Wałęsa, moja miłość - premiera spektaklu Teatru
Janusza
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DATY WYDARZENIA

„Wałęsa moja miłość” / TEATR JANUSZA (DK „13
Muz”)

Dom Kultury 13 Muz w
Szczecinie

"Wałęsa moja miłość" to spektakl zrealizowany przez
seniorów występujących pod nazwą Teatr Janusza w
Domu Kultury „13 Muz” pod kierunkiem Janusza
Janiszewskiego.
Teatr Janusza jest częścią Salonu Artystycznego
Seniorów SAS działającego od trzech lat w Domu
Kultury „13 Muz”.
Przedstawienie „Wałęsa, moja miłość” to fikcyjna
opowieść stworzona na bazie życiorysu byłego
prezydenta oraz na podstawie współczesnych wątków
i aktualnych wydarzeń rozgrywających się wokół
Lecha Wałęsy. Spektakl z dużym dystansem i
swoistym dowcipem ukazuje naszą historię i czas
obecny w kontekście „wojny polsko-polskiej” i
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Szczecin

dylematów wokół postaci byłego przywódcy
Solidarności.
Spektakl jest groteską opartą na oryginalnym pomyśle
i autorskim scenariuszu reżysera - Janusza
Janiszewskiego, ale realizowaną wspólnie przez
aktorów metodą improwizacji scenicznych.
Główny bohater - Lech Wałęsa przypomina trochę
postać z „Kartoteki” Różewicza, którego odwiedzają
różni znajomi – tutaj naszego bohatera nawiedzają
„dziwne kobiety” jako symboliczne miłości. Jedne są
współczesne, inne pochodzą z lat szkolnych czy z
czasów strajków, inne znowu jakby ze snu, nierealne.
Wszystkie kobiety pojawiają się i znikają krążąc wokół
Wałęsy jak na absurdalnej karuzeli.
Wszystko dzieje się w pokoju bohatera wokół jego
biurka z laptopem. Kobiety wyznają miłość Wałęsie, bo
każda na swój sposób go kochała lub nadal kocha,
odciągają go od żmudnej pracy przy komputerze, ale
także skłaniają do refleksji o przemijaniu i powolnym
odchodzeniu do lamusa historii. Poszczególne kobiety
przywołują różne wątki z życia byłego prezydenta i
przywódcy Solidarności na tle obecnej walki
politycznej w naszym kraju.
Nie polityka jest jednak w tym spektaklu
najważniejsza, lecz … miłość, i to w różnych
odmianach - reprezentowana przez różne kobiety,
które „nawiedzają” naszego bohatera w jego
„samotni”. Miłość jest tu symbolem czegoś
ponadczasowego i uniwersalnego, czegoś, co może
zbliżyć nas do siebie i zasypać podziały między
ludźmi. Poza miłością jest również ważna tolerancja,
wzajemny szacunek oraz … humor, który daje nam
więcej luzu i ułatwić może nasze narodowe
współżycie.
„Wałęsa moja miłość”
Pomysł, scenariusz i reżyseria: Janusz Janiszewski
OBSADA:
Wałęsa (miłość własna): Ryszard Lasota
Danuta, żona Wałęsy (miłość małżeńska): Danuta
Szydło
Grażynka i Krysia (miłości szkolne): Grażyna Wolska i
Krystyna Wawrzyn
Ula (miłość filozoficzna): Urszula Olechnowicz
Henia Krzywousta (miłość strajkowa): Jolanta Werner
Julia (miłość platoniczna): Julia Pardon
Cyganka Tereza (miłość prorocza): Teresa NowakMisarko
TW Ola (miłość tajna): Aleksandra Szachniewicz
Jola Ordonka (miłość estradowa): Jolanta Janus
Stasia Ukrainka (miłość wirtualna): Elżbieta

WSTĘP: Tylko na zaproszenia.
Spektakl będzie grany dla szerokiej publiczności w
ustalonych terminach, o czym będziemy informować.
Janusz Janiszewski
Reżyser Teatru Janusza, opiekun Artystyczny SAS
Dom Kultury 13 Muz
e-mail: j.janiszewski@13muz.eu
mobile: +48 501 791 491

Źródło: https://www.facebook.com/13muz/
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