the growing foetus. Th1~ 1s the 
journey between mysticism and noturohsm of our life, between metaphy slc and 

organ ie nal ure of our body. An unborn chil d 1s a growing body, o couple 

of peop le is a complementory body, o pregnonl women is o tronsformed body„. 

The body is long ing for the lost possion. 

Current ti tle "90 - l 20 - 90" is a kind of nddle posed by the PRÓG Theatre for 11s 

aud ience. Those numbers con remom only a signs or they could be interp reted 
in many d lfferent ways, depend ing on the drscussions, the context, the v1ewer's 

mood, persono lity and reception of per formcmce. 

The form of performance: in the performance PROG Theotre st lłl uses the tech

niques of movement theatre, which becomes more and more sublle in thei r i mpłe-

111e11totion. In music, ployed live, trad itional motives ore only single notes and ln
spirotions and the whole is much more dlverse and modern. lt combines the sound 

of classic instruments with electronics ai1d voca ls. PRÓG uses o lso animotion tech

niques devefoped by uslng solutions of vi de -ort. 
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