
Przedstawienie „Krzesło” 
Zaintrygowało mnie, że w całym przedstawieniu chodziło o 

krzesło. Aktorzy grali z wielkim skupieniem i uwagą, a do tego było 
ich tylko trzech na scenie. Zaskoczyło mnie to, że wszyscy naiwnie 
siadali na krześle. Niestety, trochę nie było słychać ich z mojego 
rzędu, więc nie wszystko słyszałam.  

W skali od 1 do 10 przedstawienie oceniam na 8 
Wiktoria Piątek, Teatr Tygrysek Warszawa  
 
Przedstawienie „Śpiące przygody królewskiej rodziny” 
Podobał mi się humor i pomysły na ciekawe opowiedzenie 

historii. Aktorzy grali dobrze i zaangażowaniem. Zaskoczyły mnie 
komentarze kierowane do publiczności i wróżka – żaba. 

W skali od 1 do 10 przedstawienie oceniam na 9 
Klara Skorupowska Teatr Tygrysek Warszawa  
 
Przedstawienie „Pan czy nie pan”  
W tej historii podobało mi się przesłanie. Do tego to była bardzo 

dobrze opowiedziana historia, zrozumiała dla widza w każdym 
wieku. Aktorzy grali wspaniale. Widać było już w pierwszych 
minutach przedstawienia, jak wiele pracy włożyli w swój występ. 
Zaskoczył mnie profesjonalizm, godny prawdziwych aktorów. Proszę 
o więcej! :)  

W skali 1 do 10 przedstawienie oceniam na 9 (daję punkt mniej, 
bo muszę być solidarna ze swoim teatrem)  

Paula Kwaśny, Teatr Punkt Warszawa  
 
Przedstawienie „Pan czy nie pan  zespołem” 
Opowiedziana historia była bardzo lekka i nieskomplikowana. 

Były zabawne momenty. Moim zdaniem aktorzy grali na bardzo 
wysokim poziomie. Byli swobodni na scenie i mieli idealnie 
wyćwiczone ruchy sceniczne. To była bardzo lekka sztuka o niczym. 
W sumie to nie było nic takiego zaskakującego. Może trochę mnie 
zaskoczył fakt, iż bohaterowie używali slangu młodzieżowego.   

Moja ocena przedstawiania jest bardzo dobra  
Zofia Pastewska, Warszawa 
 
Przedstawienie „Mieszczanin szlachcicem”  
Najbardziej podobał nam się główny bohater, jego gra aktorska, 

humor sytuacyjny i słowny, który był jego udziałem. Zachwycały nas 
barwne kostiumy, wartka akcja i oprawa muzyczna. Gra aktorów 
była przekonująca. Skupiła uwagę widza, urzekła nas 
emocjonalnością. Zaskoczyły nas oryginalne kostiumy i ciekawy 
ruch sceniczny. 

To było przedstawienie na piątkę. 
Praca zbiorowa Teatru Bum Bum Cyk z Torunia 
 
Przedstawienie „Pan czy nie pan” 
Aktor grający głównego bohatera urzekł mnie swoją grą 

aktorską Przedstawienie pokazało kaprysy życia mieszczanina. 
Aktorzy na scenie byli profesjonalni, nie bali się ruchów, grali całym 
ciałem. Spektakl był bardzo ciekawy. Zaskoczył mnie strój uszyty 
przez krawca, bójki pomiędzy bohaterami o wartości życiowe. 
Brakowało mi jednak muzyki i tańca.  

To było przedstawienie na piątkę  
Kamila Jamroz Teatr Punkt z Warszawy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawienie „Śpiące przygody królewskiej rodziny”  
Mocne punkty przedstawienia? Dobre żarty, żaba będąca 

wróżką, klątwa za cukierek, niańka, postacie, wątek i w końcu 
całokształt. Aktorzy dobrze znali swoje role, byli pewni siebie, 
akcent niektórych postaci, interakcja między nimi. Wszyscy dobrze 
się bawili na scenie. Szacun.  

Co mnie zaskoczyło? Lokowanie produktów <3,  żaba-wróżka, 
to że takie dzieciaki mają tak fajne teksty i że TAK zagrali. 
Pojawienie się niańki, księżniczka, łosoś w sosie brokułowym. 
Słowem żarty, tricki, połączenie bajek. Mam nadzieję, że wygrają.  

Ocena 9,3 / 10  
Michał Górecki Teatr Punkt  
 
Przedstawienie „Pan czy nie pan”  
Podobało mi się przedstawienie problemu wkupienia się 

mieszczanina w kręgi szlachty i to w tak zabawny sposób. Do tego 
ośmieszenie i wykpienie takiej sytuacji. Aktorzy grali dynamicznie 
na scanie. Idealnie wcielili się w swoje role. Nie było osoby 
wyróżniającej się z grupy. Fantastyczna kreacja głównego bohatera 
zasługuje jednak na plus. Na koniec zaskoczyło mnie złudzenie 
rzeczywistości. Nagle przestrzeń sceniczna zmienia się w prawdziwy 
salon. Pełen profesjonalizm.  

 W sakli 1 do 10 przedstawienie oceniam na 10  
Milena Bobińska Warszawa Punkt  
 
Przedstawienie „Ania”  
Najbardziej podobała mi się koncepcja oraz konwencja w jakich 

reżyser i scenarzysta postanowili wprowadzić do przedstawiania 
bohaterów spektaklu.  Naturalizm w tym przedstawieniu był 
ogromnym plusem dla zbudowania napięcia i wymowy spektaklu.  

U aktorów widać było zaangażowanie w grę, choć sama gra była 
daleka od ideału. Uwagę przyciągały wady w dykcji i przejęzyczania. 
Wrażenie realizmu zachodzących wydarzeń  - w mojej opinii - 
zachowano dzięki konwencji i koncepcji autora spektaklu. Był to 
spektakl poruszający wiele problemów, choć nie wszystkie zostały 
rozwinięte i nie we wszystkie się zagłębiono. Uważam, że podjęta 
tematyka była oznaką odwagi autora spektaklu i całej 
przedstawiającej grupy.  

Ciekawe było dla mnie umieszczenie przedstawiania na tym 
festiwalu, gdyż odbiegał on od innych.  

Ocena - ciekawa koncepcja, ale wątpliwej jakości efekt  
Filip Eyoum, Teatr Punkt Warszawa  
 
Przedstawienie „Śpiące przygody królewskiej rodziny”  
Podobała mi się zmieniona historia śpiącej królewny. To 

wywarło na mnie bardzo dobre wrażenie. Aktorzy grali bardzo 
ciekawie, choć według mnie mówili niewyraźnie, przez co nie można 
było zrozumieć, o czym mowa. Zaskoczył mnie humor przestawiania 
oraz ciekawy pomysł na jego realizację. Nie mam uwag.  

Moja ocena przedstawiania to 8  
Ola Towarnicka z Warszawy  
  








