Koprodukcja teatru Das Letzte Kleinod i Teatru Gdynia Główna

UCIECZKA-FLUCHT
Teatr dokumentalny w podróży z Polski do Niemiec
Druga wojna światowa przyczyniła się do ucieczki milionów osób z ich stron rodzinnych. Teatr
Gdynia Główna, oraz niemiecki teatr Das Letzte Kleinod podróżując przez Rosję, Polskę i
Niemcy, odnalazły świadków tamtego czasu, którzy jako dzieci przeżyli wysiedlenie. Z
opowiedzianych przez nich historii, powstała dokumentalna sztuka teatralna, która w lipcu i
sierpniu 2016 roku, będzie przedstawiana w wagonach towarowych na dziesięciu dworcach
kolejowych w Polsce i w Niemczech.
Młody rosyjski żołnierz powinien pilnować magazynu żywności w okolicach Berlina, gdzie toczą
się walki. Ale zamiast tego, rozdaje konserwy dla głodnych uchodźców. Dziewczynka uciekła przed
Niemcami ze zburzonego rosyjskiego miasta Wałdaj. Otrzymała w końcu mieszkanie
kwaterunkowe w Kaliningradzie, gdzie na klatce schodowej zalegało ciało martwego konia, które
samodzielnie musiała usunąć. Obecna mieszkanka Frankfurtu, jako dziecko w Prusach
Wschodnich, była świadkiem wieszania pracowników dworu na poddaszu stodoły. Jej matka po
tym wydarzeniu popełniła samobójstwo. To zaledwie trzy z wielu historii, które udało się zebrać
artystom w czasie poszukiwań i podróży poprzez Rosję, Polskę i Niemcy.
Dzisiaj doświadczenia starszego pokolenia są wciąż wszechobecne. Świadkowie z Kaliningradu,
Gdyni, Frankfurtu nad Odrą i Dolnej Saksonii opowiadali o swoich traumatycznych przeżyciach,
które często wypowiadali poprzez łzy. Co nie powinno dziwić, skoro w większości przedstawiali
oni swoje historie po raz pierwszy od czasów zakończenia wojny.
Ich opowieści będą przedstawiane w miejscu, które jak żadne inne zilustruje ich historie ucieczek
i wysiedleń. Niemal wszyscy świadkowie opisali zachowane w pamięci przeżycia z długotrwałych
transportów kolejowych. Dlatego też, dokumentalna sztuka teatralna będzie prezentowana w
czterech wagonach towarowych typu G, które zostały specjalnie na potrzeby przedstawienia
wypożyczone od słowackiego przedsiębiorstwa kolejowego. Spektakle będą prezentowane na
dziesięciu dworcach i bocznicach kolejowych pomiędzy Pomorzem a Dolną Saksonią.
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Przedstawienie „Ucieczka-Flucht“ będzie wystawiane w terminie 15 lipca – 26 sierpnia 2016 roku w
Polsce (Gdynia, Piła, Poznań) oraz w Niemczech (Frankfurt nad Odrą, Berlin Spandau, Lüneburg,
Bremerhaven, Hanower, Bederkesa, Gesteenseth).

Harmonogram realizacji i prezentacji dokumentalnej sztuki teatralnej „Ucieczka – Flucht” w Gdyni
5.07.2016 – 14.07.2016, Gdynia, Polska
Próby do spektaklu w wagonach towarowych – bocznica niedaleko stacji Gdynia Orłowo, ul.
Architektów 1a
15 lipca 2016 godz. 19:00 oraz 20:30
Polska premiera spektaklu w Gdyni
bocznica niedaleko stacji Gdynia Orłowo – ul. Architektów 1 a
16-18.07.2016 godz. 19:00 oraz 20:30
Spektakle w Gdyni – bocznica niedaleko stacji Gdynia Orłowo – ul. Architektów 1 a

Bilety: 40 zł normalny, 30 zł ulgowy
Osoby powyżej 75 roku życia - wstęp bezpłatny
Rezerwacja:
tel. 58 351 15 12
kom. 600 306 634; 600 306 632
teatr@teatrgdyniaglowna.pl
sprzedaż online: http://teatrgdyniaglowna.interticket.pl/
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www.teatrgdyniaglowna.pl
www.facebook.com/Ucieczkaflucht
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