GWIAZDY I KONSTELACJE – SZTUKA NAD BAŁTYKIEM

Cztery festiwalowe dni, kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych i błysk fleszy.
Już 7 lipca w Międzyzdrojach będzie można spotkać czołowe postaci scen teatralnych, świata
kina i telewizji. Wakacyjna stolica kultury i sztuki zyska nowe oblicze.
W programie Festiwalu Gwiazd znalazły się wybrane wydarzenia teatralne sezonu
2010/2011, koncerty plenerowe i kameralne, wystawy plakatów, fotografii i malarstwa.
Opracowania koncepcji artystycznej 16. edycji podjął się Olaf Lubaszenko – znany aktor
teatralny i filmowy, reżyser i producent. Dyrektor Artystyczny podkreśla, że największą siłą
festiwalu jest możliwość bezpośredniego kontaktu widzów z artystami nie tylko poprzez sesje
autografowe, ale również prezentację najnowszych dokonań gości.
Tradycją Festiwalu jest honorowanie artystów przez uwiecznienie odcisków ich dłoni
oraz autografów na Alei Gwiazd. - Bardzo ważne jest to, że festiwale z udziałem znanych
i cenionych artystów z Polski i zagranicy na stałe wrosły w pejzaż naszej nadmorskiej
miejscowości. Kontynuując tradycję, zapraszamy wszystkich do spędzenia niezapomnianych
chwil w Międzyzdrojach – zachęca Jadwiga Bober, Dyrektor Międzynarodowego Domu
Kultury w Międzyzdrojach, który jest organizatorem Festiwalu. Swoje ślady w Alei Gwiazd
zostawiło już 108 wybitnych przedstawicieli polskiej kultury. W tym roku do ich grona
dołączą Izabela Kuna, Janusz Józefowicz i Zbigniew Górny.
Od kilku lat najwybitniejsi artyści są honorowani również pomnikami ustawianymi wzdłuż
Alei Gwiazd. Podczas tegorocznej edycji zostanie odsłonięty Stolik Krzysztofa Kolbergera oryginalna forma uczczenia pamięci zmarłego w styczniu artysty.
Festiwal Gwiazd ma w tym roku muzyczno-teatralną odsłonę. W programie perełka dla
miłośników musicalu - plenerowy pokaz legendarnego „Metra”. Od swojej prapremiery,
20 lat temu, był wystawiany już ponad 1500 razy, ale nigdy w Międzyzdrojach.
Coś dla siebie znajdą również miłośnicy kina – w programie pokazy polskich hitów
mijającego sezonu. Pamiętamy także o najmłodszych widzach. Przygotowaliśmy dla nich
atrakcje Sceny Plenerowej.

Zapraszamy do Międzyzdrojów w dniach od 7 do 10 lipca.

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić się Państwu, jako Dyrektor Artystyczny 16.
Festiwalu Gwiazd. Zdaję sobie sprawę z tego, jak duża towarzyszy temu odpowiedzialność. Za nami
przecież piętnaście udanych edycji imprezy, która na trwałe wpisała się w kalendarz wydarzeń
artystycznych, nie tylko Międzyzdrojów, ale całego kraju. Podejmując się tworzenia tegorocznego
festiwalu chcemy zachować, to, co było w nim dotąd najlepsze – uszanować dorobek jego Twórców,
a naszych poprzedników.
Pragniemy, aby tradycyjnie największą siła festiwalu była niepowtarzalna możliwość
bezpośredniego kontaktu Widzów z Artystami nie tylko poprzez sesje autografowe, ale także
prezentację najnowszych dokonań scenicznych naszych Gości. Zamierzamy też kontynuować
wspaniałą tradycję honorowania wybitnych osiągnięć artystycznych miejscem w Alei Gwiazd. W tym
roku swoje dłonie odcisną: Izabela Kuna, Janusz Józefowicz, Zbigniew Górny i Krzysztof Materna.
Wyjątkowy wieczór poświęcimy naszemu zmarłemu Koledze. W Alei Gwiazd zostanie
odsłonięty Stolik Krzysztofa Kolbergera - oryginalna forma uczczenia pamięci zmarłego Artysty.
Uzupełnieniem głównej oferty programowej będą liczne imprezy towarzyszące. Z dumą
zapraszam Państwa na specjalny plenerowy pokaz legendarnego musicalu Metro, od którego
premiery minęło w tym roku 2o lat. Pamiętamy także o najmłodszych widzach. To dla nich
przygotowaliśmy liczne atrakcje Sceny Plenerowej. Dla miłośników kina także coś interesującego –
pokazy największych polskich hitów mijającego sezonu.

Serdecznie zapraszam do Międzyzdrojów w dniach 7 – 10 lipca.

Do zobaczenia.
Olaf Lubaszenko
Dyrektor Artystyczny Festiwalu Gwiazd
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To Metro, Subway, U-Bahn - underground!

Na początek 16. edycji Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach schodzimy pod ziemię i
odwiedzamy „azyl artystycznych banitów”.
METRO - to słowo już 7 lipca będzie na ustach wszystkich. Nowa formuła Festiwalu
koncentruje się na niezależności sztuki, a nic nie symbolizuje jej lepiej niż pierwsza prywatna
produkcja teatralna w powojennej Polsce.
Prapremiera musicalu odbyła się 30 stycznia 1991 w Teatrze Dramatycznym w
Warszawie. Premiera - 16 kwietnia 1992 w teatrze Minskoff na Broadwayu. Od 1997 roku
spektakl grany jest w teatrze Studio Buffo, ale nigdy wcześniej wykonawcy nie dali namówić
się na show nad Bałtykiem. Dzięki wysiłkom zespołu organizacyjnego Festiwalu Gwiazd
historyczne „Metro” zagości na scenie Amfiteatru.
W musicalu wystąpi m.in. Natasza Urbańska i Olaf Lubaszenko, Dyrektor
Artystyczny Festiwalu Gwiazd, który grał w ponad 800 przedstawieniach musicalu. Spektakl
pozwolił zaistnieć na polskiej scenie wielu sławnym artystom, m.in. Edycie Górniak,
Katarzynie Groniec, Robertowi Janowskiemu czy Michałowi Milowiczowi. W
Międzyzdrojach pojawi się również Janusz Józefowicz, który zostawi swój „ślad” na Alei
Gwiazd.
Nasze zaproszenie przyjęło ponad 80 gwiazd teatru, kina i telewizji. Zapraszamy
Państwa na 8 wyjątkowych sztuk teatralnych. Więcej informacji na ich temat pojawi się już
niebawem.
Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Przypominamy, że
czekamy na Państwa w dniach od 7 do 10 lipca.

