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Monodram na podstawie prozy 
Wiesława Myśliwskiego 

„Traktat o łuskaniu fasoli" 

„O łuskaniu fasoli" 
reż. Sławomir Batyra 

wyk. Michał Anioł 

Co kieruje naszym losem? Co to jest szczęście? Bohater 
spektaklu próbuje dociec, co jest ważne, co trwałe, a co 
przemijające. Odnajdywanie ukrytych sensów ludzkiego losu 
może być żmudne, ale i piękne . Jak łuskanie fasoli. 

Spektakl skłania nas do określonego sposobu myślenia i postrze
gania rzeczywistości, budowania porozumienia, kształtowania 
tożsamości, rozwijania poczucia własnej wartości, umiejętności 
radzenia sobie w trudnej sytuacji. Do nich na leżą ubóstwo, 
bezdomność, bezradność, samotność, zanik sensu życia, 
poczucie krzywdy. Osoby mające na co dzień trudne 
doświadczenia, sami interpretują ob iektywną rzeczywistość, 
wycofują się z wszelkiej aktywności społecznej, tworzą swój 
własny świat, uciekają się do alkoholu, budując granice 
niedostępności . 

"Wie pan, gdy człowiek patrzy tak tylko na śnieg, jeszcze przez 
szparę, inaczej się wszystko dzieje. A nawet co innego się 
zazwyczaj dzieje, niż gdy śniegu nie ma. 
Niczym w fotoplastikonie pokazywały mi się jak gdyby 
bożonarodzeniowe pocztówki. Na przykład tam, gdzie był pokój. 
pokazała mi się raz choinka, obwieszona świeczkami. A tak jasno 
się paliły, że aż dookoła noc się robiła, mimo że był dzień . Albo 
nagle gwiazda gdzieś za las zaczęła spadać z nieba, wielka, 
rozjarzona, ze świetlistym ogonem" . 

• Traktat o łuskaniu fasoli" W Myśliwski 

To spojrzenie bohatera sztuki na rzeczywistość daje mu siłę i po
zwala na odnalezienie sensu życia i otaczającej rzeczywistości . 
To przykład pozytywnego myślenia na problemy dnia codzien
nego, bez sięgania po alkohol. 

SPEKTAKLE GRANEW RAMACH PROGRAMU 
11 kwietnia godz. 11.00 14 maja godz. 12.00 
17 kwietnia godz. 11.00 15 maja godz. 12.00 
18 kwietnia godz. 10.00 16 maja godz. 10.00 i 12.00 
24 kwietnia godz. 11.00 17 maja godz. 1 O.OO 
25 kwietnia godz. 11.00 

cena biletu 5 zł 
Po każdym spektaklu przewidziane są warsztaty z udziałem aktora i terapeuty. 

Zakup sprzętu dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 


