STREFA
KOMFORTU
Spektakl o tym jak jest,
jak było i jak będzie
w kraju, w którym żyjemy.
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Sztuka porusza tematy dotyczące strefy komfortu każdego
człowieka. To spektakl, który pobudza do myślenia o miejscu,
w którym żyjemy, o tym wszystkim, co narzucają nam normy
społeczne, o byciu człowiekiem w„zorganizowanej społeczności”
jaką jest państwo.

Spektakl ma współczesną, atrakcyjną formę sceniczną,
dzięki której zawarte w nim treści trafiają także do młodych
widzów teatralnych.

Tematy poruszone w spektaklu „Strefa Komfortu”
prowokują do dyskusji między innymi o:

szacunku do wartości narodowych,
wydarzeniach historycznych, które ukształtowały Polskę,
problemach związanych z uchodźcami,
wolności jednostki,
tożsamości narodowej związanej z miejscem, w którym
się rodzimy,
tworzeniu i świadomym porzucaniu własnych stref
komfortu.

Fragment recenzji
Spektakl „Strefa Komfortu” wystawia na
próbę widza balansując na granicy
przywiązania/nieprzywiązania
do Polski i polskości.
Próbuje zdemaskować absurdy naszej
rzeczywistości. Podważa naszą mądrość
i wszechwiedzę dotyczącą rzeczy, o których
tak naprawdę nie mamy żadnego pojęcia.
Twórcom chodzi między innymi o to,
abyśmy w końcu zrozumieli, że żyjemy tak
jak chcą tego inni, zamykamy się w strefie
komfortu, która ogranicza nasze pole
widzenia na wiele istotnych rzeczy.
Czy wyjście ze własnej strefy komfortu
może to zmienić?
Afisz Teatralny

Dlaczego warto obejrzeć
„Strefę Komfortu”?
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sztuka porusza ważne tematy dotyczące
każdego, nawet bardzo młodego
człowieka

Profesjonalny teatr niezależny,
w którym występują zawodowi
aktorzy.

tekst sztuki prowokuje do podjęcia
z młodzieżą dyskusji o ich własnych
„strefach komfortu”

Miejsce prezentacji:
Pawilon SARP w Pałacu Zamoyskich,
ul. Foksal 2

dodatkowym atutem jest świetna
gra aktorska, hipnotyzująca muzyka,
atrakcyjna, współczesna inscenizacja
po spektaklu proponujemy rozmowę
z jego twórcami: aktorami, reżyserem
i autorem tekstu
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