Dzieci, młodzież i seniorzy w Przestrzeniach
Sztuki
Premiera spektaklu dziecięcej grupy teatralnej Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi oraz pokazy
znanych już publiczności przedstawień zespołu młodzieżowo-senioralnego i dziecięcych grup
teatralnych działających przy Teatrze Chorea odbędą się w długi andrzejkowy weekend w Fabryce
Sztuki w Łodzi. Spektakle zobaczyć będzie można 25, 26 i 27 XI.
Opowieść o nietypowym wyjeździe do ośrodka wypoczynkowego była punktem wyjścia dla dzieci ze
szkoły podstawowej nr 29, które przygotowały premierę spektaklu „Zjawiska paranormalne”.
– W ramach zajęć prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi
przez edukatorów i pedagogów teatralnych z Teatru CHOREA zrodził się pomysł na spektakl
teatralny w konwencji horroru – zapowiada Wiktor Moraczewski – koordynator projektu
Przestrzenie Sztuki oraz jeden z prowadzących zajęcia i dodaje, że jego realizacja opierała się na
zainteresowaniach dzieci, a opiekunowie jedynie nadzorowali proces i podpowiadali rozwiązania
sceniczne.
Premiera „Zjawisk paranormalnych” odbędzie się 25 listopada o godzinie 12 w Fabryce Sztuki w
Łodzi, na scenie teatralnej Art_Inkubatora.
Tego samego dnia o godzinie 19 młodzieżowo-senioralna grupa teatralna Teatru CHOREA zaprasza
na pokaz spektaklu „Złota nić” – tegorocznej premiery Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
Retroperspektywy. Spektakl to rozmowy o relacjach i o tym, jak rysy i pęknięcia w życiu człowieka,
stwarzają go na nowo i przybierają szlachetne odcienie, powodując, że staje się silniejszy.
Twórcy starają się pokazać, że w przemijaniu nie ma nic złego, a jest to jedynie naturalna część
życia, w którym każdy upadek i blizny są nowym doświadczeniem i spoiwem. Magdalena
Paszkiewicz, Janusz Adam Biedrzycki i Wiktor Moraczewski, którzy jako kolektyw stworzyli spektakl,
podkreślają, że chcieli skonfrontować ze sobą dwie grupy, które na co dzień się mijają i wydawać by
się mogło, nie mają szansy na znalezienie ze sobą porozumienia. O tym, czy to się udało, przekonać
się będzie można 25 listopada o godzinie 19 oglądając spektakl, inaczej niż dotychczas, na scenie
teatralnej Art_Inkubatora.
Dzień później, 26 listopada o godzinie 16, odbędzie się pokaz najmłodszej grupy teatralnej, która
pod kuratelą Joanny Filarskiej i Wiktora Moraczewskiego przygotowała spektakl „O dziewczynce,
która lubiła tańczyć w deszczu i spotkała pieska”. Będzie to wyjątkowe spotkanie teatralne, podczas
którego, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, widzowie zostaną przeniesieni do światów
pełnych uśmiechu, radości, nadziei, odwagi i nieposkromionej energii. W tej historii głównymi
bohaterami są dzieci, bo to one uczą nas cieszenia się z małych rzeczy i wiary w marzenia. A po
spektaklu gości czeka słodka niespodzianka.
Intensywny teatralny weekend w Fabryce Sztuki w Łodzi zakończy pokaz spektaklu „Sklep z
dobrym humorem” w reżyserii Pawła Głowatego. Przedstawienie to dziecięca opowieść
przepełniona wyobrażeniami o funkcjonowaniu nowego świata, którą doceniło jury tegorocznego
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Młodych Dziatwa przyznając grupie wyróżnienie specjalne
„Trendy 2022” – za nieszablonowe i skuteczne podejście do procesu twórczego. Pokaz odbędzie się
w niedzielę 27 listopada o godzinie 16 na scenie teatralnej Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny, jednak konieczna jest wcześniejsza rezerwacja
miejsc. Chęć udziału można zgłasza mailowo lub telefonicznie:
przestrzeniesztuki.lodz.teatr@gmail.com, +48 506 103 207.
Wydarzenia odbywają się w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2022".
Projekt "Przestrzenie Sztuki" jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy
Instytut Muzyki i Tańca. Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa oraz Urzędu Miasta
Łodzi.

