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3 września 2020 roku odbyła się premiera spektaklu „Noc świata. Sebyła” – realizacji
telewizyjnej, fragmentów twórczości Władysława Sebyły, według scenariusza Marii
Doroty Pieńkowskiej i reżyserii Dariusza Kowalskiego. Tytuł zaczerpnięty został z
młodzieńczego, do dziś pozostającego w ineditach dramatu Władysława Sebyły
zatytułowanego „Dialog w ciemności”, w którym młody autor zawarł profetyczną wizję
przyszłości świata.

W programie widowiska została ukazana korespondencja poety z żoną Sabiną, od
początków ich znajomości, aż po listy z obozu w Starobielsku i – oczywiście – utwory
Poety. Spektakl ubogacała muzyka i wizualizacje, dzięki którym, pamięć o bohaterach
programu stała się bardziej „dotykalna”. W końcu to sam Sebyła marzył o zwycięstwie
nad mgłą, która tak długo okrywała katyńskie groby oraz znaki pamięci o ofiarach mordu.
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Poprzez projekt „Noc Świata. Sebyła.” mieliśmy na celu dotknąć równolegle kilku dziedzin
życia społecznego i kulturalnego. Sięgnięcie po twórczość Władysława Sebyły i ukazanie
jego osoby w spektaklu jest uczczeniem polskiego poety, ale też oddaniem hołdu ofierze
poległej pod Katyniem. Ma ono szczególne znaczenie w 80. Rocznicę zbrodni katyńskiej.
Polska sztuka i polska historia tak długo będą obecne w sercach i świadomości
odbiorców, jak długo trwać będzie o nich pamięć. Wychodząc z tego zasadniczego
założenia, pragniemy tę pamięć utrwalać poprzez odtworzenie i przeniesienie spektaklu o
artyście, napisanego przez Marię Dorotę Pieńkowską do sieci – tak, aby był on dostępny
dla jak najszerszej publiczności.



„Noc świata. Sebyła” miało swoją premierę na mediach społecznościowych
stowarzyszenia Muza Dei. Ogromne zainteresowanie postacią Władysława Sebyły bardzo
pozytywnie nas zaskoczyło. Dla wielu odbiorców spektaklu była to pierwsza taka szansa,
by zgłębić informacje o tej wyjątkowej, ale nieco zapomnianej postaci.

LINK DO SPEKTAKLU

Ta niezwykła opowieść o tragicznych losach Władysława Sebyły przeniosła odbiorców w
świat II wojny światowej. To bardzo ważne, by w sieci, obok wielu przeróżnych propozycji
kulturalnych znalazły się także tego typu wartościowe treści, które przede wszystkim
mogą korzystnie wpłynąć na rozwój i wiedzę młodego człowieka, który w Internecie
spędza wiele czasu.
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Autorką scenariusza jest Maria Dorota Pieńkowska, poetka, starszy kustosz w Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza. Udział w spektaklu wzięli wybitni polscy aktorzy,
Halina Rowicka oraz Dariusz Kowalski, który odpowiadał także za reżyserię.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

https://youtu.be/w8hbcOpICUU
http://muzadei.pl/projekt/noc-swiata-sebyla/
http://muzadei.pl/projekt/noc-swiata-sebyla/


Dziękujemy Muzeum Literatury Im. Adama Mickiewicza w Warszawie za udostępnienie
materiałów archiwalnych oraz Polskiemu Radiu, licencjodawcy fonogramu, który
wykorzystaliśmy jako tło muzyczne spektaklu.
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http://muzeumliteratury.pl/
https://nck.pl/
http://muzadei.pl/
http://www.sklep-bonart.pl/

