
Teatr Scene - ku nia m odych, aktorskich 
talentów w Radomiu.
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11.04.2011 obejrzeli my premier  sztuki Teatru Scene pt.:"Straszna Marysia"

Teatr Scene jest wyj tkowy! Tak jak m odzie , która go tworzy. Uczniowie Katolickiego 
Liceum Ogólnokszta c cego im. w. Filipa Neri, pod opiek  swojego nauczyciela, znanego 
aktora Teatru Powszechnego - Wojciecha ugowskiego poznaj  arkana sztuki aktorskiej. 
Próby wczesnym rankiem lub pó nym wieczorem, premiery, wyjazdy na festiwale, nagrody, 
zy, rado , zabawa, przygoda - ku nia m odych aktorskich talentów istnieje przy KLO od 
2004r.

Ka da sztuka to kolejny zespó  aktorski. Jedni odchodz , (bo nauka w szkole redniej nie 
trwa wiecznie) inni przychodz  na ich miejsce.

"Straszna Marysia" to 13 premiera Teatru Scene i 100% KLO. Aktorzy - uczniowie, 
re yseria - nauczyciel Wojtek ugowski, muzyka - nauczycielka Agnieszka Kobierska, 
scenografia - rodzic - Wojtek Sa ek, kostiumy - s. Beata Karwowska. Tym razem, nawet 
autorem tekstów jest "sor od aciny" - Sebastian Równy!

Marysia - m oda, delikatna, utalentowana dziewczyna, yje w wiecie, który ci gle narzeka 
na pogod  i wszystko wokó , w wiecie pozorów, który jej nie rozumie, który p dzi i nie 
dostrzega, e jest wyj tkowa.

Rodzice, przyjaciele, cioteczki, ka dy ma swój sposób na szcz cie Marysi. Dziewczyna jest 
dla nich straszna, dziwna, nie taka, jaka chcieliby by by a.

Czy isnieje idea  m odego cz owieka? 
Czy to m ody cz owiek jest straszny i dziwny, czy wiat, w którym yje?

Na wczorajszej premierze "Strasznej Marysi" wiat na chwil  si  zatrzyma , pogodna 
przesta a by  istotna, a nawa niejszy sta  si  m ody cz owiek, zagubiony w dziwnym wiecie.

Dzi wiat znowu p dzi. Jednak nie wszystko stracone. yje w nim wielu m odych
utalentowanych, wra liwych ludzi, którzy zmieni  go na lepsze.

Wczoraj takich widzieli my. Wyst pili:

Weronika Ba enkowska Marysia, Nicola Be czyk cioteczka III, Aleksander Dudek tata Marysi 
Olga Durlik mama Marysi, Piotr Kobylski ch opak Marysi I, Maciej Kosiec ch opak Marysi II, 
Kuba Sa ek ch opak Marysi III, Ania Szafra ska cioteczka I, Marysia Szerling cioteczka II

34Lubi  to!
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