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Współczesna kultura oparta jest głównie na dźwięku, dlatego też
osoby głuche i niedosłyszące często boją się przełamać i wyjść z
domu, chociażby na spektakl do teatru. Dlatego też Teatr Nowy w
Zabrzu „wychodzi” do szkół, ośrodków i placówek
wychowawczych, w których uczą się dzieci z wadami słuchu. W
ramach projektu, którego organizatorem jest Instytut Teatralny im.
Zb. Raszewskiego zaplanowaliśmy kilkanaście wyjazdów m.in. do:
Katowic, Krakowa, Warszawy, Kalisza i Kutna.
Przekład: Jadwiga Jędryas
Reżyseria: Łukasz Zaleski
Adaptacja i wideo: Amadeusz Nosal
Scenografia i kostiumy: Kaja Migdałek
Muzyka i dźwięk: Kamil Tuszyński
Fotografie: Paweł JaNic Janicki
Obsada:
Anna Konieczna
Danuta Lewndowska
Joanna Romaniak
Zapraszamy do świata „Morza cichego”, gdzie szum morza,
zapach ryb i budyniowych ciastek… zyskują zupełnie inny
wymiar….
Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu
im. Jana Dormana, którego organizatorem jest Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego.
Głównym bohaterem spektaklu jest nastoletni Emilio. Tematem,
jego dorastanie – wśród rówieśników, rodzeństwa, rodziców w
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krajobrazie śródziemnomorskiej, słonecznej Katalonii. Emilio
jednak nie jest zwykłym chłopcem – nie zna bowiem, tak
oczywistego dla większości ludzi, świata dźwięków, nie słyszy od
urodzenia. Nie zna swojego głosu, a nawet się go boi. Potrzebuje
„tłumacza” – kogoś, kto przełoży mu język dźwięków na jego
własny. Znajduje się przyjaciel rodziny – Javier. Tylko jak
przełożyć na ten „cichy” język szum fal, pisk mew, płacz dziecka
czy pijackie wrzaski ojca?
Poetycka i mądra opowieść, która daje wiarę w sens życia, nawet
wtedy, gdy świat nie chce nas usłyszeć. Historia chłopca, który
szuka akceptacji i zrozumienia. Opowieść o dorosłych i
wyzwaniach, w obliczu których stają, by odpowiedzialnie i mądrze
wychować dziecko.
Spektakl „Morze ciche” powstał w ramach Konkursu im. Jana
Dormana. Konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektaklu
prezentowanego w szkołach wynika z potrzeby podniesienia
jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach
oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły
poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli
przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz
specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie
mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego
kontaktu z widzem poza murami ich instytucji. Patronem
konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru,
reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w
Będzinie.
Spektakl towarzyszący 10. KKM m-teatr
Teatr Nowy im. G. Morcinka w Zabrzu
Spektakl z wykorzystaniem języka migowego.
cena 18zł
tel. 502-341-700
bilety@btd.koszalin.pl
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