3 x Różewicz
Już nie Różewicz Open Festiwal, a 3 x Różewicz. Pod taką właśnie nazwą organizowano wiele lat
temu pierwsze edycje. W tym roku finał zaplanowano na ostatni weekend listopada. Festiwal
pielęgnuje pamięć o trzech wybitnych artystach, braciach Różewiczach, którzy młodość spędzili
właśnie w naszym mieście. Januszu - poecie, Stanisławie - reżyserze, scenarzyście i Tadeuszu poecie, dramaturgu, prozaiku. Głównym patronem festiwalu pozostaje właśnie Tadeusz Różewicz,
którego setną rocznicę urodzin świętowaliśmy w ubiegłym roku.
Tegoroczne główne festiwalowe wydarzenia odbędą się 25, 26 i 27 listopada. Przygotowaniem do
tego kulturalnego święta były wcześniejsze imprezy towarzyszące. I tak wiosną poznaliśmy
zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Tadeusza Różewicza. Później wyłoniono
laureata XIII edycji konkursu poetyckiego im. Janusza Różewicza.
W tym roku festiwal będzie miał bardziej niż dotychczas kameralny charakter. Wszystko ze względu
na trwający remont sali widowiskowej.
Swój przyjazd do Radomska potwierdzili już m.in wybitny aktor Wiesław Komasa, który wystąpi w
monodramie "Różewiczogranie". Jednym z głównych punktów będzie też spotkanie z Magdaleną
Grochowską, autorką najnowszej biografii Tadeusza Różewicza "Różewicz. Rekonstrukcja" t.1. W
programie również spotkanie z Moniką Nowak autorką biografii Janusza Różewicza.
Przyjazd zapowiedział też Andrzej Sapija, reżyser filmów dokumentalnych poświęconych
Tadeuszowi Różewiczowi, tym razem zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Co pan widzi?
Różewicz filmowy”. Nie zabraknie okolicznościowej wystawy. Finałem festiwalu będzie wystawienie
widowiska słowno - muzycznego „Pewnego razu” stworzonego przez rodzimych twórców. To swoisty
artystyczny hołd oddany braciom Różewiczom. Punktem wyjścia będą wiersze ubiegłorocznej
laureatki konkursu poetyckiego im. Janusza Różewicza - Natalii Wawrzyniak.
Współorganizatorem festiwalu jest Miasto Radomsko.
Program:
25 listopada (piątek)
10.00 - 12.00 - warsztaty teatralno-filmowe
16.00 - otwarcie wystawy „3 x Różewicz”
16.30 - promocja książki Moniki Nowak "Człowiek słowa. Janusz Różewicz"
18.00 - spektakl "W tłumaczeniu" – kooprodukcja Wojciecha Ziemilskiego i Teatru Współczesnego
we Wrocławiu
19.30 – Klubokawiarnia festiwalowa
26 listopada (sobota)
10.00 - 12.00 - warsztaty teatralno-filmowe c.d.
12.00 - spacer poświęcony braciom Różewiczom
16.00 - panel dyskusyjny z Magdaleną Grochowską, autorką książki "Różewicz. Rekonstrukcja" Tom.
1
18.00 - "Różewiczogranie" – monodram Wiesława Komasy
19.30 - Klubokawiarnia festiwalowa

27 listopada (niedziela)
10.00 - 12.00 - warsztaty teatralno-filmowe. Podsumowanie
16.00 - spotkanie z Andrzejem Sapiją, autorem książki "Co Pan widzi? Różewicz filmowy"
18.00 - prapremiera widowiska słowno-muzycznego "Pewnego razu” z wykorzystaniem wierszy
Natalii Wawrzyniak, ubiegłorocznej laureatki konkursu poetyckiego im. Janusza Różewicza.
Kompozycje – Włodzimierz Knaś.
19.30 - Klubokawiarnia festiwalowa. Spotkanie z laureatem XIII Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Janusza Różewicza

