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Teatr Pierwszego Kontaktu
„Życie zwyczajne siostry F.”

Teatr Pierwszego Kontaktu istnieje 1 0 lat. Z tej okazji - w ramach stypen-
dium Prezydenta Miasta Lublina - teatr zrealizował spektakl, którego głów-
ną bohaterką uczynił siostrę Faustynę Kowalską. Nie jest to spektakl ha-
giograficzny. Zespół szuka odpowiedzi na pytanie - kim jest ta współcze-
sna święta, próbując ukazać ją przez pryzmat codziennego życia i relacj i
z innymi. Przedstawienie zostało skonstruowane na podstawie wypowiedzi
o s. Faustynie zawartych w książce: „Wspomnienia o Świętej Siostrze
Faustynie Kowalskiej” oraz na podstawie „Dzienniczka”.
Występują:
Dominika Łączkowska, Dorota Nowak, Katarzyna Piekarczyk, Edyta Ma
dej, Rafał Radliński, Andrzej Samborski, Katarzyna RachońBardadin,
Malwina Franczak.
Konsultacje wokalne: Anna Skawińska, Małgorzata Rudnicka.
Foto: Łukasz Kęcik, Jarek Adamczyk
Scenografia, scenariusz, reżyseria: Tomasz Załucki
GDZIE: Dom Kultury LSM, ul. Walenroda 4a
KIEDY: 5 l istopada (sobota) godzina 1 9.30
Zrealizowano w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublina.
Teatr Pierwszego Kontaktu – zespół teatralny założony w 2005 r. w Lubli-
nie (pierwsza premiera 11 czerwca 2006 r.) przez instruktorów teatralnych,
byłych aktorów Teatru Scena 6: Tomasza i Mariolę Załuckich. Teatra działa
przy Domu Kultury „Błonie" SM „Czuby".



Spektakle odbędą się
w sobotę 5 listopada 2016 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
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Teatr BWA  Galeria Sanocka (Scena Dorosłych)
„Letni Dzień” wg Sławomira Mrożka

„Wszystko jest nie tak. Myślimy, działamy, a wszystko, co myślimy i działamy,
podszyte jest czasami wyznaną, najczęściej niewyznaną niepewnością: to nie
tak, nie tędy, nie to…” – pisał przed laty Sławomir Mrożek. Słowa te idealnie od-
dają stan duchowy dwójki bohaterek „Letniego dnia”. Jednej nic się w życiu nie
udaje, drugiej – wręcz przeciwnie, sukcesy przychodzą łatwo i bez wysiłku. Oby-
dwie są jednak nieszczęśliwe i uważają, że zostały pokrzywdzone przez los.
Obie są zdania, że ich egzystencja jest smutna i jałowa. Obie zamierzają ją
ostatecznie zakończyć. Przypadkowo, wybierają to samo miejsce i czas na po-
pełnienie samobójstwa. W konsekwencji wchodzą sobie w drogę i… zaczynają
dyskutować na temat sensu istnienia. Niebawem jednak ich spór schodzi na dal-
szy plan, kiedy poznają interesującego i nieco tajemniczego mężczyznę… Poja-
wiają się też inni bohaterowie letniego dnia…
Występują:
Anna Boczar, Olga Gruber, Wacław Bojarski, Andrzej Kutiak, Katarzyna Góralska
Adaptacja: Katarzyna Krawiec i Sławomir Woźniak
Muzyka: Łukasz Sabat
Kostiumy: Maria BugajskaKonrad
Reżyseria: Sławomir Woźniak
GDZIE: Dom Kultury LSM, ul. Walienroda 4a
KIEDY: 5 l istopada (sobota) godzina 1 8.00
Teatr BWA (Scena dorosłych) powstał w 201 4 r. Tworzą go osoby dorosłe. Obec-
nie w repertuarze: Ej Joe - monodram (Samuel Beckett), Letni dzień (Sławomir
Mrożek) oraz Dwa teatry (Jerzy Szaniawski). Równolegle z grupą dorosłą - od
201 0 r. działa grupa młodzieżowa.
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