Różewicz Open Festiwal
Festiwal, choć poświęcony trzem braciom Różewiczom: Januszowi, Tadeuszowi i Stanisławowi, tym
razem w sposób szczególny dedykowany jest średniemu z braci - Tadeuszowi, a 9 października 2021
roku obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych dramaturgów w
powojennej Polsce, który przyszedł na świat w Radomsku.
Różewicz Open Festiwal jest cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym od lat przez Miejski Dom
Kultury w Radomsku. Festiwal koncentrował się będzie wokół ważnych dat związanych z braćmi.
Planowane wydarzenia Różewicz Open Festiwal 2021:
24 kwietnia (rocznica śmierci Tadeusza Różewicza)
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Tadeusza Różewicza adresowany do młodzieży i
dorosłych. Laureaci wystąpią podczas październikowego finału festiwalu.
25 maja (rocznica urodzin Janusza Różewicza)
- ogłoszenie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza, przeznaczonego dla
debiutantów. Nagrodą jest wydanie tomiku poezji. Patronem konkursu jest najstarszy z braci
Różewiczów, tragicznie zmarły podczas wojny poeta.
16 sierpnia (rocznica urodzin Stanisława Różewicza)
- plener fotograficzny upamiętniający Stanisława Różewicza, którego współorganizatorem będzie
Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej i Powiat Radomszczański. Udział weźmie młodzież i dorośli,
których pasją jest fotografia. Celem pleneru będzie uwiecznienie radomszczańskich miejsc
związanych ze Stanisławem Różewiczem i jego braćmi. Plener podsumuje wystawa fotograficzna,
której wernisaż odbędzie w październiku w Galerii Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w
Radomsku.
8 października
- warsztaty scenograficzne dla młodzieży pod kierunkiem Marka Chowańca prof. Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Znakomity specjalista pokaże uczestnikom warsztatów jak powstaje
scenografia teatralna. Warsztaty przeznaczone będą dla młodzieży z radomszczańskich szkół
średnich. Inspiracją będą dramaty Tadeusza Różewicza
- otwarcie wystawy poplenerowej poświęconej radomszczańskim korzeniom braci Różewiczów Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego
- panel dyskusyjny "3xRóżewicz" - nawiązanie do spotkania Online, które odbyło się podczas
festiwalu w roku 2020. Tym razem dyskusja dotycząca radomszczańskich korzeni braci Różewiczów
odbędzie się Offline, wezmą w niej udział pasjonaci twórczości braci
- widowisko "3xRóżewicz" - produkcja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, reż. Krzysztof
Zygma. Premiera odbyła się Online 10 października 2020 podczas Różewicz Open Festiwal Online.
Tym razem widowisko z udziałem m.in. Michała Urbaniaka, Przemysława Pacana, Poli Chobot i
Adama Barana, zostanie zaprezentowane publiczności Offline w sali widowiskowej MDK
- spotkanie z Michałem Urbaniakiem
9 października (100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza)
- warsztaty scenograficzne dla młodzieży pod kierunkiem Marka Chowańca prof. Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie c.d.
- spacer "Śladami braci Różewiczów" zakończony odsłonięciem tablicy upamiętniającej miejsce

urodzenia Tadeusza Różewicza
- spotkanie z Magdaleną Grochowską autorką najnowszej biografii Tadeusza Różewicza.
Rozmowa odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.
- spektakl „Kartoteka rozrzucona” Teatru Studio w Warszawie, reż. Radosław Rychcik, wyst.
Dominika Biernat, Dominika Ostałowska, Natalia Rybicka, Tomasz Nosinski, Bartosz Porczyk,
Mateusz Smoliński.
- nocny program słowno-muzyczny Tomasza Sroczyńskiego inspirowany twórczością Tadeusza
Różewicza. Wywodzący się z Radomska artysta jest producentem i multiinstrumentalistą
10 października
- warsztaty scenograficzne dla młodzieży pod kierunkiem prof. Marka Chowańca z Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie - podsumowanie.
- spektakl amatorski grupy teatralnej MDK
- "Tadeusz Różewicz - poeta religijny?" spotkanie z ks.prof. Adrzejem Dragułą, prowadzi
franciszkanin o.Stanisław Jaromi
- spektakl poetycki "Przyszli, żeby zobaczyć poetę" Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w
Warszawie
- ogłoszenie laureata Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza. Pokaz
plenerowy łódzkiego Teatru Ognia i Papieru, w którym wystąpią laureaci Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego im.Tadeusza Różewicza. Najbardziej reprezentatywne utwory Tadeusza Różewicza
zostaną przedstawione w formie happeningu. Widowiskowy spektakl pokazany zostanie po zmroku.
7 listopada (rocznica śmierci Janusza Różewicza)
- promocja debiutanckiego tomiku poezji: nagrody dla laureata Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Janusza Różewicza, spotkanie z autorem tomiku oraz spotkanie z Moniką Nowak,
autorką pracy magisterskiej poświęconej Januszowi Różewiczowi.
9 listopada (rocznica śmierci Stanisława Różewicza)
- projekcja filmów Stanisława Różewicza, wystawa ze zbiorów Miejskiego Domu Kultury
poświęcona artyście.
listopad
- podsumowanie Różewicz Open Festiwal 2021 - wydanie publikacji promującej festiwal
„Radomszczańskich Teatraliów” pod red. Beaty Anny Symołon, teatrologa, twórczyni salonu
artystycznego Sabas. Pismo zawierać będzie pełną historię Różewicz Open Festiwal, a autorka
spotka się z publicznością w Miejskim Domu Kultury.

