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Sylwester w stylu lat 20. i 30.
Gdynia

Nie tylko muzyka
Widzom zostaną zaprezentowane piosenki między innymi takich artystów, jak Mieczysław
Fogg czy Eugeniusz Bodo.
Za aranżację piosenek odpowiada Sebastian Ślusarczyk. Zachwycać będzie jednak nie tylko
muzyka.
Kostiumy doskonale oddające klimat przełomu lat 20. i 30.
przygotowała Karolina Bryl,
która, jak się okazuje, również
tańczy w spektaklu. Autorka stylizacji jest znana ze swojego zamiłowania właśnie do lat 20. i 30.
Dodajmy, że wszystkie stylizacje,
które były wykorzystywane
podczas niepodległościowej parady w Gdyni przez statystów
z GCK zaaranżowała właśnie Karolina Bryl. Co więcej, artystka
opracowała również kostiumy
do show, jakie odbyło się 11 listopada w budynku Banku Polskiego przy ul. 11 lutego.
Scenografią zajęła się Agnieszka Szewczyk, która już
współpracowała przy wielu pro-

- W spektaklu „Rewia - lata 20. Lata 30.” wybraliśmy najbardziej znane i charakterystyczne utwory dla okresu przedwojennego - mówi reżyser Tomasz Podsiadły
Miejskim w Gdyni. Wtedy był to
projekt stricte edukacyjny, skierowany do szkół trójmiejskich
i młodzieży, która chciała obcować z teatrem i tego teatru się
uczyć w praktyce. Po latach
zmian i przenosinach do obecnej
lokalizacji Gdyńskiego Centrum
Kultury, projekt stał się prawdziwym teatrem złożonym zarówno z aktorów bez dyplomu
wyższej uczelni teatralnej, jak
i doświadczonych artystów.
Oczywiście
zachowaliśmy
stronę edukacyjną, jednak dzisiaj nasze spektakle regularnie
zasilają repertuar Gdyńskiego
Centrum Kultury. Wspomagamy
też różnego rodzaju miejskie
przedsięwzięcia kulturalne podkreślił Tomasz Podsiadły.
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Gdyńskie Centrum Kultury nie
zwalnia tempa, zapowiadając
spektakle, które będą królowały
na przyszłorocznej scenie
w zmodernizowanym budynku
dawnego Szwedzkiego Konsulatu. Spektakl „Rewia - lata 20.
lata 30.” będzie miał swoją premierę w przedostatni dzień tego
roku. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to także główny
punkt tegorocznej, sylwestrowej
zabawy. Przygotowania trwają
już od dłuższego czasu. Widzowie będą mogli poczuć przedwojenny klimat Gdyni.
- W projekcie „Rewia - lata 20.
lata 30.” wybraliśmy najbardziej
znane i charakterystyczne
utwory dla okresu przedwojennego. Łącznie jest to 17 przebojów, które składają się na całe
przedsięwzięcie. Forma jest zdecydowanie mieszana - z jednej
strony koncert, a z drugiej spektakl. Z jednej strony mamy teatr,
inscenizowane historie, a z drugiej kolaż piosenek. Nie ma tu
większej intrygi, a muzyka gra
główną rolę. Dlatego mam nadzieję, że będzie to wspólne spotkanie widowni z piosenką. Myślę, że obecnie mamy również
potrzebę powrotu do tamtego
okresu - przyznał Tomasz
Podsiadły, reżyser sztuki.
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Gdyńskie Centrum Kultury już
teraz zaprasza na wyjątkową
noc sylwestrową, w której nie
zabraknie żywiołowych rytmów muzyki klubowej, jak i
oczywiście teatralnych uniesień. Z okazji powitania Nowego
Roku placówka przygotowuje
specjalny spektakl „Rewia – lata
20. Lata 30.” przenoszący widza
w świat przedwojennego miasta.

Kostiumy znakomicie oddają klimat przełomu lat 20. i 30.
jektach Gdyńskiego Centrum
Kultury.
Skąd pomysł na tak odmienny projekt?
- Koncepcja „Rewii” jest szukaniem pewnej odrębności, ponieważ repertuar ważnych instytucji kulturalnych nie może
być
jednopłaszczyznowy.
W mojej ocenie jest to błąd, raczenie widza projektami z tego
samego zakamarka sztuki. Widz
ma bardzo różne potrzeby, stąd
szukaliśmy czegoś nowego
i świeżego. Dodatkowo pomysł
na „Rewię - lata 20. lata 30.” wpi-

suje się także w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szukaliśmy czegoś, co będzie polskie i będzie nawiązywało do tego klimatu - powiedział Tomasz Podsiadły.
W przyszłym roku spektakl
wejdzie do repertuaru Gdyńskiego Centrum Kultury. Będzie
można go zobaczyć 4 i 5 stycznia
oraz 26 i 27 stycznia. Placówka
już zapowiada pokazy karnawałowe, a także występy po okresie wielkanocnym. Warto nadmienić, że prace nad „Rewią”
trwały od początku tego roku.

Projekt rodzimych artystów
Jest to dzieło Bałtyckiego Teatru
Różnorodności, który działa
obecnie w Konsulacie Kultury.
Tomasz Podsiadły, kierujący
pracami artystów, podkreśla, że
pomimo przeprowadzki z Małego Kacka, cały czas jest realizowany edukacyjno - artystyczny
zamysł inicjatorów projektu.
- Bałtycki Teatr Różnorodności jest kontynuacją projektu,
który niegdyś nosił nazwę
„Scena 138”. Projekt od wielu lat
ewoluował, a jego początki są
związane z pracą przy Teatrze

Zapowiada się wyjątkowy
sylwester
Rewia to ważny punkt całego
wieczoru, jednak podczas sylwestra nie może zabraknąć
tańca, czy wręcz muzycznego
szaleństwa na parkiecie.
Po wspomnianym spektaklu
w sali teatralnej zaplanowano
występ grupy Electric Girls.
W skład zespołu wchodzą instrumentalistki, absolwentki
Akademii Muzycznych. Wokalistka Asia Ash jest laureatką
nagrody Eska Music Awards.
Ze sceny wydobywać się
będą dźwięki między innymi
saksofonu i skrzypiec elektrycznych, a wszystko to zostanie wkomponowane w rytmy
muzyki klubowej.
- Występ Electric Girls to
show polegające na energe-

tycznych klubowych utworach
znanych ze stacji muzycznych,
miksowanych przez dj-kę oraz
wsparte brzmieniem vocalu,
saksofonu i skrzypiec elektrycznych na żywo. Artystki
doskonale znane z występów
w najlepszych klubach w całej
Polsce połączyły siły, tworząc
projekt będący niekwestionowaną nowością na polskiej scenie eventowej oraz bombą
energetyczną nie do zatrzymania - powiedział Piotr Sobierski
z Gdyńskiego Centrum Kultury.
To jednak nie koniec muzycznego show. Koncert Electric Girls
będzie przeplatany występami
słynnej DJ Mari Bros. Artystkę
można usłyszeć regularnie
w trójmiejskich klubach muzycznych.
Smaczku całej imprezie dodaje fakt, iż podczas sylwestrowej nocy będzie serwowane
wino z winiarni Marka Kondrata.
Na gości będzie także czekać
zimny i ciepły bufet.
Po przenosinach do Śródmieścia, Gdyńskie Centrum Kultury zyskało zupełnie nową
przestrzeń artystyczną. Instytucja kontynuuje tutaj dawne projekty, a także rozpoczyna nowe
cykle imprez. Wydarzenie będzie wyjątkową okazją do przetestowania nowych zakamarków Konsulatu Kultury. Już teraz rozpoczęła się sprzedaż biletów na sylwestrową imprezę.
Szczegóły
na
stronie:
gck.gdynia.pl.
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