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Warszawa, czyli TRANSFER

Jeśli szukać Warszawy, znajdzie się ją – jak 
to określał ironicznie Sławomir Mrożek – 
„na wschód od zachodu i na zachód od 
wschodu”. 

Wschody

Zapraszamy do współpracy młodych, 
utalentowanych twórców z Europy 
Wschodniej, aby zadebiutowali na scenie 
Nowego Teatru. Twórczość litewskiej reży-
serki Eglė Švedkauskaitė charakteryzuje 
analityczne podejście do współczesnego 
społeczeństwa. Przygotowywany w Nowym 
Teatrze projekt Grupa warszawska zbada, 
jak wygląda życie młodej Polki i Polaka, 
mieszkańców Warszawy w czasach kryzysu 
klimatycznego. Omawiając z młodzieżą 
problemy dotyczące tożsamości i ekologii, 
postaramy się dowiedzieć, z czym będą 
identyfikować się w przyszłości. Czy przy-
szłe pokolenia mogą czuć się obywatelami 
planety w taki sam sposób, w jaki postrze-
gają siebie jako Polaków? I czy jest jakaś 
nadzieja na działanie wypływające z tej 
reorientacji?

Zachody

W trakcie Generation After 4. Showcase 
prezentujemy najnowsze zjawiska obecne 
na polskiej scenie teatralnej. Showcase gro-
madzi ogromną różnorodność kreatywnych 
umysłów, w platformie udział biorą przed-
stawiciele i programatorzy najważniejszych 
festiwali i instytucji teatralnych z Europy, 
Azji i Ameryki. To nowa szkoła myślenia, 
radykalne środki, osobiste wypowiedzi. 
Przyglądamy się temu, co znane, szukamy 
w tym szans i ograniczeń. Zaglądamy do 
głów najradykalniejszych twórców nowego 
polskiego teatru. W tym roku, wyjątkowo 
online. 

Kuratorzy Festiwalu  
Nowa Europa. Zbliżenia:  
 
Karolina Ochab 
Joanna Nuckowska 
Piotr Gruszczyński 
Olga Drygas

Kurator wystawy 
gościnnie: Dźwięk

Michał Grzegorzek

Do tej pory żyliśmy w świecie generującym 
wciąż nowe wydarzenia. To była nasza 
teraźniejszość, ale już wiemy, że raczej nie 
jest to nasza przyszłość, którą powinniśmy 
zaakceptować. Przestawienie się na nowy 
rytm, to uznanie, że nie potrzeba od razu 
stuprocentowej sprawności, że istnieją 
niedyspozycje, zachodzą zmiany. Z takiego 
podejścia wyłania się zmodyfikowany 
pandemicznie program Festiwalu Nowa 
Europa. Zbliżenia.

Trzeba pogodzić się ze stratą, mieć świa-
domość tymczasowych ograniczeń. Nie 
możemy przewidzieć przyszłości, zakładać, 
że nic się więcej nie zmieni, zmusić sys-
temu do działania. Możemy być gotowi na 
zmiany i z nich korzystać. Pojedyncze spek-
takle to wyspy, które stają się elementami 
większej sieci wielowymiarowych archi-
pelagów.  Archipelagi są dynamiczne, a ta 
ruchoma geometria polega na nieustannym 
włączaniu innych punktów widzenia. Każda 
wyspa jest zaczątkiem nowej idei. Dzisiaj 
uczymy się tej nowej choreografii geografii. 
Program Festiwalu Nowa Europa. Zbliżenia 
składać się będzie z trzech segmentów 
wyznaczanych przez osie współpracy 
i wymiany oraz miejsce, w którym się spo-
tkamy: Warszawę.

Współpraca, czyli FOKUS 

To szeroka prezentacja jednego z naj-
ciekawszych i najbardziej oryginalnych 
twórców europejskich, dzięki któremu 
wciąż żywe są dyskusje o granicach 
współczesnego teatru. Markus Öhrn buduje 
transowe widowiska o przemocy, w któ-
rych zaburza myślenie na temat porządku 
rodzinnego narzucanego przez tradycje, 
kwestionuje przyjęte normy i wartości.

W programie: Trzy epizody z życia / 
Bergman w Ugandzie, w tym premierowe 
pokazy Oprowadzanie po Domu Artysty / 
serial internetowy Rodzina.

Wymiana, czyli GOŚCIE

Nowy Teatr od początku istnienia poważ-
nie traktuje program prezentacji spektakli 
gościnnych. W obliczu braku w Warszawie 
międzynarodowego forum teatru, stara się 
wypełniać tę lukę i zapraszać spektakle 
wytyczające nowe drogi w sztukach perfor-
matywnych. W sporze o to, czy mapa jest 
ważniejsza od terytorium, nie opowiadamy 
się po żadnej ze stron. Jednak, by stworzyć 
mapę, trzeba najpierw poznać terytorium. 
A to nie jest takie łatwe. Zaproszone spekta-
kle to różne spojrzenia na pamięć, tradycję, 
cierpienie, pracę, moralność, współpracę 
czy przyszłość — spojrzenia kwestionujące 
przyjętą dynamikę relacji. Sprawdzamy, na 
co tak naprawdę patrzymy? Co widzimy, 
a co jest nam pokazywane?

W programie: Farm Fatale Philippe 
Quesne / Imaginary Europe Olivier Friljić / 
Wstydliwe widoki Dries Verhoeven / I Love 
You, Goodbye (edycja polska) Gob Squad.

Towarzysząca programowi wystawa 
gościnnie: Dźwięk skupia się na pracach 
współczesnych polskich artystek i arty-
stów, dla których działania performatywne 
lub para-performatywne stanowią główny 
przedmiot zainteresowania w praktyce 
artystycznej (choć mogą być one realizo-
wane w nieoczywisty sposób). Zaproszeni 
do współpracy twórcy przygotują nowe 
dźwiękowe prace, które tematycznie lub 
formalnie odnoszą się do jednego wybra-
nego spektaklu: stanowią artystyczną 
odpowiedź, poruszają podobne zagadnie-
nia lub proponują inne spojrzenie.

Gościnnie udział biorą: Przemek Branas, 
Justyna Banaszczyk/FOQL, Kem, Gregor 
Różański, Zorka Wollny.

Międzynarodowy 
Festiwal Nowa 
Europa. Zbliżenia 
wrzesień–grudzień
2020



WRZESIEŃ
PT.  18.09 17.00 Bergman w Ugandzie MARKUS ÖHRN Film Fokus
  19.00 Trzy epizody z życia MARKUS ÖHRN Teatr Fokus
SOB.  19.09 11.00 Bergman w Ugandzie MARKUS ÖHRN Film Fokus 
   12.45 Bergman w Ugandzie MARKUS ÖHRN Film Fokus 
   14.30 Bergman w Ugandzie MARKUS ÖHRN Film Fokus 
   16.15 Bergman w Ugandzie MARKUS ÖHRN Film Fokus 
  19.00 Trzy epizody z życia MARKUS ÖHRN Teatr Fokus
CZW.  24.09 18.30 Grupa warszawska EGLĖ ŠVEDKAUSKAITĖ Teatr Transfer
PT.  25.09 18.30 Grupa warszawska EGLĖ ŠVEDKAUSKAITĖ Teatr Transfer
SOB.  26.09 16.00 Grupa warszawska EGLĖ ŠVEDKAUSKAITĖ Teatr Transfer
NDZ.  27.09  16.00 Grupa warszawska EGLĖ ŠVEDKAUSKAITĖ Teatr Transfer
 
PAŹDZIERNIK
ND.  4.10 17.00 Imaginary Europe OLIVER FRLJIĆ Teatr Goście
   20.30 Imaginary Europe OLIVER FRLJIĆ Teatr Goście
PN.  5.10 17.00–21.00 Wstydliwe widoki DRIES VERHOEVEN   Wideo-instalacja   Goście
WT.  6.10 17.00–21.00 Wstydliwe widoki DRIES VERHOEVEN   Wideo-instalacja   Goście
ŚR.  7.10 17.00–21.00 Wstydliwe widoki DRIES VERHOEVEN   Wideo-instalacja   Goście
CZW.  8.10 17.00–21.00 Wstydliwe widoki DRIES VERHOEVEN   Wideo-instalacja   Goście
PT.  9.10 17.00–21.00 Wstydliwe widoki DRIES VERHOEVEN   Wideo-instalacja   Goście
SOB.  10.10 13.00–21.00 Wstydliwe widoki DRIES VERHOEVEN   Wideo-instalacja   Goście
NDZ.  11.10 13.00–21.00 Wstydliwe widoki DRIES VERHOEVEN   Wideo-instalacja   Goście



LISTOPAD
PT.  6.11 19.00 Farm Fatale PHILIPPE QUESNE Teatr Goście
SOB.  7.11. 19.00 Farm Fatale PHILIPPE QUESNE Teatr Goście
WT.  10.11 20.00 Rodzina MARKUS ÖHRN Serial na żywo Fokus
CZW.  12.11 20.00 Rodzina MARKUS ÖHRN Serial na żywo Fokus
SOB.  14.11 20.00 Rodzina MARKUS ÖHRN Serial na żywo Fokus
NDZ.  15.11 20.00 Rodzina MARKUS ÖHRN Serial na żywo Fokus
WT.  17.11 20.00 Rodzina MARKUS ÖHRN Serial na żywo Fokus
CZW.  19.11 20.00 Rodzina MARKUS ÖHRN Serial na żywo Fokus
SOB.  21.11 20.00 Rodzina MARKUS ÖHRN Serial na żywo Fokus
NDZ.  22.11 20.00 Rodzina MARKUS ÖHRN Serial na żywo Fokus
 
GRUDZIEŃ
PT.  4.12 18.00 I Love You, Goodbye (edycja polska) GOB SQUAD Teatr Goście
SOB.  5.12 17.00 I Love You, Goodbye (edycja polska) GOB SQUAD Teatr Goście



PON. 14.09  11:00-19:00  Justyna Banaszczyk/FOQL   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
WT. 15.09  11:00-19:00  Justyna Banaszczyk/FOQL   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
ŚR. 16.09  11:00-19:00  Justyna Banaszczyk/FOQL   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
CZW. 17.09  11:00-19:00  Justyna Banaszczyk/FOQL   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
PT. 18.09  11:00-19:00  Justyna Banaszczyk/FOQL   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
SOB. 19.09  11:00-19:00  Justyna Banaszczyk/FOQL   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
PON.  28.09  11:00-19:00  Gregor Różański   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
WT.  29.09  11:00-19:00  Gregor Różański   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
ŚR.  30.09  11:00-19:00  Gregor Różański   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
CZW.  1.10  11:00-19:00  Gregor Różański   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
PT.  2.10  11:00-19:00  Gregor Różański   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
SOB.  3.10  11:00-19:00  Gregor Różański   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
NDZ.  4.10  11:00-19:00  Gregor Różański   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
WT.  13.10  11:00-19:00  Kem   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
ŚR.  14.10  11:00-19:00  Kem   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
CZW.  15.10  11:00-19:00  Kem   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
PT. 16.10  11:00-19:00  Kem   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
SOB.  17.10  11:00-19:00  Kem   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
NDZ.  18.10  11:00-19:00  Kem   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
PON.  19.10  11:00-19:00  Kem   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
PON.  2.11  11:00-19:00  Przemysław Branas   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
WT.  3.11  11:00-19:00  Przemysław Branas   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
ŚR.  4. 11  11:00-19:00  Przemysław Branas   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
CZW.  5.11  11:00-19:00  Przemysław Branas   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
PT.  6.11  11:00-19:00  Przemysław Branas   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
SOB.  7.11  11:00-19:00  Przemysław Branas   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
NDZ.  8.11  11:00-19:00  Przemysław Branas   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
PON.  30.11  11:00-19:00  Zorka Wollny   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
WT.  1.12  11:00-19:00  Zorka Wollny   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
ŚR.  2.12  11:00-19:00  Zorka Wollny   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
CZW.  3.12  11:00-19:00  Zorka Wollny   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
PT.  4.12  11:00-19:00  Zorka Wollny   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk
SOB.  5.12  11:00-19:00  Zorka Wollny   Sztuki wizualne  gościnnie: Dźwięk



WSPÓŁPRACA, 
CZYLI 

FOKUS 



Współpraca, czyli FOKUS 

Piątek   18.09  19.00
Sobota 19.09  19.00
  Sala teatralna  
  4,5h
  ENG/Napisy PL 
  Bilety 50/35 PLN
  Wiek 18+

Teatr

Trzy epizody z życia 
MARKUS ÖHRN 

Szwedzki artysta Markus Öhrn kontynuuje swoją niepokojącą wyprawę w otchłań współ-
czesnego społeczeństwa. Najnowszy spektakl czerpie z ruchu #MeToo i bada przypadki 
nadużyć w środowisku pracy. Öhrn rozwija swój niekonwencjonalny styl, mistrzowsko 
grając ze zmiennym tokiem narracji i gatunkami. 

W trzech kolejnych częściach Öhrn prezentuje codzienne sytuacje w pracy, które w spo-
sób nagły i niezapowiedziany kończą się w sali sądowej. Artysta tworzy nową konwencję, 
nazywaną przez niego „cichym kinem”, w którym film niemy spotyka się ze sztuką na 
żywo. Ponownie wykorzystuje maski, które stały się jego znakiem rozpoznawczym.

Jedna z najwybitniejszych światowych wirtuozek thereminu, austriaczka Dorit Chrysler 
oraz pianista, od lat współpracujący z  Öhrnem, Arno Waschk, skomponowali oprawę 
muzyczną określającą nastrój każdego z epizodów. Chrysler i Waschk wykonują ją na żywo 
podczas spektakli. Ta podróż w najciemniejsze zakamarki ludzkiej psychiki to doświadcze-
nie surrealistyczne, wysoce aktualne i analitycznie precyzyjne. Łatwo się uzależnić!

Markus Öhrn - (ur. 1972)  jeden z najbardziej 
interesujących reżyserów europej-
skich. Szwedzki artysta i reżyser 
teatralny odważnie proponujący 
własną teatralną poetykę wywodzącą 
się ze sztuki wideo. Przedstawienia 
Markusa Öhrna nieustannie budzą 
kontrowersje i są powodem gorących 
dyskusji o granicach współczesnego 
teatru. Jego trylogia: Contes d’amour, 
We Love Africa and Africa Loves Us 
oraz Bis zum Tod była prezento-
wana na najbardziej prestiżowych 
festiwalach teatralnych (Avignion, 
Wiedeń, Bruksela, Berlin). W swoich 
spektaklach daleki jest od konwen-
cji tradycyjnego teatru repertuaro-
wego, strzępy tekstu są dla niego 
jedynie komentarzem dla radykalnie 
plastycznych sytuacji scenicznych. 
Intensywnie używa technologii wideo, 
nieraz przez większość spektaklu 
nie dając widzowi bezpośredniego 
dostępu do żywego aktora.

Koncepcja, reżyseria, scenografia:  
Markus Öhrn

Przy współpracy z Dorit Chrysler (kompozy-
torka, theremin), Arno Waschk (kom-
pozytor, pianista, dyrygent)

Obsada: Janet Rothe, Jakob Öhrman
Maski, kostiumy, rekwizyty: Makode Linde
Tekst: Myra Åhbeck Öhrman
Dźwięk: Eskil Lövström
Produkcja: Wiener Festwochen Institutet
Projekt finansowany przez Kampnagel 

(Hamburg), Künstlerhaus Mousonturm 
(Frankfurt and Odrą). Zrealizowany 
przy pomocy Swedish Arts Council.

Premiera: Maj 2019, Wiener Festwochen



Piątek  18.09 17.00
Sobota 19.09 11.00
Sobota 19.09 12.45
Sobota 19.09 14.30
Sobota 19.09 16.15
  Sala prób  
  1h30  
  tylko ENG  
  Bilety 5 PLN

Film

Filmowana w slumsach stolicy Ugandy wideo-instalacja nagradzanego szwedzkiego arty-
sty Markusa Öhrna przybliża unikatową, właściwą jedynie Kampali, tradycję tłumaczenia 
filmów na żywo. W małych chatkach slumsów, otaczających stolicę, światowe hity kinema-
tografii prezentowane są lokalnej publiczności przez video jockeyów. VJ’e nie tylko wyja-
śniają fabułę, ale też tłumaczą dialogi, komentują, wyjaśniają zachodnie zwyczaje i wzorce 
zachowań. VJ’e są w Kampali wielkimi gwiazdami, mają rzesze fanów. Öhrn poprosił 
jednego z najbardziej popularnych VJ’ów, by wziął na warsztat Personę Ingmara Bergmana 
(1966), jeden z najważniejszych filmów światowego kina artystycznego. Następnie sfilmo-
wał tę wyjątkową kinową przygodę i przetłumaczył komentarz na język angielski. Powstała 
nowa wersja słynnego filmu Bergmana, dzięki której europejski odbiorca ma możliwość 
spojrzeć na twórczość tego reżysera z perspektywy afrykańskiej, oczami ugandyjskiego 
widza – w innym świetle ujrzeć europejski dorobek kulturowy. To niepokojące i odświeża-
jące odwrócenie.

Koncepcja, zdjęcia, montaż 
i redakcja: Markus Öhrn

Wykorzystano fragment filmu  
Persona (1966) Ingmara Bergmana  
z pomocą techniki VJ HD.

Produkcja: Markus Öhrn, Swedish 
Subterranean Movie Company

Spektakl powstał przy wsparciu  
Kunstenfestivaldesarts, 
Konstnärsnämnden, Stadsschouwburg 
Amsterdam, Volksbühne am 
Rosa Luxemburgplatz (Berlin). 
Zrealizowany we współpracy 
z Epoo Ciné International Film Festival.

Premiera: Maj 2014,  
Kunstenfestivaldesarts (Bruksela)

Bergman w Ugandzie 
Markus ÖHRN

Współpraca, czyli FOKUS 



PREMIERA
Wtorek  10.11 20.00
Czwartek  12.11 20.00
Sobota  14.11 20.00
Niedziela  15.11 20.00
Wtorek  17.11 20.00
Czwartek  19.11 20.00
Sobota  21.11 20.00
Niedziela  22.11 20.00
  30 min.  
  tylko PL 
  Wiek 18+ 
  Bilety 40 PLN

Rodzina
MARKUS ÖHRN 

Serial na żywo

8. odcinkowy niskobudżetowy serial livestreamowany w Internecie. 

Serial Markusa Öhrna kontynuuje jego teatralne rozważania dotyczące przemocy, zwłasz-
cza przemocy w rodzinie. Tak zwana rodzina nuklearna może stać się modelowym przy-
kładem powstawania przemocowych struktur. Punktem wyjścia jest gwałt, który staje się 
przyczyną ciąży. Tak poważny temat uruchamia ciąg telenowelowych zdarzeń. Ulubiony 
format popkultury musi zmierzyć się ze zdarzeniami, dla których w naszej kulturze nie ma 
miejsca. Scenariusz powstanie w wyniku współpracy Öhrna z zespołem aktorskim. Kolejne 
odcinki będą emitowane w streamingu na żywo, tak więc scenariusz może ulegać zmianie 
w trakcie emisji, gdyż do ostatniego odcinka nic nie będzie przesądzone. Zapowiada się 
serial, od którego nie będzie można się oderwać. 

Reżyseria: Markus Ohrn
Obsada: Magdalena Popławska,  

Jaśmina Polak, Bartosz Gelner  
i Piotr Polak

Współpraca, czyli FOKUS 



 WYMIANA,
CZYLI

GOŚCIE



Niedziela 4.10 17.00
Niedziela  4.10 20.30
  2h  
  Sala teatralna 
  ENG/Napisy PL 
  Wiek 16+
  Bilety 50/35 PLN

Imaginary Europe
OLIVER FRLJIĆ

Oliver Frljić wspólnie z European Ensemble wyrusza na poszukiwania teatralnej utopii. 
Wobec umacniania się populistycznych prawicowych ruchów w Europie, wzrastającej 
nietolerancji i wyzwań stojących przed migrującymi społeczeństwami stawia pytania 
o odpowiedzialność środowisk intelektualistów i artystów. Wykorzystując Estetykę oporu 
Petera Weissa, Frljić rzuca krytyczne, analityczne światło na dwa kluczowe dzieła z historii 
malarstwa, a tym samym na różne aspekty Rewolucji Francuskiej: co stało się z ideą 
wolności, równości i braterstwa? Szczegóły biografii aktorów odnoszą widzów do sedna 
sprzeczności naszej zagmatwanej rzeczywistości. Czy europejskie marzenie wciąż jeszcze 
można uratować?

Oliver Frljić – (ur. 1976) uznany chorwacki 
reżyser i dramatopisarz. Przedstawiciel 
europejskiego teatru krytycznego, 
który poddaje odważnej dyskusji 
skomplikowane kwestie społeczno-po-
lityczne. Ukończył filozofię i teologię 
oraz reżyserię teatralną na Akademii 
Sztuk Dramatycznych w Zagrzebiu. 
Jego przedstawienia prezentowane 
były na wielu światowych festiwalach, 
m.in. Discourse Festival w Giessen, 
Mess w Sarajewie, Bitef w Belgradzie, 
EX Ponto w Lublanie. Laureat wielu 
prestiżowych nagród i twórca spekta-
kularnych, autorskich projektów, w któ-
rych personalne, wojenne i polityczne 
traumy stawiają pytanie o granice  
artystycznej i społecznej wolności, 
o indywidualną, jak i zbiorową odpo-
wiedzialność, tolerancję i stereoty-
powe myślenie. 

Koncepcja, inscenizacja, scenografia: 
Oliver Frljić

W spektaklu wykorzystano teksty Petera 
Weissa, J.B. Savigny i Alexandres 
Corréard, Waltera Benjamina  
i Heinera Müllera.

Kostiumy:  Sandra Dekanić
Reżyseria światła: Jörg Schuchardt
Dramaturgia: Carolin Losch
Tłumaczenie: Agnieszka Fietz
Obsada: Tenzin Kolsch, Claudia Korneev, 

Tina Orlandini, Adrian Pezdirc,  
Jaśmina Polak, Jan Sobolewski

Premiera: 10 kwietnia 2019,  
Schauspiel Stuttgart

Spektakl powstał w ramach projektu 
Europe Ensemble.

Koprodukcja teatrów Schauspiel Stuttgart, 
Nowego Teatru oraz Zagreb Youth 
Theatre (Zagrebačko kazalište mla-
dih). Spektakl sfinansowany przez 
Kulturstiftung des Bundes.

Premiera: 10 kwietnia 2019  
Schauspiel Stuttgart

Wymiana, czyli GOŚCIE

Teatr



Poniedziałek 5.10  17.00–21.00
Wtorek 6.10  17.00–21.00
Środa   7.10  17.00–21.00
Czwartek  8.10  17.00–21.00
Piątek   9.10  17.00–21.00
Sobota  10.10  13.00–21.00
Niedziela  11.10  13.00–21.00
  Świetlica 
  10 min. 
  Wiek 16+
  Bilety 10 PLN

Wstydliwe widoki 
DRIES VERHOEVEN 

Wideo-instalacja 

Ciągła dostępność newsów na ekranach naszych laptopów, telewizorów i smartfonów 
czyni nas nieustannymi świadkami zdarzeń w każdym miejscu świata, czującymi niepo-
kój spowodowany konfrontacją z biedą i rozpaczą. Obraz z kamery nie jest neutralny. 
Filmowani zostają, w sposób intencjonalny lub nie, ukazani jako ofiary. Zanim się spo-
strzegą, ten, kto ogląda ich historię zostaje wtrącony w przepaść winy i wstydu. 

Dries Verhoeven w wideoinstalacji Wstydliwe widoki konfrontacyjnie przybliża niewygodną 
rzeczywistość newsowych obrazów. Stawia pytania, czy możliwe jest osobiste połączenie 
pomiędzy oglądającym i oglądanym. Co by się stało, gdyby świadkowie stali się bohate-
rami newsów, a bohaterowie wieczornych wiadomości mogli nam spojrzeć w oczy?

Instalacja przenosi brudne i niewygodne obrazy do czystej przestrzeni galerii sztuki. 
Pokazuje miejsce opresyjnej pracy, kojarzącej się ze współczesnym kapitalistycznym 
niewolnictwem. Spektakl przeznaczony jest dla jednego widza. Pomyśl, co by było, gdyby 
ofiary wiedziały, że je oglądasz?

Dries Verhoeven - (ur. 1970) holenderski 
twórca instalacji, performansów i hap-
peningów zarówno w galeriach, jak 
i przestrzeniach publicznych. W swo-
ich pracach krytycznie odnosi się do 
relacji między widzami, performerami, 
codziennością i sztuką. Odbiorcy jego 
twórczości są często bezpośrednio 
angażowani, dostając możliwość 
kierowania własnym doświadczeniem. 
Verhoeven, poprzez akcje uderzające 
w oczywistość społecznych ładów, 
chce zasiać ziarno zwątpienia w nie-
podważalność wpływających na myśli 
i zachowania systemów. W ostatnich 
latach ogromną inspiracją dla artysty 
stał się wpływ mediów społecznościo-
wych na relacje interpersonalne oraz 
myślenie kryzysowe, w którym wszy-
scy tkwimy. Verhoeven dzieli swój czas 
pomiędzy Berlin i Amsterdam.

Koncepcja: Dries Verhoeven
Produkcja: Studio Dries Verhoeven
Zdjęcia: Willem Popelier, Christopher 

Hewitt & Pinelopi Gerasimou
Rejestracja wideo: Thorsten Alofs, 

Christopher Hewitt
Koprodukcja: SPRING Festival Utrecht 

(NL), Foreign Affairs Berlijn (DE), 
Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogen-
bosch (NL) and MU Eindhoven (NL)

Projekt został zrealizowany dzięki Prins 
Bernhard Cultuurfonds / Het Zilveren 
Lint Fonds oraz VSBfonds.

Premiera: 2016

Wymiana, czyli GOŚCIE



Piątek  6.11  19.00
Sobota 7.11.  19.00
  Sala teatralna  
  1h30 
  FR/Napisy PL/ENG SUBT
  Bilety 50/35 PLN

Farm Fatale 
PHILIPPE QUESNE 

Pięć strachów na wróble tęskni za ptakami, które zniknęły. Skoro stały się bezrobotne, 
strachy zajmują się tworzeniem własnej stacji radiowej, rozmawiając o możliwych audy-
cjach, które mogłyby przygotować. Może coś o genetycznie modyfikowanych mar-
chewkach? A może temat przemocy i okrucieństwa? A jeszcze lepiej byłoby postraszyć 
sąsiada, który zatruwa glebę za pomocą środków owadobójczych. Znany z innowacyjnej 
scenografii francuski artysta Philippe Quesne stworzył wieczór teatralny pełen zarówno 
magii, jak i ironii. Opowieść jest melancholijna, ale doprawiona nutką aktywizmu, deli-
katna i jednocześnie katastroficzna. Wśród sztucznej, białej scenografii znajdziemy bele 
słomy – są reliktami z dawnego świata, czyli naszej rzeczywistości. W przyszłości pozba-
wionej ludzkich istot, którą poznajemy w Farm Fatale, śpiew ptaków jest dostępny tylko 
w formie nagrania. Naiwne piękno i uderzająca niewinność tych nagrań wzbudza daremną 
nostalgię za dziewiczymi krajobrazami. Bieżące sprawy ekologiczne i polityczne stają się 
delikatną poezją.

Philippe Quesne – (ur. 1970) reżyser i sce-
nograf teatralny i operowy. W 2003 
założył grupę o nazwie Vivarium 
Studio, skupiającą aktorów, plasty-
ków i muzyków. Tworzy i reżyseruje 
spektakle w przestrzeniach o charakte-
rze „wiwarium”, służących obserwacji 
ludzkich mikrokosmosów. Od 2014 
dyrektor teatru Nanterre-Amandiers. 
Charakterystyczną cechą teatru 
Quesne’a jest równouprawnienie 
scenografii wobec innych elementów 
spektaklu – aktorów czy samego per-
formansu. To teatr, w którym kontem-
pluje się obrazy. Quesne nazywany 
jest wielkim czarodziejem teatru, który 
w ostatnich latach stał się jednym 
z ulubionych gości europejskich festi-
wali teatralnych.

Tekst, oprawa, kostiumy: Philippe Quesne
Pomoc artystyczna – scena:  

Nicole Marianna Wytyczak
Pomoc artystyczna – kostiumy:  

Nora Stocker
Inscenizacja: Philippe Quesne
Oświetlenie: Pit Schultheiss
Dramaturgia: Martin Valdés-Stauber
Obsada: Léo Gobin, Stefan Merki, Damian 

Rebgetz, Julia Riedler, Gaëtan Vourc’h
Produkcja:  

Münchner Kammerspiele – Munich
Koprodukcja: Nanterre-Amandiers,  

centre dramatique national
Premiera 29 marzec 2019,  

Münchner Kammerspiele

Wymiana, czyli GOŚCIE

Teatr



PREMIERAPiątek  4.12  19.00
Sobota  5.12  18.00
  Sala teatralna  
  6h 
  Tylko ENG 
  Bilety 50/35 PLN

Wymiana, czyli GOŚCIE

I Love You, Goodbye! 
(Nowa wersja, 
polska edycja)
GOB SQUAD 

Brytyjsko-niemiecki kolektyw artystyczny Gob Squad stworzył przedstawienie I Love You, 
Goodbye w odpowiedzi na bolesne negocjacje związane z „rozwodem” tych dwóch kra-
jów (Brexit) w 2019 roku. Odkąd światową politykę zdominował spór pomiędzy zwolenni-
kami rynków globalnych i interesów narodowych, a dalszy wpływ na nią wywarła globalna 
pandemia, badanie tego skąd pochodzimy i co to pochodzenie oznacza stało się tematem 
pilnym.

W czasie przedstawienia wykonawcy przygotowują regionalne potrawy by przedstawić 
swoje pochodzenie dociekliwemu parlamentowi, kierowanemu przez bezwzględnego 
przewodniczącego lub przewodniczącą. I Love You, Goodbye to zbiorowy rytuał odpusz-
czania ROZSTAWANIA SIĘ i pożegnania z rzeczami, które kochamy, pozwalający nawiązać 
relacje z nimi na nowych warunkach. I Love You, Goodbye opowiada o gotowaniu, różni-
cach międzykulturowych, o klasach społecznych, ambicjach, porażkach i trudnościach 
w dokonywaniu zdecydowanych wyborów w złożonym świecie.

W wersji I Love You, Goodbye (The New Edition), opracowanej specjalnie dla Nowego 
Teatru występują też wykonawcy polscy. Posługując się kuchnią, piosenką, rozmową 
opowiadają kim są, czym jest dla nich „dom” i próbują odpowiedzieć na szereg pytań: Jak 
ważne są tradycje, w których dorastaliśmy i na ile są one kluczem do kształtowania tego, 
kim się staniemy? Czy szacunek dla starych zwyczajów jest dobry czy zły? Kto pierwszy 
zdoła zostawić przepyszne mięsko z ziemniaczkami i stawić czoła przyszłości, gdy Nowa 
Europa spotka się ze Starą, wkrótce Byłą-Europą?

Gob Squad – grupa brytyjskich i nie-
mieckich artystów, która powstała 
w Nottingham w 1994 roku, obecnie 
działa głównie w Berlinie.  Artyści 
tworzą performanse i instalacje 
wideo, szukając piękna w codzienno-
ści i mądrości w słowach mijanego 
przypadkiem przechodnia. Tworzą 
kolektyw siedmiu aktorów, wspólnie 
pracujących nad projektami; do współ-
pracy przy konkretnych projektach 
zapraszają też artystów, performerów 
i techników spoza grupy. Nurtuje ich 
przestrzeń, w której spotykają się 
teatr, sztuka, media i życie codzienne. 
Występują zarówno w teatrach 
i galeriach, jak i w centrach ośrodków 
miejskich – domach, sklepach, sta-
cjach metra, parkingach podziemnych, 
hotelach czy nawet na ulicach. 

Gob Squad: Johanna Freiburg, Sean Patten, 
Sharon Smith, Berit Stumpf, Sarah 
Thom, Bastian Trost i Simon Will

Menedżerowie Gob Squad: Eva Hartmann
Projektowanie dźwięku: Jeff McGrory
Projektowanie video: Miles Chalcraft
Światło: Max Wegner
Tour manager: Mat Hand
Zarządzenie finansami: Caroline Gentz
Komunikacja i Public Relations:  

Alexandra Lauck
Produkcja w Wielkiej Brytanii: Ayla Suveren
Premiera: 29 marca 2019 HAU Berlin

Teatr



WARSZAWA, 
CZYLI TRANSFER 

– WSCHODY 



PREMIERA

Warszawa, czyli TRANSFER – Wschody 

Czwartek  24.09  18.30
Piątek   25.09  18.30
Sobota  26.09  16.00
Niedziela 27.09  16.00
  Świetlica 
  1h 
  Wiek 12+ 
  PL 
  Bilety 35/25 PLN

Próby do Grupy warszawskiej rozpoczęły się pod koniec lutego 2020 roku. Zespół dysku-
tował o tym, jak zmiany klimatyczne wpływają na nasze życie codzienne w małej skali oraz 
na nasze poglądy, wyznawane wartości i samoidentyfikację – w większej. Zastanawiali 
się też nad dystopijnymi scenariuszami dla Ziemi i jej mieszkańców, które mogą spełnić 
się w najbliższej przyszłości, jeśli już teraz nie podejmiemy działań zapobiegawczych. 
Tymczasem pewna dystopijna wizja faktycznie stała się rzeczywistością, przerywając 
pracę oraz dotychczasowe życie i wymuszając dostosowanie się do nieoczekiwanego 
scenariusza wydarzeń.

Wracają po tej przerwie, by przypominać sobie i innym, że temat katastrofy klimatycznej 
nie zniknął, ale jest jeszcze bardziej aktualny niż wcześniej. Wracają, by głośno krzyczeć, 
że groźne zmiany, których spodziewaliśmy się w odległej przyszłości, zachodzą już teraz, 
i że nie możemy pozostać wobec nich obojętni. Aktywizm młodzieżowy jest w tym kontek-
ście bardzo ważnym ruchem. W czym tkwi siła takich ruchów? Jak młodzież opisuje swój 
aktywizm? Jaka jest relacja pomiędzy aktywizmem klimatycznym a warunkami bytowymi 
i osobistym otoczeniem?

Pięcioro nastoletnich aktorów Grupy warszawskiej zaprasza widzów do analizy sytuacji 
młodych mieszkańców Polski. Poruszają tematy dostępu do wiedzy o globalnych pro-
cesach na świecie, o zaangażowaniu kraju w te procesy i realnej wartości zdobywanego 
wykształcenia. Grupa warszawska stawia sobie za cel stworzenie przestrzeni i wygospoda-
rowanie czasu na walkę z nihilizmem i bezwładnością instytucji.

Eglė Švedkauskaite - (ur. 1994) młoda reży-
serka, która w ostatnim czasie wzbu-
dza szczególne zainteresowanie na 
litewskiej scenie teatralnej. W swoich 
pracach szczególny nacisk kładzie na 
pracę z człowiekiem – to, co prywatne 
przekuwa w to, co uniwersalne. Nie 
pozostaje obojętna wobec świata jej 
najbliższego - Europy Wschodniej 
i Centralnej. Jej twórczość można było 
zobaczyć nie tylko w rodzimej Litwie, 
ale także Polsce, Włoszech, czy Rosji. 
Podczas swojej wędrówki twórczej 
współpracowała m.in. z Joanną 
Rajkowską, Anną Smolar, Jeanem 
Michel Bruyèrem.

Reżyseria: Eglė Švedkauskaitė
Dramaturgia: Michał Telega
Wideo: Hanna Maciąg
Obsada: Zuzanna Bojdecka, Stanisław 

Garapich, Karolina Laskowska, 
Marianna Wilska, Ignacy Zasadni

Scenografia, kostiumy, wideo:  
Hanna Maciąg

Grupa warszawska
EGLĖ ŠVEDKAUSKAITĖ

Teatr



WARSZAWA, 
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Czasy są coraz bardziej niespokojne, pytań coraz więcej, a odpowiedzi — coraz bardziej 
chaotyczne. Co nowego, co dalej? Wszyscy odczuwamy potrzebę zmiany, Zmiany, wielu 
zmian. Ale sama potrzeba nie jest generatorem nowego porządku. Myśląc o pokoleniu 
po 2020 szukamy nie tylko nowych metod kreacji, nowych źródeł i przewartościowań 
paradygmatu — wyznaczających terytoria zmian. Przyglądamy się bliżej temu, co znane, 
dostrzegając w tym możliwości i ograniczenia. 

Na nasze szczęście teatr ma profetyczny dar: czuje, antycypuje i uwrażliwia na fakty 
społeczne, które staną się częścią naszej najbliższej przyszłości. Uważna obserwacja 
pozwala wyciągać wnioski. My zaglądamy do głów najradykalniejszych twórców nowego 
polskiego teatru.

W programie: 

Jezus  
reżyseria Jędrzej Piaskowski,  
dramaturgia Hubert Sulima  
Nowy Teatr 

Rodos  
koncepcja, choreografia  
Wojciech Grudziński  
Komuna Warszawa 

Woyzeck  
reżyseria Grzegorz Jaremko  
TR Warszawa 

Łuczniczki  
choreografia Agnieszka Kryst 
Zachęta 

Wracając wciąż do domu  
reżyseria Magda Szpecht,  
TR Warszawa 

Dobrze Ci tego nie opowiem  
reżyseria Anna Karasińska  
Komuna/Warszawa 
STUDIO teatrgaleria 

Erazm/Erasmus  
reżyseria Anna Smolar  
Nowy Teatr 

This is an exhibition and I’m an exhibitionist 
choreografia Ania Nowak 
U-Jazdowski 

Reichnitz. Opera - Anioł Zagłady 
reżyseria Katarzyna Kalwat 
TR Warszawa

Części ciała  
choreografia Ramona Nagabczyńska 
Fundacja Burdąg 

Capri — Wyspa Uciekinierów  
reżyseria Krystian Lupa  
Teatr Powszechny

Warszawa, czyli TRANSFER – Zachody

Generation After 4. 
Showcase: 
World Wide Web 
14–20   września   2020 



nowyteatr.org
bilety.nowyteatr.org

Projekt: 
Edgar Bąk Studio


