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Sezon stulecia w Nowym

Do tego 25. Festiwal 
Pamiętajmy o Osieckiej 
Sławomir Szymański

Teatr Nowy szykuje jubileuszowy 
festiwal imienia królowej polskiej 
piosenki. Z czym jeszcze wchodzi 
w 100-lecie swojej działalności?

Festiwal Pamiętajmy o Osieckiej po-
trwa od 6 do 9 października 2022 roku 
na Dużej Scenie Teatru Nowego w Po-
znaniu. Pierwszego dnia zaplanowa-
no koncert finalistów 25. edycji Festiwa-
lu. Następnego dnia będzie koncert fi-
nalistów z udziałem jury, a także reci-
tal Julii Miki, zwyciężczyni ubiegłorocz-
nej edycji. Trzeci dzień to Jubileuszowa 
Gala Finałowa oraz koncert sekstetu Bi-
bobit (z udziałem gości specjalnych). Na 
pierwszym miejscu stawiają jazz, ale do-
prawiają swoją muzykę, w dobrze od-
mierzanych proporcjach, również elek-
troniką, funkiem, groove i neosoulem.

– Tegoroczna odsłona tego wyjątko-
wego w skali kraju wydarzenia obfituje 
w okazje do świętowania, i nie mamy tu 
na myśli wyłącznie przypadającej 9 paź-
dziernika rocznicy urodzin królowej 
polskiej piosenki czy wspomnianego już 
ćwierćwiecza istnienia festiwalu, lecz 
także obchody 50-lecia pracy artystycz-
nej jego dyrektora artystycznego Jerzego 
Satanowskiego. Wyjątkowemu sploto-
wi rocznicowo-muzycznych okoliczno-
ści towarzyszyć będą – jak co roku – in-
trygujące i świeże aranżacje Jacka Pisko-
rza, wyśmienity zespół muzyczny i nie-
podrabialna, pełna charyzmy prowadzą-
ca – Magdalena Smalara. Zachęcamy za-
tem do uzupełnienia kalendarzy o festi-
walową rozpiskę! – mówi Agnieszka Ma-
ciaszek z Teatru Nowego w Poznaniu.

Właściwy sezon jubileuszowy te-
atr zainauguruje 30 października „Czyt-

nikiem na sto lat”. Co to będzie? Piotr 
Kruszczyński, dyrektor Teatru Nowego, 
opisuje to wydarzenie jako literacką po-
dróż w świat teatru Izabelli Cywińskiej 
pod tytułem: „Legenda Teatru Nowego”.

– Będzie to aktorska rekonstrukcja 
rozmowy przeprowadzonej 20 lat temu 
w ramach projektu Scena Verbum przez 
Sergiusza Sternę-Wachowiaka – mówi. 

W listopadzie teatr zaprasza na pre-
mierę „Wesela” Stanisława Wyspiańskie-
go, w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. 
– W Święto Niepodległości będzie moż-
na znaleźć schronienie w Teatrze No-
wym, by osobiście zweryfikować, na ile 
celnie i ponadczasowo Wyspiański opi-

sał kryzys polskiego społeczeństwa na-
znaczony jego podziałem – zachęca 
Piotr Kruszczyński. Dodajmy, że będzie 
to okazja, by zobaczyć na scenie prawie 
cały zespół.

Dla kontrastu, następna premiera to 
spektakl kameralny. Na początku grud-
nia obejrzymy współczesny komediodra-
mat „Jednooki król”, konfrontujący dwie 
przeciwstawne postawy – kontestatora 
politycznej rzeczywistości i stróża pra-
wa. Aktorka Teatru Nowego – Antonina 
Choroszy – tym razem w roli reżyserki. 

Sezon stulecia przeniesie się oczywi-
ście do 2023 roku. Teatr zapowiada ko-
lejne premiery. +

• Teatr Nowy w Poznaniu FOT. WIKIPEDIA
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Sławomir Szymański

Głośne wiersze, niepokoje kota, kaf-
kometr. Będzie się działo w Teatrze 
Ósmego Dnia.

1, 8 i 15 października odbędą się premie-
ry czytań performatywnych „Wierszy, 

które należy mówić głośno”. W każdym 
z tych terminów zostaną zaprezentowa-
ne utwory innego autora. Na czym to 
polega i skąd ten tytuł? 

Renata Stolarska, dyrektor Teatru 
Ósmego Dnia: – Pod takim hasłem zor-
ganizowaliśmy w pierwszej połowie ro-
ku konkurs „Off: Premiery 2022” na 

scenariusz teatralny. Przez kilka tygo-
dni poetki i poeci z całej Polski nadsyła-
li nam swoje wiersze. Wspaniałe było to, 
z jak wielkim odzewem spotkał się nasz 
pomysł – mówi.

Wpłynęły prawie dwa tysiące wier-
szy! Co dalej? Teraz z trzech zwycię-
skich zestawów – Łukasza Kamińskie-

T E A T R  Ó S M E G O  D N I A 

Tu k***a przychodzą 
same czubki

T E A T R  Ó S M E G O  D N I A 
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go, Mirosława Gabrysia i Aleksandry 
Kasprzak – powstają scenariusze te-
atralnych czytań performatywnych. Re-
żyserują artyści Teatru Ósmego Dnia: 
Janusz Stolarski, Kuba Kapral i Ma-
rek Kościółek.

Pod koniec października premie-
rę spektaklu „Wąsy kota” zaprezentu-
je Teatr Łapaczy Snów, czyli grupa dzie-
sięciu osób z niepełnosprawnością in-
telektualną. Od kilku lat pracują w Te-
atrze Ósmego Dnia z Katarzyną Klebbą, 
Marcinem Kęszyckim i Konradem Szy-
mańskim, posiadającym wieloletnie do-
świadczenie w tego rodzaju pracy. 

„Wąsy kota” opowiadają o lękach po-
jawiających się w wyniku obserwacji 
świata z perspektywy artystów i poprzez 
ich wrażliwość. A konkretnie, publicz-
ność dowie się, dlaczego pewien kot za-
chowuje się dość nerwowo. Czy wyczu-
wa, że coś jest nie tak?

– Widziałam próby i serdecznie po-
lecam. To spektakl niezwykły – tak, jak 
niezwykli są aktorzy, którzy go tworzą, 
a o których można przeczytać w naszym 
programie. Każdy ich kolejny spektakl to 
ogromne przeżycie. Liczymy na wielki te-
atralny ferment – mówi Renata Stolarska.

16-19 listopada zaplanowano jubi-
leusz 30-lecia Ośrodka Teatru Ósme-
go Dnia. Wydarzenie pod sugestywnym 
tytułem: „Tu k***a przychodzą same 
czubki”. W programie spotkania i dys-
kusje z gośćmi oraz artystami związany-
mi z Teatrem Ósmego Dnia. Będzie też 
okazja, by powrócić do wydarzenia, któ-
re otwierało działalność Teatru Ósme-
go Dnia przy ul. Ratajczaka 44. To było 
seminarium: „Czy należy bać się Rosji?”. 
Pytanie znów jest bardzo aktualne.

– To co dzieje się w Ukrainie stwarza 
nowe pytania: na ile powinniśmy 
się Rosji bać, a na ile szukać tam 

REKLAMA 34204332
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T E A T R  W I E L K I

Trzy premiery 
Sławomir Szymański

Dwie odsłony opery, a baletu jedna, 
ale w dwóch interpretacjach.

Zacznijmy od oper. W październiku pre-
miera „Rusałki” Antonína Dvořáka, 
w reżyserii Karoliny Sofulak. W tytuło-
wej partii usłyszymy Iwonę Sobotkę, nie-
wiernym Księciem będzie Dominik Su-
towicz, natomiast Ježibabą – Małgorza-
ta Walewska. kierownictwo muzyczne: 
Martin Leginus. Przedstawienia odbędą 
się 14, 16 i 18 października 

W grudniu „Jawnuta” Stanisława Mo-
niuszki – opera po raz pierwszy zostanie 
zaprezentowana w edycji Rafała Kłocz-
ki, który poprowadzi solistów, chór i or-
kiestrę teatru. Reżyseruje Ilaria Lanzino, 
spektakle 16, 18 i 20 grudnia.

– Premierami oper Moniuszki 
i Dvořáka obalamy mit, że dzieła kom-
pozytorów narodowych są archaiczne 
i nie przystają do problemów współcze-

snego świata – interpretacja reżyserek 
z pewnością zaskoczy widzów aktualno-
ścią przekazu – zapowiada Teatr Wielki.

Dodajmy, że Karolina Sofulak i Ilaria 
Lanzino to uznane i odważne reżyserki 
młodego pokolenia, bezkompromisowo 
szukające w dziełach operowych uni-
wersalnych treści.

Spektakle, zarówno „Rusałka”, jak 
i „Jawnuta”, zostaną wystawione w pa-
wilonie nr 1 Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich.

Natomiast w listopadzie premie-
ra baletowa. Dokładniej będą to 
dwie choreograficzne interpreta-
cje „Stabat Mater”, w formach tańca 
współczesnego. 

– Badam tematy bezradności, stra-
ty i odnalezienia siły do dalszego dzia-
łania – mówi Daniela Cardim, cho-
reografka pierwszej części spektaklu, 
której towarzyszyć będą kompozycje 
Szymanowskiego. 

Dla Edward Cluga – odpowiedzial-
nego za drugą część przedstawienia – 
„Stabat Mater” to hymn na cześć ko-
biet, gdzie czułość i delikatność łączy 
się z poświęceniem i oddaniem. Tej czę-
ści spektaklu będzie towarzyszyć muzy-
ka Pergolesiego.

Premierowe przedstawienia „Stabat 
Mater” 11, 12 i 13 grudnia (Aula Artis). +

T E A T R  W I E L K I

i wspierać ludzi, którzy się temu 
wszystkiemu przeciwstawiają, czę-

sto ryzykując swoje życie. Znamy tych 
ludzi, niestety teraz nie możemy ich za-
prosić, ale będą obecni przez połączenie 
online. Spotkanie to będzie swego ro-
dzaju klamrą – mówi Marcin Kęszycki, 
aktor Teatru Ósmego Dnia. 

I dodaje: – Ośrodek Teatru Ósmego 
Dnia zawsze miał bardzo autorski cha-
rakter – zajmowaliśmy się i nadal zaj-
mujemy sprawami ważnymi dla nas, dla 
zespołu Teatru Ósmego Dnia. Pozostaje-
my jednak bardzo wrażliwi i uważni na 
to wszystko, co dzieje się na zewnątrz, 
co stanowi ważny temat do omówienia.

Zespół teatru zaprezentuje rów-
nież spektakl „Allegro agitat”, dedy-
kowane „robotnikom sceny i teatral-
nym podróżnikom”.

A skąd tytuł czy też może hasło prze-
wodnie imprezy (to o czubkach)? Na po-
czątku istnienia ośrodek zapraszał graf-
ficiarzy do twórczości na swojej klatce 
schodowej. I pewnego dnia pojawił się 
tam napis o tej właśnie treści: – Bardzo 
nam się to spodobało, napis sytuował 
nas jako ludzi kontrowersyjnych, inaczej 
myślących, płynących pod prąd, co czę-
sto powodowało hejterskie zachowania. 
W żaden sposób nas to jednak nie obra-
żało. Przeciwnie – rozbawiało i tworzyło 
klimat – wyjaśnia Kęszycki.

9 i 10 grudnia spektakl „Dociekania 
na temat cierpienia, nadziei i słusznej 
drogi. To premiera na podstawie opo-
wiadań Franza Kafki. Przedstawienie 
dopiero nabiera kształtu. Łukasz Musiał 
(konsultant, tłumacz) o Kafce: – Wierzę, 
że istnieje coś takiego jak kafkometr – 

wyimaginowane urządzenie, które przy 
pomocy twórczości Kafki pokazuje, jak 
bardzo nasz świat zrobił się znowu kaf-
kowski. Twórczość Kafki wraca w szcze-
gólnie trudnych chwilach: w momen-
tach napięć, kryzysów, przełomów i tak 
jest od prawie 100 lat – mówi.

Uważa, że kafkometr zawsze poka-
zuje, że znowu coś z tym światem dzieje 
się nie tak: – I właśnie dlatego warto czy-
tać Kafkę – nie po to, żeby znaleźć odpo-
wiedzi na pytania, bo on sam ich nigdy 
nie udzielał, ale po to, żeby spojrzeć na 
pewne kwestie, które nas nurtują z in-
nego punktu widzenia. Bo jeśli czego-
kolwiek Kafka nas uczy, to właśnie tego, 
że warto przyjmować zmienne punk-
ty widzenia i patrzeć na to, co się dzie-
je trzeźwym okiem – podsumowuje Łu-
kasz Musiał. +

• Teatr Wielki w Poznaniu 
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Co słychać w tym sezonie 
Sławomir Szymański

Od Bawarii, przez ukraińską Mezopo-
tamię, po model folwarczny i (praw-
dopodobnie) powrót dwóch hitów. 

7-9 października w programie „Sceny 
myśliwskie z Dolnej Bawarii” w reż. Gra-
żyny Kani. 

– To spektakl, który na przykładzie 
wiejskiej społeczności pokazuje, w ja-
ki sposób społeczeństwa, w imię obro-
ny moralności i ukonstytuowanego sty-
lu życia, mogą wytwarzać mechanizmy 
wykluczenia. A także, jak mogą się one 
umacniać i integrować poprzez obec-
ność kogoś, kto zagraża utrzymaniu sta-
tus quo – mówi Katarzyna Kamińska, 
rzeczniczka Teatru Polskiego.

Dodajmy, że w sobotę, 8 październi-
ka będzie można porozmawiać z Ewą 
Wanat. Na spotkaniu autorskim opowie 

o swojej najnowszej książce „Pieprzyć 
wstyd. Historia rewolucji seksualnej”.

21 października premiera spektaklu 
„Mezopotamia” w reżyserii Wiktora Ba-
gińskiego na podstawie prozy Serhi-
ja Żadana.

Kamińska: – Akcja rozgrywa się 
przed wojną w Donbasie, przed inwa-
zją na Ukrainę. Dziś ukraińska Mezopo-
tamia mówi znacznie więcej o stracie 
i śmierci niż jakakolwiek inna powieść 
osadzona w militarnej scenografii. Woj-
ny, być może, tworzą historię, ale zabija-
ją opowieści.

W październiku w programie znajdu-
je się również przedstawienie „Kordian 
i cham. Powidok folwarczny” w reż. Jo-
anny Bednarczyk. Okazja, by przyjrzeć 
się modelom folwarcznym w codzien-
nej rzeczywistości, a w tle takie zjawi-
ska jak alkoholizm, przemoc w rodzi-
nie, frustracje zawodowe, trudności eko-

nomiczne i psychiczne, łączące się z po-
czuciem krzywdy i resentymentem.

W listopadzie na deski Teatru Pol-
skiego wrócą prawdopodobnie „Cudzo-
ziemka” i „Ulisses”, czyli spektakle, któ-
re miały swoje premiery w ubiegłym se-
zonie i okazały się przebojami. – W za-
sadzie od pierwszego dnia wystawienia 
gromadzą tłumy na widowni – zauważa 
rzeczniczka teatru. 

 W tym samym miesiącu rozpocznie 
się praca nad wspólnym projektem Gru-
py Stonewall i Teatru Polskiego w Po-
znaniu pod roboczym tytułem „Kolo-
rowe sny”. – Ma to być przedstawie-
nie, które oparte będzie na doświadcze-
niach, historiach i emocjach młodych, 
queerowych ludzi zamieszkałych w Po-
znaniu. Projekt przygotowywany jest 
przez Wojtka Rodaka i Szymona Adam-
czaka – opowiada Katarzyna Kamińska. 
Premiera w połowie grudnia. +

T E A T R  P O L S K I

Plakat jak plakat? To trzeba zobaczyć
W Galerii na Dziedzińcu w Starym 
Browarze na wystawie „Plakat wisi” 
można oglądać blisko 200 prac plaka-
cistów – od „klasyków” z lat 50. i 60. 
po projekty artystek i artystów mło-
dego pokolenia. 

Jeśli szukać polskich twórców, którzy 
są rozpoznawalni na świecie, to wśród 
plakacistów można zebrać sporą dru-
żynę, z Henrykiem Tomaszewskim, 
Romanem Cieślewiczem, Waldemarem 
Świerzym czy Janem Lenicą w skła-
dzie. Co ważne i co jest świetnym kry-
terium jakości i wartości ich prac: są 
cenieni nawet po kilkudziesięciu la-
tach, mimo że plakat to grafika użytko-

wa, jego żywot zwykle jest krótki. Ale 
polska szkoła plakatu to marka, a twór-
czość jej przedstawicieli to dzieła sztu-
ki. To nie przypadek, że w 2009 ro-
ku doczekały się nawet dużej wystawy 
w MOMA w Nowym Jorku, czyli w jed-
nym z najważniejszych światowych 
muzeów sztuki współczesnej. 

To niezwykłe, ale polskie plakaty, 
nawet z lat 50. i 60., nadal wydają się 
nowoczesne. Składają się na to ekspre-
syjna forma komunikacji i inteligentny 
przekaz, lapidarna stylistyka, soczysta 
paleta czy wyrafinowana typografia. 

Na ekspozycji obejrzymy m.in. grafiki 
Tomaszewskiego, Świerzego, Cieślewi-
cza, Wojciecha Fangora, Wiktora Górki, 

Anny Huskowskiej, Wojciecha Zamecz-
nika, Jana Młodożeńca, Tadeusza Trep-
kowskiego. Nie brakuje też twórców 
młodego pokolenia, którzy chętnie czer-
pią z dokonań swoich mistrzów i sztan-
dar też trzymają wysoko. Na wystawie 
można zobaczyć plakat polityczny, fil-
mowy, teatralny, muzyczny czy tury-
styczny. Rozpiętość tematów jest tak sa-
mo duża, jak wielość funkcji plakatu. +
Sławomir Szymański

→ Wystawa „Plakat wisi” jest otwarta 
do końca lutego 2023 r., od wtorku do 
niedzieli w godz. 12-20. W każdy pierwszy 
wtorek miesiąca wstęp jest bezpłatny.
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Era Jazzu

Taki jazz po raz pierwszy
Sławomir Szymański

Na galowym koncercie Ery 
 Jazzu w Poznaniu wystąpi Indra 
 Rios‑Moore. Osobowość sceniczna 
stawiana w jednym rzędzie z Ellą 
Fitzgerald i Arethą Franklin.

– Aksamitny jazz zabarwiony brzmie-
niem soul i gospel – tak opisuje jej styl 
Dionizy Piątkowski, entuzjasta i promo-
tor jazzu, m.in. dyrektor artystyczny cy-
klu koncertowego Era Jazzu.

A w szerszym planie: – To także symp-
tom dzisiejszej wokalistyki jazzowej, 
gdzie subtelna, aksamitna barwa staje się 
emocją i nastrojem, a piosenki nabierają 
brzmień wielkich i popularnych standar-
dów. Nie może być inaczej, skoro krytycy 
plasują muzykę Indry Rios-Moore gdzieś 
między tradycją Niny Simone a jazzową 
przebojowością śpiewu Cassandry Wil-
son i Lizz Wright – opowiada.

I na tym, jak podkreśla, porówna-
nia się kończą: – Indra Rios-Moore jest 
niezwykłą osobowością jazzowej es-
trady oraz wokalistką, która stworzy-
ła niepowtarzalny styl, wnosząc do ja-
zzowej maniery subtelną lekkość, me-
lodykę oraz rozkołysanie gospel i soul 
– zauważa Piątkowski. 

Porównania z wielkimi postaciami 
jazzu są zawsze ryzykowne, ale wcią-
gający styl i osobowość Indry Rios-Mo-
ore w połączeniu z estradową charyzmą 
skłaniają do skojarzeń z Ellą Fitzgerald 
czy Arethą Franklin, by wymienić tylko 
te najszerzej znane nazwiska. 

A co składa się na jej muzyczne za-
plecze? To jazzowe standardy, przeboje 
muzyki soul, a nawet klasyki rocka. A łą-
czy je wszystkie dobra, jakby wibrują-
ca energia. Jej albumy zbierają entuzja-
styczne recenzje na całym świecie.

Już jej debiut – „In Between” – zdo-
był prestiżową duńską nagrodę muzycz-

ną Danish Music Award za najlepszy al-
bum wokalnego jazzu. Z podobnie bar-
dzo pozytywnym odbiorem spotkała się 
jej sesja „Heartland”, nagrana dla pre-
stiżowej, amerykańskiej oficyny Impul-
se Records. Album został uznany za 
jedną z najlepszych jazzowych płyt ro-
ku („Sunday Times” i „The London Te-
legraph”). Z kolei singiel „Little Black 
Train” był przez wiele tygodni na czele 
list jazzowych.

Jej najnowszy album „Freedom 
Road”, tegoroczny, jest również pe-
łen optymizmu i przyjaznego nastro-
ju. Płyta jest eklektycznym, budują-
cym i uroczym zestawem jazzowych 
standardów i piosenek amerykańskiej 
 wokalistki. +

→ Indra Rios-Moore wystąpi w Poznaniu 
6 listopada 2022, godz. 19, w Auli UAM. 
Będzie to galowy koncert Ery Jazzu, pod 
hasłem: Velvet, Soul & Jazz. 

C K  Z A M E K

Co ma, a co szykuje
OFF Cinema i Dni Świętomarcińskie 
przed nami, a czekają już arcydzieła 
grafiki francuskiej.

26. Festiwal Filmów Dokumentalnych 
OFF Cinema, wydarzenie organizowa-
ne przez CK Zamek, startuje 18 paździer-
nika. W ciągu 6 festiwalowych dni zo-
stanie zaprezentowanych 50 pełnome-
trażowych filmów dokumentalnych uję-
tych w 8 sekcji tematycznych: bardzo 
Bliski Wschód (filmy twórców z Ukra-
iny, Białorusi, Polski), klasyka dokumen-
tu, filmy o filmach, dokumenty górskie, 
dźwięki dokumentu, eco doc (filmy bli-
sko natury), sezon (najważniejsze filmy 

ostatniego roku) oraz pokazy specjal-
ne, gdzie w grę wchodzą spotkania z do-
kumentalistkami i dokumentalistami, 
a także – jak zapowiadają organizato-
rzy – projekcje wybitnych filmów w wy-
jątkowych warunkach. W programie fe-
stiwalu są też spotkania literackie, a po-
kazy z audiodeskrypcją oraz poranki dla 
dzieci, czyli zabawa i edukacja poprzez 
kino dokumentalne.

– Drugim ważnym wydarzeniem 
są bez wątpienia nadchodzące wielki-
mi krokami Dni Świętomarcińskie, któ-
re w tym roku odbywają się w miej-
sce Imienin Ulicy Św. Marcin. Nie zmie-
nia się hasło, które przyświeca nam co 

roku: „Czyń dobro”. W tym roku zwra-
camy nasz wzrok w kierunku Ukrainy, 
która wciąż walczy o wolność – pod-
kreśla Anna Szamotuła, rzeczniczka 
CK Zamek.

Remont w okolicach CK Zamek wy-
musił zmianę lokalizacji na plac Ko-
legiacki, Wolny Dziedziniec Urzę-
du Miasta oraz Park Chopina. Pro-
gram Dni Świętomarcińskich jesz-
cze się kształtuje, ale wiadomo, że bę-
dzie Kiermasz Świętomarciński, plene-
rowe koncerty, prezentacje niosących 
pomoc aktywistów oraz wydarzenia 
 performatywne. +
Sławomir Szymański

C K  Z A M E K



1 PO
REKLAMA 34203326



Gazeta Wyborcza
Piątek, 30 września 202212 Poznańska Jesień Kulturalna

1 PO

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!

Ale będzie Kino! 
Sławomir Szymański

To już 40. edycja festiwalu, który wy-
startuje 1 października 

To jeden z najważniejszych i najwięk-
szych festiwali filmowych dla dzieci i mło-
dzieży w Europie. W programie, przez 
7 dni, filmy dla przedszkolaków, dzieci 
kilka lat starszych oraz dla nastolatków. 
To również pierwsza edycja od trzech lat, 
która ponownie zawita do sal kinowych.

Jedna z festiwalowych ścieżek nazy-
wa się Girl power. Tu wybrać można ba-
śniową „Smoczą księżniczkę”, animację 
z ponadczasowymi prawdami i przesła-
niem. Ten film mogą obejrzeć już 7-latki

Dla młodzieży (od 13 lat) przezna-
czony jest film „Comedy Queen”, któ-
ry otrzymał Kryształowego Niedźwie-
dzia za najlepszy film dla dzieci na festi-
walu Berlinale oraz nominację do Euro-
pejskiej Nagrody Filmowej. Opowiada 

o 13-letniej Sashy, która po śmierci ma-
my postanawia zostać stand-uperką.

Inny klimat ma „Summering”, film do-
ceniony na Sundance Film Festival. Tu 
beztroskie lato czwórki amerykańskich 
nastolatek, które niedługo idą do gimna-
zjum, staje się nieoczekiwanie testem dla 
ich odwagi, siły i przyjaźni. Wydarzenia, 
w których uczestniczą, sprawiają, że za-
czynają patrzeć na świat zupełnie inaczej. 

„Mecz o wszystko” to oparta na fak-
tach historia młodego piłkarza, który 
w wyniku wypadku trafia na wózek. Czy 
to dla niego koniec marzeń o grze w pił-
kę? Domyślacie się, że nie. Ale ten film 
warto zobaczyć dla atmosfery, wyrazi-
stych bohaterów i dla wzruszeń też. 

Są też tematy trudne. Podejmują je 
np. tunezyjski film „Drugie życie”, hisz-
pański obraz „Wolność” czy francuscy 
„Najgorsi”. Opowiadają m.in. wyklucze-
niu społecznym i ekonomicznym. Uwa-
ga! Takie filmy budują wrażliwość.

Dla widzów w wieku od 16 lat są np. 
„Wojny jednorożców”. Brzmi infantyl-
nie? Jest tam armia pluszowych misiów, 
jest i Magiczny Las, są jednorożce, a film 
jest animowany, ale organizatorzy festi-
walu piszą, że to połączenie „Czasu apo-
kalipsy” z „Bambim”, co powinno dawać 
do myślenia. I rzeczywiście: mechani-
zmy prowadzące do wojny, strach, prze-
moc i okrucieństwo są w tej na pozór 
„milastej” (do czasu) scenografii pokaza-
ne w sposób bardzo wyrazisty, przema-
wiający może nawet bardziej, niż gdyby 
to była konwencjonalna fabuła. +

→ Festiwal Ale Kino! odbędzie się dwu-
krotnie. Stacjonarnie między 1 a 7 paź-
dziernika w Poznaniu. Filmy można zoba-
czyć w Multikino 51 (ul. Królowej Jadwigi 
51), Kino Pałacowe (Święty Marcin 80/82) 
oraz Scena Wspólna (ul. Brandstaettera), 
a także w wersji online między 30 listopa-
da a 4 grudnia na oficjalnej stronie.

Dla wielbicieli malarstwa

Dwie wystawy w Vinci Art Gallery
Od 7 do 21 października w Vinci Art 
Gallery można oglądać wystawę 
„Sceny”, z obrazami prof. Marka 
Haładudy, poznańskiego artysty 
i wykładowcy akademickiego. 

Galeria opisuje ją tak: – Tytuł wystawy 
nawiązuje do metafor zawartych w ob-
razach, wskazując na uniwersalizm po-
jęć. To symbolicznie rozumiane sce-
ny, jako relacje człowieka z przestrze-
nią, człowieka między ludźmi, relacje 
z miejscem. To człowiek, który określa 
miejsce i miejsce, które określa człowie-
ka. Odczytywanie znaków, historii i me-

tafor zamkniętych w płótnach to mo-
tyw, który przewija się zarówno w obra-
zach dawniejszych, jak i nowszych Mar-
ka Haładudy.

Wraz z dużymi formatami na wy-
stawie zostaną zaprezentowane prace 
o niewielkich rozmiarach, z cyklu „Pen-
timento”. To zaplanowane działanie ar-
tystyczne, które wciąż trwa. Artysta na-
wiązuje tu do emocji dających począ-
tek i zostawiających swój ślad w powsta-
łych dziełach.

Od 28 października do 30 listopada 
Vinci Art Gallery zaprezentuje wystawę 
104 Kobiety, z malarstwem Artura Smo-

ły. W jego twórczości można odnaleźć 
nawiązania do motywów baśniowych, 
folkowych, inspiracje grafiką, plakatem 
i ciekawe interpretacje elementów mi-
tologii i popkultury. Kreuje fantastyczne 
i niezwykle wyraziste światy.

– Fascynacje Artura Smoły sięgają do 
ikon i archetypów – Kobieta, Madonna, 
Kora, a także do tajemnic i symboli zwią-
zanych z naturą, jak woda będąca źró-
dłem życia, motywy ryb oraz konie sym-
bolizujące wolność i siłę. Artysta stosuje 
odważne barwy i doskonale operuje kon-
trastem, wyrazistością linii i detalem. +
Sławomir Szymański
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„Jekyll & Hyde”, „Irena”, Paderewski 
po amerykańsku, „Pippin”, będzie też 
klasyka i Madagaskar.

Na scenę przy Niezłomnych powrócił 
„Kombinat” w reżyserii Wojciecha Ko-
ścielniaka. To spektakl muzyczny zbudo-
wany na piosenkach Republiki i Grzego-
rza Ciechowskiego. Opowiada o surre-
alistycznym świecie, którym rządzi bez-
względna Agrawa. Główni bohaterowie 
muszą odbyć szkolenie, zdobywając ko-
lejne pieczątki za prawidłowo wykona-

ne zadania. „Kombinat” będzie grany do 
2 października i od 6 do 7 października.

Teatr zaplanował także dwa weeken-
dy z thrillerem muzycznym „Jekyll & Hy-
de”. Ten czołowy broadwayowski musi-
cal opowiada o cenionym doktorze i na-
ukowcu Jekyllu, który pod wpływem 
eliksiru przemienia się w demonicznego 
i bezwzględnego Hyde’a. 

Moment, w którym „Jekyll & Hyde” 
wkroczył na scenę Teatru Muzycznego 
w Poznaniu w październiku 2014 roku, 
był przełomowy i otworzył nowy rozdział 

w jego historii. Po wznowieniu tytułu 
wiosną tego roku widownia znów pęka 
w szwach. Teatr zagra go od 14 do 16 paź-
dziernika i od 21 do 22 października.

Będzie też okazja, by zobaczyć dra-
mat muzyczny „Irena”, o I. Sendlero-
wej. Scenografia, projekcje i kostiumy 
podkreślają przyjętą przez realizatorów 
dziecięcą perspektywę dla tej opowie-
ści. Przepiękną muzykę skomponował 
Włodek Pawlik, m.in. laureat Grammy. 
W tytułowej roli Oksana Hamerska i Ju-
dyta Wenda. 

REKLAMA 34206691
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– Ogromnie się cieszymy, że nasza te-
goroczna premiera została tak dobrze 
przyjęta i okrzyknięta jednym z najważ-
niejszych wydarzeń kulturalnych roku. 
Mieliśmy od początku świadomość, że 
podejmujemy się bardzo trudnego tema-
tu. Dziś widzimy, że nam udało się prze-
konać widzów, że historię Ireny Sendle-
rowej i innych bohaterek można pięk-
nie opowiedzieć dramatem muzycznym, 

który głęboko porusza emocje i na długo 
pozostaje w sercach – mówi Sonia Koby-
lańska-Jóźwik, rzeczniczka teatru.

5 października, podczas spektaklu, zo-
stanie wręczona nagroda im. Ireny Sen-
dlerowej „Za naprawianie świata”. 

W dniach 11-13 oraz 17-19 listopada 
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu zagra 
„Virtuoso” – amerykański musical o Igna-
cym Janie Paderewskim, showmanie, 
który wykorzystał swój talent i chary-
zmę, by przekonać najważniejszych de-
cydentów swoich czasów o konieczności 
przywrócenia Polski na mapę świata po 
I wojnie światowej. 

Pod koniec listopada powróci magicz-
ny spektakl. – Jeśli ktoś chciałby przyjść 
do teatru i przeżyć coś naprawdę niezwy-
kłego, gorąco polecamy widowiskowego 
„Pippina”. Choć na scenie zobaczy pełen 
zabawnych postaci królewski dwór, a do 
tego cyrkowe akrobacje i sztuczki – ta hi-
storia nie jest tylko bajką dla dorosłych. 

To niezwykła opowieść o poszukaniu 
prawdziwego szczęścia. Przepiękna mu-
zyka i wspaniała oprawa wizualna spra-
wiają, że ten musical pozwala na chwi-
lę całkowicie zapomnieć o tym, co zosta-
wiamy za drzwiami teatru – opowiada 
Sonia Kobylańska-Jóźwik.

A w grudniu na scenie pojawi się 
uwielbiana przez widzów „Zakonnica 
w przebraniu” i dawno niewidziany kla-
syk – „Skrzypek na dachu”, który uświet-
ni także tegorocznego sylwestra w Te-
atrze Muzycznym w Poznaniu.

W repertuarze do końca roku znalazły 
się także tytuły adresowane do najmłod-
szych widzów i całych rodzin: na scenie 
przy Niezłomnych zobaczyć będzie moż-
na jesienią „Pchłę Szachrajkę”, „Kozioł-
ka Matołka i zagadkę ratuszowej wieży”, 
a na mikołajki „Madagaskar – musica-
lową przygodę”, na podstawie przeboju 
wytwórni DreamWorks. +
Sławomir Szymański

REKLAMA 34205837

• Teatr Muzyczny w Poznaniu FOT. WIKIPEDIA
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