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ZAPRASZAMY DO ZAKUPU BILETÓW na DODATKOWY SPEKTAKL PT. "KŁAMSTWO" 20
LUTEGO 2020 R. O GODZ. 20:15

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem spektaklem „Kłamstwo”,
który będzie wystawiony na deskach Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w

Siewierzu w dniu 20 lutego 2020 r.,
organizatorzy postanowili zorganizować dodatkowy spektakl – tego samego dnia – o godzinie

20:15.

    "KŁAMSTWO" to  niesamowite  i  przenikliwe,  a  przy tym,  o  zgrozo,  zabawne studium, właśnie...
kłamstwa. Florian Zeller, francuski dramaturg zdążył już przyzwyczaić swoich widzów do ostrej jazdy i
bolesnego telemarku, porusza się z gracją baletnicy i precyzją chirurga w meandrach i zakamarkach
ludzkich umysłów. Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochanków, a ich nadal tylko
czworo, jak to jest możliwe? Autor wie sporo o związkach damsko-męskich. Ktoś mógłby powiedzieć, a kto
nie wie? On jednak umiejętnie i prowokacyjnie przełożył to na słowa... Słowa, które tną. Jak brzytwa. A
tonący?... No właśnie. Metaforycznie udało się tu połączyć Bergmanowskie "Sceny z życia małżeńskiego" z
kilkoma komediami Woody Allena. Oczywiście sztuka nie jest jedynie słowną ekwilibrystyką, ale zawiera
racjonalny, ale i filozoficzny podtekst.

    Reżyser spektaklu, Wojciech Malajkat, niedawno powiedział: "Długo pracowaliśmy nad obsadą, ta
sztuka wymaga nieprzypadkowych i wyśmienitych aktorów, którzy potrafią wydobyć niuanse zawarte w
tekście, z wdziękiem rozbawić publiczność i sprawić, że, paradoksalnie, kłamstwo ich czegoś nauczy".

    Obsada: Joanna Liszowska, Adriana Kalska, Mikołaj Roznerski, Piotr Szwedes.

    Termin: 20 lutego 2020 r. godz. 20:15

    Czas trwania: 115 minut (1 przerwa)

    Bilety w cenie 66 zł do nabycia w MGCKSiT

    Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w siedzibie MGCKSiT Siewierz lub telefonicznie pod
numerem (32) 67 41 649 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

    Szczegóły na stronie: http://kultura.siewierz.pl/node/938

    Wydarzenie na Facebook'u: https://www.facebook.com/events/175856766845759/
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