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DRUGIE ZSZYWANIE EUROPY –
MFT KONTAKT 2022

SECOND STITCHING OF EUROPE
TOGETHER – ITF KONTAKT 2022

Hasło „Zszywanie Europy” zostało wymyślone przed 30 laty przez Krystynę
Meissner szukającą wspólnego mianownika dla zapraszanych do Torunia przedstawień z Polski i zagranicy, ze Wschodu i Zachodu kontynentu, z obu stron „żelaznej
kurtyny”. Nigdy nie sądziłam, że trzeba będzie je kiedyś powtórzyć – tymczasem
podzieliła nas pandemia, a potem wojna w Ukrainie. Zachodnioeuropejskie teatry
mniej chętnie niż kiedyś ruszają w podróż, rosną dysproporcje finansowe między ich
oczekiwaniami a naszymi możliwościami, zasłużone sceny i twórcy z Rosji i Białorusi
są dla nas straceni z powodów etycznych i politycznych na bardzo, bardzo długo…
Jednak wizja wspólnej teatralnej Europy, rozmawiającej ze sobą i resztą świata
za pomocą przedstawień była i jest ideą niezwykłą. Chciałabym być jej wierna. Stąd
pomysł powrotu do hasła Krystyny Meissner, pierwszy krok na drodze ku kontynuacji
jej formuły festiwalu Kontakt.
Tegoroczna edycja została pomyślana jako prolog, uwertura do kolejnych, już pełniejszych odsłon festiwalu. Na razie wyznaczamy kierunki dalszych poszukiwań
repertuarowych, pamiętamy o „bliskiej zagranicy” odkrytej dla polskich teatromanów
właśnie przez Krystynę Meissner, skupiamy się na cenionych liderkach i liderach
europejskiego teatru poszukującego.
Kontakt to zawsze było miejsce spotkania przeszłości i przyszłości. Toruń w latach
90. stanowił najważniejsze polskie okno na teatr europejski. Otwierał oczy na teatr
naszych sąsiadów, podkreślał ważność rozmowy o wartościach ponad barierami.
To tu toczyły się frapujące starcia twórców i przedstawień, wykuwaliśmy w sporze
estetyk nowy obowiązujący przez lata język teatralny. Jest naszym zadaniem zachowanie tego celu i temperatury festiwalu. Spektakle nowego Kontaktu nie powinny
narzucać publiczności tematów do myślenia, tylko aranżować sytuację dialogu idei
i stylów, bohaterów i obrazów, przeszłości i przyszłości, próbować na nowo zszywać Europę, wypełniać ją nowymi emocjami, ratować kolejny raz nasze małe prywatne światy.
Zapraszam Państwa na Festiwal Kontakt!

The slogan “Stitching Europe together” was coined thirty years ago by Krystyna
Meissner, who was looking for a common denominator for the performances
from Poland and elsewhere in Europe, from the East and West of the continent,
from both sides of the Iron Curtain, to be invited to Toruń. I never thought that the
need to repeat this slogan would arise again. In the meantime, we were divided by
the pandemic and then the war in Ukraine. Western European theatre companies
are now less willing to go on tour than they used to be, financial disproportions
between their expectations and our possibilities are growing, for ethical and political
reasons, distinguished theatre companies and individual artists from Russia and
Belarus are and will remain lost to us for a very, very long time ... Nevertheless, the
idea of Europe united by theatre, communicating with itself and with the rest of the
world through performances, was and is an extraordinary idea. I would like to remain
faithful to it. Hence the idea of returning

to the slogan coined by Krystyna Meissner
and making the first step towards continuing her formula of the Kontakt festival.
This year’s festival was conceived as a prologue, an overture to its fuller subsequent
editions. For the time being, we are setting directions for further repertoire searches,
remember about the “close neighbours” discovered for Polish theatrelovers by
Krystyna Meissner, and focus on valued male and female leaders of European
explorative theatre.
Kontakt has always been a place where the past and the future meet. Toruń in the
1990s was perceived as the most important Polish window to European theatre.
It opened our eyes to theatre made by our neighbours, and emphasized the
importance of conversation about values over barriers. It was here that intriguing
clashes between artists and performances took place, where we forged new
aesthetic principles and a new theatrical language that has been functioning for
many years. It is our task to maintain the original goal and temperature of the festival.
Rather than impose themes to think about on the audience, the performances
invited to our new Kontakt should orchestrate a dialogue between ideas and styles,
characters and images, the past and the future, in an attempt to try to stitch Europe
together again, filling it with new emotions, and saving our tiny private worlds one
more time.
Welcome to the Kontakt festival!

Renata Derejczyk
Dyrektor Festiwalu

Renata Derejczyk
Festival Director
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21.05 (sobota)
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PIEŚNI BEZ SŁÓW

Międzynarodowy
Festiwal Teatralny

Arena Toruń
ul. Bema 73-89

22.05 (niedziela)
GODZ. 17.30
Arena Toruń
ul. Bema 73-89

23.05 (poniedziałek)
GODZ. 18.00
Teatr „Baj Pomorski”
ul. Piernikarska 9

Thom Luz und Bernetta Theaterproduktionen
Zurych/Szwajcaria

27.05 (piątek)
GODZ. 18.00

OPOWIEŚCI LASKU
WIEDEŃSKIEGO

STRACONE ZŁUDZENIA

Teatr im. Wilama
Horzycy, duża scena,
pl. Teatralny 1

Valstybinis jaunimo teatras
Wilno/Litwa

27.05 (piątek)
GODZ. 18.00

ŻYCIE NA WYPADEK WOJNY

PIEŚNI BEZ SŁÓW

Divadlo Na zábradlí
Praga/Czechy

Teatr im. Wilama
Horzycy, duża scena,
pl. Teatralny 1

Teatr im. Wilama Horzycy
Toruń/Polska

25.05 (środa)
GODZ. 20.00

ŻYCIE NA WYPADEK WOJNY

26.05
GODZ. 18.00
(czwartek)

PROGRAM

Ukraina na MFT Kontakt w Toruniu/
Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu/
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy/
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
Polska

NOCE I DNIE,

Teatr im. Wilama
Horzycy, Scena na
Zapleczu, pl. Teatralny 1

CKK Jordanki
Al. Solidarności 1-3

ŻYCIE NA WYPADEK WOJNY

Teatr im. Wilama
Horzycy, Scena na
Zapleczu, pl. Teatralny 1

24.05 (wtorek)
GODZ. 18.00

PRAPREMIERA
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Thom Luz und Bernetta Theaterproduktionen
Zurych/Szwajcaria

26.05 (czwartek)
GODZ. 18.00

czyli między życiem a śmiercią

Ukraina na MFT Kontakt w Toruniu/
Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu/
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy/
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
Polska

TRZY SIOSTRY

(Nie)zwykle swobodny scenariusz
na podstawie Antoniego Czechowa

Teatr im. Wilama
Horzycy, Scena na
Zapleczu, pl. Teatralny 1

11.06 (sobota)
GODZ. 16.00
Teatr im. Wilama
Horzycy, duża scena,
pl. Teatralny 1

12.06 (niedziela)
GODZ. 16.00
Teatr im. Wilama
Horzycy, duża scena,
pl. Teatralny 1

Ukraina na MFT Kontakt w Toruniu/
Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu/
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy/
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
Polska

IMAGINE
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera
w Warszawie/Teatr Powszechny w Łodzi
Polska

IMAGINE
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera
w Warszawie/Teatr Powszechny w Łodzi
Polska

Teatrul Național „I. L. Caragiale” București
Bukareszt/Rumunia
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21.05 (Saturday)
5.15pm

SONGS WITHOUT WORDS

Międzynarodowy
Festiwal Teatralny

Arena Toruń
ul. Bema 73-89

22.05 (Sunday)
5.30pm
Arena Toruń
ul. Bema 73-89

23.05
6.00pm

(Monday)

Teatr „Baj Pomorski”
ul. Piernikarska 9

Thom Luz und Bernetta Theaterproduktionen
Zurich/Switzerland

LOST ILLUSIONS
Divadlo Na zábradlí
Prague/Czechia

NIGHTS AND DAYS

Teatr im. Wilama
Horzycy, Main Auditorium,
pl. Teatralny 1

Teatr im. Wilama Horzycy
Toruń/Poland

25.05 (Wednesday)
8.00pm

LIFE IN THE EVENT OF A WAR

Teatr im. Wilama
Horzycy, Small Stage,
pl. Teatralny 1

PROGRAMME

SONGS WITHOUT WORDS

24.05 (Tuesday)
6.00pm

WORLD PREMIÈRE
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Thom Luz und Bernetta Theaterproduktionen
Zurich/Switzerland

or Between Life and Death

Ukraine at ITF Kontakt in Toruń/
Teatr im. Wilama Horzycy in Toruń/
Miejskie Centrum Kultury in Bydgoszcz/
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki in Bydgoszcz
Poland

26.05 (Thursday)
6.00pm

THREE SISTERS

CKK Jordanki
Al. Solidarności 1-3

Teatrul Național „I. L. Caragiale” București
Bucharest/Romania

an (un)usually free script based on Anton Chekhov

26.05 (Thursday)
6.00pm

LIFE IN THE EVENT OF A WAR

Teatr im. Wilama
Horzycy, Small Stage,
pl. Teatralny 1

Ukraine at ITF Kontakt in Toruń/
Teatr im. Wilama Horzycy in Toruń/
Miejskie Centrum Kultury in Bydgoszcz/
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki in Bydgoszcz
Poland

27.05 (Friday)
6.00pm

TALES FROM THE
VIENNA WOODS

Teatr im. Wilama
Horzycy, Main Auditorium,
pl. Teatralny 1

Valstybinis jaunimo teatras
Vilnius/Lithuania

27.05 (Friday)
6.00pm

LIFE IN THE EVENT OF A WAR

Teatr im. Wilama
Horzycy, Small Stage,
pl. Teatralny 1

11.06 (Saturday)
4.00pm
Teatr im. Wilama
Horzycy, Main Auditorium,
pl. Teatralny 1

12.06 (Sunday)
4.00pm
Teatr im. Wilama
Horzycy, Main Auditorium,
pl. Teatralny 1

Ukraine at ITF Kontakt in Toruń/
Teatr im. Wilama Horzycy in Toruń/
Miejskie Centrum Kultury in Bydgoszcz/
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki in Bydgoszcz
Poland

IMAGINE
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera
in Warsaw/Teatr Powszechny in Łódź
Poland

IMAGINE
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera
in Warsaw/Teatr Powszechny in Łódź
Poland
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Zurych/Szwajcaria
Zurich/Switzerland

Reżyseria i scenografia/Directing and
Stage Design: Thom Luz
Kierownik muzyczny/Musical Director:
Mathias Weibel
Dramaturg: Kathrin Veser
Projekty kostiumów/Costume Designers:
Tina Bleuler, Katharina Baldauf
Dźwięk/Sound Design: Martin Hofstetter
Reżyseria świeteł/Lighting Concept:
Thom Luz, Tina Bleuler

PIEŚNI BEZ SŁÓW
SONGS WITHOUT
WORDS
Tytuł oryginału/Original title: Lieder Ohne Worte
Koprodukcja/Coproduction: Kaserne Basel, Gessnerallee Zürich, Théâtre VidyLausanne, Wiener Festwochen, Hellerau – Europäisches Zentrum der Künste
Dresden
Spektakl zrealizowany przy wsparciu/With the Support of Zurich – City of
Culture, Committee of Experts Theatre and Dance BS/BL, Pro Helvetia – Swiss
Arts Council, Canton of Zurich, Elisabeth Weber Foundation, Ernst Göhner
Foundation
Premiera/Première: 22.04.2021, Théâtre Vidy-Lausanne

PIEŚNI BEZ SŁÓW
SONGS WITHOUT WORDS

www.bernetta.net/thomluz
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Czas/Running time: 1h 30 (bez przerwy/no interval)
Słuchawki/Earphones: polski/Polish

Napisy/Subtitles: angielski/English

Arena Toruń, ul. Bema 73-89

21.05
GODZ. 17.15/AT 5.15PM

Spektakl z audiodeskrypcją (polski)/

Kierownik techniczny/Technical Director:
Jens Seiler
Obsługa techniczna sceny/Stage
Construction, Stage Technician: Patrik Riman
Asystent reżysera/Assistant
to the Director: Ilario Rascher
Komunikacja i rozpowszechnienie/
Communication and Diffusion: Ramun Bernetta
Kierownik produkcji i rozpowszechnienie/
Production Manager and Diffusion:
Gabi Bernetta
Produkcja/Production: Thom Luz i/and
Bernetta Theaterproduktionen
Udział biorą/With:
Fhunyue Gao, Mara Miribung, Daniele
Pintaudi, Samuel Streiff, Mathias Weibel

fot./photo Sandra Then
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Thom Luz und Bernetta Theaterproduktionen

22.05 Performance with audio description (Polish)
GODZ. 17.30/AT 5.30PM

EN

In his theatre Thom Luz focuses on tensions between music, words, and provocative
images, thus creating a unique, magical atmosphere through which sound passes
unhindered. The director is said to be following Christoph Marthaler’s aesthetic
principles. Working together with the composer Mathias Weibel, in Songs Without
Words, Luz expands Mendelssohn-Bartholdy’s piano cycle with the same title with
unexpected noises, reverberations and images. Five extraordinary musicians and
performers reconstruct, minute by minute, sound by sound, a car crash which has
happened in a forest clearing at night. This musical performance is about shock and
speechlessness, destruction and the future, life, and death.
The Swiss director visited Kontakt in 2018 with his production of Büchner’s Leonce
and Lena, and in 2021 the festival viewers saw the film Wolkendienst (Cloud
Service), which is a recording of the performance The Clouds, the Birds, the Wealth
based on motives from Aristophanes.
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Teatr Thoma Luza skupia się na napięciach między muzyką a słowem, tworzy prowokacyjne obrazy, niepowtarzalną atmosferę, magię, przez którą dźwięk przenika bez
przeszkód. Artysta uznawany jest za kontynuatora estetyki Christopha Marthalera.
W Pieśni bez słów razem z kompozytorem Mathiasem Weibelem rozbudowują cykl
fortepianowy Mendelssohna-Bartholdy’ego o tym samym tytule o nieoczekiwane
dźwięki, pogłosy i obrazy. Pięcioro niezwykłych muzyków-performerów odtwarza
minuta po minucie, dźwięk po dźwięku wypadek samochodowy, do którego doszło
nocą na leśnej polanie. Muzyczny spektakl opowiada o szoku i osłupieniu, zniszczeniu i przyszłości, życiu i śmierci.
Szwajcarski reżyser gościł już na Kontakcie w 2018 roku, kiedy zaprezentował
przedstawienie Leonce i Lena wg Büchnera, a w 2021 roku widzowie obejrzeli film
Wolkendienst (Usługa w chmurze), będący zapisem realizacji spektaklu Chmury,
Ptaki, Plutos na motywach Arystofanesa.
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fot./photo Sandra Then
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THOM
LUZ

Rocznik 1982. Studiował w Wyższej Szkole Artystycznej w Zurychu. Obecnie jest
reżyserem współpracującym z teatrami niezależnymi i miejskimi w Szwajcarii, Niemczech i we Francji. W 2014 r. został okrzyknięty najlepiej zapowiadającym się̨ reżyserem roku w rankingu krytyków prowadzonym przez magazyn Theater heute, co
zaowocowało zaproszeniami na berlińskie Theatertreffen, a następnie w 2015 r. do
Hanoweru (Atlas wysp odległych) i w 2017 r. do Moguncji (Smutni magicy). Thom
Luz wyreżyserował w Theater Basel Cierpienia młodego Werthera Johanna Wolfganga Goethego (2013), Czarodziejską górę̨ (2015) wg Thomasa Manna i Leonce’a i Lenę̨ Georga Büchnera (spektakl prezentowany na festiwalu Kontakt 2018).
Od sezonu 2015/2016 do 2020 r. był reżyserem rezydentem u dyrektora artystycznego Andreasa Becka. W spektaklu LSD – Mein Sorgenkind (2015, zaproszonym do
udziału w Heidelberger Stückemarkt i Autorentheatertage w berlińskim Deutsches
Theater) badał historię bazylejskiego chemika Alberta Hofmanna. Jego Inferno i instalacja sceniczna Paradiso powstały w oparciu o Boską komedię Dantego. W 2018 r.
zrealizował w Theater Basel (w koprodukcji z berlińskim Deutsches Theater) spektakl Człowiek pojawia się w holocenie wg opowiadania Maxa Frischa. Przedstawienie Girl from the Fog Machine Factory (2019, Gessnerallee Zurich) zostało zaproszone na Theatertreffen w Berlinie. Jego spektakle Gdy umrę̨, Unusual Weather
Phenomena Project (projekt dotyczący nadzwyczajnych zjawisk meteorologicznych)
i Dziewczyna z fabryki do robienia mgły były prezentowane podczas tournée po
Europie (Stadtsschowburg Amsterdam, Vidy w Lozannie, Nanterre-Amandiers Paris
oraz na festiwalach w Hamburgu, Marsylii, Montpellier, Warszawie, Moskwie, Jerozolimie i Reykjaviku). W 2019 roku otrzymał Szwajcarską Nagrodę̨ Teatralną. W sezonie 2019/2020 po raz pierwszy pracował w Residenztheater München i Staatsoper
Unter den Linden Berlin. W 2021 r. Thom Luz stworzył Pieśni bez słów, kolejną niezależną produkcję w Zurychu i Bazylei. Film Wolkendienst (Usługa w chmurze), będący
zapisem realizacji jego spektaklu Chmury, Ptaki, Plutos na motywach Arystofanesa,
został zaprezentowany na Festiwalu Kontakt 2021.

PL

Born in 1982, Thom Luz studied at Zurich University of the Arts. He now works
as a freelance director collaborating with independent and municipal theatre
companies in Switzerland, Germany, and France. In 2014 he was named ‘Emerging
Director of the Year’ in the critics’ poll organized by Theater Heute magazine, which
led to an invitation from the Berlin Theatertreffen, followed by more: from Hanover in
2015 (Atlas of Remote Islands) and Mainz in 2017 (Sad Magicians). For Theater Basel,
Thom Luz directed The Sorrows of Young Werther (2013), The Magic Mountain
(2015) based on Thomas Mann, and Georg Büchner’s Leonce and Lena (presented
at Kontakt 2018). From the 2015/16 until 2020 Luz was director-in-residence under
artistic director Andreas Beck. In LSD–Mein Sorgenkind (2015), which was invited
to Heidelberger Stückemarkt and Autorentheatertage at the Deutsches Theater
in Berlin, he explored the story of the Basel chemist Albert Hofmann, while his
Inferno and the installation Paradiso (both 2017) were both based upon Dante’s
Divine Comedy. His co-production with the Deutsches Theater in Berlin: Man in
the Holocene, based on Max Frisch’s short story, was seen in Basel in autumn
2018, while his Girl from the Fog Machine Factory (Gessnerallee Zurich 2019) was
presented at Theatertreffen in Berlin. Thom Luz’s productions of When I Die, The
Unusual Weather Phenomena Project and Girl from the Fog Machine Factory
made a tour of Europe (Stadtsschowburg Amsterdam, Vidy Lausanne, NanterreAmandiers Paris and festivals in Hamburg, Marseilles, Montpellier, Warsaw,
Moscow, Jerusalem and Reykjavík). In 2019, Thom Luz received the Swiss Theatre
Award. In 2019/2020 he worked for the first time at Residenztheater München
and Staatsoper Unter den Linden Berlin. In 2021 Thom Luz created Songs Without
Words, another free production in Zurich and Basel. The film Wolkendienst (Cloud
Service), which is a recording of his The Clouds, the Birds, the Wealth based on
motifs from Aristophanes was presented at 2021.

EN

EN

Songs Without Words is a new play by the Swiss theatre maker Thom Luz. His work,
which is a mix of a concert, a performance and musical theatre, guarantees an
exceptionally joyful experience. In the opening scene, the stage is completely bare,
while in the last it is full of props: an overturned car, a dead deer, a dangerously
winding road and a secured car crash site. Meanwhile, five musicians, singers and
actors put it all together, simultaneously destroying it, as intended by Thom Luz, the
Swiss master of fog ... To paraphrase Hermann Hesse’s poem Steps, an accident
dwells in each beginning. And it is not even that far from the truth, because in the
course of this evening ... the massive damage is gradually done and then undone.
Those capable of doing so will capture philosophical and musical reflections on the
value and the lack of it in unfortunate twists of fate, the disorder in order and the
“thicket of surprises” in life and death. Life and dying have no meaning, no destiny,
no purpose - and yet they happen. This message is full of melancholy and sadness,
even in these post-pandemic parts of the world. Nevertheless, what cannot be
missing “in all those things” is a song.
And “in all those things” means nothing less or more than that a small and shapely
car can turn out to be a highly musical object: flashing and lighting up to the
beat of the music, capable of even playing a part for electronic violins with its
wipers. Moving spotlights turn on the music and repeatedly draw attention to it
by alternately dancing and swaying to the beat. We are dealing here with give and
take. This on the other hand may, as we have had the opportunity to enjoy before,
turn into a highly mirthful experience.

Valeria Heintges, tagblatt.ch

Valeria Heintges, tagblatt.ch

Ostrzeżenie przed martwymi sarnami – Thom Luz powoduje wypadek w teatrze

Dead deer warning – Thom Luz causes an accident in the theatre

fot./photo Sandra Then
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SONGS WITHOUT WORDS
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Pieśni bez słów to tytuł nowej sztuki szwajcarskiego artysty teatralnego Thoma
Luza. Jego twórczość z pogranicza koncertu, spektaklu i teatru muzycznego zapewnia wyjątkowo radosne przeżycia. Na początku scena jest zupełnie pusta, na
końcu pełna rekwizytów: przewrócony samochód, martwa sarna, niebezpiecznie
kręta droga i odgrodzone miejsce wypadku. W międzyczasie pięciu muzyków, śpiewaków i aktorów składa wszystko w całość i jednocześnie niszczy, zgodnie z zamysłem Thoma Luza, szwajcarskiego mistrza mgły… Parafrazując wiersz Hermanna
Hessego Stopnie, w każdym wypadku nowy początek się chowa. I nie odbiega to
nawet znacząco od prawdy, ponieważ podczas tego wieczoru… stopniowo dokonywane są ogromne zniszczenia, po czym następuje odbudowa. Komu się to uda, ten
dostrzeże filozoficzno-muzyczne rozważania nad sensem i bezsensem nieszczęśliwych zrządzeń losu, nad nieporządkiem porządku i „gąszczem zaskoczeń” w życiu
i śmierci. Życie i umieranie nie mają bowiem żadnego sensu, przeznaczenia, celu –
a jednak się wydarzają. To przesłanie pełne jest melancholii i smutku, nawet w tych
postpandemicznych częściach świata. Niemniej jednak we „wszystkich rzeczach”
nie może zabraknąć pieśni.
A „we wszystkich rzeczach” oznacza dokładnie to, że małe, zgrabne autko okazuje się przedmiotem wysoce muzykalnym: migającym i rozświetlającym się w takt
muzyki, mogącym nawet zagrać partię elektronicznych skrzypiec wycieraczkami.
Poruszające się reflektory uruchamiają muzykę, niejednokrotnie też skupiają na niej
uwagę, w zamian tańcząc i kołysząc się do jej dźwięków. Mamy tutaj do czynienia
z dawaniem i braniem. To zaś może okazać się, jak mieliśmy okazję ponownie się
przekonać, niezwykle radosnym doznaniem.

Praga/Czechy
Prague/Czechia

STRACONE
ZŁUDZENIA
LOST ILLUSIONS
na podstawie powieści Honoré de Balzaca/based on Honoré de Balzac’s novel
Tytuł oryginału/Original title: Illusions perdues
Tłumaczenie/Translation: Stanislav Jirsa
Premiera/Première: 4.09.2021
www.nazabradli.cz

STRACONE ZŁUDZENIA
LOST ILLUSIONS

Czas/Running time: 3h (z przerwą/one interval)
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Adaptacja i reżyseria/Stage Adaptation
and Directing: Jan Mikulášek
Dramaturgia/Dramaturgy: Dora Viceníková
Scenografia i kostiumy/Set and Costumes:
Marek Cpin

Słuchawki/Earphones: polski, angielski/Polish, English
Teatr „Baj Pomorski”, ul. Piernikarska 9

23.05

GODZ. 18.00/AT 6PM
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Divadlo Na zábradlí

Obsada/Cast:
Lucien Chardon: Vojtěch Vondráček
Etienne Lousteau: Robert Mikluš
Daniel D’Arthez: Miloslav König
Michel Chrestien: Jiří Černý
Finot: Magdaléna Sidonová
Dauriat: Jakub Žáček
Madame de Bargeton: Petra Bučková
Madame d’Espard: Dita Kaplanová
Madame du Chatelet: Jana Plodková
Coralie: Kateřina Císařová
Florine: Barbora Bočková
Blondet: Jiří Černý
Nathan: Ondřej Jiráček

EN

In his adaptations of literary classics, Jan Mikulášek focuses on social mechanisms
while presenting today’s portrait of a community contained in austere cramped
performance spaces designed by Marek Cpin, a set designer who regularly
collaborates with him. The Czech director builds spectacularly theatrical images,
brushed up with pastiche, detached acting and surrealistic touches added to the
main themes. In Lost Illusions, Balzac’s characters are trapped in a claustrophobic
room, delimitated by green curtains. It is home to the hypocritical world of the
Parisian elite, which the provincial young poet Lucien Chardon wants to join at any
cost. The protagonist, to his absolute horror, learns the price he must pay for his
success.
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W adaptacji klasyki Jana Mikuláška interesują mechanizmy społeczne i współczesny portret zbiorowości, zamknięty w surowych, ciasnych przestrzeniach projektowanych przez współpracującego z nim scenografa Marka Cpina. Czeski reżyser
buduje efektownie teatralizowane obrazy, zabarwione pastiszową i zdystansowaną
grą aktorską i surrealistycznym ujęciem tematów. W Straconych złudzeniach bohaterowie Balzaca uwięzieni są w klaustrofobicznym, ograniczonym zielonymi kotarami
pomieszczeniu. Mieści się tu pełen hipokryzji świat paryskich elit, do których za
wszelką cenę chce dołączyć prowincjonalny, młody poeta Lucien Chardon. Bohater
z przerażeniem odkryje, jaką cenę przyjdzie mu zapłacić za sukces.

28

Rocznik 1978. Od sezonu 2013/2014 reżyser rezydent Divadlo Na zábradlí (Teatr na
Balustradzie). Po ukończeniu reżyserii teatralnej na Akademii Sztuk Scenicznych
im. Janáčka w Brnie pracował jako dyrektor artystyczny Teatru Polárka w Brnie. Pełnił
również funkcję dyrektora artystycznego Teatru Petra Bezruča w Ostrawie i regularnie współpracował z Teatrem Reduta w Brnie. Zrealizował m.in. spektakle: Kaligula
Alberta Camusa w Morawsko-Śląskim Teatrze Narodowym, Herkules i stajnia Augiasza Friedricha Dürrenmatta, Hedda Gabler Henryka Ibsena w Teatrze Jiřího Myrona w Ostrawie, Królowa Margot i Król Edyp w Teatrze Antonína Dvořáka. Z Teatrem
na Balustradzie zdobył nagrodę „Divadelní nowiny” (Gazeta Teatralna) za twórcze
osiągnięcia w kategorii Dramat, za inscenizację Korespondencji Voskovca i Wericha
(Korespondencja V+W) w 2011 r., nagrodę Alfreda Radoka za spektakl roku – Złote
lata sześćdziesiąte (Zlatá šedesátá) w 2012 r. oraz nagrodę „Divadelní nowiny” za
twórcze osiągnięcia w kategorii Dramat, za przedstawienie Drwale (Mýcení) w 2018 r.
W tym samym roku zdobył również nagrodę Josefa Balbina za Drwali przyznawaną
przez Festiwal Teatru Języka Niemieckiego w Pradze.
Born in 1978. Since the 2013/14 season, resident director of Divadlo Na zábradlí (On
the Balustrade Theatre). After completing his studies in drama directing at Janáček
Academy of Performing Arts, Mikulášek was Artistic Director of Polárka Theatre in
Brno. He also held the position of Artistic Director of Petr Bezruč Theatre in Ostrava
and collaborated with Reduta Theatre in Brno on a regular basis. His most notable
works include Caligula by Albert Camus for the Moravian-Silesian National Theatre,
Hercules and the Augean Stables by Friedrich Dürrenmatt and Hedda Gabler by
Henrik Ibsen for Jiří Myron Theatre in Ostrava, as well as Queen Margot and Oedipus
Rex for Antonín Dvořák Theatre. With Divadlo Na zábradlí, he won a Divadelní noviny
(Theatre Newspaper) award for Creative Achievement in Drama for his production
of V+W: The Letters (Correspondence between Voskovec and Werich) in 2011, an
Alfréd Radok Award (Production of the Year) for his Golden Sixties (Zlatá šedesátá)
in 2012, and a Divadelní noviny award for Creative Achievement in Drama for his
production of Woodcutters (Mýcení) in 2018. In the same year he received a Josef
Balbín Award for The Woodcutters at the German Language Theatre Festival in
Prague.
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Zespół wprowadził na scenę bohaterów powieści Balzaca z zamiarem pokazania ich
jako nam współczesnych, lecz w pewnym sensie piękniejszych od oryginału. Rola
Luciena Chardona wydaje się być przeznaczona dla wysokiego i wręcz chorobliwie
chudego Vojtěch Vondráček, który wciela się mimo wszystko w przystojną istotę
androgyniczną, której bladość wybija się na tle wielobarwnego tłumu bywalców paryskich salonów. Pławiący się w miłości i otoczony podziwem wtulonych weń kobiet,
których szczerość jest co najmniej wątpliwa, Lucien tonie w bagnie intryg i ambicji,
jednocześnie tracąc nie tylko przyjaciół i prawdziwą miłość – aktorkę imieniem Coralie (Kateřina Císařová ), ale przede wszystkim czystość i godność. Upadek Luciena
jest ukazany na scenie jako konwencjonalny danse macabre, po którym przywołana
zostaje lekka atmosfera pięknego Paryża z bliżej nieokreślonego okresu, prawdopodobnie słodkich lat sześćdziesiątych z ich melodiami i chansonami, zaprezentowanymi w sposób lekki i atrakcyjny. Ogólna atmosfera przedstawienia jest – mimo
tragicznego przesłania – bardzo relaksująca, rozpogodzona utworami muzycznymi
i pastelową stylizacją. Mikulášek mocno opiera swój indywidualny styl na muzyce,
„popowej”, w dobrym znaczeniu tego słowa, więc nawet stuosiemdziesięciminutowe przedstawienie wydaje się mijać błyskawicznie bez widzów błagających o jego
zakończenie. Aktorzy Teatru na Balustradzie są w świetnej formie. Kobiety z zespołu
są naturalne, czarujące i frywolne (zwłaszcza Jana Plodková), ale potrafią też sprawić
wrażenie śmiertelnie niebezpiecznych i mrocznych (Petra Bučková) lub komicznych
(Dita Kaplanová i Magdaléna Sidonová). Mężczyźni są w sumie ciekawi, a Robert
Mikluš okazał się tu gwiazdą pierwszej klasy.

EN

The creative team has adapted Balzac’s characters with the intention to introduce
them as present-day, only somehow more beautiful. The role of Lucien Chardon
seems to be destined for Vojtěch Vondráček, tall and thin – or even morbidly
skeletal – but nonetheless a handsome looking androgyne whose paleness
contrasts with the colourful variety of the people frequenting the Parisian salons.
Bathed in the love and admiration of women who snuggle up to him, but whose
sincerity is not granted, Lucien is caught in a web of intrigues and ambitions,
and at the same time ends up losing not only his friends and his true love – an
actress called Coralie (Kateřina Císařová ), but most importantly his pureness and
dignity. Lucien’s fall is staged as a mundane danse macabre, followed by the light
atmosphere of the beautiful Paris of an unspecified period, the sweet sixties with
their melodies and chansons presented in a light and attractive way. The whole
atmosphere of the performance is – despite its tragic denouement – very relaxed,
lightened up with musical numbers and pastel-coloured stylisation. Mikulášek’s
style is heavily musical, ‘pop’-like, in a good way, so even a performance of one
hundred and eighty minutes passes by in no time at all and without the spectators
begging for it to end. The actors of Na zabradli are in concert pitch; the female part
of the ensemble seems casual, gracious, and frivolous (especially Jana Plodková),
but can turn into dark femme fatales (Petra Bučková) or comedians (Dita Kaplanová
and Magdaléna Sidonová ). The men are interesting altogether – a big asset here is
Robert Mikluš, who has become a first-class star.”
Jiří Peňás, Týdeník ECHO, Balzac’s test of today, passed quite successfully
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Teatr im. Wilama Horzycy

Toruń/Polska
Toruń/Poland

Scenariusz i reżyseria/Directing
and Playscript:
Michał Siegoczyński
Scenografia/Stage Set:
Michał Dobrucki
Kostiumy/Costume Design:
Sylwester Krupiński
Muzyka/Music: Kamil Pater
Choreografia/Choreography:
Alisa Makarenko
Projekcje, reżyseria świateł/
Screenings and Lighting Design:
Michał Głaszczka
Konsultacja dramaturgiczna/
Dramaturgy Consultant:
Patryk Warchoł
Operatorka kamery/
Cinematographer: Ewelina Miąsik
Asystent reżysera/Assistant to the
Director: Arkadiusz Walesiak
Inspicjent i sufler/Stage Manager
and Prompter:
Janina Sachwanowicz-Niakas

NOCE I DNIE

czyli między życiem a śmiercią

32

or Between Life and Death

inspirowane powieścią Marii Dąbrowskiej/inspired by Maria Dąbrowska’s novel
Premiera/Première: 1.04.2022
www.teatr.torun.pl

Czas/Running time: 3h 15 (z 2 przerwami/two intervals)
Spektakl z audiodeskrypcją (polski)/Performance with audio description (Polish)
Słuchawki/Earphones: angielski/English
Teatr im. Wilama Horzycy, duża scena/Main Auditorium, pl. Teatralny 1

24.05

GODZ. 18.00/AT 6PM

fot./photo Wojtek Szabelski

NOCE I DNIE czyli między życiem a śmiercią
NIGHTS AND DAYS or Between Life and Death

Międzynarodowy
Festiwal Teatralny

NIGHTS AND DAYS

Obsada/Cast:
Barbara: Julia Szczepańska (gościnnie/guest
appearance)
Bogumił: Przemysław Chojęta
Michalina, Dąbrowska: Matylda Podfilipska
Daniel, Marcin, Żołnierz/Soldier: Arkadiusz Walesiak
Terenia, Ładzina: Mirosława Sobik
Lucjan, Ojciec Bogumiła/Bogumił’s Father, Ksiądz/
Priest: Paweł Tchórzelski
Matka Barbary/Barbara’s Mother, Ksawunia:
Maria Kierzkowska
Matka Bogumiła/Bogumił’s Mother, Mioduska,
Rejentowa/Notary’s Wife, Narecka: Karina Krzywicka
Agniesia, Chrobotówna, Rachela: Ada Dec
(gościnnie/ guest appearance)
Tomaszek, Tolibowski, Syn Tolibowskiego/
Tolibowski’s Son: Igor Tajchman (gościnnie/ guest
appearance)
Emilka, Felicja, Celina: Julia Sobiesiak-Borucka
Daleniecki, Łada, Rewolucjonista/Revolutionary,
Rejent/Notary, Grabarz/Gravedigger, Szymszel,
Strażnik/Guard: Michał Marek Ubysz
Janusz, Anzelm, Krępski: Mikołaj Śliwa (gościnnie/
guest appearance)
Katelba, Alojzy, Nauczyciel/Teacher, Konspirator/
Conspirator: Grzegorz Wiśniewski
Żarnecka: Małgorzata Abramowicz
Dzieci/Children:
Agniesia: Liliana Drost/Antonia Dąbrowska
Piotruś, Tomaszek, Bodzio: Tymon Podfilipski/Nil
Smużny

EN

Nights and Days is a play about first and last love. Its impressive breadth and historical costumes are juxtaposed with today’s version of the story of Barbara and
Bogumił saturated in pop culture references.
Marriage of convenience or unreciprocated love? Romance or death? The characters fight for happiness and fulfilment, but they also fight for two different visions for
Poland. This story stretches between love and war, immersing us in a tale of ordinary
people in extraordinary times.
The performance directed by Michał Siegoczyński is a reflection in a mirror of the
present day while remaining in dialogue with the original and its screen adaptations.
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Noce i dnie to spektakl o pierwszej miłości i tej ostatniej. Epicki rozmach i historyczne kostiumy przeplatają się z osadzoną w popkulturze, współczesną wersją
losów Barbary i Bogumiła.
Małżeństwo z rozsądku czy miłość bez wzajemności? Romans czy śmierć?
Bohaterowie stają do pojedynku o szczęście i spełnienie, ale walczą też o dwie
różne wizje Polski. Ta historia rozpina się między miłością i wojną, zanurzając nas
w losy zwyczajnych ludzi w niezwykłych czasach.
Spektakl w reżyserii Michała Siegoczyńskiego odbija się we współczesnym
lustrze, pozostając w dialogu z oryginałem i kultowymi ekranizacjami.
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MICHAŁ
SIEGOCZYŃSKI

Rocznik 1972. Reżyser teatralny, scenarzysta, aktor. Jako reżyser zadebiutował w 2004 r. spektaklem Jak zjadłem psa w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej
w Legnicy. Wyreżyserował ponad 20 spektakli m. in. Casablanca (Teatr Powszechny
w Warszawie, 2011), Kali Babki (Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, 2014),
Elvis (Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, 2016), Hollywood (Teatr
WARSawy, 2017), Beksińscy (Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy,
2017), lovebook (Teatr Powszechny w Łodzi, 2018), Najmrodzki, czyli dawno temu
w Gliwicach (Teatr Miejski w Gliwicach, 2018), Noce i dnie, czyli między życiem
a śmiercią (Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, 2022). Współpracował również m.in. z Teatrem Żydowskim im. Ester Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie,
Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Bałtyckim Teatrem Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Teatrem IMKA w Warszawie, Teatrem Nowa Praga w Warszawie. Jest laureatem wielu nagród, m.in. głównej nagrody za reżyserię spektaklu
2084 (koprodukcja Teatru na Woli im. Tadeusza Łomnickiego w Warszawie i Teatru
Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu) w Ogólnopolskim Konkursie
na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2008), nagrody w plebiscycie młodych w kategorii „B(ardzo) A(rtystycznie)” dla spektaklu Elling z Teatru Nowa Praga
– Fabryka Trzciny w Warszawie (2007), tytuł Najlepszego Spektaklu dla przedstawienia Elling na XIV Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych (2008). Przedstawienie Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach zdobył Grand Prix 25. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2019).

PL

Born in 1972. Theatre director, screenwriter, and actor. He made his debut as
a director in 2004 with the play How I Ate the Dog at Helena Modrzejewska Theatre
in Legnica. He has mounted over twenty theatre productions, including: Casablanca
(Teatr Powszechny in Warsaw, 2011), Kali Babki (Baltic Dramatic Theatre in Koszalin,
2014), Elvis (Tadeusz Łomnicki New Theatre in Poznań, 2016), Hollywood (Teatr
WARSawy, 2017), Beksińscy (Hieronim Konieczka Polish Theatre in Bydgoszcz, 2017),
lovebook (Powszechny Theatre in Łódź, 2018), Najmrodzki, or a Long Time Ago in
Gliwice (Municipal Theatre in Gliwice, 2018), and Nights and Days, or between Life
and Death (Wilam Horzyca Theatre in Toruń, 2022). He has collaborated with other
companies, including those of Ester Rachel and Ida Kamińska Jewish Theatre in
Warsaw, Wojciech Bogusławski Theatre in Kalisz, Juliusz Słowacki Baltic Dramatic
Theatre in Koszalin, Jan Kochanowski Powszechny Theatre in Radom, IMKA Theatre
in Warsaw, and Nowa Praga Theatre in Warsaw. Siegoczyński is a winner of several
prizes and awards, including the Grand Prize of the National Competition for the
Staging a Polish Contemporary Play in 2008, for directing 2084 (co-production of
Tadeusz Łomnicki Theatre at Wola in Warsaw and Jan Kochanowski Powszechny
Theatre in Radom); a young people poll award in the category “V(ery) A(rtistic)
for his production of Elling with the Nowa Praga – Fabryka Trzciny (Reed Plant)
theatre company in Warsaw (2007); and Best Performance award received at the
14th Festival of Pleasant and Unpleasant Plays (2008) for Elling. His production of
Najmrodzki, or a Long Time Ago in Gliwice won the Grand Prix of the 25th National
Competition for the Staging of a Polish Contemporary Play (2019).
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Jako że Michał Siegoczyński swoje spojrzenie na Noce i dnie wyraźnie obsadził
w dwóch różnych ramach – dziennej, zawrotnie wideoklipowej, wartkiej
i siarczyście polskiej, oraz po przerwie, wbitej w blejtram zadumanej nocy, nocy
gorzkiej, nostalgicznie bezsennej, w której wracają szare smutki – przyznać trzeba,
iż zdecydowanie warto było poczekać do ukłonów! W tej pierwszej odsłonie
dnia reżyser ekspresowo wprowadza postaci, a w zasadzie to one same się
„wprowadzają” na scenę: Barbara jeszcze Ostrzeńska (gościnnie w Horzycy: Julia
Szczepańska) oraz nowy w zespole Przemysław Chojęta w roli prostodusznego Bogumiła Niechcica. Główni bohaterowie nie pozwolą nam zapomnieć, że jesteśmy
w teatrze, co i rusz celowo przestawiają sceny, wręcz wpadają na „zagubionych”
w kulisach krewnych: Daniela (Arkadiusz Walesiak) i Michalinę (Matylda Podfilipska),
Terenię (Mirosława Sobik) i Lucjana (Paweł Tchórzelski) czy Matkę Bogumiła (Karina
Krzywicka) i Matkę Barbary (Maria Kierzkowska), pojawiające się również w tych
scenach, w których „nie powinny”. Z głównej loży pokrzykuje zaś Kotelba (Grzegorz
Wiśniewski), z Paryża z hałasem „wpada” Daleniecki (Michał Marek Ubysz) i jest
w tym zamyśle reżyserskim wiele humoru oraz zdystansowania do postaci, jest celowy dekonstruktywizm wymieszany z epickim rozmachem (ach, ten piękny filmowy walc Waldemara Kazaneckiego!). Publiczność wybucha śmiechem za każdym
razem, ilekroć niczym w komiksie z niespodziewanej strony i to w najmniej stosownym momencie „wyskakuje” z naręczem nenufarów Toliboski (gościnnie: Igor Tajchman, także w roli „niesfornie-wciągającego” dorosłego Tomaszka). Dzieci Niechciców są równie „zagubione” dramaturgicznie na scenie – mały Piotruś i Tomaszek
(Tymon Podfilipski), Agniesia (siedmiolatka Lilianna Drost i gościnnie Ada Dec) oraz
Emilka (Julia Sobiesiak-Borucka) – jakby wszystkie trafiły do naiwnej i źle skleconej
sztuczki, w której wszystko brzmi jak aluzja, wszystko staje się przestrogą. Staje się
ostrzeżeniem przed pędzącym światem medialnych obrazów, wojennych scen,
ucieczką od głośnych dźwięków bomb w zagłuszenie gitarami Metalliki i krzykiem
Jima Morrisona (Mikołaj Śliwa, świetnie śpiewający, grający gościnnie Janusza,
Anzelma i Krępskiego), w koturnowość Ewy Demarczyk i rozpacz w piosence Sinéad
O’Connor śpiewanej przez Rachelę w finale (Ada Dec).
Aram Stern, Teatr dla Wszystkich – Zaduma NOCY i wideoklip DNI
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Because Michał Siegoczyński has clearly encased his Nights and Days in two
different frames: daytime – dizzyingly video clip-like, fast and bitingly Polish, and –
after the interval: of a pensive night (like a canvas spread over a stretcher), a bitter
and nostalgically sleepless night in which grim sorrows return, I must admit that it
was definitely worth waiting for the curtain call! In the first, daytime part, the director
expressly introduces the characters, or in fact they “bring themselves out” on
stage: Barbara, still Ostrzeńska (guest appearance in Horzyca: Julia Szczepańska),
and a new member of the company, Przemysław Chojęta, in the role of the simpleminded Bogumił Niechcic. The main characters will not let us forget that we are in
the theatre; they purposefully rearrange scenes at times, even bumping into “lost”
relatives at the backstage: Daniel (Arkadiusz Walesiak) and Michalina (Matylda
Podfilipska), Terenia (Mirosława Sobik) and Lucjan (Paweł Tchórzelski), as well as
Bogumił’s Mother (Karina Krzywicka) and Barbara’s Mother (Maria Kierzkowska),
appearing in the scenes where they “have no place” to be. Kotelba (Grzegorz
Wiśniewski) shouts from the main box, Daleniecki (Michał Marek Ubysz) noisily
“bursts in”, straight from Paris, and there is a lot of humour and distancing from the
characters in this director’s approach; there is deliberate deconstructivism mixed
with epic panache there (that beautiful film waltz by Waldemar Kazanecki!). The
audience bursts out laughing every time “pops out” from an unexpected side and
at the least appropriate moment (as in a comic book) no-one else but Toliboski,
with a bunch of water lilies (guest starring: Igor Tajchman, also cast in the role of a
‘boisterously-engaging’ adult Tomaszek). The Niechcic children are also dramatically
“lost” on the stage: little Piotruś and Tomaszek (Tymon Podfilipski), Agniesia (sevenyear-old Lilianna Drost and Ada Dec in her guest appearance), and Emilka (Julia
Sobiesiak-Borucka), as if they all have ended up in a play that is naive and sloppily
thrown together, where everything sounds like an allusion and becomes a kind of
warning against the rushing world of media images, and war scenes; it all becomes
a flight from the loud bombing sounds to the drowning out, ferocious Metallica’s
guitar tones, to Jim Morrison’s screaming (Mikołaj Śliwa, who is an excellent singer,
guest starring as Janusz, Anselm and Krępski), to the stiltedness of Ewa Demarczyk,
and to despair rooted in Sinéad O’Connor’s song performed by Rachel in the finale
(Ada Dec).
Aram Stern, Theatre for All – Reflection on NIGHTS and the music video DAYS
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Ukraina na MFT Kontakt w Toruniu/Ukraine at ITF Kontakt
in Toruń/Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu/
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy/
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

Polska
Poland

ŻYCIE NA WYPADEK
WOJNY
LIFE IN THE EVENT
OF A WAR

Reżyseria/Director: Ula Kijak
Współpraca scenograficzna
i kostiumograficzna/Set and Costume
Design Cooperation: Wojciech Faruga
Udział biorą:
Tania Bohusławska,
Ołena Boryszpołec,
Żenia Doliak,
Alona Karpenko,
Lena Laguszonkowa,
Justyna Mohytycz
Jewhenija Nepytaliuk,
Jasia Sajenko

WORLD PREMIÈRE

Spektakl jest koprodukcją Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt,
Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz Teatru Polskiego w Bydgoszczy przy
współpracy Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy./
The performance is a co-production between the International Theatre
Festival Kontakt, the Wilam Horzyca Theatre in Toruń and the Polski Theatre in
Bydgoszcz in collaboration with the Municipal Centre for Culture in Bydgoszcz.
Prapremiera/World Première: 25.05.2022
www.teatr.torun.pl		

www.teatrpolski.pl

www.mck-bydgoszcz.pl

ŻYCIE NA WYPADEK WOJNY
LIFE IN THE EVENT OF A WAR

Czas/Running time: 1h 30 (bez przerwy/no interval)
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Słuchawki/Earphones: polski, angielski/Polish, English
27.05 Napisy dla osób niesłyszących (polski)/Subtitles for the hard of hearing (Polish)
Teatr im. Wilama Horzycy, Scena na Zapleczu/Small Stage, pl. Teatralny 1

25.05
GODZ. 20.00/AT 8PM

26/27.05
GODZ. 18.00/AT 6PM

fot./photo Aleksandra Rzęska
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PRAPREMIERA

With:
Tania Bohuslavska,
Olena Borishpolets,
Zhenia Doliak,
Alyona Karpenko,
Lena Lagushonkova,
Justyna Mohytych
Yevheniia Nepytaliuk,
Jasia Sayenko

EN

Life in the Event of a War is an interdisciplinary project created by Ukrainian artists
forced to flee the war. All of them, who have settled in the Kujawsko-Pomorskie
region, wanted to speak. But is it possible to express/describe trauma? How do you
talk about the war that is still going on? How to control emotions and rationalise an
experience which cannot be rationalised?
Together with the artists, we ‘learn’ to travel through the new reality, try to survive,
fight, hide or acquire new skills. And all this interweaves with authentic stories
collected on social networks by the women from the creative team.
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Życie na wypadek wojny to interdyscyplinarny spektakl, który tworzą ukraińskie
artystki zmuszone uciekać przed wojną. Wszystkie osiadły w regionie kujawsko-pomorskim, wszystkie chciały mówić. Ale czy da się wypowiedzieć/opowiedzieć
traumę? Jak mówić o wojnie, która wciąż trwa? Jak zapanować nad emocjami, zracjonalizować doświadczenie, którego zracjonalizować się nie da?
Wraz z twórczyniami będziemy „uczyć się” podróżowania po nowej rzeczywistości,
próbować wraz z nimi przetrwać, walczyć, chować się czy zdobywać nowe umiejętności. A wszystko to przetkane autentycznymi historiami zebranymi przez artystki
w mediach społecznościowych.
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The project is carried out by Tania Bohuslavska, a visual artist and poet; Olena
Borishpolets, a writer and cultural manager; Zhenia Doliak, an actress of Vasyl
Vasylko Theatre in Odessa; Alyona Karpenko, a student of the State Academy of
Culture in Kharkiv; Lena Lagushonkova, a playwright; Justyna Mohytych, a visual
artist; Yevheniia Nepytaliuk, an actress and lecturer at the Kiev National University
of Theatre, Cinema and Television; Jasia Sayenko, a musician, and Ula Kijak, a Polish
director and activist.
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W projekcie biorą udział: artystka wizualna i poetka Tania Bohusławska, pisarka
i menadżerka kultury Ołena Boryszpołec, aktorka Teatru im. Wasyla Wasylko
w Odessie Żenia Doliak, studentka Państwowej Akademii Kultury w Charkowie
Alona Karpenko, dramatopisarka Lena Laguszonkowa, artystka wizualna Justyna
Mohytycz, aktorka i wykładowczyni na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Teatru,
Kina i Telewizji Jewhenija Nepytaliuk, artystka muzyczna Jasia Sajenko oraz polska
reżyserka i aktywistka Ula Kijak.
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Teatrul Național „I. L. Caragiale” Bucureşti

Bukareszt/Rumunia
Bucharest/Romania

Reżyseria i scenariusz/Directing
and script: Radu Afrim
Scenografia/Set: Irina Moscu
Asystentki Scenografki/Assistants to the
Scenographer: Mădălina Sandu, Arina Balaș
Kostium kozy wykonany przez/Costume of
the goat made by Cosmin Florea
Wideo/Video: Andrei Cozlac
Dźwięk/Sound design: Călin Țopa
Reżyseria dźwieku/Sound universe: Radu
Afrim
Reżyseria świateł/Lighting design: Mircea
Mitroi, Cristian Șimon
Tłumaczenie tekstu spektaklu na język
angielski/English translator of the
performance text: Ioana Ieronim
Kierownik techniczny/Technical
Director: Adrian Ionescu

TRZY SIOSTRY

THREE SISTERS

an (un)usually free script based on Anton Chekhov
Tytuł oryginału/Original title: Три сестры

TRZY SIOSTRY (Nie)zwykle swobodny scenariusz na podstawie Antoniego Czechowa
THREE SISTERS an (un)usually free script based on Anton Chekhov

Tłumaczenie/Translation: Raluca Radulescu
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Premiera/Première: 5.12.2019
www.tnb.ro

Czas/Running time: 3h 15 (z przerwą/one interval)
W spektaklu wykorzystane są efekty stroboskopowe. Spektakl mogą oglądać
dzieci do 14 roku życia tylko za zgodą lub w towarzystwie rodzica lub opiekuna./
Stroboscopic light effects are part of the show. The performance can be
watched by children under the age of 14 only with the consent or in the company
of a parent or guardian.
Słuchawki/Earphones: polski, angielski/Polish, English
Streaming: polski (lektor)/Polish (voiceover)
CKK Jordanki, al. Solidarności 1-3

26.05

GODZ. 18.00/AT 6PM

fot./photo Adi Bulboacă
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(Nie)zwykle swobodny scenariusz na podstawie
Antoniego Czechowa

Obsada/Cast:
Masza/Mașa: Raluca Aprodu
Olga: Natalia Călin
Irina: Flavia Giurgiu
Prozorow/Prozorov: Marius Manole
Wierszynin/Vershinin: Emilian Oprea
Żona Wierszynina/Vershinin’s wife:
Irina Movilă
Tuzenbach: Istvan Teglas
Natalia Iwanowna/ Natalia Ivanovna:
Ada Galeș
Bobi k68: Ciprian Nicula
Kułygin/Kulygin: Florin Călbăjos

EN

Radu Afrim offers a remix of a classic play, a hallucinating and highly topical revival of
a story told hundreds of times before. His productions are given in a colourful, original,
nonconformist, and provocative style with actors maintaining direct contact with the
audience. Afrim’s Three Sisters is a powerful, original, and shocking performance
which – like all his works – will take the viewers out of their comfort zone. Far from theatre
productions in which the Russian spirit is rendered through clichés, the director proposes
a surrealist vision of the story of the three sisters which is a mixture of the absurd, comic
and grotesque but also of deep sensitivity, creating a universe – with obvious references
to the present – which is well integrated into the world imagined by Chekhov over one
hundred years ago.
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Radu Afrim proponuje nową wersję klasycznej sztuki, halucynacyjne i bardzo aktualne wznowienie historii opowiadanej już setki razy. Jego przedstawienia cechują
barwny, niekonformistyczny i prowokatorski język dramaturgiczny oraz bezpośredni
kontakt aktorów z widzami. Trzy siostry to mocny, oryginalny, szokujący spektakl,
który – jak wszystkie prace Afrima – wyprowadza widza ze strefy komfortu, daleko
odbiegający od spektakli ukazujących schematycznie rosyjskiego ducha. Reżyser
oferuje widzowi surrealistyczną wizję historii trzech sióstr będącą mieszanką
absurdu, komizmu i groteski, ale też i głębokiej wrażliwości, tworząc uniwersum –
z oczywistymi odniesieniami do teraźniejszości – które świetnie współgra ze światem wyobrażonym przez Czechowa ponad 100 lat temu.
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fot./photo Radu Afrim
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RADU
AFRIM

Rocznik 1968. Scenarzysta i jeden z najbardziej uznanych i kontrowersyjnych reżyserów teatralnych w Rumunii. Ukończył studia filologiczne (1995) i reżyserię teatralną
(2000) na Uniwersytecie Babeș-Bolyai w Kluż. Zrealizował m.in. Opowieści o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki, Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze Aglaji
Veteranyi, To tylko koniec świata Jeana-Luca Lagarce’a, Plaża Petera Asmussena,
Pan Poduszka Martina McDonagha.
Dwukrotnie jego realizacje były nagradzane Grand Prix du Festival Grange de Dorigny w Lozannie w Szwajcarii, a trzykrotnie przez rumuńską gildię teatralną UNITER
otrzymał nagrody dla najlepszego reżysera za Plastelinę Wasilija Sigariewa (Teatr
Toma Caragiu w Ploeszti, 2006), joi.megaJoy Katalin Thuróczy (Teatr Odeon w Bukareszcie, 2007) oraz Spokój wg Attili Bartis (zespół „Tompa Miklós” Teatru Narodowego w Târgu Mureș, 2016). W 2008 r. otrzymał nagrodę dziennikarzy Coup de
Coeur de la Presse na festiwalu „Off” w Awinionie za spektakl Mansarde à Paris. Les
détours de Cioran Matei Visniec. Radu Afrim jest uwielbiany przez młodych odbiorców za barwny, oryginalny, niekonformistyczny i prowokatorski styl burzący kanony
tradycji dramatopisarstwa. Wprowadził „underground” do Teatru Narodowego w Bukareszcie. Po tym, jak z powodzeniem wystawił tam Lawinę Tuncera Cücenoğlu,
Năpasta Iona Luki Caragiale i Złodziei Dei Loher, zrealizował Między nami dobrze
jest Doroty Masłowskiej (2015) – spektakl nagradzany i wysoko oceniony przez widzów i krytyków teatralnych. Spektakl wg scenariusza reżysera oparty na powieści
Liviu Rebreanu Pădurea Spânzuraților (Las wisielców, 2018) otrzymał nagrody na
UNITER GALA AWARDS 2019 (najlepsza główna rola męska, najlepszy scenograf,
najlepszy spektakl, najlepsza rola drugoplanowa). Scenariusz Trzech sióstr Afrim
stworzył z myślą o młodym odbiorcy (2019). W latach 2013-2015 był dyrektorem Gali
Młodego Aktora (Gala HOP).

PL

Born in 1968. Scriptwriter and a highly acclaimed, though controversial, Romanian
theatre director. Holder of university degrees in letters (1995) and theatre (2000)
from the University Babeș-Bolyai in Cluj. His most significant works include Tales of
Common Insanity by Petr Zelenka, Why the Child Is Cooking in the Polenta by Aglaja
Veteranyi, It‘s Only the End of the World by Jean-Luc Lagarce, The Beach by Peter
Asmussen, and The Pillowman by Martin McDonagh.
His works have been awarded Grand Prix du Festival Grange de Dorigny in
Lausanne, Switzerland (twice) and he himself received the Best Director Award
(three times) from the Romanian theatre guild UNITER for his productions of Vasili
Sigariov’s Plasticine (Toma Caragiu Theatre in Ploieşti, 2006), Katalin Thuróczy’s
joi.megaJoy (Odeon Theatre in Bucharest, 2007), and Tranquility after Attila Bartis
(Tompa Miklós Company, National Theatre in Targu-Mures, 2015). In 2008 Radu
Afrim won the Coup de Coeur de la Presse (Media Favourite) at the ‘Off’ Avignon
Festival, for his play Mansarde à Paris. Les détours de Cioran by Matei Visniec.
Radu Afrim is loved by young audiences for his colourful, original, nonconformist
and provocative style shuttering established dramatic traditions. He is the one who
has managed to bring ‘underground’ to the National Theatre of Bucharest. After the
success of The Avalanche by Tuncer Cücenoğlu, Scourge by Ion Luca Caragiale and
Thieves by Dea Loher there, Afrim produced on the same stage Dorota Masłowska’s
No Matter How Hard We Tried (2015), a production which was greatly praised both
by the audience and theatre critics. Afrim’s production of Pădurea Spânzuraților
(The Forest of the Hanged), based on Liviu Rebreanu’s novel (but with his original
playscript), won four UNITER GALA AWARDS 2019 (Best Actor in a Leading Part,
Best Set Designer, Best Performance, and Best Supporting Actress). Afrim wrote
the playscript of Three Sisters with young audiences in mind (2019). In 2013-15 Radu
Afrim was Director of the Young Actor’s Gala (Gala HOP).

EN

International
Theatre Festival

PL

Dzięki wspaniałym obrazom i reżyserskiej pomysłowości widz może oglądać ten egzystencjalny (kosmiczny) „wyścig”, rozumiejąc, że Trzy Siostry to spektakl głęboko
refleksyjny. W tym wszechświecie wszystko jest komedią: miłość, nadzieja, samo
istnienie, a Radu Afrim tworzy na nowo dogmaty idealizmu, dyktowane przez czcigodnego Czechowa.

EN

Thanks to the sumptuous imagery and the directing ingenuity, the spectator can
watch this existential (cosmic) “race,” understanding that Three Sisters is a deeply
reflective show. In this universe, everything is comedy: love, hope, existence itself,
and Radu Afrim rewrites the dogmas of idealism, dictated by the venerable Chekhov.
Madalina Dumitrache, Bel Esprit – Odyssey of Melancholy – Three Sisters
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Zostałam na noc w brzozowym lesie z trzema siostrami. Z Maszą wzdychającą po
utraconej miłości, z Iriną, jelonkiem miotającym się w płomieniach, z Olgą, która
mówi mi, że życie jeszcze się nie skończyło – musimy żyć, pracować (...) Radu Afrim
pisze i przepisuje, dorzuca ważne elementy układanki do historii sióstr. Wyobraża
je sobie, zapisuje ich myśli i umieszcza je we współczesnym świecie, w prowincjonalnym rumuńskim mieście, marzące o swojej, jeszcze bardziej odległej Moskwie.
Veronica Niculescu, Blog – „Trzy siostry” i my w naszych małych brzozowych laskach

I stayed overnight in the birch forest with the three sisters. With Masha, sighing after
the lost love, with Irina, a deer struggling in flames, with Olga, telling me that life is
not over yet – we must live, work (...) Radu Afrim writes and rewrites, adds important
puzzle pieces to the story of the sisters, imagines and writes their thoughts, places
them in a modern world, in a provincial city of Romania, dreaming of their Moscow,
which is even more remote.
Veronica Niculescu, Blog – “Three Sisters” and us, in our small birch forests

fot./photo Adi Bulboacă
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Madalina Dumitrache, Bel Esprit – Odyseja Melancholii – Trzy Siostry

Wilno/Litwa
Vilnius/Lithuania

OPOWIEŚCI LASKU
WIEDEŃSKIEGO
TALES FROM THE
VIENNA WOODS
na podstawie sztuki Ödöna von Horvátha/based on Ödön von Horváth’s play
Tytuł oryginału/Original title: Geschichten aus dem Wienerwald
Tłumaczenie/Translation: Teodoras Četrauskas
Premiera/Première: 15.02.2019

OPOWIEŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO
TALES FROM THE VIENNA WOODS

www.jaunimoteatras.lt
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Czas/Running time: 3h (z przerwą/one interval)
Spektakl dla widzów dorosłych/Performance for adult audiences
Słuchawki/Earphones: polski, angielski/Polish, English
Teatr im. Wilama Horzycy, duża scena/Main Auditorium, pl. Teatralny 1

27.05

GODZ. 18.00/AT 6PM

Reżyseria/Director: Yana Ross
Scenariusz/Playscript: Yana Ross,
Mindaugas Nastaravičius
Asystentki reżyserki, tłumaczenie/
Assistants to the Director, Interpreting:
Saulė Norkutė, Goda Januškevičiūtė,
Uršulė Bartoševičiūtė
Kostiumy/Costume Designers: Juozas
Valenta, Flore Vauvillé
Scenografia/Sets: Justyna Elminowska
Reżyseria światła/Lighting Designer: Vilius
Vilutis
Wideo/Video: Algirdas Gradauskas
Kompozytor/Composer: Gintaras Sodeika

fot./photo Laura Vansevičienė
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Valstybinis jaunimo teatras

Udział biorą/With:
Matas Dirginčius,
Sergejus Ivanovas,
Irmantas Jankaitis,
Aleksas Kazanavičius,
Janina Matekonytė,
Dalia Morozovaitė,
Vidas Petkevičius,
Aušra Pukelytė,
Simonas Storpirštis,
Dovilė Šilkaitytė,
Paulina Taujanskaitė

EN

Director Yana Ross and playwright Mindaugas Nastaravičius are offering an original
interpretation of Ödön von Horváth’s play from 1931 about the origins of Nazism
in Germany and Austria. The main themes – nationalism, cultural traditions, and
hypocrisy – remain at the core of the performance but are shown in the context of
today’s Lithuania. It is a tragicomedy. The performance provokes laughter but at
some point, this laughter can make you feel extremely uncomfortable...
The director was born in Latvia but received her education elsewhere in Europe,
Russia, and the USA. For nearly twenty years now she has collaborated with
Lithuanian theatre companies. The style of her Vilnius productions, imbued
with historical issues facing the country and the aesthetic principles underlying
Lithuanian theatre, compares favourably with those of Koršunovas or Nekrošius.
In Poland she has staged: Wunschkonzert starring Danuta Stenka (TR 2014) and The
Lake starring Dawid Ogrodnik (2016). At Kontakt 2016 she won the Award for Best
Director for The Seagull.

fot./photo Laura Vansevičienė

International
Theatre Festival
Międzynarodowy
Festiwal Teatralny

OPOWIEŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO
TALES FROM THE VIENNA WOODS
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Reżyserka Yana Ross i dramaturg Mindaugas Nastaravičius proponują oryginalną
interpretację dramatu Ödöna von Horvátha z 1931 roku o początkach nazizmu
w Niemczech i Austrii. Główne tematy sztuki – nacjonalizm, tradycje kulturowe
i hipokryzja – pozostają w centrum spektaklu, ale przedstawione we współczesnym kontekście litewskim. To tragikomedia, która wywołuje śmiech, ale w pewnym
momencie widz może poczuć się bardzo nieswojo…
Reżyserka, urodzona w Łotwie, a wykształcona w Europie, Rosji i Stanach Zjednoczonych, od prawie 20 lat współpracuje z litewskimi teatrami. Styl jej wileńskich
inscenizacji, przesiąknięty zarówno problematyką historyczną kraju, jak i estetyką
litewskiego teatru, porównywany jest z pracami Koršunovasa czy Nekrošiusa.
W Polsce Ross wyreżyserowała przedstawienia: Koncert życzeń z Danutą Stenką
w roli głównej (2014) i Jezioro z Dawidem Ogrodnikiem (2016), a na Kontakcie zaprezentowała w 2016 roku Mewę, za którą otrzymała nagrodę dla najlepszego reżysera
festiwalu.
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Dorastała na Łotwie, a dzieciństwo spędziła między Europą, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Po uzyskaniu dyplomu MFA (magister sztuki) Yale School of Drama
w 2006 r. podjęła współpracę z noblistką Elfriede Jelinek, reżyserując jej Śpiącą
królewnę i Bambiland. Ross jest stypendystką prestiżowej Fundacji Fulbrighta. Pracowała na Uniwersytecie Yale jako redaktor zarządzający specjalnego wydania czasopisma Theater poświęconego teatrowi rosyjskiemu XXI wieku, za które otrzymała
nagrodę John Gassner Memorial. Od 2006 r. współpracuje z Litewskim Narodowym
Teatrem Dramatycznym w Wilnie. Do tej pory zrealizowała spektakle w Nowym Jorku, Moskwie, Berlinie, Helsinkach, Uppsali, Budapeszcie, Rejkiawiku, Wilnie, Kłajpedzie i Warszawie. W Polsce wyreżyserowała dwa przedstawienia: Koncert życzeń
Franza Xavera Kroetza z Danutą Stenką w roli głównej (TR Warszawa/Łaźnia Nowa,
Kraków, 2014) i Jezioro Michaiła Durnienkowa (TR Warszawa, 2016). Jej spektakle
były prezentowane na wielu festiwalach teatralnych, m.in.: w Rosji, Rumunii, Korei
Południowej, Finlandii, Polsce, na Węgrzech i Litwie. W 2016 r. na festiwalu Kontakt prezentowana była Mewa z Teatru Miejskiego w Rejkiawiku, za który Yana Ross
otrzymała nagrodę dla najlepszego reżysera festiwalu.
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Yana Ross grew up in Latvia and spent her childhood between Europe, Russia,
and the USA. Having received her MFA diploma from the Yale School of Drama
in 2006, Ross collaborated with the Nobel laureate Elfriede Jelinek, directing her
plays: Sleeping Beauty and Bambiland. Ross is a recipient of a prestigious Fulbright
Fellowship and she worked as a managing editor at Yale Theater magazine on its
special volume: Russian Theater of the 21st Century, for which she received the John
Gassner Memorial Prize. Since 2006 she has been a resident director at the Lithuanian National Drama Theatre in Vilnius. She has worked as a stage director in New
York, Moscow, Berlin, Helsinki, Uppsala, Budapest, Reykjavik, Vilnius, Klaipeda, and
Warsaw. In Poland she staged Wunschkonzert by Franz Xaver Kroetz starring Danuta Stenka (TR Warsaw/Teatr Łaźnia Nowa, Kraków 2014), and The Lake by Mikhail
Durnienkov (TR Warsaw, 2016). Her productions have been seen at several international festivals in Russia, Romania, South Korea, Finland, Poland, Hungary, Lithuania, and other countries. At Kontakt 2016, Yana Ross received the Award for Best
Director of the Festival for her production of The Seagull with the Municipal Theatre
Company in Reykjavik.
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TALES FROM THE VIENNA WOODS
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YANA
ROSS

Bryce Lease, thetheatretimes.com –
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History is (…) a source of pride and anxiety, and the persistent return to it in
conversations throughout the play reveals how the very emblems of nationalism
are simultaneously sources of nationalist defensiveness. One of Ross’s most
controversial (and brave) choices was to question the role of Lithuanian partisans
who waged a guerilla war against the Soviets between 1944-53. These are heroic
figures–whose deaths are still problematically characterized as a form of genocide
in Vilnius’ Museum of Occupations and Freedom Fights–that form the pinnacle of
Lithuanian patriotism. When one woman recalls the sexual violence perpetrated by
the partisans she is quickly silenced and told that she is selfish and ungrateful for
their sacrifice.
In the final scene, the community stands together to have their portrait taken by
a photographer. The theatre plunges into darkness. When we see the flash, the
camera is facing us, the audience. We too are frozen in our own historical moment,
which is once again magnified by the threat of fascism in Europe. What is most
unsettling about this play is our knowledge that this “tale” was written in the years
leading up to the Second World War.
Bryce Lease, thetheatretimes.com –
Ödön von Horváth’s “Tales from the Vienna Woods”, directed by Yana Ross

Ödön von Horváth „Opowieści Lasku Wiedeńskiego” w reżyserii Yany Ross

fot./photo Laura Vansevičienė
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TALES FROM THE VIENNA WOODS
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Historia jest (…) źródłem dumy i niepokoju, a uporczywy powrót do niej w rozmowach przez cały czas prowadzonych pokazuje, jak symbole nacjonalizmu stają się
jednocześnie źródłem obrony przed nacjonalizmem. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych (i odważnych) wyborów Ross było zakwestionowanie roli litewskich
partyzantów, którzy w latach 1944-1953 prowadzili wojnę partyzancką przeciwko
Sowietom. Bohaterskie postacie – których śmierć wciąż jest kontrowersyjnie określana jako forma ludobójstwa w wileńskim Muzeum Okupacji i Walk o Wolność – są
postrzegane jako te, które osiągnęły szczyt litewskiego patriotyzmu. Kiedy jedna
z kobiet przypomina o przemocy seksualnej ze strony partyzantów, zostaje
szybko uciszona i poinformowana, że jest samolubna i niewdzięczna wobec ich
poświęcenia.
W końcowej scenie cała społeczność staje razem do portretu. Teatr pogrąża się
w ciemności. Gdy błyska flesz, widzimy, że kamera jest skierowana w naszą stronę,
w stronę publiczności. My również zastygamy w kadrze naszej własnej, historycznej chwili, nad którą po raz kolejny zawisła groźba faszyzmu w Europie. Najbardziej
niepokojąca w tym spektaklu jest świadomość, że ta „opowieść” powstała w latach
poprzedzających II wojnę światową.
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Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie/
Teatr Powszechny w Łodzi

Polska
Poland

Reżyseria i scenografia/Directing and
Stage Set Design: Krystian Lupa
Scenariusz/Playscript: Krystian Lupa
i kreacja zbiorowa akrorów/Krystian Lupa
and collective creation involving the actors
Muzyka/Music: Bogumił Misala
Kostiumy/Costumes: Piotr Skiba
Kierowniczka produkcji/Production
Manager: Michalina Żemła/Karolina Pawłoś
Wideo/Video: Joanna Kakitek,
Natan Berkowicz
Asystent reżysera, współpraca
dramaturgiczna/Assistant to the Director,
Dramaturgy Consultant: Dawid Kot
Asystent reżysera/Assistant to the
Director: Jan Kamiński
Współpraca kostiumograficzna/Costume
Design Consultant:
Aleksandra Harasimowicz
Inspicjentka/Stage Manager: Iza Stolarska

IMAGINE
Koprodukcja Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie oraz
Teatru Powszechnego w Łodzi/
Co-production between Zygmunt Hübner Theatre in Warsaw and Powszechny
Theatre in Łódź
www.powszechny.com		

www.powszechny.pl

Spektakl realizowany w ramach projektu „Prospero. Extended Theater”, dzięki wsparciu
z programu „Kreatywna Europa” Unii Europejskiej/
Performance produced under the Prospero Extended Theater project thanks to the support of
the Creative Europe programme of the European Union

Czas/Running time: 6h (z przerwą/one interval)
Spektakl dla widzów dorosłych/Performance for adult audiences
Napisy angielskie/English subtitles

IMAGINE

Teatr im. Wilama Horzycy, duża scena/Main Auditorium, pl. Teatralny 1
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11/12.06

GODZ. 16.00/AT 4PM

fot./photo Natalia Kabanow

Międzynarodowy
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Premiera/Première: 23.04/7.05.2022

Udział biorą/With:
Karolina Adamczyk,
Grzegorz Artman,
Michał Czachor,
Anna Ilczuk,
Andrzej Kłak,
Michał Lacheta (Teatr Powszechny w Łodzi/
Powszechny Theatre in Łódź),
Mateusz Łasowski,
Karina Seweryn,
Piotr Skiba (gościnnie/guest appearance),
Ewa Skibińska,
Julian Świeżewski,
Marta Zięba (gościnnie/guest appearance)

EN

An artistic journey into the world of counterculture, the times of the identity crisis
and cultural revolution from the late 1960s and the early 1970s. Starting from the
lyrics of John Lennon’s Imagine, Krystian Lupa raises the question of the viability of
utopian ideas in a world where spirituality has been commercialised or politicised,
and humanistic values, human rights, equality as well as individual freedom have
been devalued.
The director returns to the psychological and spiritual phenomenon of the New
Age movement and the life and work of John Lennon, who as the ‘new Christ’ of the
hippie era campaigned for a world without wars, states, or borders, without hatred
or property, but also without religion.
Do visions straight from the New Age worldview sound nothing but naive these
days? Do the chances of spiritual transformation increase in times of crisis?
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Artystyczna podróż do świata kontrkultury, czasów tożsamościowej i kulturowej
rewolucji przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Krystian Lupa wychodząc od słów piosenki Imagine Johna Lennona, zadaje pytanie o żywotność utopii w świecie, w którym duchowość została skomercjalizowana lub upolityczniona, a wartości humanistyczne, prawa człowieka, równość i wolność jednostki uległy dewaluacji.
Reżyser wraca do zjawiska psychologiczno-duchowego New Age oraz życia i twórczości Johna Lennona, który jako „nowy Chrystus” epoki hipisowskiej zaproponował
wyobrażenie sobie świata bez wojen, państw i granic, bez nienawiści i własności,
ale i bez religii.
Czy wizje rodem z New Age brzmią dziś tylko naiwnie? Czy w czasie kryzysu zwiększa się szansa na przemianę duchową?
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KRYSTIAN
LUPA

Rocznik 1943. Reżyser, scenograf, grafik, jedna z najważniejszych postaci polskiego
teatru. Początkowo studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, w 1963 r. przeniósł się na krakowską Akademię Sztuki Pięknych, gdzie
w 1969 r. uzyskał dyplom z grafiki; następnie przez dwa lata studiował reżyserię
filmową w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi,
po czym wrócił do Krakowa, gdzie w latach 1973-1977 studiował reżyserię teatralną.
W tym czasie był związany z grupą artystów eksperymentatorów inspirowanych
ideami kontrkultury. W latach studiów wielki wpływ wywarły na niego osobowości
artystyczne działające wówczas w teatrze krakowskim, przede wszystkim Konrad Swinarski i Tadeusz Kantor. Przez lata związany z wrocławskim Teatrem Polskim (m.in. Kuszenie cichej Weroniki, Azyl, Poczekalnia.0), krakowskim Starym
Teatrem (m.in. Bracia Karamazow, Mistrz i Małgorzata, Factory 2) czy warszawskim
Dramatycznym (m.in. Na szczytach panuje cisza, Persona. Marylin). Jego specjalnością stały się przedstawienia na motywach literatury austriackiej, m.in. tekstów Thomasa Bernharda (Kalkwerk, Immanuel Kant, Rodzeństwo, Wymazywanie, Wycinka),
Wernera Schwaba (Prezydentki), Hermanna Brocha (Lunatycy), Roberta Musila
(Marzyciele) i Alfreda Kubina (Miasto snu). Wielokrotnie pracował za granicą – we
Francji, Austrii i USA, a także w Chinach. W 2009 r. został laureatem Europejskiej
Nagrody Teatralnej. Istotny wpływ na polski teatr wywarł jako pedagog krakowskiej
PWST, związany z jej Wydziałem Reżyserii od 1983 r. (profesor od 1993; w latach
1990-1996 dziekan). Wielu wybitnych reżyserów, którzy byli jego studentami (m.in.
Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski), przyznaje, że spotkanie z nim miało istotne
znaczenie dla ich rozwoju artystycznego. Krystian Lupa opublikował też kilka tomów
osobistych szkiców i dzienników, m.in.: Utopia i jej mieszkańcy (1994); Labirynt
(2001), Podglądania (2003) i Utopia 2. Penetracje (2003).
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Born in 1943. Director, set designer, graphic artist, a prominent figure in Polish
theatre. He first studied physics at the Jagiellonian University in Krakow, and then
(in 1963) took up studies at the Krakow Academy of Fine Arts (1963), which he
completed with a diploma in graphics in 1969. Later he moved to Łódź to study film
directing at the State School of Film, Television and Theatre for two years and then
returned to Krakow to do a degree in theatre directing (1973-7). At that time, he
became associated with a group of experimental artists inspired by the ideas of the
counterculture. During his studies, he became fascinated with such famous theatre
makers active in Krakow as Konrad Swinarski and Tadeusz Kantor. For many years
Krystian Lupa has been associated with Polski Theatre in Wrocław (The Temptation
of Quiet Veronica, Asylum, Waiting Room.0), Stary Theatre in Krakow (The Brothers
Karamazov, Master and Margarita, Factory 2), and the Dramatic Theatre in Warsaw
(Over All the Mountain Tops, Persona. Marilyn). Lupa has staged several productions
based on Austrian literature, e.g., on texts by Thomas Bernhard (The Lime Works,
Immanuel Kant, The Siblings, Extinction, Woodcutters), Werner Schwab (The
Presidents), Hermann Broch (The Sleepwalkers), Robert Musil (The Dreamers),
and Alfred Kubin (The City of Dream). He has worked many times abroad: in France,
Austria, the USA, and China. In 2009, he received the European Theatre Award.
Lupa had a huge impact on the development of theatre in Poland as a teacher at the
PWST (National Academy of Theatre Arts) in Krakow; he worked for its Department
of Directing from 1983 (professor from 1993; dean in 1990-96). Many of his former
students who are now prominent directors themselves (including Grzegorz
Jarzyna, Krzysztof Warlikowski) admit that meeting him was vital for their artistic
development. Krystian Lupa has published several volumes of personal sketches
and journals, including: Utopia and its Inhabitants (1994), Labyrinth (2001), Spying
(2003) and Utopia 2. Penetrations (2003).
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Swoje rozważania na temat dziedzictwa kontrkultury Krystian Lupa rozpiął pomiędzy
dwiema potraktowanymi symbolicznie postaciami – Antoninem Artaudem (surrealistą, twórcą teatru okrucieństwa, zmarłym w 1948 r.) i Johnem Lennonem, a więc
pomiędzy burzycielem/piewcą chaosu oraz pacyfistą marzącym o jedności. W tej
opowieści Lennon staje się inkarnacją Jezusa, a Artaud spala się w wariackim, opętańczym zakończeniu.
Jesteśmy na narkotykowym tripie, w pętli czasu, upiornym trwaniu, może w limbo.
Antonin (Grzegorz Artman i reprezentujący „gen szaleństwa” Andrzej Kłak) –
męczennik, pustelnik, człowiek u schyłku – zaprasza przyjaciół na stypę. Zjawiają
się m.in. Janis Joplin (Karolina Adamczyk), Patti Smith (Marta Zięba), promujący LSD
i odmienne stany świadomości Timothy Leary (Julian Świeżewski), Susan Sontag
(Anna Ilczuk) [Ryszarda Terleckiego, „Psa”, nie będzie, bo „siedzi w parlamencie”].
Obłudne pokolenie, oszuści, „sonata widm”. Egoiści i uzurpatorzy, bo czy chęć uratowania albo zmarnowania świata nie jest uzurpacją?
Opłakują Allena Ginsberga, Johna Lennona, a może marzycieli w ogólności. To tylko
z pozoru spotkanie towarzyskie – Antonin (jak Lupa) ma maniacką potrzebę rejestrowania, zapisu, demistyfikacji epoki – obalenia mitu złotych lat 60., upływających
pod sztandarami wzniosłych haseł: wolności, równości, sprawiedliwości, pacyfizmu.
„Dlaczego spierdoliliśmy to, o czym powiedzieli nam prorocy naszych czasów”? – to
pytanie padnie w spektaklu wielokrotnie. […]
Jako spiritus movens spektaklu Lupa współtworzy Imagine na bieżąco, komentując, podśpiewując, w dialogu z aktorami, którzy jedną nogą są w rolach, drugą –
w autentycznym przeżyciu, własnym życiu, tu i teraz. „Nie wiem, czy jestem aktorką,
czy jestem postacią” – mówi Ewa Skibińska (Marieliv), dla której powstawanie Imagine – zarówno koncepcji, jak i jednostkowej scenicznej realizacji – jest konfrontacją z idealistyczną młodością. Carin (Karina Seweryn) wpada na stypę w okularach
przeciwsłonecznych, bo oberwała gazem łzawiącym na proteście (kobiet?). Eksperymentalne spektakle Lupy tworzone są metodą improwizacji i z wykorzystaniem
osobistych opowieści aktorów.
Izabella Adamczewska, Gazeta Wyborcza – Łódź online –
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Krystian Lupa spins his reflections on the heritage of the counterculture between
two symbolically treated figures – Antonin Artaud (surrealist, creator of the
theatre of cruelty, who died in 1948) and John Lennon or, to put it another way,
between a subverter/an extoller of chaos and a pacifist dreaming of unity. In this
story, Lennon becomes an incarnation of Jesus and Artaud gets consumed in the
maniacal, delirious closing scene.
We are on an acid trip, in a time loop, nightmarishly interminable, or perhaps in
a state of limbo. Antonin (Grzegorz Artman and Andrzej Kłak, representing the
‘madness gene’) – a martyr, hermit, and a decadent person – invites his friends to
a wake. Among the quests are Janis Joplin (Karolina Adamczyk), Patti Smith (Marta
Zięba), Timothy Leary promoting LSD and altered states of consciousness (Julian
Świeżewski), Susan Sontag (Anna Ilczuk) [Ryszard Terlecki aka the “Dog”will not
attend, because he “sits in Parliament” ]. The hypocritical generation, tricksters,
a ‘ghost sonata’. Egotists and usurpers, because is a readiness to save or damage
the world not an act of usurping?
They are mourning for Allen Ginsberg, John Lennon, or dreamers in general. This
meeting only appears to be social – Antonin (like Lupa) has a maniacal need to
register, record, and demystify the epoch – to destroy the myth of the golden 1960s,
running under banners with lofty slogans: freedom, equality, justice, pacifism. “Why
did we screw up what the prophets of our time told us about?” – this question will
arise quite a few times during the performance. […]
As the spiritus movens of the performance, Lupa co-creates Imagine on an ongoing
basis, commenting and singing, in dialogue with the actors who, stay in character
with one foot while, with the other, engaging in an authentic experience, involving
their own lives, here and now. “I don’t know if I am an actress or a character,” says
Ewa Skibińska (Marieliv), for whom the creative process, the overall idea for Imagine
and the individual stages of its production have turned into a confrontation with
idealistic youth. Carin (Karina Seweryn) turns up at the funeral reception wearing
sunglasses because the police have fired tear gas against her during (women’s?)
protests. Lupa’s experimental productions are created using the improvisation
method and the actors’ personal stories.

Niekrótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko.
Premiera „Imagine” Krystiana Lupy w Łodzi

Izabella Adamczewska, Gazeta Wyborcza – Łódź online –
A short story about how we screwed everything up.
The première of Krystian Lupa’s “Imagine” in Łódź
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21.05

meeting with Thom Luz and the creative
team of Songs without Words,
Arena Toruń, ul. Bema 73-89

22–28.05

Warsztaty mistrzowskie – spotkania
reżyserów biorących udział w festiwalu
ze studentami wydziałów reżyserii,
Kawiarnia „Wejściówka”, pl. Teatralny 1

master classes and meetings with
directors participating in the festival with
students of directing,
“Wejściówka” Cafe, pl. Teatralny 1

23.05

spotkanie z Janem Mikuláškiem i zespołem spektaklu Stracone złudzenia,
Teatr „Baj Pomorski”, ul. Piernikarska 9

meeting with Jan Mikulášek and the
creative team of Lost Illusions,
“Baj Pomorski” Theatre, ul. Piernikarska 9

24.05

otwarcie wystawy Krystyna Meissner
w Toruniu (wystawa czynna do
30 czerwca),
plac przed Teatrem im. Wilama Horzycy

opening of the exhibition Krystyna
Meissner in Toruń (exhibition open until
30 June),
Square in front of Wilam Horzyca Theatre

24.05

spotkanie z Michałem Siegoczyńskim
i zespołem spektaklu Noce i dnie
czyli między życiem a śmiercią,
Teatr im. Wilama Horzycy
(foyer, I piętro), pl. Teatralny 1

meeting with Michał Siegoczyński and
the creative team of Nights and Days or
Between Life and Death,
Wilam Horzyca Theatre
(foyer, 1st floor) pl. Teatralny 1

25.05

spotkanie z zespołem spektaklu
Życie na wypadek wojny,
Teatr im. Wilama Horzycy
(foyer, I piętro), pl. Teatralny 1

meeting with the creative team of
Life in the Event of a War,
Wilam Horzyca Theatre
(foyer, 1st floor) pl. Teatralny 1

26.05

spotkanie z Radu Afrimem i zespołem
spektaklu Trzy siostry. (Nie)zwykle
swobodny scenariusz na podstawie
Antoniego Czechowa,
Teatr im. Wilama Horzycy
(foyer, I piętro), pl. Teatralny 1

meeting with Radu Afrim and the creative
team of Three Sisters, an (un)usually free
script based on Anton Chekhov
Wilam Horzyca Theatre
(foyer, 1st floor) pl. Teatralny 1

27.05

spotkanie z Yaną Ross i zespołem spektaklu Opowieści Lasku Wiedeńskiego,
Teatr im. Wilama Horzycy
(foyer, II piętro), pl. Teatralny 1

meeting with Yana Ross and the creative
team of Tales from the Vienna Woods,
Wilam Horzyca Theatre
(foyer, 2nd floor) pl. Teatralny 1

12.06

Zszywanie Europy.
Rozmowy dla Krystyny Meissner,
Teatr im. Wilama Horzycy
(Scena na Zapleczu), pl. Teatralny 1

Stitching Europe together. Interviews
in memory of Krystyna Meissner
Wilam Horzyca Theatre
(Small Stage) pl. Teatralny 1

12.06

uroczyste nadanie Scenie na Zapleczu
imienia Krystyny Meissner,
Teatr im. Wilama Horzycy
(Scena na Zapleczu), pl. Teatralny 1

official renaming of the Small Stage
to honour Krystyna Meissner
Wilam Horzyca Theatre
(Small Stage) pl. Teatralny 1

GODZ. 19.00/
7pm

Spotkania
i imprezy
towarzyszące
/
Meetings
and other
events

GODZ. 21.15/
9.15pm

GODZ. 17.30/
5.30pm

GODZ. 21.30/
9.30pm

GODZ. 21.45/
9.45pm

GODZ. 21.30
9.30pm

GODZ. 21.15/
9.15pm

GODZ. 11.00–15.00/
11am–3pm

GODZ. 15.00/
3pm
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spektaklu Pieśni bez słów,
Arena Toruń, ul. Bema 73–89
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STUDENCI NA KONTAKCIE
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STUDENCI NA KONTAKCIE

23–27.05
„Donos” specjalne wydanie festiwalowe

23–27.05
“Denunciation” – special festival edition

Codziennie w gazecie festiwalowej i na blogu czytelnicy znajdą pogłębione recenzje spektakli, wywiady z twórcami i felietony o estetyce, dramaturgii czy inspiracjach zaproszonych artystów, ale też swobodniejsze teksty i ilustracje o „modach
i gustach”. O wszystkim, co teatru dotyka. Zespół redakcyjny tworzą studentki
i studenci kierunków i specjalności związanych z wiedzą o teatrze z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Akademii
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Łódzkiego.
Gazeta wydawana w języku polskim.

In the daily festival newsletter and on its news blog, the readers will find in-depth
reviews of the festival performances, interviews with their creators and columns
about aesthetic principles, the art of writing and producing plays, sources of
inspiration for the artists invited, as well as free texts and illustrations showing
current “fashions and tastes”. The newsletter and blog content will focus on all
kinds of issues related to theatre. The editorial team consists of students of faculties
and departments of theatre studies from Nicolaus Copernicus University in Toruń,
the Jagiellonian University in Kraków, Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy in
Warsaw, Adam Mickiewicz University in Poznań and the University of Łódź.

Opieka redakcyjna: Katarzyna Lemańska

Editorial supervision: Katarzyna Lemańska

22–28.05
Warsztaty mistrzowskie

22–28.05
Master classes

Podczas festiwalu będą odbywać się warsztaty mistrzowskie dla studentek i studentów reżyserii z Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego
w Krakowie, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera
w Łodzi. Studenci będą rozmawiać z reżyserami i reżyserką spektakli festiwalowych o najistotniejszych kwestiach dla młodej reżyserii (debiuty i asystentury,
specyfika rynku teatralnego danego kraju, koprodukcje i projekty międzynarodowe). Będzie to doskonała okazja zarówno do rozwoju twórczego, wymiany idei
artystycznych, jak i poznania realiów zawodu oraz nawiązania współpracy.

During the festival there will be held master classes for students of directing from
Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Kraków, Aleksander Zelwerowicz
Theatre Academy in Warsaw, and Leon Schiller National School of Film, Television
and Theatre in Łódź. The participating students are going to discuss with the
directors (male and one female) of the festival the most important issues for
‘young’ directing (debuts and assistantships, the specificity of the theatre market
of a given country, co-productions and international projects). The participants
will be presented with an excellent opportunity for creative development and
sharing artistic ideas, as well as getting to know the realities of the profession and
establishing cooperation.

Koordynatorzy: Katarzyna Peplinska-Pietrzak, Jan Karow
Coordinators: Katarzyna Peplinska-Pietrzak, Jan Karow
Warsztaty mistrzowskie i rozmowy odbędą się w kawiarni Wejściówka.
The master classes and discussions will be held at the “Wejściówka” cafe.
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GODZ. 17.30
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24.05–30.06.2022			

KRYSTYNA MEISSNER W TORUNIU

KRYSTYNA MEISSNER IN TORUŃ

Korzystając ze zbiorów Teatru im. Wilama Horzycy oraz archiwum współpracującego z Teatrem fotografa Wojtka Szabelskiego przedstawiamy wybrane momenty
z artystycznej pracy Krystyny Meissner. Wystawę w szczególności poświęcamy
ponad trzynastoletniemu kierowaniu przez Meissner toruńską sceną, w tym powołanemu w 1991 r. Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu Kontakt.
Dyrektorem Teatru im. Wilama Horzycy była w latach 1983–1996. Zrealizowała
w tym czasie 19 spektakli, m.in. Kartotekę Tadeusza Różewicz, Balladynę Juliusza
Słowackiego, Zmierzch Izaaka Babla, Zemstę Aleksandra Fredry i Wesele
Stanisława Wyspiańskiego.

Using the Wilam Horzyca Theatre collection and archive material created by the
photographer Wojtek Szabelski collaborating with the theatre on a regular basis,
we present selected moments in Krystyna Meissner’s professional life of a theatre
artist. The exhibition’s particular focus is on over thirteen years Meissner managed
Toruń’s theatrical scene, including such events as the Kontakt International Theatre
Festival established in 1991.
She was Director of Wilam Horzyca Theatre in 1983–96. During that time, she
produced nineteen performances, including Tadeusz Różewicz’s The Card Index,
Juliusz Słowacki’s Balladyna, Isaac Babel’s Twilight, Aleksander Fredro’s Revenge,
and Stanisław Wyspiański’s The Wedding.

Kurator: mgr Klaudia Peplińska (Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu)
Koncepcja plastyczna: Nika Tarnowska (Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu)
Plac przed Teatrem im. Wilama Horzycy

Curator: mgr Klaudia Peplińska (Nicolaus Copernicus University Faculty of
Humanities in Toruń)
Creative Idea and Design: Nika Tarnowska (Teatr im. Wilama Horzycy in Toruń)

SPOTKANIA I IMPREZY TOWARZYSZĄCE
MEETINGS AND OTHER EVENTS

Square in front of Wilam Horzyca Theatre

Izaak Babel Zmierzch (1987)
fot./photo Stanisław Wojciech Reszkiewicz
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12.06				

GODZ. 11.00–15.00

12.06				

		

11am–3pm

ZSZYWANIE EUROPY

STITCHING EUROPE TOGETHER

W 1991 roku Krystyna Meissner przedstawiała formułę nowego festiwalu w ten
sposób: „Aktualnie istnieje potrzeba zszywania Europy, Wschodu z Zachodem”.
Minęły ponad trzy dekady, a te słowa ponownie nabrały aktualności. Ich Autorki
już z nami nie ma, lecz idea wyrażona w przededniu pierwszej edycji Kontaktu
pozostała – dziś może wydawać się jeszcze trudniejszym wyzwaniem.
Zapraszamy na spotkanie z ludźmi teatru, których zawodowe ścieżki skrzyżowały
się z Krystyną Meissner. Będziemy rozmawiali z jej współpracownikami oraz z artystami, których twórczości towarzyszyła. Wspólnie z dyrektorkami i dyrektorami
festiwali teatralnych zastanowimy się natomiast nad tym, jak odpowiedzieć na
dwa kryzysy – pandemiczny i wojenny – z którymi musimy się mierzyć. Jak w tej
nowej sytuacji twórczo kontynuować działania, których pomysłodawczyni toruńskiego Kontaktu i wrocławskiego Dialogu była prekursorką?
Spotkanie zakończy nadanie Scenie na Zapleczu imienia jej inicjatorki, Krystyny
Meissner.

In 1991, Krystyna Meissner presented the formula of the new festival in this way:
“There is an immediate need for stitching Europe, the East and the West together”.
More than three decades have passed and these words are relevant again. Their
author is no longer with us, but the idea expressed on the eve of the first Kontakt
has remained, and it may seem to pose an even more difficult challenge.
You are welcome to meet theatre makers whose professional paths have crossed
that chosen by Krystyna Meissner. We will talk with her colleagues and other artists
whose endeavours she encouraged and supported. Together with other festival
directors, we will consider how to respond to the two crises – the pandemic and
the war - which we need to confront now. How to creatively continue what the
originator of the Kontakt festival in Toruń and the Dialogue festival in Wrocław
started in this new situation?
The meeting will close with naming the Horzyca Theatre Small Stage after its
initiator, Krystyna Meissner.

Moderator: Jan Karow

Moderator: Jan Karow

Rozmowy dla Krystyny Meissner

Interviews in memory of Krystyna Meissner

fot./photo Wojtek Szabelski
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Dostępność wydarzeń dla osób
z niepełnosprawnością

PL

Accessibility for people
with disabilities

Osoby z niepełnosprawnością ruchu,
poruszające się na wózku

People with physical disabilities,
wheelchair users

Teatr im. Wilama Horzycy

Wilam Horzyca Theatre

Na widowni dużej sceny udostępniamy cztery miejsca dla osób poruszających
się na wózku. Wejście dla osób poruszających się na wózku znajduje się od
strony ul. Fosa Staromiejska (obok wejścia do kawiarni Wejściówka).
Na widowni Sceny na Zapleczu miejsca dla osób poruszających się wózku są
ustalane podczas rezerwacji biletów. Scena na Zapleczu znajduje się na drugim
piętrze. Można dostać się tam windą, do której wejście znajduje się na zewnątrz
budynku. Obsługą windy zajmuje się przeszkolony pracownik.
Przy każdej ze scen znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Four wheelchair spaces shall be provided in the main auditorium. The entrance
for wheelchair users is in Fosa Staromiejska (next to the entrance to the
“Wejściówka” cafe).
Book a ticket for a wheelchair user in the auditorium of the Small Stage
beforehand. The Small Stage is on the second floor. You can get there using a lift
the entrance to which is outside the building. A trained employee is responsible
for the operation of the lift.
There are toilets for people with disabilities accessible next to each auditorium.

Arena Toruń Hala Sportowo-Widowiskowa

Arena Toruń Sports and Entertainment Hall

Widownia znajduje się na parterze budynku i jest dostępna dla osób
poruszających się na wózku.
Dostępne są toalety dla osób z niepełnosprawnością. Tego dnia wyjątkowo
będzie możliwość skorzystania z toalety dla osób z niepełnosprawnością
w recepcji Hotelu Meeting, który znajduje się tuż obok Areny.

The auditorium is located on the ground floor and is wheelchair accessible.
Toilets for people with disabilities are available. On the performance day, there will
be an extra opportunity to use the toilet for people with disabilities in the lobby of
the Meeting Hotel, which is located right next to the Arena.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
Główne wejście zlokalizowane jest od strony al. Solidarności i znajduje się na
poziomie terenu, a komunikacja obywa się bez konieczności pokonywania
schodów. Wejście na wydarzenie możliwe jest również z poziomu parkingu
podziemnego za pomocą windy.
Toalety dla osób z niepełnosprawnością są dostępne na każdym poziomie foyer.

Teatr „Baj Pomorski”
Wejście do budynku znajduje się na poziomie terenu. Duża scena znajduje się
na parterze. Na widowni osoby z niepełnosprawnością ruchu, poruszające się
na wózkach, zajmują miejsca po bokach rzędów.
Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Jordanki Cultural and Congress Centre

The main entrance is from al. Solidarności; it is located at ground level. There is
no need to climb any stairs to enter the auditorium. It is also possible to enter the
building from the underground car park using a lift.
Toilets for people with disabilities are available at every level of the foyer.

“Baj Pomorski” Theatre
The entrance to the building is at ground level. The main auditorium is on the
ground floor. In the auditorium, people with mobility impairments and wheelchair
users can use spaces on both sides of the rows of seats.
On the ground floor there is a toilet for people with disabilities.
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Osoby z niepełnosprawnością wzroku
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People with visual impairments

Podczas Festiwalu prezentowane będą
spektakle z audiodeskrypcją

The performances with audio description will
be presented during the festival

Pieśni bez słów
22.05 godz. 17.30
Czas: 1h 30 min

Songs Without Words
22.05, 5.30pm
Running time: 1h 30 min

Noce i dnie czyli między życiem a śmiercią
24.05 godz. 18.00
Czas: 3h 15 min

Nights and Days or Between Life and Death
24.05, 6pm
Running time: 3h 15 min

Prosimy o przybycie ok. 20 minut przed spektaklem i odbiór słuchawek
do transmisji audiodeskrypcji.

Please arrive at the venue about twenty minutes before the performance to
collect the headphones for the audio description.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące

People with visual impairments

Podczas Festiwalu prezentowany będzie
spektakl z napisami w języku polskim
oraz informacjami o muzyce i dźwiękach

During the Festival, a performance with
subtitles in Polish and information about music
and sounds will be presented

Życie na wypadek wojny
27.05 godz. 18.00
Czas: 1h 30 min

Life in the Event of a War
27.05, 6pm
Running time: 1h 30 min

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy bilety ulgowe.

We offer reduced tickets for people with disabilities.

Mają Państwo pytania lub potrzebują dodatkowych informacji?
Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką dostępności.

If you have questions or need additional information, please contact our
accessibility coordinator.

Katarzyna Peplinska-Pietrzak
e-mail: edukacja@teatr.torun.pl
tel./SMS: 605 034 199

Katarzyna Peplinska-Pietrzak
e-mail: edukacja@teatr.torun.pl
phone/SMS: 605 034 199
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Dyrektor Festiwalu/Festival Director
Renata Derejczyk

Kierownik techniczny/Technical Manager
Tomasz Baranowski

Kierownik literacki/Literary Manager
Beata Banasik

Biuro festiwalu/Head of the Festival Office
Agnieszka Warczachowska

Koordynatorka współpracy
międzynarodowej/International
Cooperation Coordinator
Olga Spirewska

Dostępność, koordynatorka warsztatów
mistrzowskich/Accessibility, Master
Classes Coordinator
Katarzyna Peplinska-Pietrzak

Rzeczniczka prasowa/
Press Spokesperson
Marta Siwicka

Sekretariat festiwalu/Head of the Festival
Front Office
Magdalena Konopacka

ARTNERZY GŁÓWNI FESTIVALU/MAIN FESTIVAL SPONSORS

Asystentka Dyrektora Festiwalu/
Assistant to the Festival Director
Katarzyna Lemańska

Adres/Address
Teatr im. Wilama Horzycy
Plac Teatralny 1
87-100 Toruń
Sekretariat Festiwalu/Festival Front Office

Biuro Festiwalu/Festival Registration Office

telefony/phones:

rezerwacja biletów, informacja/ticket reservation,

(48-56) 622-52-22, 622-12-45

information

fax: (48-56) 622-37-17

telefony/phones:

e-mail: festiwal@teatr.torun.pl

(48-56) 622-55-97, (48-56) 654-90-74,

www.teatr.torun.pl

(48-56) 622-55-66

www.festiwal.teatr.torun.pl

fax: (48-56) 657-55-49

Koordynatorka dostępności/Access Coordinator

Materiały nadesłane przez teatry przetłumaczyła/

Katarzyna Peplinska-Pietrzak

Information materials about the participating

e-mail: edukacja@teatr.torun.pl

companies translated by

tel./SMS: 605 034 199

Joanna Przewięźlikowska

Tłumaczenia sztuk na zamówienie festiwalu/

Redakcja/Editor:

Translation of plays commissioned by the Festival:

Beata Banasik

Agencja MAart Biuro Tłumaczeń w Warszawie,
Tatiana Drzycimska/'MAart' Translations in

Identyfikacja wizualna festiwalu/

Warsaw

Festival visual identity:
Radek Staniec, Maria Szczodrowska
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PATRONAT MEDIALNY/MEDIA COVERAGE

KLUB FESTIWALOWY/FESTIVAL CLUB

festiwal.teatr.torun.pl

