


Peter Asmussen (ur. 1957) - duński pisarz uprawiający różne formy 

literackie. Pierwszą wystawioną sztuką Asmussena była Młoda krew (Teatr 

Królewski w Kopenhadze, 1992). Jest autorem scenariusza do filmu Larsa von 

Triera Przełamując fale. Ma w swoim dorobku także libretto do opery 

Pod niebem Benta Sorensena. Pieśni Sorensena ze słowami Asmussena 

wykonywane były podczas Festiwalu Warszawska Jesżd1 w 2002 i 2004 roku. 

Asmussenjest autorem kilkunastu dramatów (m.in. Utarczki, Słoneczny pokój, 

Zbrodnia). Plaża, napisana w 1996 r„ jest jedną z jego sztuk, które są 

najczęściej wystawiane na deskach europejskich teatrów. Polska prapremiera 

Plaży, w reżyserii Iwony Kempy, odbyła się w toruńskim Teatrze Wilama 

Horzycy w 2006 r.; dwa lata później sztukę zrealizował Rudolf Zioło 

w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. 

Asmussen zaliczany jest do grona autorów, którzy po roku 1990 

w istotny sposób wpłynęli na zdefiniowanie nowej roli 

duńskiej dramaturgii. 

foto - Wiesław Czerniawski 

Andre Hiibner - Ochodło 

- reżyser, scenograf, pieśniarz. 

Założyciel i dyrektor Teatru Atelier 
im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie. 
Dyrektor Międzynarodowych Spotkań 
z Kulturą Żydowską w Sopocie. 
Ceniony na świecie interpretator pieśni żydowskich. 
Współpracuje z czeskimi teatrami. 

Adam Żuchowski 
- kontrabasista, aranżer. kompozytor. 

Od 2002r. kierownik muzyczny Teatru Atelier 
w Sopocie. Jest aranżerem większości projektów 
muzycznych realizowanych przez Andre Ochodlo. 
Skomponował muzykę do sztuk: Przełamując fale 
Vivian Nielsen i Larsa von Triera, Kto się boi Virginii 
Woolf Edwarda Albee'go, Z prochu powstałeś Harolda 
Pintera, Demony Larsa Norena. 
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PLAŻA 
Peter Asmussen 

przekład - Elżbieta Frątczak - Nowotny 

reżyseria i scenografia - Andre Hiibner - Ochodlo 
muzyka - Adam Żuchowski 

Obsada: 
Sanne - Teresa Dzielska 

Jan - Adam Hutyra 

Benedikte - Sylwia Oksiuta 
Vemer - Maciej Półtorak 

inspicjent/sufler - Maria Bakuła 

Obsługa techniczna: 
światło -Arkadiusz Ficek 

dźwięk - Piotr Czok 
fryzjerstwo/charakteryzacja -Anna Bednarczyk 

rekwizyty - Grzegorz Heliński 
garderoby- Wanda Zyskowska, Dariusz Haładus 

obsługa sceny - Zbigniew Dulnik, Krzysztof Kaleta 

Premiera - 30 stycznia 2010' (scena kameralna) 



Asmussena, spadkobiercę dzieł Ibsena i Strindberga, interesuje tylko człowiek 

- postawiony w konkretnej sytuacji, w zderzeniu z innym człowiekiem, z jego 

emocjonalnością i uczuciami . Podobnie jak w filmach Bergmana, w dramacie 

Asmussena, na oczach widzów dokonuje się wiwisekcja uczuć. Autor Plaży 

bierze pod lupę ludzką naturę, pokazuje człowieka, który dociera do kresu 

swojej wytrzymałości, „tańczy na ostrzu brzytwy". W głęboko przejmującym 

dramacie buduje zdradziecką pajęczynę międzyludzkich układów i odniesień, 

grę kłamstw, pozorów i masek, ukrywającą poczucie braku miłości , 

rozpaczliwej pustki i wyobcowania. Asmussen umieszcza swoich bohaterów 

w tajemniczej przestrzeni nadmorskiego „kurortu - widma". To tam, po raz 

pierwszy, spotykają się Benedikte i Vemer, Sanne i Jan - dwa 

małżeństwa, które przez cztery lata spędzają wspólne wakacje 

w pensjonacie na odludziu. Kolejne lata pokazują coraz większe 

różnice w ich wzajemnych relacjach. Jest w nich pragnienie 

miłości, której jednocześnie nie potrafią odwzajemnić, 

a każda próba odnalezienia się w drugim człowieku 

przynosi lęk, obcość i oddalenie. Pierwsze, banalne 

spotkanie bohaterów prowadzi do dramatycznych 

kulminacji. Nic nie jest takie, jakim się na początku wydaje. 

W Plaży nie ma prostych rozwiązań, ani prostych odpowiedzi. 

Dramat Asmussena to tekst niejednoznaczny i przewrotny -

tytułowa plaża nie kojarzy się tutaj z beztroskim wypoczynkiem 

na riwierze. Wszystko jest odwrotnie; pod włos, na przekór. 

W pensjonacie na odludziu odżywają lęki , fobie i niespełnione marzenia. 

Choroba czwartej rano 

O czwartej rano, 
jak pożar, 
budzi mnie ból. 
Wstaję. 
Czepiając się ścian wchodzę do łazienki. 
Wątpię w istnienie Boga, 
dobrych ludzi, 
ciebie. 
Dzwonię do zegarynki. 
Jest. 
Agnieszka Osiecka 



Dyrektor naczelny - Robert Dorosławski 
Dyrektor artystyczny - Piotr Machalica 
Główna księgowa - Jadwiga Paciorkowska 
Kierownik techniczny - Stanisław Kulczyk 

Kierownik Działu Promocji i Sprzedaży 
- Joanna Karkoszka - Toborek 
Sekretarz literacki - Ewa Oleś 

Koordynator pracy artystycznej - Agata Rospondek 
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PATRONAT MEDIALNY: 

POLSKIE RADIO 
KATOWICE 

W spektaklu wykorzystano wiersze Agnieszki Osieckiej pt. "Choroba czwartej rano" 
i "O tym". Utwory pochod zą z tomiku Wada serca, Czytelnik Warszawa 1982. 

Plakat/okładka - Jacek Sztuka, zdjęcie aktorów - Piotr Dłubak, 
redakcja tekstów - Ewa Oleś 

Licencja na wystawienie dramatu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów 
ZAiKS 


