
„Wąż i Ona”
na podstawie komedii Aleksandra Fredry „Mąż i żona”

Adaptacja i reżyseria: Dominika Maria Malczyńska
Obsada:
Wacław: Grzegorz Jarek/Tomasz Poniży/Paweł Ferens
Elwira :   Dominika M. Malczyńska
Alfred:     Patryk Pawlak  
Justysia:  JudyTuran

Scenografia i kostiumy : Wojciech Paweł Rygalski, Dominika M. Malczyńska
Choreografia taneczna: Żora Korolyov

Prapremiera: 14.01.2017, Rzym
Premiera: 21.04.2017, Warszawa

Czas trwania: 60 minut
Spektakl dla Widzów 18+



Opis spektaklu:

Wąż i Ona”, czyli adaptacja sztuki, ukazuje bohaterów we współczesnych realiach,  osadza ich w łożu małżeńskim, które 
jest deptane i bezczeszczone przez bohaterów  sztuki. Wacław -rockman, lubiący panienki i traktujący żonę jako dobry 
PR, Elwira – żona opływająca w luksusach, ale nie mająca miłości domowego ogniska i szukająca  zemsty w ramionach 
innego.  Alfred - chłopak z przedmieścia, który podbojami  sercowymi podnosi swoje ego, Justysia - dziewczyna szukająca 
sponsora i łatwego  zarobku, by w przyszłości lepiej żyć.

Wacław, Alfred, Elwira i Justysia z upodobaniem  uprawiają erotyczną grę pozorów, zasady religii  i moralności traktując 
wybitnie  instrumentalnie.
Czarno-biały, współczesny spektakl, łączy w sobie sztukę aktorską oraz taniec i śpiew.  Posiada on elementy nieoczywiste 
i zaskakujące, daje tym samym rozrywkę, jak  również możliwość refleksji nad wyzwaniami związków międzyludzkich, 
w dobie  Internetu, portali randkowych i łatwo dostępnych podniet.

Fragmenty recenzji:

Spektakl „Wąż i ona”, w reżyserii Dominiki M.Malczyńskiej, zbudowany z tkanki komedii „Mąż i żona”
Aleksandra Fredry jest dynamiczny, współczesny i bardzo, bardzo śmieszny. Intryga wciąga widza
natychmiast w tę świetnie zagraną i nie pozbawioną pikanterii opowieść.                                                      

Duśka Markowska Reich, reżyserka
****

Próba teatru - godna polecenia!                                                                                       Grzegorz Mrówczyński, reżyser

****

Reżyseria oraz aktorzy, eklektyczni i emocjonalni, pozwolili na ominięcie trudności różnic językowych,  w zrozumieniu
przedstawienia.                  

Mariagiovanna Rosati Hansen, reżyserka, Istituto Teatrale Europeo, 

****

Zespół  niezwykły, spektakl w Rzymie ,na Festiwalu X Actor , powalający.
Saida Volpe , kierownik artystyczny Teatro Abarico, Rzym

****

I.N.N.I. przywieźli wykwitnie opracowaną, w każdym  aspekcie teatralnego kunsztu, adaptację Męża  i Żony. Czwórka 
aktorów pokazała nam jak współcześnie, więc bez aluzji ale ze smakiem, może  bawić  oraz skłonić    do refleksji, ten nie  
starzejący się tekst Fredry.

Olek Mincer , Rzym                                                                                                             

****

Adaptację zaproponowaną w tej reżyserii  należy promować i pokazywać . Bardzo trafne
wkomponowanie współczesności, ciekawa forma  przekazu, bardzo aktualna również w dzisiejszych
czasach. Młodzi utalentowani  aktorzy z ogromnym potencjałem. Polecam.                                                                                                    

ewejsciówki,  dj.....@....pl / 21 maja 2017

****

Serdecznie polecam, super spektakl, coś innego .                                                           ewejściówki ko.....@....pl / 25 kwietnia 2017

Kontakt : Dominika M.Malczyńska Telefon: 693617223
Mail: teatrinni@gmail.com FB: https://web.facebook.com/TeatrINNI/
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