
 
 

Projekt Laramie po raz pierwszy w Polsce!  
 
Już 20 września w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawa odbędzie się polska            
prapremiera sztuki uznanej przez New York Times za jedną z 20 najważniejszych sztuk             
ostatnich dekad. Spektakl jest wspólnym dziełem Teatru oraz nowo-powstałej Fundacji          
FETA, której celem jest edukacja teatralna młodzieży.  
 
 
Projekt Laramie należy do gatunku teatru faktu. Wszystkie słowa wypowiedziane w sztuce            
padły rzeczywiście z ust mieszkańców prowincjonalnego miasteczka Laramie w stanie          
Wyoming, a zarejestrowane zostały przez członków nowojorskiej grupy teatralnej Tectonic          
Project pod przewodnictwem Moisésa Kaufmana. Spektakl jest zapisem rozmów         
nowojorskich aktorów ze społecznością miasta Laramie. Poprzez swój naturalizm,         
minimalizm, bezpośredniość i brak literackiego szlifu, Projekt Laramie uderza właśnie tam,           
gdzie powinien: w sumienie, w emocje, w myśli i... w serce...  
 

 
 
Kanwą tekstu jest morderstwo 21-letniego Matthew Sheparda, studenta Uniwersytetu         
Wyoming, dotkliwie pobitego, torturowanego i przywiązanego przed śmiercią do płotu na           
obrzeżach miasta, gdzie odnaleziony został dopiero osiemnaście godzin później. Matthew          
fizycznie na scenie nie ma. Jest jego historia i emocje, związane z historią geja,              
funkcjonującego w małej, zamkniętej społeczności. Historia, o której po zakończeniu          
spektaklu nie można przestać myśleć. Historia o tym, jak niewiele potrzeba, aby nie było              
przestrzeni na dialog.  
 



Poruszające. Aktualne. Bezkompromisowe. Ważne.  
 

Powstała w 2000 roku sztuka tylko w ostatniej dekadzie została wystawiona ponad 2000             
razy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jej wpływ na wyobraźnię widzów każdej grupy             
wiekowej oraz każdej klasy społecznej jest dowodem na siłę teatru zaangażowanego           
społecznie i wychodzącego poza ramy wysokiej sztuki granej wyłącznie dla wąskiej,           
wielkomiejskiej publiczności.  

 
Spektakl powstał w koprodukcji Teatru Dramatycznego i Fundacji FETA. Premiera została           
zaplanowana na 20 września 2019 r., Scena na Woli im. T. Łomnickiego. 
 
 
 
 
 
 
OBSADA SPEKTAKLU 
Daria Widawska, Agnieszka Matysiak, Katarzyna Krzanowska, Anna Mrozowska, Monika Obara,          
Zuzanna Bernat, Beata Kawka, Katarzyna Głogowska, Daniel Mosior, Damian Kulec, Jacek           
Kopczyński, Karol Wróblewski, Filip Milczarski i Michał Wolny.  
 
REŻYSERIA  
Michael Gieleta - „Projekt Laramie” jest jego pierwszą realizacją teatralną w Polsce. Gieleta jest              
również autorem tłumaczenia tekstu. Reżyseruje głównie na deskach teatrów brytyjskich,          
amerykańskich, skandynawskich i południowoafrykańskich. Absolwent Uniwersytetu w Oxfordzie.        
Kształcił się w Royal Shakespeare Company, Covent Garden, Glyndebourne i londyńskim National            
Theatre. Pracował jako asystent Franca Zeffirellego na West End. Jest wykładowcą Królewskiej            
Akademii Teatralnej w Londynie oraz Yale University. Przez pewien czas pełnił obowiązki dyrektora             
artystycznego awangardowej grupy The Cherub Company London. Współpracował z Yale School of            
Opera, Royal College of Music oraz Birmingham Conservatoire.  
Wyreżyserował między innymi: Lingua Franca (Brits off Broadway, Nowy Jork), Fragile! Oraz Le             
Mariage (Arcola Theatre, Londyn, Amadeus (Maltz Jupiter, Floryda), Bitter Sweet (Bard           
Summerscape, Nowy Jork), Hortensia and the Museum of Dreams (Finborough Theatre, Londyn),            
Wieczor Trzech Króli (Festiviteten Haugesund, Norwegia) oraz włoska premiera Naszej Klasy (Roma            
Teatro Festival).  
Jego operowe realizacje to między innymi: prapremiera The Prince of Players Carlisle Floyd (Houston              
Grand Opera, USA), Hubicka, Maria oraz Koanga (Wexford Opera Festival, Irlandia), Manon (Cape             
Town Opera, RPA), Schauspieldirektor oraz Le Rossignol (Santa Fe Opera), La Bohème (Yale             
Opera, USA) oraz Der Zauberflüte (Chicago Opera Theater, USA).  
 
 
 
FETA - Fundacja Edukacji Teatralnej i Artystycznej powstała w kwietniu 2019 roku. Założycielkami są: Beata               
Kawka - aktorka i producentka oraz Ilona Czech – Kłoczewska, producentka i muzyk. Fundacja została               
stworzona z myślą o edukacji teatralnej młodych ludzi, dla których oferta na rynku teatralnym jest niepełna. Misją                 
Fundacji jest piętnowanie niesprawiedliwości, dawanie odwagi do mówienia głośno o tym, co boli, uczenie              
tolerancji i tego, jak stawiać czoło mowie nienawiści. Spektakle, realizowane przez FETĘ będą traktować o               
poszanowaniu inności i szeroko pojętej tolerancji. Ambasadorkami Fundacji FETA są Joanna Brodzik i Daria              
Widawska.  


