
Spotkania Seniorów w Teatrze Powszechnym 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów do udziału w cyklu spotkań w ramach projektu 

„Przyjęcia! Działania dla ludzi!”. Celem projektu jest stworzenie grupy osób – widzów, 

uczestników miejskiego życia kulturalnego - zainteresowanych uczestnictwem w 

systematycznych spotkaniach, dedykowanych warsztatach i spektaklach teatralnych.  

Działania mogą być także impulsem do stworzenia przedsięwzięć służących uczestnictwu 

w kulturze poprzez dialog międzypokoleniowy. 

 

Projekt przeznaczony jest dla osób 55+, które: 

- interesują się życiem społecznym i kulturalnym miasta 

- otwarte są na dyskusje i pracę zespołową 

- dysponują większą ilością czasu wolnego i gotowe są na nowe znajomości 

 

Dołącz do nas! 

 

Spotkanie inauguracyjne, połączone z lampką wina, odbędzie w sobotę, 20 maja o godz. 

12.00 przed Teatrem Powszechnym, w Ogrodzie Powszechnym. O godz. 13.00 wszyscy 

uczestnicy wspólnie wezmą udział w „Park-Operze” Wojtka Blecharza w Parku 

Skaryszewskim. 

 

„Park-Opera” chociaż nie jest wystawiana w teatrze operowym, zawiera wszystkie elementy 

typowe dla swojego gatunku: śpiewaczkę, chór, balet, orkiestrę, scenografię, arię, recytatyw, 

lornetkę do podglądania, żywe zwierzęta na scenie, a nawet koncert fortepianowy. „Park-

Opera” skomponowana jest na brzmienie i przestrzeń części Parku Skaryszewskiego, 

znajdującej się w pobliżu Teatru Powszechnego.  

Opera od zarania dziejów była formą eksperymentalną, łączącą w sobie rożne gatunki 

i dziedziny sztuki. Słowo opera w języku włoskim oznacza „pracę". „Park-Opera” to praca nad 

dźwiękiem, praca o dźwięku i poprzez dźwięk, opera o słuchaniu, wsłuchiwaniu się 

w środowisko, muzykę parku i miasta. Librettem opery staje się Park Skaryszewski i jego 

naturalne brzmienie.  

Każde przedstawienie potrwa około 1,5 h. Widzowie będą mogli poruszać się po przestrzeni 

„Park-Opery” swobodnie, podążając za wskazówkami umieszczonymi na mapie, którą można 

będzie otrzymać w różnych punktach Parku Skaryszewskiego. 

Wstęp wolny. 



Kolejne spotkania odbędą się przy okazji Dni Seniora, w ramach których Seniorzy mogą 

zakupić bilety na spektakle Teatru Powszechnego w specjalnej cenie – 20 zł): 

 24 maja, godz. 19.30 – „Kuroń. Pasja według św. Jacka”, reż. Paweł Łysak 

 8 czerwca, godz. 18.00 – „Dziewczyny do wzięcia”, reż. Piotr Ratajczak 

 11 czerwca, godz. 19.20 – „Wściekłość”, reż. Maja Kleczewska 

 11 czerwca, godz. 19.30 – „Nieznośnie długie objęcia”, reż. Iwan Wyrypajew 

 17 czerwca, godz. 15.00 – „Księgi Jakubowe”, reż. Ewelina Marciniak 

 29 czerwca, godz. 19.30 – „Mewa”, reż. Wojciech Faruga 

Rezerwacja i zakup biletów w specjalnej cenie odbywa się wyłączenie w Kasie biletowej 

Teatru Powszechnego: 22 818 25 16, 22 818 48 19; kasa@powszechny.com 

 

Organizatorzy: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, Fundacja Strefa 

WolnoSłowa  

Partnerzy: Stowarzyszenie Komuna Otwock, Stowarzyszenie Pedagogów 

Teatru, Stowarzyszenie Sztuka Nowa 

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Przyjęcia! Działania dla ludzi”, 

współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.  

 


