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To już 5. edycja Festiwalu Prapremier. Wbrew pozorom 

wcale nie ma się z czego cieszyć. Przez kilka najbliższych 

dni skazani będą Państwo na wyczerpujące wojaże 

teatralne od wczesnego świtu do późnej, mrocznej i 

przeszytej zimnem nocy. Jeśli już teraz w obliczu 

nadchodzącego wysiłku intelektualnego, a także 

fizycznego (bo kondycję trzeba mieć tu nie lichą), popadają 

Państwo w nagłą depresję, może podniesie Was na duchu 

wieść radosna, że gdzieś tam, w pewnej piwnicy, w środku 

nocy, kilkoro młodych i zdesperowanych, pisze dla Was 

Gazetkę Festiwalową. Nie ma snu, nie ma odpoczynku  jest 

tylko teatr. Świadomi praw i obowiązków, a przede 

wszystkim spoczywającej na nas odpowiedzialności, 

zobowiązujemy się nieść dla Państwa ten „oświaty 

kaganek”. Będziemy towarzyszyć Wam w tym teatralnym 

maratonie, a przede wszystkim służyć ochoczo pomocą. 

Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie gnębiące 

Państwa po nocach pytania, te natury teatralnej i nie tylko. 

Na foyer będzie Nas można rozpoznać po podkrążonych 

oczach i trzęsących się rękach. Lecz nie bójcie się podejść- to 

jedynie efekt Naszej całodobowej aktywności.

Niczym dla Nas jesienne chłody i mroki. Niczym dla Nas 

trudy dnia codziennego - napniemy mięśnie, skupimy 

myśli i podźwigniemy ciężar ten nieludzki na naszych 

barkach zgarbionych. Rozdwoimy się by być zawsze i 

wszędzie obecnymi. Nie groźne Nam marmurowe salony 

opery oraz ciemne teatralne zakamarki. Nie przestraszy 

Nas ni klubowy zaduch, ni wiatr wiejący od Brdy. Przez 

zamiecie i burze przejdziemy z podniesioną głową i 

Gazetką Festiwalową pod pachą. Oto My, nieustraszeni, 

przepełnieni twórczą radością i dumą, iż to Nam 

powierzono tę chwalebną misję, oddajemy w Państwa ręce 

pierwszy numer gazety. 

Monika Wąsik

Anita Naumiec
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Pierwszego dnia na deskach zacnego 

Teatru Polskiego dwukrotnie (godzina 

17.00 i 20.00) wystawiony zostanie spektakl 

Kobieta sprzed dwudziestu czterech lat 

Rolanda Schimmelpfenniga w reżyserii 

Marka Fiedora. Przed 24 laty bohater 

przyrzekł pewnej kobiecie dozgonną 

miłość. Potem uciekł od niej i szybko ożenił 

się z inną. Teraz tamta staje nagle 

w drzwiach i wszystko zaczyna się walić. 

Opera NOVA zaprasza w swe progi aby 

obdzielić Wszystkim  Zygmuntom  między  

oczy!!! (autor: Mariusz Sieniewicz) wg 

powieści Czwarte niebo zaadaptowanej 

i wyreżyserowanej przez wspomnianego 

wyżej Marka Fiedora. W oddalonej od 

centrum miasta dzielnicy Zatorze pojawia 

się tajemniczy biznesmen. Wykupuje 

nieczynne kino i zakłada fabrykę telefonów 

komórkowych „Belzekom”. Niczym 

bułhakowski Woland ze swą świtą kusi 

pieniędzmi: jedni widzą w tym szansę 

zdobycia pracy i poprawy życia, u innych 

obecność kapitalisty rodzi frustracje.

Drugiego dnia o 18.00 za pośrednictwem 

Teatru Polskiego zwiedzimy Miasteczko, 

w którym czas się zatrzymał (na 

podstawie opowiadań Bohumila Hrabala) 

Reżyser Małgorzata Bogajewska zaczyna 

filmowo. Narrator (dyskretnie obecny 

i nieustannie zdziwiony) będzie przewod-

nikiem po świecie, który zatrzymał się 

w kadrze.  Muzyka niczym w starym kinie 

na żywo dopełnia obrazy. Postacie 

zachowane na taśmie są odbiciem tych, 

które mamy przed sobą. Uwaga, złe psy! 

Dwukrotnie wejdą na scenę Opery NOVA 

(18.00 i 21.00). Remigiusz Grzela stworzył 

alternatywną wersję tragicznej „miłości” 

dramatopisarza Jerzego Szaniawskiego 

i Anity Szatkowskiej. Bohaterka grana 

przez Małgorzatę Rożniatowską jest 

w monodramie silną osobowością, 

jakkolwiek wyciszoną już i pasywną. 

W przebłysku świadomości płynie jej 

znaczona rezygnacją spowiedź życia...

Dnia trzeciego o godzinie 17.00 i 21.00 

w malarni Teatru Polskiego zobaczyć 

będzie można przedstawienie Alina na 

zachód Dirka Dobbrowa w reżyserii Pawła 

Miśkiewicza.. Nostalgiczna, śmieszna 

i tragiczna zarazem panorama ludzkich 

wraków wpleciona w scenerię zaadapto-

wanej na dom opuszczonej stacji  

benzynowej, do której to przybywa 

w blasku luksusu, niczym przybysz z obcej 

planety, tytułowa Alina. 

9 października o godzinie 18.00 na deskach 

Teatru Polskiego wystawione zostaną Trzy  

stygmaty  Palmera  Eldritcha wg powieści 

Philipa K. Dicka w reżyserii i adaptacji Jana 

K l a t y.  Wa l k a  n a  ś m i e r ć  i  ż y c i e  

sprzedawców zminiaturyzowanych dóbr, 

które muszą na rynku odnieść sukces. 

Toczy je Barney Myerson ze swą asystentką 

Roni, toczy je ich szef Leo Bulero 

z Palmerem Eldritchem, a pokorna masa 

mieszkańców Marsa podporządkowuje się 

ich sztuczkom, potulnie konsumując 

kolejne odmiany narkotyków. Bo w tym 

świecie przypominającym łagier tylko 

środki halucynogenne mogą, choć na 

chwilę, przynieść ukojenie. Zażywając 

narkotyk Can-D ludzie przenoszą się 

w świat Barbie i Kena, kiczowatych lalek 

s t a n o w i ą c y c h  s y m b o l  l u k s u s u . . .  

Tego samego dnia o godzinie 21.00

w malarni Teatru Polskiego dane nam 

będzie zobaczyć Mojo  Mickybo autorstwa 

Owena McCafferty'ego . Osadzona 

w ojczyźnie autora akcja dramatu 

w reżyserii Wiktora Rubina dotyka 

problemu wojny domowej w Irlandii. 

Ukazuje losy 2 przyjaciół, których pozornie 

konflikt między protestantami a katoli-

kami nie dotyczy. Dla nich większym 

problemem, od przecinających powietrze 

kamieni i butelek z benzyną, jest wejście do 

kina na film kowbojski. 

10 października o godzinie 18.00 malarnia 

Teatru Polskiego  zaprasza na Napis (autor: 

Gérald Sibleyras) w reżyserii Anny 

Augustynowicz. Akcja Napisu toczy się 

w ciepłym gniazdku paryskiego miesz-

czucha, aliści reżyserka ze scenografem 

umieścili ją w scenerii abstrakcyjno-

neutralnej. Oto nowy lokator znajduje 

wyryte w windzie swoje nazwisko wraz 

z towarzyszącym określeniem uzna-

wanym powszechnie za obraźliwe. Tego 

samego dnia Teatr Polski o godzinie 20.00 

zaprezentuje sztukę Judith Thompson Lew 

na ulicy reżyserii Mariusza Grzegorzka. 

Oto uczestniczymy w wędrówce zamordo-

wanej przed laty dziewczynki, błąkającej 

się w kilku przestrzeniach czasowych, 

pomiędzy dwoma światami i szukającej 

prawdy o zdarzeniach sprzed lat, 

o ludziach, okolicznościach, motywacjach. 

Isobel spotyka dzieci, dorosłych, poznaje 

ich konflikty za pomocą obserwacji i swego 

rodzaju psychoanalizy, jaka dokonuje się 

na oczach widzów za sprawą formy 

dramatu i inscenizacji Grzegorzka: 

precyzyjnej i obłędnej zarazem. 

Ostatniego dnia w malarni TP o godzinie 

18.00 zaprezentowana zostanie sztuka 

Adama Rappa Honor samuraja. Reżyserka 

posługując się tekstem Rappa postanowiła 

odwołać się do bliższej nam rzeczy-

wistości ,  tak aby mroczna wizja  

„rodzinnego szczęścia” i rodzinnej tragedii 

nie straciła mocy. Powstał więc spektakl 

o ludziach, którzy stracili dostęp do 

prawdziwych wartości: rzeczywistość 

zastąpili grami komputerowymi, wiarę  

pozorami religijności, rodzinne związki 

i ludzkie uczucia  wspólnym przesia-

dywaniem na kanapie przed telewizorem. 

Warto również zwrócić uwagę na bogatą 

ofertę imprez towarzyszących takich jak: 

Improwizacja aktorska jako forma dialogu ze 

światem- Warsztaty Teatru Ósmego Dnia 

(8 października, niedziela 16.30, 19.30 

- klub "Mózg"; sala prób Teatru Polskiego 

9 października, poniedziałek 17.00, 20.00

 - klub "Mózg"; sala prób Teatru Polskiego 

10 października, wtorek 17.00, 20.00 

- klub "Mózg", sala prób Teatru Polskiego), 

spektakl Paw królowej na podstawie 

tekstu tegorocznej laureatki nagrody NIKE 

Doroty Masłowskiej (7 października, 

godzina 18.00 i 21.00  Opera NOVA) czy 

koncert - Maxa Tundry (8 października, 

godzina 21.00 - Klub „Mózg”), następnie 

występ plenerowy Teatru Ósmego Dnia 

Czas matek przed halą Łuczniczka 

(11 października, godzina 20.00), oraz 

Miastomanię - koncert Marii Peszek 

(11 października, godzina 21.30  scena 

Teatru Polskiego). Zapraszam serdecznie.

Opracował na podstawie materiałów 

Teatru Polskiego: Artur Niedźwiecki
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W ramach Fes t iwalu  Prapremier  

p o z n a ń s k i  Te a t r  Ó s m e g o  D n i a  

zaprezentuje swój najnowszy projekt, 

widowisko plenerowe Czas Matek. 

Przedstawienie, na które wstęp jest wolny, 

odbędzie się w środę o godzinie 20:00, 

przed Halą Sportową Łuczniczka.

Początki historii Teatru Ósmego Dnia 

sięgają lat sześćdziesiątych, kiedy Tomasz 

Szymański, wspólnie ze znajomymi  

studentami pierwszych lat polonistyki 

Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu  

zakłada Studencki Teatr 

Poezji  „Ósmego Dnia”. 

Istotną postacią dla zespołu 

jest również Lech Raczak, 

współzałożycie l  i  jego 

długoletni kierownik.

W kolejnych latach klaruje się 

p r o g r a m  z e s p o ł u .  J a k  

o swojej misji wypowiadają 

się sami członkowie: Nasz 

program jest prosty: być 

nieufnym wobec wszystkiego 

tego, co w nas i tego, co poza 

nami i budzić tę  nieufność 

w innych. (...) Teatr powinien 

(...) demaskować fałsz, który 

wszyscy  zgromadzi l i śmy 

w sobie, zdzierać maski pozorów, 

pokazywać nasze twarze. I sens 

tego, co kryje się za wzniosłymi 

słowami, pięknie brzmiącymi 

sloganami, utartymi gestami, 

wykonywanymi z przyzwy-

czajenia, lenistwa lub strachu. (...) Dla grupy 

naszej najważniejsze są sprawy te, które 

odczuwają wszyscy powszechnie. (...) Przez ich 

siłę i społeczną wagę stają  się one bodźcami do 

tworzenia drogą zbiorowych improwizacji 

zdarzeń teatralnych, które rozbudowane 

i skomponowane w przedstawienie, uzyskują 

ów walor prowokacyjnego pytania i osobistej 

wypowiedzi. Poprzez naruszenie tabu dają 

możliwość, szanse wywołania szoku u widza, 

przeżycia tego, co rodzi się, gdy stajemy twarzą 

w twarz z ukrywaną prawda.

Teatr Ósmego dnia realizował założenia 

alternatywy, funkcjonował w nurcie 

Drugie j  Re formy Tea t ra lne j ,  by ł  

z a a n g a ż o wa n y  p o l i t y c z n i e  o r a z  

społecznie. Jako zespół ludzi, wiązał się 

z koncepcją grupy anarchistycznej. Zawsze 

stawiał się w zdecydowanej opozycji, czy 

to wobec rządzących w Polsce komu-

nistów, czy też tradycji mieszczańsko 

- katolickiej. 

Swoim działaniem wielokrotnie dawał 

wyraz poglądom politycznym, włączał się 

w demonstracje i strajki. Przez pewien 

okres w funkcjonowaniu zbliżył się do 

zasad wspólnoty twórczej, połączonej 

więzami braterstwa  komuny. 

Zespół czerpał z metody treningu 

aktorskiego, wypracowanej we wro-

cławskim Teatrze Laboratorium Jerzego 

Grotowskiego. Źródeł inspiracji Ósemek 

można także dopatrzyć się w doświadcze-

niach The Living Theater, jednego 

z najistotniejszych zespołów Drugiej 

Reformy. W oparciu o doświadczenia 

Grotowskiego i The Living Theatre Teatr 

Ósmego Dnia wytworzył własną metodę 

pracy -  model kreacji zbiorowej.

Widowisko Czas Matek, zaprezentowane 

po raz pierwszy w ramach obchodów 

50. rocznicy Powstania Poznańskiego 

Czerwca 56, pomyślane jest jako ciąg 

obrazów i wydarzeń rozgrywających się 

w wielopoziomowej przestrzeni. Językiem 

groteski i dramatu opowiada historię 

macierzyństwa i śmierci.

 Przedstawienie jest opowieścią o współczesnej 

matce, kobiecie, wielu matkach, które dają 

początek życiu, których zasługą jest cud 

narodzin - jego jedyność i niepowtarzalność. 

Rytualnie radosne, bajkowo liryczne i czułe 

początki istnienia to ich kreacja i zasługa. 

Jednak potem właśnie one doznają największej 

z klęsk, doznają utraty - życie wydzierane jest 

z ich objęć. To jedyne i niepowtarzalne - 

odchodz i  w  chaos  świa ta  -  świa ta  

niesprawiedliwego i okrutnego. (...) Kobiety 

stają razem po stronie życia, przeciw 

stracie, jak o przedstawieniu wypowiadają 

się same Ósemki. Czas matek to próba 

spojrzenia na całą tragiczną historię XX 

wieku oczami kobiet.

Teatr Ósmego Dnia poprowadzi również 

warsztaty pt. Improwizacja aktorska jako 

forma dialogu ze światem. Odbędą się one 

w trzech częściach, w niedzielę 8.10, 

poniedziałek 9.10 oraz wtorek 10.10 w Sali 

prób Teatru Polskiego oraz w klubie 

Mózg. 

Improwizacja zespołowa jest metodą 

twórczą wypracowaną przez zespół 

Teatru, rodzajem „pisania na scenie”, 

formą wypowiedzi aktorów, sporem na 

temat tego świata, doświadczaniem 

i przetwarzaniem doświadczenia, zwie-

rzeniem, sprzeciwem. Dotyczy współ-

czesnej rzeczywistości, świata, w którym 

żyją tworzący go aktorzy. 

Jest to improwizacja wokół wybranych 

tematów. Jeden z etapów przygoto-

wawczych stanowi odpowiedni trening 

fizyczny, którego zadaniem jest otwarcie 

emocjonalne i duchowe aktora, ma 

prowadzić do udoskonalenia ekspresji 

ciała i jego możliwości, poszerzać granice 

szczerości wypowiedzi, tzw. „prawdy 

wewnętrznej”. Na całość pracy twórczej 

składają się rozmowy, lektury, dyskusje 

i równoczesna systematyczna praca 

metodą improwizacji. 

Opracowanie na podstawie materiałów 

udostępnionych przez Teatr Ósmego Dnia 

na oficjalnej stronie internetowej

Nadzieja Brykowska

Pieprzy miasto, nie ma czasu na piepszoty 

i sex, pewnie zastanawiacie się o kim 

mowa... Rzecz jasna - o Marysi Peszek. 

Interdyscyplinarność jej działalności 

twórczej obejmuje przestrzeń teatralną, 

filmową, a od niedawna również 

muzyczną - nie wszyscy bowiem wiedzą 

o współtworzeniu przez nią zespołu

 o nazwie Elektrolot.

Na tegorocznym Festiwalu Prapremier 

będziemy mieli okazję zobaczyć autorski 

projekt Marysi Miastomania. Jest to forma 

realizacji artystycznej na pograniczu 

spektaklu i koncertu. Bohaterką jest m, 

którą Peszek określa jako "współczesną 

Alicją z krainy czarów", z tym że ową 

krainę zamienia na miasto. Tempo, światła 

i dźwięki miejskiego życia determinują jej 

uczucia i zachowania. 

Na scenie m wyraża siebie w piosenkach 

pełnych marzeń, wyliczankach i koły-

sankach, które chciałoby się mieć na 

własność, żeby wraz z nią uciec od 

bylejakości. W ustach Marii przekleństwa 

brzmią, jak magiczne zaklęcia. Od strony 

kompozytorskiej, Marysię wspomaga 

Wojciech Wagleski (na co dzień współtwo-

rzący zespół Raz Dwa Trzy) wraz z synami: 

Fiszem i Emade.

Niszowy produkcja, jaką miała być 

Miastomania, osiągnęła sukces komercyjny. 

Płyta o tym samym tytule (która jest częścią 

projektu), sprzedaje się w masowym 

nakładzie, a sama Marysia jest zapraszana 

do udziału w festiwalach muzycznych. 

Jednak sukces komercyjny w żaden sposób 

nie umniejsza Marii jako artystce - nijakość 

jest ostatnią rzeczą jaką można jej zarzucić.

Przemek Oleksyn

Pieprzę cię miasto

Pieprzę cię miasto, 

twoje krwawe dzieje 

bledną gdy dnieje, 

pieprzę cię miasto. 

W tobie sobie mieszkam, 

co nie znaczy, że spieprzam 

lub, że się dobrze tu czuję, pochuje. 

Pieprzę cię miasto, chodzę własnymi 

drogami 

a ty mi je wyznaczasz swymi 

przystankami. 

Pieprzę cię miasto, jesteś jak stare ciasto. 

Miasto, pasożycie, pieprzę cię nad życie. 

Ale też nie widzę innego miast ciebie, 

więc pieprzę cię miasto czule 

bo jesteś moim miastem 

Któremu znów wrzasnę: 

Pieprzę cię miasto, 

pieprzę cię miasto 

truje mnie miasto, 

upija mnie miasto, 

przeraża mnie miasto, 

zachwyca mnie miasto, 

zabija mnie miasto 

i wskrzesza mnie miasto 

i ... pieprzę cię miasto

Mania z Miasta 

Miasto Mania 

maniakalna 

horrendalna 

absurdalna 

łatwopalna 

absurdalna 

pieprzę cię miasto

Maria Peszek

Spacerującym po ulicy Gdańskiej 

bydgoszczanom zadałam banalne 

pytanie: Co to jest festiwal?

A oto opowiedzi, jakie otrzymałam:

* Impreza gdzie prezentuje się różne

   rzeczy.

* Nie wiem.

* A to nie to samo co prapremiery?

* Nie ma pani innych zmartwień.

* Wydarzenie kulturalne, na którym różni

   artyści prezentują swoje dokonania.

* Jeśli Pani coś sprzedaje to ja dziękuję.

* Miejsce gdzie idzie się ze znajomymi

  pobawić.

* Nie mam czasu.

* Kojarzy mi się z kulturą, ale nie wiem

  dokładnie, o co chodzi.

* I can't speak polish.

Marta Tarkowska

TEATR ÓSMEGO DNIA POETYCKI WULGARYZM

SONDA

Kobieta sprzed 24 lat
Teatr Polski - Poznań

Wszystkim Zygmuntom między oczy
Teatr Polski - Wrocław


