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Teatr Rzeczypospolitej.
Na scenie Teatru "Wybrzeże" Teatr Narodowy z
Warszawy przedstawi sztu
kę Pedra Calderona de la
Barki "ZYCIE J~T S NEM".
Dramat ten jest arcydziełem barokowej literatury
ł).iszpańskiiej l uznany został za szczytowe osiągnię
cie światowej dramaturgil
Fascynował
ludzi · wielu
epok i różnie był .l.nterpreto,vany, bo czas i mi.ejsee
przydawały mu i przydają nadal nowych znaczeń.
Tragizm miesza się tJU z ko
mizmem i ironią, groteskowy humor z. głęboką filo~zną zadumą. Na poetyckiej kanwie życia rozpiętego
między
jawą
a
snem i na walce człowieka
t
przeznaczeniem oSDut;:
jest driUl)at Calderona, dotykający największej tajem
a.icy ludz.kiego istnienia:
J

~ranicy
wolności

graillicY.
i wolnej woli czło
wieka. Polskiej publicznoś
ci daje au.tor dodatkową
atrakcję: rozgrywa aenaa:yjną
akcję w
"polskim
.mperi.urn", gdzie poddany
wstaje kolejnym próbom
królewski syn, Segismundo
poznania,

W opracowaniu dramaturgtc-,
tym l retyserll Krystyny Sku
IZallld sztuka' Calderona P&.l~
d~

współcześnie b~

bał

Oryginalny prze
dad - tmltację dokonany zos
;ał przez poetę Jarosława Mar
la Rymldewleza. Bałn10W3 kU
nat widowiska współt\\lorzy
rct>nografia
zaprojektowana
,rzez Jtatanyoę JtępłtlSq ł m u
cyka. której
autorem
jest
'\dam Walaci6skl. Grający w
przedstawlentu główną rolę Se
,tismunda mJody aktor T omasz
3udyta został wyrótnlony n
Uą sceniczną.

tę
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kreację

nagrodą

aktorską

Kallskieh
'łpotkanlactl TeatralnyelL War
to nadmienić, 1t jest on równlet laureatem Nagrody l!dlo~ych lm. Stanl.slawa Wysptal
skiego przyznanej przez mlntma ds. dzieci 1 młodzletv.
W
przedstawieniu
TeatrCJ
Ilerodowego udział biorą: Rftata Berger, Krystyna Jtr616w
ta, Marzena
Trybala, Jerzy
Fornal Paweł Galla, Zbl~:nlew
KasprzyJt. Stefan ltnotbe, 3eozy Lustyk. Andrzej 1\olalee
"łotr Pręgowsld, 16zef Skwark
lerzy Stępkowskł.
tegoroc~ych

Spektakle sztuk1 "ZYCIE
JEST SNEM" grane będą >'1
iniach od 9 do lZ wneł 
lia br. o c odz. 19.00 aa
1ceaie Teałru "Wybrzeże"
Sprzedaż biletów na przed
rtawienia Teatru naroclo..,
wego p rowaizi kasa Teatru
.Wybrzeże".
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