Lewis Carroll

Alicja po drugiej stronie lustra
Tytuł oryginalny: Alice Through the Looking Glass, and What Alice Found There

Przekład: Jolanta Kozak
Adaptacja i Reżyseria: Przemysław Jaszczak
Scenografia i kostiumy: Katarzyna Adamczyk
Scenografia, lalki, projekcje i plakat: Mateusz Mirowski
Kostiumy: Adam Królikowski
Muzyka: Piotr Klimek
Obsada:
Paulina Moś
Helena Radzikowska
Paweł Rutkowski
Mateusz Trzmiel
Czas trwania: 60 min bez przerwy
Data premiery: 28 maja 2016

Spektakl rekomendowany dla dzieci od 7. roku życia.
Fot. Kasia Chmura-Cegiełkowska

Opis spektaklu:

Nasi widzowie będą mieli okazję towarzyszyć Alicji w podróży po krainie czystej fantazji.
Świat po drugiej stronie lustra zamieszkują niezwykłe postaci, będące wynaturzonym
uosobieniem postaw, z którymi dziecko musi nauczyć się konfrontować. Spotkania z nimi
zmuszają dziewczynkę do udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”. Pełen
humoru spektakl, operując środkami teatru formy, oddaje niezwykłość świata
wykreowanego przez Lewisa Carrolla. Do wizyty po drugiej stronie lustra zachęcamy
również dorosłych, dla których będzie ona szansą na powrót do czasów dzieciństwa.

Teatr PAPAHEMA został założony przez absolwentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku. „Alicja po drugiej stronie lustra” jest
ich piątym spektaklem.
Fragmenty recenzji:

"Alicja po drugiej stronie lustra" Teatru PAPAHEMA to przedstawienie w całej swojej
żywiołowości i dynamice niezwykle spójne. Spodoba się zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
Bo Kraina Czarów urzeka i wciąga. Widz z przyjemnością przechodzi na drugą stronę lustra i
wychodząc z teatru, nabiera ochoty na powrót.
Jakub Panek

Twórcy przedstawienia starali się stworzyć spektakl, który z lekkością i humorem (zawsze
mile widzianym przez dzieci) porusza trudny temat poszukiwania własnej tożsamości. O
odwadze bycia sobą, niezależnie od tego, kogo spotykamy na swej drodze i do czego nas
namawiają inni.
Anna Czajkowska
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