
SEZON 2021/22 
W TEATRZE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU
JESTEŚMY OTWARCI DLA WSZYSTKICH!



Jesteśmy otwarci na klasykę i prapremiery
W nowym sezonie proponujemy inscenizacje klasycznych tekstów literatury polskiej i światowej. Na początku 2022 roku, 

na Dużej scenie zobaczymy spektakl w reżyserii Piotra Ratajczaka, na podstawie powieści Stanisława Reymonta „Ziemia Obiecana”. 

Wiosną z kolei, swoją premierę będzie miało przedstawienie o roboczym tytule „Biesy. Los Endemoniados” w reżyserii Marcina 

Wierzchowskiego, inspirowane „Biesami” Fiodora Dostojewskiego. 

Nie zabraknie też spektakli na podstawie tekstów współczesnych, które na scenach Kochanowskiego będą miały swoje sceniczne 

prapremiery. Już w grudniu odbędzie się premiera sztuki Iwana Wyrypajewa „Badania ściśle tajne” w reżyserii Norberta Rakowskiego,prapremiery. Już w grudniu odbędzie się premiera sztuki Iwana Wyrypajewa „Badania ściśle tajne” w reżyserii Norberta Rakowskiego,

 a sezon zwieńczy prapremierowa „Historia miłosna” autorstwa Alexis Michalik w reżyserii Wojciecha Malajkata.

Jesteśmy otwarci na współpracę (międzynarodową)
Miniony sezon stał pod znakiem koprodukcji. W tym sezonie również otwieramy się na współpracę – tym razem międzynarodową. 

W październiku rozpoczną się próby do spektaklu „Rothko”, który powstaje w koprodukcji z Teatrem Dailes w Rydze. Przedstawienie 

na podstawie tekstu Anny Herbut reżyseruje Łukasz Twarkowski. 

Trwają również przygotowania do  wspólnej realizacji z japońskim Inlan Dimensions International Arts Festival. Efekty tej współpracy 

 zobaczymy jesienią 2022 roku, a będzie to „Kosmos” Witolda Gombrowicza w reż. Hiroshiego Koike, w polsko-japońskiej obsadzie. 



Jesteśmy otwarci na eksperyment / Modelatornia

Jesteśmy otwarci na świeże spojrzenia 
 

Jesteśmy otwarci na edukację 
/ Centrum Edukacji Kulturalnej



Ostatnie spojrzenie za sezon 2020/21
Już po raz czwarty zapraszamy na przegląd najciekawszych spektakli Teatru im. Kochanowskiego w Opolu. To wyjątkowa 

okazja, aby w ciągu 4 dni nadrobić wszystkie repertuarowe zaległości, a także wziąć udział w koncertach i spotkaniach 

z twórcami. W ramach Maratonu Teatralnego na widzów czekać będzie cały przekrój tematów, konwencji i form teatralnych. 

Od inscenizacji klasyki („Król Lear” reż. Anna Augustynowicz), przez spektakle inspirowane dziełami mistrzów srebrnego ekranu 

(„Amator 2020” reż. Norbert Rakowski), kończąc na performatywnych eksperymentach opartych na tańcu („Danse Macabre” 

reż. Renata Piotrowska-Auffret), osobistych historiach („bez tytułu 09/21” reż. Anna Karasińska) czy bliskości wynikającej z radykalnego reż. Renata Piotrowska-Auffret), osobistych historiach („bez tytułu 09/21” reż. Anna Karasińska) czy bliskości wynikającej z radykalnego 

zburzenia teatralnej „czwartej ściany” („Jeszcze się nie stało” reż. Monika Popiel). Zobaczymy również coś pomiędzy koncertem, 

a spektaklem dramatycznym – czyli „Coś pomiędzy” w reżyserii Tomasza Cymermana.

Kontakt dla mediów:
Beata Marcinowicz
b.marcinowicz@teatropole.pl

Przydatne linki:
www.teatropole.pl
www.modelatornia.pl 
www.facebook.com/teatropole www.facebook.com/teatropole 
www.instagram.com/teatropole 


