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Matt i Davis znają się jeszcze ze studiów. Pierwszy jest początkującym dramatopisarzem, któremu 
wciąż nie udaje się osiągnąć sukcesu. Drugi to energiczny wydawca, w agresywny i cyniczny sposób 
wykorzystujący swoich autorów. Kiedy po kolejnych niepowodzeniach i odejściu dziewczyny Matt 
wpada w depresję, David proponuje mu wspólny wyjazd do Holandii. Ich pełna niedomówień przyjaźń 
komplikuje się jeszcze bardziej, gdy wkracza w nią Christina, młoda dziewczyna z amsterdamskiej 
dzielnicy czerwonych latarni. Kontrowersyjna sztuka o lęku ‒ przed samotnością, ale i przed 
intymnością, za którą Adam Rapp otrzymał w 2006 roku nominację do nagrody Pulitzera. 

 

Instytut Teatralny i Filmowy im. Lee Strasberga (TFI) przy 15 Ulicy w Nowym Jorku to jedna z 
najważniejszych szkół aktorskich w Stanach Zjednoczonych, wyznaczająca standardy dla artystów 
Hollywood i Broadwayu. Pozostaje punktem odniesienia także dla twórców funkcjonujących poza 
głównym nurtem amerykańskiej sceny i ekranu. Została założona w roku 1961 przez Lee Strasberga, 
aktora, reżysera i pedagoga, który osobiście wychował trzy pokolenia aktorów – od Marylin Monroe i 
Jamesa Deana do Mickeya Rourke’a i Angeliny Jolie. Podstawą kształcenia w Instytucie jest tzw. metoda 
Strasberga, wyprowadzona z systemu Konstantego Stanisławskiego. Zakłada ona realistyczny styl gry, 
oparty na psychologicznym konstruowaniu postaci. Oprócz regularnych czteroletnich studiów 
aktorskich, reżyserskich i producenckich uczelnia oferuje również rozmaite kursy i warsztaty aktorskie 
o rożnym stopniu intensywności i zaawansowania, m.in. przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 
od siedmiu do osiemnastu lat program Young Actors. Instytut posiada swoją filię w Los Angeles. Od 
śmierci Strasberga w roku 1982 jest prowadzony przez wdowę Annę Strasberg. Do najsłynniejszych 
absolwentów szkoły należą m.in.: Robert DeNiro, Al Pacino, Barbara Streisand, Paul Newman, Gene 
Wilder, Jane Fonda, Christopher Walken, Julia Roberts, Harvey Keitel, Uma Thurman i Scarlett 
Johansson. 

Studenci Instytutu Teatralnego i Filmowego im. Lee Strasberga gościli na MFST ITSelF ze spektaklem 

Kapelusz pełen deszczu wg Michaela V. Gazza w reżyserii Johanny McKeon w roku 2011. 

 

reżyseria: Laura Savia 

scenografia: Gabriel Firestone 

kostiumy: Jana Bergstedt 

reżyseria światła i dźwięku: Eric Mercado 

choreografia: Lisa Kopitsky 

muzyka: Andrew Butler 

obsada: Sean Borderes (Davis), Shannon Spangler (Christina), Mike Turner (Matt) 

 

 


