Aleksander hr. Fredro

ZEMSTA
Reżyseria: Wojciech Dąbrowski / Paweł Okoński
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Kostiumy: Bajka Tworek
Opracowanie muzyczne: Paweł Okoński
Producent wykonawczy: Wojciech Dąbrowski
Obsada:
Katarzyna Baraniecka, Beata Rakowska / Małgorzata Szeptycka, Jakub Giel, Marian Czerski,
Bogusław Danielewski, Stanisław Melski, Jerzy Mularczyk, Edward Kalisz,
Mirosław Zarzycki, Krzysztof Szponar
Czas trwania: 105 minut
Premiera: 25.09.2008

Opis spektaklu:
Wrocławski Teatr Komedia ma zaszczyt przedstawić państwu spektakl Aleksandra hr. Fredry pt.
„Zemsta”.
„Zemsta” hr. Fredry, wprowadza nas w świat, który w rzeczywistości nie odbiega od realiów
współczesnego świata, w którym żyjemy. Zmienił się nieco język, strój, architektura, lecz ludzie
pozostali tacy sami.
Nasza „Zemsta” została zrealizowana w sposób klasyczny, wręcz akademicki. Zwróciliśmy
szczególną uwagę na język między postaciami, charakterystyczny, barwny i błyskotliwy.
Pieczołowicie staraliśmy się umiejscowić naszą sztukę w kontekście historycznych, kulturze
obyczajów tamtych czasów. Dołożyliśmy starań aby nasi bohaterowie ubrani byli w sposób
odpowiadający modzie tamtego okresu. Jednym słowem „Zemsta” w wykonaniu Wrocławskiego
Teatru Komedia, jeżeli chodzi o sposób inscenizacji, jest spektaklem, który próbuje przekazać
naczelne myśli autora, ideę zawartą w utworze, jego pierwotny sens i cel powstania. Duch
Aleksandra Fredry unosi się nad nami przez cały czas powstawania naszego przedstawienia.

Recenzja spektaklu:
„Spektakl wrocławskiego Teatru Komedia jest szansą, by na żywo ujrzeć wyjętych wprost ze szkolnej lektury
bohaterów: Klarę, Wacława, Papkina, Rejenta, Cześnika i pozostałych. Inscenizacja, podobnie jak jej
pierwowzór, dostarczy tyleż śmiechu, co przesłanek do refleksji. Bo chociaż zmieniają się czasy, stroje,
obyczaje, ludzie w gruncie rzeczy pozostają zbudowani z tego samego tworzywa. Zemsta jest więc wiecznie
żywym krzywym zwierciadłem ich postaw i zachowań.
Wzbraniający się przed udziwnieniami sztuki współczesnej mogą odetchnąć z ulgą. Spektakl bowiem, jest
czysto akademicką, klasyczną adaptacją utworu. Został zrealizowany z troską o zachowanie wartości i
przesłania wzorca, a także wszelkich atrybutów ówczesnej epoki”.
"Zemsta Fredry we wrocławskim Teatrze Komedia", młodzi.wroclaw.pl
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