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Będziesz w sobotę w okolicach Galerii Krakowskiej?
Koniecznie to zobacz!
17 maja 2019

W maju Teatr KTO po raz kolejny przeniesie widz�w w �wiat teatralnych dozna�. Na placu przed
Galerią Krakowską będzie można zobaczy� spektakle: „Zapach czasu” (18 maja) w reżyserii Jerzego
Zonia oraz „Nowe szaty cesarza” (31 maja) w wykonaniu Grupy Zatrzyma� Obrot�wkę. 
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Aktualności Galerie Konkursy



Partnerzy Polecamy Kontakt Koncerty w Krakowie

Najnowsze

Seryjni złodzieje paliwa zatrzymani
przez policjant�w. Jeden z nich zrobił
co� obrzydliwego!

Noc Muze�w – tak pojadą autobusy i
tramwaje

Uwaga na burze z gradem – ostrzeżenie
meteorolog�w

MPK w Krakowie testuje nowy
hybrydowy autobus

Po hejnale zostanie odegrana pie��
„Czerwone maki na Monte Cassino”

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych,
która to polubi

Cowkrakowie.pl
34 174 polubienia

Polub tę stronę

Udostępnij

Polecane
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„Zapach czasu” to poetycka impresja teatralna odwołująca się do �wiata dziecka. Inspirowany
tw�rczo�cią znakomitych artyst�w (Marqueza, Hugo Clausa czy Emila Zegadłowicza) i dziecięcymi
wspomnieniami samego scenarzysty i reżysera spektakl jest prezentowany we wsp�łpracy z Galerią
Krakowską. Widowisko zachwyci nieszablonową formą – aktorzy zagrają bez sł�w przy
akompaniamencie �nezyjnej muzyki Piotra Czajkowskiego.

W artystyczną podr�ż do przeszło�ci i �wiata dziecięcych wspomnie� zabiorą widz�w aktorzy:
Karolina Kami�ska, Paulina Lasyk, Justyna Orzechowska, Grażyna Srebrny-Rosa, Barbara
Wysocza�ska-Grochal, Marta Zo�, Aleksandra Deka, Sławomir Bendykowski, Bartek Cieniawa, Marek
Gierat, Krzysztof Tyszko, Grzegorz Grochal, Tytus Grochal, Aleksander Kopa�ski, Michał Orzyłowski,
Adam Plewi�ski, Jacek Joniec oraz Karol �miałek. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Jerzy Zo�. 

To jednak nie koniec artystycznych wraże�, jakie będą mogli przeży� mieszka�cy Krakowa obecni na
placu Jana Nowaka-Jeziora�skiego przed Galerią Krakowską. 31 maja Grupa Zatrzyma� Obrot�wkę
wystąpi ze spektaklem „Nowe szaty cesarza” – ba�nią opowiedzianą praniem. Widzowie przeniosą
się w barwny �wiat pełny niezwykłych emocji i uniwersalnych prawd. 

Grupę Zatrzyma� Obrot�wkę tworzą aktorzy działający w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży
w Krakowie. Ich talent i sceniczne kreacje zostały dostrzeżone na wielu konkursach, m.in. na
Festiwalu Teatr�w Niezależnych „Garderoba Białołęki” w Warszawie.

Wieczorne przedstawienia odbędą się na placu Jana Nowaka-Jeziora�skiego przed Galerią
Krakowską. Wstęp jest wolny.  

18 maja, godz. 21:00 – „Zapach czasu”, Teatr KTO  

31 maja, godz. 17:00 – „Nowe szaty cesarza”, Grupa Zatrzyma� Obrot�wkę
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Od �rody zmieniają się
ceny bilet�w komunikacji
miejskiej

RAZ DWA TRZY –
„Młynarski” w NCK

18. PZU Cracovia Maraton
– zmiany w komunikacji
miejskiej

Zapraszamy na �więcenie
pokarm�w przed
Bazyliką Mariacką

Raphaël Pichon
wsp�łtw�rcą festiwalu
Misteria Paschalia

Nocna i �wiąteczna
opieka zdrowotna
sprawowana w Krakowie

Znalazłe� małe pisklę?
Co z nim zrobi�? Zanim
zareagujesz, skonsultuj
się z odpowiednimi
instytucjami!

18 maja przed kasami
teatr�w w całej Polsce
ustawią się długie
kolejki! Przed nami Dni
Teatru Publicznego

Podobne

„Majowa Jutrzenka” – zapraszamy
do wsp�lnego �piewania

Zaczytane Ławki zawitały do
Krakowa

Zosta� wolontariuszem podczas
Wielkiej Parady Smok�w
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