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Spektakl .Bezwietrzne 1ato• jest pracą wynikłą 
z fascynacji morzem - jego zmienną naturą, która łączy 
w sobie zarówno piękno i łagodność, jak i absolutną bez
wzgl~nośt. 

Tekst powstał na motywach opowiadania . Dwie 
kobiety" Doris Lessing i z inspiracji .5zerokim morzem Sar
gassowym• Jean Rhys, •Cząstkami elementarnymi• Michela 
Houellebecqa i filmem .Matka I syn• Aleksandra Sokurowa. 
Praca zespołu, oparta na Improwizacjach aktorskich I nie
mych etiudach ruchomych stanowiła jedynie punkt wyjścia 
do poszukiwań związków między różnymi tekstami kultury, 
a uniwersalnymi problemami skomplikowanych relacji mię
dzyludzkich. 

Czy nasze uczucia mogą bvt błędem I okrucień
stwem natury, nigdy nie nmllwyml do spełnienia miłościa
mi w otaczających nas konwenansach kulturowych? 
.Bezwietrzne 1ato• to historia kobiet na zawsze połączo
nych ze sobą slostrzańską miłością, które czują nierozerwal
ną wlęt z otaczającym je morzem. 
To przestrzeń odcięta od świata, gdzie ludzie nie znają grze
chu I gdzie nie można uciec od szumu fal I słonego powietrza. 

Ta nienazywalna relacja bliskości, która łączy dwie 
kobiety, tak niezrozumiała dla innych, odcina je od życia ro
dzinnego I skazuje na wieczny niedosyt spełnienia w związ
kach romantycznych. Uczucie melancholll za raz zaznaną 
pełnią prowadzi je do poszukiwania swoich cząstek we 
własnych synach. Ten destrukcyjny czworokąt odcina Ich 
świata I zamyka w kręgu bezwarunkowej zależności. 

REżvsERIA I BARBARA WIŚNIEWSKA 

DRAMATURGIA I DOROTA WÓJTOWICZ 

SCENOGRAFIA I KAROLINA FANDREJEWSKA 

REżvsERIA ŚWIATŁA I PAULINA GÓRAL 

OBSADA: 

żANETTA 

GRUSZCZVŃSKA-OGONOWSKA 

FILIP KOSIOR (GOŚCINNIE) 

BEATA NIEDZIELA 

ROBERT WASIEWICZ (GOŚCINNIE) 

pon orzv 

' UNITRAL 
MOlll...U.SlllCIOI.-

,i•ron m1 rl11I n' oektak 

ltJl:il m •&P3 ~~~f:.i) naszemiasto. 

o trrr?' rn 'd alni 

,TV,PfBffB3i:I e koszatin„ 



J „ Barbara Wiśniewska 
Urodzona w 1989 roku. W latach 
2008-2010 studiowała Kulturoznawstwo 
na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie 
studentka V roku reżyserii warszawskiej 

Akademii Teatralnej. Dwukrotna laureatka 
Stypendium Ministra Nauki I Szkolnictwa 

Wyższego za wybitne osiągnięcia (na rok 2012/2013 
I 2013/2014), laureatka Nagrodylm. Z. Krawczykowskie-
go (2012). Zadebiutowała w kwietniu tego roku w Teatrze 
Studio w Warszawie wystawiając .Baby Dolr Tennessee 
Wiiiiamsa, w czerwcu zaś w Teatrze Ateneum odbyła się 
premiera dramatu Wacława Holewińskiego . Nic się nie stato•. 
W 2014 wyreżyserowała koncert .Kweer myuzik" w Folkso
peran Stockholm (Szwecja) I projekt .meme.me• w Teatrze 
Powszechnym w todzi. Od 2012 współpracuje z Teatrem 
Wielkim Operą Narodową, gdzie trzykrotnie asystowała 
przy produkcjach Mariusza Trelińskiego (.Latający Ho~ 
•Manon Lescaut", •1o1anta/Zamek Sinobrodego, , jak również 
przy .Transcryptum• W. Blecharza I . Lady Sarashina• 
P. Eotvosa (reż. U. Amagatsu). Współpracowała także 
z Teatrem Współczesnym w Warszawie przy spektaklu 
,,labójca• (reż. W. Urbański). Prowadziła czytania w Laborato
rium Dramatu w Warszawie, na XXX Festiwalu Szkół Teatral
nych w todzi, na Festiwalu Biała Wleta w Brześciu (Białoruś) 
i w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Prowadziła warszta
ty na 56 Festivalu del Due Mondl w Spoleto, (Włochy). 
Jej etiuda reżyserska ,.Julia musi umrzet• na podstawie 
.Romea i Jum• Wiiiiama Shakespeare'a została wyróbllona 
na Festiwalu Baltic House Theater Festlval w St Petersburgu 
(Rosja). 

Dyrektor: Zdzisław Derebecki 
główna księgowa : Anna Korczyk 

asystent dyrektora, koordynator pracy artystycznej: Beata Barów 
kierownik techniczno-administracyjny: Antonina Cisakowska-Huss 

z-ca kierownika ds. obsługi sceny: Edward Sagan 
pracownia plastyczna: Beata Jasionek 

pracownia akustyczna: Paweł Skoczyk, Paweł Spisak 
pracownia elektryczna : Piotr Bartoszewicz, Marek Płocharski 

pracownia krawiecka : Anna Lickun 
pracownia ślusarska : Krzysztof Mariak 

pracownia fryzjerska, garderobiane: Renata Borowska, 
Emilia Patrzek, Estera Szulc 

inspicjenci : Dorota Czerkawska, Hanna Student 
montażyśc i dekoracji : Marek Grabowski, Adam Korczyk, 

Krzysztof Kotowsk i, Ryszard Pelc, Piotr Rusek, Andrzej Wieczorek 
magazyn kostiumów i rekwizytów: Irena Kłos 

kierownik biura organizacji widowni : Włodzim i erz Szymczyk 
specjaliści ds. spektakli miejscowych : Magdalena Borysiewicz, 

Teresa Hołowiej , Dagmara Telińska , Katarzyna Tudruj 
specjaliści ds. promocji : Izabela Rogowska , Rafał Wołyn i ak 

specjalista ds. kadr i płac: Anna Bendyk 
księgowość : Anna Jasińska , Cecylia Wróblewska 

specjaliści ds. administracji: Anna Borej , Sławom i r Dudek 
pracownicy administracji : Wioletta Buchar, Wanda Strąpoć, 

Zbigniew Milewski 

Organizatorem Teatru jest Miasto Koszalin K~szr„, ~1m 
~tł""ia. i.yc " 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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