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Premiera spektaklu „Inka” w Teatrze Arka pod
patronatem wrocławskiego Oddziału IPN –
Wrocław, 7 i 8 października 2016
- Wyjątkowy. Gratuluję twórcom odwagi. - ocenił przedstawienie
prof. Krzysztof Szwagrzyk. - Zagrany brawurowo - dodawał Piotr
Szubarczyk z gdańskiego IPN-u.

  

  

  

  

Wrocławski Teatr Integracyjny Arka, jako jeden z pierwszych w Polsce, przygotował
spektakl o ikonie antykomunistycznego podziemia - Danucie Siedzikównej ps. „Inka”. 
Przedstawienie to artystyczna wizja historii życia i śmierci Danuty Siedzikówny,
zamordowanej w roku 1946 przez komunistyczne władze. Konsultantem scenariusza był
m.in. historyk z Instytutu Pamięci Narodowej – Piotr Szubarczyk.

„Arka” to teatr integracyjny, w którym razem z profesjonalnymi aktorami na scenie
występują osoby niepełnosprawne. Premierowe spektakle odbyły się 7 i 8 października br. i
zebrały świetne recenzje.

Na premierze obecni byli m.in. wiceprezes IPN - prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz Piotr
Szubarczyk z Oddziału IPN w Gdańsku.

- Nie mogę zbyt wiele powiedzieć, bo gdy jestem pod
wrażeniem, to milczę. Należę do ludzi, którzy w chwilach
wzruszeń, gdy doświadczają czegoś wzniosłego, po prostu
milczą - powiedział Gościowi Niedzielnemu zaraz po
przedstawieniu wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. -
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Nie jestem w stanie na gorąco podzielić się swoimi
odczuciami. Byłem świadkiem, podobnie  jak kilkadziesiąt
osób dzisiaj, wyjątkowego spektaklu, który oczywiście
poruszył i myślę, że nie jestem w swoich emocjach
odosobniony - stwierdził prof. K. Szwagrzyk.

- Każdy z aktorów, i może to wynika z integracyjnego
charakteru teatru, wykazał niezwykły entuzjazm. Ma się
wrażenie, jakby każdy czuł się odpowiedzialny za cały
spektakl. To jest niesłychane i zdarza się niezwykle rzadko.
Dziś chodzimy do teatru i widzimy pewną rutynę. Aktorzy
grają, bo to po prostu ich praca. Tutaj ze sceny bije
entuzjazm, który sprawia, że aktorzy nas wciągają w sam
środek akcji - opisuje Piotr Szubarczyk. - Jestem szczęśliwy,
że poznałem ten zespół artystyczny. Mam nadzieję, że
znajda się sponsorzy, dobrzy ludzie, którzy pomogą
sfinansować wyjazdy do innych miast i ja sam, na ile
potrafię, będę się o to starał - podkreślił historyk.

Sponsorami i mecenasami spektaklu są: Gmina Wrocław, Bank PKO BP oraz KGHM Polska
Miedź S.A.

Patronat honorowy nad spektaklem objęli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Dolnośląski, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Solidarność Dolny
Śląsk, Kornel Morawiecki, europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski.

TERMINY KOLEJNYCH SPEKTAKLI:

Październik

18.10.2016 godz.19.00

21.10.2016 godz.19.00

22.10.2016 godz. 19:00

Listopad

10.11.2016.godz.19.00

12.11.2016.godz.19.00

17.11.2016 godz.19.00

25.11.2016 godz.19.00



26.11.2016. godz. 19:00

Szkoły i placówki edukacyjne, grupy zorganizowane, wycieczki, zakłady pracy
itd. można umówić na inne godziny i terminy. Kontakt: 71 723 78 03, 71 738 24
29 lub 534 880 780.

Więcej informacji na stronach Teatru Arka.

Prezentowane zdjęcia zostały udostępnione przez Teatr Arka.

http://teatrarka.pl/pl/text,610.html

