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Rzeszów. "Lew na ulicy" na finał Festiwalu
Nowego Teatru
"Lew na ulicy" zakończy dziś 2. edycję Festiwalu Nowego Teatru. Spektakl zostanie
pokazany poza festiwalowym konkursem, w ramach 3. Multimedia Szajna Festiwalu, który
towarzyszy odbywającemu się w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie Festiwalowi
Nowego Teatru.
Historia zaczyna się z pozoru prosto: była sobie piękna dziewczynka, którą na stercie śmieci
zjadł lew. Okrutny, prowokacyjny i zarazem zabawny spektakl, oparty na rekonstrukcji
tajemniczej zbrodni, jest próbą zrozumienia, co się stało, że stało się właśnie tak.
"Lew na ulicy" to przedstawienie dyplomowe absolwentów Wydziału Aktorskiego PWST w
Krakowie (filia we Wrocławiu), które wyreżyserował Cezary Iber.
"Lew na ulicy" Judith Thompson zalecany jest dla widzów od 16. roku życia. Stawia ważne
pytania: dlaczego jeden przyjmuje rolę oprawcy, a ktoś inny - ofiary? Gdzie są źródła zła,
przemocy i przebaczenia? Bo przecież nie ma złych dzieci, wszystkie dzieci są dobre, tylko
rodzice nie zawsze. Zasiewają nasionko bestii, która musi pożerać innych, by zacząć żyć. A
bestia śpi w każdym z nas, zakorzeniona głęboko w traumach z przeszłości, karmiona
poczuciem krzywdy i żalem do najbliższych. Kiedy się obudzi, nikt nie jest bezpieczny. A co,
jeżeli bestia będzie chciała zrozumieć, kim jest i dlaczego tak postąpiła? Dlaczego rozrywa
zębami i szarpie pazurami? A co, jeśli bestia będzie chciała dokonać aktu oczyszczenia i
zadośćuczynienia? A co, jeśli bestia jest chorym mordercą, a my podróżujemy po jego
wspomnieniach?
- Witamy w głowie psychopaty! - w taki sposób zapraszają widzów twórcy tego spektaklu. Są
jeszcze bilety w cenie 60 zł (50 zł ulgowe).
Zaraz po spektaklu odbędzie się ogłoszenie werdyktu i uroczyste zakończenie festiwalu.
Początek o godz. 19.
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