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Czechow scharakteryzował swoją sztukę jako „tekst o pięciu impulsach miłości i o niczym więcej”. 

Skomplikowane  relacje  uczuciowe  pomiędzy  bohaterami sprawiają,  że  na  Mewę  można 

rzeczywiście patrzeć jak na klasyczną historię miłosną rozgrywającą się w środowisku artystycznej 

bohemy.  Twórcy spektaklu  deklarują  jednak:  „Pamiętamy o głównej  myśli  dramatu  Czechowa, 

zgadzamy się, że miłość jest najsilniejszym impulsem w jego utworze – tak jak w prawdziwym 

świecie.  Jednak dla nas  Mewa jest także dramatem o sztuce,  w której każdy z nas szuka sensu 

własnego  życia.  Równie  dobrze  można  ten  sens  odnaleźć  w  rodzinie,  w  byciu  lekarzem,  czy 

astronautą. Najważniejsze jednak, to odnaleźć go we własnym doświadczeniu. Przekroczyć siebie i 

wypełnić własne istnienie tym sensem – to wielka odwaga.  Mewa to dramat o (nie)zdolności do 

przekroczenia siebie.”

Akademia  Sztuk  w  Bańskiej  Bystrzycy  powstała  w  1997  i  jest  jedną  z  dwóch  uczelni 

artystycznych  na  Słowacji,  która  zapewnia  teoretyczną  i  praktyczną  edukację  w  dziedzinach 

muzyki,  teatru  i  sztuk  pięknych.  Prowadzi  trzy  wydziały:  Wydział  Sztuk  Pięknych,  Wydział 

Muzyczny i,  utworzony w roku 1999 w miejsce  wcześniejszej  Katedry Aktorstwa i  Reżyserii, 

Wydział  Teatralny.  Studenci  mogą  wybierać  pomiędzy  czterema  specjalizacjami,  oferującymi 

kształcenie w stopniu zarówno licencjackim, jak i magisterskim: aktorstwem, reżyserią teatralną, 

dramaturgią  i  teatrologią,  reżyserią  filmową  i  scenopisarstwem  oraz  realizacją  filmów 

dokumentalnych.  Od roku 2010 uczelnia  umożliwia studia doktoranckie w ramach specjalizacji 

reżysersko-dramaturgiczno-teatrologicznej,  a  także  specjalizacji  aktorskiej.  W tym samym roku 

ukończono budowę szkolnego studia filmowego. W ostatnich latach uczelnia uruchomiła program 

współpracy międzynarodowej, nawiązując kontakty ze szkołami teatralnymi na terenie Chorwacji, 

Czech, Estonii, Francji, Polski, Serbii, Słowenii, Ukrainy i Włoch.
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