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WRZESIEŃ SEPTEMBER 

01 
Wt. Tue.

03
Czw. Thu.

04
Pt. Fri.

05
Sob. Sat.

06 
Ndz. Sun.

08 
Wt. Tue.

09 
Śr. Wed.

10 
Czw. Thu.

13
Ndz. Sun.

14 
Pon. Mon.

15 
Wt. Tue.

12.00 Pocztówki_email@rt: Polska   Sztuki wizualne ENG sub   

 Postcards_email@art: Poland    online 

19.00 Matka Joanna od Aniołów Jan Klata  Teatr  

19.00 Matka Joanna od Aniołów Jan Klata  Teatr   

19.00 Matka Joanna od Aniołów Jan Klata  Teatr   ENG sub   

 Mother Joan of the Angels  

19.00 Matka Joanna od Aniołów Jan Klata  Teatr   

12.00 Pocztówki_email@rt: Tajlandia   Sztuki wizualne ENG sub   

 Postcards_email@art: Thailand    online 

19.00 Matka Joanna od Aniołów Jan Klata  Teatr   

 19.00 Matka Joanna od Aniołów Jan Klata  Teatr   

 

 19.00 Matka Joanna od Aniołów Jan Klata  Teatr   

 

17.00 Untitled (Holding Horizon)    Taniec  LNP*  

 Alex Baczyński–Jenkins  

18.00 Untitled (Holding Horizon)    Taniec  LNP*  

 Alex Baczyński–Jenkins  

19.00 Untitled (Holding Horizon)    Taniec  LNP*  

 Alex Baczyński–Jenkins  

11.00– gościnnie: Dźwięk Banaszczyk FOQL   Sztuki wizualne LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

19.00 Jezus Jędrzej Piaskowski    Teatr  

11.00– gościnnie: Dźwięk Banaszczyk FOQL  Sztuki wizualne LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

12.00 Pocztówki_email@rt: Hong Kong   Sztuki wizualne ENG sub   

 Postcards_email@art: Hong Kong    online 

19.00 Jezus Jędrzej Piaskowski    Teatr  

*LNP — Language no problem



WRZESIEŃ SEPTEMBER 

16
Śr. Wed.

17 
Czw. Thu.

18
Pt. Fri.

19 
Sob. Sat.

20
Ndz. Sun.

22
Wt. Tue.

24
Czw. Thu.

11.00– gościnnie: Dźwięk Banaszczyk FOQL  Sztuki wizualne LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

19.00 Nowa Książka: Szczepan Twardoch  Literatura 

19.00 Jezus Jędrzej Piaskowski    Teatr   ENG sub  

 Jesus  

11.00– gościnnie: Dźwięk Banaszczyk FOQL  Sztuki wizualne LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

 

11.00– gościnnie: Dźwięk Banaszczyk FOQL  Sztuki wizualne LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

17.00 Bergman w Ugandzie Markus Öhrn  Film   ENG only  

 Bergman in Uganda  

19.00 Trzy epizody z życia Markus Öhrn  Teatr   ENG sub  

 3 Episodes of Life 

11.00– gościnnie: Dźwięk Banaszczyk FOQL  Sztuki wizualne LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

11.00 Bergman w Ugandzie Markus Öhrn  Film   ENG only  

 Bergman in Uganda  

12.45 Bergman w Ugandzie Markus Öhrn  Film   ENG only  

 Bergman in Uganda  

14.30 Bergman w Ugandzie Markus Öhrn  Film   ENG only  

 Bergman in Uganda  

16.15 Bergman w Ugandzie Markus Öhrn  Film   ENG only  

 Bergman in Uganda  

19.00 Trzy epizody z życia Markus Öhrn  Teatr   ENG sub  

 3 Episodes of Life 

16:00 Przekład przed korektą: Krzysztof Cieślik Literatura  

12:00 Pocztówki_email@rt: Dania    Sztuki wizualne ENG sub   

 Postcards_email@art: Denmark    online 

18.30 Grupa warszawska Eglė Švedkauskaitė Teatr    PREMIERA 

19.00 Francuzi Krzysztof Warlikowski   Teatr   ENG, FR sub   

 The French 

*LNP — Language no problem



18.30 Grupa warszawska Eglė Švedkauskaitė Teatr  

19.00 Francuzi Krzysztof Warlikowski   Teatr   ENG, FR sub  

 The French 

16.00 Grupa warszawska Eglė Švedkauskaitė Teatr  

18.00 Francuzi Krzysztof Warlikowski   Teatr   ENG, FR sub  

 The French 

15.00 Nowa Książka: Hanna Krall    Literatura  

16.00 Grupa warszawska Eglė Švedkauskaitė Teatr  

18.00 Francuzi Krzysztof Warlikowski   Teatr   ENG, FR sub  

 The French 

11.00– gościnnie: Dźwięk Gregor Różański  Sztuki wizualne LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

19.00 Nowa Książka: Maciej Łubieński   Literatura 

11.00– gościnnie: Dźwięk Gregor Różański  Sztuki wizualne LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

12.00 Pocztówki_email@rt: Tajwan   Sztuki wizualne ENG sub  

 Postcards_email@art: Taiwan    online 

18.00 Enter Full Screen   PREMIERA  Teatr online   ENG 

 Wojtek Ziemilski 

11.00– gościnnie: Dźwięk Gregor Różański  Sztuki wizualne   LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

18.00 Enter Full Screen Wojtek Ziemilski  Teatr online   ENG 

  

PAŹDZIERNIK OCTOBER 

 11.00– gościnnie: Dźwięk Gregor Różański  Sztuki wizualne   LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

18.00 Enter Full Screen Wojtek Ziemilski  Teatr online  ENG 

19.00 Nowa Książka: Sylwia Chwedorczuk  Literatura  

 11.00– gościnnie: Dźwięk Gregor Różański  Sztuki wizualne   LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

25
Pt. Fri.

26
Sob. Sat.

27
Ndz. Sun.

28
Pon. Mon.

29
Wt. Tue.

30
Śr. Wed.

01
Czw. Thu.

02
Pt. Fri.

*LNP — Language no problem

WRZESIEŃ SEPTEMBER 

PAŹDZIERNIK OCTOBER



 11.00– gościnnie: Dźwięk Gregor Różański  Sztuki wizualne   LNP*    

–19.00 featuring: Sound  

11.00– gościnnie: Dźwięk Gregor Różański  Sztuki wizualne   LNP*    

–19.00 featuring: Sound  

16.00 Przekład przed korektą: Anna Bańkowska  Literatura online  

17.00 Imaginary Europe Oliver Frljić   Teatr   ENG sub  

20.30 Imaginary Europe Oliver Frljić   Teatr   ENG sub  

17.00– Wstydliwe widoki Dries Verhoeven  Sztuki wizualne   LNP*  

–21.00  Guilty Landscapes  

12.00  Dom. Muzeum artysty: Krystian Lupa   Sztuki wizualne ENG sub 

 Home. Artist museum: Krystian Lupa  online 

17.00– Wstydliwe widoki Dries Verhoeven  Sztuki wizualne   LNP*  

–21.00  Guilty Landscapes  

17.00– Wstydliwe widoki Dries Verhoeven  Sztuki wizualne   LNP*  

–21.00  Guilty Landscapes  

19.00 Festiwal Paweł Mykietyn — konteksty  Muzyka   LNP*  

 Festival Paweł Mykietyn — contexts 

17.00– Wstydliwe widoki Dries Verhoeven  Sztuki wizualne LNP*  

–21.00  Guilty Landscapes  

17.00– Wstydliwe widoki Dries Verhoeven  Sztuki wizualne LNP*  

–21.00  Guilty Landscapes  

19.00 Festiwal Paweł Mykietyn — konteksty   Muzyka   LNP*  

 Festival Paweł Mykietyn — contexts 

13.00– Wstydliwe widoki Dries Verhoeven  Sztuki wizualne LNP*  

–21.00  Guilty Landscapes  

18.00 Festiwal Paweł Mykietyn — konteksty   Muzyka   LNP*  

 Festival Paweł Mykietyn — contexts 

03
Sob. Sat.

04
Ndz. Sun.

05
Pon. Mon.

06
Wt. Tue.

07
Śr. Wed.

08
Czw. Thu.

09
Pt. Fri.

10
Sob. Sat.

*LNP — Language no problem

PAŹDZIERNIK OCTOBER



13.00– Wstydliwe widoki Dries Verhoeven  Sztuki wizualne LNP*  

–21.00  Guilty Landscapes  

18.00 Festiwal Paweł Mykietyn — konteksty   Muzyka   LNP*  

 Festival Paweł Mykietyn — contexts 

11.00– gościnnie: Dźwięk Kem    Sztuki wizualne LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

19.00 Nowa Książka: Opowieści niesamowite  Literatura  

 z języka angielskiego 

11.00– gościnnie: Dźwięk Kem    Sztuki wizualne LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

12.00  Dom. Muzeum artysty: Susanne Kennedy  Sztuki wizualne ENG sub 

 Home. Artist museum: Susanne Kennedy online 

19.00 Zmierzch ery ludzi:      Film  

 Długi weekend Colin Eggleston  

11.00– gościnnie: Dźwięk Kem    Sztuki wizualne LNP*  

–19.00 featuring: Sound 

 

11.00– gościnnie: Dźwięk Kem    Sztuki wizualne LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

19.00 Nowe dramaty: Wujaszki 1918   Teatr  

19.00 Kino moralnego niepokoju Michał Borczuch Teatr 

  

11.00– gościnnie: Dźwięk Kem    Sztuki wizualne   LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

19.00 Kino moralnego niepokoju Michał Borczuch Teatr  

 

11.00- gościnnie: Dźwięk Kem    Sztuki wizualne   LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

19.00 Kino moralnego niepokoju Michał Borczuch Teatr    ENG sub  

 Cinema of Moral Anxiety  

11.00– gościnnie: Dźwięk Kem    Sztuki wizualne   LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

19.00 Kino moralnego niepokoju Michał Borczuch Teatr  

11
Ndz. Sun.

12
Pon. Mon.

13
Wt. Tue.

14
Śr. Wed.

15
Czw. Thu.

16
Pt. Fri.

17
Sob. Sat.

18
Ndz. Sun.

PAŹDZIERNIK OCTOBER

*LNP — Language no problem



11.00– gościnnie: Dźwięk Kem    Sztuki wizualne   LNP*  

–19.00 featuring: Sound  

12.00 Dom. Muzeum artysty: Philippe Quesne  Sztuki wizualne ENG sub 

 Home. Artist museum: Philippe Quesne  online 

19.00 Scena Muzyki Nowej: Ró, czyli spokój  Muzyka  LNP*  

 New Music Scene: Ró meaning calm 

19.00 Nowa Książka: Pajtim Statovci   Literatura  

18.30 Grupa warszawska Eglė Švedkauskaitė Teatr  

16.00 Grupa warszawska Eglė Švedkauskaitė Teatr  

18.00 (A)pollonia Krzysztof Warlikowski   Teatr   ENG sub  

 (A)pollonia  

16.00 Przekład przed korektą: Joanna Jurewicz Literatura  

16.00 Grupa warszawska Eglė Švedkauskaitė Teatr  

18.00 (A)pollonia Krzysztof Warlikowski   Teatr   ENG sub  

 (A)pollonia  

12.00 Dom. Muzeum artysty:     Sztuki wizualne ENG sub 

 Małgorzata Szczęśniak     online 

 Home. Artist museum:  

 Małgorzata Szczęśniak   

19.00 (A)pollonia Krzysztof Warlikowski   Teatr   ENG sub  

 (A)pollonia  

19.00 (A)pollonia Krzysztof Warlikowski   Teatr   ENG sub  

 (A)pollonia  

18.00 Koncert MONTu      Dla dzieci  

19.00 (A)pollonia Krzysztof Warlikowski   Teatr   ENG sub  

 (A)pollonia 

19
Pon. Mon.

20
Wt. Tue.

21
Śr. Wed.

23
Pt. Fri.

24
Sob. Sat.

25
Ndz. Sun.

27
Wt. Tue.

28
Śr. Wed.

29
Czw. Thu.

PAŹDZIERNIK OCTOBER

*LNP — Language no problem
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6–7.11  Festiwal Nowa Europa. Zbliżenia: Farm Fatale Philippe Quesne  

10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22.11 Festiwal Nowa Europa. Zbliżenia: Rodzina Markus Öhrn  

 

 

1.10  Jeden gest Wojtek Ziemilski, Centrum Kultury i Sztuki 

   w Koninie w ramach Teatr Polska 

2.10  Jeden gest Wojtek Ziemilski, Stowarzyszenie Jarocin XXI  

  w ramach Teatr Polska 

4.10  Jeden gest Wojtek Ziemilski, Nowosolski Dom Kultury  

  w ramach Teatr Polska 

5.10  Jeden gest Wojtek Ziemilski, Szprotawski Dom Kultury  

  w ramach Teatr Polska 

11.10  Jezus Jędrzej Piaskowski, Art Weekend 2020, Białystok  

LISTOPAD ZAPOWIEDZI W repertuarze m.in.

ZNIŻKI

Seniorzy w Nowym 27.10  (A)pollonia Krzysztof Warlikowski 

Studenci w Nowym 15.10  Kino moralnego niepokoju Michał Borczuch  

Wejściówki w cenie 10 PLN dla studentów i studentek szkół teatralnych

15 PLN

15 PLN

WYJAZDY TOURNEE
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Świetlica  

W sezonie 2020/2021 program Świetlicy będzie koncentrował się wokół 
tematu tolerancji. Zależy nam na zwiększaniu świadomości i poszerza-
niu wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści, 
utartym schematom i stereotypom. Ponadto w przygotowywaniu programu 
edukacyjnego kierujemy się zasadą 3R (reduce, reuse, recycle), większość 
materiałów wykorzystanych podczas zajęć jest z recyklingu. Jest to kolejny 
krok, który podejmujemy w ramach edukacji ekologicznej. 

During the 2020/2021 season, the Świetlica programme will centre around the 
theme of tolerance. We are interested in increasing awareness and broaden-
ing knowledge about ways of challenging discrimination, hate speech, out-
moded stereotypes and structures. In preparing our educational programme, 
we have also been guided by the 3Rs rule (reduce, reuse, recycle) — most of 
the materials used during our activities are recycled, this being the next step 
in our ecological education strategy.   
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Spróbujmy skoczyć do studni 
7 września 2020 premiera filmu

To film drogi odbywanej w miejscu — na scenie. Drogi do porażki lub 
sukcesu, to nieistotne. Jesteśmy świadkami prób do Procesu w reżyserii 
Krystiana Lupy, procesu twórczego, który sami musimy osądzić. Lupa jest 
despotą, lecz jego celem jest oddanie głosu Kafce.

Wciela się w role, monologuje, tańczy i kłóci z aktorami. Nie wychodzi 
z transu kreacji. Bywa niezrozumiały, lecz niestrudzony. Daje z siebie 
wszystko i żąda tego samego od aktorów. Zaprasza, aby skoczyć razem 
z nim do studni, na dnie której wcale nie ma objawienia.

Dobry teatr to wyłącznie splot okoliczności: tego, co danego dnia wniosą 
aktorzy i widzowie? Czy droga wiodąca do premiery zawsze ma odzwiercie-
dlenie w spektaklu? Film odsłania kulisy procesu twórczego Lupy i trudne 
relacje z jego aktorami. Rejestruje zagapienia, roztrzęsienia, dramaty, 
balansujące na granicy roli i prywatności. Dokument zszyty ze strzępków 
prób nie trzyma się chronologii, tylko dynamiki pracy. Nikt nie wie, co 
będzie dalej. Reżyser umyślnie gubi się, by od początku szukać drogi. Spala 
w kłótni o pozornie błahe detale, będące dla niego sprawą życia lub śmierci. 
To, co napędza twórcę Procesu, jest samą istotą teatru. Według Lupy tego, 
co w teatrze najlepsze, nie da się wyreżyserować.

Pokazy filmu w ramach festiwalu Millenium Docs Against Gravity w dniach 
6–12 września.

Reżyseria: Piotr Stasik, Dorota Wardęszkiewicz
Zdjęcia: Piotr Stasik, Piotr Pawlus
Produkcja: Anna Gawlita / Kijora Film, Nowy Teatr
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Let’s try to jump into the well
September 7, 2020 — premiere 

This is a road movie of a single location: the stage and it’s not relevant 
whether the journey ends in failure or success. The rehearsals for The Trial 
directed by Krystian Lupa are a cre–ative process we must judge for our-
selves. Lupa may be a despot, but he wants to let Kafka speak.

Lupa role plays, lectures and argues with the actors. He remains in a creative 
trance, some–times baffling, but tireless. He gives it his best and demands the 
same of others. He asks them to jump into a well, though no enlightenment 
awaits.

Does good theater rely on the fate of what the actors and audience bring 
on a given day? Is the road leading up to the premiere always reflected in 
the performance? The film reveals the backstage of Lupa's creative process 
and his difficult relations with the actors. The camera films mishaps, jitters 
and dramas, balancing on the line between staying in character and privacy, 
stitching the documentary from scraps of rehearsal, following not the chronol-
ogy but the dynamics of work. Lupa deliberately gets lost only to find his way 
again, burning up in arguments over trivial details that, for him, are a matter 
of life or death. What drives the di–rector of The Trial is the very essence of 
theater. According to Lupa, theater, at its best, can’t be directed.

Screenings as part of Millenium Docs Against Gravity Film Festival will take 
place September 6–12, 2020. 

Direction: Piotr Stasik, Dorota Wardęszkiewicz
Pictures: Piotr Stasik, Piotr Pawlus
Production: Anna Gawlita / Kijora Film, Nowy Teatr
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Międzynarodowy Festiwal Nowa Europa. Zbliżenia 
wrzesień–grudzień 2020

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. Pojedyncze spektakle to wyspy, które stają się elementami 
sieci wielowymiarowych archipelagów. 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 geo-
grafii. Program festiwalu składa się z trzech segmentów wyznaczanych przez 
osie współpracy i wymiany oraz miejsce, w którym się spotkamy: Warszawę.

Współpraca, czyli FOKUS — Markus Öhrn
W programie: spektakl teatralny Trzy epizody z życia, film dokumentalny 
Bergman w Ugandzie, wideo Oprowadzanie po Domu Artysty, serial interne-
towy z zespołem Nowego Teatru Rodzina (listopad 2020).

Wymiana, czyli GOŚCIE
W programie: Imaginary Europe reż. Olivier Friljić (4 października 2020), 
Wstydliwe widoki koncepcja Dries Verhoeven (5–11 października 2020), 
Farm Fatale reż. Philippe Quesne (6–7 listopada 2020), I Love You, Goodbye 
(edycja polska) Gob Squad (4–5 grudnia 2020). Towarzysząca programowi 
wystawa gościnnie. Dźwięk skupiać się będzie na pracach współczesnych 
polskich artystek i artystów: Przemek Branas, FOQL (Justyna Banaszczyk), 
Kem, Gregor Różański, Zorka Wollny.

Warszawa, czyli TRANSFER: WSCHODY
Zapraszamy młodych, utalentowanych twórców z Europy Wschodniej, aby 
zadebiutowali na scenie Nowego Teatru. 24 września odbędzie się premiera 
litewskiej reżyserki Eglė Švedkauskaitė Grupa warszawska.

Warszawa, czyli TRANSFER: ZACHODY
Czwarta edycja Showcase Generation After, podczas której zaprezentujemy 
najnowsze zjawiska obecne na polskiej scenie teatralnej programatorom naj-
ważniejszych festiwali z Europy, Azji i Ameryki. W tym roku, wyjątkowo online. 
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International Festival New Europe. Insights 
September–December 2020

Until recently, we lived in a world that constantly generated new events. It 
was our present but we already know that it is not our future. It is a fact that 
we should accept. Falling into a new rhythm requires accepting that your top 
performance may not always be available, that there occur indispositions and 
that changes take place. It is from such attitude that the pandemic–modified 
program of the Festival emerges. The individual performances (of the Festival) 
are like islands making up larger networks of multidimensional archipelagos. 
Those archipelagos are dynamic, Each island is the beginning of a new idea. As 
of today, we are learning the new choreography of our geography. The Program 
will consist of three segments, outlined by axes of cooperation and exchange, 
and by our meeting place — Warsaw.

Cooperation or FOCUS: Markus Öhrn
His program consists of theatre performance 3 Episodes of Life, documen-
tary movie Bergman in Uganda, including the premiere presentations of the 
Guided Tour of the Artist's Home and the tv series The Family with actors 
from Nowy Teatr (November 2020).

Exchange or GUESTS
Featuring: Imaginary Europe by Olivier Friljić (October 4, 2020), Guilty Land-
scapes by Dries Verhoeven (October 5–11, 2020), Farm Fatale by Philippe 
Quesne (November 6–7, 2020), I Love You, Goodbye (Polish edition) by the 
Gob Squad (December 4–5, 2020). The feat. Sound exhibition accompanying 
the program focuses on the practices of contemporary Polish artists: Przemek 
Branas, FOQL (Justyna Banaszczyk), Kem, Gregor Różański, Zorka Wollny.

Warsaw or TRANSFER The Sunrises (in the east)  
We invite young, talented artists from Eastern Europe to make their debut 
on the Nowy Teatr stage. The premiere of The Warsaw Group by Lithuanian 
director Eglė Švedkauskaitė will take place on September 24, 2020.

Warsaw or TRANSFER The Sunsets (in the west)
During the fourth edition of Generation After Showcase, we will present the latest 
phenomena in the Polish theatre scene to the program creators of the most 
important Festivals from Europe, Asia and America. This year, exceptionally, online.
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Generation After 4. Showcase  
14–20 września 2020  

Nowa szkoła myślenia, osobiste wypowiedzi, radykalne środki. Czwarta 
edycja festiwalu przenosi się w wirtualną przestrzeń. 
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 genera-
torem 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. 
W ramach Generation After 4. Showcase zaprezentujemy najnowsze zjawi-
ska polskiej sceny teatralnej przedstawicielom i programatorom najważniej-
szych festiwali i instytucji teatralnych z Europy, Azji i Ameryki. Prezentacjom 
towarzyszą rozmowy prowadzone przez Instytut Sztuk Performatywnych, 
wirtualne przewodniki po lokalnych teatrach, dla których budynek jest tylko 
pretekstem do opowiedzenia o misji instytucji, oraz rozmowy „jeden na 
jeden” między gośćmi a przedstawicielami instytucji i artystami. 

W programie:

Jezus Jędrzej Piaskowski, Hubert Sulima, Nowy Teatr 
Rodos koncepcja, choreografia Wojciech Grudziński, Komuna Warszawa 
Woyzeck reżyseria Grzegorz Jaremko, TR Warszawa 
Łuczniczki choreografia Agnieszka Kryst, Fundacja Burdąg 
Rechnitz. Opera — Anioł Zagłady reżyseria Katarzyna Kalwat, 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 
Wracając wciąż do domu reżyseria Magda Szpecht, TR Warszawa 
Części ciała choreografia Ramona Nagabczyńska, Fundacja Burdąg 
Capri — Wyspa Uciekinierów reyseria Krystian Lupa, Teatr Powszechny
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Generation After 4. Showcase  
September 14–20 2020  

A new school of thinking, radical approaches and personal statemets. Times 
are becoming ever more unsettled, more questions arising, while answers — 
are even more chaotic. What’s new, what’s next? We’re all feeling the need 
for change — for many changes yet. But need in itself does not generate 
any sort of new order. Hence, thinking about  generations after 2020, we are 
looking not just for new methods of creating, new sources and re–evaluated 
paradigms — making out territories of change. We are looking more closely at 
that which is known, seeing within it opportunities and limitations.  

The fourth edition of Showcase featuring the newest developments taking 
place on Polish theatrical stages, involving representatives and programmers 
of the most important festivals and theatrical institutions from Europe, Asia 
and America. Beyond performaces, programme included talks led by Perform-
ing Arts Institute, a series of virtual guided tours at collaborating institutions, 
where building is only an exuse to share their visions, and 1–on–1 meetings 
with collaborating institutions and artists. 

The programme includes: 

Jesus Jędrzej Piaskowski, Hubert Sulima, Nowy Teatr 
Rodos concept, choreography Wojciech Grudziński, Komuna Warszawa 
Woyzeck direction Grzegorz Jaremko, TR Warszawa 
Archeresses choreography Agnieszka Kryst, Burdąg Foundation 
Rechnitz. Opera — the Exterminating Angel direction Katarzyna Kalwat, 
TR Warszawa
I Will Try to Tell You But It Won't Go Well direction Anna Karasińska, Komuna 
Warszawa / STUDIO teatrgaleria 
Erazm / Erasmus direction Anna Smolar, Nowy Teatr 
This is an exhibition and I'm an exhibitionist choreography Ania Nowak 
Always Coming Home direction Magda Szpecht, TR Warszawa
Body Parts concept Ramona Nagabczyńska, Komuna Warszawa
Capri — the Island of Fugitives direction Krystian Lupa, Teatr Powszechny
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Matka Joanna od Aniołów 
Mother Joan of the Angels 

Jan Klata 

Na podstawie Based on: Matka Joanna od Aniołów Mother Joan of the Angels 
Jarosław Iwaszkiewicz

Obsada Cast: Małgorzata Biela, Bartosz Bielenia, Ewa Dałkowska, Emma Giegżno, 
Małgorzata Gorol, Wojciech Kalarus, Włodzimierz Końko, Zygmunt Malanowicz,  
Jerzy Nasierowski, Ewelina Pankowska, Dorota Papis, Joanna Połeć, Jacek Poniedziałek, 
Arkadiusz Pyć, Maciej Stuhr

3, 4, 6, 8, 9, 10.09  19.00  2h 10 
5.09  19.00  2h 10  ENG sub
Sala teatralna Theatre Hall / Bilety Tickets 80 / 70 / 60 / 50 / 40 PLN / Wiek Age 16+  
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Reżyseria, scenariusz, opracowanie muzyczne Direction, script, music arrangement:  
Jan Klata 
Scenografia, reżyseria światła Set, lighting design: Justyna Łagowska  
Kostiumy Costumes: Mirek Kaczmarek  
Choreografia Choreography: Maćko Prusak  
Wideo Video: Tomasz Michalczewski 

„ Cokolwiek mówiliby niektórzy 
powierzchownie myślący teologowie, 
diabeł jest dla wiary chrześcijańskiej 
tajemniczą, ale rzeczywistą, oso-
bową, a nie symboliczną realnością. 
Co więcej, jest on realnością władczą 
( … ), złowrogą wolnością przeciw-
stawiającą się Bogu i panującą nad 
ludźmi, o czym poucza nas historia 
ludzkości ( … ). Sam człowiek nie ma 
dość siły, by stawić opór szatanowi. ”
— Joseph kard. Ratzinger 

„ Of course ... of course... But maaaybe... ”
— Louis C.K. 

„ Matka Joanna i ojciec ciemności. 
Egzorcysta jedzie na koniec świata 
zmierzyć się z szatanem. Spotyka 
miłość. The End. Witajcie w kraju, 
w którym w każdym kiosku można 
kupić miesięcznik „ Egzorcysta”. 
Witajcie na końcu świata. Zapraszamy 
do Nowego Teatru na dramatyczną 
konfrontację dobra i zła! Czeka moc 
atrakcji! Pokażemy m.in. jak Serafiny 
czczą Pana Zastępów oraz jak Trony 
składają hołd Najwyższemu! Metafi-
zyczny dreszczyk oraz spektakularne 
ludzkie upadki w cenie biletu!”
— Jan Klata
  

„In spite of what certain superficially 
minded theologians might say, 
the devil is a mysterious, yet real, 
personified and not just symbolic 
reality. What is more, it is a dominant 
reality, a sinister freedom opposed to 
God, ruling over humanity, something 
we learn from the history of 
the human race. No human being has 
the strength to oppose Satan alone.” 
— Cardinal Joseph Ratzinger 

„Of course... of course... But maaaybe...” 
— Louis C.K. 

„Welcome to a country where every 
newspaper kiosk sells a monthly 
magazine called ‘Exorcist’. Welcome 
to the end of the world. Welcome to 
Nowy Teatr to witness a dramatic 
confrontation between good and evil! 
A whole host of attractions await! 
We will show, for an example, how 
the Seraphim worship the Lord of 
Hosts and how the Thrones give praise 
to the Highest of the High! Metaphysi-
cal shivers, along with spectacular falls 
of humankind, included in the price of 
each ticket! ” 
— Jan Klata 
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Jezus 
Jesus

Jędrzej Piaskowski / Hubert Sulima 

Obsada Cast: Małgorzata Biela, Bartosz Bielenia, Sara Celler-Jezierska, Bartosz Gelner,  
Piotr Polak

14, 15.09  19.00  1h 40  
16.09  19.00  1h 40   ENG sub
Sala prób Rehearsal Hall / Bilety Tickets 40/25/20 PLN
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Reżyseria Direction: Jędrzej Piaskowski
Dramaturgia Dramaturgy: Hubert Sulima
Scenariusz Script: Jędrzej Piaskowski, Hubert Sulima
Scenografia, koncepcja świateł Set, lighting design: Przemysław Branas
Kostiumy Costumes: Hanka Podraza
Muzyka Music: Jan Tomza-Osiecki
Choreografia Choreography: Szymon Dobosik
Spektakl bierze udział w 26. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej.

Jedna z najważniejszych historii 
w dziejach ludzkości, opowieść 
o radykalnej, bezwarunkowej miłości 
i jej potędze, o sile poświęcenia 
i zdolności przekraczania granic. 
Dwa tysiące lat temu nauczanie 
Jezusa doprowadziło do powsta-
nia nowego rodzaju wspólnoty, 
przeobraziło porządek społeczny, 
duchowy, religijny i polityczny. 
Wywołało rewolucję, której owoce 
stały się podwaliną kultury euro-
pejskiej. Przez wieki historia 
Jezusa przechodząc z ust do ust 
była zawłaszczana przez kolejne 
autorytety i instytucje, stała się 
przedmiotem sporów i manipulacji, 
a nawet źródłem prześladowań 
i wojen. A jednak Jezus wciąż trwa. 
Dla jednych to centralny punkt życia 
religijno-duchowego, dla innych 
kulturowo-filozoficzny fenomen 
albo tylko przebrzmiały zabobon. 
Kameralne przedstawienie jest próbą 
stworzenia wolnościowo–miłosnego 
palimpsestu nadpisanego na historię 
życia i nauczanie Jezusa. 

One of the most important stories 
in human history, a tale of radically 
unconditional love and its might, the 
power of sacrifice and the ability to 
transcend borders. Two thousand 
years ago, Jesus' teachings led to the 
creation of a new kind of community, 
altering the social, spiritual, religious 
and political order of the time. It 
caused a revolution, leading to the 
development of European culture. For 
centuries, Christ's story was passed 
down by word of mouth, appropriated 
by various authorities and institutions, 
becoming the subject of disputes and 
manipulations, and even persecutions 
and wars. And yet Christ persists. 
For some, he is the center point of 
their spiritual and religious lives, for 
others a cultural and philosophical 
phenomenon, or else an outdated 
myth. This intimate performance is 
an attempt to create a palimpsest 
touching on the themes of freedom 
and love, superimposed upon the life 
story and teachings of Jesus Christ.
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Trzy epizody 
z życia 
3 Episodes of Life

Markus Öhrn 

Obsada Cast: Janet Rothe, Jakob Öhrman

18, 19.09  19.00  4h               napisy PL, ENG sub

Sala teatralna Theatre Hall / Bilety Tickets 50/35 PLN / Wiek Age 16+

Festiwal Nowa Europa. 
Zbliżenia

Festival New Europe.
Insights
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Szwedzki artysta Markus Öhrn 
kontynuuje swoją niepokojącą 
wyprawę w otchłań współczesnego 
społeczeństwa. Najnowszy spektakl 
czerpie z ruchu #MeToo i bada 
przypadki nadużyć w środowisku 
pracy artystycznej. Öhrn rozwija swój 
niekonwencjonalny styl, mistrzowsko 
grając ze zmiennym tokiem narracji 
i gatunkami. W trzech kolejnych czę-
ściach Öhrn prezentuje codzienne 
sytuacje w pracy, które w sposób 
nagły i niezapowiedziany kończą 
się w sali sądowej. Artysta tworzy 
nową konwencję, nazywaną przez 
niego kinem niemym, w którym film 
niemy spotyka się ze sztuką na żywo. 
Ponownie wykorzystuje maski, które 
stały się jego znakiem rozpoznaw-
czym. Ta podróż w najciemniejsze 
zakamarki ludzkiej psychiki to 
doświadczenie surrealistyczne, 
wysoce aktualne i analitycznie pre-
cyzyjne. Łatwo się uzależnić!

Internationally acclaimed Swedish art-
ist Markus Öhrn has already garnered 
a great deal of attention with his 
unmistakeable performances at past 
editions of the Wiener Festwochen. 
His latest work draws on the #MeToo 
movement and investigates instances 
of abuse in the work environment. 
For this commissioned work, he has 
further developed his unconventional 
dramatic style, masterfully playing 
with different narrative and dramatic 
formats. On three consecutive 
evenings, Öhrn presents atmos-
pherically and aesthetically varied 
episodes that show everyday work 
situations suddenly shifting and 
ultimately ending up in a courtroom. 
In a new format he calls “silent movie 
theatre”, where silent film meets live 
art, he again makes use of the masks 
that have become something of a 
trademark for him. This journey into 
the darkest depths of the human 
psyche is surreal, highly topical and 
analytically accurate. A series with an 
addictive quality!

Koncepcja, reżyseria, scenografia Concept, direction, stage design: Markus Öhrn
Przy współpracy z With: Dorit Chrysler (kompozytorka, theremin composer, theremin), 
Arno Waschk (kompozytor, pianista, dyrygent composer, pianist, conductor)
Maski, kostiumy, rekwizyty Masks, costumes, props: Makode Linde
Tekst Text: Myra Åhbeck Öhrman
Dźwięk Sound technician: Eskil Lövström
Produkcja Production: Wiener Festwochen Institutet
Projekt finansowany przez Cofunded by Kampnagel (Hamburg), Künstlerhaus Mousonturm 
(Frankfurt and Odrą)
Zrealizowany przy pomocy With the support of Swedish Arts Council
Premiera Premiere: Maj 2019, Wiener Festwochen
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Grupa warszawska   
Eglė Švedkauskaitė  

Obsada: Zuzanna Bojdecka, Stanisław Garapich, Karolina Laskowska, Marianna Wilska, 

Ignacy Zasadni 

Festiwal Nowa Europa.
Zbliżenia

24, 25.09  18.30  1h
26, 27.09  16.00  1h
24.10  18.30  1h
25, 26.10  16.00  

Świetlica / Bilety 35 / 25 PLN / Wiek 12+

P R E M I E R A
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Zespół Grupy warszawskiej rozpoczął próby pod koniec lutego 2020 
roku. Dyskutowali o tym, jak zmiany klimatyczne wpływają na nasze życie 
codzienne oraz nasze poglądy, wyznawane wartości i samoidentyfikację. 
Zastanawiali się też nad dystopijnymi scenariuszami dla Ziemi i jej miesz-
kańców, które mogą spełnić się w najbliższej przyszłości, jeśli natychmiast 
nie podejmiemy działań zapobiegawczych. Tymczasem pewna dysto-
pijna wizja faktycznie stała się rzeczywistością, przerywając naszą pracę 
i dotychczasowe życie i zmusiła nas, byśmy dostosowali się do nieoczekiwa-
nego scenariusza wydarzeń.
Wrócili po przerwie, by przypominać sobie i innym, że temat katastrofy 
klimatycznej nie zniknął, ale jest jeszcze bardziej aktualny niż wcześniej. 
Wrócili, by głośno krzyczeć, że groźne zmiany, których spodziewaliśmy się 
w odległej przyszłości, zachodzą teraz, i że nie możemy pozostać wobec 
nich obojętni. W tych okolicznościach pojawiający się na horyzoncie 
aktywizm młodzieżowy jest w społeczeństwach na całym świecie bardzo 
ważnym ruchem. W czym tkwi ich siła? Jak młodzież opisuje swój akty-
wizm? Jaka jest relacja pomiędzy aktywizmem klimatycznym a warunkami 
bytowymi i osobistym otoczeniem?
Prowadzona przez pięciu nastoletnich aktorów Grupa warszawska zaprasza 
widzów do analizy sytuacji młodych mieszkańców Polski, ich prawa do 
wiedzy o globalnych procesach na świecie, o zaangażowaniu ich kraju w te 
procesy i do przeanalizowania mocnych stron zdobywanego wykształcenia. 
Grupa warszawska stawia sobie za cel stworzenie przestrzeni i wygospoda-
rowanie czasu na walkę z nihilizmem i bezwładnością instytucji.

Reżyseria: Eglė Švedkauskaitė 
Dramaturgia: Michał Telega 
Wideo, scenografia, kostiumy: Hanna Maciąg
Choreografia: Agnieszka Kryst
Fotografia wykorzystana w identyfikacji graficznej: Jan Jurczak Little Girl Killed the Rabbit
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Francuzi 
The French

Krzysztof Warlikowski

Na podstawie Based on: W poszukiwaniu straconego czasu In Search of Lost Time  
Marcel Proust 

Obsada Cast: Mariusz Bonaszewski, Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska, Bartosz Gelner, 
Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Marek Kalita, Wojciech Kalarus, Maria Łozińska, Zygmunt 
Malanowicz, Maja Ostaszewska, Zygmunt Malanowicz, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, 
Magdalena Popławska, Łukasz Przytarski, Maciej Stuhr / Andrzej Chyra

24, 25.09 19.00 4h 30 FR, ENG sub
26, 27.09 18.00 4h 30 FR, ENG sub 
Sala teatralna Theatre Hall / Bilety Tickets 80 / 70 / 60 / 50 / 40 PLN / Wiek Age 16+
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Reżyseria Direction: Krzysztof Warlikowski  
Adaptacja Adaptation: Krzysztof Warlikowski, Piotr Gruszczyński  
Scenografia, kostiumy Set design, costumes: Małgorzata Szczęśniak  
Dramaturgia Dramaturgy: Piotr Gruszczyński  
Kartka z albumu utwór Pawła Mykietyna wykonywany na żywo Page from an Album piece 
by Paweł Mykietyn, performed live: Michał Pepol  
Muzyka Music: Jan Duszyński  
Wideo Video: Denis Guéguin 
Animacje Animation: Kamil Polak 
Reżyseria świateł Lighting design: Felice Ross  
Ruch Choreography: Claude Bardouil  
Korpodukcja Co-Production: Ruhrtriennale, Théâtre National de Chaillot (Paris), Comédie 
de Genève, Comédie de Clermont-Ferrand, La Filature (Mulhouse), Le Parvis – Scène 
Nationale Tarbes-Pyrénées  

Powracają jedynie ci zmarli, których 
nazbyt szybko i głęboko zakopano 
— stwierdził Gilles Deleuze. Debata 
o Europie wciąż toczy się wokół 
dwudziestowiecznej traumy znisz-
czenia i ludobójstwa. Dyskusja nie 
jest zamknięta. Warlikowski wzywa do 
niej Prousta. Monumentalna powieść 
W poszukiwaniu straconego czasu por-
tretuje społeczeństwo w trakcie funda-
mentalnej zmiany — na styku świata 
dawnej hierarchii i eksplozji nowocze-
sności, niedługo przed wybuchem Wiel-
kiej Wojny i Holocaustem. Umożliwia 
ona poszukiwanie źródeł dzisiejszej 
europejskiej świadomości i tożsamości. 
Ideą spektaklu nie jest sceniczna ada-
ptacja powieści Prousta, ale znalezienie 
świata równoległego, struktury, przez 
którą przewleczemy naszą epokę. 
Krytyczne spojrzenie Francuza, jego 
ostrość widzenia i błyskotliwe poczucie 
humoru — oto precyzyjna maszyneria 
pozwalająca na stworzenie radykalnego 
obrazu w teatrze.   

The only dead who return are those 
whom one has buried too quickly and 
too deeply — wrote the Gilles Deleuze. 
The debate on Europe still revolves 
around the twentieth-century trauma of 
destruction and genocide. The discus-
sion is by no means finished. Warlikowski 
calls Proust into it. The latter’s monu-
mental novel, In Search of Lost Time 
portrays a society undergoing a funda-
mental change — at the cusp of old hier-
archies and an explosive modernity, on 
the eve — practically — of the Great War 
and of the Holocaust. It is a piece that 
we can likewise search for the sources 
of today’s European consciousness and 
identity. The idea is not to adapt Proust’s 
work to the stage but to identify a parallel 
world, a structure through which we can 
look at our own period. The critical gaze 
of the French writer, his sharp–sighted-
ness and brilliant sense of humour are 
the fine–grained machinery that makes 
it possible to create on the stage a truly 
radical picture.
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Enter Full Screen 
Enter Full Screen 

Wojtek Ziemilski 

Obsada Cast: Tenzin Kolsch, Claudia Kornev, Ewelina Pankowska, Adrian Pezdirc,  
Andjela Ramljak, Jan Sobolewski

29, 30.09 18.00 1h                             ENG, napisy PL
1.10 18.00 1h                             ENG, napisy PL
Online: Zoom / Bilety Tickets 10 PLN

P R E M I E R A  O N L I N E
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Zoom nie wydaje się czymś dobrym. 
( Blisko, ale daleko; ludzko, ale w kwa-
dracie; normalnie, ale wyczerpująco… )
Więc zaczynamy od Zooma. Nie-
zręczne uczucie. Jak substytut, 
w którym starasz się zadomowić, 
żeby uwierzyć, że to nie jest tylko 
dmuchana lalka. ( Bo nie jest. )
Chcemy, żeby to było znośne. Albo 
nawet miłe. Dobre.
A teraz uwaga: być może to metafora 
Europy. Albo Unii. Uniwersalny język 
Europy ma taką niezręczną jakość 
— jakby był substytutem. Żeby w to 
wejść, trzeba skupić się na tym, że 
to nie jest wirtualne. Odwrotność 
Matrixa: łyżka istnieje. Łyżka istnieje.

   

Zoom seems like a bad thing. ( Close 
but far, human but square, normal but 
exhausting....)
So we start from Zoom. And we feel 
awkward. Like it’s a substitute that 
we’re trying to make ours, to believe 
this is not just a sex doll. ( Because it’s 
not ).
We want to make it bearable. Not just 
bearable. Cozy. And nice. 
Now, stay with us: maybe it’s a 
metaphor of Europe. Or the EU. The 
universal language of Europe has this 
awkward quality, like it’s a substitute. 
Focus on it not being virtual. The 
opposite of Matrix — there is a spoon. 
There is a spoon.

Reżyseria Direction: Wojtek Ziemilski
Dramaturgia Dramaturgy: Sodja Zupanc Lotker
Scenografia, wideo Set design, video: Wojciech Pustoła
Asystentka reżysera Assistant director: Vera Popova 
Spektakl powstał w ramach projektu European Ensemble
Koprodukcja teatrów A coproduction of: Schauspiel Stuttgart, Nowy Teatr, Zagreb Youth 
Theatre (Zagrebačko kazalište mladih)
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Imaginary Europe 
Imaginary Europe

Oliver Frljić 

Na podstawie Based on Peter Weiss, J.B. Savigny i Alexandres Corréard, Walter Benjamin, 
Heiner Müller

Obsada Cast: Tenzin Kolsch, Claudia Korneev, Tina Orlandini, Adrian Pezdirc, 
Jaśmina Polak, Jan Sobolewski

Festiwal Nowa Europa. 
Zbliżenia

Festival New Europe.
Insights

4.10 17.00, 20.30 2 h                             napisy PL, ENG sub

Sala teatralna Theatre Hall / Bilety Tickets 50/35 PLN / Wiek Age 16+
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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 arty-
stów. Wykorzystując Estetykę oporu 
Petera Weissa, Frljić rzuca krytyczne, 
analityczne światło na dwa kluczowe 
dzieła z historii malarstwa, a tym 
samym na różne aspekty Rewolu-
cji 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?

Together with the European Ensem-
ble, Oliver Frljić embarks on a search 
for a theatrical utopia. In view of the 
strengthening of right–wing populist 
movements in Europe, increasing 
intolerance and the challenges facing 
modern migration societies, he poses 
questions about intellectuals’ and 
artists’ responsibilities. With the aid 
of Peter Weiss and his Aesthetics 
of Resistance, a critical, analytical 
perspective is presented on two key 
works in the history of painting and 
thereby on different aspects of the 
French Revolution: What has become 
of the ideal of liberty, equality and 
fraternity? Biographical material 
from the actors takes the audience 
into the centre of the contradictions 
in our convoluted present. Can the 
European dream still be saved?

Konecpcja, inscenizacja, scenografia Concept, staging, stage design: Oliver Frljić
Kostiumy Costumes: Sandra Dekanić
Reżyseria światła Lighting design: Jörg Schuchardt
Dramaturgia Dramaturgy: Carolin Losch
Tłumaczenie Translation: Agnieszka Fietz
Premiera Premiere: 10 kwietnia 2019, Schauspiel Stuttgart
Spektakl powstał w ramach projektu Europe Ensemble
Koprodukcja teatrów A coproduction of: Schauspiel Stuttgart, Nowy Teatr, Zagreb Youth 
Theatre (Zagrebačko kazalište mladih) 
Spektakl sfinansowany przez Funded by: Kulturstiftung des Bundes
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15, 16, 18.10  19.00  2h  
17.10  19.00  2h  ENG sub
Sala teatralna Theatre Hall / Bilety Tickets 50/35/20 PLN / Wiek Age 16+

Kino moralnego niepokoju 
Cinema of Moral Anxiety 

Michał Borczuch 

Obsada Cast: Dominika Biernat, Marek Kalita, Maja Ostaszewska, Ewelina Pankowska,  
Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Eliza Rycembel, Jan Sobolewski, Krzysztof Zarzecki
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Spektakl inspirowany książką Wal-
den, czyli życie w lesie H.D. Thoreau 
oraz filmami Krzysztofa Kieślow-
skiego i Andrzeja Wajdy. Zderzając 
XIX–wieczny manifest o życiu pro-
stym i w zgodzie z naturą oraz kino 
pokolenia naszych rodziców, twórcy 
zastanawiają się, czy w dzisiejszym 
świecie moralność, rodzina, praca, 
wspólnota, przyroda są skompromi-
towanymi hasłami, czy też ulegają 
dynamicznej metamorfozie. Walden 
w spektaklu to opowieść o znikaniu, 
wycofywaniu się z życia, a w kon-
tekście tematów kina moralnego 
niepokoju to gest obywatelskiego 
nieposłuszeństwa. Można czytać ten 
projekt zarówno jako przekorną fan-
tazję o życiu bez ludzi, jak i mroczną 
fantazję o życiu wśród nich. 

The performance is inspired by  
H.D. Thoreau’s Walden; or, Life in  
the Woods and the films of Krzysztof 
Kieślowski and Andrzej Wajda. 
Contrasting the nineteenth–century 
manifesto about a simple life in 
harmony with nature and the cinema 
of our parents’ generation, creators 
want to discover whether morality, 
family, work, community, and nature 
are now only discredited slogans or 
whether they are currently undergo-
ing a dynamic metamorphosis. In the 
performance, Walden is a story about 
disappearance, withdrawal from life, 
and — in the context of the cinema 
of moral anxiety — a gesture of civil 
disobedience. You can see the project 
as a perverse fantasy about living 
without people, as well as an equally 
dark fantasy about living among them.

Reżyseria Direction: Michał Borczuch
Scenariusz, dramaturgia Text, dramaturgy: Tomasz Śpiewak 
Scenografia, kostiumy Set design, costumes: Dorota Nawrot 
Muzyka Music: Bartosz Dziadosz 
Reżyseria świateł Lighting design: Jacqueline Sobiszewski
Wideo Video: Wojciech Sobolewski
Spektakl brał udział w 26. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki  
Współczesnej
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Nowe Dramaty to cykl inscenizowanych czytań. Wszystkie zostały napisane 
w ostatnich latach — lub nawet miesiącach. Nie zdążyły się jeszcze zesta-
rzeć, ani przejść próby czasu. Na gorąco podejmują tematy związane z istot-
nymi społecznymi napięciami, chociaż docierają do nich często poprzez 
historię czy mit. Po czytaniu zapraszamy do dyskusji.  

W październiku przeczytamy Wujaszki 1918 Weroniki Murek, prozaiczki 
i dramatopisarki, której głos jest jednym z najbardziej oryginalnych w pol-
skiej literaturze współczesnej. Świąteczne spotkanie kilku „wujaszków” 
staje się pretekstem do uruchomienia podróży w głąb polskości — a raczej 
w głąb językowej otchłani, „kuriozalnej narracji historycznej”, poprzez którą 
opowiadamy swoją narodową tożsamość. Wujaszki 1918 zaskakują ekscen-
trycznym humorem i niepohamowanym żywiołem anegdoty. 

Reżyserka, kuratorka: Weronika Szczawińska 
Tekst: Weronika Murek

15.10  19.00  

Świetlica / Wstęp wolny

Wujaszki 1918  
Weronika Murek / Weronika Szczawińska

Obsada: Grzegorz Artman, Mariusz Bonaszewski, Andrzej Chyra, Oskar Malinowski,  

Rozalia Mierzicka, Maciej Miszczak, Filip Perkowski

Nowe Dramaty
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(A)pollonia  
(A)pollonia 

Krzysztof Warlikowski 

Obsada Cast: Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska, Małgorzata Hajewska–Krzysztofik, 
Monika Niemczyk, Maja Ostaszewska, Jaśmina Polak, Magdalena Popławska, 
Andrzej Chyra, Bartosz Gelner, Wojciech Kalarus, Marek Kalita, Zygmunt Malanowicz, 
Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Maciej Stuhr

24, 25.10  18.00   4h 30   ENG sub 
27, 28, 29.10 19.00  4h 30   ENG sub 

Sala teatralna Theatre Hall / Bilety Tickets 100/90/70/60/40 PLN / Wiek Age 16+ 
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Warlikowski burzy niezłomne 
przekonania na temat przymusowej 
i dobrowolnej ofiary z ludzkiego 
życia, ofiar losu, przeznaczenia, 
wojen, składanych w czasach 
mitycznych, kiedy bogowie mieszali 
się jeszcze do ludzkich spraw, 
i w XX wieku, kiedy los ofiar utracił 
literacki charakter tragedii i stał 
się tematem dotkliwego reportażu. 
Spektakl na podstawie tekstów m.in. 
Ajschylosa, Eurypidesa, Hanny Krall 
oraz J. M. Coetzeego, jest wędrówką 
przez wielką rzeźnię, jaką są losy 
ludzkości. W tej śmiertelnej defila-
dzie biorą udział nie tylko ludzie, ale 
także bogowie i herosi, ofiary i kaci, 
aktorzy i widzowie. 

Warlikowski overturns our ingrained 
beliefs about sacrifice — the sacrifice 
of one’s life, being a victim of fate, 
destiny, wars; forced and voluntary 
sacrifice, whether made in mythical 
times, when gods still meddled in 
human affairs, or in the twentieth 
century, when the fate of victims had 
shed its literary character of tragedy 
and was turned into material for brutal 
reportage. The performance is based 
on texts by Aeschylus, Euripides, 
Hanna Krall and J. M. Coetzee and 
is an extraordinary voyage through 
the great slaughterhouse of human 
history. Marching in this deathly 
procession are people, gods and 
heroes, victims and henchmen, actors 
and viewers. 

Reżyseria Direction: Krzysztof Warlikowski 
Adaptacja Adaptation: Piotr Gruszczyński, Jacek Poniedziałek, Krzysztof Warlikowski 
Dramaturgia Dramaturgy: Piotr Gruszczyński 
Scenografia, kostiumy Set design, costumes: Małgorzata Szczęśniak 
Muzyka Music: Renate Jett, Paweł Mykietyn, Piotr Maślanka, Paweł Stankiewicz 
Songi Songs: Renate Jett 
Reżyseria świateł Lighting design: Felice Ross
Muzycy Musicians: Paweł Bomert, Piotr Maślanka, Paweł Stankiewicz, Fabian Włodarek 
Wideo Video: Paweł Łoziński, Kacper Lisowski, Rafał Listopad
Koprodukcja Coproduction: Festival d'Avignon, Theatre National de Chaillot, Paryż, Theatre 
de la Place de Liege, Comedie de Geneve-Centre Dramatique, Theatre Royal de la Monnaie 
de Bruxelles, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
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13.09 17.00, 18.00, 19.00 50 min                 Language no problem

Sala teatralna Theatre Hall / Bilety Tickets 35/20 PLN 

Untitled 
(Holding Horizon) 
Untitled (Holding Horizon)

Alex Baczyński-Jenkins

Ephemera Festival
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Performerzy, współtwórcy Performed by, developed in collaboration with: Ewa Dziarnowska, 
Rafal Pierzyński, Tiran Normanson, Agata Grabowska, Sigrid Mathiassen 
Choreografia Choreography: Alex Baczyński-Jenkins
Dźwięk, światło Live sound, lighting: Krzysztof Bagiński
Badania dźwiękowe Sound research: Krzysztof Bagiński, Tobias Koch, Filip Lech,  
Jana Androsova

Praca została stworzona na Frieze Artist Award w 2018 roku w ramach rezydencji grupy 
Kem Centrum Sztuki Współczesnej U-Jazdowski, finansowanej przez European Art East 
Foundation i Instytut Kultury Polskiej w Londynie. Była również pokazywana na Biennale 
Sztuki w Wenecji w 2019.
Pokaz odbywa się w ramach pierwszej edycji festiwalu Ephemera organizowanego przez 
twórców krakowskiego festiwalu Unsound.
Developed as part of Kem’s residency at Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art, 
Warsaw. Supported by the European Art East Foundation and the Cultural Polish Institute 
London. Presented on Vienna Biennale in 2019. 
Performance is a part od Ephemera Festival organised by Unsound. 

Przy pomocy box stepu (podsta-
wowego ruchu używanego w wielu 
tańcach towarzyskich) oraz gestów 
z przestrzeni klubowej, Baczyński-
-Jenkins stworzył choreografię, której 
tematami są pożądanie, dezorientacja 
i wspólnotowość.
Performerki negocjują pomiędzy tym, 
co jednostkowe i kolektywne, ulegając 
pragnieniom, zawierając sojusze 
i czerpiąc przyjemność z synchronizacji. 
Współzależność obecna jest też w rela-
cji pomiędzy tańczącymi a miksowaną 
na żywo muzyką i światłem. Dźwięk 
oraz ruch pozostają w ciągłej negocjacji 
i generują zmienną atmosferę, czasami 
rytualną i rave'ową, a kiedy indziej 
żałobną i widmową. W Untitled (Holding 
Horizon) box step jest narzędziem do 
ujawniania siły tkwiącej we wspólnym 
ruchu.
 

Baczyński–Jenkins draws on the box 
step, a basic movement used in several 
social dances, to create a choreography 
exploring desire, disorientation and collec-
tivity. A live DJ set and lighting respond to 
and affect the bodies in motion, while the 
soundscape elicits associations shifting 
between the pastoral, romantic, sci–fi and 
the memory of a rave.
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Bergman 
w Ugandzie 
Bergman in Uganda  

Markus Öhrn 

18.09 17.00   1h 20  tylko ENG
19.09 11.00, 12.45, 14.30, 16.15  1h 20  tylko ENG

Sala prób Rehearsal Hall / Bilety Tickets 5 PLN 

Festiwal Nowa Europa. 
Zbliżenia

Festival New Europe.
Insights
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Filmowana w slumsach stolicy Ugandy 
wideo–instalacja nagradzanego 
szwedzkiego artysty Markusa Öhrna 
przybliża unikatową, właściwą jedynie 
Kampali, tradycję tłumaczenia filmów 
na żywo. W małych chatkach slumsów, 
otaczających stolicę, światowe hity 
kinematografii prezentowane są lokal-
nej publiczności przez video jockeyów. 
VJ’e nie tylko wyjaśniają fabułę, ale 
też tłumaczą dialogi, komentują, wyja-
śniają zachodnie zwyczaje i wzorce 
zachowań. VJ’e są w Kampali wielkimi 
gwiazdami, mają rzesze fanów. Öhrn 
poprosił jednego z najbardziej popu-
larnych VJ’ów, by wziął na warsztat 
Personę Ingmara Bergmana (1966), 
jeden z najważniejszych filmów świa-
towego kina artystycznego. Następnie 
sfilmował tę wyjątkową kinową przy-
godę 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 kul-
turowy. To niepokojące i odświeżające 
odwrócenie. 

Filmed in the slums of Kampala, the 
capital of Uganda, this video installa-
tion by award–winning Swedish artist 
Markus Öhrn familiarizes viewers with 
a matchless tradition one can only 
find in Kampala: live film transla-
tion. Inside small huts in the slums 
surrounding the capital, international 
movies, mostly blockbusters, are 
shown to the locals, with video jock-
eys presenting them and providing 
commentary. Not only do these VJs 
explain the plot to the viewers, they 
also translate the dialogue on the 
spot and give information on Western 
customs and patterns of behaviour. 
The VJs are big stars in Kampala, 
with a fan following of their own. Öhrn 
asked one of the most popular VJs 
to show Ingmar Bergman’s Persona 
(1966), one of the most important 
art films of world cinema. Öhrn then 
filmed that peculiar cinephilic adven-
ture and translated the live lecture 
into English. The result is a new 
version of Bergman’s famous film: 
Persona narrated to us through a dis-
tinctly African perspective, through 
Ugandan eyes.

Koncepcja, DoP i redakcja Concept, camera & editing by: Markus Öhrn 
Wykorzystano fragment filmu Persona (1966) Ingmara Bergmana z pomocą techniki VJ HD. 
Featuring Persona (1966) by Ingmar Bergman with VJ HD 
Produkcja Production: Markus Öhrn, Swedish Subterranean Movie Company 
Spektakl powstał przy wsparciu Supported by: Kunstenfestivaldesarts, Konstnärsnämnden, 
Stadsschouwburg Amsterdam, Volksbühne am Rosa Luxemburgplatz (Berliini).  
Zrealizowany we współpracy z In co–operation with: Epoo Ciné International Film Festival. 
Premiera Premiere: Maj 2014, Kunstenfestivaldesarts (Bruksela) 
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Zmierzch ery 
ludzi — kino 
a katastrofa klimatyczna
Wykłady Tomasza Kolankiewicza

Od dłuższego czasu coraz głośniej mówi się o nadciągającej katastrofie kli-
matycznej. Zegar odliczający czas do ostatecznego unicestwienia życia na 
Ziemi tyka coraz głośniej. Kino od dekad mierzy się z tym tematem, czy to 
w ambitnym kinie autorskim, próbującym zgłębiać szerzej problem obecno-
ści człowieka nie tylko na Ziemi, ale we wszechświecie, czy w kinie popular-
nym. Od czasów feerii filmowych Georgesa Mélièsa kino stanowiło wehikuł 
ludzkiej fantazji, umożliwiało wybiegnięcie w przyszłość, odmalowywało 
alternatywne wizje rzeczywistości. Przegląd pokazuje szerokie spektrum 
tego, jak światowe kino prezentowało zmagania ludzi z naturą, momenty 
zburzenia kruchej równowagi, chwile krytyczne i przełomowe, także schyłek 
czasu ludzi. Projekcje filmowe wzbogacone zostaną o wykłady filmoznaw-
cze prezentujące ewolucję różnych narracji na temat zmagań ludzkości 
z naturą — czy to w wariancie filozoficznego kina fantastycznonaukowego 
czy post–atomowych, gatunkowych monstermovies czy w końcu autor-
skich, dystopijnych filmów katastroficznych.

13.10  Długi weekend reżyseria Colin Eggleston, 1978, 91 min 
Australijski thriller dziejący się na tzw. outback — w australijskiej głuszy, 
miejscu często nietkniętym ludzką stopą. Młoda para wyrusza z dużego 
miasta na weekend nad brzegiem oceanu. Podczas swojego pobytu coraz 
brutalniej ingerują w zastany na miejscu ekosystem. W końcu natura 
zaczyna się bronić…  

13.10  19.00  2h   

Foyer / Wstęp wolny 

Nowy Klub Filmowy
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Nowa Książka

Cykl spotkań literackich poświęconych najciekawszym polskim  
nowościom wydawniczym oraz ich twórcom. 

16.09   Pokora Szczepan Twardoch, Wydawnictwo Literackie — spotka-
nie z autorem poprowadzi Justyna Dżbik–Kluge

11 listopada 1918. Leutnant Alois Pokora wychodzi ze szpitala na ulice zre-
woltowanego Berlina. Stary świat się skończył. La Belle Époque umarła 
w okopach I wojny światowej. Nowy świat rodzi się w bólach. Alois nie nale-
żał do starego świata, nie należy też do nowego. Samotny i prześladowany, 
wierzy tylko w erotyczną relację z perwersyjną, dominującą Agnes. Jednak 
w świecie, który się skończył, nic nie jest prawdziwe.
Pokora to porywająca powieść o miłości, wojnie i rewolucji. Epicka historia 
o Berlinie i Śląsku, o Niemcach i Polakach, o podziałach społecznych i etnicz-
nych. O pożądaniu, władzy, uległości i cenie, jaką płaci się w walce o godność.

27.09  Synapsy Marii H. oraz Biała Maria Hanna Krall, Wydawnictwo 
Literackie — spotkanie z autorką i Krzysztofem Warlikowskim 
poprowadzą Mariusz Szczygieł i Michał Nogaś

Synapsy Marii H. to historia Marii Twardokęs–Hrabowskiej, polskiej opozy-
cjonistki więzionej w 1981 roku za wspieranie strajku. W społeczeństwie nie-
czułym na inność i nieprzygotowanym na to, co odbiega od przyjętej normy, 
wychowuje cierpiącego na autyzm syna.  
Biała Maria to właściwie trzy nowele i opowieść o postaciach, które los 
zetknął ze sobą. Ramą jest postać małej, żydowskiej dziewczynki, ocalonej 
z Zagłady. W tych historiach Krall dyskretnie pyta o winę „niezarzucalną”, za 
którą nie można ukarać, ale która ciąży na sumieniu przez całe życie.

16.09   19.00 
27.09   15.00
28.09   19.00
1, 12, 21.10   19.00
Foyer / Sala teatralna / Wstęp wolny
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28.09  Portret rodziny z czasów wielkości Maciej Łubieński, W.A.B — 
spotkanie z autorem poprowadzi Marcin Meller

Opowieść o tym, jak skromna szlachta z kaliskiego wdrapała się na szczyt 
i o tym, jak z niego spadła. Częściowo na własne życzenie, częściowo 
z wyroku historii. Bohaterami książki są wielkie postacie historyczne — 
biskupi Maciej i Stanisław Łubieński z epoki Wazów, Feliks Łubieński, 
minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego i jego żona Tekla z Bie-
lińskich, wybitna dramatopisarka. Ale na kartach książki pojawiają się także 
postacie szerzej nieznane, jak pradziadek autora, ziemianin marzyciel Tade-
usz Łubieński, czy siostra pradziadka, przełożona urszulanek, pierwsza pol-
ska zakonnica z doktoratem — Cecylia Łubieńska. 

 1.10  Kowalska. Ta od Dąbrowskiej Sylwia Chwedorczuk, Wydawnictwo 
Marginesy — spotkanie z autorką poprowadzi Michał Nogaś

Anna Kowalska. Powieściopisarka, nowelistka, redaktorka. Żona i matka. 
Partnerka Marii Dąbrowskiej. Osoba niezwykłej energii, błyskotliwa, prze-
wrotna i władcza. W tej niezwykłej biografii Chwedorczuk wydobywa 
z mroku niesłusznie zapomnianą pisarkę, która była autorytetem dla Bro-
niewskiego, Iwaszkiewicza i Słonimskiego. Przedstawia też historię uczucia 
dwóch kobiet, burzliwego, głębokiego i długoletniego związku, z którym nie 
wiadomo było, co uczynić — od samego jego początku.
 

12.10  Opowieści niesamowite z języka angielskiego, Państwowy Insty-
tut Wydawniczy — rozmowę z Maciejem Płazą i Jerzym Jarnie-
wiczem poprowadzi Łukasz Orbitowski, a mrożące krew w żyłach 
fragmenty przeczyta Adam Woronowicz

Tom czwarty Opowieści niesamowitych to kolejna porcja kilkunastu kla-
sycznych nowel grozy, tym razem autorów piszących po angielsku. Straszą 
w nich wampiry, duchy, czarownicy, demony i wróżki podmieniające dzieci, 
a także przeraźliwe siły z innego świata i koszmary tkwiące w ludzkiej 
głowie; gotycka makabra sąsiaduje z psychologiczną subtelnością, a nawet 
czarnym humorem. Oprócz klasycznych, lecz często od dawna niewznawia-
nych przekładów (W.W. Jacobsa, E.F. Bensona, Waltera de la Mare) prezen-
tujemy tłumaczenia (Johna Polidoriego, Edgara Allana Poe, J. Sheridana Le 
Fanu, H.P. Lovecrafta), kilka utworów — Nathaniela Hawthorne’a, Henry’ego 
Jamesa i Arthura Machena — ma swoją polską premierę.
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21.10  Przejście Pajtim Statovci, Wydawnictwo Pauza — pierwsze  
w Polsce spotkanie z fińsko–kosowskim pisarzem poprowadzi 
Piotr Zachara

W czasach komunizmu dwóch nastoletnich przyjaciół postanawia uciec z domu 
w Albanii i przeprawić się przez morze do Włoch. Po latach jeden z nich opo-
wiada historię ich dzieciństwa, wspólnego dorastania i przyjaźni, ucieczki i tego, 
co wydarzyło się później. Czy można uciec od samego siebie? Czy w nowym 
otoczeniu stajemy się innymi ludźmi? Błąkając się po ulicach kolejnych europej-
skich miast, dorosły już Bujar rozmyśla nad sensem życia, samotnością, miłością 
i tym, czy w nowym otoczeniu zawsze pozostaniemy obcy. 



20.09  16.00    
25.10  16.00    
4.10  16.00 Online
Nowa Księgarnia / Wstęp wolny

Przekład  
przed korektą
Krzysztof Cieślik / Joanna Jurewicz / Anna Bańkowska

Stowarzyszenie 
Tłumaczy Literatury

20.09 Krzysztof Cieślik przeczyta fragmenty Shuggie Bain — debiutu 
powieściowego Douglasa Stuarta nominowanego do Nagrody 
Bookera. Historia dojrzewającego chłopca, który jest nieco inny 
od swoich rówieśników, oraz jego matki. Próbują przetrwać 
w Glasgow lat 80. XX wieku, rozoranym reformami Margaret 
Thatcher. Powieść Stuarta wypełnia lukę między Trainspottin-
giem Irvine'a Welsha a cyklem Wilcze prawo Davida Peace'a.

Krzysztof Cieślik (ur. 1985) — tłumacz, krytyk literacki, poeta przed debiutem 
książkowym. Na stałe związany z „Plusem Minusem” i Dwutygodnikiem, przez 
dziewięć lat recenzował książki w „Polityce”. Doktorat poświęcił Norwidowi 
i antropologii ewolucjonistycznej. Przełożył m.in. powieści Paula Bowlesa, 
Jonathana Safrana Foera, Hariego Kunzru i Louisa de Bernièresa, opowiadania 
Harper Lee i Dona DeLillo, wiersze Charlesa Simica i Zeiny Hashem Beck.

25.10 Joanna Jurewicz przeczyta fragmenty Rygwedy — zbioru hym-
nów poświęconych bogom, ułożonych w najstarszej formie san-
skrytu. Rygweda należy do najstarszych zabytków literackich 
ludzkości i stanowi fundament cywilizacji indyjskiej. 

Prof. dr. hab. Joanna Jurewicz — indolożka, lingwistka kognitywna i tłu-
maczka z sanskrytu i angielskiego (Katedra Azji Południowej Wydziału 
Orientalistycznego UW). W centrum jej zainteresowań leży filozoficzna myśl 
hinduska wyrażana w najstarszych indyjskich zabytkach literackich. Szcze-
gólnie interesują ją początki myślenia abstrakcyjnego, a także dziedzicze-
nie pojęć i obrazów w trakcie kulturowego przekazu.  Autorka dwóch tomów 
wierszy (Róża 2014, Kołowrót 2017).

Li
te

ra
tu

ra
 

Li
te

ra
tu

re

46



Li
te

ra
tu

ra
 

Li
te

ra
tu

re

47

4.10 Anna Bańkowska przeczyta fragmenty opowiadania O chłopcu, 
który był kotem Paula Gallico.
Ośmioletni Peter, który daremnie marzył o własnym kocie, wpada pewnego dnia 
pod samochód i w śpiączce wydaje mu się, że sam zmienił się w kota. Jako bez-
domny biały kocur poznaje pręgatą kotkę Jennie, która sama ciężko doświad-
czona przez życie, uczy go nie tylko sztuki przetrwania na ulicy, ale także 
zapoznaje z kocimi prawami i zwyczajami. Razem przeżywają różne, niekiedy 
groźne przygody, między innymi odbywają podróż statkiem z absolutnie niety-
pową załogą. Peter z czasem nabiera doświadczenia, ale nadchodzi czas, kiedy 
musi stawić czoło temu, co nieuniknione...  
Anna Bańkowska (ur. 1940) — tłumaczka literatury anglojęzycznej, ma na kon-
cie ponad 70 opublikowanych książek. Najchętniej tłumaczy ambitną bele-
trystykę, nie stroni od kryminałów, uchodzi za znawczynię życia i twórczości 
Agathy Christie (współtworzyła jej polską stronę internetową) i Daphne du Mau-
rier. Ma też na koncie ponad 30 przekładów poetyckich. W wolnych chwilach 
studiowała kiedyś mowę swoich kotów (wszystkie już za Tęczowym Mostem), 
z których jeden z nich pomógł jej ułożyć antologię My mamy kota na punkcie 
kota (Znak 2006). W 2013 r. odznaczona brązowym medalem Gloria Artis.
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Festiwal Paweł Mykietyn — 
konteksty 
Festival Paweł Mykietyn — contexts   

 

7, 9.10  19.00  Language no problem 
10, 11.10  18.00  Language no problem 
Sala teatralna Theatre Hall / Bilety Tickets 30/20 PLN 
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Festiwal Paweł Mykietyn — kon-
teksty to wyjątkowa okazja do 
szerszego obcowania z twórczością 
tego niezwykłego kompozytora-wi-
zjonera. W muzyce współczesnej 
nieczęsto pojawiają się tak zjawi-
skowe meteoryty, hipnotyzujące 
swoim pięknem i dramaturgicznie 
doskonałą narracją, przy wyrafinowa-
niu i precyzji stosowanych środków. 
Niemniej te same cechy są też 
właściwe utworom innego kompozy-
tora, starszego o generację, którego 
Mykietyn u progu swej drogi wybrał 
jako główny punkt odniesienia — 
Pawła Szymańskiego. Stąd jego 
muzyka jest tu kontrapunktem dla 
Mykietynowskiego głównego tematu.  
Podczas czterech koncertów będzie 
można posłuchać zarówno wcze-
snych kompozycji, jak i najnowszych 
utworów Mykietyna, a cały festiwal 
pozwali zapoznać się z najnowszą 
historią muzyki polskiej i jej fascynu-
jącymi wątkami genetycznymi.

The Paweł Mykietyn — Contexts 
festival is a unique chance to get 
closer to the work of this exceptional 
composer-visionary. It is rare for such 
phenomenal comets to appear in the 
firmament of contemporary music, 
hypnotising us with their beauty 
and dramaturgically accomplished 
narration, using clearly polished and 
precise means. Nevertheless, these 
same qualities apply to the works of 
another composer, older by a single 
generation, someone Mykietyn chose 
at the outset of his career to be his 
main point of reference — Paweł 
Szymański. This is why his music is 
here the counterpoint to the main 
Mykietyn theme. 
These four concerts are a chance 
to hear both early compositions as 
well as Mykietyn's newest works, the 
whole festival allowing us to engage 
with the newest histories of Polish 
music and its fascinating genetic 
threads.

Kuratorka Curator: Katarzyna Naliwajek
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Festiwal Paweł Mykietyn — konteksty  
Festival Paweł Mykietyn — contexts 

Koncert 
wokalno-
-fortepianowy 
Vocal-piano concert 

Szymański / Mykietyn

Program Programme: 
Paweł Szymański  Dwie Etiudy na fortepian 
   Two Etudes for piano [16’] 
Paweł  Szymański  Singletrack 
   Singletrack (2005) [15’] 
Paweł Szymański   Pieśni do słów Trakla 
   Songs to lyrics by Trakla (2002) [16’] 
Paweł Mykietyn  Sonety Szekspira 
   Shakespearean Sonnets (2002) [22’] 

7.10   19.00    Language no problem
Sala teatralna Theatre Hall / Bilety Tickets 30/20 PLN
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Pierwszy koncert festiwalu to 
połączenie arcydzieł Mykietyna 
i Szymańskiego, fortepianowych 
z wokalnymi. Pieśni do słów Trakla 
i Sonety Szekspira reprezentują dwa 
skrajnie odmienne typy myślenia 
o ekspresji głosu, estetyce, a jed-
nocześnie w sposób kongenialny 
ewokują światy poetyckie odległe 
o epoki, ekstazę miłosną z jednej 
strony i melancholię kończącego się 
świata z drugiej. Z kolei fortepianowe 
utwory Szymańskiego to konstrukcje 
idealne i czysta muzyczna hipnoza. 

The first Festival concert brings 
together masterpieces by Mykietyn 
and Szymański — those for the 
piano with those for vocals. Songs to 
lyrics by Trakla and Shakespearean 
Sonnets represent two extremely 
different types of thinking about 
vocal expression and aesthetics, 
while at the same time in a congenial 
way evoking the poetic worlds of a 
bygone era, a loving ecstasy on the 
one hand and the melancholy of an 
ending world on the other. In turn, the 
piano works by Szymański are ideal 
constructions which hypnotise with 
their musical purity. 

Wykonawcy Performers:  
Jadwiga Rappe — alt alto
Michał Sławecki — kontratenor countertenor
Radosław Kurek — fortepian piano
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Koncert 
orkiestrowy 
Orchestra concert 

Szymański / Mykietyn / Górecki

9.10  19.00   Language no problem
Sala teatralna Theatre Hall / Bilety Tickets 30/20 PLN 

Festiwal Paweł Mykietyn — konteksty  
Festival Paweł Mykietyn — contexts 

Program Programme: 

Paweł Szymański  Through the Looking-Glass... I na orkiestrę kameralną  
 Through the Looking-Glass... I for chamber orchestra 

   (1987) [14’30] 
Paweł Szymański  quasi una sinfonietta (1990) [21’30]  
Paweł Szymański  Sonata na dwóch perkusistów, 9 skrzypiec, 1 kontrabas  

 Sonata for two percussionists, 9 violins, 1 double bass 
   (1982) [10’30]  
Paweł Mykietyn  3 for 13    
   3 for 13 (1994) [14'52"]
Henryk Mikołaj Górecki  
   Małe requiem dla pewnej polki op. 66 
   Minor requiem for a certain Polish woman op. 66 
   (1993) [ 23'34] 
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Koncert orkiestrowy w wykonaniu 
Sinfonii Varsovii pod dyrekcją chary-
zmatycznego Bassema Akiki zawiera 
utwory istotne dla Pawła Mykietyna, 
który usuwa się tu w cień, wskazując 
na kompozytorów starszej generacji, 
podobnie jak on sam mistrzowsko 
grających różnymi idiomami, odwo-
łujących się do dawnych form, jak 
sinfonietta, sonata czy nawet czeska 
polka i budujących niezrównane 
narracje. 

The orchestral concert performed by 
Sinfonia Varsovia, conducted by the 
charismatic Bassem Akiki, features 
works important to Paweł Mykietyn, 
who moves into the background 
here, pointing to composers 
from previous generations, those 
who, just like him, are masters at 
playing with various idioms, making 
reference to past forms such as 
sinfonietta, sonata and even Czech 
Polka, thereby presenting uneven 
narrations. 

Wykonawcy Performers:
Bassem Akiki — dyrygent conductor
Sinfonia Varsovia 
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Festiwal Paweł Mykietyn — konteksty  
Festival Paweł Mykietyn — contexts 

10.10  18.00   Language no problem
Sala teatralna Theatre Hall / Bilety Tickets 30/20 PLN 

Maraton 
kwartetów 
Quartet marathon

Szymański / Mykietyn

Program Programme: 

Royal String Quartet: 
Paweł Szymański Dwa utwory na kwartet smyczkowy 
   Two compositions for a quartet (1982) [15’55]
Paweł Szymański Cztery utwory na kwartet (2013, utwór napisany dla  

 Royal String Quartet)
   Four compositions for a quartet (work composed for the  

 Royal String Quartet) [20’25] 
Paweł Szymański Compartment 2, Car 7 na wibrafon, skrzypce, altówkę  

 i wiolonczelę 
   Compartment 2, Car 7 for vibraphone, violin, viola and  

 cello (2003) [20’24] 
 
Lutosławski String Quartet: 
Paweł Mykietyn II Kwartet smyczkowy II String Quartet (2006) [13’] 
Paweł Mykietyn III Kwartet smyczkowy III String Quartet (2016) [12’40] 
Paweł Mykietyn Perpetuum stabile Perpetuum stabile (2019) [9’]  

 (polska premiera polish premiere)
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Koncert kameralny to maraton 
kwartetowy, a obok Lutosławski 
String Quartet i Royal String Quartet 
dwójka pełnych energetycznej 
precyzji wykonawców — klawesy-
nistka Małgorzata Sarbak i perku-
sista Miłosz Pękala. To zarazem 
mini antologia polskiej muzyki 
kameralnej, z hipnotycznym obrazem 
pewnej podroży pociągiem Pawła 
Szymańskiego, a jednocześnie obraz 
ewolucji stylu kompozytorskiego 
Pawła Mykietyna widoczny w jego 
dwóch skrajnie odmiennych, lecz 
podobnie angażujących arcydzieł — 
II i III Kwartecie smyczkowym. 

This will be a quartet marathon, 
besides Lutosławski String Quartet 
and Royal String Quartet two 
performers filled with energetic 
precision — the harpsichordist 
Małgorzata Sarbak and percussionist 
Miłosz Pękala. This is both an 
anthology of Polish chamber music, 
with hypnotic imagery from a certain 
train journey with Paweł Szymański, 
as well as a picture of the evolution 
of Paweł Mykietyn's composing 
style found in two radically 
divergent, though similarly engaging, 
masterpieces — II and III String 
quartet. 

Wykonawcy Performers:  
Lutosławski String Quartet 
Royal String Quartet 
Miłosz Pękala — perkusja percussion
Maciej Piszek — fortepian piano
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Festiwal Paweł Mykietyn — konteksty  
Festival Paweł Mykietyn — contexts 

Koncert 
elektroniczny
Electronic concert

Program Programme: 

Paweł Mykietyn  Epifora na fortepian i taśmę 
   Epiphora for the piano and tape (1996) [20’] 
Paweł Szymański  La Folia na taśmę magnetofonową quadro lub stereo  

 La Folia for cassette tape quadro or stereo (1979) [9’20] 
Włodzimierz Kotoński Aela (1970) [10’33]  
Paweł Szymański  ...under the plane tree... na taśmę magnetofonową   

 quadro lub stereo 
   ...under the plane tree... for cassette tape quadro  

 or stereo (1980) [12’40] 
Paweł Szymański  Through the Looking Glass...II na taśmę magnetofonową 
   Through the Looking Glass...II for cassette tape  

 (quadro; 1988) [8’30] 
Adam Falkiewicz  Hypnos (2003) [12’]  
Paweł Mykietyn  Kiedy przyjdzie Katelbach 
   Once Katelbach comes (1998) [10’] 

Mykietyn / Szymański / Kotoński / Falkiewicz

11.10   18.00    Language no problem
Sala teatralna Theatre Hall / Bilety Tickets 30/20 PLN
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Festiwal kończy koncert muzyki 
elektronicznej, z ikonicznymi 
arcydziełami stworzonymi na taśmę. 
Wszechogarniający dźwięk konstruk-
cji iluzorycznych, w którym można 
się bezpiecznie zatopić i — co nie 
tak częste w muzyce współczesnej 
— niezwykle pięknych i przyjaznych 
w odbiorze... Do zachwycających, 
czasem nawet pobrzmiewają-
cych idylliczną sielanką utworów 
Mykietyna (ur. 1971) i Szymańskiego 
(ur. 1956) dołączone są wciągające 
oniryczne narracje Adama Falkiewi-
cza (ur. 1980) oraz fascynujący utwór 
pioniera muzyki elektronicznej w Pol-
sce — Włodzimierza Kotońskiego 
(ur. 1925), który był nauczycielem 
wszystkich tych trzech genialnych 
kompozytorów reprezentujących 
zarazem trzy generacje. 

The Festival closes on a concert 
of electronic music, with iconic 
masterpieces created for the tape. 
The all-encompassing sound of 
illusory constructions, in which one 
can safely drown, and — something 
not often found in contemporary 
music — incredibly beautiful and 
pleasant to engage with... Those 
works by Mykietyn (born 1971) 
and Szymański (born 1956), which 
delight and at times resound with 
bucolic idyll, are accompanied by 
oneirically engaging narrations by 
Adam Falkiewicz (born 1980) and 
a fascinating work by a pioneer 
of Polish electronic music — 
Włodzimierz Kotoński (born 1925), 
who taught these three genius 
composers, together representing 
three separate generations. 

Wykonawcy Performers:
Joanna Wicherek — fortepian piano 
Ewa Guziołek–Tubelewicz — realizacja dźwięku sound production
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Ró czyli spokój  
Ró meaning calm

Kroschel / Mincek / Thorvaldsdottir / Donatoni

Scena Muzyki Nowej
New Music Scene

Program Programme: 

Artur Kroschel  Fracture (2006/2007)
Alex Mincek   Poco a Poco (2009)
Anna Thorvaldsdottir  Ró (2013)
Franco Donatoni   Hot (1989)

20.10  19.00    Language no problem
Sala teatralna Theatre Hall / Bilety Tickets 30 PLN
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Spokój — nie jako odprężenie — 
lecz jako pełna swobody koncen-
tracja — to przestrzeń wspólna 
październikowego koncertu Chain 
Ensemble. Uważne poruszanie się 
po kruchym terenie, jakim jest stan 
pełni, ciągle na nowo na przemian 
osiągany i destabilizowany. A przy 
tym błyskotliwość tych na poły real-
nych, na poły magicznych zjawisk 
wyłonionych z wyobraźni kompozy-
torskiej sprawia, że Ró czyli spokój 
to nie tylko trening uważności (vide 
sławetne mindfulness), ale też eks-
cytujące eksploracje muzyczności.       

Peace — not as relaxation — but 
as fully at-ease focus — is a shared 
space for the October concert by 
Chain Ensemble. Careful movement 
across fragile territory which is the 
stage of fullness, constantly achieved 
and destabilised anew. And in addi-
tion the brilliance of these semi real, 
semi magical phenomena emerging 
from the composers' imaginations 
means that Ró meaning calm is not 
just practice at paying attention (vide 
the notorious notion of mindfulness), 
but also exciting musical explorations. 

Wykonawcy Performers:
Andrzej Bauer — dyrygent conductor

Chain Ensemble:
Ada Orlikowska — flet flute
Julian Paprocki — klarnet clarinet
Karol Mastalerz — saksofon saxophone
Bartosz Kacperski — trąbka trumpet
Michał Daszkiewicz — puzon trombone
Magdalena Kordylasińska — perkusja percussion
Adam Kośmieja — fortepian piano
Aleksandra Kupczyk — skrzypce violin
Katarzyna Denkiewicz — skrzypce violin
Tomasz Rosiński — altówka viola
Magdalena Bojanowicz — wiolonczela cello
Tomasz Januchta — kontrabas contrabass

Organizator Organiser: Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego
Współorganizator Co-organiser: Nowy Teatr
Projekt współfinansuje Co-finansed by: m.st. Warszawa
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Koncepcja Concept: Olga Drygas, Sasapin Siriwanij 
Polska Poland: Nowy Teatr / Olga Drygas 
Tajlandia Thailand: BIPAM / Sasapin Siriwanij 
Hong Kong Hong Kong: West Kowloon / KeeHong Low 
Dania Demnark: CPHStage / Karen Toftegaard 
Tajwan Taiwan: Taipei Arts Centre / Tang Ku Fuen 

Pocztówki_email@rt to kurator-
ska propozycja angażująca pięciu 
artystów z pięciu różnych krajów. 
Kiedy artyst(k)a otrzymuje wia-
domość/e-mail nie wie, co tam 
znajdzie, co zostało wybrane przez 
kuratorów. W odpowiedzi tworzy 
krótki materiał wideo, przesyła go 
dalej — do kolejnego artysty, zastę-
pując jeden wybrany przez siebie 
załącznik. Artyści niszczą i jednocze-
śnie tworzą koncepcję kuratorską. 
Inicjując wymianę wspólnie gdybamy 
o tym, co jest „u nas” do myślenia.  
Każdy fragment oraz każdy opis 
dostępne są przez tydzień, następ-
nie zastępują je kolejne.  
Kiedy wszystkie widea zostaną 
opublikowane, widz może oglą-
dać je zgodnie z chronologią 
powstawania, ale może także swo-
bodnie łączyć części i generować 
własną dramaturgię.   

Postcards_email@rt is a curatorial 
provocation involving five artists from 
five different countries.  Once the 
artist has received a message — they 
do not know what it contains. They 
open the attachments, create a short 
script/scene, record, send it on, repla-
cing one of the attachments (if they 
so wish). Artists destroy the curatorial 
concept, at the same time they (re)
create it. We initiate this exchange in 
order to keep in a loop what is (t)here 
for us to think of.
A new chapter appears each week, 
replaced in time. In the end the 
audience can watch it in the order 
it was created, though they can also 
instead link the chapters together 
and create their own dramaturgy. 

POCZTÓWKI_email@rt 
Postcards_email@rt

1, 8, 15, 22, 29.09      PL/ENG
Online

Online



Sz
tu

ki
 w

iz
ua

ln
e 

V
is

ua
l A

rt
s

6262

Na pewno każdy był kiedyś w jakimś 
domu artystki /artysty zamienionym 
w muzeum. To są bardzo ciekawe 
i specyficzne miejsca. Pobudzają 
wyobraźnię swą voyerystyczną 
ofertą. Jakie było to biurko, przy 
którym pracował? Jakie miał łóżko, 
w którym przyjmował kochanki/
kochanków? Jaki miał widok z okna? 
To wtajemniczenie w intymność 
i prywatność jest często mistyfiko-
wane. Zdarzają się domy artystów 
w całości urządzone przez złych lub 
dobrych kustoszy. Mistyfikuje się też 
często sam artysta już za życia. 

Czworo reżyserów teatralnych, 
spróbuje wyobrazić sobie własny 
dom jako własne muzeum, urzą-
dzone już po śmierci. Pokażą go tak, 
jak chcieliby, żebyśmy go zobaczyli: 
ważne dla twórcy rzeczy, które się 
w nim znajdują, miejsca, klimaty. 
Opowiedzą, dlaczego te rzeczy mają 
znaczenie.  
   

We've all at some point toured a home 
which once belonged to an artist and 
has since been turned into a museum 
— a fascinating sort of transforma-
tion which arouses the imagination 
with its voyeuristic character. What 
was the desk the artist sat at? 
What sort of bed did they sleep in, 
welcoming lovers into? What view did 
their windows offer? This induction 
into intimacy and privacy is often 
mythologized. Such home–museums 
can either be arranged by fine or poor 
curators Artists often mythologize 
themselves while still alive. 

Four theatrical directors attempt 
to imagine their own homes as a 
museum dedicated to an artist, their 
own museums, arranged after their 
deaths. They will show them the 
way they would like us to see them: 
featuring the things which are impor-
tant to the occupant, the places and 
moods. They will tell us why these 
things matter. 

DOM. Muzeum artysty
HOME. Artist museum

Krystian Lupa / Susanne Kennedy / Philippe Quesne / 
Małgorzata Szczęśniak

6, 13, 20, 27.10   PL/ENG
Online

Online

Kurator Curator: Piotr Gruszczyński
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gościnnie: Dźwięk
featuring: Sound 

Kurator Curator: Michał Grzegorzek 

14-19.09   Justyna Banaszczyk FOQL skomentuje spektakl  
Trzy epizody z życia Markusa Öhrna 
Justyna Banaszczyk FOQL will comment on the show  
3 Episodes of Life by Markus Öhrn

28-30.09, 1-4.10   Gregor Różański odniesie się do spektaklu Imaginary 
Europe Olivera Frljića 
Gregor Różański will reference the show Imaginary Europe  
by Oliver Frljić

13-19.10    KEM zainspiruje się wideo instalacją Driesa Verhoevena 
Wstydliwe widoki 
KEM will be inspired by Dries Verhoeven's video installation 
Guilty Landscapes

Festiwal Nowa Europa. 
Zbliżenia

Festival New Europe.
Insights
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Towarzysząca głównemu programowi 
Festiwalu Nowa Europa. Zbliżenia 
wystawa gościnnie: Dźwięk sku-
pia się na pracach współczesnych 
polskich artystek i artystów, dla 
których działania performatywne lub 
para-performatywne stanowią główny 
przedmiot zainteresowania w prak-
tyce artystycznej (choć mogą być one 
realizowane w nieoczywisty sposób).
Zaproszeni do współpracy twórcy 
przygotowali nowe dźwiękowe prace, 
które tematycznie lub formalnie 
odnoszą się do wybranego spektaklu 
teatralnego: stanowią artystyczną 
odpowiedź, poruszają podobne 
zagadnienia lub proponują inne 
spojrzenie. Takie zbliżenia pozwolą 
czytać (słuchać) poszczególne reali-
zacje w kontekście teatru lub poza 
nim, jako osobne utwory.
Ciało, pozornie jedynie zredukowane 
do dźwięku, staje się punktem wyjścia 
dla wszystkich realizacji. Artystki 
i artyści przyglądają się człowiekowi 
wobec dynamicznie zachodzących 
zmian klimatycznych, społecznych 
czy ekonomicznych oraz wynikają-
cych z nich konsekwencji: obalania 
struktur władzy czy negocjowania 
istniejącego porządku.

Part of the main New Europe Festival. 
Insights programme. The Approaches 
exhibition featuring: Sound focuses 
on contemporary works by Polish 
artists whose performative and 
para–performative activities represent 
the main area of interest in their 
arts practice (though they can be 
delivered in less than obvious ways). 
The artists invited to take part have 
prepared new sound works, which 
thematically or formally refer to a 
chosen theatrical play: they repre-
sent an artistic answer, touching on 
similar questions or else offer up 
differing perspectives. These sorts of 
approaches allow a reading (listening) 
of individual pieces in the context of 
theatre or outside of it, as separate 
works.
The body, superficially reduced to 
sound, becomes a starting point for 
all the projects. Artists approach 
human beings in terms of dynamically 
occurring environmental, social 
or economic changes, as well as 
their consequences: the removal of 
governing structures or negotiations 
involving existing status-quos. 

14–19, 28–30.09  11.00–19.00  Language no problem
1–4, 13–19.10  11.00–19.00  Language no problem
Foyer Foyer / Wstęp wolny Admission free
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Wstydliwe widoki 
Guilty Landscapes
Dries Verhoeven 

5, 6, 7, 8, 9.10 17.00–21.00  10 min Language no problem
10, 11.10  13.00–21.00  10 min Language no problem
Świetlica / Bilety Tickets 10 PLN 

Festiwal Nowa Europa. 
Zbliżenia

Festival New Europe.
Insights
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Ciągła dostępność newsów na ekra-
nach naszych laptopów, telewizorów 
i smartfonów czyni nas nieustannymi 
świadkami zdarzeń w każdym miejscu 
świata, czującymi niepokój spowodo-
wany konfrontacją z biedą i rozpaczą. 
Obraz z kamery nie jest neutralny. 
Filmowani zostają, w sposób inten-
cjonalny lub nie, ukazani jako ofiary. 
Zanim się spostrzegą, ten, kto ogląda 
ich historię zostaje wtrącony w prze-
paść 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 bohaterami newsów, a boha-
terowie wieczornych wiadomości 
mogli nam spojrzeć w oczy?

The continual availability of news on 
our laptops, televisions and smart-
phones makes us perpetual witnesses 
to complex situations on the other side 
of the world feeling unease through 
the confrontation with poverty and 
desperation. The news camera is not 
neutral; intentionally or unintention-
ally, those who are filmed are framed 
as victims. Before they know it, the 
socially conscious viewer is dragged 
into a vortex of guilt and shame.
With the large scale video installation 
Dries Verhoeven brings the reality of 
uncomfortable news images confron-
tationally close. He poses the question 
of whether a personal connection is 
possible between the viewer and the 
person being viewed. What if the news 
were to turn and look at its witnesses; 
what if the protagonists on the evening 
news were to look us in the eye? 

Koncepcja Concept: Dries Verhoeven
Produkcja Production: Studio Dries Verhoeven
Zdjęcia Photography: Willem Popelier, Christopher Hewitt & Pinelopi Gerasimou
Rejstaracja wideo Video rejestration: Thorsten Alofs, Christopher Hewitt
Koprodukcja Co-production: SPRING Festival Utrecht (NL), Foreign Affairs Berlijn (DE), 
Theaterfestival Boulevard ’s–Hertogenbosch (NL) and MU Eindhoven (NL)
Projekt został zrealizowany dzięki Prins Bernhard Cultuurfonds / Het Zilveren Lint Fonds 
oraz VSBfonds
Guilty Landscapes is made possible thanks to the Prins Bernhard Cultuurfonds / Het Zilveren 
Lint Fonds oraz VSBfonds
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Sztuka zaangażowana
Warsztaty plastyczne dla grup szkolnych 

Prowadzenie: Małgorzata Wrzosek

Jaka będzie przyszłość? Jaki będzie teatr? Jaki mamy wpływ na rzeczy-
wistość? Jak mówić, żeby nas słyszano? Czym jest sztuka zaangażowana? 
W trakcie warsztatu będziemy rozmawiać o sztuce zaangażowanej społecz-
nie, jej historii, formach i cechach charakterystycznych. Przygotujemy pla-
katy prezentujące hasła ważne dla uczestników warsztatu, wykorzystamy 
do tego technikę kolażu. Będziemy się inspirować Polską Szkołą Plakatu. 

Terminy ustalane indywidualnie  1h 30  
Świetlica / Bilety 10 PLN / Wiek 8+
Zajęcia mogą być również prowadzone online
Zapisy: warsztaty@nowyteatr.org
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Co słyszę, kiedy słucham
Warsztaty teatralne dla grup szkolnych  

Prowadzenie: Justyna Czarnota  
 
Czasem mamy wrażenie, że w naszej wypowiedzi ktoś słyszy coś zupełnie 
niezgodnego z naszymi intencjami. Zdarza się, że jest to powód do kon-
fliktu. Jak unikać takich sytuacji? Jak się zachowywać, by komunikacja była 
skuteczna? Zapraszam na trening uważnego słuchania. W czasie spotkania 
uczestnicy dowiedzą się, na czym polega mechanizm parafrazy i jak go 
skutecznie wykorzystywać na co dzień. 

Terminy ustalane indywidualnie  1 h   
Świetlica / Bilety 5 PLN / Wiek 12+ 
Zajęcia mogą być również prowadzone online. 
Zapisy: warsztaty@nowyteatr.org 
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Reinterpretacje, czyli co 
autor miał na myśli
Warsztaty dla grup szkolnych

Prowadzenie: Justyna Czarnota, Daniel Chmielewski, 
Małgorzata Wrzosek

Zajęcia artystyczne dla VI–VIII klasy szkoły podstawowej, oparty na 
trzech blokach tematycznych: obraz /kolor, słowo /ilustracja i ruch /scena. 
Postaramy się wypełnić lukę w programie szkolnym, powstałą w wyniku 
zmniejszenia liczby godzin plastyki, techniki i muzyki. Warsztaty będą 
uzupełnieniem podstawy programowej o pojęcia z zakresu historii sztuki, 
plastyki, muzyki oraz z interpretacji i analizy tekstu. Jak aktor zinterpretuje 
wiersz? A jak tancerz czy rysownik? Jakich narzędzi użyją, na co zwrócą 
uwagę, w jaki sposób wyrażą swoje myśli? Weźmiemy na warsztat wybrane 
wiersze Bolesława Leśmiana, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, 
ale spojrzymy na nie z różnych punktów widzenia. Spróbujemy interpreta-
cji poezji poprzez rysunek, ruch, muzykę, ciało. Młodzież we współpracy 
z artystami i twórcami pozna różne techniki analizy tekstu: od zilustrowania, 
poprzez odtworzenie i odegranie na scenie.

Terminy ustalane indywidualnie  1h 30  
Świetlica / Bilety 15 PLN (cykl) / Wiek 12+
Zajęcia mogą być również prowadzone online.
Zapisy: warsztaty@nowyteatr.org
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Mówi, lubi, szanuje 
Warsztaty dla grup szkolnych

Prowadzenie: Anna Szary
 
Bardzo szybkim zmianom podlegają nie tylko warunki życia na naszej 
planecie, ale także sposób porozumiewania się. Komunikacja upraszcza się, 
często w wiadomościach ograniczamy się do znaków wizualnych. Anonimo-
żwość internetowych komunikatorów i ich szeroka dostępność sprawiły, że 
w sieci panuje mowa nienawiści, zmagamy się z nowymi zjawiskami: cyber-
bullyingu czy trollingu. Dlatego będziemy zastanawiać się nad tym, jaką 
moc mają słowa i w razie konieczności, jak się przed nimi bronić. Poznamy 
najczęstsze przyczyny hejtu, rozłożymy go na czynniki pierwsze, poddamy 
analizie, a wnioski przedstawimy w ciekawej plastycznie formie.

Terminy ustalane indywidualnie  1h 30  
Świetlica / Bilety 5 PLN / Wiek 12+
Zajęcia mogą być również prowadzone online
Zapisy: warsztaty@nowyteatr.org
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Młoda Orkiestra Nowego 
Teatru 
Prowadzenie: Dagna Sadkowska 

Zespół wokalno–instrumentalny dla młodych entuzjastów muzykowania. 
Młoda Orkiestra to edukacyjna alternatywa dla wszystkich, którzy marzą 
o śpiewaniu i grze na instrumentach. To sposób na spędzanie czasu kreatyw-
nie i szkolenie warsztatu wokalnego, pracę nad emisją głosu, śpiewem chóral-
nym i w podziale na głosy. Próby zespołu odbywają się raz w tygodniu. 
W repertuarze zespołu znajdują się piosenki współczesnych kompozyto-
rów takich jak Jerzy Rogiewicz, Barbara Wrońska, Piotr Tabakiernik czy 
Wojciech Brożek.

Dołącz do Orkiestry!
Jeśli grasz na instrumentach dętych, gitarze basowej, flecie lub klarnecie, 
albo chcesz być wokalistką/wokalistą MONTu, zgłoś się do 28 września.

Świetlica / Wstęp wolny / Wiek 10–14 lat
Zapisy: warsztaty@nowyteatr.org
Nabór do 28.09
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Koncert MONTu

Koncert Młodej Orkiestry Nowego Teatru, czyli grupy młodych instrumenta-
listek i instrumentalistów oraz wokalistek spotykających się na cotygodnio-
wych próbach w Świetlicy Nowego Teatru.
Skład zespołu się rozrasta, orkiestra przechodzi kolejne transformacje. 
Podobnie dzieje się z programem. Podczas październikowego koncertu 
orkiestra wykona utwory specjalnie dla niej skomponowane przez Mał-
gorzatę Penkallę, songwriterkę, kompozytorkę i wokalistkę, założycielkę 
zespołu Enchanted Hunters, który niedawno wydał świetnie przyjętą płytę 
Dwunasty dom.

„Piosenki powstawały w czasie kwarantanny i ten motyw się w nich deli-
katnie przewija. Jest też dużo o emocjach, z którymi zmagają się i dzieci, 
i dorośli. Chciałam napisać piosenki bez lukru, ale takie, w których nawet 
trudniejsze sytuacje i uczucia mają swoje rozwiązanie lub jasne strony. 
Muzycznie postanowiłam dać dzieciom coś chwytliwego, ale ekscytującego 
do zagrania, formy w których są wyraźne zwrotki, refreny, mostki i dużo 
różnorodnych melodii”.

— Małgorzata Penkalla

Kierownictwo artystyczne: Dagna Sadkowska

29.10  18.00
Świetlica / Wstęp wolny 
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Patronat medialny

cojestgrane

Partner medialny

Partnerzy

Koproducent spektaklu Kino moralnego niepokoju.

Międzynarodowy festiwal Nowa Europa. Zbliżenia sfinansowało m.st. Warszawa.

Spektakl Jezus bierze udział w finale 26. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej.

Pokazy spektakli Jeden gest odbywają się w ramach programu TEATR POLSKA realizowanego 
przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszyńskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Partnerem pokazów jest Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych.



Pokaz Untitled (Holding Horizon) odbywa się w ramach pierwszej edycji festiwalu Ephemera 
organizowanego przez twórców krakowskiego festiwalu Unsound – Fundację Tone. 
Projekt współfinansowany ze środków m.st Warszawy.

Spotkanie z pisarzem Pajtimem Statovcim zostało zorganizowane przy wsparciu Finnish  
Literature Exchange.

Wykłady Zmierzch ery ludzi — kino a katastrofa klimatyczna w ramach Nowego Klubu Filmowego 
zostały dofinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Projekty w ramach Ramówki Nowego Teatru dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Projekt Młoda Orkiestra Nowego Teatru dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Koncerty z cyklu Scena Muzyki Nowej organizuje Towarzystwo im. W. Lutosławskiego. Projekt 
współfinansowany przez m.st. Warszawę.

Festiwal Paweł Mykietyn — konteksty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, 
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.



Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr
Nowy Teatr International Cultural Centre
Madalińskiego 10/16, Warszawa Warsaw

Bądź eko! Jadąc do Nowego Teatru skorzystaj z komunikacji  
miejskiej lub roweru. Zapewniamy dużo miejsc parkingowych  
dla rowerów i ich ograniczoną liczbę dla samochodów. 

Stay eco–friendly! We recommend using public transportation 
or bicycle when coming to Nowy Teatr. We have plenty 
of parking spaces for bikes, but only a limited number for cars. 

Autobusy Buses 138, 195, 222, N37 
Tramwaje Trams 4, 10, 14, 18, 35
Przystanek Stop Dworkowa
Metro Pole Mokotowskie
Stacje Veturilo Veturilo Bicycle Station  
Puławska – Dworkowa,  
Madalińskiego – Kazimierzowska

Rezerwacje Booking 
bow@nowyteatr.org
22 379 33 33
Bilety dostępne na Tickets available at 
bilety.nowyteatr.org 

Kasa Box Office
Wt.–Pt. Tue.–Fri. 11.00 – 19.00
lub do rozpoczęcia spektaklu 
or until the beginning of the performance
Sob. Sat. 12.00–18.00
lub do rozpoczęcia spektaklu
or until the beginning of the performance
Ndz. i Pon. 3 godziny przed rozpoczeciem 
wydarzenia
Sun. and Mon. 3 hours before the event


