Dotychczas ukazały się:

Monika Żółkoś, „Dialog”
Kochan zdradza zamiłowanie do groteski i żonglowania literackimi,
kulturowymi i społecznymi kontekstami, wyróżnia go jednak dbałość
o spójność dramatyczną wydarzeń, atrakcyjność miejscami
sensacyjnej fabuły, wielość typów języka, jakim każe się posługiwać
swoim postaciom, oraz sposób integrowania z własnym tekstem
odwołań literackich, które mają nie tylko postać aluzji, ale też (… )
jawnie wmontowanych w kwestie cytatów.
TR/PL

Dramatopisarstwo Marka Kochana, niezależnie od portretowania
świata mediów zagarniającego świat realny, wręcz zastępującego go
wykreowanym obrazem, pokazuje także ciągłą grę między fikcją
i rzeczywistością. Często gubimy się w kwestii, gdzie przebiega między nimi granica.
Kalina Zalewska
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DRAMATY POLSKIE

NASZE DRAMATY to seria wydawnicza w całości poświęcona polskiej dramaturgii współczesnej. Stworzyliśmy ją w odpowiedzi na
rosnącą we współczesnej kulturze polskiej
potrzebę obcowania z dramatem jako dziełem
pisarza. Wydaje się bowiem, że spośród wszystkich rodzajów literackich, powstających w Polsce przełomu tysiącleci, dramat podlegałprzemianom najbardziej wyrazistym – narodził się
wręcz jako nowy rodzaj artystycznej ekspresji.
Zagarniając obszary świata dotychczas
„nieprzedstawionego”, okazałsię laboratorium
wrażliwości artystycznej Polaków, łamiąc
konwencje i oczekiwania odbiorców, odświeżył nasze rozumienie dramatyczności życia
w Polsce tu i teraz. Wypowiedzi dramatyczne
polskich autorów domagają się zatem uważnej
lektury, podobnie jak dramaty codzienne Polaków czekają na nowe odczytanie.
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Marta Guśniowska, Wielkie mi coś
RafałWojasiński, Dramaty
Marek Pruchniewski, Pułapki i wędrówki
Antonina Grzegorzewska, Ifigenia i inne dramaty
Szymon Bogacz, Sorry, Polsko
Anna Wakulik, Błąd wewnętrzny

Marek Kochan żywi swoje dramaty diagnozami społecznymi, ale
jednocześnie szuka formy teatralnej, które pozwoli te rozpoznania
przekroczyć (… ). Twórczość ta oparta jest na nieoczekiwanych
połączeniach współczesności oraz tradycji literackich i teatralnych.
(… ) Echa uznanych konwencji pozwalają rozbić realizm obrazów
wielkomiejskiego życia, a jednocześnie mocno się z nim sczepiają,
tworząc nową jakość – trochę zaskakującą, trochę dziwaczną.
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Marek Kochan – pisarz, reżyser radiowy, profesor
Uniwersytetu SWPS.
Wydał m.in. powieści Plac zabaw (2007), Fakir z Ipi
(2013), powieść dla dzieci Martynika i Biała Wyspa (2014),
opowieści sufickie Turban Mistrza Mansura (2014), zbiór
dramatów w języku hiszpańskim Cinco obras de teatro
(2016) oraz Dramaty wybrane (2019).
Autor wielu sztuk prezentowanych w Polsce i za granicą,
m.in. w Berlinie, Neapolu, Madrycie, Hawanie, Tel Awiwie,
Buenos Aires i Nowym Jorku.
Jest autorem kilkunastu słuchowisk, od lat współpracuje
z Teatrem Polskiego Radia. Teatr Telewizji TVP zrealizował jego Traktat o miłości (2016, reż. Agata Puszcz),
Rio (2018, reż. Redbad Klynstra-Komarnicki) oraz Trójkąt
Bermudzki (2020, reż. Bodo Kox).
Otrzymał różne nagrody za sztuki: Argo, Reduty, Trzej
panowie jadą autem, Lento rubato, Rio, Prezydent
Paderewski.

Artur Grabowski, Trzy, cztery – tragedia!
Zdzisław Hejduk, Głosy z szuflady
Artur Pałyga, Powrót bogów
Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Siedem
nieprzyjemnych sztuk...
Tomasz Man, Sex machine i inne
Mariusz Bieliński, Księga psa...
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