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O spektaklu

Spektakl oparty na micie o Prometeuszu, który wy-
kradł bogom ogień i rozbudził w ludziach kreatyw-
ność i zainteresowanie światem. Artyści opowiadają 
historię bez słów - tylko poprzez ruch, muzykę i gre 
aktorską. Grupa tancerzy i akrobatów podczas trwa-
jącego ponad godzinę spektaklu, przedstawia w wy-
jątkowy sposób losy tytułowego Prometeusza i całej 
ludzkości. Żadnych dialogów tylko światło, dźwięk 
i ciało. 

Ruch splata się z  dźwiękiem w  sposób niewyobra-
żalnie doskonały. Jako główny środek wyrazu arty-
ści wykorzystują szeroko rozumiany ruch sceniczny, 
taniec, akrobacje oraz ekwilibrystykę cyrkową nie 
pozbawiając jednocześnie całego widowiska treści.

Spektakl czaruje widza hipnotyzującą muzyką, akro-
bacjami zapierającymi dech w  piersiach, gibkością 
ciał aktorów i  emocjami, które przenoszą swoim 
tańcem na publiczność. Oglądając, nie da się nie po-
dziwiać technicznej perfekcji artystów a brak dialo-
gów nie jest wadą, tylko zaletą przedstawienia.

Pozwalając sobie na szczyptę metafory i fantazji na-
leży patrzeć na ten spektakl jak na przedstawienie 
dramatyczne, w  którym aktorom odebrano mowę, 
a  dodano skrzydła. Walorem realizacji jest też po-
łączenie widowiska z teatrem dramatycznym. Treść 
jest uniwersalna – ponadczasowa, międzykulturowa.
Tło całej historii nadaje oświetlenie, scenografia 
i  przede wszystkim muzyka. Szokujące połączenia 
jazzu, hip-hopu, muzyki bałkańskiej i  klasycznej 
w postaci Vivaldiego.

„Prometeusz” to nie jedynie efektowne widowisko, 
ale po prostu świetnie i pięknie opowiedziana histo-
ria, będąca jednocześnie demonstracją tego, czego 
można dokonać za pomocą ciała, kiedy zapanują 
nad nim umysł i  wola. Spektakl Prometeusz udo-
wadnia, że człowiek może stać się tworem godnym 

swych boskich stwórców. Przedstawienie to dosko-
nały hołd dla Prometeusza, samozwańczego stwo-
rzyciela i opiekuna ludzi.

Jest to innowacyjny projekt, który okazal się wielkim 
sukcesem. Pierwsze i  jedyne tego typu widowisko 
w Polsce!!!
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Fragmenty 
recenzji :
“Organizatorzy chcieli, by spektakl zachwycał. Jestem przekonana, że 
będzie. Jeśli ktoś nie wierzy, że można przedstawić historię ludzkości 
w dwie godziny i bez słowa, koniecznie musi „Prometeusza” zobaczyć, 
a właściwie przeżyć, bo z tego spektaklu nie można wyjść obojętnym”

Karolina Anglart - wroclaw.doba.pl

“Sukces wydarzenia jest więc pewny, dlatego w imieniu redakcji, z czy-
stym sercem polecam to wydarzenie. To interpretacja znanej wszystkim 
historii, którą każdy powinien zobaczyć, tym bardziej że to rodzima  
- wrocławska produkcja.”

Dorota Czubaj - Wroclove.info 

“To historia powstania cywilizacji. Kamil Przyboś opowiada nam ją 
bez słów, tylko poprzez ruch, muzykę i  prawie nagie ciała artystów. 
I robi to wspaniale.”

Moje Miasto Wrocław 

“Przyboś sprawił, że akrobaci dobrze wiedzą, czym jest gra aktorska 
na najwyższym poziomie, i  z  tej wiedzy korzystają. Niesamowite są 
akrobacje nad sceną. (...) Zobaczcie koniecznie, bo naprawdę warto. 
Powstał spektakl mądry, wysmakowany wizualnie.”

Małgorzata Matuszewska - Gazeta Wrocławska

„Prometeusz” to nie jedynie efektowne widowisko, ale po prostu świet-
nie i pięknie opowiedziana historia, będąca jednocześnie demonstracją 
tego, czego można dokonać za pomocą ciała, kiedy zapanują nad nim 
umysł i wola. Na scenie Impartu udowodniono, że człowiek może stać 
się tworem godnym swych boskich stwórców.

Karolina „Mangusta” Kaczkowska - Magazyn Kulturalno  
Literacki “Szuflada”

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=88dnc6csurQ
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Oświetlenie
Lista sprzętu:

Typy urządzeń mogą być wymieniane po konsultacji. Ilość sprzętu może się zmienić w zależności od wiel-
kości sali. Proszę o zarezerwowanie miejsca pod konsoletę na widowni w osi sceny. Gobo do profili i filtry 
przywozimy własne. Prosimy aby reflektory były wyposażone w ramki na filtry a PC’ty dodatkowo w klapki 
kadrujące.

UWAGA! Zawarte w riderze ilustracje są przybliżone. Instalacja sprzętu zależy od zastanej przestrzeni.

2x hazebase - base hazer pro + wiatraki
6x ETC - Source Four Zoom 15°-30°
15x PC 2kW
3x PAR 64 CP61
2x PAR 64 CP62

1x grandMA2 light - 3.2.2.16
6x Martin - MAC 301 Wash - std. 16-bit
6x ROBE - DL4S Profile - mode 1
6x ROBE - Spot 250 XT - mode 1
4x ROBE - ROBIN Pointe - mode 1
10x ProLights - LUMIPAR7HPRO - 8 channel

Front



Top

Side
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WYMAGANIA  SCENICZNE  
SPEKTAKLU

1. Minimalne wymiary sceny: 

• szerokość sceny 12 m
• głębokość sceny 12 m
• wysokość sceny 10 m (nie dotyczy okna sceny)

2.  Mechanika sceny:

• sztankiety do zawieszenia 2 horyzontów + okotarowania, lin 
podnoszących aktora, zawieszenia oświetlenia scenicznego

3. Okotarowanie sceny: 

• czarne lub ciemne

4. Podłoga sceniczna: 

• czarna lub ciemna baletowa, gumowana

5. Dodatkowe:

• w przypadku przejścia pośrodku widowni powinny być zamontowane 
schody na proscenium

• możliwość komunikacji za tylnym horyzontem
• garderoby dla 18 aktorów
• dostęp do sanitariatów w pobliżu sceny

6. Obsługa techniczna:

• niezbędna obecność w czasie montaży, demontaży, prób i spektakli 
maszynistów sceny, elektryków, akustyków



Strefa Kultury Wrocław
ul. Świdnicka 8b
50-067 Wrocław

Polska

e-mail: 
prometeusz@impart.art.pl

info@everest-production.eu

tel. kom.: 
+ 48 508 098 660
+ 48 512 360 127

Produkcja:

www.spektaklprometeusz.com


