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Twórcami spektaklu 
„SPOT!" są: Szymon Tur
kiewicz - reżyser, dra
maturg i kompozytor 
oraz Magdalena Engel
majer - aktorka, sceno
graf, animator zdarzeń 
artystycznych. 
Artyści mają za sobą 10 
lat tworzenia spektakli 
teatralnych. W latach 
2001-2008 współtworzy
li i prowadzili wrocławski 
Teatr Zakład Krawiecki, 
który pod ich kierownic
twem przekształcił się 
z niezależnego teatru 
studenckiego w profe-

sjonalny teatr nieinstytu
cjonalny. We Wrocławiu 
powstały nagradzane 
i cenione przez krytyków 
sztuki , m.in.: „Stosunki 
damsko męskie", .Dolne 
Partie - musical intym
ny", „AAA pracy szukam, 
matkę oddam", „Trójkąt" . 
Od 2009 roku twórcy zwią
zali się z teatrem Scena 
Współczesna w Warsza
wie, gdzie wystawili dwa 
premierowe spektakle: 
„Noc Misia" lgnacio del 
Morala oraz „Fejs Bóg" 
Szymona Turkiewicza. Są 
pomysłodawcami cyklicz-

nych akcji teatralno-ar
tystycznych: „Kobiecych 
Weekendów" oraz „Nie
dziel Teatralno-Kulinar
nych", które odbywają 
się w Warszawie. Szymon 
Turkiewicz i Magdale
na Engelmajer tworzą 
duet artystyczny ME/ST. 
W swoich spektaklach 
i działaniach artystyczno
teatralnych podejmują 
współczesną tematykę, 
wyrażoną oryginalnym ję
zykiem scenicznym oraz 
autorskimi pomysłami. 
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Bawi mnie i intryguje sztuczny i powstał tel<st, który w iro
język reklam, które słyszymy niczny sposób opisuje otacza
w radiu, oglądamy W1elewizji. jącą nas rzeczywistość. Spot 
Zawsze zastanawiałem się, to jeden z moich najbardziej 
dlaczego postaci przemawia- osobistych spektakli. To moje 
·ą do nas w tak nienaturalny subiektywne spojrzenie na to, 
sposób. Przez pewien okres co mnie denerwuje i wkurza 
mojego życia zajmowałem się we współczesnym świecie. 

kreowaniem reklam i pew- Mój stosunek do świata nie 
nego dnia stwierdziłem, że jest jednak pesymistycznie
chciałbym napisać spektakl, negujący. To, co wyprawiają 

w którym postaci rozmawiają z nami media, politycy, kościół 
ze sobą właśnie takim dziw- raczej mnie bawi, dlatego 
nym, nienaturalnym językiem. SPOT, przy swoim gorzkim wy
Wrzuciłem ponad 1000 tek- dźwięku jest komedią, która 
stów reklamowych do jed- w krzywym zwierciadle uka
nego pliku edytora tekstu, zuje otaczającą nas rzeczywi
wymieszałem je, nadałem stość. 

im dramaturgiczną strukturę Szymon Turkiewicz 
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