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Teatr Muzyczny TINTILO
przedstawia musical dla młodzieży

W cieniu
na podstawie sztuki „Cień” Eugeniusza
Szwarca
w przekładzie Ilony Zajączkowskiej
w reżyserii Teresy Kurpias-Grabowskiej
z muzyką Anny Bajak i Marcina Kuczewskiego
W obsadzie m.in. Olga Kalicka, Kamil Krupicz, Sylwia Przetak, Gabriela Oberbek, Wojciech
Michalak, Adrian Wiśniewski i Michał Węgrzyński. Z poczuciem humoru, mocnymi głosami i
w niebanalnej choreografii Jacka Wazelina.
Rzecz o człowieku, występującym samotnie przeciwko otaczającemu złu, o odwadze,
romantyzmie i... walce, którą toczymy z samymi sobą, z tym, „co w nas złe i mętne, choć
niechciane i zwalczane, uporczywe i natrętne”. „W cieniu” to smutna i nostalgiczna bajka dla
dorosłych, w której wbrew regułom zwycięstwo dobra nad złem nie zostaje przesądzone.
Młody pisarz odwiedza fikcyjny kraj południa. W konsekwencji
traci poczucie rzeczywistości i wchodzi w świat fantazji. Tu
jednak także panują bezwzględne zasady brutalnej walki z
konkurencją, zawiść i obłuda. Do głosu dochodzą tłumione
dotąd skłonności pisarza, który marzy o poklasku i władzy.
Bohater jego powieści okazuje się jego własnym cieniem, który
wymyka się spod kontroli i zaczyna nim manipulować...
Recenzje:
Świat ukazany w spektaklu jest raczej mroczny, a piękne wnętrza i muzyka kontrastują z pajęczyną
powiązań, interesów i układów, w które uwikłani są bohaterowie. Spektakl jest doskonałą ilustracją
dzisiejszych realiów społeczno-politycznych, gdzie zimna kalkulacja oraz bilans zysków i strat
zdecydowanie przeważa nad wartościami takimi jak prawda, dobro i interes społeczny.
(Iwona Świerżewska, Idziemy)
Czarno-biała wizja plastyczna Ilony Zajączkowskiej, połączona z projekcjami audiowizualnymi,
wywołuje zaskoczenie feerią barw i świateł i zachwyca pomysłami plastycznymi. Są to elementy
przepiękne i wykonane na niespotykanym poziomie w naszych inscenizacjach teatralnych.
(Wojciech Giczkowski, Warszawa tetaralna)

Szczególnie polecamy młodzieży gimnazjalnej i uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godz. z przerwą
Premiera: 13 lutego 2013 roku
Zdjęcia, piosenki ze spektaklu: http://tintilo.com/w-cieniu.html.
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