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about it empowers the weak and lays 
bare the puppetry of the strong.

This year the festival’s motto is 
“the tender narrator” inspired by Olga 
Tokarczuk’s Nobel Lecture. Tender-
ness is the art of “deep emotional 
concern about another being, its fragil-
ity, its unique nature, and its lack of 
immunity to suffering and the effects of 
time. Tenderness perceives the bonds 
that connect us, the similarities and 
sameness between us. It is a way of 
looking that shows the world as being 
alive, living, interconnected, cooperat-
ing with, and codependent on itself.” 
Olga Tokarczuk’s words work as an 
antidote in the face of violence and 
political cynicism that deluge us.

Every edition of the Divine 
Comedy Festival is an expression of 
gratitude for men of theatre for their 
perseverance in disagreement to the 
hypocritical world. It is artists that 
notice the wronged ones, arouse 
empathy in the audience and remind 
about their duties towards the weakest. 
For me, the voice that rings from the 
stage is not only frank, but also more 
causative than the one from pulpits or 
a parliament rostrum.

I believe, just like Olga Tokarczuk, 
“that is what the role of an artist 
relies on– giving a foretaste of 
something that could exist, and thus 
causing it to become imaginable. And 
being imagined is the first stage of 
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W
e are making this year’s edition 
of the festival to overcome the 
dejection of stage artists, who 

have been particularly acutely affected 
by the pandemic, deprived of the pos-
sibilty to work, subjected to unan-
nounced changes, who felt pushed 
to the margins of society. Our voice 
ceased to be heard, but this is only 
one of the battles in the culture war 
unleashed in our country. In the future 
this time will bring to my mind one very 
meaningful image: that of closed thea-
tres and open churches.

That is why I believe that the 
weakness of our trade is only apparent. 
The objective circumstances are mean-
ingless in the face of what drives Polish 

stage artists, how determined they are 
and how insightfully they can see.

The fact that lying has become 
a dangerous weapon of mass destruc-
tion has only one result: art is gaining 
an ontological status. Artists, after all, 
do not exclusively describe the world 
that exists: they can create much better 
ones. The social temperature extorts 
confrontation, while the street suggests 
solutions and does not expect nuances. 
But that does not mean we should not 
remind that the belief in human suprem-
acy, control over everything and dubious 
self-agency is over. The reality is more 
complex than man could ever imagine. 
And he/she is only a small particle of 
its processes. Consistently reminding 

T
egoroczną edycję festiwalu robimy 
po to, by pokonać zwątpienie ludzi 
sceny, których w szczególny sposób 

dotknęła pandemia, którzy zostali 
pozbawieni możliwości pracy, poddani 
niezapowiadanym zmianom, którzy 
poczuli się zepchnięci na margines 
życia społecznego. Nasz głos przestał 
być słyszany, ale to tylko jedna bitwa 
rozpętanej wojny kulturowej w naszym 
kraju. Ten czas będzie mi się kojarzył 
z jednym, bardzo znaczącym obrazem: 
zamkniętych teatrów i otwartych 
kościołów.

Właśnie dlatego uważam, że 
słabość naszej branży jest tylko 
pozorna. Obiektywne okoliczności 
są bez znaczenia wobec tego, co 
napędza artystów polskich scen, 

jak bardzo są zdeterminowani i jak 
wnikliwie potrafią widzieć.

To, że kłamstwo stało się 
niebezpieczną bronią masowego 
rażenia, skutkuje tylko tym, że sztuka 
zyskuje status ontologiczny. Przecież 
artyści nie opisują wyłącznie świata, 
który jest; oni potrafią tworzyć światy 
dużo lepsze. Społeczna temperatura 
wymusza konfrontację, ulica 
podpowiada rozwiązania, nie oczekuje 
niuansów. Ale to nie znaczy, że nie 
powinniśmy przypominać, że wiara 
w ludzką supremację, kontrolę nad 
wszystkim, wątpliwą sprawczość się 
skończyła. Rzeczywistość jest bardziej 
skomplikowana, niż kiedykolwiek mogło 
się człowiekowi wydawać. I jest on 
zaledwie małą cząstką jej procesów. 

Konsekwentne przypominanie o tym 
daje większą siłę słabym i obnaża 
marionetkowość silnych.

Mottem festiwalu jest w tym 
roku „czuły narrator” inspirowany 
mową noblowską Olgi Tokarczuk. 
Czułość to sztuka „głębokiego 
przejęcia się drugim bytem, jego 
kruchością, niepowtarzalnością, jego 
nieodpornością na cierpienie i działanie 
czasu. Czułość dostrzega między nami 
więzi, podobieństwa i tożsamości. 
Jest tym trybem patrzenia, które 
ukazuje świat jako żywy, żyjący, 
powiązany ze sobą, współpracujący, 
i od siebie współzależny”. Słowa 
Olgi Tokarczuk działają jak odtrutka 
w obliczu zalewającej nas przemocy 
i politycznego cynizmu.

Każda edycja festiwalu Boska 
Komedia jest podziękowaniem dla ludzi 
teatru za wytrwałość w niezgodzie na 
zakłamany świat. To artyści pochylają 
się nad pokrzywdzonymi, wzbudzając 
w widzach empatię i przypominając 
o powinnościach wobec najsłabszych. 
Dla mnie głos wybrzmiewający ze sceny 
jest nie tylko szczery, ale i bardziej 
sprawczy niż ten głoszony z ambon czy 
poselskiej mównicy.

Wierzę, podobnie jak Olga Tokar
czuk, że „na tym polega rola artystów – 
dać przedsmak tego, co mogłoby 
istnieć i w ten sposób sprawić, że 
mogłoby ono stać się wyobrażonym. 
A to, co wyobrażone, jest pierwszym 
stadium istnienia”. I chciałbym, aby 
wszystkie marzenia o lepszym świecie, 
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których teatr jest wehikułem, stały się 
kiedyś rzeczywistością.

Tę wiarę i determinację udało mi 
się zachować dzięki ludziom polskiego 
teatru, przyjaciołom festiwalu 
z całego świata i wiernej krakowskiej 
publiczności. Setki spektakli, które 
pokazaliśmy na festiwalu, tysiące 
rozmów łączy wspólna potrzeba 
pełnej czułości relacji ze światem. 
Bo czy nie tego najbardziej nam 
dzisiaj brakuje? 13. edycję Boskiej 
Komedii dedykuję wszystkim 
CZUŁYM NARRATOROM.

Bartosz	Szydłowski
Dyrektor artystyczny 
Międzynarodowego Festiwalu 
Teatralnego Boska Komedia

conceived programme. This December 
we will, as usual, see the best produc-
tions of the season and at the same 
time witness some innovative under-
takings important for the future of the 
theatre. What indisputably deserves 
special attention is the inauguration 
of the great platform for cooperation 
between Łaźnia Nowa and childern as 
well as youth. It is as part of this very 
platform that the so-called “Letters to 
the Future” are going to be written next 
year: 21 juvenile postulates concerning 
the further development of the theatre.

The Divine Comedy Festival is 
an event of undeniable importance to 
Krakow, to the Polish theatre and the 
growth of Polish culture. Therefore 
I hope that with the support of the amaz-

ing festival audience we will once more, 
in spite of the difficulties arising from the 
pandemic, jointly manage to consolidate 
its excellent reputation established in 
the course of the past 12 years.

You are cordially invited to the 
13th Divine Comedy International Fes-
tival and to another encounter with the 
top-class dramatic art.

Jacek Majchrowski 

The Mayor of the City of Krakow
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Dear Ladies and Gentlemen!

L
et me first of all express my sincere 
gratitude to the Łaźnia Nowa 
Theater for saving this year’s edi-

tion of the Divine Comedy Festival 
for us. By doing so it has broadened 
the circle of Krakow’s artistic events 
organisers, thanks to whom the difficult 
time of the pandemic has not utterly 
paralysed our cultural life.

The 13th edition of the Divine 
Comedy International Theatre Festival 
will be truly exceptional. Not only due 
to the fact that it has been moved to 
the Internet – all the performances, in-
terviews, conversations with the artists 
or theatre critics will take place online 
– but also because of its perfectly 

Szanowni	Państwo!

N
iech mi będzie wolno przede 
wszystkim gorąco podziękować 
Łaźni Nowej za to, że uratowała 

dla nas tegoroczną edycję Boskiej 
Komedii i poszerzyła tym samym 
grono organizatorów krakowskich 
wydarzeń artystycznych, dzięki którym 
trudny czas pandemii nie sparaliżował 
doszczętnie naszego życia kulturalnego.   

13. edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego Boska Komedia 
będzie naprawdę wyjątkowa. I nie tylko 
dlatego, że w całości przeniesiona 
została do Internetu – wszystkie 
spektakle, a także wywiady, rozmowy 
z twórcami czy krytykami teatralnymi 
odbędą się online – ale z uwagi na 

perfekcyjnie  przemyślany program. 
W grudniu tego roku, tradycyjnie już, 
zobaczymy najlepsze spektakle sezonu, 
a jednocześnie będziemy świadkami 
nowatorskich, istotnych dla przyszłości 
teatru przedsięwzięć, wśród których 
na szczególną uwagę zasługuje 
bezsprzecznie inauguracja wielkiej 
platformy współpracy Łaźni z dziećmi 
i młodzieżą. W przyszłym roku właśnie 
w jej ramach powstaną m.in. „Listy 
do przyszłości” – sformułowanych 
zostanie 21 młodzieżowych postulatów 
dotyczących dalszego rozwoju teatru. 

Boska Komedia to wydarzenie 
o niepodważalnym znaczeniu dla 
Krakowa, dla polskiego teatru i dla 
rozwoju polskiej kultury. Mam więc 
nadzieję, że przy wsparciu wspaniałej 

festiwalowej publiczności uda nam 
się i tym razem – pomimo związanych 
z pandemią trudności – wspólnie 
utrwalić jego mocną, wypracowaną 
w ciągu dwunastu lat markę.    

Serdecznie zapraszam Państwa 
na 13. Międzynarodowy Festiwal Boska 
Komedia, na kolejne spotkanie ze 
sztuką teatralną najwyższej próby.

Jacek Majchrowski 

Prezydent Miasta Krakowa

existence.” And I wish that all dreams 
about a better world, for which the 
theatre is a vehicle, would one day 
become reality.

I managed to retain this faith and 
determination thanks to the people 
of the Polish theatre, friends of the 
festival from around the world and 
faithful Krakow audience. Hundreds 
of performances we have shown, 
thousands of discussions are united 
by the need of a tender relation with 
the world. I dedicate the 13th edition 
of the Divine Comedy to all TENDER 
NARRATORS.

Bartosz	Szydłowski
The Artistic Director of the Divine 
Comedy International Theatre Festival
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5.12  SOBOTA (SATURDAY)

12:00 	Hejnał	teatralny	/	Rozmowa	z	Bartoszem	Szydłowskim	
(Theatrical Trumpet Call / Rozmowa z Bartoszem Szydłowskim )

16:30 	Kim	są	Ziemianie?	/	Spotkanie	z	Magdą	Szpecht	i Agnieszką	 
 Jakimiak 
(Who Are Earthmen? / Meeting with Magda Szpecht and Agnieszka 
Jakimiak)

17:00
 LIVE 

 Fiasko 
(Fiasco) – Magda Szpecht – Narodowy Stary Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej w Krakowie (The Helena Modrzejewska National Stary 
Theatre)

20:00 	Muzeum	kinetycznych	osobliwości	/	Spotkanie	z	Michałem	 
	Zadarą	
(The Museum of Kinetic Oddities / Meeting with Michał Zadara)

20:30
 LIVE 

 Bieguni 
(Flights) – Michał Zadara – Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, 
Teatr Łaźnia Nowa (Powszechny Theatre in Warsaw, Łaźnia Nowa 
Theatre)

6.12  NIEDZIELA (SUNDAY)

12:00 	Hejnał	teatralny	/	Artyści	u	władzy.	Widziane	z	Krakowa	–	panel	 
 dyskusyjny
(Theatrical Trumpet Call / Artists in Power: As Seen from Krakow – 
panel discussion)

15:30 	Biografia	męskości	/	Spotkanie	z	Michałem	Buszewiczem	
(Biography of Masculinity / Meeting with Michał Buszewicz)

Wszystkie wydarzenia dostępne bezpłatnie na platformie VOD Play Kraków / 
All events are available free of charge at the VOD platform Play Kraków:
www.playkrakow.com 

Godziny emisji według czasu środkowoeuropejskiego. / Screening times in CET.

Więcej info na / More info: www.boskakomedia.pl 

	Boska	Komedia	/	Divine	Comedy	
	Mała	Boska	Komedia	/		Little Divine Comedy 
	Boska	Komedia	TV	/	Divine	Comedy	TV	
	LIVE	–	Streaming	na	żywo	/	Live	streaming	
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16:00
 LIVE 

	Autobiografia	na	wszelki	wypadek	
(An Autobiography Just In Case) – Michał Buszewicz – Teatr Łaźnia 
Nowa (Łaźnia Nowa Theatre)

17:30 	Gdzie	się	zaczyna	prowincja?	/	Spotkanie	z	Michałem	 
 Borczuchem 
(Where Do Provinces Begin? / Meeting with Michał Borczuch)

18:30
 LIVE 

 Aktorzy prowincjonalni. Sobowtór 
(Provincial Actors: The Doppelgänger) – Michał Borczuch – 
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie 
(The Helena Modrzejewska National Stary Theatre)

21:30  Kaspar Hauser 
(Kaspar Hauser) – Jakub Skrzywanek – Teatr Współczesny 
w Szczecinie

00:00 	Zrekonstruować	świat,	który	runął	/	Spotkanie	z	Jakubem	 
	Skrzywankiem	i	Grzegorzem	Niziołkiem	
(Reconstructing the World That Collapsed / Meeting with Jakub 
Skrzywanek and Grzegorz Niziołek)

7.12  PONIEDZIAŁEK (MONDAY)

12:00 	Hejnał	teatralny	/	Szkoła	w	czasie	ekstremalnym	–	panel	 
 dyskusyjny 
(Theatrical Trumpet Call / School in Times of Extremity – panel 
discussion)

17:15 	Granice	prywatności	/	Spotkanie	z	Dominiką	Knapik	i Patrycją	 
	Kowańską	
(The Limits of Privacy / Meeting with Dominika Knapik and Patrycja 
Kowańska)

18:00  Agon 
(Agon) – Dominika Knapik – Teatr Łaźnia Nowa (Łaźnia Nowa Theatre)

19:30 	Ocalić	świat	w	teatrze	/	Spotkanie	z	Pawłem	Łysakiem	 
 i Artemem Manuilovem 
(Saving the World at the Theatre) / Meeting with Paweł Łysak and 
Artem Manuilov)

20:00
 LIVE 

	Jak	ocalić	świat	na	małej	scenie?	
(How to Save the World on a Small Stage?) – Paweł Łysak – Teatr 
Powszechny im. Zygmunta Hübnera (Powszechny Theatre in Warsaw)

8.12  WTOREK (TUESDAY)

12:00 	Hejnał	teatralny	/	W	zwarciu	i	na	styku.	Artyści	i	urzędnicy	–	 
 panel dyskusyjny 
(Theatrical Trumpet Call / Crossing and Converging: Artists and Civil 
Servants – panel discussion)

17:30 	Blisko/daleko	/	Spotkanie	z	Weroniką	Szczawińską	
(Near/Far / Meeting with Weronika Szczawińska)

18:00
 LIVE 

 Po prostu 
(Simply) – Weronika Szczawińska – Instytut Sztuk Performatywnych 
(Performing Arts Institute)

19:20 	Między	kiczem	a	sentymentalizmem	/	Spotkanie	z	reżyserem	 
 Cezarym Tomaszewskim 
(Between Kitsch and Sentimentality / Meeting with Cezary 
Tomaszewski)

20:00  Gracjan Pan 
(Gracjan Mister) – Cezary Tomaszewski – Teatr Muzyczny Capitol
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22:00  Bezpieczne miejsce 
(A Safe Place) – Tomasz Fryzeł – Teatr Łaźnia Nowa (Łaźnia Nowa 
Theatre)

23:00 	Przestrzeń	czułości	/	Spotkanie	z	Kingą	Bobkowską,	 
	Adamem	Borysowiczem,	Tomaszem	Fryzłem,	Piotrem	 
 Froniem 
(A Space For Tenderness / Meeting with Kinga Bobkowska, Adam 
Borysowicz, Tomasz Fryzeł, Piotr Froń)

9.12  ŚRODA (WEDNESDAY)

12:00 	Hejnał	teatralny	/	Mobbing	i	molestowanie	/	Rozmowa	z aktorem  
	Janem	Englertem	/	Rozmowa	z	Ewą	Skibińską	oraz	Witoldem	 
 Mrozkiem 
(Theatrical Trumpet Call / Mobbing and Molestation: Discussion with 
actor Jan Englert / Meeting with Ewa Skibińska and Witold Mrozek)

16:00 	Gnieźnieńska	(r)ewolucja	/	Spotkanie	z	Joanną	Nowak	i Marią	 
 Spiss 
(The Gniezno (R)evolution / Meeting with Joanna Nowak and Maria 
Spiss)

16:30 	Współczesne	czarownice	/	Spotkanie	z	Jolantą	Janiczak	 
 i Wiktorem Rubinem 
(Modern Witches / Meeting with Jolanta Janiczak and Wiktor Rubin)

17:00  I tak nikt mi nie uwierzy 
(No One Will Believe Me Anyway) – Wiktor Rubin – Teatr 
im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (Aleksander Fredro Theatre 
in Gniezno)

18:40 	O	mechanizmach	wykluczania	/	Spotkania	z	Beniaminem	 
	Bukowskim,	Katarzyną	Kalwat,	Jackiem	Poniedziałkiem,	 
	Bartoszem	Szydłowskim	
(On Mechanisms of Exclusion / Meetings with Beniamin Bukowski, 
Katarzyna Kalwat, Jacek Poniedziałek, Bartosz Szydłowski)

20:00
 LIVE 

 Powrót do Reims 
(Returning to Reims) – Katarzyna Kalwat – Teatr Łaźnia Nowa, Nowy 
Teatr (Łaźnia Nowa Theatre, Nowy Teatr)

22:00 	Krótka	rozmowa	o	teatrze	/	Spotkanie	z	Marcinem	Liberem	
(A Short Conversation About the Theatre / Meeting with Marcin Liber)

22:30 	Krótka	rozmowa	ze	Śmiercią	
(A Short Conversation with Death) – Marcin Liber – Teatr 
im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (Aleksander Fredro Theatre 
in Gniezno)

10.12  CZWARTEK (THURSDAY)

12:00 	Hejnał	teatralny	/	„Ci	nowi”	–	panel	dyskusyjny	
(Theatrical Trumpet Call / “The New Ones” – panel discussion)

19:00 	Spektakl	dla	narodu	/	Spotkanie	z	Jędrzejem	Piaskowskim	 
 i Hubertem	Sulimą	
(A Show for the Nation / Meeting with Jędrzej Piaskowski and Hubert 
Sulima)

19:30  Nad Niemnem 
(On the Niemen) – Jędrzej Piaskowski – Teatr im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie (Juliusz Osterwa Theatre in Lublin)
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11.12  PIĄTEK (FRIDAY)

16:00 	Piotruś	Pan	i	Jakub	Hak	
(Peter Pan and James Hook) – Magdalena Miklasz – Teatr im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie (The Juliusz Słowacki Theatre in Kraków)

18:00  Motyl 
(Butterfly) – Marcin Liber – Wrocławski Teatr Lalek 

19:30  Granice otwarte. Pierwsze pokolenie 
(Open Borders. The First Generation) – Łukasz Zaleski – Teatr Łaźnia 
Nowa (Łaźnia Nowa Theatre)

21:00 	Granice	Otwarte	/	Spotkanie	z	Mają	Franczak,	Barbarą	 
	Krzywdziak,	Joanną	Maj,	Anną	Stokłosą,	Matyldą	Sawicką,	 
	Wiktorią	Wilk	
(Open Borders / Meeting with Maja Franczak, Barbara Krzywdziak, 
Joanna Maj, Anna Stokłosa, Matylda Sawicka and Wiktoria Wilk)

12.12  SOBOTA (SATURDAY)

12:00 	Zapytaj	mnie	o	teatr	/	Spotkanie	z	Michałem	Buszewiczem,	 
	Hanką	Podrazą,	Pawłem	Sakowiczem,	Jakubem	Skrzywankiem,	 
	Anną	Smolar,	Małgorzatą	Warsicką	
(Ask me about theatre / Meetings with Michał Buszewicz, 
Hanka Podraza, Jakub Skrzywanek, Anna Smolar, Małgorzata 
Warsicka)

16:00  Rutka 
(Rutka) – Karolina Maciejaszek – Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla 
w Łodzi (Henryk Ryl Arlekin Puppet Theatre in Łódź)

18:00 	Król	Maciuś	Pierwszy	
(King Matt the First) – Piotr Sieklucki – Teatr Nowy Proxima (Nowy 
Proxima Theatre)

18:00
 LIVE 

 Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale 
(The Supposed Miracle, or Cracovians and Highlanders) – Cezary 
Tomaszewski – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (The Juliusz 
Słowacki Theatre in Kraków)

20:00
 LIVE 

	Ślepcy	
(The Blind) – Jerzy Zoń – Teatr KTO (KTO Theatre)

13.12  NIEDZIELA (SUNDAY)

11.30 	Kosmici	/	Spotkanie	z	Jakubem	Kroftą	i	Marią	Wojtyszko	
(Aliens / Meeting with Jakub Krofta, Maria Wojtyszko)

12:00  Kosmici 
(Aliens) – Jakub Krofta – Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku 
(Miniatura City Theatre)

16:00
 LIVE 

	Władczyni	much	
(Lady of the Flies) – Konrad Dworakowski – Teatr Ludowy (Ludowy 
Theatre)

19:00  Lem vs. P.K. Dick 
(Lem vs. P.K. Dick) – Mateusz Pakuła – Teatr Łaźnia Nowa (Łaźnia 
Nowa Theatre)
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A
gon [Greek. Agṓn ‘conflict’, ‘fight’] 
– term used by the ancient Greeks 
for a situation in which sides dis-

puted in order to show their superiority 
over the opponent, or, alternatively, 
the superiority of their arguments. The 
term was also used for a type of festival 
in honour of a god or a hero. 

Agon is a choreographic 
monodrama. Dominka Knapik returns 
onto the stage as a performer to 
talk about jobs “for a lifetime”: 
that of an artist and of a mother. 
At the same time she stands and 
fights with her own biography of 
a workaholic choreographer who 
struggles with the eternal sense of 

guilt a busy mother feels in relation 
to her child. Her companion in this 
fight is an acute observer: Pytia the 
choreotherapist. Both artists work 
with highly perosnal material, which 
is detonated by the self-mocking 
form of a mockdocumentary (“fake 
documentary”). It results in distanced, 
embedded narrative which mirrors 
the performativity of representation: 
thanks to it the audience can move 
ahead into the artist’s future while 
at the same time going back in her 
biography. The effect is a critical, but 
humorous study of the sense of having 
an (artistic) career and combining it 
with moterhood.

A
gon [gr. agṓn ‘spór’, ‘walka’] – 
termin, jakim starożytni Grecy 
określali sytuację, w której strony 

spierały się, a celem było wykazanie 
swojej wyższości nad przeciwnikiem, 
ewentualnie wyższości swoich racji nad 
jego racjami. Agonem nazywano także 
typ święta ku czci bóstwa bądź herosa.

„Agon” to monodram 
choreograficzny. Dominika Knapik 
wraca na scenę jako perfomerka, 
aby opowiedzieć o pracach „na 
całe życie”: tej artystycznej i tej 
matczynej. Staje przy tym do walki 
z własną biografią: choreografki
pracoholiczki, która zmaga się 
z odwiecznym poczuciem winy 
zapracowanej matki wobec dziecka. 

Towarzyszką w tym pojedynku 
jest wnikliwa obserwatorka – 
choreoterapeutka Pytia. Twórczynie 
pracują na głęboko osobistym 
materiale, który jest detonowany 
poprzez autoironiczną formę 
mockumentu („fałszywego 
dokumentu”). W spektaklu 
skutkuje to zdystansowaną, 
szkatułkową narracją, odbijającą 
performatywność reprezentacji – 
dzięki niej widzowie mogą wybiec 
w przyszłość artystki, jednocześnie 
cofając się w jej biografii. Rezultatem 
jest krytyczne, ale i niepozbawione 
poczucia humoru studium o sensie 
uprawiania (artystycznego) zawodu 
i łączenia go z macierzyństwem.

7.12 18:00
kiedy (when)

Dominika Knapik
Reżyseria (Director)
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Tekst, dramaturgia (Text and 
dramaturgy): Patrycja Kowańska 

Reżyseria, choreografia, 
performance (Direction, 
choreography, performance): 
Dominika Knapik

Przestrzeń, reżyseria światła, 
video (Space, lighting design, 
video): Wolfgang Macher

Sound design (Sound design): 
Justyna Stasiowska

Kostiumy, obiekty (Costumes, 
objects): Natalia Mleczak

Realizacja światła (Master 
electrician): Sławomir Matysiak

Realizacja dźwięku (Sound 
production): Jacek Kosiba

Realizacja wideo (Video 
production): Jakub Katarzyński

Garderobiana (Dresser): Bogumiła 
Kryśko

Rekwizytor (Prompter): Aneta 
Skrzyszowska

Charakteryzacja (Makeup): Anna 
Cieślik

Dyżur techniczny (Technical team): 
Bolesław Gałkowski, Kazimierz 
Kofin, Kazimierz Wiliński

Inspicjent (Stage manager): Aneta 
Skrzyszowska

Produkcja (Production): Teatr Łaźnia 
Nowa w Krakowie / Współpraca: 
Schauspielhaus Bochum (Łaźnia Nowa 
Theater in Krakow / Cooperation: 
Schauspielhaus Bochum)

Czas trwania (Duration): 60 min
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I
magine that, as part of an art 
project, somewhere on the way 
between Krakow and Wrocław, 

a camera has been set up in the 
bushes in front of a gas station. 
The frame shows a fragment of the 
building with the pumps, a bit of the 
landscape, sometimes people appear. 
For two thousand hours the camera 
records reality. The recorded material 
undergoes artistic interpretation, 
the montage reveals an algorithm 
of similarities between people and 
situations. The aim of the Provincial 

Actors: The Doppelgänger project is 
to unite two acting ensembles – the 
National Old Theatre in Krakow and 
the Polish Underground Theatre in 
Wrocław. Both theatres have recently 
been through a struggle to maintain 
artistic independence, to carry on 
working, using various strategies of 
resistance with varying consequences. 
In his project Borczuch poses the 
question about the place of the theatre, 
the role and condition of an actor, 
but also invokes the present time of 
uncertainty and a state of expectation.

W
yobraź sobie, że w ramach 
projektu artystycznego, gdzieś 
na drodze pomiędzy Krakowem 

a Wrocławiem, w krzakach przed 
stacją benzynową, ustawiono 
kamerę. W kadrze widoczny jest 
fragment budynku z dystrybutorami, 
wycinek krajobrazu, od czasu do 
czasu pojawiają się w nim ludzie. Dwa 
tysiące godzin kamera rejestruje 
rzeczywistość. Zarejestrowany 
materiał zostaje poddany 
artystycznej interpretacji, montaż 
wydobywa algorytm podobieństw 
ludzi i sytuacji. Celem projektu 

„Aktorzy prowincjonalni. Sobowtór” 
jest spotkanie dwóch zespołów 
teatralnych – Narodowego 
Starego Teatru w Krakowie 
i Teatru Polskiego w Podziemiu we 
Wrocławiu. Oba teatry w swojej 
niedawnej historii przeszły przez 
etap walki o utrzymanie artystycznej 
niezależności, ciągłości pracy, 
realizowały różne strategie oporu 
z różnymi konsekwencjami. W swoim 
projekcie Borczuch pyta o miejsce 
teatru, rolę i kondycję aktora, a także 
przywołuje obecny czas niepewności 
i stan oczekiwania. 

6.12 18:30
kiedy (when)

Michał Borczuch
Reżyseria (Director)
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Reżyseria (Director): Michał 
Borczuch

Dramaturgia i tekst (Dramaturgy 
and text): Tomasz Śpiewak

Scenografia i kostiumy (Set design 
and costumes): Dorota Nawrot

Reżyseria światła (Lighting design): 
Jacqueline Sobiszewski

Muzyka (Music): Bartosz Dziadosz

Wideo (Video): Wojtek Sobolewski

Asystenci reżysera (Assistant 
directors): Maja WisłaSzopińska, 
Wojciech Rodak

Obsada (Cast): Iwona Budner, 
Urszula Kiebzak, Marta Ojrzyńska, 
Dorota Pomykała, Małgorzata 
Zawadzka, Bogdan Brzyski, Maciej 
Charyton, Roman Gancarczyk, 
Zygmunt Józefczak, Krzysztof 
Zawadzki, Monika Niemczyk 
(gościnnie/guest)

Produkcja (Production): Narodowy 
Stary Teatr w Krakowie (National 
Old Theatre in Krakow)

Czas trwania (Duration): 180 min
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D
rawing from his own life story 
and documentary materials 
from the lives of his father and 

grandfather the director Michał 
Buszewicz creates his own partly 
fictitious biography – from birth to 
projected death. It is hard to say what 
is invented and what is real in the 
story, what is borrowed and what has 
been experienced. 

Why did the hero of this 
autobiography, a recently deceased 
Michał Buszewicz created for the sake 
of the stage, keep following the same 
patterns of behaviour and making the 
same mistakes? An autobiography 

prepared “just in case” is a stage 
attempt to create “a rough draft” 
of one’s life, to project fears and 
difficulties onto it. Sometimes in order 
to put them in a different perspective 
and be able to look at them objectively. 
Sometimes in order to let the future 
turn out differently.

The life story of the hero is 
disclosed through a tale of three 
men who come to clean out his flat 
after his death. The protagonist, 
manoeuvring between megalomania 
and selfflagellation, struggles with 
failures, creative difficulties, patterns 
of masculinity and his own passing.

B
azując na fragmentach 
własnej biografii i materiałach 
dokumentalnych z życia ojca 

i dziadka, reżyser Michał Buszewicz 
tworzy na scenie swój na poły 
fikcyjny życiorys – od narodzin aż 
po projektowaną śmierć. Trudno 
rozstrzygnąć, co w tej historii jest 
zmyślone, a co prawdziwe. Co 
zapożyczone, a co przeżyte. Dlaczego 
bohater autobiografii – stworzony na 
potrzeby sceny Michał Buszewicz, który 
właśnie umarł – powtarzał wciąż te 
same wzorce i popełniał te same błędy? 

Autobiografia przygotowana 
„na wszelki wypadek” jest próbą 

scenicznego stworzenia życia „na 
brudno”, projektowania na nie 
lęków i trudności. Czasem po to, 
żeby postawić je „przed nawiasem” 
i móc spojrzeć na nie obiektywnie. 
Czasem po to, żeby projektując 
przyszłość, sprawić, żeby mogła się 
ona potoczyć inaczej. 

Lawirując między megalomanią 
a samobiczowaniem, bohater, którego 
życie poznajemy poprzez opowieść 
trzech mężczyzn przychodzących 
posprzątać mieszkanie po jego śmierci, 
mierzy się z porażkami, trudnościami 
twórczymi, wzorcami męskości, 
własnym przemijaniem. 

6.12 16:00
kiedy (when)

Michał Buszewicz
Reżyseria (Director)
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Tekst, reżyseria (Text, direction): 
Michał Buszewicz

Scenografia (Set design): Robert 
Mleczko

Kostiumy (Costumes): Anna Ziemniak

Kompozytor (Composer): Baasch

Inspicjent (Stage manager): Marcin 
Stalmach

Obsada (Cast): Tomasz Cymerman, 
Daniel Dobosz, Konrad Wosik 

Produkcja (Production): Teatr 
Łaźnia Nowa w Krakowie 
(Łaźnia Nowa Theater 
in Krakow)
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Dhe story about the generation 
of contemporary catastrophists 
has its beginning before the 

March lockdown. Four students 
of drama directing and acting at the 
Academy of Theatre Arts in Krakow 
met to talk about their anxieties 
in the form of a short study. Over 
six months later they revisit those 
intuitions to talk about their 
perception of today’s catastrophism 
in a broader spectrum enriched with 
common experiences.

“Everything will be over soon. 
We are in a safe place. And the last 
hour before the end of the world has 
just begun.”

The audience together with the 
two protagonists are in the eponymous 
safe place – an hour before the end of 
the world. The heroes talk about the 
shelter provided by their own interior 
and inner self in the face of anxieties 
and fears of the world. They talk about 
how an imminent disaster from outside 
looks from the perspective of their 
hiding place. The meditative nature of 
the introspection allows to re-evaluate 
one’s own premonitions and anxieties. 
It gives a chance to look at oneself in 
the eyes of another human being – 
the same or different. It provides an 
opportunity to describe both one’s 
world and its end.

O
powieść o pokoleniu 
współczesnych katastrofistów 
ma swój początek jeszcze 

przed marcowym lockdownem. 
Czworo studentów krakowskiej 
AST spotkało się wtedy, by 
w krótkiej etiudzie opowiedzieć 
o swoich niepokojach. Po ponad
pół roku wracają do tamtych
intuicji, by w szerszym i bogatszym
o wspólne doświadczenia spektrum
opowiedzieć, czym jest dla nich
dzisiejszy katastrofizm.

„Niedługo będzie po wszystkim. 
Jesteśmy w bezpiecznym miejscu. 
I właśnie rozpoczęła się ostatnia 
godzina przed końcem świata”.

Widzowie razem z dwójką 
postaci znajdują się w tytułowym 
bezpiecznym miejscu – godzinę 
przed końcem świata. Bohaterowie 
opowiadają o schronieniu, jakie 
w obliczu niepokojów i lęków przed 
światem daje im ich własne – fizyczne 
i metaforyczne – wnętrze. Mówią o tym, 
jak z perspektywy kryjówki wygląda 
nadciągająca gdzieś z zewnątrz 
katastrofa. Medytacyjna w swoim 
charakterze introspekcja pozwala na 
rewizję własnych przeczuć i niepokojów. 
Daje szansę przejrzeć się w oczach 
drugiego – takiego samego lub innego. 
Stwarza okazję do opisu zarówno 
swojego świata, jak i jego końca.

8.12 22:00
kiedy (when)

Tomasz Fryzeł
Reżyseria (Director)
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Tekst i dramaturgia (Text and 
dramaturgy): Piotr Froń

Reżyseria (Director): Tomasz 
Fryzeł

Muzyka (Music): Michał Lazar

Obsada (Cast): Kinga Bobkowska, 
Adam Borysowicz

Produkcja (Production): Teatr 
Łaźnia Nowa w Krakowie (Łaźnia 
Nowa Theater in Krakow)

Czas trwania (Duration): 60 min
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T
he work in progress show. The 
production based on the famous, 
award winning novel by Olga 

Tokarczuk. Flights is a philosophical 
reflection and at the same time 
a praise of life in motion and the 
people who strive for bringing it to 
stillness – by means of the age-long 
practice of body mummification. 
Michał Zadara, the winner of 
“Polityka” Passports Award and 
Konrad Swinarski Award finds in 
Tokarczuk’s fiction a way of narrating 
which allows to genuinely describe the 
world immersed in chaos: ambiguous, 

multi-dimensional, corresponding 
to the cacophony and discords of 
contemporary experience. The 
performance is true to the poetics 
of the novel. It is a description of our 
experience of the world, which is 
impossible to standardize.

“Olga Tokarczuk’s books are born 
in front of our eyes the new classics 
of the new era – the world which has 
refused to be coherent for good. This 
coherence is not even the object 
of longing anymore; we are getting 
accustomed to disintegration,” says 
the director.

P
okaz work in progress na 
podstawie głośnej, wielokrotnie 
nagradzanej powieści Olgi 

Tokarczuk. „Bieguni” to filozoficzna 
obserwacja, a jednocześnie pochwała 
życia w ruchu oraz ludzi, którzy dążą 
do jego unieruchomienia – przez 
odwieczną praktykę mumifikacji ciał. 
Michał Zadara, laureat Paszportu 
„Polityki” oraz Nagrody im. Konrada 
Swinarskiego, w prozie Tokarczuk 
odnajduje sposób opowiadania, 
który pozwala autentycznie opisać 
świat zanurzony w chaosie: 

niejednoznaczny, wielopłaszczyznowy, 
odpowiadający kakofonii 
i dysonansom współczesnego 
doświadczenia. Spektakl jest 
wierny poetyce powieści, stanowi 
opis naszego – niemożliwego do 
ujednolicenia – doświadczania świata. 

„Książki Olgi Tokarczuk to 
rodząca się na naszych oczach nowa 
klasyka nowej epoki – świata, który 
na dobre odmówił nam spójności. 
Ta spójność nie jest już nawet 
przedmiotem tęsknoty; oswajamy się 
z rozpadem” – mówi reżyser.

5.12 20:30
kiedy (when)

Michał Zadara
Reżyseria (Director)
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Na podstawie powieści „Bieguni” 
Olgi Tokarczuk (Based on the 
novel Flights by Olga Tokarczuk)

Reżyseria (Director): Michał Zadara

Adaptacja (Adaptation): Michał 
Zadara, Barbara Wysocka

Scenografia (Set design): Robert 
Rumas

Projekcje wideo (Video 
projections): Artur Sienicki, Michał 
Zadara, Barbara Wysocka

Kostiumy (Costumes): Julia 
Kornacka i Kornelia Dzikowska

Asystenci reżysera (Assistant 
directors): Karolina Pawłoś 
i Maksymilian Nowak (Wydział 
Reżyserii Akademii Teatralnej 
w Warszawie)

Inspicjentka (Stage manager): 
Iza Stolarska

Obsada (Cast): Sylwia Achu 
(gościnnie, Akademia Teatralna 
w Warszawie/guest, Academy of 
Dramatic Art in Warsaw), Arka-
diusz Brykalski, Mamadou Góo 
Bâ, Wiktor LogaSkarczewski, 
Karina Seweryn, Ewa Skibińska, 
Barbara Wysocka
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Produkcja (Production): Teatr 
Powszechny im. Zygmunta Hübnera 
w Warszawie (Zygmunt Hübner 
Powszechny Theatre in Warsaw), 
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie (Łaźnia 
Nowa Theater in Krakow)

Czas trwania (Duration): TBA
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T
he Supposed Miracle, or 
Cracovians and Highlanders is 
a two-act comic opera originally 

written by Wojciech Bogusławski to 
the music by Jan Stefani, or rather 
a Singspiel inspired by Mozart and his 
The Abduction from the Seraglio as 
well as The Magic Flute.

It was first staged in 1794 in 
the National Theatre in Warsaw. 
Since then is has appeared 
regularly on Polish stages and 
in the repertoire of home opera 

houses, while Leon Schiller claimed 
it to be the first national opera. 
The national character of the work 
relies on an attempt to capture 
the rural landscape, the jolly and 
coarse scenes in which the singing 
Cracovians cultivate their land and 
fight for it. Love, intrigues, clan 
conflict, singing and dancing. These 
ingredients sound like a ready-made 
script for a country musical or the 
Polish version of West Side Story. 
Closer to us than it might seem…

„C
ud mniemany, czyli 
Krakowiacy i Górale” to 
opera komiczna we dwóch 

aktach, oryginalnie napisana przez 
Wojciecha Bogusławskiego z muzyką 
Jana Stefaniego, a właściwie singspiel, 
czyli śpiewogra inspirowana Mozartem 
i jego „Uprowadzeniem z seraju” 
i „Czarodziejskim fletem”.

Wystawiona po raz pierwszy 
w 1794 roku w Teatrze Narodowym 
w Warszawie. Od tego momentu 
pojawia się regularnie na polskich 
scenach i w repertuarze rodzimych 

oper, a przez Leona Schillera 
okrzyknięta została pierwszą operą 
narodową. Narodowość tego dzieła 
opiera się na próbie uchwycenia 
wiejskiego krajobrazu, na wesołych 
i rubasznych scenach, gdzie 
Krakowiacy –  śpiewając – uprawiają 
ziemię i biją się za nią. Miłość, intrygi, 
konflikt klanów, śpiew i taniec. 
Te składniki brzmią niczym gotowy 
scenariusz musicalu country albo 
polska wersja „West Side Story”. 
Bliższe nam, niż wydaje się na pierwszy 
rzut oka…

12.12 18:00
kiedy (when)

Cezary Tomaszewski
Reżyseria (Director)
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Autor (Author): Wojciech 
Bogusławski

Reżyseria (Director): Cezary 
Tomaszewski

Dramaturgia (Dramaturgy): Iga 
Gańczarczyk, Daria Kubisiak

Scenografia i kostiumy (Set design 
and costumes): Bracia (Agnieszka 
Klepacka, Maciej Chorąży)

Aranżacje (Musical arrangements): 
Tomasz Leszczyński

Przygotowanie wokalne (Vocal 
coach): Mira Smrek

Choreografia (Choreography):  
Barbara Olech

Reżyseria światła (Lighting design): 
Jędrzej Jęcikowski

Inspicjent (Stage manager): Anna 
Wójcicka

Producent (Producer): Bartosz 
Jelonek

Obsada (Cast): Mateusz Bieryt, 
Lidia Bogaczówna, Ewelina 
Cassette, Dorota Godzic, 
Karolina Kazoń, Agnieszka 
Kościelniak, Karol Kubasiewicz, 
Daniel Malchar, Antoni Milancej, 
Oskar Malinowski (gościnnie/
guest), Dominik Stroka, Alina 
Szczegielniak, Rafał Szumera, 
Tomasz Wysocki, Bożena 
Zawiślak Dolny (gościnnie/guest), 
Katarzyna ZawiślakDolny

Produkcja (Production): Teatr 
im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie (Juliusz Słowacki 
Theatre in Krakow)

Czas trwania (Duration): TBA
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5.12 17:00
kiedy (when)

Magda Szpecht
Reżyseria (Director)

T
he crew of a rocket from Earth 
arrives in the vicinity of Quint – 
a planet inhabited by intelligent 

beings. The mission is to make 
contact. One of the greatest dreams 
of humankind is about to come true: 
an encounter with extraterrestial 
civilization. However, the inhabitants 
of Quint do not strive for contact.

Many scifi novels envisage 
a catastrophic scenario in which 
a hostile civilization aims at destroying 
life on Earth and potential contact 
poses a risk for the existence of human 
species. A far cry from Lem’s novel, 
which argues with such an assumption.

The performance may also be 
an ambiguous diagnosis of the causes 
of the contemporary crisis, fears and 
pessimism we feel when considering 
the future of our species.

Z
ałoga ziemskiej rakiety przybywa 
w pobliże zamieszkanej przez istoty 
rozumne planety Kwinta z misją na-

wiązania kontaktu. Za chwilę ma spełnić 
się jeden z największych snów ludzkości, 
czyli spotkanie pozaziemskiej cywilizacji. 
Jednak mieszkańcy Kwinty nie dążą do 
kontaktu, z niewyjaśnionych przyczyn 
chcą trzymać się od ludzkości z daleka.

Wiele powieści scifi przewiduje 
katastroficzny scenariusz, w którym 
wroga cywilizacja dąży do zniszczenia 
życia na Ziemi, a potencjalny kontakt 
jest ryzykiem zagłady gatunku ludzkiego. 
Zupełnie inaczej jest w powieści Lema, 
który polemizuje z tym założeniem.

Spektakl może być również 
niejednoznaczną diagnozą przyczyn 
współczesnego kryzysu, lęków i pesy-
mizmu, który odczuwamy, rozważając 
przyszłość naszego gatunku.

Na podstawie motywów powieści 
Stanisława Lema 
Based on themes from Stanisław 
Lem’s novel

Reżyseria (Director): Magda 
Szpecht 

Adaptacja/dramaturgia 
(Adaptation/dramaturgy): 
Agnieszka Jakimiak 

Scenografia/kostiumy/video (Set 
design/costumes/video): Jan 
Simon

Muzyka (Music): Krzysztof Kaliski

Choreografia (Choreography): 
Paweł Sakowicz

Inspicjent/sufler (Stage manager/
prompter): Katarzyna Gaweł

Reżyseria światła (Lighting design): 
Jacqueline Sobiszewski

Asystent reżyserki (Assistant 
director): Klara Broda

Obsada (Cast): Aleksandra 
Nowosadko, Mikołaj Kubacki, 
Łukasz Stawarczyk, Natalia Kaja 
Chmielewska (gościnnie / guest), 
Klara Broda (gościnnie / guest), 
Bartosz Ostrowski (gościnnie / 
guest)

Produkcja (Production): Narodowy 
Stary Teatr w Krakowie (National 
Old Theatre in Krakow)

Czas trwania (Duration): TBA
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T
he creators’ inspiration, their muse 
and the protagonist of the musical 
is Gracjan Roztocki, one of the 

most famous Polish YouTubers, a total 
artist, who is unhampered in his art and 
who does not hamper himself by any 
convention.

The tender and jolly musical 
tale about Gracjan and his world was 
prepared by Cezary Tomaszewski. 
The director, choreographer and 
performer known for his witty 
and perverse interpretations of 

musical classics is one of the most 
interesting figures of contemporary 
Polish theatre. His nomination for 
the „Polityka” magazine’s Passport 
Award in 2017 was justified as follows: 
„He’s got great musical and rhythmic 
imagination; he can weld extremely 
different types of matter coming 
from both high and low culture. 
And he’s got something that cannot 
be overestimated in our theatre 
of sobersides and wet blankets: 
a gargantuan sense of humour.”

N
atchnieniem dla twórców, ich muzą 
i głównym bohaterem musicalu 
jest Gracjan Roztocki, jeden 

z najsłynniejszych polskich youtuberów, 
artysta totalny, w swej twórczości 
nieskrępowany i niekrępujący się żadną 
konwencją.

Czułą i pogodną muzyczną 
opowieść o Gracjanie i jego świecie 
przygotował Cezary Tomaszewski. 
Reżyser, choreograf i performer, 
znany z błyskotliwych i przewrotnych 

interpretacji muzycznej klasyki, 
jest jedną z najciekawszych postaci 
polskiego współczesnego teatru. 
Jego nominację do Paszportu 
„Polityki” w 2017 roku Jacek Sieradzki 
uzasadniał tak: „Ma wspaniałą 
wyobraźnię muzyczną, rytmiczną, 
umie spajać najodleglejsze od siebie 
materie, z wysokich i z niskich kręgów 
kultury. I ma coś nie do przecenienia 
w naszym teatrze sensatów i smutasów: 
gargantuiczne poczucie humoru”.

8.12 20:00
kiedy (when)

Cezary Tomaszewski
Reżyseria (Director)
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Scenariusz (Script): Natalia 
Fiedorczuk

Reżyseria (Director): Cezary 
Tomaszewski

Teksty piosenek (Lyrics): Gracjan 
Roztocki, Natalia Fiedorczuk

Muzyka (Music): Tomasz Leszczyński, 
Gracjan Roztocki, Wolfgang 
Amadeusz Mozart, Jan Sebastian 
Bach, Mieczysław KozarSłobódzki

Aranżacje i kierownictwo muzyczne 
(Musical arranagements and musical 
director): Tomasz Leszczyński

Choreografia (Choreography):  
Michał Szymański, Cezary 
Tomaszewski

Scenografia, kostiumy, rekwizyty, 
projekcje (Set design, costumes, 
props, projections): Bracia (Aga 
Klepacka i Maciej Chorąży)

Reżyseria światła (Lighting design): 
Jędrzej Jęcikowski

Reżyseria dźwięku (Sound engineer): 
Bartłomiej Góra

Przygotowanie wokalne (Vocal 
coach): Magdalena Śniadecka, Marta 
Mackiewicz

Charakteryzacja (Makeup): Agnieszka 
Jasiniecka, Magdalena Chabrowska-
Oleksiak, Ewa Soszyńska

Asystent reżysera (Assistant director): 
Michał Szymański

Inspicjenci (Stage managers): Wojciech 
Kupczyński, Małgorzata Szeptycka

Suflerka (Prompter): Janina 
GarbińskaBudzińska

W nagraniu muzyki udział wzięli (Music 
recorded with the participation 
of): Wojciech Buliński – perkusja 
(percussion), Piotr Dziubek – fortepian 
(piano), Tomasz Leszczyński – gitary 
(guitars), Grzegorz Piasecki – gitara 
basowa (bass guitar)

Realizacja nagrań (Production 
of recordings): Krzysztof Borowicz, 
Wojciech Orszewski (miks i mastering/
mixing and mastering)

Obsada (Cast): Justyna Antoniak, 
Agnieszka OryńskaLesicka, Tomasz 
Leszczyński, Michał Szymański, 
Mikołaj Woubishet, Paulina Jeżewska 
(gościnnie/guest), Rafał Derkacz 
(gościnnie/guest)

Produkcja (Production): Teatr Muzyczny 
Capitol (Musical Theatre Capitol)

Czas trwania (Duration): 100 min
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N
o One Will Believe Me Anyway is 
inspired by the story of Barbara 
Zdunk, the last woman in Europe 

who was burnt at the stake. The history 
of trials – from witch trials to today’s 
hearings concerning abuse and rape 
– is in the first place the history of 
undermining the credibility of those 
who decided to speak.

A tiny lapse, too much or too little 
emotions showed during interrogation, 
lack of precision in the description 
of places, faces, events are enough 
to turn a victim into a suspect. If the 
woman giving evidence does not 
conform to the ideas and expectations 

about harmed persons, cannot 
logically convey her experience, does 
not remember what she saw, but 
only what she felt, she ceases to be 
credible.

The unspoken assumption of the 
system we live in and struggle with daily 
is the belief that women exaggerate, 
misrepresent and lie. Therefore it 
is necessary to watch the logic of 
their argument, make sure that their 
message does not get out of control 
and start to serve themselves rather 
than answer the needs of the system 
of oppression they are trying to break 
away from.

„I 
tak nikt mi nie uwierzy” 
inspirowany jest losami 
Barbary Zdunk – ostatniej 

kobiety w Europie spalonej na 
stosie. Historia procesów – 
począwszy od procesów o czary, 
a skończywszy na dzisiejszych 
rozprawach dotyczących nadużyć 
i gwałtów – jest przede wszystkim 
historią podważania wiarygodności 
osób, które zdecydowały się mówić. 
Wystarczy małe potknięcie, za 
dużo lub za mało emocji okazanych 
podczas przesłuchań, brak precyzji 
w opisach miejsc, twarzy, zdarzeń, 
żeby ofiara zmieniła się w podejrzaną. 
Jeśli zeznająca nie wpisuje się 

w wyobrażenia i oczekiwania 
wysuwane wobec skrzywdzonych 
osób, nie umie logicznie opracować 
swojego doświadczenia, nie pamięta 
tego, co widziała, tylko to, co czuła, 
przestaje być godna uwierzenia.

Milczącym założeniem systemu, 
w jakim żyjemy i z jakim na co dzień się 
zmagamy, jest przekonanie, że kobiety 
przesadzają, przeinaczają i kłamią. 
Z tego powodu trzeba pilnować 
logiki ich wywodu, czuwać, żeby ich 
przekaz nie wymknął się spod kontroli 
i nie zaczął służyć im samym, zamiast 
odpowiadać na zapotrzebowania 
systemu opresji, z którego próbują się 
wyrwać.  

9.12 17:00
kiedy (when)

Wiktor Rubin
Reżyseria (Director)
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Tekst, dramaturgia (Text and 
dramaturgy): Jolanta Janiczak

Reżyseria (Director): Wiktor Rubin

Scenografia (Set design): Łukasz 
Surowiec

Kostiumy (Costumes): Hanna 
Maciąg

Muzyka (Music): Krzysztof Kaliski

Reżyseria światła (Lighting design): 
Jacqueline Sobiszewski

Asystent reżysera i scenografa 
(Assistant director and assistant 
set designer): Monika Winiarska

Inspicjent (Stage manager): Ewa 
Malicka

Obsada (Cast): Kamila Banasiak, 
Martyna Rozwadowska, Karolina 
Staniec (gościnnie/guest), Joanna 
Żurawska, Paweł Dobek, Michał 
Karczewski, Roland Nowak 
oraz Sławomir Grajek, Maciej 
Sadowski, Bogdan Stachowiak, 
Marcin Wojciak

Produkcja (Production): Teatr 
im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 
(Aleksander Fredro Theatre 
in Gniezno)

Czas trwania (Duration): 90 min
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P
ersonal stories of fathers from 
Poland, Ukraine and Africa 
have become a canvas for the 

show about the imminent ecological 
disaster, hunger and the future of 
our planet. The starting point in the 
work on the production was the story 
of Docent Jan Łysiak, the director’s 
father and creator of a utopian 
method of harvesting crops in the 
phase of ripening green grain, as well 

as the story of Alexander Voronov, 
a miner from Donbass and Demba 
Bâ, a flight engineer from Senegal. 
Their actions remain a trace of plans 
of conquest and male fantasies of 
saving the world.

What kind of reality have our 
fathers left behind? What can we do 
to avoid making their mistakes? What 
chances for development will we leave 
to the future generations?

O
sobiste historie ojców z Polski, 
Ukrainy i Afryki są kanwą 
przedstawienia o nadciągającej 

katastrofie ekologicznej, głodzie 
i przyszłości planety. Punktem 
wyjścia w pracy nad spektaklem była 
opowieść o ojcu reżysera, docencie 
Janie Łysaku, twórcy utopijnej metody 
zbioru zboża w fazie dojrzewającego, 
zielonego ziarna, a także losy Alexandra 

Voronova, górnika z Donbasu, oraz 
Demby Bâ, mechanika pokładowego 
z Senegalu. Ich działalność pozostaje 
śladem planów podboju i męskich 
fantazji ocalenia świata.

Jaką rzeczywistość pozostawili po 
sobie nasi ojcowie? Co możemy zrobić, 
żeby nie popełniać ich błędów? Jakie 
szanse na rozwój zostawimy następnym 
pokoleniom?

7.12 20:00
kiedy (when)

Paweł Łysak
Reżyseria (Director)
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Tekst (Text): Paweł Łysak i Paweł 
Sztarbowski na podstawie słowa 
mówionego Anny Ilczuk, Mamadu 
Góo Bâ, Artema Manuilova 
i Pawła Łysaka (Paweł Łysak and 
Paweł Sztarbowski based on 
oral testimonies by Anna Ilczuk, 
Mamadu Góo Bâ, Artem Manuilov 
and Paweł Łysak)

Reżyseria (Director): Paweł Łysak

Dramaturgia (Dramaturgy): Paweł 
Sztarbowski

Scenografia (Set design): Janek 
Simon

Muzyka (Music): Andrzej Kłak 
i zespół (Andrzej Kłak and the 
band)

Reżyseria światła (Lighting design): 
Piotr Pieczyński

Asystentka reżysera (Assistant 
director): Nawojka Gurczyńska

Inspicjentka (Stage manager): 
Barbara Sadowska

Obsada (Cast): Mamadou Góo 
Bâ, Anna Ilczuk, Andrzej Kłak, 
Artem Manuilov (gościnnie/guest), 
Kazimierz Wysota
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Produkcja (Production): Teatr 
Powszechny im. Z. Hübnera 
w Warszawie (Zygmunt Hübner 
Powszechny Theatre in Warsaw)

Czas trwania (Duration): 110 min
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T
he story of Kaspar Hauser 
(told unusually, for backwards), 
a teenager deserted by his 

guardian in the streets of Nurenberg, 
nicknamed “the orphan of Europe”, 
shocked the inhabitants of the Old 
Continent in the 19th century. He was 
placed in a dark dungeon, passed 
from hand to hand like an object, 
taken home by subsequent bourgeois 
families to be thrown out of the house 
without remorse… A toy, an oddity, 
an object of study. Kaspar Hauser’s 

destiny was fulfilled in front of satiated 
and satisfied townspeople, who 
suppressed the thought that the 
perpetrators of the crimes against 
Hauser were none other than 
themselves.

In the story that dates back 
200 years the makers of the 
performance are trying to find 
a premonition of the fate of millions 
of 20th and 21st century people – 
refugees, victims of systems, stateless 
persons, whose number keeps rising.

H
istoria Kaspara Hausera 
(przedstawiona w spektaklu 
nietypowo, bo od końca), 

nastolatka porzuconego przez 
opiekuna na ulicach Norymbergi, 
zwanego „sierotą Europy”, 
w XIX wieku wstrząsnęła 
mieszkańcami całego starego 
kontynentu. Umieszczony w ciemnym 
lochu, przekazywany z rąk do rąk 
jak przedmiot, przyjmowany przez 
kolejne mieszczańskie rodziny, bez 
skrupułów ponownie wyrzucany… 

Zabawka, kuriozum, obiekt badań. 
Przeznaczenie Kaspara Hausera 
spełniło się na oczach sytych 
i zadowolonych mieszczan, którzy 
nie dopuszczali do siebie myśli, że 
sprawcą popełnianych na Hauserze 
zbrodni był nie kto inny, jak oni sami. 

W historii sprzed 200 lat 
twórcy próbują odszukać zapowiedź 
losu milionów ludzi XX i XXI wieku 
– uciekinierów, ofiar systemu, 
bezpaństwowców, których wciąż 
przybywa.

6.12 21:30
kiedy (when)

Jakub Skrzywanek
Reżyseria (Director)

55



E N

P L

Reżyseria (Director): Jakub 
Skrzywanek

Scenografia i reżyseria świateł 
(Set design and lighting design): 
Agata Skwarczyńska

Kostiumy (Costumes): Tomasz 
Armada

Muzyka (Music): Alex Freiheit 
i Piotr Buratyński (SIKSA), 
Konstanty Usenko

Choreografia (Choreography): 
Agnieszka Kryst

Asystent scenografa (Assistant set 
designer): Aleksandra Zaleska

Asystent kostiumografa (Assistant 
costume designer): Martyna 
Konieczny

Asystent reżysera (Assistant 
director): Maria Dąbrowska

Obsada (Cast): Alex Freiheit, 
Piotr Buratyński, Maria 
Dąbrowska, Robert Gondek, 
Michał Lewandowski, Adam 
KuzyczBerezowski, Ewa Sobiech, 
Joanna Matuszak, Wiesław 
Orłowski, Wojciech Sandach, 
Beata Zygarlicka, Konrad Beta, 
Magdalena WraniStachowska

Produkcja (Production): Teatr 
Współczesny w Szczecinie 
(Contemporary Theatre 
in Szczecin)

Czas trwania (Duration): 150 min

Na podstawie powieści „Kasper 
Hauser” Jakuba Wassermanna 
w przekładzie Danuty Sochackiej  
-Csató (Based on the novel Kasper 
Hauser by Jakub Wassermann 
translated by Danuta Sochacka 
-Csató)

Scenariusz i dramaturgia (Script and 
dramaturgy): Grzegorz Niziołek
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I
t is one of the few experiences 
shared by all people: death. For 
centuries, one has tried to tame it, 

to domesticate it, but also to cheat 
or outwit it. A conversation can serve 
as means for it – also a conversation 
held with the help of works of art. In 
his production Marcin Liber recalls 
two classical works of old Polish 
literature and asks a question about 
the contemporary way in which they 
both function, especially in such place 
as Gniezno: the first capital of Polish 

kings and Church rulers, a town where 
St. Adalbert reposes behind the 
famous doors. How is the mediaeval 
danse macabre perceived today? 
Does it evoke dread or can laughter 
be a reaction to horror too? Is the 
irony which appears on stage thanks 
to the music of Nagrobki (Tombstones) 
band able to help us overcome the 
fear of the inevitable? This theatrical 
conversation with Death restoring the 
memory of old Polish masterpieces 
cannot do without all these issues.

J
est jednym z niewielu doświadczeń 
wspólnych wszystkim ludziom: 
śmierć. Od wieków próbowano 

ją obłaskawić, oswoić, ale także 
oszukać czy przechytrzyć. Środkiem 
do tego może być rozmowa, także 
taka prowadzona przy pomocy 
dzieł sztuki. Marcin Liber w swoim 
spektaklu przywołuje dwa klasyczne 
utwory literatury staropolskiej, zadając 
pytanie, jaki może być współczesny 
sposób funkcjonowania ich obu, 
szczególnie w takim miejscu,  jakim 
jest Gniezno – pierwsza stolica 

polskich królów, a także władców 
kościelnych, miasto, w którym za 
słynnymi drzwiami spoczywa święty 
Wojciech? Jak dziś patrzymy na 
średniowieczny danse macabre? Czy 
budzi grozę? Czy śmiech może być też 
reakcją na horror? Czy ironia, która 
gości na scenie za sprawą muzyki 
zespołu Nagrobki, jest w stanie pomóc 
przezwyciężyć strach przed tym, co 
nieuniknione?  Bez tego wszystkiego 
nie obędzie się ta teatralna rozmowa 
ze Śmiercią, przywracająca pamięć 
o dziełach literatury staropolskiej.

9.12 22:30
kiedy (when)

Marcin Liber
Reżyseria (Director)
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Na podstawie „Krótkiej rozprawy 
między trzema osobami Panem, 
Wójtem i Plebanem” Mikołaja Reja 
oraz „Rozmowy mistrza Polikarpa 
ze Śmiercią” Mikołaja z Mierzyńca
Based on A Brief Discussion 
Among Three Persons: a Lord, 
a Commune Chief and a Priest by 
Mikołaj Rej and Master Polikarp’s 
Dialog with Death by Mikołaj of 
Mierzyniec

Opracowanie tekstu i współpraca 
dramaturgiczna (Text editing 
and dramaturgical cooperation): 
Jarosław Murawski

Reżyseria (Director): Marcin Liber

Scenografia (Set design): Mirek 
Kaczmarek

Kostiumy (Costumes): Grupa MIXER

Muzyka (Music): Nagrobki

Choreografia (Choreography): 
Hashimotowiksa (Paulina Jaksim, 
Katarzyna Kulmińska – artystki
tancerki Polskiego Teatru Tańca/ 
artists-dancers of Polish Dance 
Theatre)

Reżyseria dźwięku (Sound 
engineer): Maciej Szymborski

Inspicjent (Stage manager): 
Jolanta Skawina

Obsada (Cast): Kamila Banasiak, 
Zuzanna Czerniejewska, Martyna 
Rozwadowska, Joanna Żurawska, 
Paweł Dobek, Wojciech Kalinowski, 
Roland Nowak, Wojciech Siedlecki

Produkcja (Production): Teatr 
im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 
(Aleksander Fredro Theatre in Gniezno)

Czas trwania (Duration): 75 min
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E
liza Orzeszkowa published the book 
version of On the Niemen exactly 
25 years after the outbreak of the 

January Uprising. The background for 
the novel is the history of two noble 
families living side by side: the moder-
ately wealthy Korczyńscy and impov-
erished Bohatyrowicze, who live like 
peasants. They are divided by nearly 
everything: lifestyle, social status and fi-
nancial standing, but they are united by 
the common past –  their fight side by 
side for a better, free Poland; an era of 
great, shared dreams ended by the fall 
of the uprising. Another national dis-
aster not only broke the lives of several 
generations of Poles, but also for many 
years to come shattered the dreams 
of ideas that the uprising carried on its 

banners – democracy, equality and sol-
idarity. Against this background the love 
story of Justyna and Jan, the youngest 
generation of both families, unfolds.

Like the novel, Jędrzej Piaskows-
ki’s and Hubert Sulima’s production is 
not a naturalistic historical document, 
but rather a kind of patriotic fairytale, 
a dream of a new social community that 
is created on stage. The source of in-
spiration for constructing this fantasy is 
Orzeszkowa’s insightful look at nature, to 
whom the author devotes much atten-
tion, as if she was looking for an answer 
or for rescue in it, as well as countryside 
and broadly understood folk culture, 
including the value system based on the 
cult of work, living in accordance with 
the order of nature and Christian ethos.

E
liza Orzeszkowa opublikowała książ-
kową wersję „Nad Niemnem” do-
kładnie 25 lat po wybuchu powstania 

styczniowego. Tłem powieści jest histo-
ria dwóch żyjących obok siebie rodzin 
szlacheckich – średnio zamożnych 
Korczyńskich i zubożałych, żyjących jak 
chłopi Bohatyrowiczów. Dzieli ich niemal 
wszystko: sposób życia, status społecz-
ny i zamożność, ale łączy wspólna prze-
szłość – zbrojna walka ramię w ramię 
o wolną, lepszą Polskę – epoka wielkich, 
wspólnych marzeń, której kres położył 
upadek powstania. Ta kolejna narodowa 
katastrofa nie tylko przetrąciła życiorysy 
kilku pokoleń Polaków, ale też pogrze-
bała na wiele lat marzenia o ideach, 
które powstanie niosło na sztandarach 
– demokracji, równości i solidarności. 

Na tym tle rozwija się historia miłości 
Justyny i Jana, najmłodszego pokolenia 
Korczyńskich i Bohatyrowiczów.

Spektakl Jędrzeja Piaskowskie-
go i Huberta Sulimy, podobnie jak 
powieść, nie jest naturalistycznym 
dokumentem historycznym, a raczej 
rodzajem patriotycznej baśni, kre-
owanego na scenie marzenia o nowej 
wspólnocie społecznej. Źródłem 
inspiracji dla konstruowania tej fantazji 
jest wnikliwe spojrzenie Orzeszkowej na 
naturę, której autorka poświęca wiele 
uwagi, jakby szukała w niej odpowiedzi 
czy ratunku. A także na wieś i całą sze-
roko rozumianą kulturę ludową, w tym 
na system wartości oparty na kulcie 
pracy, życiu w zgodzie z porządkiem 
natury oraz etosie chrześcijańskim.

10.12 19:30
kiedy (when)

Jędrzej Piaskowski
Reżyseria (Director)
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Author (Author): Eliza Orzeszkowa

Adaptacja i dramaturgia (Adaptation 
and dramaturgy): Hubert Sulima

Reżyseria (Director): Jędrzej 
Piaskowski

Scenografia i kostiumy (Set design 
and costumes): Anna Met

Muzyka (Music): Jacek Sotomski

Muzyka na żywo (Live music): 
Dymitr Harelau

Choreografia (Choreography): 
Szymon Dobosik

Reżyseria świateł (Lighting design): 
Paulina Góral

Obsada (Cast): Przemysław 
Gąsiorowicz, Maciej Grubich, 
Hanka Brulińska, Krzysztof 
Olchawa, Jolanta Deszcz- 
-Pudzianowska, Jolanta 
Rychłowska, Włodzimierz Dyła, 
Edyta Ostojak, Magdalena Zabel, 
Marta Ledwoń, Michał Czyż, 
Daniel Salman, Justyna Janowska, 
Magdalena Sztejman, Paweł Kos, 
Wojciech Rusin

Produkcja (Production): Teatr 
im. Juliusza Osterwy w Lublinie 
(Juliusz Osterwa Theatre in Lublin)

Czas trwania (Duration): 195 minzd
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S
imply is an intimate concert for 
two actors based on the drama 
by Piotr Wawer Sr. The point 

of departure for the text, which 
transforms a documentary formula 
in an original way, are autobiographical 
experiences. The author goes back 
to the 1980s and events connected 
with the death of his wife. The 
story initiated by a fatal medical 
error relates not only to personal 
experiences, but becomes a moving 
record of institutional abandonment, 
ethical failure of medical structures 
and social sensitivity. In spite of the 
lapse of many years these issues 

seem ominously up-to-date and 
the actor’s voice surprises us with 
its bitter humour. The performance 
not only presents a story, but 
becomes a tale about memory and 
its mechanisms, about the way we 
construct the narrative about our 
lives, about how we call ourselves 
into being – on our own terms this 
time. The extremely autobiographical 
subject matter becomes the basis 
for emphatic understanding with the 
audience. Private and public issues 
intersect in it, while a documentary 
story is juxtaposed with innovative and 
minimalistic theatrical means.

„P
o prostu” to kameralny 
koncert na dwóch aktorów na 
podstawie dramatu autorstwa 

Piotra Wawra seniora. Punktem 
wyjścia dla tekstu, w oryginalny 
sposób przetwarzającego formułę 
dokumentalną, są autobiograficzne 
doświadczenia. Autor sięga do 
lat osiemdziesiątych XX wieku 
i wydarzeń związanych ze śmiercią 
żony. Opowieść, którą uruchamia 
tragiczny w skutkach błąd lekarski, 
dotyczy nie tylko przeżyć osobistych, 
ale staje się poruszającym zapisem 
instytucjonalnego porzucenia, 
etycznego krachu struktur 
medycznych i społecznej wrażliwości. 

Kwestie te pomimo upływu lat 
brzmią niepokojąco aktualnie, a głos 
autora zaskakuje gorzkim humorem. 
Spektakl eksponuje nie tylko historię, 
ale staje się opowieścią o pamięci 
i jej mechanizmach, o tym, w jaki 
sposób budujemy narrację swojego 
życia, powołujemy się w opowieści  
tym razem na własnych zasadach. 
Skrajnie autobiograficzna treść 
staje się podstawą empatycznego 
porozumienia z widownią, sprawy 
prywatne i publiczne przecinają 
się, a dokumentalna historia 
zostaje zderzona z innowacyjnymi 
i minimalistycznymi środkami 
teatralnymi. 

8.12 18:00
kiedy (when)

Weronika Szczawińska
Reżyseria (Director)

67



Tekst (Text): Piotr Wawer senior

Reżyseria i adaptacja (Direction 
and adaptation): Weronika 
Szczawińska

Koncepcja (Concept): Weronika 
Szczawińska, Łukasz Stawarczyk, 
Piotr Wawer senior

Kostiumy i przestrzeń (Costumes 
and space): Marta Szypulska

Nagranie głosu (Voice recording): 
Piotr Wawer junior

Producentka (Producer): 
Katarzyna Koślacz

Obsada (Cast): Łukasz Stawarczyk, 
Piotr Wawer senior

Produkcja (Produkcja): Instytut 
Sztuk Performatywnych 
(Performing Arts Institute)

Czas trwania (Duration): 70 min
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T
he production is inspired by the 
renowned French sociologist 
Didier Eribon’s book. As a young 

man, Eribon moved out from the 
workingclass suburbs of Reims and 
settled down in Paris. This enabled his 
coming out, paved the way for social 
advance, but also disclosed a sense of 
shame because of his working-class 
background. After his father’s death 
the author returns to his hometown 
to confront his own past and class 
identity. Returning to Reims is a kind of 
personal confession, a reckoning and 
accusation thrown at himself.

A similar journey – from Krakow’s 
Olsza II housing estate to Warsaw – 
was made by Jacek Poniedziałek, who 
plays the role of Didier Eribon. The 
symbolic meeting of these two names 
on stage reveals the universal nature 
of social advance mechanisms which 
have developed in Europe in the 
last decades. In the case of Poland 
they became a part of experience 
of the generation of the political 
transformation. Have we coped with 
our class past? Does the Polish society 
still hide in “the closet” for fear of 
exclusion?

S
pektakl inspirowany książką 
sławnego francuskiego socjologa 
Didiera Eribona. W młodości 

Eribon wyjechał z robotniczych 
przedmieść Reims i zamieszkał 
w Paryżu. Umożliwiło mu to coming 
out, otworzyło drogę do społecznego 
awansu, ujawniło także poczucie 
wstydu związane z robotniczym 
pochodzeniem. Po śmierci ojca 
autor wraca w rodzinne strony, 
by skonfrontować się z własną 
przeszłością i tożsamością klasową. 
„Powrót do Reims” jest rodzajem 
osobistej spowiedzi, rozliczenia 
i oskarżenia rzuconego samemu sobie.

Podobną drogę – z krakowskiego 
osiedla Olsza II do Warszawy – 
przebył Jacek Poniedziałek, który 
w spektaklu wciela się w postać 
Didiera Eribona. Symboliczne 
spotkanie tych dwóch nazwisk na 
scenie odkrywa uniwersalność 
mechanizmów awansu społecznego, 
które wykształciły się w Europie 
ostatnich dekad. W przypadku Polski 
stały się one częścią doświadczenia 
pokolenia transformacji ustrojowej. 
Czy poradziliśmy sobie z naszą 
klasową przeszłością? Czy polskie 
społeczeństwo nadal siedzi „w szafie” 
w strachu przed wykluczeniem?

9.12 20:00
kiedy (when)

Katarzyna Kalwat
Reżyseria (Director)
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Na podstawie „Powrotu do Reims” 
Didiera Eribona (© Editions Fayard, 
France) w przekładzie Maryny Ochab 
(© Maryna Ochab)  
Based on Returning to Reims by 
Didier Eribon (© Editions Fayard, 
France) translated by Maryna Ochab 
(© Maryna Ochab)

Dramaturgia, tekst (Dramaturgy, text): 
Beniamin Bukowski

Reżyseria, scenografia, kostiumy 
(Direction, set design, costumes): 
Katarzyna Kalwat

Muzyka (Music): Wojciech Blecharz

Video (Video): Antoni Grałek

Audio navigator (Audio navigator): Piotr 
Pacześniak

Konsultacja choreograficzna 
(Choreographic consultation): 
Agnieszka Kryst

Współpraca scenograficzna 
i kostiumograficzna (Set design and 
costume cooperation): Anna Rogóż, 
Natálie Rajnišová

Asystenci (Assistants): Natálie Rajnišová, 
Anna Rogóż, Piotr Pacześniak

Obsada (Cast): Jacek Poniedziałek, 
Marta Malikowska, Yacine Zmit

Produkcja (Production): Teatr Łaźnia 
Nowa w Krakowie, Nowy Teatr 
w Warszawie (Łaźnia Nowa Theater 
in Krakow, Nowy Teatr in Warszaw) / 
Wsparcie produkcyjne (Production 
support): Komuna Warszawa

Czas trwania (Duration): circa 90 min
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W
hat seemed like fiction only 
yesterday tomorrow might turn 
out to be a reality. The epidemic 

is spereading so fast that everyone 
seems helpless and the growing 
panic brings chaos to the seemingly 
orderly world…

The Blind, a monumental outdoor 
performance by KTO Theatre, 10 
years after its premiere, in the year 
when the coronavirus pandemic has 
stopped the world, is a mirror in 
which contemporary mechanisms of 
irrational choices, fear, dishonesty 
and disinformation are reflected all the 
more painfully.

The production directed 
by Jerzy Zoń was inspired by 
Blindness, a best-selling novel 
by the Portuguese Nobel Prize 
winner José Saramago. The show 
was nominated for the Edinburgh’s 
Total Theatre Award 2012 in 
the category of Physical/Visual 
Theatre and has been presented 
over 100 times on 50 festivals all 
over the world, including South 
Korea, Iran, Mexico, Columbia, 
Spain, Portugal, Austria, Germany, 
Scotland, Belgium, Russia, Czech 
Republic, Romania, Ukraine and 
Costa Rica.

C
oś, co wczoraj wydawało się 
fikcją, jutro może okazać się 
rzeczywistością. Epidemia 

rozprzestrzenia się tak szybko, że 
wszyscy stają się wobec niej bezradni, 
a narastająca panika wprowadza chaos 
w pozornie ułożonym świecie…

„Ślepcy”, monumentalne 
widowisko plenerowe Teatru KTO, 
w 10 lat po premierze, w roku, 
w którym pandemia koronawirusa 
zatrzymała świat, jest zwierciadłem, 
w którym jeszcze dotkliwiej odbijają 
się współczesne mechanizmy 
nieracjonalnych wyborów, strachu, 
nieuczciwości i dezinformacji.

Spektakl wyreżyserowany 
przez Jerzego Zonia, inspirowany 
bestsellerem portugalskiego 
noblisty José Saramago „Miasto 
ślepców”, nominowany do 
nagrody Total Theatre Award 
2012 w Edynburgu w kategorii 
„Physical/Visual Theatre”, 
zaprezentowany został dotychczas 
ponad 100 razy na 50 festiwalach 
na całym świecie, m.in. w Korei 
Południowej, Iranie, Meksyku, 
Kolumbii, Hiszpanii, Portugalii, 
Austrii, Niemczech, Szkocji, 
Belgii, Rosji, Czechach, Rumunii, 
Ukrainie i na Kostaryce.

12.12 20:00
kiedy (when)

Jerzy Zoń
Reżyseria (Director)
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Scenariusz, reżyseria, 
opracowanie muzyczne (Script, 
direction and selection of music): 
Jerzy Zoń

Choreografia (Choreography): 
Eryk Makohon

Scenografia (Set design): Joanna 
JaśkoSroka

Kostiumy (Costumes): Zofia de Ines, 
Joanna JaśkoSroka

Obsada (Cast): Karolina 
Bondaronek, Paulina Lasyk, 
Justyna Orzechowska, Grażyna 
SrebrnyRosa, Justyna Wójcik, 
Barbara Wysoczańska, Marta 
Zoń, Sławek Bendykowski, Bartek 
Cieniawa, Aleksander Kopański, 
Michał Orzyłowski, Paweł Monsiel, 
Szymon Pater, Adam Plewiński, 
Jacek Joniec

Produkcja (Production): 
Teatr KTO (KTO Theatre)

Czas trwania (Duration): 60 min
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1 Michał	Buszewicz

Dramatopisarz, dramaturg, 
reżyser. Absolwent specjalizacji 
dramatologicznej Wiedzy o Teatrze UJ 
i dramaturgicznej na Wydziale Reżyserii 
Dramatu krakowskiej PWST. Jest 
autorem tekstów: „Zbrodnia”, „Misja 
(wojny, od których uciekłem)”, „Piotruś 
Pan” na motywach powieści Jamesa 
Barrie’ego, „Aktorzy żydowscy”, 
„Ośrodek wypoczynkowy”, „Kilka 
obcych słów po polsku”, „Kowboje”, 
„Powrót Tamary”. Jego teksty 
znalazły się trzykrotnie w półfinale 
i raz w finale Gdyńskiej Nagrody 
Dramaturgicznej, jest także laureatem 
Nagrody Dla Młodego Twórcy na 
Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie 

1 Michał	Buszewicz

Playwright, dramatist, director. 
Graduate of theatre studies at the 
Jagiellonian University, where he 
majored in dramaturgy and of drama 
directing at the Academy of Theatre 
Arts in Krakow. Author of texts: Crime, 
Mission (the wars I fled from), Peter 
Pan based on the novel by James 
Barrie, Jewish Actors, Holiday Resort, 
A Few Foreign Words in Polish, 
Cowboys, The Return of Tamara. 
His texts were thrice qualified for 
the semifinal and once for the final 
of the Gdynia Drama Prize. He was 
also awarded the Prize For a Young 
Author at the New Theatre Festival in 
Rzeszów and the Stanisław Bieniasz 

Medal at Presented Reality festival 
in Zabrze. He gladly undertakes joint 
work that leads to co-creating a drama 
script using actor’s improvisations. 
The effects of such working method 
were Erasums being part of the 
“European Ensemble” project and 
Slow Motion at the Lithuanian National 
Drama Theatre, both directed by 
Anna Smolar. As a dramatist, he 
also collaborated with Ewelina 
Marciniak, Anna Augustynowicz, Jan 
Klata and Cezary Tomaszewski. He 
directs original theatre projects, too: 
A Technical Question, Telephone Book 
and Football Fans according to his own 
scripts. In the years 2015–2016 he 
headed the drama department of the 
National Old Theatre in Krakow. He led 

i Medalu Stanisława Bieniasza 
festiwalu Rzeczywistość Przedstawiona 
w Zabrzu. Chętnie podejmuje 
prace kolektywne prowadzące 
do współtworzenia scenariusza 
spektaklu z wykorzystaniem aktorskich 
improwizacji. Efektem takiej formuły 
pracy był „Erazm” w ramach 
projektu „European Ensemble” 
oraz „Slow motion” w Litewskim 
Teatrze Narodowym, oba w reżyserii 
Anny Smolar. Jako dramaturg 
współpracował także z Eweliną 
Marciniak, Anną Augustynowicz, 
Janem Klatą, Cezarym Tomaszewskim. 
Reżyseruje także autorskie projekty 
teatralne – zrealizował spektakle 
„Kwestia techniki”, „Książka 
telefoniczna” oraz „Kibice” według 
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własnych scenariuszy. W latach 
2015–2016 pełnił funkcję kierownika 
dramaturgów Narodowego Starego 
Teatru w Krakowie. Prowadził 
warsztat dramaturgiczny w ramach 
studiów Performatyki UJ, w ramach 
Laboratorium Nowych Praktyk 
Teatralnych SWPS, Wiedzy o Teatrze 
UAM, krakowskiej ASP, pełnił 
funkcję mentora w projekcie Sceny 
Nowej Dramaturgii w Rzeszowie, 
a także wielokrotnie współpracował 
z organizatorami warsztatów 
teatralnych i dramaturgicznych dla 
młodzieży i dorosłych. Jest członkiem 
kolektywu artystycznego Instytut Sztuk 
Performatywnych w Warszawie. 

fot. Klaudyna Schubert

2 Tomasz	Fryzeł

Student czwartego roku na 
Wydziale Reżyserii Dramatu  
w Akademii Sztuk Teatralnych 
w Krakowie. Absolwent 
Międzywydziałowych Indywidualnych 
Studiów Humanistycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Studiował literaturę francuską 
na Université Paris Sorbonne. 
Był asystentem Remigiusza Brzyka 
i Marcina Wierzchowskiego.

3 Katarzyna Kalwat

Reżyserka, której interdyscypli
narna działalność lokuje się pomiędzy 
teatrem, sztukami wizualnymi, 
operą i nauką o języku. Studiowała 
psychologię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie oraz 
reżyserię na Wydziale Reżyserii 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie. 
Stypendystka Rządu Francuskiego, 
Fundacji Cité internationale des arts 
w Paryżu. Laureatka wielu nagród, 
m.in. Grand Prix 22. Ogólnopolskiego 
Konkursu na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej. Swoje umiejęt
ności kształtowała, uczestnicząc 
w warsztatach, m.in. w Thalia Theater 

w Hamburgu oraz w berlińskim 
Volksbühne. W jej ostatnich pracach 
przeważa refleksja nad relacją języka 
i rzeczywistości, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości badania 
języka, jego wewnętrznych ograniczeń 
i performatywnej siły. Interesuje ją język 
sprzężony z różnymi formami władzy, 
także w obszarze sztuki. W swojej pracy 
przygląda się przesunięciom, grom, 
powtórzeniom i wieloznacznościom. 
Zawsze wychodzi od tego, co osobiste, 
prywatne.

W ostatnim czasie zrealizowała 
spektakle „Rechnitz. Anioł Zagłady” 
(TR Warszawa, Warszawska Jesień, 
2018), „Staff Only” (Biennale 
Warszawa, 2019), „Grotowski 
non fiction” (Teatr Współczesny 

the drama workshop at the Jagiellonian 
University’s Department of Performing 
Arts, as part of the Laboratory of New 
Theatrical Practices at the University 
of Social Sciences and Humanities, 
Theatre Studies at the Adam 
Mickiewicz University, the Academy 
of Fine Arts in Krakow. He served 
as a mentor for New Dramaturgy 
Stage in Rzeszów and many times 
collaborated with organisers of 
theatrical and dramaturgic workshops 
for youngsters and adults. He is 
a member of the Performing Arts 
Institute art collective in Warsaw.

photo: Klaudyna Schubert

2 Tomasz	Fryzeł

A fourth-year student in the 
Faculty of Drama Directing at the 
Academy of Theatre Arts in Krakow. 
Graduate of the Inter-faculty Individal 
Studies in the Humanities at the 
Jagiellonian University. Studied 
French literature at Université 
Paris Sorbonne. He was assistant 
to Remigiusz Brzyk and Marcin 
Wierzchowski.

3 Katarzyna Kalwat

Director, whose interdisciplinary 
activity can be placed among theatre, 
visual arts, opera and language 
studies. She studied psychology at 
the Jagiellonian University in Krakow 
and directing at the Aleksander 
Zelwerowicz National Academy of 
Dramatic Art in Warsaw. Scholarship 
holder of the French Government 
and Cité internationale des arts 
Foundation in Paris. Winner of many 
awards, including Grand Prix of 
the 22nd National Competition for 
Staging Contemporary Polish Plays. 
She has developed her skills by 
participating in workshops, e.g. in 
Thalia Theater in Hamburg and the 

Berlin Volksbühne. Her recent works 
are dominated by reflection on the 
relation between language and reality 
with special emphasis on the possibility 
of investigating language, its inner 
limitations and performative power. 
In her work she looks at shifts, games, 
repetitions and polysemy. She always 
starts from the personal and private.

Some of her recent productions 
include: Rechnitz. Opera – The 
Exterminating Angel (TR Warsaw, 
Warsaw Autumn Festival 2018), Staff 
Only (Biennale Warszawa 2019), 
Grotowski Non Fiction (Contemporary 
Theatre in Wrocław 2019), as well 
as performative installations such 
as Robert Walser: I Would Prefer 
Not To (Ujazdowski Castle Centre 
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we Wrocławiu, 2019), a także instalacje 
performatywne, m.in. „Robert 
Walser. I would prefer not to” (CSW 
Zamek Ujazdowski, 2018), „Ekstazy. 
Maria Klassenberg” (CSW Zamek 
Ujazdowski, TR Warszawa, 2019). 
Jej ostatnim projektem z pogranicza 
dziedzin jest retrospektywna wystawa 
prac Marii Klassenberg w galerii 
Raster (Galeria Raster, 2020).

fot. K. Boska

4 Dominika Knapik

Choreografka, tancerka 
i aktorka. Absolwentka Akademii Sztuk 
Teatralnych w Krakowie. Stypendystka 
prestiżowego programu DanceWeb 
Europe, Art Stations Foundation 
w 2007, ArtsLink w 2009 (Dance 
New Amsterdam, NY), Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w 2011 oraz rezydencji artystycznych 
(m.in. Tanzhaus Düsseldorf). W 2008 
założyła wraz z Wojtkiem Klimczykiem 
kolektyw artystyczny Harakiri Farmers, 
w ramach którego zrealizowała 
kilkanaście interdyscyplinarnych 
projektów. W 2012 zorganizowała 
i kuratorowała festiwal „Nowy 
taniec w starym Krakowie” oraz 

współpracowała jako kurator tańca 
dla Krakowskich Reminiscencji 
Teatralnych.

Współpracuje z teatrami 
dramatycznymi w Polsce i za granicą, 
tworząc choreografie do spektakli 
dramatycznych. Realizuje zarówno 
własne projekty taneczne (m.in. 
„Testament Optymisty”, Teatr Łaźnia 
Nowa) i filmy („There”), jak również 
spektakle dramatyczne („BANG 
BANG”, Teatr im. Stefana Jaracza 
w Łodzi) oraz spektakle teatralno 
taneczne: „Popołudnie Fauna” 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 
(2017) oraz „Obóz Katarakta” 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie (2017). Styl Dominiki 
Knapik charakteryzuje się poczuciem 

humoru oraz swobodnym korzystaniem 
z różnych dziedzin sztuki. Jego materią 
są codzienne gesty poddane silnej 
formalizacji.

W 2015 nominowana do 
Paszportu „Polityki” w kategorii 
„Teatr”. W 2017 laureatka „Złotej 
Maski” za choreografię do spektaklu 
„Leni Riefenstahl. Epizody niepamięci”.

fot. Wolfgang Macher

for Contemporary Arts 2018), Maria 
Klassenberg. Ecstasies (Ujazdowski 
Castle Centre for Contemporary Arts, 
TR Warsaw 2019). Her last project on 
the borders of fields is a retrospective 
exhibition of Maria Klassenberg’s 
works at Raster Gallery (Raster 
Gallery 2020).

photo: K. Boska

4 Dominika Knapik

Choreographer, dancer, and 
actress. A graduate of the AST 
Academy of Theatre Arts in Kraków. 
Holder of scholarships from the 
prestigious DanceWeb Europe 
programme, Art Stations Foundation 
in 2007, ArtsLink in 2009 (Dance 
New Amsterdam, NY), the Polish 
Ministry of Culture and National 
Heritage in 2011 and of artistic 
residence programmes, notably at 
the Tanzhaus Düsseldorf. In 2008 
she set up the Harakiri Farmers art 
collective with Wojtek Klimczyk, as 
part of which she completed several 
interdisciplinary projects. In 2012 
she organised and curated the New 

Dance in the Old Kraków Festival 
and cooperated with Kraków Theatre 
Reminiscences as dance curator. She 
works as choreographer for Polish 
and foreign dramatic theatres, and 
also runs projects in dance (such as 
Testament Optymisty / An Optimist’s 
Last Will at the Łaźnia Nowa Theatre), 
film (There), drama (Bang Bang, 
Stefan Jaracz Theatre in Łódź), and 
theatre-and-dance (Popołudnie Fauna 
/ Afternoon of a Faun at the Rozrywki 
Theatre in Chorzów (2017) and Obóz 
Katarakta / The Cataract Camp at the 
Juliusz Słowacki Theatre in Kraków 
(2017). Characteristic of Knapik’s 
style, focused on strongly formalised 
everyday gestures, is her sense of 
humour and free drawing from various 

arts. In 2015 she was nominated 
for the Passport Award of Polityka 
weekly in the category of Theatre, and 
two years later she won The Golden 
Mask for the choreography for Leni 
Riefenstahl. Epizody niepamięci / Leni 
Riefenstahl. Oblivion Episodes.

photo: Wolfgang Macher
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5 Marcin Liber

Swoją przygodę z teatrem 
rozpoczął jako aktor Teatru Biuro 
Podróży. Równolegle współpracował 
jako aktor, scenarzysta i reżyser 
z innymi poznańskimi teatrami 
niezależnymi: Teatrem Porywacze 
Ciał i legendarnym Teatrem Ósmego 
Dnia. O tym ostatnim zespole w 2019 
przygotował spektakl w warszawskim 
Teatrze Powszechnym „Ach, jakże 
godnie żyli”. Ma na swoim koncie 
także współpracę z Polskim Teatrem 
Tańca, gdzie występował jako aktor 
i wyreżyserował spektakl taneczny 
„Dancing Hz” (2002) oraz „Wesele.
Poprawiny” (2017). W 1996 

rozpoczął samodzielną aktywność 
teatralną przygotowując monodram 
„Autofobia”. Cztery lata później, 
wspólnie z Wojciechem Wińskim 
założył Teatr Usta Usta, a następnie 
pokierował jego warszawskim 
oddziałem – 2xU. W tym okresie 
stworzył przedstawienia plenerowe 
i sitespecific, takie jak „Łaźnia 
LilaRóż” (2003), „Erosion” (2004) 
czy „Sympathy for the Devil” (2005).

Wkrótce upomniały się 
o niego najlepsze sceny dramatyczne 
w Polsce: Teatr Współczesny 
w Szczecinie („ID” 2008, „Jak umierają 
słonie”, 2015), Teatr Dramatyczny 
w Wałbrzychu („Na Boga!”, 2013), 
Teatr im. Modrzejewskiej w Legnicy 

(„III Furie”, 2011, za które Liber 
otrzymał Laur Konrada), Narodowy 
Stary Teatr w Krakowie („Stara kobieta 
wysiaduje”, 2015), Teatr Polski we 
Wrocławiu („Media Medea”, 2015), 
Teatr Wybrzeże („Fahrenheit 451”, 
2016), Teatr Polski w Bydgoszczy 
(„Wesele”, 2013), Teatr Łaźnia Nowa 
(„Fuck… Sceny buntu”, 2017) czy 
Teatr Ludowy w Krakowie („Zmowa 
milczenia”, 2019). Wszechstronne 
doświadczenia teatralne, zarówno 
aktorskie, jak i dramaturgiczne 
i scenograficzne, uczyniły Libera 
jednym z najciekawszych polskich 
współczesnych reżyserów.

fot. Natalia Kabanow

6 Paweł	Łysak

Reżyser teatralny i radiowy. 
Ukończył Wydział Filozofii i Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Wydział Reżyserii Dramatu 
warszawskiej PWST. W 1998 
wraz z Pawłem Wodzińskim założył 
„towarzystwo teatralne”, a w latach 
2000-2003 wspólnie kierowali 
Teatrem Polskim w Poznaniu. 
Od 2006 do 2014 był dyrektorem 
Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz 
siedmiu edycji Festiwalu Prapremier 
(2007–2014). Od września 2014 
Dyrektor Teatru Powszechnego 
im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. 
Laureat prestiżowych nagród 

5 Marcin Liber

He began his adventure with 
the theatre as an actor of the Travel 
Agency Theatre. Simultaneously he 
collaborated as actor, scriptwriter 
and director with other alternative 
theatre companies in Poznań: the 
Body Snatchers Theatre and the 
legendary Theatre of the Eighth 
Day. The latter ensemble became 
the subject of his 2019 performance 
Oh, Haven’t They Lived in Dignity 
in Warsaw’s Powszechny Theatre. 
He also collaborated with the Polish 
Dance Theatre, where he performed 
as an actor and directed a dance 
performance Dancing Hz (2002) 
and Wedding. Afterparty (2017). 

In 1996 he began an independent 
theatre activity by creating the 
monodrama Autophobia. Four years 
later together with Wojciech Wiński 
he founded the Mouth-to-Mouth 
Theatre and subsequently began 
to manage its Warsaw branch 2xU. 
During this time he made outdoor 
and sitespecific performances, 
such as Slaughterhouse lilacrose 
(2003), Erosion (2004) or Sympathy 
for the Devil (2005). Soon the best 
drama stages in Poland wanted to 
work with him: the Contemporary 
Theatre in Szczecin (ID 2008, 
How Elephants Die 2015), Drama 
Theatre in Wałbrzych (For God’s 
Sake! 2013), Modejska Theatre in 
Legnica (III Furies 2011, for which 

Liber was awarded the “Konrad’s 
Laurel”), National Old Theatre 
in Krakow (The Old Woman Sits 
Waiting 2015), Polish Theatre in 
Wrocław (Media Medea 2015), 
Wybrzeże Theatre (Fahrenheit 451 
2016), Polish Theatre in Bydgoszcz 
(The Wedding 2013), Łaźnia Nowa 
Theater (Fuck… Revolt Scenes 
2017) or Ludowy Theatre in Krakow 
(Conspiracy of Silence 2019). His 
versatile theatrical experiences as 
an actor, dramatist and set designer 
gained in various theatrical milieus 
have made Marcin Liber one of 
the most interesting contemporary 
directors.

Photo: Natalia Kabanow

6 Paweł	Łysak

Theatre and radio director. 
Graduated from the Faculty of Phi-
losophy and Sociology at the University 
of Warsaw and the Directing Depart-
ment at the State Academy of Drama 
in Warsaw. In 1998 together with Paweł 
Wodziński he founded a “theatrical 
society” and in 2000–2003 they jointly 
headed the Polish Theatre in Poznań. 
From 2006 to 2014 he was the chief ex-
ecutive of the Polish Theatre in Bydgo-
szcz and seven editions of Prapremiere 
Festival (2007–2014). Since Septem-
ber 2014 the chief executive of the 
Zygmunt Hübner Powszwechny Theatre 
in Warsaw. Winner of prestigious prizes 
and distinctions, including the Gold 
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i wyróżnień, m.in. Złotego Krzyża 
Zasługi czy Paszportu „Polityki”.

Jako reżyser debiutował spekta-
klem „Roberto Zucco” (1992). Praco-
wał w Teatrze im. Osterwy w Lublinie, 
gdzie zrobił m.in. „Antygonę w Nowym 
Jorku” (1993), „Wiśniowy Sad” (1997), 
„Krzesła” (1998). Poza tym zreali-
zował m.in. „Bachantki” (Teatr im. 
A. Mickewicza w Częstochowie, 1995), 
„Sędziów” (Teatr Polski w Warszawie, 
1998), „Shopping and Fucking” (Teatr 
Rozmaitości w Warszawie, 1998). 
Reżyserował także w Teatrze Polskim 
w Bydgoszczy. Doceniany reżyser 
słuchowisk radiowych, często pracuje 
w Teatrze Polskiego Radia.

fot. Magda Hueckel

7 Jędrzej	Piaskowski

Reżyser teatralny, absolwent 
Wydziału Reżyserii Akademii 
Teatralnej w Warszawie. Studiował 
także muzykologię na Uniwersytecie 
Warszawskim (2007-2012), obecnie 
jest studentem Katedry Malarstwa 
na Wydziale Artystycznym ASP 
w Katowicach. Jest m.in. laureatem 
V Forum Młodej Reżyserii w Krakowie 
(2015), gdzie za spektakl „Versus” 
Teatru Nowego w Poznaniu zdobył 
Nagrodę Główną Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Jego 
spektakl „Puppenhaus. Kuracja” 
(TR Warszawa, 2016/17) zdobył 
Grand Prix na 13. edycji Festiwalu 
Polskich Sztuk Współczesnych R@port 

w Gdyni. Na stałe współpracuje 
z dramaturgiem Hubertem Sulimą. 
Razem zrealizowali „Raj. Tutorial” 
(Teatr im. J. Szaniawskiego 
w Wałbrzychu, 2017), „Dawid 
jedzie do Izraela” (TR Warszawa 
i Muzeum Polin, 2018), „Trzy siostry” 
A. Czechowa (Teatr im. J. Osterwy 
w Lublinie, 2018), „Jezus” (Nowy 
Teatr w Warszawie, 2019), „Historia 
naturalna” (Teatr im. H. Ch. Andersena 
w Lublinie, 2019), „Nad Niemnem. 
Obrazy z czasów pozytywizmu” 
(Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, 
2020), oraz przy miniserialu online 
„Pamiętnik Przetrwania” (Teatr 
Zagłębia w Sosnowcu, 2020). Jego 
spektakle prezentowane są na 
festiwalach krajowych i zagranicznych. 

Jest doceniany przez krytykę 
i publiczność za oryginalność, odwagę 
i konsekwencję w poszukiwaniu 
własnego języka teatralnego.

fot. Wojtek Sobolewski

Cross of Merit or “Polityka” Passport. 
He made his debut as a director with 
the production Roberto Zucco (1992). 
He worked in the Juliusz Osterwa The-
atre in Lublin, where he staged, among 
others, Antigone in New York (1993), 
The Cherry Orchard (1997), Chairs 
(1998). Apart from these, he directed 
such productions as Bacchantes (Adam 
Mickiewicz Theatre in Częstochowa 
1995), The Judges (Polish Theatre in 
Warsaw 1998), Shopping and Fuck-
ing (Teatr Rozmaitości in Warsaw). He 
also directed in the Polish Theatre in 
Bydgoszcz. Appreciated director of 
radio dramas; often works in the Polish 
Radio Theatre.

fot. Magda Hueckel

7 Jędrzej	Piaskowski

Theatre director, graduate of the 
Directing Department at the Alexander 
Zelwerowicz Academy of Dramatic 
Art in Warsaw. He also studied 
musicology at the University of Warsaw 
(2007–2012). Currently he is a student 
of painting at the Faculty of Art, the 
Academy of Fine Arts in Katowice. The 
prize winner at the 5th Young Directors 
Forum in Krakow (2015), where he 
was awarded the grand prize from 
the Minister of Culture and National 
Heritage for his production Versus 
for the New Theatre in Poznań. His 
performance Puppenhaus. Treatment 
(TR Warsaw 2016/17) was awarded 
the Grand Prix at the 13th Festival 

of Polish Contemporary Plays 
R@port in Gdynia. He collaborates 
with the dramatist Hubert Sulima 
on a permanent basis. Together 
they created: Paradise: Tutorial 
(J. Szaniawski Drama Theatre in 
Wałbrzych 2017), David Is Going 
to Israel (TR Warsaw and the Polin 
Museum 2018), A. Czekhov’s Three 
Sisters (J. Osterwa Theatre in Lublin 
2018), Jesus (New Theatre in Warsaw 
2019), Natural History (H.Ch.Andersen 
Theatre in Lublin 2019), On the 
Niemen (J. Osterwa Theatre in Lublin 
2020). They also collaborated on 
the Survival Diary online miniseries 
(Zagłębie Theatre in Sosnowiec 2020). 
His productions are presented at 
home and foreign festivals. Both critics 

and audience appreciate him for his 
originality, courage and consistency 
in searching for his own language of 
theatrical expression.

Photo: Wojtek Sobolewski
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8 Wiktor Rubin

Reżyser, absolwent socjologii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz Wydziału Reżyserii Dramatu 
krakowskiej PWST, studiował 
również filozofię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Zrealizował ponad 
20 spektakli w teatrach w Polsce, 
m.in. w Bydgoszczy, Wrocławiu, 
Wałbrzychu, Krakowie, Kielcach, 
Gdańsku, Warszawie i Poznaniu. 
Od 2008 stale współpracuje z pisarką 
i dramaturżką Jolantą Janiczak, 
wystawiając głównie jej dramaty 
skupione wokół tematyki kobiet, 
cielesności i polityki oraz szeroko 
rozumianej problematyki feministycznej: 
„James Bond: Świnie nie widzą gwiazd” 

(2010), „Joanna Szalona: Królowa” 
(2011), „Ofelie” (2011), „Caryca 
Katarzyna” (2013), „Towiańczycy, 
królowie chmur” (2014), „Sprawa 
Gorgonowej” (2015), „Hrabina Batory” 
(2015), „Każdy dostanie to w co 
wierzy” (2016), „Żony stanu, dziwki 
rewolucji, a może i uczone białogłowy” 
(2016), „Rasputin” (2017), „Neron” 
(2018), „Proszę bardzo” (2018), 
„O mężnym Pietrku i Sierotce Marysi” 
(2018). Jego spektakle to oryginalne 
zjawiska z pogranicza teatru, filmu 
i performansu, regularnie pokazywane 
na najważniejszych festiwalach 
w Polsce, gdzie zdobywają nagrody, 
m.in. Grand Prix (2006) oraz Nagrodę 
Główną (2014) Festiwalu Kontrapunkt, 
Grand Prix Festiwalu Prapremier 

w Bydgoszczy (2006), Grand Prix 
Festiwalu R@port (2014, 2017), 
Nagrodę dla najlepszego reżysera 
festiwalu Boska Komedia (2016) 
oraz wyróżnienie na festiwalu Sztuk 
Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi 
(2007) i Opolskich Konfrontacjach 
Teatralnych „Klasyka Polska” (2009). 
W 2013 został Laureatem Paszportu 
„Polityki”.

9 Jakub Skrzywanek

Reżyser, autor, twórca instalacji 
performatywnych. Absolwent 
Wydziału Reżyserii Dramatu AST 
w Krakowie oraz Filologii Polskiej na 
Uniwersytecie Wrocławskim. W 2016 
zadebiutował spektaklem „Cynkowi 
chłopcy” w Teatrze Dramatycznym 
im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, 
z którym pojawił się na najważniejszych 
polskich festiwalach teatralnych 
(m.in. na Festiwalu Boska Komedia). 
Otrzymał za ten spektakl I nagrodę 
na festiwalu „m-Teatr” w Koszalinie 
oraz Grand Prix za najlepszy debiut na 
festiwalu „Pierwszy Kontakt” w Toruniu. 
Współpracował z Teatrem Muzycznym 
Capitol we Wrocławiu, Teatrem 

8 Wiktor Rubin

Director, graduate of the 
Jagiellonian University with a degree 
in sociology and the Faculty of Drama 
Directing at the Ludwik Solski State 
Drama School in Krakow. He also 
studied philosophy at the Jagiellonian 
University. He made his debut in 
2006. Since then he has created over 
20 productions in theatres across 
Poland, including Bydgoszcz, Wrocław, 
Wałbrzych, Krakow, Kielce, Gdańsk, 
Warsaw and Poznań. Since 2008 
he has collaborated on a permanent 
basis with author and dramatist 
Jolanta Janiczak, staging mostly her 
plays, whose subject matter revolves 
around women, carnality, politics and 

broadly understood feminist issues: 
James Bond: Pigs Do Not See Stars 
(2010), Joanna the Mad: Queen 
(2011), Ophelias (2011), Catherine 
the Great (2013), The Towianists: 
Kings of the Clouds (2014), The 
Gorgonowa Affair (2015), Countess 
Bathory (2015), We Get What We 
Believe In (2016), Stateswomen, 
Sluts of Revolution or the Learnt 
Ladies (2016), Rasputin (2017), Nero 
(2018), You’re very welcome (2018), 
Brave Peter and Mary the Orphan 
(2018). His productions are original 
phenomena on the borderline of 
theatre, film and performance. They 
are regularly presented at the most 
important festivals in Poland, where 
they win prizes, such as Grand Prix 

(2006) and the Main Prize (2014) at 
the Kontrapunkt Festival, Grand Prix 
at Prapremiere Festival in Bydgoszcz 
(2006), Grand Prix at Raport Festival 
(2014, 2017), the Best Director 
Award at the Divine Comedy Festival 
(2016) and a distinction at the Festival 
of Pleasant and Unpleasant Plays 
(2007) in Łódź and Opole Theatre 
Confrontations “The Polish Classics” 
(2009). In 2013 Rubin was awarded 
“Polityka” Passport.

9 Jakub Skrzywanek

Director, writer, and creator of 
performative installations. A graduate 
of the Faculty of Drama Directing at 
the AST Academy of Theatre Arts in 
Kraków and Polish Philology at the 
University of Wrocław. In 2016 he 
made his début with Cynkowi chłopcy / 
Boys in Zinc at the Jerzy Szaniawski 
Dramatic Theatre in Wałbrzych, before 
taking it to Poland’s main theatre 
festivals (notably Boska Komedia / 
Divine Comedy) where he won awards 
at the m-Teatr Festival inKoszalin and 
the Grand Prix for the best début at 
the First Contact Festival in Toruń. 
He has worked with the Capitol Music 
Theatre in Wrocław, Jan Kochanowski 
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im. J. Kochanowskiego w Opolu, 
Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, 
Teatrem Współczesnym w Szczecinie 
czy Teatrem 21, dla którego wraz 
z Justyną Sobczyk w ramach 
koprodukcji z Teatrem Powszechnym 
w Warszawie wyreżyserował 
„Superspektakl”. Jego najgłośniejsze 
spektakle to „Kordian” (Teatr Polski 
w Poznaniu) oraz „Mein Kampf” (Teatr 
Powszechny w Warszawie), gdzie po raz 
pierwszy na scenie teatralnej podjęto 
bezpośrednią polemikę z książką 
Adolfa Hitlera. W 2019 w miesięczniku 
„Dialog” ukazał się jego debiutancki 
dramat „Pogrom alfonsów, Warszawa 
1905”, który został zakwalifikowany 
do półfinału Gdyńskiej Nagrody 
Dramaturgicznej. Skrzywanek był 

stypendystą programu Laboratorium 
Nowego Teatru (Teatr Nowy Proxima 
w Krakowie), w ramach którego 
przygotował spektakl „To my jesteśmy 
przyszłością!”. Był asystentem m.in. 
Olivera Frljića i Pawła Miśkiewicza. 
Przygotowywał liczne performansy 
i czytania prezentowane m.in. 
na Międzynarodowym Festiwalu Malta 
w Poznaniu czy Festiwalu Genius Loci 
w Krakowie.

Fot. Magda Hueckel

10 Weronika	Szczawińska

Reżyserka, dramaturżka, 
kulturoznawczyni i performerka. 
Absolwentka Międzywydziałowych 
Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych na Uniwersytecie 
Warszawskim. Obroniła doktorat 
w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk. Reżyserię studiowała 
w warszawskiej Akademii Teatralnej. 
Współpracowała z licznymi teatrami 
w całej Polsce (m.in. Narodowym 
Starym Teatrem w Krakowie, 
warszawskim Teatrem Powszechnym, 
Komuną Warszawa, Wrocławskim 
Teatrem Współczesnym) oraz 
Slovensko mladinsko gledališče 
w Lublanie. Adiunktka na Wydziale 

Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej 
w Warszawie. Dwukrotnie nominowana 
do branżowej nagrody Paszport 
„Polityki” w dziedzinie teatru (w latach 
2014 i 2018), między innymi za 
„konsekwentne budowanie własnego 
języka artystycznego” oraz „dojrzałą 
wizję społecznej odpowiedzialności 
teatru”. Do jej najnowszych prac 
należą: „Genialna przyjaciółka” na 
podstawie powieści Eleny Ferrante 
(Wrocławski Teatr Współczesny, 2018), 
„Lawrence z Arabii” (Teatr Powszechny 
w Warszawie, 2018), „Nigdy więcej 
wojny” (Komuna Warszawa, 2018), 
„Rozmowa o drzewach” (Komuna 
Warszawa 2019).

fot. Witek Orski

Theatre in Opole, the Teatr Zagłębia 
in Sosnowiec, the Contemporary 
Theatre in Szczecin, and Theatre 21, 
where he directed Superspektakl / 
Superproduction with Justyna Sobczyk 
as a coproduction with the Powszechny 
Theatre in Warsaw. His most acclaimed 
productions are Kordian (the Polski 
Theatre in Poznań) and Mein Kampf 
(the Powszechny Theatre in Warsaw) 
which provided the first opportunity to 
challenge Adolf Hitler’s book on stage. 
In 2019 the Dialog monthly published 
Skrzywanek’s début drama Pogrom 
alfonsów, Warszawa 1905 / Pogrom of 
Pimps, Warsaw 1905, which reached 
the semifinals of the Gdynia Drama 
Prize. Skrzywanek held a scholarship 
from the New Theatre Laboratory 

programme (Nowy Proxima Theatre in 
Kraków), which allowed him to prepare 
the drama To my jesteśmy przyszłością! 
/ We are the Future!. He worked 
as an assistant to Oliver Frljić and 
Paweł Miśkiewicz, and has prepared 
numerous performative readings 
and performances, e.g. at the Malta 
International Festival in Poznań and the 
Genius Loci Festival in Kraków.

Photo: Magda Hueckel

10 Weronika	Szczawińska

Director, dramatist, culture 
expert and performer. Graduate 
of Interfaculty Individal Studies 
in the Humanities at the University 
of Warsaw. She got her doctorate 
from the Institute of Art of the 
Polish Academy of Sciences. 
Studied directing at the Academy 
of Dramatic Art in Warsaw. Has 
collaborated with many theatres 
across Poland (including the 
National Old Theatre in Krakow, 
Powszechny Theatre in Warsaw, 
Komuna Warszawa, Contemporary 
Theatre in Wrocław) and Slovensko 
mladinsko gledališče in Ljubljana. 
Assistant professor at the Faculty 

of Theatre Studies of the Academy 
of Dramatic Art in Warsaw. She was 
twice nominated for the “Polityka” 
Passport Award in the field of 
theatre (in 2014 and 2018) for, 
among other merits, “consistently 
constructing her language of artistic 
expression” and “a mature vision of 
the social responsibility of theatre.” 
Her latest works include: My Brilliant 
Friend based on the novel by Elena 
Ferrante (Contemporary Theatre in 
Wrocław 2018), Lawrence of Arabia 
(Powszechny Theatre in Warsaw 
2018), Never Again War (Komuna 
Warszawa 2018), A Talk About Trees 
(Komuna//Warszawa 2019).

Photo: Witek Orski
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11 Magda Szpecht

Artystka teatralna, autorka 
instalacji i spektakli. Absolwentka 
Wydziału Reżyserii na PWST 
w Krakowie, a wcześniej Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej na 
Uniwersytecie Wrocławskim. 
Reżyserka spektaklu „dolphin_who_
loved_me” – zdobywcy głównej 
nagrody na 100° Berlin Festival. 
Zrealizowała m.in. „Możliwość wyspy” 
(TR Warszawa, 2015), „Ostatnie 
Zwierzęta” (Teatr Łaźnia Nowa, 2017), 
„Schubert. Romantyczna Kompozycja 
na 12 wykonawców i Kwartet 
Smyczkowy” (Teatr Dramatyczny 
w Wałbrzychu, 2016) – przedstawienie 
nagrodzone w XXII Ogólnopolskim 

Konkursie na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej oraz na 
10. Międzynarodowym Festiwalu 
Boska Komedia. Jej przestawienie 
„In Dreams Begin Responsibilities 
(Zobowiązania rozpoczynają się 
w snach)” z Teatru im. J. Słowackiego 
w Krakowie zdobyło główną nagrodę 
na VIII Konfrontacjach Teatralnych 
Młodych MTeatr. W Teatrze 
im. Hansa Christiana Andersena 
w Lublinie wyreżyserowała spektakl 
“HMLT/ Hamlet” (2018), opowiadający 
o eksperymentach łączących literaturę 
i sztuczną inteligencję. W Teatrze 
Fredry w Gnieźnie wyreżyserowała 
„Rzeczy, których nie wyrzuciliśmy”, 
inspirowane prozą Marcina Wichy 
oraz historiami mieszkańców Gniezna 

(przedstawienie znalazło się w finale 
25. Konkursu Na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej). Wyreżyserowała 
także „Lipę w cukrze” w Nowym 
Teatrze w Warszawie. Współpracowała 
z Festival/Tokyo w Japonii, gdzie 
w listopadzie 2019 miała miejsce 
premiera adaptacji powieści Ursuli 
K. Le Guin pt. „Wracać wciąż do domu” 
(Always Coming Home). Premiera 
polskiej wersji spektaklu odbyła się 
w TR Warszawa w lutym 2020. Na 
tegorocznym festiwalu Opera Rara 
wyreżyserowała „Il ballo delle Ingrate 
w wykonaniu Capelli Cracoviensis.

fot. Klaudyna Schubert

11 Magda Szpecht

Theatre artist, author of 
installations and performances. 
Graduate of the Directing Department 
at the Ludwik Solski State Drama 
School in Krakow and prior to this of 
Journalism and Social Communications 
at Wrocław University. The director of 
dolphin_who_loved_me, which won 
the main prize at 100° Berlin Festival. 
She created such performances as 
The Possibility of an Island (TR Warsaw 
2015), The Last Animals (Łaźnia Nowa 
Theatre 2017), Schubert: Romantic 
Composition for Twelve Performers 
and String Quartet (Drama Theatre in 
Wałbrzych 2016), which was awarded 
at the 22nd National Competition 

for Staging Contemporary Polish 
Plays and the 10th Divine Comedy 
International Theatre Festival. 
Her production In Dreams Begin 
Responsibilities for the J. Słowacki 
Theatre in Krakow won the first prize 
at the 8th “mteatr” Koszalin Youth 
Confrontations. In Hans Christian 
Andersen Theatre in Lublin she 
directed the performance HMLT/
Hamlet (2018) about experiments 
that combine literature and artificial 
intelligence and in Aleksander Fredro 
Theatre in Gniezno Things We Didn’t 
Throw Out inspired by Marcin Wicha’s 
books and memories of residents of 
Gniezno (the show became a finalist 
in the 25th  Competition for Staging 
Contemporary Polish Plays). She also 

directed Lime in Sugar in the New 
Theatre in Warsaw. She collaborated 
with Festival/Tokyo in Japan, where 
in November 2019 the premiere of 
Always Coming Home, an adaptation of 
Ursula K. Le Guin’s novel, took place. 
The premiere of the Polish version of 
the show took place in TR Warsaw in 
February 2020. She directed Il ballo 
delle Ingrate performed by Capella 
Cracoviensis at this year’s edition of 
Opera Rara Festival.

Photo: Klaudyna Schubert

12 Cezary Tomaszewski

Choreograf, reżyser 
i performer. Studiował wiedzę 
o teatrze na warszawskiej 
Akademii Teatralnej i choreografię 
w Brucknerkonservatorium Linz 
w Austrii. Ukończył też szkołę 
muzyczną II stopnia i przez 15 lat 
kształcił się wokalnie w chórze Teatru 
Wielkiego w Warszawie. Twórca 
m.in. autorskiej wersji operetki Franza 
Lehára „Wesoła Wdówka” (najlepszy 
młody reżyser i najlepsza offowa 
produkcja roku 2009 w Wiedniu) 
oraz głośnych spektakli muzycznych 
Capelli Cracoviensis: inscenizacji 
madrygałów Monteverdiego 

12 Cezary Tomaszewski

Choreographer, director, 
and performer, Tomaszewski 
studied Theatre Studies at the 
Warsaw Academy of Theatre 
Arts and Choreography at the 
Brucknerkonservatorium Linz in 
Austria. A graduate of a music 
school, he honed his vocal skills with 
the Choir of the Wielki Theatre in 
Warsaw over 15 years. His works 
include a his own version of Franz 
Lehár’s Wesoła Wdówka / The Merry 
Widow (best young director and 
the best off production of 2009 in 
Vienna) and the acclaimed music 
productions by Capella Cracoviensis, 
including m.m.m. bar.okowa uczta with 
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„m.m.m. bar.okowa uczta”, pieśni 
Mendelssohna „Naturzyści”, 
„Karaoke sakralne. Mozart Requiem”, 
Niemieckiego Requiem Brahmsa 
„Piosenki miłości i śmierci”, oper 
„Orfeusz i Eurydyka” Glucka, 
„Amadigi di Gaula” Haendla 
i „Halki” Moniuszki. W teatrze 
dramatycznym zrealizował m.in. 
„Wesele na podstawie Wesela” (Teatr 
im. J. Kochanowskiego w Opolu), 
„Żołnierz królowej Madagaskaru” 
(Teatr im. W. Bogusławskiego 
w Kaliszu), „Kto nas odwiedzi” 
(OCH-Teatr w Warszawie), „Jan 
Peszek. Podwójne solo” (Narodowy 
Stary Teatr w Krakowie), „Gdyby 
Pina nie paliła to by żyła” (Teatr 
Dramatyczny im. J. Szaniawskiego 

Monteverdi’s madrigals, Naturzyści 
/ Naturists songs of Mendelssohn, 
Karaoke sakralne. Mozart Requiem 
/ Sacred Karaoke. Mozart Requiem, 
Piosenki miłości i śmierci / Songs of 
Love and Death Brahms’s German 
Requiem, as well as operas, including 
Gluck’s Orfeo and Eurydice, Haendel’s 
Amadigi di Gaula, and Moniuszko’s 
Halka. He has also worked in theatre 
drama on Wesele według Wesela / 
Wedding based on Wedding (for the 
Jan Kochanowski Theatre in Opole), 
Żołnierz królowej Madagaskaru / 
Soldier of the Queen of Madagascar 
(for the Wojciech Bogusławski Theatre 
in Kalisz), Kto nas odwiedzi / Who 
will Visit Us (for the OCH-Teatr in 
Warsaw), Jan Peszek. Podwójne 

w Wałbrzychu), „Cezary idzie 
na wojnę” (Komuna Warszawa), 
„Turnus mija, a ja niczyja” (Teatr 
im. J. Słowackiego w Krakowie). Jego 
projekty autorskie pokazywane były 
w teatrach w Austrii i Szwajcarii.

fot. Pola Błasik

13 Michał	Zadara

Reżyser teatralny i operowy, 
znany z innowacyjnego podejścia 
do polskiej klasyki. Jako pierwszy 
reżyser wystawił wszystkie części 
„Dziadów” Adama Mickiewicza 
bez skrótów (Teatr Polski we 
Wrocławiu, 2016). 

Zadara studiował teatr 
i politykę w Swarthmore College 
w Filadelfii, oceanografię w Woods 
Hole i reżyserię w Krakowie. 
Stworzył ponad 50 inscenizacji 
dramatycznych, operowych oraz 
multimedialnych w takich teatrach, 
jak m.in. Narodowy Teatr Stary 
w Krakowie, Teatr Narodowy, 
Teatr Powszechny im. Zygmunta 

solo / Jan Peszek. Double Solo (for 
the National Stary Theatre in Kraków), 
Gdyby Pina nie paliła to by żyła / If Pina 
Hadn’t Smoked, She Would Be Alive 
(for the Jerzy Szaniawski Dramatic 
Theatre in Wałbrzych), Cezary idzie na 
wojnę / Cezary Goes to War (Komuna 
Warszawa) and My stay’s almost over 
and I’m still alone (J. Słowacki Theatre). 
His proprietary designs were used by 
Austrian and Swiss theatres.

Photo: Pola Błasik

13 Michał	Zadara

Theatre and opera director 
famous for his innovative approach 
to Polish classics. He was the first 
director to stage all unabridged 
parts of Forefathers’ Eve by Adam 
Mickiewicz (Polish Theatre in 
Wrocław, 2016).

Zadara studied theatre and 
political science at Swarthmore 
College in Philadelphia, 
oceanography at Woods Hole 
and directing in Krakow. He has 
created over 50 dramatic, opera 
and multimedia productions at 
such theatres as: the National Old 
Theatre in Krakow, National Theatre, 
Zygmunt Hübner Powszechny 

Theatre, Studio Theatre, Polish 
Theatre in Warsaw, Jewish Theatre, 
National Opera, Wybrzeże Theatre 
in Gdańsk, Buffo Theatre, Polish 
Theatre in Wrocław, Capitol Theatre 
and Wrocław Opera as well as many 
cultural institutions: the Warsaw 
Rising Museum, Museum of Modern 
Art in Warsaw, POLIN Museum of 
the History of Polish Jews. Outside 
Poland, he worked at theatres in 
New York, Berlin, Vienna and Tel 
Aviv, to name a few.

Michał Zadara has received 
numerous awards in recognition of 
his work. In 2007 he won “Polityka” 
Passport Award for his “imposing 
creative activity and performances 
that restore faith in the theatre 

Hübnera, Teatr Studio, Teatr Polski 
w Warszawie, Teatr Żydowski, 
Opera Narodowa, Wybrzeże 
w Gdańsku, Teatr Buffo, Teatr Polski 
we Wrocławiu, Teatr Capitol oraz 
Opera Wrocławska oraz licznych 
instytucjach kultury: Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej, Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN 
w Warszawie. Poza Polską pracował 
w teatrach m.in. w Nowym Jorku, 
Berlinie, Wiedniu i Tel Awiwie.

Michał Zadara został za 
swoją pracę wyróżniony licznymi 
nagrodami. Jest laureatem 
Paszportu „Polityki” w 2007 
„za imponującą aktywność twórczą 
i za przedstawienia przywracające 
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wiarę w to, że teatr jest przestrzenią 
artystycznej wolności”. W 2014 
otrzymał Nagrodę im. Konrada 
Swinarskiego za „Zbójców” Schillera 
w Teatrze Narodowym w Warszawie. 

fot. Monika Stolarska

14 Jerzy	Zoń

Współzałożyciel i dyrektor Teatru 
KTO (od 1978). Pomysłodawca 
i dyrektor Międzynarodowego 
Festiwalu Teatrów Ulicznych ULICA 
w Krakowie (od 1987).

W latach 1974-1980 aktor 
Teatru STU, zagrał w legendarnych 
spektaklach Krzysztofa Jasińskiego 
m.in. „Sennik polski”, „Exodus”, 
„Pacjenci” i „Operetka”. W latach 
1988-1992 dyrektor naczelny 
i artystyczny Teatru im. C. K. Norwida 
w Jeleniej Górze.

Kreator charakterystycznego 
pozawerbalnego języka teatralnego 
będącego znakiem rozpoznawczym 
Teatru KTO i źródłem jego 

as a space for artistic freedom.” 
In 2014 he received Konrad 
Swinarski Award for The Robbers at 
the National Theatre in Warsaw.

Photo: Monika Stolarska

międzynarodowych sukcesów. 
Scenarzysta, reżyser i producent 
wielkich widowisk plenerowych 
oraz międzynarodowych projektów 
teatralnych. Twórca kilkudziesięciu 
spektakli scenicznych (m.in. „Paradis”, 
„Lustro”, „Gmach”, „Sprzedam dom, 
w którym już nie mogę mieszkać”) 
i emblematycznych dla polskiego 
teatru przedstawień ulicznych: „Wieża 
Babel”, „Zapach czasu”, „Ślepcy” 
i „Peregrinus”, prezentowanych ponad 
800 razy na festiwalach na całym 
świecie. Do jego najważniejszych, 
a zarazem największych w Polsce 
inscenizacji plenerowych należą, 
m.in. „Cantata- sylwestrowe widowisko 
milenijne” (transmitowane przez BBC 
do ponad 120 państw) czy„Hello Mr Jo” 

14 Jerzy	Zoń

Co-founder, artistic and 
managing director of the KTO Theatre 
(since 1978).

Founder, artistic and managing 
director of the ULICA (STREET) 
International Street Theatre Festival 
in Krakow (since 1987). Between 1974 
and 1980, he was an actor at the STU 
Theatre, playing in the legendary 
productions of Krzysztof Jasinski, 
including Sennik polski, Exodus, 
Pacjenci and Operetka. From 1988 
to 1992, the managing and artistic 
director of the C. K. Norwid Theatre in 
Jelenia Góra.

Zoń is the creator of the 
characteristic non-verbal theatre 

language which became the trademark 
of the KTO Theatre and the source 
of its international successes. 
Screenwriter, director and producer 
of grand outdoor shows and 
international theatre projects. Creator 
of several dozen stage performances, 
including Paradis, The Mirror, 
The Edifice, I’ll Sell the House 
in Which I Can Live No More, Chorus 
of Orphans and some of the most 
emblematic street performances 
in Polish theatre, such as The Tower 
of Babel, The Fragrance of Time, 
The Blind and Peregrinus which have 
been shown over 800 times during 
festivals around the world.

Among his most important 
and at the same time the largest 

dla francuskiego teatru Jo Bithume 
(15.000 widzów).

Uhonorowany m.in. Srebrnym 
Krzyżem Zasługi i medalem Gloria 
Artis.

fot. Bartek Cieniawa

open-air productions in Poland are 
Cantata – the Millenium New Year Eve 
(broadcasted by the BBC to more 
than 120 countries) and Hello Mr. Jo 
for the French theatre Jo Bithume 
(15,000 spectators).

Zoń was awarded, amongst 
others, the Silver Cross of Merit 
and the Medal for Merit to Culture – 
Gloria Artis.

Photo: Bartek Cieniawa
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K
onieczność przeniesienia działań 
festiwalowych do sieci nie ogra-
nicza boskokomediowej formuły. 

Od samego początku Boska Komedia 
była nie tylko przeglądem najważ-
niejszych przedstawień teatralnych 
w danym sezonie, ale także miejscem 
dyskusji na najistotniejsze, najbardziej 
aktualne tematy obecne w przestrzeni 
teatralnej. Domeną festiwalu zawsze 
były rozmowy o palących problemach 
środowiskowych, scenicznych zjawi-
skach i nurtach, próby spojrzenia na 
rzeczywistość społeczną i polityczną 
przez pryzmat teatralnych zmagań. 
Pokazom przedstawień towarzyszy-
ły pogłębione dyskusje z twórcami, 
w których widzowie mogli odkryć ich 
inspiracje, poszerzyć kontekst spekta-
klu o perspektywę twórcy.

Nie rezygnujemy z tej tradycji. 
Dotychczasowe Sceny Dantejskie – 
cykl spotkań i rozmów oraz wydarzeń 
festiwalowych – przenosimy do inter-
netu pod szyldem Boska Komedia TV, 
nie obniżając przy tym ich gorącej 
atmosfery i merytorycznego znaczenia. 
W planach dyrektora artystycznego jest 
podtrzymanie tego kanału teatralnych 
informacji przez cały rok. Współpraca 
z czołowymi krytykami, obserwowanie 
życia teatralnego i na scenie, 
i w kulisach, felietony krytyczne i debaty 
będą towarzyszyły najciekawszym 
wydarzeniom poza czasem trwania 
samego festiwalu. O kulturze trzeba 
rozmawiać, spierać się, odsłaniać 
kolejne konteksty, zwłaszcza gdy 
w debacie publicznej coraz mniej  
na nią miejsca.

T
he necessity of moving the festival 
activities online does not restrict 
the formula of the event. Since its 

beginning the Divine Comedy has been 
not only a review of the most important 
theatrical productions of the season, 
but also a forum for discussion on the 
most essential, most up-to-date issues 
present within the theatre. The festival’s 
domain have always been discussions on 
the burning problems of the milieu, the-
atrical phenomena and trends, attempts 
to look at the social and political reality 
in the light of theatrical struggles. The 
presentations of performances were 
accompanied by deepened discussions 
with the artists, which enabled the audi-
ence to discover their inspirations and 
broaden the context of the performance 
to include the author’s perspective.

We are not giving up on this 
tradition. We are moving the hithero 
Dantesque Scenes – a series of meet-
ings and discussions as well as other 
accompanying events – online under 
the name the Divine Comedy TV without 
any loss of their heated atmosphere 
and substantive sense. The artistic 
director plans to sustain this channel 
of theatrical news throughout the year. 
Cooperation with the leading crit-
ics, observing what’s going on both on 
stage and backstage, critical reviews 
and debates will accompany the most 
interesting events outside the dura-
tion of the festival. Culture must be 
talked and argued about, its successive 
contexts need to be revealed, especially 
when there is less and less room for it 
in public debate.
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5.12 | 12:00

Czuły	narrator	

Spotkanie z dyrektorem artystycznym 
Festiwalu Boska Komedia Bartoszem 
Szydłowskim

Prowadzenie: Justyna Nowicka

Dyrektor Festiwalu Boska Komedia 
opowiada o kondycji teatru i jego 
sytuacji w tym szczególnym czasie. 

Jak urzędowe obostrzenia oraz 
społeczne przewartościowania 
wpływają na teatr jako instytucję 
i teatr jako medium żywego 
kontaktu z odbiorcą? Co oznacza 
tegoroczne hasło przewodnie 
i do kogo się odnosi? Próbujemy 
rewidować nowe zadania, jakie stają 
przed twórcami teatralnymi, jak 
również znaleźć definicję idealnego 
czułego widza, który ma możliwość 
odpowiedzieć na wezwanie „czułego 
narratora”.
   

HEJNAŁY TEATRALNE 

5.12 | 12:00

Tender Narrator

Meeting with the artistic director 
of the Divine Comedy Festival Bartosz 
Szydłowski

Moderator: Justyna Nowicka

The director of the Divine Comedy 
Festival talks about the condition 

of the theatre and its situation at 
this special time. How do official 
restrictions and social reappraisals 
affect the theatre as an institution 
and as a medium of live contact with 
the audience? What does this year’s 
motto mean and who does it refer 
to? We try to reassess the new tasks 
that theatre artists are confronting as 
well as find the definition of a perfect 
tender audience who is able to answer 
the call of “the tender narrator”.

 

THEATRICAL TRUMPET CALLS

6.12 | 12:00

Artyści	u	władzy.	Widziane	
z	Krakowa	–	panel	dyskusyjny

Uczestnicy: Małgorzata Bogajewska 
(dyrektorka Teatru Ludowego), 
Krzysztof Głuchowski (dyrektor Teatru 
im. J. Słowackiego), Waldemar Raźniak 
(dyrektor Narodowego Starego 
Teatru), Bartosz Szydłowski (dyrektor 
Teatru Łaźnia Nowa)

Prowadzenie: Łukasz Drewniak

Szefowie wiodących krakowskich scen 
opowiadają o lokalnych teatralnych 
potrzebach i spoglądają szerzej na 
tematykę zarządzania teatrem. Czy 

jesteśmy u początku jego rewolucji? 
Co ma na to wpływ: rady artystyczne, 
związki zawodowe, inwazja kolektywów?

Model, w którym w teatrze rządzi 
dyrektorartysta, dyrektorreżyser, 
zaczyna przeszkadzać organizatorom 
i politykom. Czy obserwujemy właśnie 
zmierzch dyrekcji artystycznych, 
scen i repertuarów autorskich? Czy 
nowa rola dyrektora jest po prostu 
koniecznością? Na ile polskiemu 
teatrowi potrzebne jest dzielenie się 
władzą dyrektora? 

Pandemia wymusza reformę 
polskiego teatru – co jest w nim do na-
tychmiastowej zmiany? Czy zespół dalej 
jest najważniejszą wartością polskiego 
teatru? A może w dobie kryzysu stanie 
się balastem dla instytucji?

6.12 | 12:00

Artists in Power: As Seen from 
Krakow

ParticiPants: Małgorzata Bogajewska 
(chief executive of Ludowy Theatre), 
Krzysztof Głuchowski (chief executive 
of J. Słowacki Theatre), Waldemar 
Raźniak (chief executive of National 
Old Theatre), Bartosz Szydłowski (chief 
executive of Łaźnia Nowa Theater)

Moderator: Łukasz Drewniak

The chiefs of the leading Krakow stages 
talk about the needs of local theatres 
and take a broader perspective on the 
question of theatre management. Are 
we at the outset of a revolution in it? 

What has influence over it: arts councils, 
trade unions, invasion of collectives?

The model in which the theatre 
is governed by an artist-chief 
executive, director-chief executive 
seems to begin to annoy organisers 
and politicians. Are we witnessing the 
decline of artistic direction, original 
stages and repertoires? Is the new role 
of a chief executive simply a necessity? 
To what degree does the Polish theatre 
need chief executives sharing power 
with other people?

The pandemic imposes a reform 
of the Polish theatre: what needs to 
be changed immediately? Does the 
ensemble continue to be the greatest 
value of the Polish theatre? Or maybe 
it will become a burden for the institu-
tion in times of crisis?
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7.12 | 12:00

Szkoła	w	czasie	ekstremalnym

Goście: Dorota Segda (rektor 
Akademii Sztuk Teatralnych 
w Krakowie), Wojciech Malajkat (rektor 
Akademii Teatralnej w Warszawie) 
 
Prowadzenie: Jacek Wakar

Pandemia wymusiła nowe zasady 
uczenia w akademiach teatralnych – 
brak spotkań bezpośrednich, wykłady, 
ćwiczenia i próby online… Ze strony 
polityków obozu władzy daje się 
słyszeć złowrogie pomruki o dzieleniu 
wykładowców pod kątem wyznawanych 

poglądów. Społeczność uczelni nie 
zamierza ignorować społecznych 
protestów, za co również grożą jej bliżej 
nieokreślone represje. Jak w takich 
warunkach ocalić – w murach szkół 
i na internetowych łączach – świat 
podstawowych wartości? Jak ratować 
autorytety, zewsząd dziś wykpiwane 
i dyskredytowane? Czy naprawdę 
mistrzowie w obecnym czasie stali 
się niepotrzebni? Jak w dzisiejszych 
realiach pobudzać młodych do 
artystycznych poszukiwań? Wreszcie 
 co będzie dalej: czy odbudujemy 
poturbowaną wspólnotę? O tym 
wszystkim opowiedzą rektorzy dwóch 
najważniejszych polskich szkół 
teatralnych. 

7.12 | 12:00

School in Times of Extremity

GUests: Dorota Segda (rector of The 
Academy of Theatre Arts in Krakow), 
Wojciech Malajkat (rector of The 
Academy of Dramatic Art in Warsaw) 

Moderator: Jacek Wakar

The pandemic has imposed new 
teaching principles at drama 
schools: no direct encounters, online 
lectures, classes and rehearsals… 
The politicians of the ruling camp 
ominously grunt about segregating 
teachers by their outlook. The school 

communities have no intention of 
ignoring the social protests and 
so they are threatened by some 
unspecified repressions. How to save 
(inside the school walls and online) 
the world of basic values in such 
circumstances? How to save the 
authorities, who are being mocked 
and discredited? Have masters 
really become useless at the present 
time? How to stimulate the young to 
undertake artistic pursuits in today’s 
circumstances? And, finally, what 
next: will we manage to reconstruct 
the battered community? The rectors 
of the two most important theatre 
schools in Poland are going to 
address all these issues.
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8.12 | 12:00

W	zwarciu	i	na	styku.	Artyści	
i	urzędnicy	–	panel	dyskusyjny

Uczestnicy: Dorota Ignatjew 
(dyrektorka Teatru im. J. Osterwy 
w Lublinie), Michał Kotański (dyrektor 
Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach), 
Jacek Głomb (dyrektor Teatru 
im. H. Modrzejewskiej w Legnicy)

Prowadzenie: Łukasz Drewniak

Realpolitik w polskim teatrze 
w latach 2015-2020. Dyrektorzy 
ważnych polskich scen zostaną 
zapytani o kulisy negocjacji 
z urzędnikami, politykami, 
organizatorami: jak i o czym z nimi 

rozmawiać? Kto jest, a kto może 
być sojusznikiem dyrektora- 
-reformatora w polskim teatrze? 
Komu zagraża teatr, a dla kogo jest 
niewygodny? Opowiedzą także, 
jak można zdefiniować ryzyko 
artystyczne i na jakich obszarach 
do niego dochodzi.

9.12 | 12:00

Mobbing i molestowanie. Rozmowa 
z aktorem Janem Englertem

Prowadzenie: Jacek Cieślak

Dyrektor artystyczny Teatru 
Narodowego, wybitny aktor, który 
debiutował w filmie „Kanał” Wajdy 
w 1957 roku, mówi o tym, jak 
zmieniało się w środowisku teatralnym 
postrzeganie takich kwestii, jak 
mobbing i molestowanie: od 
tabuizowania tych problemów po 
dyskusję po publikacji o sytuacji 
w zespole Gardzienic. Dzieli się 
także refleksjami po premierze 
filmu z prób do spektaklu „Proces” 

Krystiana Lupy. Jan Englert 
przywołuje swoje doświadczenia 
w pracy z takimi reżyserami, jak Jerzy 
Jarocki i Kazimierz Dejmek, którzy 
nieraz wzbudzali kontrowersje swoimi 
metodami.

8.12 | 12:00

Crossing and Converging: Artists 
and	Civil	Servants	–	panel	
discussion

ParticiPants: Dorota Ignatjew (chief 
executive of J. Osterwa Theatre 
in Lublin), Michał Kotański (chief 
executive of S. Żeromski Theatre in 
Kielce), Jacek Głomb (chief executive 
of H. Modrzejewska Theatre in 
Legnica)

Moderator: Łukasz Drewniak

Realpolitik in the Polish theatre in the 
years 2015–2020. The chief 
executives of several important Polish 
stages 
will be asked about the behind the 
scenes negotiations with civil servants, 

politicians and organisers. How do they 
talk with them and what about? Who is 
and who might be an ally of a reformer- 
-chief executive in the Polish theatre? 
Who is threatened by the theatre 
and who finds it inconvenient? The 
participants will also say how artistic 
risk can be defined and in what areas it 
can be encountered.

9.12 | 12:00

Mobbing and Molestation: 
Discussion with actor Jan Englert

Moderator: Jacek Cieślak

The artistic director of the National 
Theatre and a distinguished actor 
who made his debut in Andrzej 
Wajda’s 1957 film Sewer talks about 
how the perception of mobbing and 
sexual abuse has changed in the 
theatrical milieu: from tabooing the 
problems to discussions sparked by 
the article about the situation in the 
Gardzienice ensemble. He also shares 
his reflections after the premiere of 
a film documenting the rehearsals for 

The Trial directed by Krystian Lupa. 
Jan Englert recalls his experiences 
of collaborating with such directors as 
Jerzy Jarocki and Kazimierz Dejmek, 
whose working methods often aroused 
controversy.
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Rozmowa	z	aktorką	Ewą	Skibińską	
oraz dziennikarzem Witoldem 
Mrozkiem

Prowadzenie: Jacek Cieślak

Ostatnie tygodnie przyniosły burzliwą 
dyskusję wokół zespołu Gardzienic i jej 
lidera Włodzimierza Staniewskiego po 
publikacji Witolda Mrozka w „Gazecie 
Wyborczej”. Dziennikarz opowie 
o granicach procesu twórczego, 
związanych z nim przekroczeniach 
i odpowiedzialności wynikającej z tej 
świadomości.

Głośno było również o filmie 
„Spróbujmy skoczyć razem do studni” 
dokumentującym próby Krystiana 
Lupy przed premierą „Procesu” 
Franza Kafki. Pokazuje on kulisy pracy 
wybitnego inscenizatora, ale dla osób 
spoza środowiska może być szokujący: 
ujawnia wielkie emocje, tarcia między 
reżyserem a aktorami, a także 
towarzyszący im nieparlamentarny 
język. O tym, jaka jest atmosfera 
wśród współpracowników Lupy, 
porozmawiamy z Ewą Skibińską 
– od wielu lat występującą w jego 
spektaklach.

10.12 | 12:00

„Ci	nowi”	–	panel	dyskusyjny

Uczestnicy: Matylda Baczyńska 
(dyrektorka artystyczna Teatru 
im. L. Solskiego w Tarnowie), Wojciech 
Faruga (dyrektor Teatru Polskiego 
w Bydgoszczy), Redbad Klynstra 
(dyrektor Teatru im. J. Osterwy 
w Lublinie)

Prowadzenie: Łukasz Drewniak

W kilku ważnych ośrodkach teatralnych 
w 2020 roku zmieniło się kierownictwo. 
Ile wolno nowemu dyrektorowi? 
Dyrektorzydebiutanci opowiedzą 
o swoich zamierzeniach programowych, 
o zagrożeniach i nadziejach, 
o konfrontacji planów z rzeczywistością 
w kontekście budżetowym. Jakie mają 
rozwiązania na czas kryzysu i pandemii? 
Jak z ich perspektywy wyglądały 
konkursy i nominacje w tym dziwnym 
pandemicznym sezonie? Uczestnicy 
debatują, ile powinny trwać kadencje 
dyrektorskie, a także kiedy ma sens 
przeprofilowywanie teatru. 

Discussion with actress Ewa 
Skibińska	and	journalist	Witold	
Mrozek

Moderator: Jacek Cieślak

The last few weeks have brought 
a heated discussion around the 
“Gardzienice” theatrical ensemble 
and its leader Włodzimierz Staniewski 
following Witold Mrozek’s article in 
“Gazeta Wyborcza.” The journalist 
will talk about the limits of a creative 
process, transgressions and 
responsibility that follows from this 
awareness.

Another publication that gained 
much publicity was the documentary 
film Let’s Try to Jump Into the 
Well, which shows Krystian Lupa’s 
rehearsals for The Trial by Franz 
Kafka. The film presents the behind 
the scenes work of the distinguished 
director, but outsiders may find it 
shocking: it reveals violent emotions, 
frictions between the director and the 
actors and accompanying language 
that is considered unparliamentary. 
We will talk about the atmosphere 
among Lupa’s collaborators with Ewa 
Skibińska, who has been performing 
in his productions for many years.

10.12 | 12:00

“The	New	Ones”	–	panel	discussion	

ParticiPants: Matylda Baczyńska 
(artistic director of L. Solski Theatre 
in Tarnów), Wojciech Faruga 
(chief executive of Polish Theatre 
in Bydgoszcz), Redbad Klynstra (chief 
executive of J. Osterwa Theatre 
in Lublin)

Moderator: Łukasz Drewniak

In 2020 there was a change of 
management in several important 
theatres. How much a new chief 
executive can do? The debuting cheifs 
will talk about their projects concerning 
programmes, about potential threats 
and hopes, about the confrontation 
between plans and reality in terms 
of budget. What solutions do they 
have for the times of crisis and 
pandemic? What did the competitions 
and nominations look like from their 
perspective in this strange pandemic 
season? The participants debate about 
how long the chief executive’s term of 
office should be and when reprofiling 
a theatre makes sense.
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5.12 | 20:00

Muzeum	kinetycznych	osobliwości

Spotkanie z reżyserem Michałem 
Zadarą 

Prowadzenie: Tomasz Domagała

Podróż w głąb mobilnego świata 
Olgi Tokarczuk i całej gamy jego 
różnorodnych bohaterów na 
marginesie przygotowań do premiery 
adaptacji „Biegunów” w reżyserii 
Michała Zadary. Rozmawiamy 
o szczególnie istotnej kwestii 
narratora – jego zmysłu obserwacji 
oraz czułości wobec napotykanych na 
drodze postaci, a także umiejętności 

SPOTKANIA Z TWÓRCAMI
5.12 | 16:30

Kim	są	Ziemianie?

Spotkanie z reżyserką Magdą Szpecht 
i dramaturżką Agnieszką Jakimiak

Prowadzenie: Katarzyna Niedurny

Z Magdą Szpecht, reżyserką 
spektaklu „Fiasko” na podstawie 
prozy Stanisława Lema, rozmawiamy 
o tym, kim z perspektywy kosmosu 

5.12 | 16:30

Who	Are	Earthmen?

Meeting with director Magda Szpecht 
and dramatist Agnieszka Jakimiak

Moderator: Katarzyna Niedurny

We talk to Magda Szpecht, the 
director of Fiasco based on 
Stanisław Lem’s fiction, about who 
Earthmen are from the perspective 

MEETINGS WITH THE ARTISTS
of the outer space, how they function 
and what they worry about. We try 
to answer the equally important 
question of who the Earthmen that 
occupy themselves with the theatre 
are and whether they will cope in the 
face of the Covid-19 crisis.

spoglądania na cały ten ruchomy 
świat z dystansu, z perspektywy 
widza zafascynowanego ludzkimi 
„osobliwościami”, zakonserwowanymi 
w powieści (i w kulturze) niczym 
w słojach z formaliną.

5.12 | 20:00

The Museum of Kinetic Oddities

Meeting with director Michał Zadara

Moderator: Tomasz Domagała

A journey into the mobile world of Olga 
Tokarczuk and the whole spectrum 
of her various heroes as a side note 
to the preparations for the premiere 
of the adaptation of Flights directed 
by Michał Zadara. We talk about the 
particularly important issue of the 
narrator: his/her observation skills, 
tenderness towards the people he/
she encounters on his/her way, the 
ability of looking at that mobile world 

from a distance, from the perspective 
of an onlooker fascinated with human 
“oddities” preserved in the novel (and 
culture) like in formalin jars.
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trapi. Próbujemy odpowiedzieć na 
równie ważne pytanie, kim są Ziemianie 
zajmujący się teatrem i czy poradzą 
sobie w obliczu covidowego kryzysu.
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6.12 | 15:30

Biografia	męskości

Spotkanie z reżyserem Michałem 
Buszewiczem

Prowadzenie: Katarzyna Niedurny

Czym jest męskość? Jak rozumieć ją 
w kontekście własnej biografii, a także 
przekazów rodzinnych? Jak odnosi 
się ona do struktury władzy w teatrze 
i pozycji reżysera? Na te i inne 
pytania odpowiada Michał Buszewicz, 
autor tekstu i reżyser spektaklu 
„Autobiografia na wszelki wypadek”.

6.12 | 17:30

Gdzie	się	zaczyna	prowincja?	

Spotkanie z reżyserem Michałem 
Borczuchem

Prowadzenie: Katarzyna Niedurny

Centrum i peryferie to nie są 
pojęcia geograficzne. Nadają one 
przestrzeni priorytet ważności, 
opowiadają o władzy. Podczas gdy 
światło reflektorów skierowane jest 
na centrum, prowincja pozostaje 
schowana w cieniu. Michał Borczuch, 
reżyser przedstawienia „Aktorzy 
prowincjonalni. Sobowtór” opowiada 

o tych kategoriach w kontekście 
swojej pracy. Porusza także kwestię 
obowiązującej hierarchii teatralnej 
i poddaje ją wewnętrznej krytyce.

the binding theatrical hierarchy and 
subjects it to internal criticism.

6.12 | 17:30

Where	Do	Provinces	Begin?	

Meeting with director Michał Borczuch

Moderator: Katarzyna Niedurny

The centre and periphery are not 
geographic notions. They bestow 
a priority of importance upon space; 
they talk about power. While the 
centre is in the limelight, the province 
remains hidden in the shadows. 
Michał Borczuch, the director of 
the performance Provincial Actors: 
The Doppelgänger talks about these 
categories in the context of his work. 
He also touches upon the question of 

6.12 | 15:30

Biography of Masculinity

Meeting with director Michał 
Buszewicz

Moderator: Katarzyna Niedurny

What is masculinity? How to 
understand it in the context of one’s 
own biography as well as family tales? 
How does it correspond with the 
structure of power in a theatre and the 
position of the director? These and 
other questions will be answered by 
Michał Buszewicz, the author of the 
text and director of the performance 
Autobiography Just In Case.
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6.12 | 00:00

Zrekonstruować	świat,	który	runął

Spotkanie z reżyserem Jakubem 
Skrzywankiem oraz teatrologiem 
i dramaturgiem Grzegorzem Niziołkiem

Prowadzenie: Tomasz Domagała

Oparta o reinterpretację mitu Kaspara 
Hausera próba zastanowienia się nad 
sytuacją ofiar, narracją krzywd oraz ich 
miejscu w ludzkiej pamięci, połączona 
z próbą sformułowania definicji i gra-
nic naszej odpowiedzialności w tych 
kwestiach. Wszystko to na marginesie 
narastającej we współczesnym świecie 
tendencji do przepisywania historii, 

7.12 | 17:15

Granice	prywatności

Spotkanie z choreografką i reżyserką 
Dominiką Knapik oraz dramaturżką 
Patrycją Kowańską 

Prowadzenie: Anna Królica, Wojciech 
Drath

„Agon” Dominiki Knapik to mocny 
kobiecy głos dotykający kwestii 
łączenia macierzyństwa i pracy 
artystycznej. Rozmowa porusza 
kluczowe zagadnienia dla spektaklu, 
czyli pojawiające się w tkance 
przedstawienia pracoholizm 

oraz potrzebę realizowania się 
poprzez pracę na deskach teatru. 
Ponieważ autobiografia reżyserki 
jest pretekstem do spektaklu, nie 
może zabraknąć pytań o granicę 
prywatności. Rozmówcy dopytują 
także o sposoby pracy i przebieg 
procesu twórczego nad „Agonem”, 
odsłaniając co nieco kulisy pracy nad 
spektaklem. Naświetlane są różne 
tradycje choreograficzne włączone 
do przedstawienia w funkcji cytatu. 
Rozmowa toczy się wokół różnych 
wątków tak, by nie zdradzić samego 
przebiegu i sedna spektaklu. 

to rewrite history and “erase” various 
facts or figures whom certain political 
milieus deem inconvenient. 

autobiography is a pretext for the 
performance, the question about the 
limits of privacy cannot be missed out. 
The interlocutors also inquire about 
the methods and the course of creative 
process in working on Agon, thus 
revealing the behind the scenes work 
on the production. Light is thrown 
on various choreographic traditions 
included in the show in the function 
of a quotation. The discussion revolves 
around different issues in such as way 
so as not to reveal the course and 
essence of the performance.

dokonywanej w celu „wygumkowania” 
rozmaitych faktów czy postaci niewy-
godnych dla określonych środowisk 
politycznych.   

6.12 | 00:00

Reconstructing the World That 
Collapsed

Meeting with director Jakub 
Skrzywanek and theatrologist and 
dramatist Grzegorz Niziołek

Moderator: Tomasz Domagała

An attempt to reflect on the situation of 
victims, the narration about harm and 
their place in human memory based 
on the reinterpretation of the myth of 
Kaspar Hauser. At the same time it is 
an attempt to delineate the limits of our 
responsibility in these matters. All of 
this as a side note to the growing trend 

7.12 | 17:15

The Limits of Privacy

Meeting with choreographer and 
director Dominika Knapik and 
dramatist Patrycja Kowańska

Moderator: Anna Królica, Wojciech 
Drath

Agon by Dominika Knapik is a powerful 
feminine statement that touches on 
the question of combining motherhood 
and an artistic career. The discussion 
raises some issues that are of key 
importance for the show: workaholism 
and the need to be fulfilled through 
working on stage. Since the director’s 

112 113



E N

P L

7.12 | 19:30

Ocalić	świat	w	teatrze	

Spotkanie z reżyserem Pawłem Łysakiem 
i aktorem Artemem Manuilovem

Prowadzenie: Tomasz Domagała

Rozmowa o istocie i powinnościach 
teatru wobec wyzwań współczesnego 
świata, poszerzona o refleksję dotyczą-
cą granic zaangażowania i możliwości 
realnego wpływu na innych ludzi. Czy 
można zmienić otaczający nas świat 
poprzez sztukę? Poszukujemy odpo-
wiedzi na to pytanie w kontekście spek-
taklu „Jak ocalić świat na małej scenie” 
z Teatru Powszechnego w Warszawie.

8.12 | 17:30

Blisko/daleko	

Spotkanie z reżyserką Weroniką 
Szczawińską

Prowadzenie: Katarzyna Niedurny

W „Nigdy więcej wojny” Weronika Szcza-
wińska pracowała na wspomnieniach 
wojennych babci, w „Po prostu” zerka 
w głąb rodzinnych konotacji, wystawiając 
autobiograficzny dramat ojca swojego 
partnera. W czasie rozmowy opowiada 
o pracy z materiałem biograficznym, 
a także o budowaniu kontaktu z publicz-
nością za pomocą teatralnej przestrze-
nim, jak i za pośrednictwem kamery.

8.12 | 19:20

Między	kiczem	a	sentymentalizmem

Spotkanie z reżyserem Cezarym 
Tomaszewskim

Prowadzenie: Tomasz Domagała

Próba uchwycenia głównych tematów 
i strategii twórczych jednego 
z najciekawszych i najszybciej 
ewoluujących artystycznie polskich 
reżyserów teatralnych średniego 
pokolenia. Rozmowa oparta 
o przykłady jego realizacji scenicznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
prezentowanych na festiwalu spektakli 
„Gracjana Pana” z Teatru Capitol we 

Wrocławiu oraz „Cudu mniemanego, 
czyli Krakowiaków i Górali” z Teatru 
im. J. Słowackiego w Krakowie. 

Moderator: Tomasz Domagała

Discussion about the essence and 
duties of the theatre in the face of the 
challenges of contemporary world 

including a reflection on the 
limits of involvement and 
the possibility of actually 
influencing other people. 
Can you change the world 
around through art? We 
are looking for an answer 
to this question in the 
context of the production 
How to Save the World 
on a Small Stage? by the 
Powszechny Theatre in 
Warsaw.

8.12 | 19:20

Between Kitsch and Sentimentality

Meeting with director Cezary 
Tomaszewski

Moderator: Tomasz Domagała

An attempt to pinpoint the main 
subjects and creative strategies of 
one of the most interesting and rapidly 
evolving Polish theatre directors of the 
middle generation. The discussion is 
based on examples of his stagings with 
special emphasis on the productions 
presented at the festival: Gracjan 
Mister and The Supposed Miracle, 
or Cracovians and Highlanders.

7.12 | 19:30

Saving the World at the Theatre

Meeting with director Paweł Łysak and 
actor Artem Manuilov

8.12 | 17:30

Near/Far	

Meeting with director Weronika 
Szczawińska

Moderator: Katarzyna Niedurny

In Never Again War Weronika Szczawiń-
ska worked on the wartime momories of 
her granny. In Simply she takes a peek 
inside the family connotations by staging 
an autobiographical drama of her part-
ner’s father. During the discussion she 
talks about working with biographical 
material as well as building contact with 
the audience both by means of theatri-
cal space and using a camcorder.
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8.12 | 23:00

Przestrzeń	czułości

Spotkanie z reżyserem Tomaszem 
Fryzłem, dramaturgiem Piotrem 
Froniem oraz aktorami Kingą 
Bobkowską i Adamem Borysowiczem

Prowadzenie: Katarzyna Niedurny

Twórcy spektaklu „Bezpieczne 
miejsce” – w swoim spektaklu oraz 
w rozmowie – opowiadają o człowieku 
w licznych kryzysach ogólnoświatowych 
i prywatnych. Zastanawiają się, jak 
szukać schronienia w rozdygotanym 
świecie. Próbują skalę osobistego 
przeżycia przełożyć na szerszą 

egzystencjalnospołeczną przestrzeń. 
Szukają przy tym czułości, odnosząc 
ten termin do własnej pracy teatralnej 
– sposobu podejścia jednocześnie do 
materii teatralnej, jak i świata, aktora 
i człowieka. Dywagują, jak stworzyć 
bezpieczne miejsce na scenie dla siebie 
samych – osób zaczynających teatralną 
karierę.  

9.12 | 16:00

Gnieźnieńska	(r)ewolucja.	

Spotkanie z dyrektorkami Teatru 
im. A. Fredry w Gnieźnie Joanną 
Nowak i Marią Spiss

Prowadzenie: Jacek Cieślak

Aż dwa spektakle Boskiej Komedii to 
produkcje z Gniezna. Śledzimy rozwój 
gnieźnieńskiej sceny od początku 
dyrekcji Joanny Nowak w 2013 roku, 
poprzez zmianę repertuaru, przygo-
towania i edukację widowni, aż do mo-
mentu, gdy scena z Gniezna stała się 
tak częstym gościem festiwali premium, 
jak wcześniej teatry z Wałbrzycha czy 

Legnicy. Gniezno (70 tys. mieszkań-
ców) jako przykład wzrostu renomy 
lokalnej sceny w mieście uznawanym 
za prowincjonalne do poziomu teatrów 
metropolitalnych.

and social perspective. At the same 
time they look for tenderness, the term 
referring to their own theatrical work: 
the way to approach both theatrical 
matter and the world, actor, man. They 
wonder how to create a safe place 
on stage for themselves as persons 
embarking on a stage career.

education, till the moment when the 
Gniezno company became as frequent 
a guest of top festivals as the theatres 
from Wałbrzych or Legnica did before. 
Gniezno (70 thousand inhabitants) as 
an example of the rise of reputation 
of the local stage to reach the level 
of metropolitan theatres in a town 
considered to be provincial.

8.12 | 23:00

A Space For Tenderness

Meeting with director Tomasz 
Fryzeł, dramatist Piotr Froń, actress 
Kinga Bobkowska and actor Adam 
Borysowicz

Moderator: Katarzyna Niedurny

Both in their performance and in the 
discussion the authors of A Safe Place 
talk about a man in numerous global 
and private crises. They wonder how 
to look for shelter in the world that 
has been thrown into a dither. They 
try to translate the scale of a personal 
experience into a broader existential 

9.12 | 16:00

The Gniezno (R)evolution

Discussion with the management of 
A. Fredro Theatre in Gniezno: Joanna 
Nowak (chief executive) and Maria 
Spiss (artistic director)

Moderator: Jacek Cieślak

Two performances of the Divine 
Comedy Festival are productions 
that come from Gniezno. We have 
been following the development of 
the Gniezno stage since 2013, when 
Joanna Nowak became the chief 
executive, through a change in the 
repertoire, audience preparation and 

zd
ję

ci
a 

(p
ho

to
s)

: K
la

ud
yn

a 
S

ch
ub

er
t

116 117



E N

P L

9.12 | 16:30

Współczesne	czarownice

Spotkanie z dramaturżką Jolantą 
Janiczak i reżyserem Wiktorem 
Rubinem 

Prowadzenie: Jacek Cieślak

Znany tandem teatralny wprowadza 
w kulisy spektaklu „I tak nikt mi nie 
uwierzy” z Teatru im. A. Fredry 
w Gnieźnie, poświęconego ostatniej 
„czarownicy” spalonej na stosie 
w Europie na początku XIX wieku. 
Dla twórców motyw szukania w czasie 
przesileń i kryzysów kozła ofiarnego 
wśród słabszych stał się punktem 

wyjścia do analizy „kolonizowania” 
kobiet – ograniczenia ich edukacji, 
uprzedmiotowienia i seksualizowania 
w męskim świecie, co ma również 
miejsce we współczesnej polityce.

9.12 | 18:40

O mechanizmach wykluczania

Spotkania z twórcami „Powrotu do 
Reims”: reżyserką Katarzyną Kalwat, 
aktorem Jackiem Poniedziałkiem, 
dramaturgiem Beniaminem Bukowskim 
oraz dyrektorem Teatru Łaźnia Nowa 
Bartoszem Szydłowskim

Prowadzenie: Jacek Cieślak

„Powrót do Reims” Didiera Eribo-
na, wybitnego francuskiego filozofa 
i socjologa, była dla wielu najważniej-
szą przetłumaczoną na polski książką 
w ostatnich latach. W opowieści 
o wykluczeniu społecznym i tożsa-

mościowym geja z przedmieść Reims 
zobaczyliśmy się wszyscy – niezależ-
nie od przekonań i orientacji seksu-
alnej. Przedstawienie w Łaźni Nowej 
powstaje w czasie, gdy napisana 
przed dekadą książka Eribona nabiera 
w Polsce wyjątkowej aktualności – 
i zdecydowanie nie jest to powód do 
radości. O utożsamieniu z „Powrotem 
do Reims”, mechanizmach różnorod-
nego wykluczenia oraz poszukiwaniu 
odpowiedniego języka teatralnego dla 
tego tekstu rozmawiamy z twórcami 
predstawienia.

the analysis of “colonising” women: 
limiting their educational opportunities, 
objectification and sexualisation in 
the male world, which is also the case 
in contemporary politics.

from the suburbs of Reims all of us saw 
themselves, regardless of beliefs and 
sexual orientation. The production at 
Łaźnia Nowa is coming into being at the 
time when Eribon’s decade-old book 
is becoming exceptionally up to date 
– and this is definitely not a reason to 
rejoice. We talk with the authors of the 
production about identifying oneself 
with Returning to Reims, the mechani-
sms of diverse exclusions and sear-
ching for the proper means of dramatic 
expression for the text.

9.12 | 16:30

Modern Witches

Meeting with dramatist Jolanta 
Janiczak and director Wiktor Rubin

Moderator: Jacek Cieślak

A well-known theatrical tandem gives 
you an insight into the performance 
No One Will Believe Me Anyway of 
the A. Fredro Theatre in Gniezno, 
which is dedicated to the last “witch” 
burned at the stake in Europe in 
the early 19th century. The motif of 
looking for a scapegoat among the 
weaker in times of crisis became for 
the authors a point of departure for 

9.12 | 18:40

On Mechanisms of Exclusion

Meetings with the authors of Returning 
to Reims: director Katarzyna Kalwat, 
actor Jacek Poniedziałek, dramatist 
Beniamin Bukowski and chief executive 
of the Łaźnia Nowa Theater Bartosz 
Szydłowski

Moderator: Jacek Cieślak

Returning to Reims by the prominent 
French philosopher and sociologist Di-
dier Eribon has been for many the most 
important book translated into Polish 
in the recent years. In the story about 
social and identical exclusion of a gay 
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9.12 | 22:00

Krótka rozmowa o teatrze

Spotkanie z reżyserem Marcinem 
Liberem

Prowadzenie: Jacek Cieślak 

Reżyser przedstawia swoje doświad-
czenia związane z teatrem w Gnieź-
nie, poczynając od spektaklu „Szaj-
ba” z gościnnymi aktorami, poprzez 
absolutnie lokalne produkcje „Krótka 
rozmowa ze Śmiercią” i „Piczomira”. 
W tym świetle pokazana jest ewolucja 
gnieźnieńskiej sceny, ale także warszta-
tu Libera, który stworzył w Teatrze im. 
A. Fredry w Gnieźnie bodaj najbardziej 
zbalansowane spektakle.

10.12 | 19:00

Spektakl dla narodu

Spotkanie z reżyserem Jędrzejem 
Piaskowskim i dramturgiem Hubertem 
Sulimą

Prowadzenie: Jacek Cieślak

„Nad Niemnem” na podstawie 
powieści Elizy Orzeszkowej 
w inscenizacji Jędrzeja Piaskowskiego 
stało się jednym z najważniejszych 
wydarzeń teatralnych trudnego 
2020 roku. Nikt nie spodziewał się, 
że pozytywistyczna lektura szkolna 
doczeka się spektaklu tak czułego 
i ironicznego, wiernego przesłaniu 

powieści, a przy tym nowocześnie 
zdystansowanego. Z reżyserem „Nad 
Niemnem” Jędrzejem Piaskowskim 
i dramaturgiem Hubertem Sulimą 
rozmawiamy o tym, jak rodził się ów 
„spektakl dla narodu” – jak nazywają 
go twórcy, o inscenizowaniu klasyki 
bez konieczności jej przepisywania, 
o trzeciej drodze między szacunkiem 
dla tradycji a zanurzeniem się 
w eksperyment. Oraz o tym, po co jest 
śpiewająca kurka w „Wujaszku Wani” 
Czechowa…

created probably his most balanced 
performances.

modern in its distance to it. We talk 
to Jędrzej Piaskowski and dramatist 
Hubert Sulima about how this “show 
for the nation”, as the authors call it, 
was being born, about staging classics 
without the necessity to rewrite it 
and about the third way between 
respect for tradition and plunging 
into experiment. Plus about what the 
singing chicken in Chekhov’e Uncle 
Vanya is for…

9.12 | 22:00

A Short Conversation About 
the Theatre

Meeting with director Marcin Liber

Moderator: Jacek Cieślak 

The director presents his experiences 
related to the theatre in Gniezno 
starting with the performance 
Crankiness with guest actors, 
through thoroughly local productions 
A Short Conversation with Death and 
Piczomira. In the light of it the evolution 
of the Gniezno stage is shown, but also 
the evolution of Liber’s technique, who 
at the A. Fredro Theatre in Gniezno 

10.12 | 19:00

A Show for the Nation

Meeting with director Jędrzej 
Piaskowsk and dramatist Hubert 
Sulima

Moderator: Jacek Cieślak

On the Niemen based on the novel 
by Eliza Orzeszkowa directed by 
Jędrzej Piaskowski became one of 
the most important theatrical events 
of the tough year 2020. No one would 
expect that the positivist set text 
would live to inspire a performance 
that is so tender and ironic, true to 
the message of the novel and yet so 
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Dodatkowo zobaczymy 
najnowsze i eksperymentalne premiery 
nowohuckich instytucji: Teatru 
Łaźnia Nowa i Teatru Ludowego, 
oraz partycypacyjny projekt teatralny 
z udziałem nastolatków – „Granice 
otwarte” w reżyserii Łukasza 
Zaleskiego. Nie zabraknie także dyskusji 
wokół współczesnego teatru tworzonego 
z myślą o dzieciach i młodzieży, bo 
celem programu jest inicjowanie, 
budowanie i pielęgnowanie dialogu 
pomiędzy młodymi ludźmi a twórcami 
i artystami. Mała Boska Komedia to 
platforma traktująca młodego odbiorcę 
z szacunkiem i ciekawością. Otwarta na 
jego pomysły, marzenia i potrzeby.

T
his year the Little Divine Comedy – 
a review of the most recent 
performances for children and 

youth – is moving online. Although 
theatres have been closed down, we 
do not want to stop the dialogue with 
young audiences.

The programme includes selected 
titles from Gdańsk, Wrocław, Łódź 
and Krakow. The performances will 
be watched by a democratic Jury 
comprised of children and youth, 
who are going to choose the best 
production and award it with the 
symbolic Grand Prix prize as a token 
of appreciation. There is no better 
recommendation for artists than 
admiration of an engaged audience.

Additionally, we will see the 
most recent, experimental premieres 
of the Nowa Huta establishments: 
Łaźnia Nowa Theatre and Ludowy 
Theatre as well as a participatory 
theatrical project involving teenagers 
– „Open Borders” directed by 
Łukasz Zaleski. There will be also 
room for a discussion around 
contemporary theatre created with 
young audiences in mind, because 
the aim of the programme is initiating, 
building and fostering dialogue 
between young people and artists. 
The Little Divine Comedy is a platform 
that approaches a young recipient 
with respect and interest and is open 
to his/her ideas, dreams and needs.

W 
tym roku Mała Boska Komedia – 
przegląd najnowszych spektakli 
dla dzieci i młodzieży – przenosi 

się do sieci. Choć teatry zostały 
zamknięte, nie chcemy przerywać 
dialogu z młodym widzem.

W programie znalazły się 
wyselekcjonowane tytuły z Gdańska, 
Wrocławia, Łodzi i Krakowa. 
Spektakle obejrzy demokratyczne, 
dziecięcomłodzieżowe Jury, które 
wybierze najciekawszy spektakl 
i przyzna mu symboliczną nagrodę 
Grand Prix w dowód swojego uznania. 
Nie ma lepszej rekomendacji dla 
twórców niż zachwyt zaangażowanej 
publiczności.
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T
his is them. They are between 15 
and 18 years old. No longer chil-
dren, but not yet adults. The young 

in 2020. How do they see reality? How 
do they perceive the world of grown-
ups? What do they think about today’s 
Poland? What do borders mean for 
them? How should the borders be 
drawn up and where they shouldn’t be 
established at all?

“Don’t be afraid to talk. Dare to 
listen” is the motto of the Open Bor-
ders project, which came into being in 
order to unleash the creative potential 
of young people, discover their sensi-
tivity and strengthen the belief that eve-
ryone can be a participant of culture.

“I want to give them a chance 
to speak out. I listen carefully to 

what what they want to tell us about 
Poland and the world. These are 
powerful and important issues, 
for us, adults, too,” says Łukasz 
Zaleski, a director and educator at 
the theatre. The participants talked 
about what democracy, community 
spirit and equality means to them. 
They wondered where our internal 
and external borders lie and how to 
draw them up. It started with writing 
a script together. Today we can watch 
the effect on stage in the form of 
a documentary performance.

The project is an invitation for 
secondary school students to adopt an 
active attitude; it is an encouragament 
to boldly express one’s views in the 
presence of peers and adults.

T
o oni. Mają od 15 do 18 lat. To jest 
ich świat. Już nie dzieci, a jeszcze 
nie dorośli. Młodzi 2020. Jak 

patrzą na rzeczywistość? Jak widzą 
świat dorosłych? Co myślą o dzisiejszej 
Polsce? Czym są dla nich granice? 
Jak należy je wyznaczać, a gdzie nie 
powinno się ich w ogóle stawiać?

„Nie bój się mówić. Odważ się 
słuchać” to hasło wywoławcze projektu 
„Granice otwarte”, który powstał po 
to, aby uwolnić potencjał kreatywny 
młodych osób, odkryć ich wrażliwość, 
ugruntować przekonanie, że każdy 
i każda może być uczestnikiem kultury.

„Chcę dać im głos. Wsłuchuję 
się w to, co chcą nam powiedzieć 

o świecie i o Polsce. To są mocne 
i ważne rzeczy, również dla nas, 
dorosłych” – mówił Łukasz Zaleski, 
reżyser i pedagog teatru. Uczestniczki 
rozmawiały o tym, czym są dla nich 
demokracja, wspólnotowość, równość. 
Zastanawiały się, gdzie przebiegają 
nasze wewnętrzne i zewnętrzne granice 
oraz jak je wyznaczać. Zaczęło się od 
wspólnego napisania scenariusza. Dziś 
efekt pracy możemy oglądać na scenie 
w postaci spektaklu-dokumentu. 

Projekt jest zaproszeniem dla 
licealistek i licealistów do przyjmowania 
postawy aktywnej, zachętą do odważ-
nego wypowiadania swoich poglądów 
wobec rówieśników i wobec dorosłych.

11.12 19:30
kiedy (when)

Łukasz Zaleski
Reżyseria (Director)
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Reżyseria (Director): Łukasz 
Zaleski

Przygotowanie muzyczne (Music 
coach): Anna Stela

Wideo (Video): Borys Dubiański

Obsada (Cast): Maja Franczak, 
Barbara Krzywdziak, Maria 
Macheta, Joanna Maj, Ewa 
Mrożnik, Anna Stokłosa, Matylda 
Sawicka, Adi Szlachetka, Wiktoria 
Wilk

Produkcja (Production): Teatr 
Łaźnia Nowa w Krakowie (Łaźnia 
Nowa Theater in Krakow)

Czas trwania (Duration): 60 min

Wiek (Age): 12+
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P
ia is a captain of a spaceship. 
Together with her teenage 
daughter, aging mother and an 

emotionally unstable android she tries 
to earn a living by organising tours 
around the galaxy. One day her ship is 
attackes by aliens. Will the heroes be 
eaten by representatives of an alien 
civilization? Will the passengers of the 
ship ever go on a trip with them again?

The performance by one of the 
most award-winning duets of the 

Polish children and youth theatre – 
the playwright Maria Wojtyszko and 
director Jakub Krofta – talks about 
ecology, diversity and family relations in 
a surprising and fresh way. It poses the 
question about the limits of humanity, 
about what is human and what is 
not. The Earthlings, aliens, contacts 
between people and even such grave 
issues as the climate crisis and the 
clash of civilizations are taken with 
a pinch of salt.

P
ia jest kapitanką promu 
kosmicznego. Razem 
z dorastającą córką, starzejącą 

się mamą i niestabilnym emocjonalnie 
androidem starają się zarobić 
na życie, organizując wycieczki 
po galaktyce. Pewnego dnia ich 
statek zostaje zaatakowany przez 
kosmitów. Czy bohaterowie zostaną 
zjedzeni przez przedstawicieli obcej 
cywilizacji? Czy pasażerowie promu 
kiedykolwiek wybiorą się jeszcze 
z nimi na wycieczkę? 

Spektakl jednego z najczęściej 
nagradzanych duetów w polskim 
teatrze dla dzieci i młodzieży – dra-
matopisarki Marii Wojtyszko i reżysera 
Jakuba Krofty – w zaskakujący, świeży 
sposób mówi o ekologii, różnorodności 
i rodzinnych relacjach. Pyta o granice 
człowieczeństwa, o to, co jest, a co nie 
jest ludzkie. W przedstawieniu z przy-
mrużeniem oka potraktowano Ziemian, 
kosmitów, kontakty międzyludzkie, a na-
wet zagadnienia tak poważne, jak kryzys 
klimatyczny lub zderzenie cywilizacji. 

13.12 12:00
kiedy (when)

Jakub Krofta
Reżyseria (Director)
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Na podstawie sztuki Marii 
Wojtyszko (Based on a play 
by Maria Wojtyszko)

Reżyseria (Director): Jakub Krofta

Scenografia (Set design): Matylda 
Kotlińska

Muzyka (Music): Joanna 
SówkaSowińska

Reżyseria światła (Lighting design): 
Damian Pawella

Obsada (Cast): Zofia Bartoś, 
Marta Franciszkiewicz (gościnnie/
guest), Hanna Miśkiewicz, 
Wojciech Stachura, Piotr 
Srebrowski, Piotr Kłudka, Krystian 
Wieczyński, Jakub Ehrlich, Jacek 
Gierczak, Jacek Majok

Produkcja (Production): Miejski 
Teatr Miniatura w Gdańsku 
(Miniatura City Theatre in Gdańsk)

Czas trwania (Duration): 75 min

Wiek (Age): 9+

 z
dj

ęc
ia

 (p
ho

to
s)

: P
io

tr
 P

ęd
zi

sz
ew

sk
i

131130



E N

P L

J
anusz Korczak’s King Matt the 
First is a story about a boy who 
became a king overnight. In this 

situation he had to face not only some 
unexpected new responsibilities, but 
also adults, who perceived the world 
and its principles in a completely 
different way.

King Matt the First directed by 
Piotr Sieklucki is a vivid tale set at 
a royal court full of music, dancing 
and visualisations.The eponymous 

protagonist is always accompanied by 
the Master of Ceremony and Felek. 
Guests from far away countries appear 
too and so do some domineering 
ministers, who are the nightmare 
of the little king. The following 
personae appear on stage in the form 
of projections: the Mayor of the City 
of Krakow Jacek Majchrowski, Janusz 
Marchwiński, Jan Peszek, Jerzy 
Stuhr, Andrzej Grabowski and Tomasz 
Schimscheiner.

„K
ról Maciuś Pierwszy” 
Janusza Korczaka to 
opowieść o chłopcu, który 

z dnia na dzień został królem. 
W tej sytuacji musiał zmierzyć się 
nie tylko z niespodziewanymi nowymi 
obowiązkami, ale także z dorosłymi, 
postrzegającymi świat i jego zasady 
zupełnie inaczej niż bohater.  

„Król Maciuś Pierwszy” w reży-
serii Piotra Siekluckiego to barwna 
opowieść rozgrywająca się na kró-

lewskim dworze wypełnionym muzyką, 
tańcem i wizualizacjami. Tytułowemu 
bohaterowi towarzyszy stale obecny 
Mistrz Ceremonii oraz Felek. Pojawiają 
się również goście z dalekich krajów, 
ale i władczy ministrowie, którzy są 
zmorą małego króla. W formie projek-
cji na scenie pojawią się: Prezydent 
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, 
Janusz Marchwiński, Jan Peszek, Jerzy 
Stuhr, Andrzej Grabowski oraz Tomasz 
Schimscheiner.

12.12 18:00
kiedy (when)

Piotr Sieklucki
Reżyseria (Director)
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Ministrowie/Ministers (wideo/
video): Jan Peszek, Andrzej 
Grabowski, Janusz Marchwiński, 
Jacek Majchrowski, Tomasz 
Schimscheiner, Jerzy Stuhr

Produkcja (Production): Teatr 
Nowy Proxima (Nowy Proxima 
Theatre)

Czas trwania (Duration): 75 min

Wiek (Age): 8+
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Korczaka „Król Maciuś Pierwszy” 
Based on Janusz Korczak’s novel King 
Matt the First

Adaptacja (Adaptation): Tomasz 
Kireńczuk

Reżyseria (Director): Piotr Sieklucki

Scenografia, kostiumy (Set design, 
costumes): Łukasz Błażejewski

Projekcje (Projections): Paweł Penarski

Choreografia (Choreography): Karol 
Miękina

Obsada (Cast): Karol Miękina, Michał 
Misza Czorny, Piotr Sieklucki, Alain 
Nca
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T
he performance Lem vs. P.K. Dick 
directed by Mateusz Pakuła and 
produced by Łaźnia Nowa Theater 

is based on the biographies and 
works of two literary giants, pioneers 
of sciencefiction: Stanisław Lem, 
a Polish SF genius and Philip K. Dick, 
a visionary and an unchallenged king 
of global SF literature.

Works of both authors have 
been adapted into films and plays. 
Both continue to inspire artists, 
writers, directors and provoke one 
to ask difficult existential questions. 
Few know, however, that the writers 
knew ich other. And though they 

kept up lively correspondence, they 
never managed to meet in person. 
Why did the two writers’ friendship 
by correspondence turn into hatred, 
which resulted in Dick’s famous 
denunciation letter to the FBI? He 
argued in it that Lem was in fact not 
a writer, but a composite communist 
committee who commanded 
a conspiracy against the United 
States. Polish SF books were intended 
to poison the hearts and minds of 
American citizens by smuggling 
Marxist propaganda in disguise. Was 
the whole misunderstanding due 
exclusively to money?

S
pektakl „Lem vs. P.K. Dick” 
w reżyserii Mateusza Pakuły bazuje 
na biografii i twórczości dwóch 

gigantów literatury, pionierów science 
fiction: Stanisława Lema – polskiego 
geniusza SF, i Philipa K. Dicka – 
wizjonera, niekwestionowanego króla 
fantastyki światowej. 

Dzieła obu ekranizowano 
i adaptowano dla teatru. Obaj w dal-
szym ciągu inspirują twórców, pisarzy, 
reżyserów, prowokują do zadawania 
trudnych egzystencjalnych pytań. 
Jednak mało kto wie, że pisarze się 
znali. I choć intensywnie ze sobą 

korespondowali, to nigdy nie udało 
im się spotkać. Dlaczego korespon-
dencyjna przyjaźń dwóch twórców 
przerodziła się w nienawiść, w wyniku 
której Dick wysłał słynny donos na 
Lema do FBI? Przekonywał w nim, 
że Lem to nie pisarz, ale wielooso-
bowy komunistyczny komitet, który 
dowodzi spiskiem przeciwko Ameryce. 
Polskie książki SF mają natomiast 
zatruć serca i umysły obywateli USA, 
przemycając zakamuflowaną mark-
sistowską propagandę. Czy całemu 
nieporozumieniu winne były tylko 
pieniądze?

13.12 19:00
kiedy (when)

Mateusz Pakuła
Reżyseria (Director)
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Tekst i reżyseria (Text and 
direction): Mateusz Pakuła

Scenografia i kostiumy (Set 
design and costumes): Justyna 
Elminowska

Reżyseria światła (Lighting design): 
Paulina Góral

Muzyka (Music): Antonis Skolias

Postaci z offu (Voices from off 
stage): Małgorzata Gałkowska, 
Łukasz Lamża, Szymon 
Mysłakowski, Zuzanna Skolias 
i Mateusz Pakuła

Inspicjent (Stage manager): 
Marcin Stalmach

Obsada (Cast): Tomasz 
Schuchardt, Jan Jurkowski

Produkcja (Production): Teatr 
Łaźnia Nowa w Krakowie (Łaźnia 
Nowa Theater in Krakow)

Czas trwania (Duration): 70 min 

Wiek (Age): 16+ 
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B
utterfly directed by Marcin Liber 
is another Wrocław Puppet 
Theatre’s production created 

by a director associated mainly with 
adult theatre. This time, he decided 
to confront child audience. The 
performance touches on the subject 
of fears, both children’s ones – 
of loneliness and abandonment and 
adult’s – of loss of freedom and 
excessive attachment.

Rutka is 5 and is really scared 
of darkness. Unfortunately, her parents 
think that children should fall asleep 
with lights off. Who will help Rutka at 
night in a dark, terrible room? Perhaps 
the Fish-Glowworm? A seal from 
behind the wall? A car, with which she 

will set off on an adventurous tour 
around the town? And maybe… she 
herself will discover a magic power 
inside her, which will allow her not to be 
scared anymore?

Butterfly written by Sikorska 
-Miszczuk is a metaphorical story 
of growing up in which both children 
and adults can see themselves. In 
Marcin Libera and Mirek Kaczmarek’s 
modren staging it becomes a tale of the 
battle between good and evil, the clash 
between the light and dark powers, but 
first and foremost – of faith in man and 
in interspecies friendship. The world 
on stage is co-created by unique music 
and beautiful songs composed by Jerz 
Igor band.

„M
otyl” Marcina Libera to 
kolejne przedstawienie 
Wrocławskiego Teatru Lalek 

stworzone przez reżysera kojarzonego 
głównie z teatrem dla dorosłych, 
który po raz pierwszy decyduje się 
zmierzyć z dziecięcą publicznością. 
Spektakl porusza temat lęków: tych 
dziecięcych – przed samotnością 
oraz opuszczeniem, i tych dorosłych 
– przed utratą wolności i nadmiernym 
przywiązaniem.

Rutka ma pięć lat i bardzo boi 
się ciemności. Niestety, jej rodzice 
uważają, że dzieci powinny zasypiać 
przy zgaszonym świetle. Kto pomoże 
Rutce nocą w czarnym, groźnym 
pokoju? Może RybaŚwietlik? Foka 
zza ściany? Samochód, z którym 

wyruszy na pełną przygód wędrówkę 
przez miasto? A może… ona sama 
odkryje w sobie czarodziejską moc, 
która pozwoli jej nie bać się już 
niczego? 

„Motyl” SikorskiejMiszczuk to 
metaforyczna historia dorastania, 
w której i dzieci, i dorośli mogą 
zobaczyć siebie. W nowoczesnej 
inscenizacji Marcina Libera i Mirka 
Kaczmarka staje się ona opowieścią 
o walce dobra ze złem, o starciu 
jasnych i ciemnych mocy, a przede 
wszystkim – o wierze w człowieka 
i międzygatunkową przyjaźń. 
Świat spektaklu współtworzą 
niepowtarzalna muzyka i piękne 
piosenki skomponowane przez zespół 
Jerz Igor.

11.12 18:00
kiedy (when)

Marcin Liber
Reżyseria (Director)
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Tekst (Text): Małgorzata Sikorska 
-Miszczuk

Reżyseria (Director): Marcin Liber

Scenografia (Set design): Mirek 
Kaczmarek

Wideo (Video): Karol Rakowski

Muzyka (Music): Jerz Igor (Igor 
Nikiforow, Jerzy Rogiewicz)

Teksty piosenek (Lyrics): Adam 
Repucha, Joanna Halszka 
Sokołowska, Grzegorz Uzdański

Asystentka reżysera (Assistant 
director): Ada Tabisz

Inspicjentka (Stage manager): 
Agnieszka Drobna

Obsada (Cast): Agata Cejba, 
Kamila Chruściel, Jolanta 
Góralczyk, Agata Kucińska, Marta 
Kwiek, Radosław Kasiukiewicz, 
Marek Koziarczyk, Igor Kujawski 
(gościnnie), Konrad Kujawski, 
Grzegorz Mazoń

Produkcja (Production): 
Wrocławski Teatr Lalek (Wrocław 
Puppet Theatre)

Czas trwania (Duration): 70 min

Wiek (Age): 6+
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M
agdalena Miklasz, the creator 
of such productions for young 
audience as Łauma the Witch 

or Captain Nemo, Maciej Podstawny, 
the not-quite-grown up author of the 
adaptation and the one-eyed pirate 
set designer Mirek Kaczmarek invite 
you to Neverland, where… everything 
went wrong.

Peter, who was too careless 
to forsee the consequences of his 

decisions, let Wendy die. He gave up 
his divine name Pan, grew up and left 
Neverland to the mercy of Captain 
Hook. Now Hook is writing a new 
chapter in the history of the Island. One 
needs to fix the whole story, invite the 
already grown-up Peter to join a new 
voyage and restore his faith in the power 
of imagination. Wendy will come back 
and the Captain’s new precious treasure 
will play a decisive role in the story.

M
agdalena Miklasz, autorka 
takich spektakli dla młodych 
widzów, jak „Łauma, czyli 

czarownica” czy „Kapitan Nemo”, 
Maciej Podstawny – niezbyt dorosły 
autor adaptacji, oraz jednooki 
piracki scenograf Mirek Kaczmarek 
zapraszają do Nibylandii, w której… 
wszystko poszło nie tak. 

Piotruś, zbyt nieostrożny, by 
przewidzieć konsekwencje swoich 

decyzji, dopuścił do śmierci Wendy. 
Porzucił swe boskie imię Pan, dorósł 
i opuścił Nibylandię, zostawiając ją 
na łasce Kapitana Haka. Teraz Hak 
pisze nowy rozdział w historii Wyspy. 
Całą opowieść trzeba naprawić, 
zaprosić dorosłego już Piotrusia do 
nowej podróży i przywrócić mu wiarę 
w potęgę wyobraźni. Wendy powróci, 
a wielką rolę w opowieści odegra 
nowy drogocenny skarb Kapitana.

Magdalena Miklasz
Reżyseria (Director)

11.12 16:00
kiedy (when)
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Wideo (Video): Amadeusz Nosal

Producent (Producer): Bożena 
Sowa

Inspicjent (Stage manager): 
Bartłomiej Oskarbski

Obsada (Cast): Tomasz Międzik, 
Maciej Jackowski, Marta Waldera, 
Mateusz Janicki, Krzysztof 
Piątkowski, Anna Obszańska 
(gościnnie/guest)

Produkcja (Production): Teatr 
im. J. Słowackiego w Krakowie 
(Juliusz Słowacki Theatre 
in Krakow)

Czas trwania (Duration): 100 min 

Wiek (Age): 7+zd
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Na podstawie „Piotrusia Pana” 
J.M. Barrie’ego 
Based on Peter Pan by J.M. Barrie

Reżyseria (Director): Magdalena 
Miklasz

Adaptacja i dramaturgia (Adaptation 
and dramaturgy): Maciej Podstawny

Asystent reżysera (Assistant director): 
Anna Obszańska, Marta Pawlik

Muzyka (Music): Anna Stela

Scenografia i kostiumy (Set design and 
costumes): Mirek Kaczmarek

Reżyseria ruchu (Movement director): 
Marta Chruscinski
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T
he 10-year-old Zosia, who lives 
in the Bałuty district of Łódź, 
spends her holidays at home under 

the care of the eccentric aunt Róża. 
Thanks to her strange acquaintance 
with a new friend named Rutka the 
girl starts to explore the city from 
a different perspective. The new 
playmate is an emissary from the world 
which no longer exists. The heroine 
together with the audience set off on an 
emotional journey back in time.

The performance clashes the 
present with the past in a poetical, 

surreal and humorous way by 
confronting the picture of today’s 
Łódź with the picture of the city 
under German occupation. It also 
juxtaposes the stories of two girls – 
the contemporary Zosia and Rutka, 
who remembers the time of  the 
Litzmannstadt Ghetto. The world 
of the performance directed by 
Karolina Maciejaszek is constructed 
on the principle of specific mapping: 
a phantom-like image of the city 
from the past is projected on today’s 
topography of Łódź.

D
ziesięcioletnia Zosia, mieszkająca 
na łódzkich Bałutach, spędza 
wakacje w domu pod opieką 

ekscentrycznej ciotki Róży. Dzięki 
dziwnej przyjaźni z nową koleżanką 
Rutką zaczyna poznawać miasto z innej 
perspektywy. Nowa towarzyszka zabaw 
jest wysłanniczką ze świata, który już 
nie istnieje. Bohaterka wraz z widzami 
udaje się w emocjonalną podróż do 
przeszłości.

Spektakl w poetycki, surrealny 
i niepozbawiony poczucia humoru 

sposób zderza współczesność 
z przeszłością, konfrontując 
obraz dzisiejszej Łodzi z obrazem 
miasta czasów okupacji. Zderza 
też historie dwóch dziewczyn – 
współczesnej Zosi i pamiętającej 
czasy Litzmannstadt Ghetto Rutki. 
Świat w spektaklu wyreżyserowanym 
przez Karolinę Maciejaszek jest 
zbudowany na zasadzie swoistego 
mappingu – na dzisiejszą topografię 
Łodzi nakładany jest widmowy obraz 
miasta sprzed lat. 

Karolina Maciejaszek
Reżyseria (Director)

12.12 16:00
kiedy (when)
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Na podstawie książki Joanny 
Fabickiej 
Based on a book by Joanna 
Fabicka

Adaptacja, reżyseria (Adaptation, 
direction): Karolina Maciejaszek

Scenografia (Set design): Marika 
Wojciechowska

Muzyka (Music): Piotr Klimek

Choreografia (Choreography): 
Ewelina Ciszewska

Obsada (Cast): Teresa Kowalik, 
Katarzyna Pałka, Wojciech 
Stagenalski, Maciej Kuczyński 
(muzyk/musician)

Produkcja (Production): Teatr 
Lalek Arlekin im. Henryka Ryla 
w Łodzi (Henryk Ryl Arlekin 
Puppet Theatre in Łódź)

Czas trwania (Duration): 70 min

Wiek (Age): 10+
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T
he heroes decide to get off the 
ground by means of the internet 
programme “Win Yourself”. The 

programme takes the participants to 
a remote island, where by performing 
ingenious tasks they would be able to 
test their limits, strengths and weak-
nesses, to see how they cope with 
challenges and transcending their own 
phobias and fears. The hopeful young 
people board the plane. Being sure 
they have control over their decision, 
they remain unaware of the fact that 
they have been used as testers to cre-
ate a very realistic computer game. On 
arriving at the island to heroes realise 
no one is waiting for them. There are 
no spotlights, no host, there is also no 
returning to the old world because it 
ceased to exist. How will the heroes 
cope in a new situation?

B
ohaterowie spektaklu decydują, 
by za sprawą internetowego 
programu „Wygraj siebie” oderwać 

się od ziemi. Program zabiera grupę 
uczestników na odludną wyspę, żeby 
przy pomocy wymyślnych zadań mogli 
oni sprawdzić swoje granice, słabe 
i mocne strony, zobaczyć, jak sobie 
radzą z wyzwaniami, przekraczaniem 
własnych fobii i lęków. Pełni nadziei, ale 
i obaw wsiadają do samolotu. Pewni, 
że mają kontrolę nad swoją decyzją, 
nie wiedzą, że zostali wykorzystani jako 
testerzy do stworzenia bardzo realnej 
gry komputerowej. Po przybyciu na 
wyspę bohaterowie zdają sobie sprawę, 
że nikt na nich nie czeka. Nie ma 
reflektorów, prowadzącego program, 
nie ma też powrotu do dawnego świata, 
bo ten przestał istnieć. Jak poradzą 
sobie w nowej rzeczywistości?

Konrad Dworakowski 
Reżyseria (Director)

13.12 16:00
kiedy (when)

Tekst (Text): Magdalena Fertacz

Reżyseria (Director): Konrad 
Dworakowski

Scenografia (Set design): Marika 
Wojciechowska

Inspicjent (Stage manager): Anita 
WilczakLeszczyńska

Sufler (Prompter): Martyna Rezner

Obsada (Cast): Joanna Chmielecka 
(gościnnie/guest), Iwona Sitkowska, 
Kajetan Wolniewicz, Maciej 
Namysło, Małgorzata Kochan, 
Piotr Franasowicz, Piotr Pilitowski, 
Karol Polak, Wojciech Lato

Produkcja (Production): Teatr 
Ludowy (Ludowy Theatre)

Czas trwania (Duration): TBA

Wiek (Age): 14+
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1 Konrad Dworakowski

Reżyser, okazjonalnie scenograf 
i aktor. Absolwent i wykładowca 
białostockiego Wydziału Sztuki 
Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. 
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, 
Akademii Sztuk Teatralnych we 
Wrocławiu oraz Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 
w Łodzi. W latach 2003–2005 
był kierownikiem artystycznym 
Teatru Lalek Guliwer w Warszawie. 
Reżyserował w teatrach lalkowych 
i dramatycznych w Polsce oraz 
zagranicą. Najważniejsze produkcje: 
„Mikrokosmos”, „Hydrokosmos” Teatru 
Pantomimy we Wrocławiu, „Balladyny 
i romanse”, „Historia występnej 

1 Konrad Dworakowski

Director, occasionally set 
designer and actor. Graduate of the 
Department of Puppet Theatre Arts at 
the Białystok branch of the Aleksander 
Zelwerowicz Theatre Academy of 
Dramatic Arts in Warsaw, where he 
works as a lecturer, of the Wrocław 
branch of the Academy of Theatre 
Arts in Krakow and of the Grażyna 
and Kiejstut Bacewicz University 
of Music in Łódź. In 2003–2005 
the artistic director of the Guliwer 
Puppet Theatre in Warsaw. He 
directed performances at both puppet 
and dramatic theatres in Poland 
and abroad. His most important 
productions include: Microcosmos, 

Hydrocosmos at the Wrocław Mime 
Theatre, Balladynas and Romances, 
The Story of Immoral Imagination, 
The Paul Street Boys, Don Quixote 
at the Pinokio Theatre in Łódź, 
King Matt the First at the Banialuka 
Puppet Theatre in BielskoBiała and 
Dumanowski side A at the Old Theatre 
in Krakow. Konrad Dworakowski is 
the author of scripts and lyrics for 
both children and adults. He also 
runs original workshops in the theatre 
of form. In 2009–2019 the chief 
executive of the Pinokio Theatre 
in Łódź. Mastermind of projects 
connected with socio-cultural 
regeneration on the premises 
of Łodź, Wałbrzych and Katowice. 
Mastermind and artistic director 

wyobraźni”, „Chłopcy z Placu Broni”, 
„Don Kichot” Teatru Pinokio w Łodzi, 
„Król Maciuś I” Teatru Banialuka 
w BielskuBiałej oraz „Dumanowski 
side A” Teatru Starego w Krakowie. 
Konrad Dworakowski jest autorem 
scenariuszy i tekstów piosenek; pisze 
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
Prowadzi także autorskie warsztaty 
z teatru formy. W latach 2009–2019 
był dyrektorem Teatru Pinokio w Łodzi. 
Pomysłodawca projektów związanych 
z rewitalizacją społecznokulturalną 
na terenie Łodzi, Wałbrzycha 
i Katowic (m.in. „Punkty Kultury”, 
„Wjeżdżamy w bramy”, „Bramogranie”). 
Pomysłodawca i dyrektor artystyczny 
Międzynarodowego Festiwalu 
„Teatralna Karuzela”. Zajmuje się 
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przede wszystkim szeroko pojętym 
teatrem wizualnym. W swej twórczości 
próbuje łączyć odległe doświadczenia 
teatru lalek, teatru aktorskiego, 
teatru ruchu oraz obrazu, działając 
w przekonaniu o nieskończonej sile 
poezji i metafory scenicznej.

2 Jakub Krofta

Reżyser, dramatopisarz, 
pedagog, wieloletni dyrektor 
artystyczny Teatru Drak w Hradcu 
Králové, absolwent Akademii 
Teatralnej w Pradze, obecnie 
dyrektor artystyczny Wrocławskiego 
Teatru Lalek. Wyreżyserował ponad 
80 spektakli teatralnych, z których 
wiele zdobyło prestiżowe nagrody 
i zyskało uznanie w Czechach, 
Polsce i na całym świecie. 
Czterokrotny laureat prestiżowej 
czeskiej nagrody festiwalu Skupova 
Plzeň. Laureat Honorowej 
Nagrody im. Jana Dormana 
Polskiego Ośrodka ASSITEJ za 
rok 2008 za „twórcze poszukiwanie 

współczesnego bohatera, 
odkrywanie nowoczesnego języka 
scenicznego, a także podejmowanie 
ważkiej problematyki dorastania 
w teatrze dla dzieci i młodzieży”. 
Jego spektakle zdobyły Grand Prix 
w BielskuBiałej, Toruniu, Warszawie, 
Ostrawie, Lublanie i Zagrzebiu. 
„Sam, czyli przygotowanie do 
życia w rodzinie” w jego reżyserii 
został nagrodzony Grand Prix 
20. Ogólnopolskiego Konkursu 
na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej. Laureat nagrody 
specjalnej 23. Ogólnopolskiego 
Konkursu na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej, w tandemie 
z dramatopisarką i kierowniczką 
literacką WTL Marią Wojtyszko 

laureat Wrocławskiej Nagrody 
Teatralnej 2017 za „celne artystyczne 
ujęcie spraw najtrudniejszych 
w mądrym i niepozbawionym humoru 
spektaklu dla dzieci i dorosłych 
»PiekłoNiebo«”.

fot. Piotr Pędziszewski

3 Marcin Liber  s. 84

fot. Natalia Kabanow

of the International Theatre Carousel 
Festival. He deals mainly with broadly 
understood visual theatre. In his 
creative work he tries to combine the 
remote experiences of puppet theatre, 
actors theatre, physical theatre and 
visual theatre acting in the belief that 
poetry and stage metaphor have 
infinite power.

2 Jakub Krofta

Director, playwright, educator, 
for many years artistic director 
of the Drak Theatre in Hradec 
Králové, graduate of the Academy of 
Performing Arts in Prague, currently 
artistic director of the Wrocław 
Puppet Theatre. He has directed 
over 80 theatrical productions, many 
of which won prestigious awards and 
recognition in the Czech Republic, 
Poland and the world. He was four 
times awarded the prestigious Czech 
prize at the Skupova Plzeň festival. 
Winner of the 2008 Jan Dorman 
Honorary Award of the Polish 
ASSISTEJ Centre for “creative 
search for a contemporary hero, 

disovering a new language of stage 
expression, as well as undertaking the 
important issue of adolescence in the 
theatre for children and youth.” His 
performances were awarded Grand 
Prix in BielskoBiała, Toruń, Warsaw, 
Ostrava, Ljubljana and Zagreb. Sam, 
or Family Life Education directed 
by him was awarded Grand Prix at 
the 20th National Competition for 
Staging Contemporary Polish Plays, 
while he himself won special prize 
at the 23rd National Competition 
for Staging Contemporary Polish 
Plays. In tandem with the literary 
director of Wrocław Puppet Theatre 
Maria Wojtyszko he was the winner 
of the 2017 Wrocław Theatre 
Award for “accurately capturing the 

most difficult issues in a clever and 
humorous performance for children 
and adults Heaven and Hell.”

Photo: Piotr Pędziszewski

3 Marcin Liber  p. 84

Photo: Natalia Kabanow
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4 Karolina Maciejaszek 

Reżyserka teatralna. 
Absolwentka Wydziału Reżyserii 
Dramatu Akademii Teatralnej 
im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie (2008) oraz Teatrologii 
na Wydziale Polonistyki UJ (2003). 
Współpracowała z wieloma teatrami 
dramatycznymi (m.in. Teatr im. 
Jaracza w Olsztynie, Teatr Polski 
we Wrocławiu, Teatr Polski 
w Poznaniu, TR Warszawa, Teatr 
im. Horzycy w Toruniu, Lubuski Teatr 
w Zielonej Górze, Teatr Dramatyczny 
w Warszawie), offowymi (Teatr Rawa 
w Katowicach) i lalkowymi (Teatr 
Pinokio w Łodzi, Teatr Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu, Teatr Lalki i Aktora 

w Olsztynie). Za spektakle dla widowni 
dziecięcej dwukrotnie nagrodzona 
łódzką Złotą Maską. Jej spektakl 
„Ronja, córka zbójnika” zdobył także 
nagrodę dla najlepszego spektaklu 
od Jury Dziecięcego III Festiwalu 
Małych Prapremier w Wałbrzychu 
oraz Nagrodę „Ziarenko” na 
XXI Festiwalu „Korczak” w Warszawie 
(2017). Pasjonatka historii miasta 
Łodzi. Jest autorką sztuki teatralnej 
„Wyspa Chudych” (o obozie dla 
dzieci na ulicy Przemysłowej) oraz 
reżyserką projektów miejskich: 
„Wołanie miasta” oraz „Dzieci obcych 
bogów”. Członkini i współzałożycielka 
kolektywu Czarne Szmaty.

fot. Gabrielle Besenval

5 Magdalena Miklasz 

Reżyserka teatralna, pedagog. 
Ukończyła Szkołę Muzyczna w Nowej 
Hucie w klasie skrzypiec, Akademię 
Teatralną w Białymstoku na Wydziale 
Lalkarskim oraz PWST na Wydziale 
Reżyserii Dramatu. „Przemiana” (2010) 
wg F. Kafki przyniosła jej nagrodę za 
najlepszy debiut reżyserski na Festiwalu 
Debiutantów Pierwszy Kontakt 
w Toruniu. Związana z wieloma teatrami 
w Polsce, m.in. Teatrem Dramatycznym 
w Wałbrzychu, Teatrem Łaźnia 
Nowa, Teatrem im. J. Słowackiego 
w Krakowie, Teatrem Dramatycznym 
w Warszawie, Teatrem Nowym 
w Poznaniu, Teatrem Malabar Hotel, 
Teatrem Współczesnym w Szczecinie. 

Prowadzi zajęcia aktorskie 
w Warszawskiej Szkole Filmowej. 
Interesuje ją styk teatru dramatycznego 
z lalkowym, często szuka inspiracji 
w tekstach niedramatycznych. 
W 2016 roku wyreżyserowała swój 
pierwszy spektakl dla dzieci „Tutaj 
jest wszystko”. Od tej pory co roku 
realizuje spektakle dla młodego widza. 
Są one nagradzane i wyróżnienie 
na wielu festiwalach, często przez 
jury dziecięce. Spektakl „Łauma 
czyli czarownica” wg komiksu Karola 
Kalinowskiego z Teatru Dramatycznego 
w Wałbrzychu otrzymał trzy 
wyróżnienia na Festiwalu „Korczak”, 
dwie nagrody na XVIII Ogólnopolskim 
Festiwalu Dramaturgii Współczesnej 
„Rzeczywistość przedstawiona” 

4 Karolina Maciejaszek 

Theatre director. Graduate 
of the Directing Department at the 
Alexander Zelwerowicz Academy of 
Dramatic Art in Warsaw (2008) and 
theatre studies at the Faculty of Polish 
Studies, Jagiellonian University (2003). 
She collaboarted with many dramatic 
(including Stefan Jaracz Theatre 
in Olsztyn, Polish Theatre in Wrocław, 
Polish Theatre in Poznań, TR Warsaw, 
Wilam Horzyca Theatre in Toruń, 
Lubuski Theatre in Zielona Góra, 
Dramatic Theatre in Warsaw), fringe 
(Rawa Theatre in Katowice) and puppet 
(Pinokio Theatre in Łódź, Puppet and 
Actor Theatre in Wałbrzych, Puppet 
and Actor Theatre in Olsztyn) theatres. 

She was twice awarded the Łodź 
Golden Mask Award. The production 
Ronia, the Robber’s Daughter was 
also awarded the best performance 
prize from the Children’s Jury at the 
3rd Festival of Little Prapremieres 
in Wałbrzych and the Prize “Ziarenko” 
at the 21st Korczak Festival in Warsaw 
(2017). She is passionate about the 
history of the city of Łódź. Author 
of the play Island of the Thin (about 
a concentration camp for children 
in Przemysłowa Street) and director 
of urban projects Call of City and 
Children of Foreign Gods. Member 
and cofounder of the Black Rags 
collective.

Photo: Gabrielle Besenval

5 Magdalena Miklasz 

Theatre director, educator. 
Graduated from a music school in 
Nowa Huta, where she attended 
a violin class, Department of Puppet 
Theatre Arts at the Theatre Academy 
of Białystok and the Faculty of 
Drama Directing at the State Drama 
School. The Metamorphosis (2010) 
after F. Kafka brought her the prize 
for the best director’s debut at the 
First Contact Festival of Debut 
Performances in Toruń. She has 
collaborated with many theatres in 
Poland, such as the Drama Theatre in 
Wałbrzych, the Łaźnia Nowa Theater, 
the J. Słowacki Theatre in Krakow, the 
Dramatic Theatre in Warsaw, the New 

Theatre in Poznań, the Malabar Hotel 
Theatre, the Contemporary Theatre 
in Szczecin. She teaches acting at the 
Warsaw Film School. She is interested 
in the border of drama and puppet 
theatre and often seeks inspiration 
in non-dramatic texts. In 2016 she 
directed Everything Is Here, her first 
performance for children. Since then 
she has annually created performances 
for young audience. They win awards 
and distinctions at various festivals, 
often from children’s jury. The 
production Łauma the Witch based 
on the comic book by Karol Kalinowski 
of the Drama Theatre in Wałbrzych 
received three honourable mentions 
at Korczak Festival, two prizes at 
the 18th Festival of Contemporary 
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Zabrze 2018 i nagrodę za reżyserię 
na IX Międzynarodowym Festiwalu 
Teatralna Karuzela w Łodzi, na którym 
rok wcześniej zdobyła nagrodę za 
reżyserię „Tutaj jest wszystko”.

fot. Monika Stolarska

6 Mateusz	Pakuła	

Dramatopisarz, dramaturg, 
absolwent PWST w Krakowie. Laureat 
Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 
(za tekst „Smutki tropików”), laureat 
i wielokrotny finalista Ogólnopolskiego 
Konkursu na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej (wyróżnienie 
indywidualne za tekst „Mój niepokój 
ma przy sobie broń”). Stypendysta 
Ministra Kultury oraz Miasta Krakowa. 
Jego dramaty były tłumaczone na 
angielski, niemiecki, czeski, hiszpański 
i ukraiński. W Teatrze Łaźnia Nowa na 
podstawie tekstów Pakuły zrealizowano 
spektakle „Wejście smoka. Trailer”, 
„KonradMaszyna”, „Smutki tropików”, 
„Kowboj Parówka” i „Wieloryb The 

Globe”. Spektakl „Pluton pbrane”, 
którego premiera miała miejsce 
w 2018 roku na deskach Teatru Łaźnia 
Nowa, był jego debiutem reżyserskim. 
Do ostatnich realizacji reżyserskich 
Mateusza Pakuły należą „Jungle 
people” (Teatr Animacji w Poznaniu), 
„Chaos pierwszego poziomu” (Stary 
Teatr w Krakowie) oraz „Lem vs. P.K. 
Dick” (Teatr Łaźnia Nowa). Zajmuje 
się również reżyserią słuchowisk 
teatralnych.

fot. Monika Stolarska

7 Piotr Sieklucki

Reżyser i aktor teatralny, współ-
założyciel i dyrektor Teatru Nowego 
w Krakowie. Absolwent Wydziału Aktor-
skiego PWST w Krakowie. Artystyczną 
drogę zawodową i reżyserską rozpoczął 
od spektaklu „Griga obchodzi imieniny” 
wg opowiadań Antoniego Czechowa. 
W 2006 roku założył krakowski Teatr 
Nowy, gdzie zajął stanowisko dyrektora 
generalnego. Zrealizował w nim m.in. 
„Historie Petra Zelenki”, spektakl na-
grodzony na X Ogólnopolskim Festiwalu 
Talia w Tarnowie, „Jaskinię filozo-
fów”, „Lęki poranne”, „Encyklopedia 
duszy rosyjskiej”, „Moskwa Pietuszki”, 
„Lubiewo” (Grand Prix na Festiwalu 
Prapremier 2012 za najważniejszą 

Dramaturgy “Reality Presented” in 
Zabrze in 2018 and the prize for best 
director at the 9th International Theatre 
Carousel Festival in Łódź, at which she 
also won the prize for best director for 
Everything Is Here the year before.

Photo: Monika Stolarska

6 Mateusz	Pakuła	

Playwright and dramatist, 
graduate of the National Academy 
of Theatre Arts in Krakow. Winner of 
the Gdynia Drama Prize (for the text 
Sorrows of the Tropics), winner and 
multiple finalist of the Competition 
for the Best Staging of Polish 
Contemporary Drama (individual 
honourable mention for the text My 
Anxiety is Armed). Scholarship holder 
of the Minister of Culture and the 
City of Krakow. His plays have been 
translated into English, German, 
Czech, Spanish and Ukrainian. The 
following productions based on 
Pakuła’s texts have been staged at 
the Łaźnia Nowa Theater: Enter the 

Dragon. Trailer, Conrad The Machine, 
Sorrows of the Tropics, Sausage 
Cowboy and The Whale The Globe. 
Pluto p-Brane, premiered in 2018 at 
Łaźnia Nowa, was his directing début. 
Recently Mateusz Pakuła has directed 
such productions as Jungle People 
(Animation Theatre in Poznań) and First 
Order Chaos (National Old Theatre in 
Krakow). He also directs radio dramas.

Photo: Monika Stolarska

7 Piotr Sieklucki

Director and theatre actor, 
co-founder and chief executive of the 
New Theatre in Krakow. Graduate 
of the Faculty of Acting at the State 
Drama School in Krakow. He began 
his professional and directing career 
with the production Griga Celebrates 
His Name Day based on Anton 
Czekhov’s short stories. In 2006 he 
founded the New Theatre in Krakow, 
where he took up the post of the 
chief executive. There he made the 
following productions: Stories by 
Petr Zelenka (the performance was 
awarded at the 10th Talia National 
Festival in Tarnów), The Philosphers’ 
Cave, Morning Fears, Encyclopaedia 
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premierę sezonu w polskim teatrze) czy 
„Akademię Pana Kleksa”. W 2008 roku 
powołał również do życia Stowarzysze-
nie Teatr Nowy. Prowadził kuratorskie 
projekty artystyczne oraz społecz-
ne. Współpracował m.in. z Teatrem 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 
(„Pijany na cmentarzu”, „Transatlan-
tyk, czyli antypolska robota”, „Nocą na 
pewnym osiedlu”, „Kariera Nikodema 
Dyzmy”), Wrocławskim Teatrem Współ-
czesnym im. Edmunda Wiercińskiego 
(„Pożegnanie jesieni”), Teatrem Nowym 
w Łodzi („Akimudy”) oraz z teatra-
mi rosyjskimi, Teatrem Gonczarowa 
w Uljanowsku („Matka odchodzi”) oraz 
Teatrem w Jakucku.

fot. Małgorzata Fatalska

8 Łukasz	Zaleski	

Reżyser, dramaturg, czasem 
aktor. Absolwent filologii polskiej 
(specjalność filmoznawcza) na UMK 
w Toruniu i reżyserii w krakowskiej 
PWST. W latach 2015–2018 kierownik 
literacki Teatru Dramatycznego 
im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, 
w latach 2019–2020 specjalista 
ds. edukacji Teatru Fredry w Gnieźnie. 
Zrealizował m.in. „Przekleństwa 
niewinności” w PWST w Krakowie, 
„Błękitnego ptaka” w Teatrze im. 
W. Bogusławskiego w Kaliszu, 
„Spowiedź szaleńca” w Teatrze 
Polskim w Poznaniu, „Sztukę” i „W góry 
i w morze!” w Teatrze Dramatycznym 
w Wałbrzychu, „Morze ciche” 

w Teatrze Nowym w Zabrzu, „Atlas 
wysp odległych” w Teatrze Fredry 
w Gnieźnie, „Być jak Thelma i Louise…” 
w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu, 
„Granice otwarte” w krakowskiej 
Łaźni Nowej. Laureat nagrody za 
adaptację na Festiwalu „Rzeczywistość 
Przedstawiona” w Zabrzu za spektakl 
„Łauma, czyli czarownica” w reżyserii 
Magdaleny Miklasz, a także śląskiej 
Złotej Maski i wyróżnienia za reżyserię 
na Festiwalu Małych Prapremier 
w Wałbrzychu za „Morze ciche”. 
Jako dramaturg współpracował 
z Maciejem Podstawnym, Marcinem 
Wierzchowskim, Magdaleną Miklasz 
i Marcinem Gawłem. Dużą część swojej 
pracy zawodowej poświęca na projekty 
zaangażowane społecznie, pracę 

z młodzieżą czy dorosłymi amatorami. 
Prowadził szereg warsztatów 
teatralnych na terenie całej Polski, 
a także w Pekinie. Mieszka w Krakowie. 
Kocha podróże, zwłaszcza do krajów 
nordyckich. Kolekcjonuje książki i płyty 
winylowe.

fot. Klaudyna Schubert

of Russian Soul, Moscow –Petushki, 
Lubiewo (Grand Prix at the 2012 
Prapremiere Festival for the most 
important premiere of the season 
in Polish theatre) or Professor’s 
Inkblot’s Academy, to name a few. 
In 2008 he launched the New Theatre 
Association. He ran curatorial artistic 
and social projects. He collaborated 
with such theatres as the Stefan 
Żeromski Theatre in Kielce (Drunk at 
the Cemetery, Trans-Atlantic, At Night 
At One Housing Estate, The Career 
of Nikodemus Dyzma), the Edmund 
Wierciński Contemporary Theatre in 
Wrocław, the New Theatre in Łódź, as 
well as Russian theatres.

Photo: Małgorzata Fatalska

8 Łukasz	Zaleski	

Director, dramatist, sometimes 
actor. Graduate of Polish Philology at 
the Nicolaus Copernicus University 
of Toruń, where he majored in film 
studies as well as of drama directing 
at the State Drama School in Krakow. 
In 2015–2018 held the post of the 
literary manager at the J. Szaniawski 
Drama Theatre in Wałbrzych and 
in 2019–2020 of the educational 
specialist at the A. Fredro Theatre 
in Gniezno. He made The Virgin 
Suicides at the State Drama School 
in Krakow, A Blue Bird at the W. 
Bogusławski Theatre in Kalisz, 
Madman’s Confession at the Polish 
Theatre in Poznań, Art and To the 

Mountains and To the Sea! at the 
Drama Theatre in Wałbrzych, The 
Silent Sea at the New Theatre in 
Zabrze, Atlas of Remote Islands at 
the A. Fredro Theatre in Gniezno, 
Being Like Thelma and Louise at the 
W. Horzyca Theatre in Toruń, Open 
Borders at Krakow’s Łaźnia Nowa. 
Was awarded the prize for adaptation 
at the “Reality Presented” Festival 
in Zabrze for the performance Łauma 
the Witch directed by Magdalena 
Miklasz. He also received the Silesian 
Golden Mask Award and honourable 
mentions for direction at the Festival 
of Little Prapremieres in Wałbrzych 
for The Silent Sea. He collaborated 
with Maciej Podstawny, Marcin 
Wierzchowski, Magdalena Miklasz 

and Marcin Gaweł as a dramatist. He 
devotes much of his professional work 
to socially engaged projects and work 
with youth and adult amateurs. He ran 
a series of theatre workshops all over 
Poland, as well as in Beijing. Lives in 
Krakow. Loves travelling, especially to 
the Nordic countries. Collects books 
and vinyl records.

Photo: Klaudyna Schubert
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11.12 | 21:00

Granice otwarte

Spotkanie ze współtwórczyniami 
spektaklu „Granice otwarte”: Mają 
Franczak, Barbarą Krzywdziak, Joanną 
Maj, Anną Stokłosą, Matyldą Sawicką, 
Wiktorią Wilk
 
Prowadzenie: Dorota Kowalkowska

Rozmowa ze współtwórczyniami 
spektaklu-dokumentu „Granice 
otwarte” w reżyserii Łukasza 
Zaleskiego o ich wspólnej pracy, 
teatralnych i osobistych odkryciach 
oraz o ich pokoleniu. Czy istnieje głos 
pokolenia? Czy teatr rzeczywiście 

stwarza młodym ludziom przestrzeń 
do wypowiedzi? O czym nie chcą 
milczeć młodzi dorośli w roku 2020 
i co na to starsi?

11.12 | 21:00

Open Borders 

Meeting with the co-creators of of the 
performance Open Borders: Maja 
Franczak, Barbara Krzywdziak, Joanna 
Maj, Anna Stokłosa, Matylda Sawicka 
and Wiktoria Wilk

Moderator: Dorota Kowalkowska

A discussion with the co-creators 
of the documentary performance 
Open Borders directed by Łukasz 
Zaleski about their joint work, 
theatrical and personal discoveries 
and their generation. Is there a voice 
of a generation? Does theatre really 

create a space for young people to 
speak out? What do young adults in 
2020 don’t want to remain silent about 
and what do their elders say to it? 
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12.12 | 12:00

Zapytaj	mnie	o	teatr

Spotkanie współtwórczyń „Granic 
otwartych” z Michałem Buszewiczem, 
Hanką Podrazą, Pawłem Sakowiczem, 
Jakubem Skrzywankiem, Anną Smolar, 
Małgorzatą Warsicką
 
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć 
o teatrze, ale baliście się zapytać. 
Ambasadorki projektu partycypacyjne-
go „Granice otwarte”, zrealizowanego 
w Łaźni Nowej, inicjują rozmowę i zadają 
polskim twórcom związanym z teatrem 
dla młodzieży pytania o teatr dla mło-
dych. Twórcy nie pozostaną im dłużni. 
Pytanie za pytanie. Więcej szczegółów 
nie podamy – to niespodzianka.

13.12 | 11:30

Kosmici 

Spotkanie z reżyserem Jakubem Kroftą 
i dramatopisarką Marią Wojtyszko

Prowadzenie: Dorota Kowalkowska

Rozmowa z uznanym tandemem 
twórczym o zrealizowanym przez 
nich w Teatrze Miniatura spektaklu 
„Kosmici”. Dramatopisarka i reżyser 
opowiadają o podróży, jaką jest 
pisanie i tworzenie dla młodego 
widza, jak zapraszać go na pokład 
teatralnego statku i jak ważna, także 
w międzygalaktycznych wyprawach, 
jest rodzina.

12.12 | 12:00

Ask me about the theatre

Meeting of co-creators of Open 
Borders with Michał Buszewicz, Hanka 
Podraza, Paweł Sakowicz, Jakub 
Skrzywanek, Anna Smolar, Małgorzata 
Warsicka
 
Everyting you always wanted to know 
about the theatre, but were afraid to 
ask. The ambassadors of the “Open 
Borders” participatory project initiate 
a discussion and ask Polish artists 
connected with the theatre about the 
theatre for the young. The artists give 
as good as they get. A question for 
a question. We won’t reveal any more 
details: it’s a surprise.

13.12 | 11:30

Aliens

Meeting with director Jakub Krofta and 
playwright Maria Wojtyszko

Moderator: Dorota Kowalkowska

A discussion with the acclaimed 
creative tandem about the production 
Aliens staged by them at the Miniatura 
Theatre. The playwright and 
director will talk about the journey 
of writing and creating for young 
audiences, about how to invite them 
on board of the theatrical ship and 
the importance of family – also on 
intergalactic voyages.
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Teatr	Łaźnia	Nowa

Teatr Łaźnia Nowa 
w Nowej Hucie to teatr znajdujący się 
w wyremontowanych halach warsztatów 
szkolnych, posiadający dwie sceny, 
którą mogą pomieścić kilkuset widzów. 
Podczas piętnastu lat istnienia Łaźnia 
Nowa wypracowała sobie solidną 
markę na polskim rynku teatralnym. 
Wykreowała m.in.: Festiwal Teatralny 
Genius Loci, Festiwal Mrożkowski czy 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny 
Boska Komedia. Spektakle Łaźni 
otrzymywały wiele nagród i gościły 
na licznych festiwalach, także 
zagranicznych. Z uwagi na wyjątkową 
przestrzeń w Łaźni odbywają się też 
liczne koncerty (od sceny klubowej 

Teatr	Łaźnia	Nowa

The Łaźnia Nowa Theatre in Nowa 
Huta inhabits the renovated workshops 
of a technical school; its two stages 
can accommodate audiences of 
hundreds of people. Over the 15 years 
of its operation, Łaźnia Nowa has built 
a powerful brand in the world of Polish 
theatre. It has developed the Genius 
Loci Theatre Festival, the Mrożek 
Theatre Festival, and the Divine 
Comedy / Boska Komedia International 
Theatre Festival. Its productions have 
garnered accolades and prizes, and 
Łaźnia has been invited to numerous 
festivals in Poland and also abroad. 
The unique space of the Łaźnia Nowa 
makes it a perfect setting for many 

concerts, ranging from club music to 
dazzling performances by the stars of 
the calibre of Morrissey and Guano 
Apes, as well as the musical events of 
the Sacrum Profanum and Unsound 
festivals. 

Despite being situated in Nowa 
Huta and contrary to stereotypes of 
that neighbourhood, Łaźnia Nowa runs 
international projects and co-pro-
ductions with partners from all over 
the country. Having made “theatre for 
people” its focus, it won’t allow itself to 
be locked in an ivory tower but is open 
to people from the neighbourhood 
and works with them on numerous 
projects, many of which spin off into 
proprietary productions. The theatre 
returns to the big questions about 

po gwiazdorskich wykonawców, jak 
np. Morrissey czy Guano Apes) oraz 
wydarzenia muzyczne, takie jak Sacrum 
Profanum lub Unsound.

Pomimo nowohuckiej lokalizacji 
i wbrew krążącym stereotypom 
o dzielnicy, w Łaźni Nowej realizowane 
są projekty międzynarodowe 
i koprodukcje z partnerami 
z całej Polski. W centrum swoich 
zainteresowań Łaźnia stawia „teatr 
dla ludzi”. Nie zamyka się w wieży 
z kości słoniowej – jest otwarta na 
mieszkańców dzielnicy, współpracuje 
z nimi przy licznych projektach, 
w wyniku których nieraz powstają 
spektakle autorskie. Powracającą 
kwestią w działalności teatru są 
fundamentalne pytania o wspólnotę, 
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rolę sztuki – i znaczenie samego 
teatru – w rozwoju społeczności 
lokalnej. Łaźnia Nowa stała się axis 
mundi dzielnicy, miejscem codziennym 
i zamieszkałym. Afirmatywność, 
wiara w siłę kreatywną człowieka 
oraz bezpośredniość pomogły Łaźni 
zakorzenić się w dzielnicy, pozyskać 
wiernych widzów i snuć dalsze ambitne 
plany na przyszłość. Dziś na jej 
scenach występują zarówno aktorzy
amatorzy, jak i największe aktorskie 
nazwiska, a swoje przedstawienia 
realizują zarówno debiutujący czy 
eksperymentujący młodzi twórcy, jak 
i najznamienitsi reżyserzy polskiego 
teatru.

www.laznianowa.pl

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Krakowskie Biuro Festiwalowe to 
wiodąca polska instytucja realizująca 
najważniejsze wydarzenia kulturalne 
w skali kraju i Europy. KBF to najwięk-
sze krakowskie festiwale, spektakularne 
widowiska, głośne w Polsce i Europie 
imprezy z dziedziny muzyki, teatru, 
filmu, sztuk pięknych czy literatury. To 
jedna z najbardziej aktywnych polskich 
instytucji życia publicznego. Biuro 
organizuje m.in. prestiżowe festiwale 
muzyczne: Misteria Paschalia, Sacrum 
Profanum, Festiwal Muzyki Filmowej 
w Krakowie, festiwal Opera Rara, 
a także wydarzenia literackie: Festiwale 
Miłosza i Conrada. KBF jest wydaw-
cą magazynu „Karnet”, operatorem 

Centrum Kongresowego ICE Kraków 
i Krakow Film Commission. W strate-
gię działań Biura wpisują się również 
interdyscyplinarne projekty związane 
z prowadzonym programem Kraków 
Miasto Literatury UNESCO. Dodat-
kowo KBF administruje punktami sieci 
informacji miejskiej InfoKraków oraz 
prowadzi portale tematyczne tj. Kra-
kow.travel, czy Kids In Kraków. Dzia-
łalność Krakowskiego Biura Festiwa-
lowego obejmuje również inicjatywy na 
rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych 
(Sieć Miast Festiwalowych), turystyki 
kulturalnej i biznesowej, przemysłu 
spotkań (inicjatywa Kraków Network) 
i przemysłów czasu wolnego.

www.biurofestiwalowe.pl

Bartosz	Szydłowski

Dyrektor artystyczny Boskiej 
Komedii, reżyser teatralny, dyrektor 
artystyczny nowohuckiego teatru 
Łaźnia Nowa. W latach 2016–2019 
związany z Teatrem im. J. Słowackiego 
w Krakowie, gdzie odpowiadał za linię 
programową. 

Urodzony we Wrocławiu, ukończył 
filmoznawstwo na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie oraz Wydział 
Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST. 
W 1996 roku założył Stowarzyszenie 
Teatralne „Łaźnia”: niezależną 
scenę teatralną, która od początku 
swojego istnienia prowadziła także 
interdyscyplinarną działalność 
kulturalną, przygotowywała projekty 

community and the role of art, par-
ticularly the significance of the theatre 
itself, in the development of the local 
community. Łaźnia Nowa has become 
the district’s new axis mundi: a place 
you regularly visit, a place that is lived 
in. Affirmation, the belief in people’s 
creative power, and directness have 
helped Łaźnia Nowa take root in the 
Nowa Huta district, win loyal audi-
ences, and dream up ambitious plans 
for the future. Today its stages attract 
both amateur actors and first class 
celebrities, with productions prepared 
both by novices and experimenting 
young artists, as well as the greatest 
household names in Polish theatre.

www.laznianowa.pl

Krakowskie Biuro Festiwalowe

The Kraków Festival Office (Krakowskie 
Biuro Festiwalowe, KBF) is a leading 
Polish producer of the most impor-
tant cultural events on a national and 
European scale. One of the most active 
institutions in Polish public life, the KBF 
has become synonymous with Kraków’s 
greatest festivals, spectacular produc-
tions, and musical, theatrical, film, 
artistic, and literary events that have 
garnered recognition in Poland and 
Europe. The KBF organises presti-
gious festivals: Misteria Paschalia, 
Sacrum Profanum, Kraków Film Music 
Festival, Opera Rara, as well as the 
literary Miłosz and Conrad festivals. 
It is also the publisher of Karnet maga-

zine, the operator of the ICE Kraków 
Congress Centre and the Kraków Film 
Commission, and conducts inter-
disciplinary projects as part of the 
Kraków UNESCO City of Literature 
programme. Its InfoKraków information 
points around the city and a range of 
online portals, notably Krakow.travel 
and Kids In Kraków, provide informa-
tion about the city. The operation of 
the Kraków Festival Office goes even 
further, to encompass initiatives sup-
porting the development of creative 
industries (Festival Cities Network), 
cultural and business tourism, and 
also the meeting (the Kraków Network 
initiative) and leisure industries.

www.biurofestiwalowe.pl

Bartosz	Szydłowski

Artistic director of the Divine Comedy 
International Theatre Festival, theatre 
director, artistic director of the Łaźnia 
Nowa Theatre in Kraków’s Nowa Huta 
district. In 2016–2019 connected to 
the Juliusz Słowacki Theatre in Kraków, 
where he provided artistic guidance 
and programming.

Born in Wrocław, Szydłowski 
graduated in Film Studies at the 
Jagiellonian University in Kraków and 
in Drama Direction at the Academy 
of Theatre Arts in Kraków (PWST). In 
1996 he started the Łaźnia Theatre 
Association, an independent theatre 
actively involved in interdisciplinary 
cultural pursuits. His theatre has 
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społecznoedukacyjne i silnie 
angażowała się w życie lokalnej 
społeczności. Zrealizował wówczas 
spektakle oparte przede wszystkim 
o dramaturgię współczesną: „Pana 
Pawła” Tankreda Dorsta (1999), 
„Zabawę” Sławomira Mrożka (2000); 
jako pierwszy w Polsce zrealizował na 
scenie dramat Sarah Kane – „Miłość 
Fedry” (2001) oraz „Tatuaż” (2002) Dei 
Loher. Przygotował także spektakle na 
podstawie dramatów współczesnego 
polskiego dramatopisarza Pawła 
Jurka – „Wściekliznę Show, albo 
Fajnych Ludzi” (2003) oraz „Pokolenie 
porno” (2003). W roku 2005 swoją 
działalność przeniósł do Nowej Huty – 
tworząc jedną z najdynamiczniejszych 

instytucji w Polsce. W Łaźni Nowej 
wyreżyserował m.in. „Edypa – 
tragedię sentymentalna z Nową Hutą 
w tle” (2006), „Krwawe wesele, czyli 
muzyczną opowieść o cygańskim 
sercu” (2007), oparte na 
motywach dramatu Garcii Lorki, 
„Antyzwiastowanie” (2012), „Klub 
miłośników filmu Misja” (2013), 
„Przypadek według Krzysztofa 
Kieślowskiego” (2016), „Konformistę 
2029” (2018) – spektakl inspirowany 
powieścią Alberto Moravii, „Wałęsę 
w Kolonos” (2018). W 2019 roku 
zrealizował w Teatrze im. Słowackiego 
„Hamleta”. Jest współautorem 
kultowego projektu „Sztuka myślenia”, 
łączącego sztukę i filozofię.

produced an array of social and 
educational projects and been 
strongly involved in the life of the 
local community. From the very 
beginning, Szydłowski has staged 
mostly contemporary plays, including 
Tankred Dorst’s Herr Paul (1999) 
and Sławomir Mrożek’s The Party 
(2000). In 2001, he staged the first 
Polish performance of Sarah Kane’s 
Phaedra’s Love and a year later of 
Dea Loher’s The Tattoo. He has also 
directed plays based on contemporary 
Polish plays, for instance Paweł Jurek’s 
Rabid Fury Show, or Nice People and 
The Porn Generation, both in 2003. In 
2005, Szydłowski moved Łaźnia to the 

Nowa Huta district, establishing one 
of Poland’s most dynamic theatres: 
Łaźnia Nowa. Here he directed 
Oedipus – A Sentimental Tragedy with 
Nowa Huta in the Background (2006) 
and Blood Wedding, or a Musical 
Tale of a Gypsy Heart loosely based 
on a Garcia Lorca’s play (2007), 
Anti-Annunciation (2012), The Mission 
Fan Club (2013), Blind Chance 
According to Krzysztof Kieślowski 
(2016), Conformist 2029 (2018) 
inspired by Alberto Moravia’s novel, 
Wałęsa in Kolonos (2018). In 2019 he 
directed Hamlet (J. Słowacki Theatre). 
Co-autohor of the iconic programme 
The Art of Thinking.

Instytut Sztuk Performatywnych
(Performing Arts Insititute)
www.inszper.org
InSzPer@gmail.com

Miejski Teatr Miniatura
(Miniatura City Theatre)
ul. Grunwaldzka 16, 
80236 GdańskWrzeszcz
teatr@teatrminiatura.pl

Narodowy Stary Teatr 
im. Heleny Modrzejewskiej 
w Krakowie  
(The Helena Modrzejewska 
National Stary Theatre) 
ul. Jagiellońska 5, 31010 Kraków
sekretariat@stary.pl

Nowy Teatr
ul. Madalińskiego 10/16,  
02-513 Warszawa
sekretariat@nowyteatr.org

Teatr im. Aleksandra Fredry 
w	Gnieźnie	(Fredro Theatre) 
ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno 
biuro@teatr.gniezno.pl

Teatr im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie
(Juliusz Osterwa Theatre in Lublin)
ul. Narutowicza 17, 20-004 Lublin
biuro@teatrosterwy.pl

Teatr	im.	Juliusza	Słowackiego	
w Krakowie 
(The Juliusz Słowacki Theatre 
in Kraków) 
pl. św. Ducha 1, 31023 Kraków
kancelaria@teatrwkrakowie.pl

Teatr KTO (KTO Theatre)
ul. Krowoderska 74/13,  
31-158 Kraków
sekretariat@teatrkto.pl

Teatr Lalek Arlekin im. Henryka 
Ryla	w	Łodzi
Al. 1 Maja 2, 90718 Łódź
sekretariat@teatrarlekin.pl

Teatr Ludowy (Ludowy Theatre) 
Osiedle Teatralne 34,  
31-948 Kraków
teatr@ludowy.pl

Teatr	Łaźnia	Nowa	 
(Łaźnia Nowa Theatre) 
os. Szkolne 25, 31977 Kraków
biuro@laznianowa.pl

Teatr Muzyczny Capitol 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, 
50019 Wrocław
sekretariat@teatrcapitol.pl

Teatr Nowy Proxima 
(Nowy Proxima Theatre) 
ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków
biuro@teatrnowy.com.pl

Teatr Powszechny 
im.	Zygmunta	Hübnera
(Powszechny Theatre in Warsaw) 
ul. Jana Zamoyskiego 20,  
03-801 Warszawa
sekretariat@powszechny.com

Teatr	Współczesny	w	Szczecinie
Wały Chrobrego 3,  
70500 Szczecin
teatr@wspolczesny.szczecin.pl

Wrocławski	Teatr	Lalek
Instytucja Kultury Gminy Wrocław
pl. Teatralny 4, 50051 Wrocław
sekretariat@teatrlalek.wroclaw.pl
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Koordynacja spektakli  
(Theatre Play Coordination)
Aneta Skrzyszowska, Oliwia Kuc, 
Kinga Kowalska, Bartosz Jelonek, 
Agata Schweiger

Koordynacja hoteli i pobytu artystów
(Accommodation Coordination)
Bożena	Sowa

Zespół produkcji i techniki Teatru Łaźnia 
Nowa (Łaźnia Nowa Theatre Technical and 
Production Crew)

Realizatorzy światła (Master Electricians) 
Sławomir	Matysiak,	Wacław	Telega

Realizatorzy dźwięku (Sound Production):  
Bartosz Buczak, Jacek Kosiba

Realizatorzy video (Video Production) 
Jakub	Katarzyński,	Adam	Tabak 

Garderobiana (Dresser) 
Bogumiła	Kryśko

Rekwizytor (Prompter) 
Jolanta Potocka

Zespół techniczny (Technical Crew) 
Bolesław	Gałkowski,		Kazimierz	Kofin,	
Kazimierz	Wiliński

Producent (Producer) 
Aneta Skrzyszowska

Inspicjenci (Stage Managers) 
Marcin Stalmach, Aneta Skrzyszowska, 
Monika Weis 

Charakteryzacja (Makeup)  
Anna Cieślik,	Ludmiła	Pilecka

Koordynacja pracy artystycznej 
(Coordination of Artistic Work)  
Małgorzata	Rapacz	

Opieka prawna i administracyjna
(Legal and Administrative Assistance)
Agnieszka Podziewska, Katarzyna 
Kowalska, Kazimierz Kluska, Barbara 
Będkowska

Księgowość i finanse
(Accounting and Finance)
Zofia	Hallo, Marta Komorowska 

Boska Komedia TV
(Divine Comedy TV)

Realizatorzy (Filmmakers) 
Time2time (Jacek Martini-Kielan, 
Błażej Szymczyk)

Koordynacja nagrań (Coordination) 
Magdalena	Urbańska

Napisy (Subtitles) 
Justyna	Adamczyk,	Łukasz	Kolender

Mała Boska Komedia
(Little Divine Comedy)

Współkuratorka, koordynacja 
(Co-curator, Coordination) 
Martyna Paliś

Współpraca programowa 
(Cooperation on Programme)
Dorota Kowalkowska 

Współpraca: jury (Cooperation: Jury) 
Krystyna	Hussak-Przybyło,	
Aleksandra Barczyk 

Hosting i CMS stron www oraz system 
industry (Hosting and WWW CMS, Industry 
System)
tenkai.pl

Wydawca (Publisher)
Teatr Łaźnia Nowa 
os. Szkolne 25, 31977 Kraków 

Drukarnia (Printing House)
Drukarnia Beltrani
www.drukarniabeltrani.pl

ISBN 9788366766020
Kraków 2020

Dyrektor artystyczny
(Artistic Director)
Bartosz	Szydłowski

Organizatorzy 
(Organizers)

Teatr Łaźnia Nowa:
Dyrektor (CEO)
Ewa Wolniewicz

Zastępca Dyrektora ds. artystycznych
(Artistic Director)
Bartosz	Szydłowski

Zastępca Dyrektora (Vice Director)
Małgorzata	Szydłowska

Krakowskie Biuro Festiwalowe  
(Krakow Festival Office):
Dyrektor (Director)
Izabela	Błaszczyk

Producent Festiwalu
(Festival Producer)
Izabella Oleś 

Departament Minosa: Organizacja
(Minos Department: Organization)

Producent Wykonawczy: Organizacja
(Executive Producer: Organization)
Bożena	Sowa

Departament Wergiliusza: Redakcja 
i Projekty
(Vergilius Department: Editing and Design)

Redakcja, teksty (Editor and Texts)
Paulina	Kaucz,	Magdalena	Urbańska

Tłumaczenia (Translations)
Joanna Wadas Minerva i inni

Koordynacja strony www i mediów 
społecznościowych  
(Web and Social Media Coordination)
Natalia Brajner

Koordynacja współpracy z Play Kraków 
(Cooperation with Play Kraków and 
Coordination) 
Łukasz	Kolender,	Sylwia	Więcek

Identyfikacja graficzna festiwalu, ilustracje  
(Graphic Designs and Festival Indentification)
Victor Soma

Skład katalogu (Catalogue Composition)
Magdalena Pieczka

Departament Dantego: Wolontariat
(Dante Department: Volunteer Work)

Koordynator (Coordinator)
Bożena	Sowa

Departament Nemroda: PR i Promocja
(Nemrod Department: PR and Promo)

PR
Marta Pawlik

Promocja (Promo)
Małgorzata	Lech,	Paulina	Kaucz,	
Martyna	Paliś,	Magdalena	Urbańska	

Biuro Obsługi Widza  
(Audience Service Office)
Łukasz	Kolender,	Sylwia	Więcek

Departament Minotaura: Koordynacja 
Przedstawień
(Minotaur Department: Performance 
Coordination)

Koordynacja techniki  
(Technical Coordination)
Sławomir Matysiak
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