Styczeń w TPB

TEATR POLSKI
W BYDGOSZCZY
OFERTA SPEKTAKLI
Szanowni Państwo,
w związku z zamknięciem instytucji kultury nie będziemy
mogli zaprosić Państwa na spektakle do naszej siedziby.
Poniżej
przedstawiamy
wydarzenia
online,
które
przygotowaliśmy do Państwa, aby móc gościć z naszymi
spektaklami w Waszych domach.
W tym celu
uruchomiliśmy dla Państwa platformę VOD pod
adresem:www.vod.teatrpolski.pl,
gdzie będziemy prezentować nasze działania online.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej
www.teatrpolski.pl
oraz profili TPB w mediach społecznościowych (Facebook,
Instagram, Twitter), gdzie na bieżąco będziemy publikować
informacje o zbliżających się streamingach i pokazach
online.
Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas oferta online
pozwoli Państwu poczuć się chociaż przez chwilę jak w
Teatrze.
Z niecierpliwością czekamy na chwilę, gdy znów
WSZYSCY RAZEM
będziemy mogli spotkać się z
Państwem na widowni Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
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W celu wykupienia dostępu do pokazów online
niezbędne jest posiadanie konta na platformie VOD
Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Założenie konta jest
bezpłatne. Wystarczy zarejestrować się na stronie
www.vod.teatrpolski.pl
Aby skorzystać z rabatu wystarczy wpisać
odpowiedni kod rabatowy w zakładce TWOJE
KONTO. Kody rabatowe znajdują się pod opisem
spektaklu.

Teatr Polski w Bydgoszczy
tel. 52 339 78 18
www.teatrpolski.pl

Maria Antonina.
Ślad Królowej
reż. Wojciech Faruga
występują: Sara Celler - Jezierska, Emilia Piech, Michalina
Rodak,
Małgorzata Trofimiuk, Małgorzata Witkowska,
Adam Graczyk, Marian Jaskulski, Damian Kwiatkowski,
Jerzy Pożarowski, Jakub Ulewicz

Nie mają chleba? Niech jedzą ciastka” –
tak

Maria

Antonina

rzekomo

skomentuje

demonstrację,
jaka toczyła się pod oknami jej pałacu.
Bezduszna, obojętna, zimna królowa.
W dodatku rozrzutna i nie znająca litości.
Rozwiązła, ze skłonnościami lesbijskimi. Molestująca
swojego syna. Każdy mógł oskarżyć ją o co chciał,
bez żadnego dowodu. Oczywiście tylko do momentu,
gdy jej głowa nie potoczyła się po murawie
zatrzymując
się przy bucie kata.
czas trwania: 100 minut

kod rabatowy: promo50%
Teatr Polski w Bydgoszczy
tel. 52 339 78 18
www.teatrpolski.pl

Joël Pommerat

Kopciuszek
reż. Łukasz Gajdzis
występują: Katarzyna Figura, Dagmara Mrowiec - Matuszak,
Emilia Piech, Michalina Rodak, Marian Jaskulski,
Michał Surówka, Jakub Ulewicz, Marcin Zawodziński

Francuski dramatopisarz Joël Pommerat sparafrazował
znaną na całym świecie baśń braci Grimm, czyniąc z
niej błyskotliwą opowieść o dojrzewaniu, godzeniu się
ze stratą i walce o własne poczucie wartości.
Kopciuszek, by osiągnąć szczęście, nie musi już
wychodzić za księcia. Nie zamieszka w pałacu,
choć zapewne - będzie żyć długo i szczęśliwie.
Nim to się jednak stanie, musi pogodzić się ze
śmiercią swojej matki. Pommerat w sposób
bezkompromisowy porusza się po terenach
nieprzetartych podejmując szczery i otwarty
dyskurs z młodzieżą.
Tematy takie jak śmierć, czy przechodzenie przez
proces
żałoby to wciąż tematy tabu, a poruszanie ich musi
wiązać
się z przekraczaniem pewnych granic. Spektakl
w reżyserii
Łukasza Gajdzisa to błyskotliwa, familijna opowieść
o dojrzewaniu i wchodzeniu w relacje, o znaczeniu dialogu
i chęci milczenia, w końcu – o postrzeganiu siebie przez pryzmat
własnych doświadczeń, które nigdy nie przestają zaskakiwać.
spektakl od 10. roku życia
czas trwania: 105 minut

kod rabatowy: promo50%
Teatr Polski w Bydgoszczy
tel. 52 339 78 18
www.teatrpolski.pl

Jerzy Szaniawski

Ptak
reż. Magda Drab
występują: Emilia Piech, Paweł Gilewski, Marian Jaskulski,
Karol Nowiński, Jerzy Pożarowski, Jakub Ulewicz, Marcin
Zawodziński

Czy to na pewno ptak? A może to jakaś
metafora? Symbol czegoś wielkiego? Jakiejś
nadchodzącej zmiany? Zwiastun końca znanego
nam świata?
Teatr od zawsze marzy o tym, by wpływać na
rzeczywistość, zabierać głos w sprawach publicznych,
nadążać za aktualnymi problemami społecznymi. Sztuka
w ogóle to narzędzie podejrzane, operujące
podtekstami i szukające wolności. A co ze sztuką, która
jest tylko próbą dania ludziom odrobiny piękna i
radości? Co z komedią, która jest tylko komedią? Co
jeśli ptak to po prostu… ptak. Żadnych podtekstów, zero
polityki, czy współczesnych odniesień – w końcu coś dla
zabawy. Mieszkańcy pewnego miasta dowiadują się, że
następnego dnia nad ich głowami wzniesie się wielki
złocisty ptak. Podobno jakichś natchniony student
szykuje niezapomniane widowisko, na które zaprasza
całe miasto. Tego wydarzenia nie przepuszczą
oczywiście włodarze. Przecież w tym mieście nigdy nie
było i nie będzie takich ptaków! Ani takich zgromadzeń.
Ani takich studentów. Najlepiej jeśli w ogóle będzie tak,
jak było wcześniej.

czas trwania: 90 min

kod rabatowy: promo50%
Teatr Polski w Bydgoszczy
tel. 52 339 78 18
www.teatrpolski.pl

