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W środę, 28 grudnia o godz. 18.00 rozpoczęły się trzydniowe II

Jagiellońskie Teatralia 2011, czyli Międzynarodowe Spotkania Teatrów w ramach obchodów 16-lecia Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły w Łodzi. Do udziału w Teatraliach zostały zaproszone teatry z Litwy, Belgii i Polski.
Impreza miała miejsce w Jagiellońskim Ośrodku Kultury ul. Wspólna 6 w Łodzi - Scena Młodego Widza.
Uroczystego otwarcia dokonał organizator i prowadzący spotkanie Krzysztof Kaczmarek dyrektor Teatru
„Zwierciadło” oraz prezes Zarządu Spółdzielni im. Wł. Jagiełły Wiesław Cyzowski. Poinformowali oni, że to już
drugie tego typu spotkanie teatralne, będące kontynuacją ubiegłorocznych hucznych obchodów 15-lecia istnienia
spółdzielni. Ponieważ cieszyły się one dużym zainteresowaniem, spółdzielnia postanowiła zorganizować kolejną
tego typu imprezę z okazji kolejnych jej urodzin. Jest więc szansa, że wydarzenie to będzie powtarzane w
następnych latach. Podziękowano wszystkim współpracującym i zaprzyjaźnionym z Jagiellońskim Ośrodku
Kultury oraz gościom, zwrócono także uwagę na fakt, iż Spółdzielnia ta jest jedną z nielicznych w kraju
angażujących się w działalność kulturalno – oświatową. Następnie wszyscy zgromadzeni widzowie odśpiewali
przy pomocy orkiestry dętej hymn Spółdzielni napisany w roku ubiegłym z okazji jej 15-lecia.

Potem wystąpił Zespół Cantus Firmus pod kierunkiem Jana Baranowskiego intonując kolędy. Po występie chóru
swój spektakl pt.: „Tsunami” zaprezentował Teatr Thor z Belgii w reżyserii Devaere’a Bart’a. Ponieważ
młodzi aktorzy grali w języku flamandzkim, organizatorzy przygotowali tłumaczoną listę dialogową, która
wyświetlana była na projektorze obok sceny. (=Tsunami gepresenteerd door Thor-t-ater uit België en
geregisseerd door Bart Devaere. Omdat de jonge acteurs spelen in het Nederlands, hebben de organisatoren het
script vertaald. Die werd getoond op de projector naast het podium) Po przedstawieniu, poruszającym aktualne
problemy młodzieży i życia we współczesnym świecie, miała miejsce półgodzinna przerwa, podczas której można
było uraczyć się specjałami kuchni flamandzkiej. Po przerwie Teatr „Zwierciadło” zaprezentował swój
edukacyjny spektakl pt.: „Ocalić od zapomnienia” w reżyserii Krzysztofa Kaczmarka. Ten monodram, mówiący o
samotności młodych ludzi we współczesnym świecie i radzeniu sobie z nią, przeplatany jest piosenkami z
repertuaru nieżyjącego już Marka Grechuty w wykonaniu Krzysztofa Kaczmarka.
Kameralna Scena Młodego Widza pękała w szwach. Czuło się rodzinną atmosferę, bo na widowni siedzieli
mieszkańcy osiedla, stali bywalcy i aktywiści Jagiellońskiego Ośrodka Kultury. Choć wykonania spektakli nie były
najwyższych lotów, to całość spotkania sprawiała wrażenie, że nie o artyzm tu chodzi, ale o dobrą zabawę i
integrację mieszkańców osiedla. Uważam, że inne spółdzielnie mogłyby wziąć przykład z inicjatywy Spółdzielni
im. Wł. Jagiełły integrując w ten sposób społeczność lokalną, zapewniając przede wszystkim młodzieży i
seniorom zajęcie, dające poczucie przynależności do grupy i niwelujące uczucie osamotnienia.
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A Drukuj

W okresie świątecznym łódzkie teatry albo wcale nie grają, albo grają mało. Tym bardziej
warto wybrać się do Jagiellońskiego Ośrodka Kultury (ul. Wspólna 6), gdzie od środy do
przyszłego piątku trwają Jagiellońskie Teatralia - międzynarodowe spotkania grup z Belgii,
Litwy i Polski. Będzie można zobaczyć sześć spektakli. Za darmo.
To już druga edycja festiwalu, który rozpoczyna się w sennym

okresie między świętami a Nowym Rokiem - mówi dyrektor artystyczny Krzysztof Kaczmarek. Ponieważ w tym czasie niewiele dzieje się w Łodzi, widzowie mogą odejść od telewizorów i
odwiedzić naszą świeżo wyremontowaną Scenę Młodego Widza.
W tym roku oprócz łódzkich zespołów, stowarzyszenia Pokój, teatru dziecięcego Dzieci Jagiełły
czy teatru seniorów Na Wspólnej, festiwal odwiedzą także zespoły zza granicy.
Krzysztof Kaczmarek: - Festiwal to pomysł Wiesława Cyzowskiego, dyrektora Jagiellońskiego
Ośrodka Kultury, który w ubiegłym roku zaproponował sprowadzenie zespołów z Europy
Wschodniej - głównie z Litwy i Białorusi. Wszystko dla podkreślenia wschodnich korzeni
Władysława Jagiełły, patrona Spółdzielni Mieszkaniowej i działającego przy nim Ośrodka Kultury.
W tym roku postanowiliśmy uśmiechnąć się także do Zachodu, dlatego zaprosiliśmy zespół z
Belgii.
Grupę Thor można zobaczyć w środę o godz. 18. Ich spektakl to współczesna wizja świata,
w którym cywilizacja jest największym zagrożeniem dla człowieka (przedstawienie będzie
tłumaczone na język polski). (= Group Thor is te zien op woensdag om 18u. Hun show is een
hedendaagse visie op een wereld waarin de beschaving de grootste bedreiging is voor de mens.
(deze presentatie zal worden vertaald in het Pools.)W czwartek o godz. 19.30 "Balladynę, ale
Alinę" pokaże teatr Razem z Litwy. Autorski spektakl zaprezentuje także Krzysztof Kaczmarek,
który wystąpi razem z córką. Ich przedstawienie "Ocalić od zapomnienia" inspirowane jest
piosenkami Marka Grechuty.
- Tegoroczną edycję wzbogaciliśmy niespodziankami. Po każdym ze spektakli z danego kraju
widzowie będą mogli wziąć udział w degustacji kuchni danego regionu: flamandzkiej, litewskiej, a
ostatniego dnia także polskiej - zdradza Kaczmarek. - Niespodzianką będzie również uroczyste
otwarcie spotkań przez Emila Karewicza, który ponad pół wieku temu zagrał rolę Władysława
Jagiełły w "Krzyżakach".

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
PROGRAM PRZEGLĄDU
28 grudnia
godz. 18 - koncert zespołu Cantus Firmus
godz. 18.30 - teatr Thor z Belgii: "Tsunami"
godz. 19.30 - degustacja kuchni flamandzkiej
godz. 20 - teatr Zwierciadło: "Ocalić od zapomnienia"
29 grudnia
godz.18 - teatr Na Wspólnej: "Nowe szaty króla"
godz.19 - degustacja kuchni litewskiej
godz.19.30 - teatr Razem z Litwy: "Balladyna, ale Alina"
30 grudnia
godz.18 - zespół Cantus Firmus, teatr Dzieci Jagiełły: "Folkor bałucki"
godz. 18.30 - stowarzyszenie Pokój: "Muzyka to cudowny lek"
godz. 19 - degustacja kuchni polskiej
godz.19.30 - teatr Dzieci Jagiełły: "Dulskim być"
Wszystkie wydarzenia - w Jagiellońskim Ośrodku Kultury (ul. Wspólna 6).
Zobacz więcej na temat:
! teatry
! spektakle
! festiwale

