
narodowy stary teatr 
kraków 

nst >< krk 
 
dyrekcja i zespół narodowego starego teatr w krakowie zaprasza na spektakle którym 
towarzyszyć będzie audiodeskrycja: 
 

 
w środku słońca gromadzi się popiół 

w reżyserii wojciecha faurgi 
 
spektakl ze znakomitą rolą doroty segdy 
 

Sztuka podejmuje radykalną próbę opisu momentu, w którym kończy się świat. A może momentu, w 
którym kończy się ludzkie życie? W dramacie historia kobiety, która zginęła w pożarze splata się z 
opowieściami o innych prywatnych, osobistych „końcach świata”.  
W środku słońca gromadzi się popiół to spektakl dla tych, którzy lubią mierzyć się z pytaniami, na które 
nie ma jednoznacznych odpowiedzi. 
 
20.01.2015 r. / godz. 19:30 / 
21.01.2015 r. / godz. 19:30 / 
Nowa Scena / ul. Jagiellońska 1 
 
 

stara kobieta wysiaduje 
w reżyserii marcina libera 

przedstawienie z anną dymną w roli tytułowej 
 

 „Liber odczytuje (…) tekst przez późną twórczość Różewicza, zestawiając dramat z poematem Matka 
odchodzi, obserwując rozpad osobistego świata, wyczerpywanie się naszej własnej mikropowieści. I to 
właśnie wygrywają znakomicie Marcin Czarnik i Anna Dymna – Stara Kobieta i jej syn, wyśniony Poeta. 
Z pomocą Starej Kobiecie przychodzi zachwycająca machina inscenizacyjna. Jak w chwili, gdy Poeta 
umiera: nad rozbłyskującą piorunami sceną wzmaga się huraganowy wiatr. W powietrze wzbijają się 
tumany śniegu, czy raczej śmieci. W spektaklu Libera świat ostatecznie pogrąża się w niezwykłym i 
fascynującym chaosie.” (Michał Centkowski, Dwutygodnik, nr 145/2014) 
 
08.02.2015 r. / godz. 19:15 /  
Duża Scena#Helena / ul. Jagiellońska 1 
 
 

edward II 
w reżyserii anny augustynowicz 

 
spektakl z janem peszkiem w roli tytułowego edwarda II 
 

Edward II w spojrzeniu Christophera Marlowe’a jest władcą, dla którego sposobem panowania staje się 
prowokacja: szafuje majątkiem królestwa, eksponuje swój homoseksualizm, a mówiąc otwarcie o 
własnym ateizmie, szydzi z hipokryzji dworu. Za odwagę odsłonięcia prawdziwej twarzy zapłaci życiem. 
Zniszczy go społeczeństwo, połączone więzami nienawiści i zmową nietolerancji.  
 
22.02.2015 r. / godz. 19:15 / 
Scena Kameralna#Kolonia / ul. Starowiślna 21 
 
 
 
cena biletów :  22,00 pln {dla osoby niewidomej} 

22,00 pln {dla opiekuna} 
 
dla osób niewidomych i ich opiekunów przeznaczamy miejsca w 
pierwszych rzędach naszych widowni 

 
rezerwacje biletów: 
pl. Szczepański 1 
tel. 12 422 40 40 
rezerwacja@stary.pl 


