
 

Festiwal Prapremier trwa teŜ na ulicach 
 
Katarzyna Oleksy, Sobota, 3 Października 2009  

W teatrze, operze, na skwerach, w McDonald’s, w niezwykłej chacie - przez 
najbliŜszy tydzień sztuka będzie się wdzierać we wszystkie zakamarki 
otaczającej nas przestrzeni. 

Wszystko za sprawą VIII 
Festiwalu Prapremier. 
Tradycyjnie organizatorzy nie 
ograniczyli się do zaproszenia 
widzów na sceniczne pokazy... 

Poszli z torbami 

Za sprawą happeningu 
„Ucieczka od rzeczywistości”, 
przygotowanego przez Adriana 
Kilana i Dawida Komudę, 
wczoraj po południu przez 
centrum miasta przejechał 
barwny korowód cyklistów. - Z 
wolontariuszami 
przejechaliśmy spod teatru do 
opery, gdzie grany był spektakl 
„Rowerzyści”, tam mogli dołączyć do nas wszyscy, którzy na czymś jeŜdŜą - mówi 
Dawid Komuda. Gdy zaczął się spektakl, grupa przybrała całkiem inne oblicze - 
wolontariusze wrócili do teatru po walizki, poszli pod operę, skąd odprowadzili widzów z 
powrotem do teatru na spektakl... „Turyści”. Na tym aktywność grupy się nie kończy - 
jutro na godz. 16 zapraszają rodziców z dziećmi do przygotowania instalacji „Razem” - 
najmłodsi będą mogli pokazać, jak rozumieją to hasło.  

R e k l a m a  

 

Całość pokazana zostanie widzom w środę po spektaklu „Łaknąć” - brutalnym, 
wstrząsającym, poruszającym - i będzie miała złagodzić wraŜenia widzów po 
przedstawieniu. Niezwykła grupa zaistnieje w centrum równieŜ w poniedziałek - na 
placu Wolności przedstawią instalację „Potop” - tam, gdzie przed laty stał, i wierzymy, 
Ŝe stanie ponownie, jeden z najpiękniejszych europejskich wodotrysków. We wtorek 
młodzi zamienią miasto w wielką planszę, a ich czwartkowe i piątkowe działania 
niejednego przechodnia wprawią w osłupienie - wszystko za sprawą człowieka w 
wojskowym kapeluszu z rondem typu bonnie hat, który pojawi się w McDonald’s, przed 
Empikiem, na ul. Mostowej... 

PodróŜ w czasie 

Zanim jednak spotkamy się z nietypową postacią, przeniesiemy się w czasie i 
przestrzeni. Dziś wieczorem oŜyje Dom Mennonitów w Chrystkowie, gdzie odbędzie się 
słuchowisko „Mimiesis” - opowieść o dziewczynie z nadmorskiej wioski, która odtwarza 
dramatyczne losy społeczności mennonitów, chcących za wszelką cenę naśladować 
Boga... Słuchowisko nadawane będzie w Radiu PiK, jednak stokroć więcej wraŜeń 
doznają ci, którzy zdecydują się przyjechać na godz. 20 do niezwykłej chaty... 
Obowiązują bilety, jednak dźwiękowy spektakl będzie miał doskonały odbiór równieŜ na 
zewnątrz chaty. Kto nie boi się zimna, moŜe zaryzykować... 

Ponadto w sprzedaŜy są jeszcze bilety na niedzielny spektakl pt. „Supernowa. 
Rekonstrukcja”. 

 

„Rowerzyści” otworzyli tegoroczny festiwal. Towarzyszył 
im uliczny happening / Fot. Mat. organizatora
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