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KANWĄ PRZESTAWIENIA 
JEST ANTYCZNY MIT

Spektakl akrobatyczno-taneczny, 
w którym środkiem wyrazu wykonaw-
ców jest bardzo szeroko rozumiana 
forma ruchowa, czyli taniec, akrobacje, 
teatr cieni, elementy ekwilibrystyki 
cyrkowej i wschodnie sztuki walki. 
Zbudowane z rozmachem widowisko 
nie jest jednak popisem akrobatycz-
nym czy tanecznym, gdyż w "Prome-
-teuszu" zawarta jest wyraźna treść 
i historia, a elementy ruchowe są jedynie 
narzędziami narracji.

adaptacja muzyczna - Kamil J. Przyboś
 Maja Lewicka

kostiumy - Anna Chadaj
reżyseria świateł - Tomasz Filipiak

Kanwą przestawienia jest antyczny 
mit o Prometeuszu, który za pomocą 
wykradzionego bogom ognia budzi 
w ludziach rozum, myślenie, kreatyw-
ność, pasje i zainteresowanie światem. 
Niezadowolony z obrotu spraw Zeus 
posyła na ziemię Pandorę z puszką 
pełną ludzkich trosk, chorób i lęków. 
Pandora uwodzi brata Prometeusza 
(jego intelek tualne przeciwieństwo) 
i namawia do otwarcia puszki, uwalnia-
jąc na świat wszelkie ludzkie nieszczę-
ścia. Prometeusz mści się na Zeusie, 
podstępem wymuszając na nim błędny 

przykuwa Prometeusza do skał Kaukazu, 
wystawiając go na codzienne cierpienie.

-
teusza z Zeusem. Prometeusz jest tutaj 
przedstawicielem humanizmu, świecko-
ści, rozwoju i nauki, Zeus natomiast 
symbolizuje dogmatyczną wiarę, bezkry-
tyczne kultywowanie tradycji i ślepe, 
bezmyślne posłuszeństwo.

Przedstawienie opiera się na ruchu, 
ale nie jest spektaklem stricte tanecz-
nym ani pantomimicznym. Jako główny 
środek wyrazu artyści wykorzystują 
tutaj szeroko rozumiany ruch sceniczny, 
taniec, akrobacje oraz ekwilibrystykę 
cyrkową. Pozwalając sobie na szczyptę 
metafory i fantazji należy patrzeć na ten 
spektakl jak na przedstawienie drama-
tyczne, w którym aktorom odebrano 
mowę, a dodano skrzydła.

Kolejną cechą, która może wyróżniać ten 
spektakl, jest jego nawiązanie w formie 
do teatru antycznego. Walorem realizacji 
jest połączenie widowiska z teatrem 
dramatycznym. Treść jest uniwersalna - 
ponadczasowa, międzykulturowa.

Produkcja: Biuro Festiwalowe Impart 
2016 we współpracy z Agencją Arty-
styczną EVEREST.

Rabat na spektakl Prometeusz lub 
jego fragmenty na imprezach organi-
zowanych przez sponsora.
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NASZA FILOZOFIA

SPEKTAKL ZDOBYWA SERCA 
I UZNANIE PUBLICZNOŚCI.

POTRZEBUJEMY WSPARCIA 
NA  PROMOCJĘ  WYDARZENIA.

SPEKTAKL WYGRAŁ KONKURS 
NA WYBRANY SPEKTAKL LUB 
WYDARZENIE W RAMACH 
MFTT SCENA OTWARTA 2013

Fragmenty recenzji:

"Sukces wydarzenia jest więc pewny, 
dlatego w imieniu redakcji, z czystym 
sercem polecam to wydarzenie. To 
interpretacja znanej wszystkim 
historii, którą każdy powinien zoba-
czyć, 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 najwyż-
szym 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



– spektakl ma bardzo szeroką formułę. 
Poprzez swój uniwersalizm dociera 
zarówno do widzów dorosłych, dojrza-
łych jak i do najmłodszych. Forma 
akrobatyczno taneczna interesuje 

zarówno miłośników teatru jak i cyrku, 
czy sportów ekstremalnych. 
Poprzez muzykę i niebanalny scena-
riusz to widowisko na wysokim pozio-
mie artystycznym.

ODBIORCY SPEKTAKLU
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Promocja obejmie miasto i region 
wokół, gdzie zagramy spektakl 
w promieniu ponad 100 km. 

Praktycznie dotrzemy z komunikatem 
do wszystkich zainteresowanych.

Nośniki: Outdoor bilboardy, citylighty, 
słupy ogłoszeniowe.
Lokalne stacje radiowe , telewizja.
Nad trasą ogólnopolską patronaty 
zadeklarowały: 
TVP, TVN, RMF FM, Radio Zet

ZASIĘG PROMOCJI
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CO OFERUJEMY?

1 / Wskazanie sponsora we wszystkich formach promocji wydarzenia: plakat, radio, tv, internet

2 / Ekspozycja sponsora w miejscach spektakli

3 / Wskazanie sponsora w spocie przed spektaklem

 
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.



CZEGO OCZEKUJEMY?

1 / kampanii promocyjnych

2 / Lokalnie – 50 -100 tyś. zł netto rocznie

3 / Trasa ogólnopolska 400 tyś. zł  / 10 miast

Zapraszamy do współpracy.



DZIĘKUJEMY, ZAPRASZAMY DO ROZMÓW.
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