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MAIN PROGRAM

DZIEŃ 1 / DAY 1
11.10.2022

SCENA CZARNA

MYSZ I RÓŻOWA
WSTĄŻKA
A MOUSE AND
THE PINK RIBBON

4+

W spektaklu używana jest
muzyka pop

Przedstawienie na ekranie
z pacynką. Ekscytująca
opowieść o myszy, która za
pomocą różowej wstążki chce
znaleźć przyjaciół. Dużo muzyki, tańca i piosenek. Gawędziarze, animatorka i nauczycielka
języka angielskiego opowiadają historię i uczą dzieci
języka angielskiego za pomocą
animowanych pacynek.

Pop music is used in the play.

13:00, 17:00

A screen performance with a
glove puppet. An exciting story
about a mouse who wants to
find friends with the help of a
pink ribbon. Lots of music, dances and songs. Storytellers, an
animator and an English teacher
tell a story and teach children
English with the help of animating puppets..

Autor
/ Author
Ruslan Neupokoiev
Producent
/ Production:

Fot/Ph: Oleksandr Mykhailovsky

Kijowski Narodowy Uniwersytet Teatru, Kina i Telewizji
im. Iwana Karpenki-Karego –
Wydział Lalkarstwa

Faculty of Art of Puppet Theatre
of Ivan Karpenko-Kary Kyiv
National University of Theatre,
Cinema and Television

Kierownik produkcji
/ Production director:
Yurii Mukhalko
Scenografia
/ Production designer:
Yuliia Kryshevych

Występują / Cast:
Data premiery
/ Date of the
premiere
30.06.2022

Czas trwania
/ Duration
25’

Język
/ Language
ukraiński, angielski
/ Ukrainian, English

Opieka pedagogiczna /
The Head of the course:
Tetiana Silchenko

Studenci VI roku kierunku
Students of the fourth acting
aktorskiego na Wydziale Sztuki course of the Puppet Theater Art
Teatru Lalek
Faculty
Kateryna Lavrynets
Angelina Myastkovska
Dariia Babska

Data premiery
/ Date of the
premiere
10.06.2022

ZACZYN
LEAVEN

15+

SALA 123

Fot/Ph: Aneta Ćmiel

Czas trwania
/ Duration
35’-40’

Język
/ Language
polski
/ Polish

16:00, 19:00

Czy o wartości ludzi decyduje
to, jacy są, czy skąd są? Czy
istnieje podział na „lepszych i
gorszych”? Kto powinien kierować naszym życiem?
Każdy z nas ma własne marzenia i plany, często nasi bliscy
też je mają… dla nas… Najważniejsze to wiedzieć czego
się chce, trzymać się tego i
żyć w zgodzie ze sobą, choć
czasem bywa to trudne…
„Zaczyn” to miłosna opowieść o
ludziach nieustających w walce
o siebie, inspirowana wydarzeniami z epoki Młodej Polski.

Is the value of a person determined by who they are or where
they are from? Can they be
divided into “better and worse”?
Who should be the one who
leads our lives?
Each one of us has their own
dreams and plans. Quite often,
our loved ones also have them…
for us… The most important
thing is to know what you what,
to stay on track and live in harmony with each other, though it
may be trying at times.
“Zaczyn” is a love story about the
never ending fight for each other,
inspired by the events of the age
of Young Poland. about myself.

Reżyseria
/ Director:
Aneta Ćmiel

Opieka pedagogiczna
/ Artistic supervision:
Agnieszka Makowska

Autor
/ Author:
Aneta Ćmiel

(w scenariuszu wykorzystano fragmenty utworów Jana
Kasprowicza, Leopolda Staffa,
Stanisława Wyspiańskiego,
Kazimierza Przerwy-Tetmajera,
Lucjana Rydla)

(excerpts of works by Jan
Kasprowicz, Leopold Staff,
Stanisław Wyspiański,
Kazimierz Przerwa-Tetmajer,
Lucjan Rydel were used in
the script)

Producent
/ Production:

Akademia Teatralna im. A.
Zelwerowicza w Warszawie
Filia w Białymstoku

The Aleksander Zelwerowicz
National Academy of Dramatic
Art in Warsaw – Branch Campus in Białystok

Muzyka
/ Music:
Dawid Borowski

Występują / Cast:
Aneta Ćmiel
Dawid Borowski
(skrzypce) / (violin)

Obsługa świateł
/ Lighting support:
Mateusz Litwin

CAŁA ZIEMIA
BYŁA POKRYTA
MGŁĄ
THE WHOLE
EARTH
WAS COVERED
WITH FOG

Instalacja
wizualna:

SALA 028

Co roku w Polsce
znika bez śladu około
20 tysięcy osób.

Co roku w całej
Europie liczba ta sięga
nawet 250 tysięcy.

Status osób uznanych za
zaginione pozostaje w permanentnym zawieszeniu.
Wielokrotnie sprowadzani do
portretowego zdjęcia i czysto
zewnętrznych opisów w postaci
wieku, płci, ubioru. Instalacja
wizualna przygląda się ich
utajonej obecności. Następuje
próba wymiany myśli pomiędzy
poszukującymi, a poszukiwanymi. Niestety ich spotkanie nie
jest możliwe nawet na poziomie
językowym – jedni pogrążeni
są w czasie przeszłym, a drudzy
w przyszłym. Jedyne co pozostaje to przywoływanie urywków wspomnień, które należy
pielęgnować z dużą czułością.
Bo tutaj nawet błahe historie
zyskują rangę wielkich narracji.

Every year around
20,000 people in
Poland disappear
without a trace.

Every year, across
Europe, this number reaches up to
250,000

The status of missing persons
remains permanently inconclusive. They are constantly
reduced to a portrait photo and
purely external descriptions
in the form of age, gender,
clothing. This visual installation
examines their hidden presence. It is an attempt to exchange thoughts between those
searching and those waiting to
be found. Unfortunately, their
meeting is impossible even on
a linguistic level - some stay
in the past tense, others in the
future. All that remains is to
recall fragments of memories
that should be cherished with
great tenderness. Because
even trivial stories gain the rank
of great narratives here.

Visual
Installation:

Autorzy / Authors:
Bartłomiej Kalinowski | AST
Anna Flaka | ASP

17:30

MAŁE INSTRUMENTY
SMALL INSTRUMENTS

SALA 031

18:00

Instalacja
Pawła Romańczuka

Installation
by Paweł Romańczuk

Natura mechanicznej muzyki zmieniła się w ostatnich
stuleciach. W złotym okresie,
w wiekach XVIII i XIX, miała
zastąpić żywego muzyka
w trudach perfekcyjnego
wykonania. Współcześnie
szukamy w niej jakości odhumanizowanej: mechanizm nie
poprawia swoich błędów, jest
bezwzględny w powtarzalności, nie podejmuje własnych
decyzji estetycznych,
a nieprzewidywalna zmienność może być jedynie
wynikiem problemów technicznych. Ruch, bez którego
żaden mechanizm nie może
działać, pozostaje jednak
konsekwencją ludzkiego gestu. I choć brak tu bezpośrednich potrzeb manualnych,
to w części mechaniczne i
sekwencje ruchu wplecione
są mini fantomy ludzkiego
ciała. Śmieszne i straszne,
niepoważne i całkiem na
serio, kunsztowne i ułomne,
jak Małe Instrumenty.

The nature of mechanical
music has changed in recent
centuries. In the golden age,
in the 18th and 19th centuries, it was to replace a live
musician and his efforts of
creating a perfect performance. Today, we look for a
dehumanized quality in it: the
mechanism does not correct
its errors, is ruthless in its
repeatability, does not make
its own aesthetic decisions,
and has an unpredictable
variability that may only be
the result of technical problems. Movement, which no
mechanism can work without,
remains a consequence of
human gesture. And although
there are no immediate manual needs, mini phantoms of
the human body are woven
into the mechanical parts and
sequences of movement.
Funny and scary, frivolous
and quite serious, elaborate
and defective, like Little
Instruments.

12+

DUŻA SCENA

Data premiery
/ Date of the
premiere
11.10.2022

ŻYJĘ!
ALIVE!

Fot/Ph:
Kinga Melka

Czas trwania
/ Duration
100’

Język
/ Language
polski (z angielskimi
napisami)
/ Polish (with English
subtitles)

Autor / Author:
Łukasz Zaleski
Reżyseria
/ Direction:
Magdalena Miklasz
Asystentka reżyserki/
Director’s assistant:
Zofia Pinkiewicz
Scenografia
/ Set design:
Adrianna Duda
| ASP
Opieka
pedagogiczna
nad scenografią
/ Artistic supervision
of the set design:
Mateusz Mirowski

Lalki / Puppets:
Kinga Melka | ASP

20:00

Ofra Haza w 1983 roku zajmuje
drugie miejsce na Eurowizji w
Monachium. Jest u szczytu sławy, a wydaje się, że najlepsze
dopiero przed nią. Najwięksi
Kostiumy
artyści tego czasu proponują
/ Costumes :
jej wspólne nagrania, najlepsze
Kinga Grzywacz
studia na świecie stoją przed
| ASP
nią otworem, z Hollywood płyną
kontrakty na milionowe kwoty. I co? I nagle wszystko się
Reżyseria świateł odwraca. Przypadek, los albo
/ Light design:
Bóg - w zależności, w co ktoś
Monika Stolarska
wierzy, zmienia ją we współczesnego Hioba. Straszna choroba
zabiera po kolei wszystko: głos,
Muzyka i opracow- plany, dziś pamięć o niej.
Ofra Haza umarła na AIDS
anie muzyczne
w roku 2000 i, jeśli wierzyć
/ Music
wyobraźni twórców spektaklu
and musical arŻYJĘ!, trafiła do izraelskiego
rangement:
nieba, gdzie panuje wieczna
Hubert Walkowski | Eurowizja i bardzo osobliwe
AM
zasady… zwłaszcza na bramce.ŻYJĘ! to zaproszenie do
fantazyjnego świata, w którym
fakty splatają się z tym, co komChoreografia
pletnie zmyślone. Do świata, w
/ Choreography:
którym nie wiadomo, co dzieje
Zbigniew
się naprawdę, a co jest zwidem
Karbowski
po podaniu mocnych leków. W
końcu ŻYJĘ! to prowokacyjny
musical, zadający podstawowe
w życiu pytanie: Czy niebo po
Opieka
śmierci należy się każdemu?
pedagogiczna
nad muzyką / Artistic
supervision of music:
Sebastian Ładyżyński

Munich, 1983. Ofra Haza wins
second place at the Eurovision Song Contest. She is at
the height of her fame, and it
seems that the best is yet to
come. Great artists ask her to
record with them, the best studios in the world open up to her,
and contracts worth millions
of dollars begin to flow in from
Hollywood. And then what?
Suddenly, everything changes.
Chance, fate, or God - depending on what someone believes
in, turns her into a modern Job.
The terrible disease slowly
takes over everything: her
voice, her plans, and the memory of her today.
Ofra Haza died of AIDS in 2000
and, if you believe the story told
in the performance, ALIVE! she
went to Israeli heaven, with its
peculiar rules and where eternal
Eurovision reigns… especially
at the finish line.
ALIVE! is an invitation to a
fantasy world where facts intertwine with what is completely
imaginary. To a world where you
don’t know what is really happening and what a hallucination
after taking powerful drugs.
After all, ALIVE! is a provocative
musical that poses the basic
question of life: Is heaven for
everyone after death??

Występują
/ Cast:

Magdalena Dudek
Gabriela Gola
Aleksandra Kołtuniak
Karolina Pawlak
Gabriela Szymczak

Ewa Wyględowska
Michał Remiszewski
Szymon Stęchły
Adrian Wiśniewski

Producent
/ Production:

Akademia Sztuk Teatralnych w National Academy of Theatre
Krakowie Filia we Wrocławiu Arts in Krakow – Branch in
Wrocław

MAIN PROGRAM

DZIEŃ 2 / DAY 2
12.10.2022

SCENA CZARNA

SPEKTAKL
MOŻE ZOSTAĆ
PRZERWANY

Data premiery
/ Date of the
premiere
20.05.2022

Czas trwania
/ Duration

Język
/ Language
polski
/ Polish

THE PERFORMANCE MAY BE
INTERRUPTED
70’

16+

Fot/Ph: Dariusz Kozłowski
Producent
/ Production:
Wojciech
Parszewski

Reżyseria /
Direction:
Wojciech
Parszewski

Projekcje
/ Projections:
Magdalena Sroka

Scenografia i
lalki /
Set design
and puppets:
Nina Janiak

12:00

Autorski projekt Wojciecha
Parszewskiego w konsultacji
reżysersko-dramaturgicznej
Karoliny Szczypek i Pawła
Sablika

An original project by Wojciech Parszewski with directing and drama consultation
by Karolina Szczypek and
Paweł Sablik

Drgawki, trzepaczka, choroba świętego Wita, choroba
wstydu, święta choroba - to
tylko jedne z wielu określeń na
padaczkę. Choroba ta dotyczy
65 mln ludzi na świecie i wystąpić może w każdym okresie
życia. Dotyczy również mnie.
W swojej pracy chciałbym
zaprosić widza w głąb mojego
umysłu, moich marzeń i lęków,
neurotycznej ekstazy i panicznego strachu. To jest historia
o zmaganiu się z chorobą, z
którą (wbrew obiegowej opinii)
nie tylko się rodzi, ale można
ją również nabyć (tak jak ja
w wieku 18 lat), o zmaganiu
się z jej objawami, ale przede
wszystkim ze społeczeństwem.
W moim monodramie podchodzę do swojej choroby zarówno w sposób humorystyczny,
jak i na poważnie. Chcę
zagrać z widzem w grę, gdzie
będę przywoływać stereotypy
dotyczące padaczki i hiperbolizować je do granic możliwości,
by potem złamać je autoironią
i żartem. W kontraście do tego
stoją sceny o stygmatyzacji
osób chorych na padaczkę,
utracie marzeń, oraz realnych i
nierealnych lękach związanych
z przyszłością.

Convulsions, seizures, St.
Vitus’s disease, a disease of
shame, a holy disease - these
are just some of the many
terms for epilepsy. This disease
affects 65 million people in the
world and can occur at any
time in life. It also applies to
me. In my work, I would like to
invite the viewer into the depths
of my mind, my dreams and
fears, neurotic ecstasy, panic,
and fear. This is a story about
a struggle with a disease with
which (contrary to popular opinion) one can be born, but can
also acquire (as it was in my
case at the age of 18), about
struggling with its symptoms,
but most of all with society. In
my monodrama, I approach
my illness both in a humorous
and serious way. I wish to play
a game with the audience in
which I will invoke stereotypes
about epilepsy, push them to
the limit, and then break them
with self-irony and a joke. In
contrast, there are scenes
about the stigmatization of
people suffering from epilepsy,
the loss of dreams, and real
and unreal fears related to the
future.

Występują / Cast:
Wojciech
Parszewski

Tekst / Text:
Wojciech Parszewski
Karolina Szczypek
Paweł Sablik

SALA 123

Instalacja i eksperyment, który
w zamierzeniu ma łączyć intermedialnie kilka dziedzin sztuki
w jeden wizualno-muzyczny
nieodzowny twór. Idei przyświeca połączenie klasycznej
techniki teatralno-wizualnej i
nowych narzędzi sztuki algorytmiczno-komputerowej. Będzie
to zdarzenie oparte na działaniach dwóch grafoskopów,
aktorów animujących formami,
muzyki na żywo (zarówno
elektronicznej jak i akustycznej) i interaktywnych maszyn,
w którym każdy oddziałuje na
siebie wzajemnie i nie ma w
nim osoby prowadzącej. Komputery i komendy kodów
wsłuchując się w siebie nawzajem oraz obserwując działania
człowieka (jak i widza), niczym
synapsy komórek wytworzą
fizyczne i widzialne połączenie
uczestników w formie wizualnej
interpretacji nowego świetlnego
laboratorium.

LAB LIGHT
PERFO LIGHT

Fot/Ph: Karol Bijata

Data premiery
/ Date of the
premiere
12.10.2022

0+

Czas trwania
/ Duration
45’

Język
/ Language
polski
/ Polish

13:30

An installation and experiment,
which is intended to intermedially combine several fields into
one indispensable visual-musical creation. The idea is to
combine classical theatrical and
visual techniques with new tools
of algorithmic and computer art.
It will be an event based on the
activities of two graphoscopes,
actors animating with forms,
live music (both electronic
and acoustic) and interactive
machines, in which each one
interacts with each other with
no visible leader. Computers
and code commands will create
a physical and visible connection of participants in the form
of a visual interpretation of the
new light laboratory by listening
to each other and observing the
actions of man (and the viewer),
mimquing a cell synapses.

Opieka pedagogiczna
/ Artistic supervision:
Aneta Głuch-Klucznik

Producent
/ Production:

Akademia Sztuk Teatralnych w National Academy of Theatre
Krakowie Filia we Wrocławiu Arts in Krakow – Branch in
Wrocław
Animacja / Animations :
Studenci II roku
/ 2nd year Students

Inżynierowie instalacji
/ Installation engineers:
Karol Bijata,
Natalia Dudziak
(maszyny, muzyka na żywo /
machines, live music)

SALA 227

zas trwania
Duration
80’

Warsztat prowadzony
przez Leonie Voegelina
i Andree Gubischa

14:00

Workshop by Leonie
Voegelin and Andree
Gubisch

WRAŻLIWE
LALKI
SENSITIVE DOLLS

Podczas warsztatu
uczestnicy samodzielnie
wykonają prostą lalkę z kartonu, papieru i taśmy klejącej,
którą wyposażą w czujniki
i podłączą do komputera
Arduino. Ruchy lalki wywołają różne efekty, które będą
przetwarzane bezpośrednio
przez Arduino lub przez inny
komputer, który konwertuje
sygnały na przygotowane
efekty graficzne i dźwiękowe.

During the workshop, the participants will make a simple, selfmade puppet out of cardboard,
paper and adhesive tape, which
they equip with sensors and
connect to an Arduino computer. The movements of the puppet trigger various effects that
are processed either directly via
the Arduino or also via another
computer that converts the
signals into prepared graphic
and sound effects.

DUŻA SCENA

Warsztat prowadzony
przez Yuliję Bilinską
i Nataliię Shapovalovą

RENOWACJA
RUIN
RENOVATION FROM
RUINATION

Czas trwania
/ Duration
180’

Co:

wykładowczynie Narodowego
Uniwersytetu Artystycznego im.
I. P. Kotliarevskiego w Charkowie, Wydziału Aktorstwa i Reżyserii Teatru Animacji.
Nowe podejście do klasycznych kanonów teatru lalek
poprzez niszczenie stereotypów
poznawczych, mentalnych i
zawodowych, w celu kreowania indywidualnego wizerunku
artystycznego.
Stworzenie produktu artystycznego mającego służyć
zapobieganiu skutkom zespołu
pourazowego oraz wypalenia emocjonalnego, poprzez
arteterapię teatru animacji.
Podczas warsztatów, uczestnicy będą pracowali nad
stworzeniem własnych opowieści dotyczących poszukiwania kodu mentalnego, jak
również stereotypów na temat
różnych elementów spuścizny
kulturowej. Praca będzie miała
formę współczesnego procesu artystycznego: tworzenia
kolaży i szukania sposobów ich
animacji w laboratorium.

15:00

Workshop provided
by Yulia Bilinska
and Nataliia
Shapovalova

teachers of the I. P. Kotliarevsky
Kharkiv National University of Arts,
the Department of Animation Theatre Acting and Directing. Updating
the classical canons of the puppet
theater through the destruction of
cognitive, mental and professional
stereotypes in order to create an
author’s artistic image.

What:

Creation of an art product aimed
at prevention of the consequences
of post-traumatic syndrome and
the state of emotional burnout by
means of art therapy of animated
theater. During the master classes, students will work on creating
their own stories on the topic of
searching for the mental code and
stereotyping of cultural heritage
in the modern artistic process by
creating collages and searching for
their revival in the laboratory.

LESYA I ANDRIY
SPOTYKAJĄ
SIĘ WE LWOWIE
LESYA
AND ANDRIY
MEET IN LVIV

6+

Fot/Ph: Ivan Sergeitsev
Czas trwania
/ Duration
45’-55’

Język
/ Language
ukraiński
/ Ukrainian

SALA 027

16:00, 20:00

Spektakl „Lesia i Andrij spotykają się we Lwowie” to spektakl lalkowy z gatunku współczesnej baśni. To opowieść o
dwójce dzieci, które z powodu
wojny trafiły do Lwowa. Próbując pomóc krajowi, przyczynić
się do szybszego zwycięstwa,
główni bohaterowie spotykają
ciekawe przygody. Dzielnie
bronią miasta, pomagają
ludziom i ratują babcię!

Producent
Teatr „Varta”
/ Production: / Theater „Varta”

Występują / Cast:

The performance “Lesya and
Andriy meet in Lviv” is a puppet
show in the genre of a modern
fairy tale. It is a story about two
children who end up in Lviv because of the war. In an attempt
to help the country, to contribute
to a faster victory, the main
characters come across interesting adventures. They bravely
protect the city, help people, and
save grandma!

Reżyseria
/ Direction :
Artem Vusyk

Artur Slisarenko
Anton Repiakh
Yelyzaveta Prasolova
Arsenii Butyrin
Roman Trubchaninov

Scenografia
/ Production designer:
Olesia Strelbitska

15+

SALA 028

Data premiery
/ Date of the
premiere
13.06.2022

Czas trwania
/ Duration
45’-50’

Język
/ Language
polski
/ Polish

Pięć lat, właśnie tyle zajęło mi
dostanie się do szkoły teatralnej. Dostałam się na lalki. Robię
stand-up. O lalkach, o aktorstwie, o sobie.

17:00

Five years, that’s how long
it took me to get into drama
school. Into puppetry. I do standup. About puppets, about acting,
about myself.

STAND
UP

Reżyseria
/ Direction:
Aleksandra Gosławska

Fot/Ph: Michał Strokowski

Producent
/ Production:

Akademia Teatralna im. A.
Zelwerowicza w Warszawie
Filia w Białymstoku

The Aleksander Zelwerowicz
National Academy of Dramatic
Art in Warsaw – Branch Campus in Białystok

Ruch sceniczny
/ Choreography:
Aleksandra Gosławska

Opieka pedagogiczna
/ Artistic supervision:
Błażej Piotrowski

Obsługa świateł i dźwięku
/ Light and sound support:
studenci AT Białystok
/ students AT Białystok

Pomoc muzyczna
/ Musical assistance:
Jakub Wietrzyński

Występują / Cast:
Aleksandra Gosławska

Życzliwe głosy
/ Kind voices:
Magdalena Mickiewicz
Mirella Burcewicz
Piotr Gadomski
Agata Nierzwicka

SALA CZARNA

HERSTORIE
RÓŻEWICZA
RÓŻEWICZ’S
HERSTORY

15+

Na podstawie twórczości
Tadeusza Różewicza

Performance description:
Herstorie Różewicza” w
reżyserii Bartłomieja Kalinow- “Herstorie Różewicza”, directed
by Bartłomiej Kalinowski, is a
skiego to przyglądanie się z
kobiecej perspektywy twórczo- tale of the work of one of the
ści jednego z najważniejszych most important Polish poets
polskich poetów i dramatopi- and playwrights, from a female
sarzy. Tropiąc w jego tekstach perspective. By looking at the
wizerunki kobiet oraz sytuacje, images of women and the
z jakimi mierzą się stawiamy situations they face in his texts,
pytanie o sposoby obecności we ask the question about the
ich ciała — biologicznego, zwie- ways that the female body is
rzęcego, kulturowego, wreszcie presented - biological, animal,
wyzwolonego. Reinterpretacja cultural, and finally liberated.
współczesnych mitów poprzez Through reinterpreting contemporary myths through the word,
ruch słowo i improwizacje, a
także szukanie wspólnych doświadczeń z różewiczowskimi
bohaterkami, pozwala opowiedzieć o własnych lękach oraz
marzeniach.

Based on the works
of Tadeusz Różewicz

Reżyseria
/ Direction:
Bartłomiej Kalinowski
Partner spektaklu Teatr Tańca i
/ Performance
Ruchu Rozbark
partner:
Producent
/ Production:

Fot/Ph: Justyna Żądło

Data premiery
/ Date of the
premiere
04.12.2021

21:30

Czas trwania
/ Duration
60’

Język
/ Language
polski
/ Polish

Rozbark Dance and
Movement Theater

Akademia Sztuk Teatralnych w National Academy of Theatre
Krakowie Filia we Wrocławiu Arts in Krakow – Branch in
Wrocław
Opieka pedagogiczna
/ Artistic supervision:
dr Gabriel Gietzky

Choreografia
/ Choreography:
Szymon Michlewicz-Sowa

Scenografia
/ Set design:
Dżesika Zemsta

Multimedia:
Anna Flaka

Muzyka / Music:
Piotr Dziubek

Występują / Cast:
Aleksandra Brożyna
Gabriela Gola
Anna Kramarczyk (głos / voice)

MAIN PROGRAM

DZIEŃ 3 / DAY 3
13.10.2022

SALA 227

Czas trwania Warsztat prowadzony
/ Duration
przez Leonie Voegelina
i Andree Gubischa
180’

10:00

Workshop by Leonie
Voegelin and Andree
Gubisch

WRAŻLIWE
LALKI
SENSITIVE DOLLS

Podczas warsztatu
uczestnicy samodzielnie
wykonają prostą lalkę z kartonu, papieru i taśmy klejącej,
którą wyposażą w czujniki
i podłączą do komputera
Arduino. Ruchy lalki wywołają różne efekty, które będą
przetwarzane bezpośrednio
przez Arduino lub przez inny
komputer, który konwertuje
sygnały na przygotowane
efekty graficzne i dźwiękowe.

During the workshop, the partic
ipants will make a simple, selfmade puppet out of cardboard,
paper and adhesive tape, which
they equip with sensors and
connect to an Arduino computer. The movements of the puppet trigger various effects that
are processed either directly via
the Arduino or also via another
computer that converts the
signals into prepared graphic
and sound effects.

SALA 028

#GOMBROWICZ
-BIESIADA
#GOMBROWICZ
-FEAST

16+

Producent
/ Production:

Fot/Ph: Aleksandra Szczęsna

Data premiery
/ Date of the
premiere
04.06.2022

Czas trwania
/ Duration
40’

Język
/ Language
polski
/ Polish

12:00

Krótki abstrakt sceniczny na
podstawie opowiadania
Witolda Gombrowicza “Biesiada
u Hrabiny Kotłubaj” zrealizowany
w ramach przedmiotu „Technika
gry w masce”.

A scenic abstract based on
a short story by Witold Gombrowicz “Biesiada u Hrabiny
Kotłubaj” (Feast at Countess
Kotłubaj’s) created as part of the
subject “Techniques of masked
performance”.

Zapraszamy do stołu z Hrabiną
Kotłubaj. W menu króluje Kalafior. Spécialité de la maison.
Będzie też zupa z dyni pasztetowej, duszona do miękkości.
Wytrawni goście u boku Hrabiny wyjaśnią Państwu kim jest
prawdziwa arystokracja. Może
za wyjątkiem jednego, wysoce
zgorszonego, mieszczańskiego
Elementu. Groteska. Psiakrew.

Come in and sit down at the
table with Countess Kotłubaj.
Cauliflower reigns on the menu.
Spécialité de la maison. There
will also be pumpkin soup,
stewed until tender. Seasoned
guests at the side of the Countess will explain who the real
aristocracy is made up of. With
the possible exception of one
highly scandalized bourgeois
Element. Grotesque. Blast!

Akademia Sztuk Teatralnych w National Academy of Theatre
Krakowie Filia we Wrocławiu Arts in Krakow – Branch in
Wrocław

Opieka pedagogiczna
/ Artistic supervision:
Mateusz Barta

Występują
/ Cast:
Dasha Bogdan
Dominika Budzianowska
Patrycja Franczak
Anastazja Kowalska
Sofia Onishchenko
Katarzyna Wuczko
Bartłomiej Golisz
Krzysztof Kozak
Miłosz Sadowski
Jan Stasiczak
Mateusz Zilbert

SALA 027

TWORZENIE
/STWORZENIE
CREATOR
/CREATURE

Data premiery
/ Date of the
premiere
12.01.2022

Fot/Ph: Monika Reks

14+

Czas trwania
/ Duration

10’

13:00

Gdzie jest granica między nami, Where is the line between us
and matter?
a materią?
Does it even exist?
Czy w ogóle istnieje?
Czy materia może nas pożądać? Can matter desire us? Or are
Czy to my pożądamy materii? we the ones who crave matter?
Try to find an answer to these
Na te i inne pytania można
starać się znaleźć odpowiedź and other questions in the
w etiudzie pt. „Tworzenie/Stwo- etiude “Tworzenie/Stworzenie”.
rzenie”. Granice cielesności i The boundaries of corporeality
człowieczeństwa potrafią być and humanity can be very fluid,
bardzo płynne, albo odwrotnie – or – hopelessly defined. The
beznadziejnie określone. Ciało body engages in a polemic with
wchodzi w polemikę z przed- an object that in the blink of an
miotem, który w mgnieniu oka eye can become more human
może stać się bardziej ludzki than human itself.
niż sam człowiek.

Język
/ Language
polski
/ Polish

Reżyseria /
Direction:
Jagoda Zimała

Producent
/ Production:

Autor / Author:
Jagoda Zimała

Akademia Sztuk Teatralnych w National Academy of Theatre
Krakowie Filia we Wrocławiu Arts in Krakow – Branch in
Wrocław

Inni realizatorzy /
Production team:
Patryk Sztęborowski
Alicja Smaczny
Marcin Nowicki

Występują / Cast:
Jagoda Zimała
Patryk Sztęborowski

12 MILISEKUND
12 MILLISECONDS

SCENA CZARNA

Fot/Ph: Marko Žido

18+

Data premiery
/ Date of the
premiere
29.06.2022

Producent
/ Production:
Czas trwania
/ Duration
30’

Język
/ Language
chorwacki
(z angielskimi napisami)
/ Croatian (with English
subtitles)

17:00

“12 milliseconds” jest spektaklem ruchowym, który mówi
o walce z różnymi rodzajami
lęków o odmiennej wadze.
Udowodniono, że człowiek
potrzebuje 12 milisekund,
aby zareagować na strach.
„Rozciągnęliśmy” te 12 milisekundy i przeanalizowaliśmy, jak
człowiek czuje się w sobie, gdy
walczy z własnymi lękami, bez
względu na to, jaki strach przeżywa: lęk przed robakami, lęk
przed windami, lęk przed utratą
ukochanej osoby lub lęk przed
niespełnieniem własnych pragnień i celów. Przekładaliśmy to
wewnętrzne uczucie wyłącznie
na fizyczne relacje i działania
i staraliśmy się pokazać, które
lęki pokonujemy śmiechem,
szybko i łatwo, a z którymi
zmagamy się przez całe życie.
Zastanawiamy się, czy w ogóle
możliwe jest pokonanie ich
raz na zawsze i kto może nam
najlepiej pomóc.

“12 milliseconds” is a physical
performance about the struggle
with fears of various sizes and
weights. It has been proven
that a person needs 12 milliseconds to react to fear. We have
“stretched” those 12 milliseconds and analyzed how a person feels inside oneself when
he/she fights with its own fears,
no matter what fear they have:
fear of bugs, fear of elevators,
fear of losing a loved one or
fear of not fulfilling one’s own
desires and goals. We translated this inner feeling exclusively
into physical relationships and
actions and tried to show which
fears we dispel wittily, quickly
and easily, and which ones we
struggle with all our lives. We
question whether it is even
possible to defeat them forever
and who can best help us along
the way.

Autor
/ Author:
Ivana Vukićević

Reżyseria
/ Direction:
Ivana Vukićević

Akademia Sztuki i Kultury
w Osijeku

The academy of Arts and
Culture in Osijek

Występują / Cast:
Lucija Matković
Vanja Čića
Davor Tarbuk
Dominik Karaula
Grgur Grgić

DUŻA SCENA

12+

UPSIDE
INSIDE

Fot/Ph: Konstantin Demeter

Data premiery
/ Date of the
premiere
15.05.2022

Czas trwania
/ Duration
50’

Język
/ Language
angielski
/ English

18:00

Coś się dzieje. Ktoś coś robi,
a grupa ludzi po prostu patrzy.
Co za dziwna sytuacja! Co tak
naprawdę dzieje się w chwili,
gdy coś dostrzegamy? JJaki
nadaję sens temu, co widzę,
słyszę, czuję i rozumiem? Jaka
część ciebie doświadcza twoich
doświadczeń? Czy przedstawienie teatralne może mówić
o tym w jakikolwiek znaczący
sposób?
„Upside Inside” to ruchowy
spektakl o percepcji, tworzeniu
sensów, ludzkiej anatomii i bardzo dziwnym pomyśle, by spróbować zrozumieć coś poprzez
umieszczenie go na scenie
teatralnej. To solowy spektakl
wykorzystujący wysoce wyspecjalizowane ciało akrobaty w
nowy sposób, łączący tekst i
ekspresję ruchową.

Something is happening.
Someone is doing something
while a group of people are
watching. What a strange situation! What actually happens
in the moment we perceive
something? How do I make
sense of what I see, hear, feel,
and understand? What part of
you is it that experiences your
experiences? Can a theatre
performance talk about any of
this in any meaningful way?
Upside Inside is a physical
performance about perception,
sense-making, human anatomy
and the very strange idea to try
and make sense of anything by
placing it on a theatre stage. It
is a solo performance using the
highly specialised body of an
acrobat in new ways, combining
text and physical expression.

Reżyseria
/ Direction:
Finn Jagd Andersen

Reżyseria dźwięku
/ Sound design:
Chris Sigdell

Koncepcja i realizacja
/ Concept
and performance:
Finn Jagd Andersen

Producent
/ Production:
Accademia Teatro Dimitri
/ The Accademia Dimitri

Dramaturgia,
zewnętrzne oko
/ Dramaturgy, outside eye:
Charlotte Mathiessen

Choreografia aerial
/ Aerial choreography:
Cornelia Küng

Reżyseria świateł
/ Light design:
Elia Albertella

Występują / Cast:
Finn Jagd Andersen

Scenografia
/ Set design:
Raphael Schneider

SCENA STUDIO

DZIDZIA I BESTIE
BABY & THE
BEASTS

15+

Fot/Ph: Laura Černáková

Producent
/ Production:

Data premiery
/ Date of the
premiere
06.05.2022

Czas trwania
/ Duration
65’

Język
/ Language
słowacki
/ Slovak

19:00

Czarna komedia nie dla dzieci
z bardzo nieprawdopodobną
fabułą łączącą dramat pseudodokumentalny z nazbyt romantyczną baśnią. #bądzsilny
W 2000 roku w południowych
Chinach odkryto skamielinę
jaja dinozaura. Po odkryciu jajo
przechowywano w Muzeum
Kamienia w Yingliang, a dopiero kilka lat później, podczas
sprzątania magazynu, skamieniałość zabrano do badań. W
trakcie badań zespół naukowy
paleontologów (Lida Xing, Steve Brusatte, Fion Waisum Ma,
Darla Karen Zelenitsky i inni)
odkrył, że w środku znajduje
się embrion mający ponad 66
milionów lat. Zarodek YLSNHM01266 został nazwany Baby
Yingliang.

A black non-family comedy with
a very improbable story combining a pseudo-documentary
drama with an overly romantic
fairy tale. #staystrong
In 2000, a dinosaur egg fossil
was discovered in southern
China. After the discovery, the
egg was stored in the Yingliang
Stone Museum, and only a few
years later, during the sorting
of the warehouse, the fossil
was taken for research. During
the research, a scientific team
of paleontologists (Lida Xing,
Steve Brusatte, Fion Waisum
Ma, Darla Karen Zelenitsky and
others) discovered that an embryo more than 66 million years
old was inside. The embryo
YLSNHM01266 was named
Baby Yingliang.

Autor
/ Author:
Markéta Bocková
Jakub Matejčík

Reżyseria
/ Direction:
Jakub Matejčík

Akademia Sztuk Scenicznych
w Bratysławie

Academy of Performing Arts
in Bratislava

Dramaturgia
/ Dramaturgy:
Markéta Bocková

Scenografia
/ Set design:
Alena Hanusová
Zuzana Slivková

Wybór muzyki i wideo
Występują
/ Music selection and video: / Cast:
Jakub Matejčík
Alžbeta Palanová
Patrícia Stehelová
Barbora Mokošová
Martin Frank
Michal Tomala

SALA 027

LALKA-SHOW
PUPPET-SHOW

16+
Data premiery
/ Date of the
premiere
13.10.2022

Fot/Ph: Daria Bogdan

Czas trwania
/ Duration
40’

Język
/ Language
polski
/ Polish

20:00

Postdokumentalny tragikomiczny skecz o lalkach w stylu
talk-show.
Widzieliście kiedyś show 2122
roku, gdzie prowadzący zaprasza na wywiad 3 stare lalki, o
których “wszyscy zapomnieli”,
ale one mają coś do powiedzenia? Dużo pamiętają, bo
mieszkają w swoim teatrze
od co najmniej 100 lat? Show
o pragnieniach, problemach i
marzeniach lalek.
One są aktorami, którzy mają
własne myśli, mają swój charakter, niezależnie od roli, jaką
grają. Ale w takim razie, czym
różni się lalka od człowieka?

A post-documentary tragicomic
sketch about puppets in the
style of a talk-show.
Have you ever seen a show
from 2122 where the host invites you to an interview with 3
old puppets that “everyone has
forgotten” that still have something to say? How much do
they know and remember from
living in the theater for at least
100 years? A show about the
desires, problems and dreams
of puppets.
They are actors who have
their own thoughts, their own
character, regardless of the role
they play. What is the difference between a puppet and a
human?

Autor i reżyseria
/ Author
and direction:

Współpraca studenckiego
zespołu teatralnego „GAS” w
ramach koła naukowego pod
opieką pedagogiczną
dra Kamila Króla

Cooperation of the student
theater group “GAS” as part of a
study group under the pedagogical supervision of dr. Kamil Król

Producent
/ Production:

Akademia Sztuk Teatralnych w National Academy of Theatre
Krakowie Filia we Wrocławiu Arts in Krakow – Branch in
Wrocław
Muzyka / Music:
Karol Bijata

Występują
/ Cast:
Vasylyna Martseniuk
Sofiia Onishchenko
Daria Bogdan
Karol Bijta
Wojciech Oset
Karolina Warzecha

Projekcje / Projections:
Anna Marceniuk

MAIN PROGRAM

DZIEŃ 4 / DAY 4
14.10.2022

SALA 027

LAILONIA

16+
Data premiery
/ Date of the
premiere
15.06.2022

Czas trwania
/ Duration
55’

Język
/ Language
polski
/ Polish

Lailonia. A country that is a
surreal reflection of our reality.
A place under strict divine law
with specific rules. For many
- the goal of the search, the
meaning of life, for others - a
trap, a prison. The people who
live in it are not devoid of flaws
and weaknesses. Their mistakes are severely punished.
Lailonia, built out of gray, crumpled paper, imitates our world
-reduced to a raw, colorless
form. The characters create it
on an ongoing basis with their
own experiences, give it shape.
In an ocean of screaming lies,
they try to reveal their destiny,
lost beauty, their own identity,
free will, and love.

Muzyka/ Music:
Reżyseria i wizualizacje
/ Direction and visualizations: Piotr Klimek
Konrad Dworakowski

Fot/Ph: Dmytro Mykhalakii

Scenariusz na podstawie “13
bajek z królestwa Lailonii dla
dużych i małych” Leszka Kołakowskiego

Lailonia. Państwo będące surrealistycznym odbiciem naszej
rzeczywistości. Miejsce objęte
surowym, boskim prawem, w
którym panują konkretne reguły.
Dla wielu - cel poszukiwań,
sens życia, dla innych – pułapka, więzienie. Zamieszkujący
ją ludzie niepozbawieni są wad
i słabości. Ich błędy karane są
dotkliwie. Lailonia zbudowana
z szarego, wymiętego papieru
imituje nasz świat zredukowany do surowej, pozbawionej kolorów formy. Bohaterowie swoją
osobistą historią kreują go na
bieżąco, nadają mu kształtu. W
oceanie krzyczącego kłamstwa
próbują wydobyć przeznaczenie, utracone piękno, własną
tożsamość, wolną wolę oraz
miłość.

12:00

Script based on “13 bajek z
królestwa Lailonii dla dużych i
małych” (13 Fairy Tales from the
Kingdom of Lailonia for big and
small) by Leszek Kołakowski

Występują
/ Cast:
Aleksandra Brożyna
Katarzyna Gawenda
Gabriela Gola
Nina Janiak
Katarzyna Lewandowska
Gabriela Szymczak
Michał Remiszewski
Szymon Stęchły
Adrian Wiśniewski

SALA 028

BYŁEŚ DOBRYM
PTAKIEM
YOU WERE
A GOOD BIRD

15+

Fot/Ph:
Dmytro Mykhalakii

Producent
/ Production:

Data premiery
/ Date of the
premiere
01.06.2022

Czas trwania
/ Duration
40’

Język
/ Language
spektakl oparty na
ruchu i muzyce
/ performance based
on movement and
music

14:00

Jak dużo wspomnień jest naszą
własną projekcją? Na ile jesteśmy w stanie na nich polegać?
Jak dużo jesteśmy w stanie
zapomnieć o bliskich, których
już z nami nie ma?
W poszukiwaniu odpowiedzi
spektakl bierze pod lupę relację
ojca z synem inspirowaną
‘Sklepami cynamonowymi’
Brunona Schulza. Widz zostaje
wciągnięty w świat onirycznych
wspomnień dorosłego mężczyzny, który stara się pogodzić z
rodzinną przeszłością.

How many of our memories are
our own projection? How much
can we rely on them? Will we
forget about our loved ones that
are no longer with us?
The drama searches for the
answer to these questions
by examining the father-son
relationship inspired by Bruno Schulz’s “The Cinnamon
Shops”. The viewer is drawn
into the world of a man and
his dreamlike memories as he
tries to come to terms with his
family’s past.

Autor / Author:
Jakub Sendek
Tomasz Żurek
na podstawie „Sklepów
cynamonowych” Brunona
Schulza / based on “Sklepy
cynamonowe” (The Cinnamon
Shops) by Bruno Schulz.

Reżyseria
/ Direction:
Jakub Sendek
Tomasz Żurek

Akademia Sztuk Teatralnych
w Krakowie Filia we
Wrocławiu

National Academy of Theatre
Arts in Krakow – Branch in
Wrocław

Opieka pedagogiczna
/ Artistic supervision:
dr hab. Ewelina Ciszewska

Muzyka / Music:
Maciej Michaluk

Zdjęcia
/ Photography:
Dmytro Mykhalakii

Występują
/ Cast:
Jakub Sendek
Tomasz Żurek

SALA 027

TWORZENIE
/STWORZENIE
CREATOR
/CREATURE

Data premiery
/ Date of the
premiere
12.01.2022

Fot/Ph: Monika Reks

14+

Czas trwania
/ Duration

10’

15:00

Gdzie jest granica między nami, Where is the line between us
and matter?
a materią?
Does it even exist?
Czy w ogóle istnieje?
Czy materia może nas pożądać? Can matter desire us? Or are
Czy to my pożądamy materii? we the ones who crave matter?
Try to find an answer to these
Na te i inne pytania można
starać się znaleźć odpowiedź and other questions in the
w etiudzie pt. „Tworzenie/Stwo- etiude “Tworzenie/Stworzenie”.
rzenie”. Granice cielesności i The boundaries of corporeality
człowieczeństwa potrafią być and humanity can be very fluid,
bardzo płynne, albo odwrotnie – or – hopelessly defined. The
beznadziejnie określone. Ciało body engages in a polemic with
wchodzi w polemikę z przed- an object that in the blink of an
miotem, który w mgnieniu oka eye can become more human
może stać się bardziej ludzki than human itself.
niż sam człowiek.

Język
/ Language
polski
/ Polish

Reżyseria /
Direction:
Jagoda Zimała

Producent
/ Production:

Autor / Author:
Jagoda Zimała

Akademia Sztuk Teatralnych w National Academy of Theatre
Krakowie Filia we Wrocławiu Arts in Krakow – Branch in
Wrocław

Inni realizatorzy /
Production team:
Patryk Sztęborowski
Alicja Smaczny
Marcin Nowicki

Występują / Cast:
Jagoda Zimała
Patryk Sztęborowski

SCENA CZARNA

SUBRETKI
THE SOUBRETTES

15+

Clarie, Solange i Melange.
Siostry, pokojówki, pracownice
despotycznej pani. Szorują,
wycierają, woskują, polerują i
okradają meble, a także ego
swojej pani – do czasu, gdy postanawiają się jej pozbyć raz na
zawsze przy pomocy zatrutej
herbaty... Kto tak naprawdę jest
uwięziony w pozornie beznadziejnej sytuacji zależności i
obelg? Czy łaskawa pani istnieje również bez swoich sług?
A kto jest jej prawdziwą prawą
ręką i o czym myśli? Rozpoczyna się surrealistyczna (lalkowa)
gra w grze i „wystarczy mały
ruch ręki i przestaniesz istnieć”.
Efekt udanych warsztatów dla
studentów reżyserii i lalkarstwa
w Akademii Sztuk Dramatycznych im. Ernsta Buscha.
Współpraca różnych wydziałów,
co podkreśla wartość wspólnej
lokalizacji.

Clarie, Solange and Melange.
Sisters, maids, employees of a
despotic mistress. They scrub,
wipe, wax, polish and rob their
mistress’s furniture and ego
alike - until they decide to get
rid of their mistress once and
for all with a poisoned tea...
Who is actually trapped in a
seemingly hopeless situation
of dependencies and insults
? Does the gracious mistress
also exist without her servants?
And who is her true right hand
and what is on her mind? A
surreal (puppet) game in the
game in the game begins and
“just a small movement of the
hand would be enough and
you would cease to exist.” The
result of a successful workshop
for directing and puppetry
students at the Ernst Busch
Academy of Dramatic Arts.
A cooperation of the different
faculties, which underlines the
value of a common location.

Reżyseria
/ Direction:
Naemi Friedmann

Mentoring:
Markus Joss

Producent
/ Production:

Katedra Współczesnej
Sztuki Lalkarskiej Akademii
Sztuk Dramatycznych
im. Ernsta Buscha

Department of Contemporary
Puppetry Art of the Academy
of Dramatic Arts Ernst Busch

Lalki
/ Puppet creator:
Melanie Sowa

Występują / Cast:
Almut Schäfer-Kubelka
Maximilian Teschemacher
Sven Tillmann

Zdjęcia
/ Photographer:
©Bernd Seydel

Fot/Ph: Bernd Seydel

Data premiery
/ Date of the
premiere
07.02.2022

Czas trwania
/ Duration
45’

Język
/ Language
niemiecki
(z angielskimi napisami)
/ German (with English
subtitles)

16:00

DUŻA SCENA

SEN O PUSZCZY
DREAM OF
PRIMEVAL
FOREST

15+

Fot/Ph: Sonia Ščepánová

Producent
/ Production:

Data premiery
/ Date of the
premiere
22.03.2022

Czas trwania
/ Duration
50’

Język
/ Language
słowacki
/ Slovak

17:00

Inspiracją do pracy nad spektaklem była książka Felixa Saltena pt. Bambi. Historia życia
w lesie, napisana w 1923 roku.
Salten był austro-węgierskim
pisarzem żydowskiego pochodzenia, mieszkającym w
Wiedniu. Temat morderstwa i
strachu jest wyraźnym elementem opowieści, z którego można wywnioskować, że książka
była silnie inspirowana pogarszającą się sytuacją polityczną,
narastającym antysemityzmem
i wojną. W 1935 roku Bambi
został wpisany na listę dzieł
literackich zakazanych przez
nazistów. Z dzisiejszej perspektywy fakt ten wzmacnia polityczną alegorię przedstawianą
przez ucisk świata przyrody i
bezbronnych zwierząt.

The work on the performance
was inspired by the book written
by Felix Salten entitled Bambi.
The Story of a Life in the Forest, which was written in 1923.
Salten was an Austro-Hungarian writer of Jewish origin living
in Vienna. The theme of murder
and fear is a clear element of
the story, from which it can be
concluded that the book was
strongly inspired by the deteriorating political situation, increasing anti-Semitism and war. In
1935, Bambi was included into
the list of literary works banned
by the Nazis. From today’s perspective, this fact strengthens
the political allegory presented
by the oppression of the natural
world and defenceless animals.

Autor
/ Author:
Felix Salten
Joanna Maria Gierdal

Reżyseria
/ Direction:
Joanna Maria Gierdal

Akademia Sztuk Scenicznych
w Bratysławie

Academy of Performing Arts
in Bratislava

Reżyser, tłumaczenie,
dramaturgia, tekst
/ Director, translation,
dramaturgy, text:
Joanna Maria Gierdal

Dekoracja, lalki, kostiumy,
reżyseria świateł
/ Set, puppets, costume,
light design:
Laura Černáková

Producenci / production:
Michaela Cenigová
Francesca Balej

Występują
/ Cast:
Ivana Lechmanová
Ondrej Gajdoš
Dávid Selecký
Mário Houdek
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WORKSHOPS

Workshop with
Tomasz Lewandowski –
organic sound workshop

DZWIĘK
SOUND

DAY 2, 10:00

Czas trwania
/ Duration
120’

SALA 123

Wsłuchaj się we własne ciało.
Niech oddech nadaje rytm.
Niech z wnętrza wydobędzie
się głos. W każdym z nas
drzemie muzyka. Musimy
tylko stworzyć odpowiednie
warunki, żeby wybrzmiała w
pełnej okazałości. Uczestnicy
warsztatu, przy wykorzystaniu mikrofonów i prostych technik realizacji dźwięku, nauczą
się eksplorowania własnych
ciał i otaczającej przestrzeni po
to, żeby tworzyć fascynujące
ilustracje dźwiękowe.

Listen to your own body. Let
your breath set the rhythm.
Let a voice come from within.
There is music in each one of
us. We just need to create the
right conditions for it to be able
to sound in its full splendor.
Workshop participants, through
the use of microphones and
simple sound production
techniques, will learn to
explore their own bodies and
the surrounding space in order
to create fascinating sound
illustrations.

Warsztat z Krzysztofem
Grębskim – warsztaty
z dubbingu

Workshop with Krzysztof Grębski – dubbing
workshop

DAY 3, 14:30

Warsztaty dubbingowe mają
na celu zapoznać uczestników
z podstawami pracy przed
mikrofonem przy tworzeniu
polskiej wersji językowej filmu,
zarówno animowanego jak i
aktorskiego. Uświadamiają jak
ważne oprócz umiejętności
aktorskich są wszelkie kwestie
techniczne związane z pracą
w profesjonalnych studiach
dubbingowych w Polsce i
na świecie. Stanowią ważny
element w oswajaniu stresu,
sprawdzeniu swoich predyspozycji do wykonywania tego
rodzaju zadań, rozbudzają
pasję i ciekawość pracy przed
mikrofonem.

STUDIO NAGRAŃ

The dubbing workshops are
intended to familiarize participants with the basics of working
in front of a microphone when
creating the Polish language
version of a film, both animated
and acted. The participants will
see how important, apart from
acting skills, are all of the technical issues related to working
in a professional dubbing studio
in Poland as well as around
the world. This is an important
element in calming stress,
checking one’s predispositions
to perform this type of task, and
awakening a passion and curiosity to work with a microphone.

Warsztat
z Agnieszką Błaszczak
“Digittry – Teatr Lalek
i Nowe Technologie”
DAY 3, 10:00

Workshop
with Agnieszka Błaszczak
“Digittry – New Technologies
in Puppet Theatre”
SALA 123

DIGITTRY - warsztat skupiony
będzie wokół praktycznych i
teoretycznych rozważań nad
bezpośrednim połączeniem
scenicznej sztuki lalkarskiej
z technologiami cyfrowymi, a
także nad innymi rodzajami
działań performatywnych
wykorzystujących technologie
cyfrowe do marionetyzacji
widza.

DIGITTRY - Workshop will
focus on practical and theoretical considerations on the direct
connection of stage puppetry art
with digital technologies, as well
as on other types of performance activities using digital
technologies for the puppetization of the audience.

Warsztat
z Teo Dumskim
i Sebastianem
Siepietowskim

Workshop
with Teo Dumski
and Sebastian
Siepietowski

DAY 4, 10:00

artystami tworzącymi
Cloud Theater (teatr w chmurze), na którym zaprezentują
autorską technikę teatralną,
nazywaną “malowanie światłem”. Twórcy przybliżą jej
praktyczną i technologiczną
stronę, a także pokażą fragmenty spektakli w reżyserii
Teo Dumskiego, w których
została wykorzystana: “Krótki
zarys wszystkiego”, “Technologia jest istotą”, “Don K.”

Czas trwania
/ Duration
120’

OBRAZ
IMAGE

Warsztat z Tomaszem
Lewandowskim –
warsztat z dźwięku
organicznego

SALA 123

Czas trwania
/ Duration
120’

ŚWIATŁO
LIGHT

Czas trwania
/ Duration
120’

actors from the Cloud Theater.
They will show their original
theatrical technique of “painting
with light”. The creators will explain the practical and technological side of their work, as well
as show fragments of productions directed by Teo Dumski, in
which it was used: “Krótki zarys
wszystkiego” (a brief outline of
everything), “Technologia jest
istotą” (technology is essential),
“Don K.”.

