Azyl – hasło tegorocznej edycji Festiwalu
Prapremier ma prowokować do zadania
prawdopodobnie
najistotniejszych
pytań
w otaczającej nas dzisiaj rzeczywistości. Świat
zatrzymał się w obliczu pandemii ale może
również stanąć wobec innych, mniej lub bardziej
niebezpiecznych w swoim potencjale scenariuszy
jutra. Według raportu The Global Risks Report
2016, przeprowadzonego przez organizację
World Economic Forum, wśród największych
zagrożeń dla Europy i całego globu jest m.in.
niekontrolowana emigracja wynikająca z jednej
strony ze zmian klimatu (ekstremalna pogoda,
brak wody pitnej, katastrofy naturalne),
a z drugiej – z eskalujących międzynarodowych
konfliktów.
Obecna
sytuacja
związana
z pandemią staje się zatem przyczynkiem
do głębszej refleksji nad przyszłością świata,
który – przynajmniej do tej pory i przez
większości ludzi – postrzegany był jako inwariant,
niezmienna stała. W kulturze masowej motyw
zagrożenia świata zawsze ostatecznie wieńczony
jest jedynym możliwym finałem – uratowaniem
Ziemi przez jednostkę bądź ewentualnie przez
oddelegowany zespół do zadań specjalnych.
Kompensujące zakończenia mają za zadanie
zakrzewić w odbiorcach wiarę i przekonanie,
że świat nie skończy się nigdy, bo na pewno ktoś
go uratuje, podczas gdy reszta „odczeka swoje”
w bezpiecznym schronieniu, w azylu. Taka
perspektywa wydaje się wygodna – bo zrzuca
odpowiedzialność z większości, przekazując ją
władzy sprawowanej przez polityków.

Festiwal Prapremier 2020 w całości
poświęcony będzie refleksji nad istotą
poszukiwania
schronienia
w
sytuacji
zagrożenia – z czegokolwiek ono by nie
wynikało. Według Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka ale i innych, równie
istotnych rezolucji, prawo do azylu to jedno
z
elementarnych
praw
człowieka.
W początkach kultury chrześcijańskiej azyl
był zazwyczaj świątynią, bo w miejscu
świętym każdy człowiek mógł zaznać
bezpieczeństwa, „boskiej ochrony”. Podczas
dwóch wojen światowych dla Żydów azyl był
najczęściej piwnicą czyjegoś domu. Dziś azyl
budzi skojarzenia najczęściej ze sprawą
uchodźców, bądź osób prześladowanych. W
2020 roku podczas pandemii COVID-19
azylami stały się jednak mieszkania – te
w blokach z wielkiej płyty, i te w domach
z własnym ogrodem. Dzieje się to w myśl
zasady, że każdy ma taki azyl, jaki wcześniej
udało mu się zdobyć, bądź jaki zdążył
pospiesznie przygotować. Zawsze jednak,
bez względu na czasy i okoliczności,
znajdzie się ktoś, kto tego schronienia nie
może zaznać. Dziś to między innymi ci,
którzy stoją na pierwszej linii frontu,
obserwując skutki zarazy przez wąski otwór
w ochronnym kombinezonie.

Festiwal Prapremier Azyl Bydgoszcz 2020 Kujawy/Pomorze to edycja
wyjątkowa, bo skrojona pod niepewne i trudniejsze do przewidzenia
okoliczności. Formuła Festiwalu wciąż pozostaje międzynarodowa, lecz
ulegnie znaczącej zmianie w czasie trwania i liczbie prezentowanych
spektakli. Pokazy będą odbywać się na przestrzeni trzech miesięcy
i ograniczą się do sześciu przedstawień oraz wydarzeń kontekstowych, które
w szerokiej perspektywie poznawczej eksponują to, co wychodzi poza wciąż
trwającą pandemię. Do tej edycji zostali zaproszeni twórcy wybitni,
mistrzowscy w swoim artystycznym dorobku, m.in. Krystian Lupa, Maja
Kleczewska i Agata Duda-Gracz. W swoich najnowszych spektaklach
podejmują temat naturalnej dla człowieka potrzeby posiadania schronienia,
instynktu do ucieczki przed niebezpieczeństwem, ale również przyglądają się
sytuacji, kiedy to azyl staje się pułapką bez wyjścia.
Festiwal Prapremier trwający od 2002 roku, mimo zdarzających się
utrudnień, nigdy nie zawiesił swojej działalności, nigdy nie przestał grać.
Wierzymy, że misją i zarazem przywilejem nie tylko Teatru Polskiego
– ale również mieszkańców miasta i obywateli Europy – jest utrzymanie tego
wydarzenia, które rokrocznie przyciąga tysiące widzów i artystów do
spotkania ze sztuką najwyższej próby. Wierzymy również, że w tej złożonej
i mglistej rzeczywistości to właśnie teatr może stać się azylem zarówno dla
idei jak i dla ludzi.

Drodzy Uczestnicy XIX edycji Festiwalu Prapremier,
z przyjemnością zapraszam entuzjastów sztuki wysokiej do obejrzenia najciekawszych
spektakli prezentowanych w ramach tegorocznej odsłony festiwalu. Poprzez hasło „Azyl”
nawiązujemy do szukania schronienia przed najpoważniejszymi problemami
wpływającymi na świat w ostatnich latach. Świadomość społeczna Polaków na temat
globalnych wyzwań wzrasta. Cieszę się, że również w sztuce coraz częściej porusza się
bolączki zmian klimatycznych, czy konfliktów międzynarodowych. Dzięki temu jako
społeczeństwo budujemy wrażliwość społeczną na otaczające nas problemy. Tegoroczna
edycja wydarzenia będzie wyjątkowa. Szczególny czas, jaki nastał na świecie, sprawił, że
festiwal po raz pierwszy w historii potrwa aż trzy miesiące.
Ponownie ugościmy wybitnych kreatorów polskiej sceny. Bardzo dziękuję wszystkim
twórcom za zaangażowanie i otwartość w przedstawianiu trudnych, lecz istotnych
tematów. Sztuka ma sens, kiedy nie przechodzimy wobec niej obojętnie, dlatego wierzę,
że tegoroczne spektakle przyczynią się do owocnej dyskusji i wymiany wielu poglądów.
Widzom życzę, aby aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w ogólnopolskim święcie
teatru, którym niepodważalnie jest organizowany w Bydgoszczy Festiwal Prapremier.

Rafał Bruski
Prezydent Bydgoszczy

Świat był globalną wioską, którą przemierzaliśmy swobodnie, wielkimi stadami,
w tę i z powrotem, coraz to szybszymi i doskonalszymi samolotami i samochodami.
Wyposażeni w najnowocześniejsze elektroniczne gadżety do kontaktów na odległość.
I nagle, w ciągu kilku dni, wszystko się zmieniło. Coś, czego nie jesteśmy nawet w stanie
zobaczyć, zaatakowało znienacka - przyniosło strach, ból, cierpienie, śmierć. Przestrzeń
gwałtownie się skurczyła. Do kilkudziesięciu, czasem kilkuset metrów kwadratowych
schronienia. W tych współczesnych azylach, odgrodzeni ścianami od innych ludzi,
wpatrywaliśmy się, w świecące na niebiesko ekrany komputerów i telewizorów,
z transmisją z realnego świata.
W obliczu nieznanego zagrożenia, wróciły pytania, które ludzie zadawali sobie zawsze, gdy
przestawali się czuć panami świata. O przyczynę i naturę zła, o kondycję człowieka, jego
postawę wobec cierpienia oraz innych ludzi…
Tradycyjnie, odpowiedzi, szukamy w transcendencji i w sztuce. Także w teatrze, którego
antyczne początki sięgają przecież też religii – uroczystości ku czci Dionizosa.
Hasłem, tegorocznej edycji, odbywającego się w czasach pandemii, Festiwalu Prapremier
jest „Azyl”. Spotkajmy się więc w bydgoskim teatrze, świątyni sztuki, by bezpieczni w tym
„nietykalnym” miejscu, spróbować, mimo nadal obowiązujących ograniczeń i rygorów,
które dosłownie i w przenośni, oddzielają nas od innych ludzi, poszukać tego co nas łączy:
wspólnych emocji, przeżyć, wzruszeń.
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Krystian Lupa
Bogumił Misala
Piotr Skiba
Natan Berkowicz, Adam Suzin
Maksym Teteruk
Michalina Żemła
Julia Ongirska, Karolina
Szczypek
Iza Stolarska/Jagoda Mordak

fot. Natalia Kabanow

Karolina Adamczyk, Grzegorz Artman, Jacek Beler, Michał Czachor, Anna Ilczuk, Michał Jarmicki,
Andrzej Kłak, Magdalena Koleśnik, Mateusz Łasowski, Vova Makovskyi, Monika Niemczyk, Filip Orliński,
Halina Rasiakówna, Miłogost Reczek (zastępstwo za W. Ziemiańskiego), Maria Robaszkiewicz, Nikodem
Rozbicki, Piotr Skiba, Ewa Skibińska, Julian Świeżewski, Paweł Tomaszewski, Wojciech Wójcik, Julia Wyszyńska,
Michał Zieliński, Wojciech Ziemiański, Michalina Żemła
Karol Helewski, Maciej Kobiela, Ignacy Martusewicz, Tomasz Mechowicki, Olaf Staszkiewicz, Mariusz
Urbaniec, Filip Warot
Ryszard Abraham, Alicja Czerniewicz, Marta Fidura, Mikołaj Gajowy, Michał
Iwaszkiewicz, Gustaw Kowalczyk, Natalia Pucek, Łukasz Rochna, Adam Rosa, Piotr Sędkowski, Iga
Skolimowska, Julia Szewczyk, Maciej Szkutalski, Monika Szwajnos, Adam Wietrzyński

Spektakl dla widzów od 18. roku życia.

Wyspa i dom na wyspie. Azyl, schronienie. Uciekamy przed monstrum Europy. Przed
państwem, przed religią, przed dyktaturą, przed demokracją, przed Potworem Homo
Christianis, przed wojną...
Dom Malapartego, Villa Tiberius, Casa san Michele...
Na zewnątrz trwa nieokreślona wojna, nie wiadomo, czy to jest pierwsza, druga, czy trzecia
wojna światowa wynikła z szaleństwa współczesnego człowieka, pychy twórców politycznospołecznych ustrojów, marzycieli LUDZKIEGO RAJU, FILOZOFUJĄCYCH ZBRODNIARZY I
FANTASTÓW, narkomanów władzy....
Reformatorów kultury, i tak dalej...
Ten dom jest więzieniem...
Ten dom jest schronem...
Ten dom jest Archetypem DOMU.
TEN DOM JEST TAJEMNICĄ.
Ten dom jest jaskinią artysty...
TEN DOM JEST MIEJSCEM SEANSU SPIRYTYSTYCZNEGO, SPOTKANIA UPIORÓW...
TEN DOM JEST MIEJSCEM SEANSU SPIRYTYSTYCZNEGO MARZYCIELI NOWEGO CZŁOWIEKA...
/Krystian Lupa – zapowiedź spektaklu /

Édouard Louis
Anna Smolar
Anna Met
Jan Duszyński
Rafał Paradowski
Alicja Kobielarz
Justyna Pankiewicz
Maria Lejman-Kasz
Filip Jaśkiewicz
Stefania
Jabłońska
Monika Balińska
Dominika Biernat, Marcin Pempuś, Sonia
Roszczuk, Mateusz Smoliński, Rob Wasiewicz,
Ewelina Żak, Daniel Dobosz

Spektakl Anny Smolar zainspirowany powieścią
„Koniec z Eddym” Édouarda Louisa przygląda się
doświadczeniu systemowego ucisku i stawia
pytanie o lojalność wobec korzeni i klasy
społecznej.
W świecie opisanym przez Édouarda Louisa nie
ma miejsca na inność i okazywanie słabości, a
każdy objaw delikatności, ambicji czy marzeń o
czymś więcej i byciu kimś innym znika pod
ciężarem zmordowanych ciał i czerwonych
cegieł, które razem tworzą scenerię małego
miasteczka. Powrót Édouarda do historii
dorastającego w biednej, robotniczej rodzinie
Eddy’ego jest gestem emancypacyjnym. Służy wymazaniu tej osoby, która doświadczyła
prześladowania i braku akceptacji ze strony otoczenia. Édouard dokonuje wymazania, aby
móc napisać swoją opowieść od nowa.

Na podstawie książki:
„En finir avec Eddy Bellegueule”/ Prawa autorskie © 2014, Édouard Loius

Maja Kleczewska
Łukasz Chotkowski
Karolina Adamczyk, Aleksandra Bożek,
Magda Koleśnik, Andrzej Kłak, Piotr Stramowski, Julian
Świeżewski, Dagmara Mrowiec-Matuszak, Małgorzata
Witkowska, Julia Wyszyńska

W związku z przerwaniem prób, które zostało
spowodowane zamknięciem teatrów na czas
pandemii,
podczas
Festiwalu
Prapremier
wydarzenie odbędzie się w formie czytania
performatywnego.
Scenariusz spektaklu jest oparty na twórczości
filmowej kultowego szwedzkiego reżysera,
Ingmara Bergmana. Maja Kleczewska swoim
ostatnim spektaklem „Pod presją” na podstawie
filmu Johna Cassavetesa z 1975 r., udowodniła,
że związki kina z teatrem przynoszą doskonałe
artystyczne
efekty
zarówno
w
warstwie
narracyjnej jak i wizualnej.

Agata Duda-Gracz
Łukasz Wójcik
Tomasz Wesołowski
Katarzyna Łuszczyk
Kamil Krotofil
Karina Grabowska-Fiałek,
Aleksander Kaźmierczak, Karolina Przystupa, Wiktor Stypa
Magdalena Mucha, Anna Piechura
Hanna „Andzia” Kujawiak
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Dorota Abbe, Bożena Borowska-Kropielnicka, Antonina Choroszy, Marta Herman, Alicja
Juszkiewicz, Anna Langner, Małgorzata Łodej-Stachowiak, Anna Mierzwa, Julia Rybakowska, Łukasz
Chrzuszcz, Michał Kocurek, Mateusz Ławrynowicz, Andrzej Niemyt, Bartosz Nowicki (gościnnie),
Dawid Ptak, Jan Romanowski, Łukasz Schmidt, Ildefons Stachowiak; Mariusz Zaniewski
Spektakl dla widzów od 18. roku życia.

Strzeżcie się zwykli ludzie, szarzy ludzie bez tego czegoś w środku, zwyczajni ludzie,
normalni, przeciętni zjadacze chleba, ludzie – ciułacze codzienni; strzeżcie się, ludzie – tak
zwani wszyscy obywatele, ludzie – rodacy, sąsiedzi, bracia, jak każdy ogół w większości!
Ja jestem Hamlet, co wam dupska skopie czarownie!
Ja jestem Hamlet, co się wam dobierze do wszystkiego, co wasze, a wszystko, co wasze,
jest do dobrania się przeze mnie, bo ja wiem i znam was aż za dobrze!
Ja jestem artysta, który się ponad waszym niczym unosi i pęcznieje sobą!
Ja jestem krzyk wielkości pojedynczej, uciemiężonej przez prymitywizm matek!
Ja jestem dziedzic spotworniałych ojców!
Ja jestem Hamlet i wyreżyseruję wam taki świat, na jaki zasłużyliście!
/Agata Duda-Gracz – zapowiedź spektaklu /

Paula Pļavniece
Klāvs Mellis i Ance Strazda
(QUADRIFRON)
Ton Kārlis
(QUADRIFRON)
Rūdolfs Gediņš
Jānis Sniķers (QUADRIFRON)
Kaspars Dumburs/Toms Veličko, Inita
Sondore, Mārtiņš Upenieks, Niklavs Cobbler, Alise
Danovska, Andris Bulis, Emīls Gilučs , Ričards Murāns,
Jānis Silavs

Czy Łotwa powinna ratyfikować konwencję
stambulską? Czy zwolennicy konserwatywnych
wartości zapomnieli, że żyją w XXI wieku? Jak
rozmnażają się dżdżownice? I wreszcie, co mają
wspólnego pary tej samej płci i wampiry? Te i
inne kwestie podejmuje spektakl „Srebrny płyn”
który opowiada o wspólnocie w kontekście
rodziny, która jest podzielona przez radykalnie
przeciwstawne poglądy polityczne.

Thomas Ostermeier
Julia Lochte
Nina Wetzel
Nils Ostendorf
Sebastien Dupouey
Brigitte Hobmeier, Edmund Telgenkämper

Sztuka autorstwa Herberta Achternbuscha
opowiada o życiu młodej kobiety imieniem Susn,
która traci swoją wolność w obliczu presji
radykalnie chrześcijańskiej społeczności, w jakiej
żyje i wobec której niezmiennie się buntuje.
Publiczność obserwuje jej spowiedź, w której
broni swojej silnej determinacji do opuszczenia
kościoła. Bohaterka w swej wyrazistej narracji
broni poglądu, że nie można żyć w społeczności,
gdzie
tylko
wiara
ustanawia
granice
człowieczeństwa. To intymna opowieść o
przebudzeniu się w miejscu, które do pewnego
momentu jawiło się jako najbardziej bezpieczne
schronienie, ale nagle zaczyna stanowić
najtrudniejszą do opuszczenia pułapkę. Po latach
podróży dziewczyna postanawia jednak po raz
kolejny zaprzeczyć sobie i powrócić do Boga
odnajdując w nim się na nowo. Spektakl
opowiada o istocie rewolucji w życiu każdego
człowieka jakby był to nieustanny proces, który
należy przeprowadzać codziennie, a nie jeden
dzień, który ma zmienić wszystko raz na zawsze.

Nawet jeśli wróciliśmy do czegoś, co przypomina mniej czy bardziej „normalność”, to wciąż
potrzebujemy nowych narzędzi i języka do opisywania świata. To, co kochaliśmy robić,
to do czego byliśmy przyzwyczajeni nie będzie już uważane za coś oczywistego,
normalnego i codziennego. To, co będzie nas dotyczyć to funkcjonowanie wśród ciągłych
komunikatów.
Cykl będzie się składać z warsztatów dramaturgicznych oraz warsztatów z emisji głosu.
Efektem końcowym będzie nagranie powstałych tekstów w formie podcastów
i udostępnienie je szerszej publiczności.
Uczestnicy będą pracować nad tekstami w małych grupach, zachowując wszelkie
obowiązujące obostrzenia sanitarne.

Warsztaty dla młodzieży 16+.

: Karolina Sosińska
Daria Sobik

Jak zbliżyć się do mieszkańców miasta, nie łamiąc zasad? Idąc ulicą, nie
widzimy już uśmiechu innych ludzi, ich grymasu czy smutku. Ukryci za
maseczkami jesteśmy bardziej odizolowani i anonimowi. Uwagę zwracają
wówczas nasze oczy, które jako jedyne potrafią dosięgnąć drugą osobę
przestrzegając dystansu społecznego. Przez trzy miesiące wolontariusze
Festiwalu Prapremier oraz wszyscy chętni będą tworzyć galerię online
dostępną w festiwalowych mediach Teatru.
: Karolina Sosińska

Wystawa fotografii wykonanych w okresie
15.03 - 29.03.2020 (przykładowy okres
zalecanej kwarantanny) z wykorzystaniem
zasady
jedna
fotografia
dziennie.
Na zdjęciach znajdują się miejsca zazwyczaj
tłoczne, mocno uczęszczane, czy kojarzące
się z wolnością lub beztroską zwyczajności.
Zdjęcia powstały z zachowaniem wszystkich
procedur
bezpieczeństwa,
obostrzeń
i ograniczeń nakładanych na osobę
wykonującą loty bezzałogowym statkiem
powietrznym oraz restrykcji spowodowanych
zagrożeniem epidemicznym.

Jestem fotografem dokumentalistą, od początku śledziłem rozwój sytuacji i zastanawiałem się jak
można opowiedzieć o tym czasie. Fotografowanie pustych ulic z perspektywy chodnika wydawało mi się
niewystarczające – chyba nie potrafię tego robić. Najlepiej czuję się w fotografowaniu ludzi, ich historii.
W tym przypadku, w pewnym sensie ze strachu oraz ze zdrowego rozsądku, nie robiłem tego.
Postanowiłem poszukać innych metod opowiadania – zdjęcia z drona, krótkie filmy, czy wykorzystanie
remiksu fotografii znalezionych w internecie, po części pozwoliło mi zapisać ten czas.
Adrian Wykrota

– Fotograf, dokumentalista, pomysłodawca i współzałożyciel galerii PIX.HOUSE. Członek
ZPAF (Związku Polskich Artystów Fotografików) i kolektywu UNPOSED. Ukończył kulturoznawstwo –
medioznawstwo i filologię angielską. Student Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie
(Czechy). Stypendysta Ministerstwa Kultury, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i miasta Poznań.
Uczestnik warsztatów agencji Magnum Photos w Birmingham i Belfaście. W 2014 roku wybrany jednym z 30
najlepszych na świecie fotografów przed 30 przez Magnum Photos. Zwycięzca i finalista konkursów: IPA,
Grand Press Photo, BzWBK Press Photo, Lumix Festival, Leica Street Photo, Fotoreporter Roku. Prezentował
swoje prace na wystawach w Polsce i na świecie.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją pandemiczną program Festiwalu Prapremier
może w każdej chwili ulec zmianie. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do zmian
podyktowanych wytycznymi MKiDN dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
w trakcie epidemii wirusa SARS COV-2 w Polsce. Planowany Festiwal odbędzie się według ścisłych
zasad reżimu sanitarnego, a priorytetem w organizacji wydarzenia będzie bezpieczeństwo zespołu
Teatru Polskiego, publiczności oraz zaproszonych artystów i artystek.

