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Teatralna uczta na antenie Radia Opole. "Wesele - ja to
czuję, ja to słyszę...” - posłuchaj!
Prawdziwy majstersztyk produkcji, aktorstwa i radiowej finezji. Adaptacja sztuki Stanisława
Wyspiańskiego „Wesele” w 10 radiowych odsłonach została zaprezentowana w Radiu Opole. W
słuchowisku udział wzięli m.in. wybitni artyści scen krakowskich: Anna Polony, Jerzy Trela i Jan
Nowicki, ale też opolanka Grażyna Misiorowska. Premierowe odcinki prezentowaliśmy od 16 do 29
marca w „Rewirach Kultury” (powtórki w audycji „Ona i On”). Zapraszamy do słuchania!
Emisję pierwszego odcinka poprzedził reportaż Doroty Kłonowskiej ' Wyspiański wódki nie pił '.
Jego bohaterką jest spokrewniona z większością postaci z wielkiego dzieła Stanisława
Wyspiańskiego - Maria Barbara Hetnał z domu Rydel. Lucjan Rydel, Pan Młody z 'Wesela', był jej
dziadkiem, a babcią - Panna Młoda. Pani Maria mieszka w Nysie, w tym roku kończy 90 lat...
Reportaż został zgłoszony do konkursu Melchiory 2018. Słuchowisko 'Wesele - ja to czuję, ja to
słyszę...” powstawało pięć miesięcy, a wzięli w nim udział wybitni artyści scen krakowskich: Anna
Polony, Jerzy Trela, Jan Nowicki oraz rzeszowscy aktorzy, m.in. Monika Szela, Przemysław
Tejkowski, Robert Chodur czy Józef Hamkało. Opolska aktorka Grażyna Misiorowska zagrała rolę
Gospodyni Anny Mikołajczykówny. Realizacją akustyczną zajął się Maciej Rosół. Reżyserem jest współpracujący od lat z Polskim Radiem Rzeszów - Jan Niemaszek. Odcinki w skróconej wersji
pokażą najciekawsze wątki, postaci, symbole i skojarzenia związane z wybitnym dramatem
Stanisława Wyspiańskiego. Słuchowiskiem tym Radio Opole wpisuje się w cykl imprez związanych
z Opolskimi Konfrontacjami Teatralnymi. Opolskie Konfrontacje Teatralne/„Klasyka Żywa”
odbędą się od 3 do 8 kwietnia w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, a 'Wesele' w reżyserii
Jana Klaty to jeden ze spektakli konkursowych tego wydarzenia. Z kolei 20 i 27 marca
zapraszamy do Studia M na jedno z wydarzeń towarzyszących konfrontacjom - 'Klasykę czytaną' szczegóły wkrótce. Słuchowisko 'Wesele - ja to czuję, ja to słyszę...” powstało w Polskim Radiu
Rzeszów. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało przez Filmotekę Narodową - Instytut
Audiowizualny.

