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Aktualności 

Poznan. Festiwal Malta 
ogłasza konkurs 

a więcej 

Warszawa. Nabór do 
Studium Scenografii 

EJ więcej 

Warszawa. Kazimierz Orłoś 
nagrodzony przez "Nowe 
Książki" 

..::] więcej 

Kielce. Stan własności 
T~atru Zeromskiego wciąż 
meuregulowany 

0 więcej 

TVP. Zmiany w ramówce 
TVP Kultura 

~więcej 

Kraków. "Szczęśl iwe dni" 
szczęśliwie dzisiaj 

~więcej 

- w y.-.tJ..1„ 

L2J Id 
Premiery miesiąca 

Dzisiejsze 
• premiery: 

Krakowski Teatr Scena STU 
"S_zczęjl i_vyę c_ini~ 

Teatr Komedia Warszawa 
" Pół żartem . Rół sercem" 

file ://R:\23855.html 

Za co nagrodzili Kleczewską? 

Maja Kleczewska, autorka kaliskiej 
inscenizacji "Woyzecka" Biichnera, 
została laureatką VII Festiwalu Sztuki 
Reżyserskiej "Interpretacje" w 
Katowicach. Aż czterech jurorów 
(spośród 5-osobowego składu) oddało na 
nią swoje głosy. Marcin Jarnuszkiewicz 
docenił kaliski spektakl za pytania o istotę 
zła, Stanisław Radwan za perfekcyjne 
reżyserskie rzemiosło. Piotr Cieplak za 
"silny sceniczny skowyt", a Izabela 
Cywińska za "perfekcyjne balansowanie 
na granicy kiczu" - pisze BS [Bożena Szal] 
w Ziemi Kaliskiej. 

«W Teatrze Bogusławskiego już samo 
zaproszenie do Katowic przyjęto jako duże 
wyróżn i enie, Festiwal słynie bowiem z 
tego, że skupia najlepszych, a dobór 
spektakli ma odzwiercied l ać 

najaktualniej sze problemy i najważniejsze 
trendy teatralne. Dyrektor i zarazem 
selekcjoner. Jacek Sieradzki w tym roku 
pomieścił na festiwalowym afiszu 
spektakle zarówno najbardziej radykalnych 
reżyserów jak i najwierniejszych teatralnej 
tradycji . 
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Teatr Miejskj ini. _\Vitpld_a 
Gombrowicza Gdvnia 

. -··· .,I . 

''PlQ1k1:1" 

Nadchodzące 
• premiery: 

Teatr im. Wandy 
Siemaszkpwej E-zę_szc<2w 
"Moralność pani Dulski ej " 

Jea!r Aten~t1m_W_a_r_szawa 
"Chlip hop" 

J_ęąt_r_Dramajy~z;11yim. 

Jerzego Sz;aniawskieg_o _Pł_9~Js 

''Spiącg__1r_Q_lę_w11a" 
- ''"'. }'StJ<:ie 

Archiwalne 
• premiery 

... vv~..rv:,„t,k ;~ 

A·Hd'ł'I 
Białystok 

By_dgosz._q 
Gdańsk 

Katowice 
Kielce 
J(rą.l<ów 

Lublin 
L_ó1Lź 
Olsztyn 
Opole 
Poznm1 
Rzeszów 
Szc:zecin 
Torut1 
Warszawą 

Wroclaw 
Zielpna _Qóra 

Maja Kleczewska (ur. 1973), absolwentka krakowskiej PWST. 
należy do grona najbardziej kontrowersyjnych młodych twórców . 
W "Interpretacjach" startowała już rok temu, prezentując "Lot nad 
kukułczym gniazdem", za co zdobyła nagrodę publiczności. W tym 
roku miała pokazać w Katowicach swą opolską inscenizacj ę 

"Makbeta", której jednak - z przyczyn technicznych - nie udało się 
tu przenieść. Zdaje się, że zamiana wyjątkowo brutalnego i 
wulgarnego opolskiego widowiska na "Woyzecka" wyszła jednak 
jej na dobre. Aż czterech jurorów (spośród 5-osobowego składu) 
oddało na nią swoje głosy i tzw. mieszki (każdy z zawartością 12 
rys. zł). Marcin Jarnuszkiewicz docenił kaliski spektakl za pytania 
o istotę zła, Stanisław Radwan za perfekcyjne reżyserskie 

rzemiosło. Piotr Cieplak za "silny sceniczny skowyt", a Izabela 
Cywińska za perfekcyjne balansowanie na granicy kiczu. 
Cywińska, która przewodniczyła pracom jury, uznała 

przedstawienie Kleczewskiej za zdecydowanie najlepsze: - Po 
prostu i kne ·e ~kł scenografi i bardzo dobrą grą aktorską 
Jestem o a owo umna, że wła 'ciwie jednogłośnie 
przypieczętowaliśmy także sukces kaliskiej sceny ... » 

"Laur Konrada za inscenizację "Woyzecka'"' 
BS [Bożena Szal[ 
Ziemia Kaliska Gazeta Poznańska nr 71124.03.06 
28-03-2006 

Powiązania 

Osoby: 

Milili KLe<;:zę}_ys_ką 
Edycje festiwali: 

Q_g_ó_l@p_QU;_~i_Eę_s_ti~i:tl__Sz;tul<j J3._ężyscrskiej Interpretacje 

(YJII_e~Jycj_a) 

llealizacje repertuarowe: 

Woyzec;k (ręż .. Maja Kleczewska) 

0 Komentarze 

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Możesz teraz dodać swój 
kornęntąrz. 
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