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16:30 Strefa Kultury

Studenckiej US
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For 18 years the theatre has been workin in a non-typical form, as a 
non-institutional entity, with no permanent location. This, however, did not 
stop them from releasing several dozen premieres and winning a few 
international competitions. The premieres take place in various places in Poland 
and abroad. Apart from the regular crew, the theatre also engages actors for 
particular projects. The theatre engages in international projects, cooperating 
with institutions from Belarus, Georgia, Serbia, Bosnia and Hercegovina, and 
Estonia, resulting in a few co-productions already. An additional benefit of such 
form of work are, for example, Polish translations of Belarussian dramas, the 
translation of Wiesław Myśliwski’s “Złodziej” into Georgian, ans Sławomir 
Mrożek’s “Męczeństwo Piotra O’Heya” into Belarussian. The theatre cooperates 
with various institutions in the field of art therapy through theatre for people 
who are intellectually disabled.

Od 18 lat teatr działa w bardzo nietypowej formule, istniejąc jako podmiot 
nieinstytucjonalny, bez stałego miejsca działalności. Nie przeszkodziło to mu 
doprowadzić do kilkudziesięciu premier i wygrać kilku międzynarodowych 
konkursów. Premiery odbywają się w różnych miejscach w kraju i za granicą. 
Oprócz osób stale współpracujących angażowani są aktorzy do konkretnych 
projektów. Teatr angażuje się w projekty międzynarodowe, współpracując z 
podmiotami instytucjonalnymi Białorusi, Gruzji, Serbii, Bośni i Hercegowiny 
oraz Estonii. Powstało już kilka koprodukcji. Dodatkowym pokłosiem takiej 
formy działalności są na przykład tłumaczenia na polski dramaturgii 
białoruskiej, tłumaczenie na gruziński dramatu „Złodziej” Wiesława 
Myśliwskiego, na białoruski „Męczeństwa Piotra o'Heya” Sławomira Mrożka. 
Teatr współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie arteterapii przez teatr dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Monodram powstaje jednocześnie w trzech miejscach i grają w nim w trzech 
językach trzy różne aktorki. Są to: Mińsk na Białorusi, Świętochłowice w Polsce 
i Moskwa w Rosji (wiosna 2018).
Realizacje łączy ten sam tekst, którego adaptacji dokonał reżyser, muzyka 
skomponowana przez Jacka Panka i ten sam reżyser – Dariusz Jezierski. Reszta 
jest eksperymentem – inna wrażliwość aktorek i publiczności, inne konwencje, 
inne rozwiązania sceniczne.
Podkreślić należy geniusz Susanny Kaysen, znanej nam z głośnej "Przerwanej 
lekcji muzyki". Jej autoironia i sposób w jaki opowiada o rzeczach 
najtrudniejszych, świadczą o absolutnym kunszcie pisarskim. Adaptacja 
zachowała te zalety. Publiczność czekają zatem salwy śmiechu, ale i chwile 
skupionej refleksji.
O czym chcemy powiedzieć? O tym, co jest normalne a przecież wypierane nie 
tylko z kultury, ale nawet z języka. Brakuje słów, które mogłyby służyć do 
opowiedzenia o fizjologii kobiety bez wywoływania zawstydzenia, 
zażenowania, a zaraz za nimi oburzenia. Nie rażą "penis", "fiut", nawet "kutas", 
czy śląski "ciul". Słowa "pochwa", "cipka", "wagina" wywołują podejrzliwość. 
Nie? Na pewno…?
Spektakl ma także drugi plan. Jego naturalną kontynuacją są anonimowe 
ankiety rozdawane kobietom, które oglądały spektakl. Posłużą one jako 
materiał dla analizy socjologicznej różnic w sytuacji kobiet w trzech krajach, w 
których odbywa się projekt.

The monodrama created in three places simultaneously, performed in three 
different languages by three different actors. The places are: Minsk in Belarus, 
Świętochłowice in Poland, and Moscow in Russia (Spring 2018). 
The productions are connected by one and the same text, dramatised by the 
director, by music composed by Jacek Panek, and by the person of the director, 
Dariusz Jezierski. The rest is an experiment - different sensitivities of the 
actresses and the audiences, different conventions, different stage 
arrangements.
One should underline the genius of Susanna Kaysen, whom we know from the 
famous “Girl, Interrupted.” Her auto-irony and the way she talks about the 
most difficult things reveal her absolute writing craft. The dramatisation kept 
these virtues. The audience will therefore experience both laughter and 
moments of focused reflection. 
What do we want to talk about? About what is normal but still subsided not 
only from culture but even from language. We lack words which could be used 
to talk about the female physiology without evoking embarrassment, 
mortification, and also indignation. The words “penis,” “dick,” even “cock” or 
“schlong” do not throw us off. The word “vagina” or “pussy” cause suspicion. 
No? Are you sure? 
The performance also has a background to it. A natural continuation are the 
anonymous questionnaires given to women who watched the performance. 
They will serve as the material for the sociological analysis of differences in the 
situation of women in three countries, where the project is carried out.

Reżyseria: Dariusz Jezierski  
Czas trwania: 50min

Directed by: Dariusz Jezierski  
Duration: 50min

TEATR NOWEJ SZTUKI
APARAT, KTÓRY DAŁA MI MATKA

Poland



7.09.2018
17:45 Akademia

Sztuki

Egidijus Radžius Theatre (Egidijus Radžius (1929-2000) -były reżyser) jest jedną 
z najstarszych amatorskich grup dramatycznych na Litwie. Pierwsza premiera 
odbyła się w Kretyndze w 1964 roku. Aktorzy z Kretyngi w wielu festiwalach w 
Litiwe i Polsce, a także w Rosji i Macedonii. W 2009 roku - grupa prezentowała 
spektakle dla litweskiej publiczności w Chicago i Lemont (USA); brała udział w 
International Festival of monoperformances "Solo" w Moskwie.
Spektakle z Kretyngi były kilkukrotnie nagradzane na Lithuanian Amateur 
theaters festival "Atspindžiai", nominowane w rozmaitych kategoriach na 
republican amateur theater festival "Tegyvuoja teatras".
Aktorzy z Kretyngi zdobywali nagrody na rozmaitych festiwalach teatru 
amatorskiego w Litiwe i Łotwie.
Teatr z Kretyngi dwukrotnie - w 2003 i 2012 - był nominowany do nagrody 
“Złotego Ptaka” - najważniejszej nagrody dla artystów-amatorów na Litwie, 
którą w 2014 Teatr Egidijusa Radžiusa z Kretyngi w końcu otrzymał.

Egidijus Radžius Theatre (Egidijus Radžius (1929-2000) - former director) is one 
of oldest amateur drama groups in Lithuania. First premiere in Kretinga was 
held in 1964.
Kretinga's actors performed in different festivals across Lithuania, in Latvia and 
Poland, as well as in Russia and Macedonia. In 2009 - group presented 
performance to Lithuanians in Chicago and Lemont (USA), took part in 
International Festival of monoperformances "Solo" in Moscow.
Several times Kretinga's performances were awarded with the diplomas of the 
Lithuanian Amateur theaters festival "Atspindžiai", nominated in various 
categories at the republican amateur theater festival "Tegyvuoja teatras".
Kretinga's actors have won various awards at various festivals of amateur 
theaters - in Lithuania and Latvia.
Kretinga's theatre twice - 2003 and in 2012 - was nominated for "Golden Bird" 
award - higest award for amateur artist in Lithuania. And, finaly, in 2014 

Bankierzy zawsze lubili żyć bogato. Dobry wizerunek jest najważniejszy i nie 
ma znaczenia ile to kosztuje.
Nadchodząca rocznica w banku jest doskonałą okazją do wzmocnienia reputacji 
firmy i zaimponowania “ważnym” ludziom. Wszystko co musisz zrobić to 
oszołomić wszystkich luksusem, nagrodzić pracowników i “podkolorować” 
liczby w raportach.
Jednak nawet w taki dzień jak ten niektóre sprawy nie idą tak gładko, jak 
chciałby tego Prezes Zarządu - pan Shipuchinas.Księgowy nie może skończyć 
pisać przemówienia, żona wróciła ze wsi żądając uwagi, hol jest pełny 
wścibskich klientów i na koniec okazuje się, że z sytuacją finansową banku nie 
jest zbyt różowo.
Uroczystość piętnastej rocznicy banku zmienia się w katastrofę...

Bankers have always liked to live wide. Good image is the most important thing 
and it does not matter how much it costs.
The upcoming anniversary of the bank is a wonderful occasion to strengthen 
further institution’s reputation and to impress the “necessary” people. All you 
have to do is to stun everyone with luxury, reward your employees and “embel-
lish” the numbers in some reports.
However even on the day like this some things do not go as smoothly as the 
Chairman of the Board Shipuchinas would like them to be. The Accountant 
cannot finish writing the speech, his wife comes back from the countryside 
demanding attention, the hall is filled with nosy customers and in the end it 
shows up that the financial situation of the bank is not that good.
The celebration of the 15th anniversary of the bank turns into a catastrophe...

Międzynarodowy Festiwal Teatralny PRO CONTRA 2018 / International Theatre Festival PRO CONTRA 2018

Reżyseria: Nerijus Gedminas 
Czas trwania: 50min

Directed by: Nerijus Gedminas
Duration: 50min

EGIDIJUS RADŽIUS THEATRE OF KRETINGA REGIONAL CULTURAL CENTER
"THE JUBILEE" ("THE ANNIVERSARY")

Lithuania



7.09.2018
19:00 Sala

„Eureka”
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Nasz “D.O.M.” jest studiem teatru fizycznego dla dorosłych o dowolnym 
poziomie fizycznego wyszkolenia. Teatr fizyczny jest syntezą teatru i sztuk 
tanecznych z wykorzystaniem elementów pantomimy, akrobatyki i cyrku. Tutaj 
głównym środkiem wyrazu jest potencjał ludzkiego ciała. Nasze studio teatralne 
istnieje od czterech lat. Dzisiaj aktorzy teatru są absolwentami studia. Repertuar 
bazuje na przygotowanych przez nich pracach. W latach 2016-17 odwiedziliśmy 
kilka festiwali teatru amatorskiego: - 33. RITU w Liege (Belgia), A-Festival w 
Tartu (Estonia), Teatralny Koufar w Mińsku (Białoruś).

Po śmierci męża Bernarda Alba ogłasza ośmioletni czas żałoby i razem ze 
swoimi córkami ukrywa się za murami rodzinnego domu. Wkrótce pojawia się 
mężczyzna, który uwodzi najstarszą z córek, wyznaczoną jako 
spadkobierczynię największej części majątku po nieboszczyku. Jednak szczere 
uczucie mężczyzna żywi do najmłodszej córki, która także szaleńczo się w nim 
zakochuje.
Pewnej nocy Bernarda dowiaduje się, że Adela jest gotowa wyjść za Pepe, i że 
decyzja już zapadła. Znajdując mężczyznę w swoim domu, Bernarda usiłuje go 
zabić. Myśląc, że matka zastrzeliła jej ukochanego, Adela popełnia 
samobójstwo.

After the husband’s death Bernarda Alba declares an eight-year mourning 
period and together with her daughters hiding in ther walls of tribal houses. 
Soon there is a man who woos the eldest of the daughters, appointed heir to 
the greater part of the capital of the deceased. But the real love he feels for the 
youngest of the sisters, which also falls passionately in love with him.
One night Bernarda learns that Adela is ready to be given to Pepe and run with 
it. Finding a man in her house, she tries to kill him. Thinking that her mother 
shot and killed her lover, she commits suicide.

Reżyseria: Leonov Anton Borisovich 
Czas trwania: 45min

Directed by: Leonov Anton Borisovich
Duration: 45min

PHYSICAL THEATER “D.O.M.” (THE MOVEMENT UNITES THE WORLD)
THE HOUSE OF BERNARDA ALBA

Russia

Our "D.O.M." is a studio of physical theater for adults with any level of physical 
training. Physical theater is a synthesis of theater and dance art with the use of 
elements of pantomime, acrobatics, circus. Here the main means of expression is 
the potential of the human body. Our theatre-studio exists for 4 years. Today the 
actors of the theatre are graduates of the studio. The repertoire is formed from 
their reporting works. In 2016-2017 we visited some international Amateur 
theatre arts festivals: - 33 RITU in liege (Belgium), - A-Festival in Tartu (Estonia), 
- Teatralny Kufar in Minsk (Belarus)



7.09.2018
20:30 Akademia

Sztuki
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Spektakl miał swoją premierę 7.04.2017r, od tamtej pory spotkał się z ogromnie 
przyjaznym odbiorem publiczności i zebrał bardzo pozytywne recenzje zarówno 
w kraju jak i za granicą.
21.04.2018r. został również wyróżniony nagrodą za reżyserię dla Karoliny 
Porcari na TopOffFestiwal w Tychach - “Za odwagę w traktowaniu teatru jako 
przestrzeni podmiotowej wypowiedzi i umiejętność syntezy tego, co formalne i 
tego, co osobiste. Za radykalność i czułość.”

“Zła matka” (A bad mother) is a performance for those who do not perceive 
motherhood as the fulfillment of their dreams. About women who do not want 
to play the roles imposed on them, and who want to decide their own fate. They 
want their voice to be just as important as that of men. It is also an ironic story 
about relationships with partners, husbands and lovers. The attempt to 
describe the world of women at the time of motherhood, to show how women 
feel when they give birth and right after, results in an amusing story about how 
young mothers deal with reality they are facing.

“Zła matka” to spektakl o matkach, dla których macierzyństwo to nie jest 
szczyt marzeń. O kobietach, które nie chcą odgrywać ról, jakie im się narzuca i 
chcą same decydować o sobie. Chcą żeby ich głos był równie ważny jak 
mężczyzn. To także ironiczna opowieść o relacjach z partnerami, mężami i 
kochankami. Próba opisu świata kobiet w okresie macierzyństwa, oddawania 
odczuć kobiety w czasie porodu i tuż po nim tworzy zabawną opowieść o 
zmaganiach młodych matek z nową rzeczywistością, z którą przychodzi im się 
zmierzyć. 

Reżyseria: Dorota Łabędź 
Czas trwania: 60min

Directed by: Dorota Łabędź
Duration: 60min

ZESPÓŁ REPREZENTOWANY PRZEZ SWAN DOROTA ŁABĘDŹ
ZŁA MATKA / LACATTIVA MADRE

Poland

The performance premiered on April 7th 2017 and was very well-received by the 
audience, it also got very positive reviews both in Poland and abroad.
On April 21st 2018 it won Karolina Porcari the directing award at the 
TopOffFestival in Tychy, “For the courage to treat theatre as a space of individual 
message and the ability to synthesise what is formal with what is personal. For 
radicality and tenderness.”



7.09.2018
22:00 Zamek Książąt

Pomorskich
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Szczeciński kwartet powstały w 2014 roku. Od początku założeniem grupy było 
przełamywanie barier gatunkowych w muzyce i konsekwentnie tej dewizy się 
trzymają. Wydana w 2017 roku płyta "Bałagan", będąca mieszanką jazz-hopu, 
rocka progresywnego i elektroniki została wyjątkowo dobrze przyjęta przez 
dziennikarzy muzycznych w Teraz Rocku, Magazynie Gitarzysta, Magazynie 
VAIB, Polskim Radiu Czwórka i wielu innych. Krytycy zwrócili również uwagę na 
teksty, których autorem jest lider i założyciel - Bartłomiej Mieżyński. 
Naszpikowane metaforami, doprawione szczyptą poezji wersy, nakreślające na 
"Bałaganie" wizję społeczeństwa przyszłości zostały docenione również przez 
Związek Literatów Polskich, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zaproszeniu 
zespołu na wydarzenie "Mistyczny Performance - Siła Żywiołów", 
organizowane w Starej Rzeźni w Szczecinie.

The Szczecin quartet was created in 2014. Since the very beginning the group 
wanted to cross the boundaries of the genre in music, and they are consistent 
in following this idea. Their 2017 album “Bałagan,” a mix of jazz-hop, 
progressive rock and electronic music, has been highly appreciated by musical 
journalists in Teraz Rock, Magazyn Gitarzysta, VAIB,Czwórka  Polish Radio, and 
many others. The critics also noticed the lyrics by the leader and founder of the 
band, Bartłomiej Mieżyński. The “Bałagan” songs’ verses, full of metaphors, 
with a pinch of poetry, painting a vision of the society of the future, have also 
been appreciated by the Polish Writers’ Union, which was reflected in the 
invitation to the "Mistyczny Performance - Siła Żywiołów" event organised in 
Szczecin’s Stara Rzeźnia.

LIST OTWARTY
KONCERT



8.09.2018
15:00 Akademia

Sztuki
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Jesteśmy absolwentami kierunków artystycznych Uniwersytetu w Bolonii. 
Rozwijamy nasze zainteresowania w dziedzinie aktorstwa, reżyserii, 
dramaturgii (Francesco), scenografii (Viviana). Od ponad trzech lat wspieramy 
się wzajemnie w naszych przedsięwzięciach teatralnych, byliśmy członkami 
kilku formacji amatorskich, współpracujemy przy okazji wielorakich projektów 
artystycznych (indywidualnych i grupowych). DENISE jest jednym z takich 
projektów, spektakl powstał jako krótkometraż teatralny na podstawie tekstu 
napisanego przez Aleksandrę i Francesco i w tej formie zadebiutował wiosną 
2016 roku w ramach konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie 
Kulturalne Sblocco5 w Bolonii, docierając do finału. Następnie spektakl wziął 
udział w przeglądzie rzymskiego teatru Lo Spazio. W grudniu 2017 roku 
spektakl został wystawiony w jego 50minutowej wersji, w formie monodramu, 
we współpracy z grupą naszych przyjaciół (Viviana Venga, Lino Bernardo Testa, 
Marta Orrù, Francesco Lunardi) których pomoc w charakterze choreografów, 
scenografów, kompozytorów i asystentów reżyserii zadecydowała o 
kolektywnym wymiarze projektu.
Spektakl będzie grany w języku polskim.

Denise, kobieta nowoczesna i wyzwolona, pozbawiona wszelkich złudzeń, 
zapracowana młoda mama, samotnie wychowująca swoją dwuletnią córkę 
Cathy, szuka mężczyzny odpowiedniego do roli głowy rodziny. Nie spodziewa 
się, że do jej drzwi może jeszcze zapukać „wielka miłość”, dla której zupełnie 
straci głowę. Właśnie wtedy w jej szarej codzienności pojawia się Jacques- 
młody kadet prestiżowej akademii wojskowej, mężczyzna nietuzinkowy, 
ekscentryczny, zafascynowany filozofią, markizem De Sade, Nietzschem i ideą 
nadczłowieka. Zawieszona gdzieś na granicy jawy i snu Denise materializuje 
swoje pogmatwane wspomnienia snując opowieść o miłości która na zawsze 
odmieniła jej życie.
Historia oparta na wydarzeniach autentycznych.

Denise, a young, modern, indipendent, disenchanted, working woman and 
single mother looks for a daddy for her two year old daughter Cathy. She does 
not expect at all that a „real love” may knock on her door anymore. Then, she 
meets Jacques- a young cadet of a prestigious military academy, fascinating, 
eccentric, devotee of philosophers such as De Sade, Nietzsche and his 
Superman theory. Somewhere between a dream and awake Denise materialis-
es her confused memories and spins a tale of Love, the one that changed her life 
forever.
Story based on real events.

Reżyseria: Aleksandra Kudaj
Czas trwania: 50min

Directed by: Aleksandra Kudaj
Duration: 50min

ALEKSANDRA KUDAJ, FRANCESCO CECCHI AGLIETTI
DENISE

Italy

We are graduates of artistic faculties at the University of Bologna. We develop 
in acting, directing, scriptwriting (Francesco), stage design (Viviana). For three 
years we have been supporting one another in our theatrical undertakings, we 
were part of a few amateur groups, we cooperate in various artistic projects 
(individual and group ones). DENISE is one of such projects, the performance, 
the performance was created as a short theatrical form based on a text written 
by Aleksandra and Francesco, and in debuted in this form in Spring 2016 as part 
of a competition organised by the Sblocco5 Cultural Association in Bologna, 
where it got to the final. The performance was then played at the festival 
organised by the Lo Spazio theatre in Rome. In December 2017 the performance 
was played in its 50-minute version, in the monodrama form, in cooperation 
with our friends (Viviana Venga, Lino Bernardo Testa, Marta Orrù, Francesco 
Lunardi), whose help as choreographers, scenographers, composers, and 
assistant directors decided about the collective dimention of the project. 
The performance will be played in Polish.
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Od 2004 Compagnia della Magnolia dokonuje rygorystycznych i pełnych pasji 
poszukiwań między kodami teatralnymi i badań z nowoczesnej perspektywy 
ich własnego sposobu uprawiania sztuki teatralnej, zwracając się do 
klasycznych prac albo eksperymentując z autorskimi tekstami, dążąc do 
syntezy między sferą formalną i emocjonalną w otwartym i ukierunkowanym 
dialogu z widownią. Obecnie, wraz z produkcją i prezentacją swych własnych 
spektakli, Kompania mierzy się z organizacją międzynarodowego kampusu dla 
środowiska aktorskiego. Magnolia jest “rodzinnym biznesem” gdzie wszystkie 
działania - zarówno artystyczne, techniczne, organizacyjne i  administracyjne - 
są zarządzane przez trupę mającą wspólny, długofalowy sposób na życie. Od 
początku istnienia trupa chciała przyjąć podejście internacjonalistyczne, 
prezentując swe dzieła we Włoszech i poza granicami kraju, grając po włosku i 
francusku, także z angielskimi napisami.
“Nasze badania, które są długie i trudne, ale fascynujące, dążą do zaprzeczenia 
pewnym kinowym przyzwyczajeniom, które nie pozostają w zgodzie z 
teatrem, powracając do tego, co teatr powinien mieć w konwencji: sztuczność 
rytuału, który jest obcy codziennej rutynie; odmiennym czasem, w którym 
widownia i aktorzy spotykają się poszukując rzeczywistości w fikcji”.

HAMM-LET / Study on the Voracity wyreżyserowany przez Giorgię Cerruti, jest 
pierwszym rozdziałem “Trylogii Jednostki”, szekspirowskiej trylogii, która 
zaczyna się od arcydzieła Williama Szekspira i idzie dalej poprzez okrutny język 
HAMLETMACHINE Heinera Mullera. Hamm-Let / Study on Voracity opowiada o 
Hamlecie, Gertrudzie i Ofelii, trójce bohaterów, niszczących siebie nawzajem z 
powodu miłości, którzy usuwają swych bliźniaków - nieznośną część ich 
samych, która zatruwa tą pierwszą i teraz zwraca się przeciwko Hamletowi jako 
piekielna maszyna, pożerającą relację między matką i synem oraz dwoma 
kochankami. Sztuka zaczyna się jako przedstawienie o Miłości, kiedy Miłość jest 
dobra, bezlitosna, zachłanna, kiedy jest w swym wczesnym stadium i wydaje 
się, że będzie trwała wiecznie, ale nagle zdrajca zaprzecza jej istnieniu; kiedy 
Miłość staje się dzikim i kazirodczym pożądaniem, kiedy możesz śmiać się z 
miłości i czuć nieśmiertelnym; kiedy Hamlet jest owocem Kobiety i jest przez 
nią pożerany. Sugestie płynące z otoczenia, kostiumów i nastroju pochodzą z 
głębokich badań japońskiego teatru wraz z przebłyskami komedii dell’Arte, ale 
także ze świata duchowego, jak gdyby Hamm-Letowe królestwo było 
zrujnowaną katedrą na stosie usypanym z gruzów wezbranej kobiecości.

HAMM-LET / Study on the Voracity directed by Giorgia Cerruti, is the first 
chapter of the Trilogy of the Individual, a Shakespearean Trilogy who start from 
the inexhaustible masterpiece of Shakespeare and is going through - the 
HAMLETMACHINE Heiner Muller's cruel language. Hamm-Let / Study on Voraci-
ty tells about Ham-let-Gertrude-Ophelia, three characters that cancel each 
other because of love, remouving their doubles, the arduous part of themselves 
that infected the other and now is turning against Hamlet as an infernal 
machine, devouring the relationships between a mother and a son and two 
lovers. It becomes a play about Love when Love is kind, ruthless, voracious, 
when it is in its early stage and seems to last forever, but then a betrayal denies 
its existence; when Love becomes wild and incestuous lust, when you can 
laugh for love and feel immortal; when Hamlet is the fruit of a Woman and by 
her, he is devoured. The suggestions concerning the environment, the 
costumes and the ambience come from a deep research on Japanese theatre 
with echoes of Commedia dell'Arte, but also from a sacred world, as if 
Hamm-Let’s kingdom was a ruined cathedral in a pile of rubble of over-flowing 
femininity.

Reżyseria: Giorgia Cerruti
Czas trwania: 60min

Directed by: Giorgia Cerruti
Duration: 60min

PICCOLA COMPAGNIA DELLA MAGNOLIA
HAMM-LET / STUDY ON THE VORACITY

Italy

Since 2004, Compagnia della Magnolia has been doing a rigorous and 
passionate investigation between theatrical codes and research with a 
contemporary perspective of their own way of doing theatre, turning to the 
classic work or experimenting with original writing, pursuing a synthesis 
between formal research and emotional density, in an open and direct 
dialogue with the audience. Currently, along with the prevalent activity of 
production and distribution of their own shows, the Company also deals with 
organizing a international campus for actor’s formation. Magnolia is a “family 
run business” where all the activities - whether artistic, technical, 
organizational, administrative - are managed by a troupe having in common a 
longterm project of life. Since its inception the troupe wanted to adopt an 
international approach, performing its own works in Italy and abroad, acting in 
Italian and in French, with English subtitles too.
“Our research, which is long and difficult but fascinating, seeks to deny some 
cinematographic approaches that do not belong to the theatre, re-
covering what it should have for convention: the artificiality of a ritual moment 
that is stranger to daily routine; a different time, in which the audience and 
actors meet to search for real in fiction".
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Teatr Agrafka istnieje od 2012 roku, a jako stowarzyszenie od 2014.
Powstał w Chełmnie z inicjatywy Igi Jambor-Skupniewicz. Chociaż „Agrafka” 
jest teatrem bezdomnym, cały czas realizuje nowe spektakle. W ramach „sceny 
profesjonalnej” Teatru Agrafka powstał monodram pt. „Mamusiu, co to za 
ptaszek?". Zaistniał na takich festiwalach, jak:
TSTJA( Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora 2017,
Koszalińskie Dni z Monodramem Debiuty „ Strzała północy”2017,
Divadelna Chalupka na Słowacji 2017,oraz Ogólnopolskie Spotkania Teatrów 
Jednego Aktora „O Złotą Podkowę Pegaza” 2016.
Stowarzyszenie Teatr Agrafka działa na rzecz wspierania kultury w Chełmnie 
realizując m.in.Teatr pod Chmurką, Dancing pod Chmurką, liczne happeningi 
oraz Podwórko Teatralne podczas Festiwalu PERSPEKTYWY NINE HILLS.

"Błyskotliwy, dowcipny, czerpiący m.in. z teatru cieni i teatru przedmiotu 
spektakl mówi o współczesnej kobiecie, której wciąż trudniej niż mężczyznom 
pogodzić różne życiowe role. " ("Artystki i matki Polki" Mirosława Kruczkiewicz, 
Nowości nr 276, 28-11-2017)
"(...) w monodramie „Mamusiu, co to za ptaszek” w reżyserii Krystiana 
Wieczyńskiego problem ambitnej mamy, zmuszonej przez macierzyństwo do 
odwieszenia swych zawodowych planów na kołek, został odmalowany 
niezwykle apetycznymi środkami.(...) monodram kompletny, wspaniale i 
trafnie portretujący prozę życia (...)" ( Menażeria, KOBIETA MONOCUDNA, Autor 
tekstu: Aram Stern 21.12.2017)

“Mommy, what bird is this?”
“A witty, funny perfomance, with elements of the shadow theatre and object 
theatre, talking about contemporary women, who still have it more difficult 
than men do to connect all their roles in life.”  (“Artystki i matki Polki” 
Mirosława Kruczkiewicz, Nowości nr 276, 28-11-2017)
"(...) in the monodrama “Mamusiu, co to za ptaszek,”directed by Krystian 
Wieczyński, the problem of an ambitious mom, whose motherhood forced her 
to set aside her professional plans, has been painted using very attractive 
means. (...) the monodrama is complete, it portrays the prose of life in a 
wonderful and relevant way (...)” ( Menażeria, KOBIETA MONOCUDNA, Text 
author: Aram Stern 21.12.2017)

Reżyseria: Krystian Wieczyński
Czas trwania: 40min

Directed by: Krystian Wieczyński
Duration: 40min

TEATR AGRAFKA
MAMUSIU, CO TO ZAPTASZEK?

Poland

Teatr Agrafka has existed since 2012, and it became an association in 2014. 
The theatre was created in Chełm by Iga Jambor-Skupniewicz. Although 
Agrafka is a homeless theatre, it keeps making new performances. As part of 
theatre Agrafka’s “professional stage” a monodrama was created, titled 
“Mamusiu, co to za ptaszek?”.
The theatre performed at the following festivals: 
TSTJA Toruń’s One-Actor-Theatre Meetings 2017,
Koszalińskie Dni z Monodramem Debiuty “Strzała północy” 2017,
Divadelna Chalupka in Slovakia 2017, and Ogólnopolskie Spotkania Teatrów 
Jednego Aktora “O Złotą Podkowę Pegaza” 2016.
Teatr Agrafka Association supports culture in Chełmno by making Teatr pod 
Chmurką, Dancing pod Chmurką, numerous happenings, and Podwórko 
Teatralne at the PERSPEKTYWY NINE HILLS Festival.
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Teatr tańca Dyemotion powstał jesienią 2011roku. Tworzą go tancerki i akrobaci 
o odmiennym doświadczeniu i warsztacie. Pracując razem uczymy się od siebie 
oraz dajemy sobie możliwość wykorzystania własnych pomysłów. Dzięki 
wrażliwości muzycznej tworzymy teatr magii i bajki, w którym ruch, taniec, 
muzyka i światło stanowią treść kompozycji tanecznych. Naszym debiutem 
było widowisko "Kokon", po którym ukazały się "Magia książki" i "Fluo". 
Naszym dużym atutem jest wykorzystywanie charakteryzacji i bodypaintingu.
Widzowie mogą zobaczyć świat baśni, feerie barw i przede wszystkim piękny 
klimat wystawianych widowisk. „Fluo”. Rozbudzające wyobraźnię i zmysły 
przedstawienie o niezwykłych wręcz walorach plastycznych. Ruch, ludzkie 
ciało, luminescencyjne farby. Historia opowiedziana ruchem, muzyką, 
światłem, wywoływała takie emocje, że każdy z publiczności mógłby 
godzinami rozpływać się nad efektem tego, co zobaczył.
Ponad 60 spektakli wystawionych w Polsce. Ale również w Austrii, Węgrzech i 
Czechach.
Opiekunem grupy jest Marian Folga i Anna Banasik.Marian Folga artysta 
plastyk, charakteryzator, bodypainter, fotograf, grafik, reżyser teatru tańca. 
Wielokrotny laureat mistrzostw bodypaintingu w międzynarodowych 
mistrzostwach.

"Materia" to nowe widowisko teatru tańca Dyemotion, które z pewnością 
zadziała na zmysły. Artyści wprowadzają w niezwykły świat bajki używając siły 
barw, dźwięku i gry świateł. Ich spektakle, które opierają się na ruchu oraz 
akrobatyce, dają możliwość własnej interpretacji kreowanej na scenie historii. 
Nad realizacją czuwa Marian Folga - mistrz bodypainingu, który wielokrotnie 
zdobywał nagrody na międzynarodowych konkursach. To właśnie spod jego 
ręki wychodzą kostiumy i dekoracje. Teatr tańca tworzy grupa przyjaciół, która 
działa od 2011 roku w Jaworznie. Podczas swojej działalności prezentowali 
widowiska: "Kokon", "Magia książki"oraz "Fluo". Od ponad dwóch lat ich 
spektakle opierają się na wykorzystaniu światła ultrafioletowego. Mogliśmy 
przyjrzeć się ich twórczości m.in. na Światowych Dniach Młodzieży w 
Mysłowicach, otwarciu Tour de Pologne, imprezach plenerowych, festiwalach, 
w domach kultury na śląsku i w okolicy. Uczestniczyli również w World 
Bodypainting Festival, który odbywał się w Austrii, jako oprawa artystyczna 
wymagana do konkursu. Brali udział przy tworzeniu produkcji filmowych na 
festiwalu Film Spring Open. W tworzeniu spektakli i choreografii pomaga Anna 
Banasik

“Materia” is a new spectacle by the Dyemotion dance theatre, which will 
definitely excite your senses. The artists invite you to the incredible world of 
fairy tales with the use of colours, sounds and light. Their performances, based 
on movement and acrobatics, give the audience a chance to personally 
interpret the story happening onstage. The production is overseen by awarded 
bodypainter Marian Folga, who is the author of costumes and stage design. The 
dance theatre is created by a group of friends, which has existed in Jaworzno 
since 2011, and fo far released three other spectacles: “Kokon,” “Magia książki” 
and “Fluo.” For over 2 years their performances have been based on the use of 
UV lights. They performed in Światowe Dniach Młodzieży w Mysłowice, the 
opening of Tour de Pologne, open air events, festivals, community centres in 
the Silesia region. They also participated in the World Bodypainting Festival in 
Austria as part of the event’s artistic program. They participated in the creation 
of film productions at the Film Spring Open festival. The performances are 
co-created by Anna Banasik.

Reżyseria: Marian Folga, Anna Banasik
Czas trwania: 45min

Directed by: Marian Folga, Anna Banasik
Duration: 45min

DYEMOTION
MATERIA

Poland

Dyemotion dance theatre came to be in 2011. Its members are acrobats with 
various experience and skills. Working together we learn from one another, and 
we give ourselves the possibility to use our own ideas. Thanks to the musical 
sensitivity we create the theatre of magic and fairytale, where movement, 
dance, music and light are the body of dance compositions. We debuted with 
“Kokon,” followed by “Magia książki” and “Fluo.” Pur strongpoint is the use of 
stage makeup and bodypainting. 
The audience could see the world of fables, an explosion of colours, and a 
beautiful vibe of the spectacle. “Fluo.” A performance that awakens the 
imagination and the senses, and is truly outstanding visually. Movement, 
human body, luminescent paints. The story told using movement, music and 
light evoked such emotions that any viewer could spend hours praising what 
they saw. Over 60 performances in Poland, and also in Austria, Hungary, and 
the Czech Republic. 
The group is lead by Marian Folga and Anna Banasik. Marian folga is a visual 
artist, who does stage makeup, bodypainting, photography, graphics, and 
dance theatre directing. Repeatedly awarded at international bodypainting 
championships.
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Konata4 to niezależny teatr z Moskwy. Został założony w 2013 roku przez 
czterech abosolwentów VGIK (Russian State Cinema University). Od tamtego 
czasu Komnata 4 stworzyła sześć spektakli opartych na rosyjskich i 
europejskich powieściach i sztukach.

“Płaszcz” Mikołaja Gogola doczekał się wielu scenicznych interpretacji.
W naszej zdecydowaliśmy się pominąć ideę “małego człowieka” jako wybitnej 
jednostki w społeczeństwie i wykreowaliśmy bohatera jako człowieka 
świętego, który wybiera pokojową drogę w odpowiedzi na kradzież swojego 
płaszcza.
Pokrótce, jest to historia o biednym Akakim, który odnalazł i stracił swoją 
miłość.

The “Overcoat” by Gogol has experienced many stage versions. 
In our version we decided to skip the idea of “a small man” in society as a 
leading one and to develop the hero into a saint man who chooses the 
violenceless way in answer to his overcoat’s mugging (in fact – his love’s 
murder). 
Literally, it is the story about poor Akaki who finds and loses his love.  

Reżyseria: Daniil Romanov
Czas trwania: 75min

Directed by: Daniil Romanov
Duration: 75min

KOMNATA4
THE OVERCOAT. RETELLING.

Russia

Комната4 (Room4) – is an independent theatre from Moscow. It was started 
by four VGIK (Russian State Cinema University) graduates in 2013. Since that 
time Komnata4 have created 6 performances based on Russian and European 
stories and plays. 
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ON: Red Sun Rising czyli Michał Niecikowski - szczecinianin specjalizujący się w 
elektronicznych brzmieniach dodatkowo okraszonymi szczyptą folku oraz 
energetycznym słowiańskim sznytem. 
ONA: Olica czyli Aleksandra Członka – poszukiwaczka i badaczka starych pieśni 
polskich, wokalistka i instrumentalistka folkowych projektów Kipikasza i 
Dziadowski Projekt
ON i ONA - Red Sun Rising & Olica - zafundują wam prawdziwie 
elektroniczno-folkową ucztę z udziałem białego śpiewu i liry korbowej!

HE: Red Sun Rising, or Michał Niecikowski - a Szczeciner specialising in 
electronic music with a tint of folk and energetic Slavic vibe.
SHE: Olica, or Aleksandra Członka - a seeker and researcher of old Polish songs, 
singer and instrumentalist in Kipikasza and Dziadowski Projekt folk projects.
HE and SHE - Red Sun Rising & Olica - will give us a truly electro-folk feast with 
white voice and hurdy gurdy!

RED SUN RISING & OLICA
KONCERT



9.09.2018
14:00 Sala

„Eureka”

Międzynarodowy Festiwal Teatralny PRO CONTRA 2018 / International Theatre Festival PRO CONTRA 2018

Toma Teatre narodził się w 2011 roku, kiedy to grupa studentów teatru 
zdecydowała się sformować zespół. Txell Faixedas - dobrze wyszkolona aktorka 
i reżyserka została reżyserką grupy.
Pierwszą sztuką była „M'alegro que et vagi tot tant malament” napisana przez 
członków grupy. Następna była „Això no és vida” Sergio Belbela i Davida Plana.
W 2016 roku teatr ruszył w nową podróż, tym razem z językiem klaunady i ze 
swoim nowym reżyserem - Ovidim Llorente, prezentujac PIM PAM PUM - sztukę 
na podstawie twórczości Tomàsa Afána Muñoza z nowymi scenami 
stworzonymi przez reżysera wraz z zespołem.

Sztuka zaczyna się od ukazania źródła ludzkich konfliktów, co prowadzi do 
podziałów między ludźmi, a w tym przypadku do podziałów społeczeństwa, 
które zakończy wojnę na piłki. Wykładowczyni promująca pokój nie będzie w 
stanie zachować spokoju w starciu z przeciwnościami, które ją spotkają; w 
szkółce wojskowej dzieci będą indoktrynowane, by nienawidzić wroga; 
pokojowa rewolucja sprawi, że społeczeństwo wyjdzie na ulice, prezentujac 
plakaty i hasła dla świata bez wojen.
PIM PAM PUM jest serią scen, które przykładają szkło powiększające do 
konfliktów między ludźmi, do hierarchii, by móc zaobserwować ich 
absurdalność. Różnorodność stylów teatralnych: pantomimy, klaunady, teatru 
uczestniczącego, tańca i dramaturgii czynią spektakl dynamicznym, 
zabawnym, ale i jednocześnie rozdzierającym serce dziełem.

The work begins showing the origin of the conflicts of humanity, which leads to 
the division of humans, and in this case to the division of the public that will 
end a war of balls. A peace-promoting lecturer will not be able to keep calm in 
the face of adverse situations that happen to her; In the military school the 
children will be indoctrinated to hate the enemy; A peace revolution will make 
the public go out on the streets half way through the street showing signs and 
posters for a world without wars.
PIM PAM PUM is a series of scenes that place the magnifying glass in the 
conflicts between humans, hierarchies to be able to observe its absurdity. The 
diversity of theatrical styles: Mim, clown,  participatory theater, dance or 
dramatic theater makes it a dynamic, fun and at the same time heartbreaking 
work.

Reżyseria: Ovidi Llorente
Czas trwania: 60min

Directed by: Ovidi Llorente
Duration: 60min

TOMA TEATRE
PIM PAM PUM

Spain

Toma teatre was born on 2011 when a group of theatre students decided to 
form a theatre company. Txell Faixedas, a well trained actress and director 
became the director of the company. 
„M'alegro que et vagi tot tant malament” was the first play, written by the 
company. Then they did „Això no és vida” from Sergi Belbel i David Plana.
On 2016 they started a new journey with the language of clown with it's new 
director Ovidi Llorente, and presented PIM PAM PUM, a play from Tomàs Afán 
Muñoz with new scenes created by the director and the company.
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Życie teatralne w Poti rozpoczęło się w 1882 roku. Później 29-go października 
1925 roku znana osobistość Yuza Zagalishvili założyła Teatr Dramatyczny w 
Poti. W listopadzie 1936 roku na scenie nowego teatru odbyła się premiera 
pierwszego spektaklu. W 1963 Państwowy Teatr w Poti został nazwany 
imieniem Valeriana Gunia. W 1982 celebrował setną rocznicę swego istnienia. 
W 1982 Teatr Dramatyczny w Poti rozpoczął aktywną współpracę z gruzińskimi 
reżyserami, którzy wzbogacili repertuar swymi kreatywnymi pracami a od 
2007 roku jest członkiem International Network of European Theaters. Od 2008 
roku Teatr Dramatyczny w Poti stał się członkiem Regional Theater Network of 
Georgia. Brał udział w rozmaitych międzynarodowych festiwalach teatralnych. 
Współpracuje także aktywnie z innymi grupami i młodymi artystami. Często 
prowadzi spotkania, gdzie analizuje prace innych teatrów - recenzuje sztuki, 
spotyka się z aktorami i reżyserami. Finansuje także studia dla studentów 
kierunku teatralnego. Dzięki temu teatr ma możliwość wymiany aktorów i 
wypełniania luki pokoleniowej w swojej grupie. Teatr rozwija program, w 
którym raz do roku wystawia sztukę z udziałem osób niepełnosprawnych. 
Spektakl taki jest wystawiany na różnych festiwalach. Teatr w Poti znosi bariery 
i jest gospodarzem Regionalnego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, 
który w tym roku odbył się po raz czwarty. Obecnie Festiwal jest głównym 
forum teatralnym w zachodniej Gruzji. Prócz aktywności artystycznej, Teatr w 
Poti stara się być kulturalnym centrum dla swojej społeczności, organizujac 
pokazy, tworząc wydarzenia i kinematografię. Praca, jaką wykonuje jest 
pozytywnie oceniana przez krytyków, którzy wspominają, że Teatr jest jednym 
z najciekawszych tego typu organizacji w Gruzji. Otrzymał wiele nagród 
wewnątrz kraju i za granicą.

“Martwe Miasta” Davida Khorbaldzego jest sztuką opartą na dokumentach i 
wywiadach, traktujacych o wymarłych miastach typu Pompeje, 
Oradour-Sur-Glane, Czarnobyl, Detroit i Neftegorsk. Jako jeden z najstarszych 
narodów jesteśmy zagrożeni unicestwieniem. Proces destrukcji zaczął się już 
dawno temu i niczym najstarsze miasta my także zbliżamy się do kresu. Co 
może przyspieszyć, opóźnić, lub nawet powstrzymać ten proces? Czy chcemy 
przetrwać? Albo może czujemy się tak zmęczeni, że nie możemy się wręcz 
doczekać, by zakończyć naszą dysfunkcyjną egzystencję? Co jest przyczyną tej 
niewiarygodnie długiej bezczynności i bezruchu? Czy możemy przetrwać w 
przeciwieństwie do miast, które już stały się duchami i nie wykazują żadnych 
oznak życia? Kto weźmie na siebie odpowiedzialność? Czy musimy uwierzyć w 
narodowych bohaterów? “Martwe Miasta” próbują odpowiedzieć na te i na 
wiele innych pytań. Spektakl sam w sobie jest próbą przyjrzenia się ludziom i 
miastom, które noszą ślady śmierci.

"Dead Cities" by David Khorbaladze is a play based on the  documentary 
materials and interviews, that narrates about dying cities by the examples of 
Pompeii, Oradour-Sur-Glane, Pripyat (Chernobyl), Detroit and Neftegorsk. As 
one of the oldest nations, we are in danger of destroying. The process of 
destroying has already begun long ago and like all the oldest cities we are 
coming closer to the final as well. What can speed up, extend or even stop this 
process at all? Do we want to survive? Or do we feel so tired that can't even wait 
to put an end to our non-functioning existence? What is the mother of this 
extremely  long  immobility  and  inactivity?  Can  we  survive  unlike  the  cities  
that  have  already become ghosts and don’t have any signs of life? Who's going 
to assume all these? Do we have to believe in national heroes?  "Dead Cities" 
represents the tries of answering all above mentioned and many other 
questions. The performance itself is a research of people and cities that 
enhances the marks of death.

Reżyseria: Mikheil Charkviani
Czas trwania: 55min

Directed by: Mikheil Charkviani
Duration: 55min

POTI VALERIAN GUNIA PROFESSIONAL STATE THEATRE
DEAD CITIES

Georgia

Theatrical life in Poti starts from 1882. Then On October 29, 1925, famous public 
figure Yuza Zardalishvili founded the Poti Drama Theater. On  November  11,  1936,  
at  the  stage  of  the  new  theater  was  held  the  first  performance  of  the 
premiere. 1963, the Poti State Theater was named after Valerian Gunia. In 1982 
the Poti  Theater celebrated the hundredth anniversary of its existence.  Poti 
Drama Theater starts active cooperation with famous directors in Georgia who 
have enriched the theater repertoire with their creative works. Since 2007 Poti 
Drama Theater became a member of the International Network of European 
Theaters.  Since 2008 Poti Drama Theater has been a member of the Regional 
Theater Network of Georgia. Poti Theater participated in various international 
festivals of theaters.  Theatre of Poti actively cooperates with different focus 
groups and with young artists. Frequently runs  meetings,  where  analyzes  work  
of  the  theatre  with  different  social  economics.  Reviewing different plays with 
them, meeting with different actors, directors.  Theatre  of  Poti  finances  
studying  of  students  on  the  theatre  faculty.  With  this  way  we  have  the 
opportunity to change actors and control generation gap in our theatre. Theatre 
has program and within this program, once a year, with our partners and 
sponsors help us stage the play, who’s participants have disabilities. We bring this 
play to the different festivals.  Theatre  of  Poti  is  handicap  accessible  and  is  the  
host  of  regional  international  theatrical  festival, which was conducted four 
times this year.  Nowadays  Regional  theater  international  festival  of  Poti  is  the  
main  theatrical  forum  in  west  of Georgia. Beside theatrical process, theatre 
tries to become the cultural center of society. In the building of theatre conducts 
exhibitions, create evenings, cinematography and different events in cultural 
sphere. Work of the theater gets positive estimate from critics. Critics mention 
that the theater of Poti is one of  the  most  interesting  theater  in  Georgian  
theatrical  reality.  We  have  gotten  many  awards  in Georgia and also abroad on 
the international forums.
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Teatr “Ptitsa” (“Bird”) - jest wyjątkową grupą, która skupia profesjonalistów i 
amatorów, aktorów i widzów, założoną w Iżewsku 1 marca 1988 roku. W swoją 
25. rocznicę istnienia, teatr otrzymał własną scenę. Grupa jest laureatem 
nagród Grand Prix wielu rosyjskich i międzynarodowych festiwali - w 
Czechach, Ukrainie, Białorusi, Estonii i Litwie. Aktorzy pracują pełnoetatowo w 
swoich zawodach a czas wolny poświęcają przygotowywaniu sztuk. Teatr liczy 
30 członków w głównej trupie oraz 50 w trzech podgrupach.
W trakcie swej 30-letniej działalności “Ptitsa” wystawił ponad 80 sztuk i około 
17 znajduje się w jego obecnym repertuarze m.in. “Tartyuf” (J.-B. Molière), 
“NAVAMMUHASIDIT” (“THERE'SAFLYONYOU”) (R. Gallego), “Lyubka” (D. 
Rubina), “Ice cream in a wafer cup” (M. Boteva) i wiele innych.
Najlepsi instruktorzy z Iżewska Zinnur Mustahimov (choreografia) and Marina 
Sannikova (śpiew) będą pracować z teatrem w nadchodzacych latach.
Dyrektor sceniczna Svetlana Shanskaya jest laureatką wielu wyróżnień za 
najlepszą reżyserię, członkinią STD (Union of Theatre Workers of the Russian 
Federation), honorowym pracownikiem kultury Udmurcji, nagrodzona 
medalem Stanisławskiego i tytułem “Honorowego Obywatela Miasta”.

Wiejski dramat o prawdzie, skromności i głębokiej miłości. Yevdokim wraca z 
wojny, marząc o szczerości, czystej miłości i dużej rodzinie. Niedługo potem 
spotyka  Yevdokiyę. Jednak ich życie nie układa się w sposób, jakiego oczekiwał 
Yevodkim. Sekrety z przeszłości wciąż dają o sobie znać. Historia Yevodkima i 
Yevdokiyi opowiada o tym, co się dzieje, kiedy piękna bajka dobiega końca.

Folklore drama of true, modest, deep love. Yevdokim returns from war with a 
dream of a sincere, pure love and a large family. He meets Yevdokiya soon after. 
But their life together doesn't turn out to be what Yevdokim had expected. 
Secrets of the past keep on revealing themselves. The story of Yevdokim and 
Yevdokiya is about what happens when the fairy tale is over.

Reżyseria: Svetlana Shanskaya
Czas trwania: 60min

Directed by: Svetlana Shanskaya
Duration: 60min

THEATER ”PTITSA”
YEVDOKIYA

Russia

Theater «Ptitsa» («Bird») — is a unique group that unites proffesionals and 
amateurs, actors and viewers, was founded in Izhevsk on the 1st of March of 
1988. On its 25th anniversary theater «Ptitsa» obtained its own stage. The 
theater is a winner of Grand Prix of many international and russian festivals — 
in Russia, Ukrain, Czech, Belarus, Estonia and Lithuania. These great actors have 
full-time jobs and work on plays in their free time: there are 30 actors in main 
troop and about 50 actors in 3 subgroups. The theater «Ptitsa» has been 
touring Kazan, Zelenodolsk, Sviyazhsk and all around Udmurtia.
More than 80 plays were staged in 30 years of «Ptitsa»'s existence, and about 17 
plays are in repertoire today, such as «Tartyuf» (J.-B. Molière), 
«NAVAMMUHASIDIT» («THERE'SAFLYONYOU») (R. Gallego), «Lyubka» (D. 
Rubina), «Ice cream in a wafer cup» (M. Boteva) and many others.
Best tutors of Izhevsk — Zinnur Mustahimov (choreography) and Marina 
Sannikova (vocal) are working with «Ptitsa» for years to come.
Theater's stage director Svetlana Shanskaya is a winner of more than 20 
certificates for best directing, member of STD (Union of Theatre Workers of the 
Russian Federation), honored worker of culture of Udmurtia, was awarded with 
medal of Stanislavsky and titled «Town's Honored Person».
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Pierwszym projektem zrealizowanym przez Teatr- Stowarzyszenie, była 
prapremiera teatralna tekstu Wojciecha Widłaka „Pan Kuleczka”, w reżyserii 
Marka Pasiecznego i zespołu. Spektakl był grany m.in. w Białostockim Teatrze 
Lalek, oraz na XII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 
KORCZAK 2008 ” Więcej niż teatr” w Warszawie..  
Stowarzyszenie zdążyło zorganizować na terenie miasta Dąbrowa Górnicza 
kilka spektakli otwartych, cieszących się zainteresowaniem oraz sporym 
uznaniem widzów, zarówno tych małych jak ich opiekunów.
W 2009 roku Stowarzyszenie ”Zielone Słońce” zrealizowało projekt kulturalno 
– edukacyjny „Zielone Słońce dzieciom – pogłębianie wyobraźni”. Efektem 
współpracy z przedszkolami był projekt „Zielone Słońce dzieciom – warsztaty 
teatralne” – zrealizowany w 2011roku. 
Kolejnym projektem realizowanym przez stowarzyszenie jest „Pan z klatką”. 
Spektakl może być grany wszędzie, gdzie panuje lub jest możliwy do 
wywołania półmrok, począwszy od ulicy przez dworzec kolejowy, prywatne 
mieszkanie po kameralną scenę teatralną. 
 Występ na VII Międzynarodowym Festiwalu Solistów Lalkarzy w Łodzi, czy 
uczestnictwo podczas Nocy w muzeum w 2011. Ponadto Stowarzyszenie 
gościło ze spektaklem m.in. w Zgorzelcu, Wrocławiu, Bielsku Białej, czy 
Zawierciu.

Przedstawienie „Święci osiedlowi" w reżyserii Kamila Katolika to lalkowy 
spektakl jednego aktora, powstały na podstawie „Żywotów świętych 
osiedlowych" autorstwa Lidii Amejko. Nawiązuje formą do popularnych w 
średniowieczu żywotów świętych, ukazujących ich czyny i przykłady 
męczeństwa, co w założeniu miało rozpowszechniać umoralniające wzorce i 
postawy. Tymczasem świat przedstawiony w spektaklu to pospolite osiedle, 
współczesne blokowisko, na którym rozgrywają się losy jego mieszkańców. 
Osiedle jawi się jako uniwersum nad którym czuwa Bóg Stworzyciel, ale historie 
śmiertelników przewrotnie obnażają nieudolność Stwórcy. Świat jaki wyłania 
się z tych opowieści jest ułomny i niedoskonały, groteska przeplata się z 
tragedią, a obok zabawnych i wzruszających anegdot, przed oczami widza 
rozgrywają się również smutne i wstrząsające historie. Współcześni święci 
osiedlowi żyją bez poczucia wyższego celu i boskości doświadczają tylko 
przypadkowo.
Przedstawienie wykorzystuje techniki lalkarskie, a formą nawiązuje do 
średniowiecznego misterium. Widowisku towarzyszy muzyka na żywo, 
rytmiczne dźwięki perkusji oraz melodie grane na akordeonie. Spektakl ze 
względu na skromną i mobilną scenografię może być odgrywany tak jak dawne 
misteria w dowolnym miejscu, także pod gołym niebem, na rynkach, placach 
miejskich.

“Święci osiedlowi” (Neighbourhood saints) directed by Kamil Katolik is a 
puppet play performed by one actor, based on “Żywoty świętych osiedlowych” 
by Lidia Amejko. The form draws upon the lives of saints (hagiography), 
popular in the Middle Ages, which show the their deeds and the examples of 
martyrology, which was to popularise the moralising models and attitudes. 
The world shown in the performance, however, is a contemporary housing 
estate, where its inhabitants lead their lives. The neighbourhood appears to be 
a universum guarded by God the Maker, but the stories of the mortals lay bare 
the ineptitude of the Maker. The world portrayed in these stories is crippled and 
imperfect, grotesque and tragedy go hand in hand, funny and touching 
anecdotes interwind with sad and shocking stories. Contemporary saints live 
without the feeling of a higher purpose and they only experience divinity by 
chance.
The play uses puppet techniques, and its form takes from the medieval mystery 
plays. There is live music, rhythmical sounds of the percussion, and accordion 
melodies. Thanks to its modest and mobile stage design, the spectacle can be 
performed anywhere, in the same way that mystery plays were, including the 
outdoors, markets, town squares. 

Reżyseria: Kamil Katolik
Czas trwania: 60min

Directed by: Kamil Katolik
Duration: 60min

TEATR ZIELONE SŁOŃCE
ŚWIĘCI OSIEDLOWI

Poland

The first project made by the Theatre-Association was theatre premiere of 
Wojciech Widłak’s text “Pan Kuleczka,” directed by Marek Pasieczny and the 
group. The performance was shown at the Białostocki Teatr Lalek, and at the 
12th “Więcej niż teatr” International Festival of Theatres for Kids and Youth 
KORCZAK 2008 in Warsaw.
The Association made a few open performances in Dąbrowa Górnicza, which 
were met with appreciation from both kids and adults. 
In 2009 the “Zielone Słońce” Association made a cultural-educational project 
“Zielone słońce dzieciom - pogłębianie wyobraźni.” The cooperation with 
kindergartens resulted in the 2011 project „Zielone Słońce dzieciom – 
warsztaty teatralne”. 
Another project made by the association was “Pan z klatką.” The performance 
can be played in any space where you can achieve half-light, starting from a 
train station, a private apartment or a theatre stage.
They performed at the 7th International Festival for Solo Puppeteers in Łódź 
and participated in the 2011 Night of the Museums. They also showed the 
performance in Zgorzelec, Wrocław, Bielsko Biała and Zawiercie.
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Kolektyw twórczy, który powstał z inicjatywy studentki reżyserii Nataszy 
Sołtanowicz, w jego skład wchodzą studentki i absolwentki AST we Wrocławiu. 
Czerpiąc z połączenia stylistyki teatru ruchu oraz teatru muzycznego w 
centrum stawiają relacje między muzyką a plastyką sceny i ciała aktora.
Ich spektakl ”Dziwaczki” miał premierę się 20.03. 2018 podczas 39. Przeglądu 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w ramach Nurtu OFF. 
Był wystawiany między innymi na największym festiwalu teatralnym na 
świecie Festiwal OFF d’Avignon we Francji.

W świecie, gdzie śmierć sytuuje się na marginesie naszego codziennego 
doświadczenia, chcemy zadać sobie pytanie, czy współcześnie jesteśmy jeszcze 
w stanie doświadczyć śmierci w jej codziennym wymiarze. Martwe ciało, cisza, 
płacz, pozostawione przedmioty, ubrania i pustka miejsca stają się dla nas 
punktem odniesienia dla rozważań na temat mechanizmów pamięci, 
zapominania i roli wspomnień o zmarłych w budowaniu naszej tożsamości. W 
jaki sposób świat zmarłych oddziałuje na przestrzeń żywych? Czy żywi mogą 
wpłynąć na losy zmarłych?Czerpiąc inspiracje z dawnych obrzędów żałobnych 
różnych kultur i odwołując się do ludowej figury kobiety lamentującej w trakcie 
pogrzebu nazywanej „dziwaczką”, postaramy się odkryć kobiecy wymiar 
doświadczenia straty. Lament jako narzędzie umuzycznienia żałoby oraz 
początek rytuału oswajającego śmierć w jej współczesnym, prywatnym i 
społecznym wymiarze pomoże eksplorować relację słowa i dźwięku w trakcie 
rytuału pogrzebowego. Podstawą spektaklu jest śpiew polifoniczny 
wykonywany przez dziewięć kobiet oraz wizualny wymiar plastyki ludzkiego 
ciała.

In a world where death is on the margin of our everyday experience we want to 
ask ourselves whether today we are still able to experience death in its 
everyday dimension. A dead body, soul, weep, objects left behind, clothes and 
the emptiness of a space become for us a point of reference for the contempla-
tion on the mechanisms of memory, forgetting and the role of memories about 
the dead in the building of our identity. In what way does the world of the dead 
affect the space of the living? Can the living have impact on what happens to 
the dead? Inspired by the old funeral rituals of various cultures and referring to 
the folk figure of a lamenting woman who is called a “weirdo” at the funeral;, 
we will try to discover the female dimension of experiencing loss. Lamentation 
as a tool to make mourning musical and as the beginning of a ritual which 
familiarises death in its contemporary, private and social understanding will 
help explore the relationship between word and sound during a mourning 
ritual. The spectacle is based on polyphonic singing performed by nine women, 
and the visual aspect of the human body plasticity.

Reżyseria: Natasza Sołtanowicz
Czas trwania: 70min

Directed by: Natasza Sołtanowicz
Duration: 70min

DZIWACZKI
DZIWACZKI

Poland

A creative collective, created by a student of directing Natasza Sołtanowicz, 
consisting of female students and graduates of the Fine Arts Academy in 
Wrocław. Connecting the stylistics of the physical theatre and musical theatre, 
they focus on the relationship between music, the stage space and the body of 
the actor.
Their performance “Dziwaczki” (Weirdos) premiered March 3rd 2018 at the 
39th Stage Songs Review in Wrocław as part of the Off Stream.
It was performed at the biggest theatre festival in the world Festival OFF 
d’Avignon in France, among other places.
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Medeina to szczecińska grupa tańca tribal fusion, mało jeszcze znanej w Polsce 
odmiany tańca brzucha. Jest to jednak nie tylko grupa taneczna, każdy występ 
jest bowiem swoistym spektaklem, przygotowanym z dokładnością i uczuciem 
rytuałem nasyconym kulturą i mitologią: czasami istniejącą, czasami powstałą 
w twórczych umysłach członkiń zespołu – przykładem tego będzie „Łapacz 
snów”. Bogate w bodźce wizualne występy Medeiny nierzadko uwzględniają 
pokazy ogniowe czy świetlne.

Medeina is a tribal fusion group from Szczecin, promoting this yet nationally 
unknown form of belly dance. They are more than a dance group though, for 
their every choreography has a story behind it, they are rituals prepared 
carefully and with heart, soaked in culture and mythology: one that already 
existed or one that was born in the dancers' minds. You will see an example of 
that in their performance “Dreamcatcher.” Medeina's shows, rich in visual 
stimuli, often include elements of fire- or light-show.

MEDEINA - TRIBAL FUSION
TRIBAL DANCE
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LASCAR
FIRE & LIGHT THEATRE

Istniejemy od września 2007 roku, mamy na swoim koncie wiele występów, w 
tym także na imprezach zagranicznych. Skupiamy ludzi mających niebanalne 
pasje, którzy umieją dodać do pracy z ogniem odrobinę artyzmu.

The group was formed in September 2007. Since then, we’ve had numerous 
performances in Poland and abroad. Our group consists of people with various, 
sometimes unorthodox, interests. Every member adds a bit of art to the 
spectacle.
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