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WSTĘP

Wieloznaczność pojęcia „wolność” inspiruje. Po-
jawiają się wciąż nowe, niemożliwe do pogodzenia 
teorie, które prowadzą do nowych form zniewolenia. 
W tańcu wolność przez wieki była definiowana wciąż 
na nowo, wiele zdarzeń doprowadziło nas do miej-
sca, w którym jesteśmy i tworzymy dziś. Ten moment 
przejścia, przekroczenia, który dotyka uwolnienia 
czegoś, co do tej pory było niemożliwe, wytyczał ko-
lejne kierunki w przyszłości. 
W mitologii, Biblii czy sztuce pojawiają się wątki,  
w których taniec stał się narzędziem zmiany biegu 
historii, symbolem dla wielu utożsamianym z wol-
nością. Taniec Salome, Isadory Duncan, ucieczka  
Rudolfa Nuriejewa czy ostatnio Jerusalema Chal-
lenge. Muza tańca Terpsychora do dziś uwalnia – nie 
tylko u artystów – natchnienie, które jak bomba ato-
mowa rozsadza normy poprzednich dokonań. 
Wszystko w imię wolności.
Słowo „wolność” w ostatnich latach nabrało znów 
szczególnego znaczenia. Po ograniczeniach pande-
mii znów wchodzimy do lasu, jeździmy za granicę, 
wychodzimy na scenę. Wow!? 
Jednak podczas pandemii nastąpił koniec świata 
jaki znamy, a wolność albo jej brak zdominowały 
większość rozmów. Rozpoczęta w tym czasie nie-
unikniona zmiana sposobu nazywania wartości, na 
których budowaliśmy rzeczywistość, trwa w najlep-
sze, a konflikt zbrojny tuż za naszą granicą dodat-
kowo burzy poczucie bezpieczeństwa i zastanego 
porządku…
Poczucie wolności jest przechowywane w naszym 
sercu jak dalekie wspomnienie, które teraz usilnie 
staramy się na nowo odkryć, poczuć, być w nim.  
To coś, czego świat nie może nam zaoferować.

21. CIAŁO/
UMYSŁ

FREEDOM
TO DANCE

10-15/10/2022          WARSZAWA  
+ ONLINE
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WOLNE SŁOWAWOLNE SŁOWA

Młody polski, urodzony w Niemczech artysta Dominik 
Więcek w swoim solo stawia na równi swoją matkę 
i słynną matkę Tanztheater Pinę Bausch w procesie 
kształtowanie swojej dzisiejszej tożsamości. Ukraiń-
ska artystka Olga Dukhovnaya odkrywa przed nami 
prawdziwe znaczenie słynnego baletu Jezioro łabędzie 
dla Rosji, biorąc na siebie rolę współczesnej szamanki. 
Uwolnienia od historycznych i współczesnych stygma-
tów szuka też Renata Piotrowska-Auffret. Macicę, 
w której skumulowana jest energia życia i moc kobiety, 
chce znów uczynić bezpiecznym domem, świętym 
miejscem każdego z nas. 
W dwugodzinnej choreograficznej instalacji duet Ana 
Borralho i João Galante, który prawie od dekady roz-
montowuje na C/U kolejne tematy tabu, na koniec fe-
stiwalu zaprasza wraz z warszawskimi performerami 
do pustki. Pustki, którą wypełnią szepty i widzowie. 
Szept to specyficzna forma energii, która wyzwala 
w nas mało używany zmysł: słuchanie. Słuchanie dru-
giego człowieka. Spróbujemy w nim odnaleźć sens 
tekstów łączących Wschód z Zachodem, jak i zapo-
mniane przez świat bliskość i czułość. 
Na towarzyszącej festiwalowi konferencji przyjrzymy 
się różnym koncepcjom wolności, a podczas warsz-
tatów i wolnych tańców będziemy przekraczać swoje 
granice, blokujące wyrażanie pełnego potencjału 
oraz doświadczać nowych momentów…
I tu droga do wolności się kończy, a zaczyna po-
dróż wewnątrz wolności. Podróż, którą każdy musi 
przebyć sam.

PS

Tańca nie da się zatrzymać. 
Ruch to życie, nawet dla tych, 
którzy mają trudności  
z ruchem. 

Gdyby umiłowanie  
wolności przenosiło się tak 
szybko jak wirus, bylibyśmy 
szczęśliwą, radosną  
cywilizacją, może więc trzeba 
puścić w obieg miłość do  
wolności, miłość do tańca!

EDYTA KOZAK
DYREKTOR ARTYSTYCZNA FESTIWALU

WOLNO TAŃCZYĆ, hasło 21. edycji festiwalu Ciało/
Umysł, jest przypomnieniem, czym jest ta jedna z naj-
ważniejszych wartości, a może przywilejów czy praw. 
Hasło to wyraża alternatywne podejście i sposób pa-
trzenia na przestrzeń społeczną i kulturową, a nawet 
historyczną. 
Niegdyś artyści w poczuciu wolności wspierali po-
tęgę systemów politycznych, potem krytycznie je 
podważali. Dzisiaj wskazują tę moc w nas samych. To 
od nas zależy, czy będziemy wolni i otwarci, a polity-
kom nic do tego. Mam wielki szacunek dla artystów, 
którzy uczą nas dziś spojrzenia na życie na nowo. Nie 
jest łatwo być artystą w tych czasach, choć w innych 
też nie było łatwo, o czym mówi w wywiadzie  Direc-
tion Alice Ripoll. Dziś wykonują oni jeszcze większy 
wysiłek, bo prócz codziennej pracy jest dodatkowa 
praca do wykonania, trudniejsza, bo niełatwo podda-
jąca się bezkrytycznej akceptacji. Jest nią nasączanie 
twórczości takimi wartościami jak miłość, szacunek, 
bliskość. Kończy się era negatywności, zaczyna era 
dobroci. Jest to o tyle trudniejsze, że dotyka w wi-
dzu miejsc, paradygmatów, które do tej pory mogły 
być zaszyfrowane, chronione hasłem, dużym napi-
sem NIE WCHODZIĆ! Bo nasza wolność jest emo-
cjonalna, delikatna, bezbronna, niekontrolowalna 
i chcemy ją chronić. Jest więc potrzebna obopólna 
zgoda na tworzenie więzi, uwolnienie współczucia, 
empatii, współodpowiedzialności… 
Artyści zaproszeni na 21. festiwal C/U nie mówią 
o zagrożeniu wolności, a wskazując na wypracowane 
i wyuczone formy kultury, sugerują uwolnienie się od 
społecznych stereotypów, kulturowej hierarchii i kla-
sycznej filozofii opartej na oddzieleniu dobra od zła, 
piękna od brzydoty.  
Brazylijscy tancerze w spektaklu Alice Ripoll doko-
nują teatralnego, symbolicznego gestu wyszorowa-
nia nie tylko przekonania o dominującej białej kaście 
uważającej czarnych za brudnych, ale i wielowieko-
wej historii. Niepełnosprawna portugalska artystka 
Diana Niepce w swoim brutalnym, ale jakże zmysło-
wym manifeście ustanawia siebie na nowo. Sugeruje 
zakwestionowanie tego, co uznajemy za estetyczną 
normę, by przyjrzeć się naszej bezbronności, nago-
ści, współzależności.
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FREE WORDSFREE WORDS

The ambiguity of the term „freedom” is inspiring. There 
are always some new, irreconcilable theories appear-
ing, but they all lead to new forms of subjection.
In dance, freedom has been redefined over and over 
again for centuries, with many events eventually lead-
ing us to the place where we are and create today. This 
moment of traversal, or crossing, which comes close 
to liberating something that has been impossible so 
far, has set new directions into the future.
In mythology, the Bible or art, there are some mo-
tives in which dance becomes a tool for changing the 
course of history, a symbol which many people equate 
with freedom. The dance of Salome or Isadora Dun-
can, the escape of Rudolf Nureyev and more recently 
- the Jerusalema Challenge. To this day, Terpsichore 
- the muse of dance, releases, not only in artists, an 
inspiration which blows up the norms of previous 
achievements like an atomic bomb. All in the name 
of freedom.
In recent years, the word „freedom” has taken on 
a special meaning again. With the pandemic restric-
tions lifted up, we’re again allowed to enter the forest, 
go abroad, or go out on the stage. Wow!?
However, during the pandemic the world as we knew 
it came to an end, and freedom, or lack thereof, dom-
inated most of the conversations. The inevitable 
change that began at that time, the change in the way 
of naming the values   on which we were constructing 
the reality, is in full swing, and the military conflict just 
beyond our border additionally devastates the sense 
of security and the existing order….
The sense of freedom is stored in our hearts like a dis-
tant memory that we are now trying hard to rediscover, 
feel, be in it anew. This is something the world cannot 
offer us anymore. 

FREEDOM TO DANCE, the theme of the 21st edition 
of the Ciało/Umysł festival, is a reminder of what this 
one of the most important values, or maybe privileges 
or rights, really is. This slogan expresses an alternative 
approach and way of looking at social, cultural and 
even historical space.
In the past artists, driven by a sense of freedom, 
supported the authority of political systems only to 
critically undermine them later. Today they indicate 
this power within ourselves. It is up to us whether we 
choose to be free and open, and politicians have noth-
ing to do with it. I have great respect for the artists 
who teach us today to look at life anew. It is not easy 
to be an artist nowadays, although it was not easy 
before neither, as Alice Ripoll says in the interview  
Passionate Direction. Today the artists make even 
more effort, because apart from their daily work, there 
is additional work to be done - all the more strenuous 
as it is not bound to be uncritically accepted. It con-
sists in imbuing creativity with values   such as love, re-
spect and closeness. The era of negativity is over, it is 
time for the era of goodness. It is all the more difficult 
as it targets the places and paradigms which until now 
could have been encrypted within us, and protected 
with a password, as well as a large inscription warn-
ing DO NOT ENTER! Since our freedom is emotional, 
delicate, vulnerable, uncontrollable and we want to 
protect it. That is why there is a need for mutual con-
sent to create bonds, to free compassion, empathy, 
shared responsibility...
The artists invited to the 21st edition of C/U festival do 
not talk about the threat to freedom, but by pointing 
out the developed and acquired forms of culture, they 
suggest freeing ourselves from social stereotypes, cul-
tural hierarchy and classical philosophy based on the 
separation of good from evil, and beauty from ugliness. 
In the performance of Alice Ripoll, the Brazilian danc-
ers make a theatrical, symbolic gesture of scrubbing 
out not only the conviction about the dominant white 
caste considering black people as dirty, but the cen-

turies-old history, too. The disabled Portuguese art-
ist Diana Niepce re-establishes herself in her brutal, 
yet sensual manifesto. She suggests questioning 
what we consider the aesthetic norm in order to take 
a closer look at our vulnerability, nakedness, and in-
terdependence.
In his solo work Dominik Więcek, a young Polish art-
ist who was born and raised in Germany, equates 
his mother with Pina Bausch, the famous mother of 
Tanztheater, in terms of the impact they both had 
in the process of shaping his present-day identity. 
A Ukrainian artist Olga Dukhovnaya reveals to us 
the true meaning of the famous Swan Lake ballet for  
Russia, taking on the role of a healing shaman. Renata 
Piotrowska-Auffret is also looking for freedom from 
historical and contemporary stigmas. She wants to 
make the uterus, in which the energy of life and the 
woman’s power is accumulated, a safe home and  
a sacred place for each of us again. Anna Godowska 
and Sławek Krawczyński consider the possibility of 
freedom without rules that define it.

FREEDOM  
TO DANCE

The dance cannot be stopped. 
Movement is life, even for  
those who have difficulty  
moving.

If the love of freedom moved 
as fast as a virus, we would be 
a happy, joyful civilization, so 
maybe we need to circulate  
the love of freedom, 
the love of dancing!

In their two-hour choreographic installation, the duo 
of Ana Borralho and João Galante, who have been 
dismantling various taboos at the C/U Festival for al-
most a decade now, invite us together with Warsaw 
performers to a void filled with whispers and viewers. 
Whispering is a specific form of energy that triggers 
a little used sense in us: the listening. Listening to the 
other person. We will try to find in it the meaning of 
the texts linking the East with the West, as well as the 
closeness and tenderness forgotten by the world.
At the conference accompanying the festival, we will 
look at various concepts of freedom, and during work-
shops and free dances we will go beyond our limits 
blocking the expression of our full potential and ex-
perience new moments ...

And here the road to freedom ends and the journey 
within freedom begins. The journey that everyone 
must travel alone.

EDYTA KOZAK
ARTISTIC DIRECTOR OF THE FESTIVAL
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PROGRAMMEPROGRAM

PROGRAM
KOMUNA WARSZAWA

INSTYTUT SZTUKI 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

10.10.22   16:00—18:00 DOMINIK WIĘCEK, JOANNA PĘDZISZ
WARSZTATY  WORKSHOP
str. / p. 34  

11.10.22    10:00—19:00
12.10.22   10:00—19:00 

ANNA GODOWSKA, SŁAWOMIR KRAWCZYŃSKI
WARSZTATY  WORKSHOP
str. / p. 35   

12.10.22   10:00—18:00 PRAWO DO TAŃCA – KONTEKSTY  
ESTETYCZNE, KULTUROWE I POLITYCZNE
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

str. / p. 10  

THE RIGHT TO/OF DANCE - AESTHETIC,  
CULTURAL AND POLITICAL CONTEXTS 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

STUDIO TEATRGALERIA

12.10.22         18:15 DIANA NIEPCE 
WOLNE TAŃCE   FREE DANCES 
str. / p. 36    

19:00 ALICE RIPOLL
LAVAGEM   
PREMIERA POLSKA + SPOTKANIE
POLISH PREMIERE + AFTER TALK
str. / p. 12    

18:00 RENATA PIOTROWSKA-AUFFRET
UTERI MIGRANTES
PREMIERA POLSKA + SPOTKANIE
POLISH PREMIERE + AFTER TALK
str. / p. 18    

14.10.22         17:45 OLGA DUKHOVNAYA
WOLNE TAŃCE   FREE DANCES

str. / p. 36    

18:30 DOMINIK WIĘCEK
CAFÉ MŰLLER
PREMIERA WARSZAWSKA + SPOTKANIE
WARSAW PREMIERE + AFTER TALK
str. / p. 20    

20:00 DIANA NIEPCE
ANDA, DIANA
PREMIERA POLSKA + SPOTKANIE
POLISH PREMIERE + AFTER TALK

str. / p. 22    

13.10.22 

15.10.22         17:00 MACIEJ KUŹMIŃSKI COMPANY
EVERY MINUTE MOTHERLAND
PROJEKCJA SPEKTAKLU 
SCREENING 
str. / p. 29   

OLGA DUKHOVNAYA
SWAN LAKE SOLO
PREMIERA POLSKA 
POLISH PREMIERE 
str. / p. 30    

18:00

ANNA STELLER
ODBICIA
PREMIERA WARSZAWSKA + SPOTKANIE
WARSAW PREMIERE + AFTER TALK
str. / p. 31    

DOMINIK WIĘCEK
WOLNE TAŃCE   FREE DANCES 
str. / p. 36    

13.10.22         17:15 

ANA BORRALHO / JOÃO GALANTE
WORLD OF INTERIORS
PREMIERA POLSKA + SPOTKANIE
POLISH PREMIERE + AFTER TALK
str. / p. 32    

20:00
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FREE THOUGHTSWOLNE MYŚLI

PRAWO DO TAŃCA – KONTEKSTY
ESTETYCZNE, KULTUROWE 
I POLITYCZNE   
THE RIGHT TO/OF DANCE – 
AESTHETIC, CULTURAL AND  
POLITICAL CONTEXTS
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  
NAUKOWA  INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE

12.10.2022 / 10:00—18:00
INSTYTUT SZTUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
UL. DŁUGA 28, WARSZAWA 
WSTĘP WOLNY  FREE ADMISSION

Konferencja w języku polskim (dostępne tłumaczenie)
PL-EN with translation

Kuratorka  Curator  Joanna Szymajda

Konferencja wprowadza w temat szeroko rozu-
mianego „prawa (do) tańca”. Taniec współczesny 
w swoją naturę ma wpisane przekraczanie granic  
estetycznych, ale nie oznacza to, że jest wolny od 
budowania hierarchii i wykluczeń, dążymy więc do 
ich zidentyfikowania i opisania. Zwracamy również 
uwagę na fakt, że mimo ponad stuletniej historii roz-
woju, sztuka ta nadal w bardzo wielu krajach nie może 
funkcjonować w pełni autonomicznie na płaszczyź-
nie instytucjonalnej. Chcemy przyjrzeć się wybranym 
obszarom relacji taniec–struktury władzy, władzy ro-
zumianej szeroko, nie tylko jako polityczny reżim, ale 
także prawo widza do sądzenia, relacje władzy w śro-
dowisku, dysponowanie własnym ciałem, prawo do 
bycia na scenie, etc. 
W programie łączącym środowiska akademickie i ar-
tystyczne znajdują się zarówno referaty naukowe, jak 
i formy lecture-performance oraz panel dyskusyjny.

The conference introduces the topic of the widely un-
derstood „right to/of dance.” Contemporary dance 
by its nature crosses the aesthetic boundaries, but 
this does not mean that it is free from the construction 
of hierarchies and exclusions – our aim is to identify 
and describe them. We also draw attention to the fact 
that despite over a century of development, this art 
still cannot function fully autonomously at an institu-
tional level. We want to look at the selected areas of 
the dance–power-structure relationship, power un-
derstood broadly, not only as a political regime, but 
also the spectator’s right to judge, power relations in 
the artistic community, disposition of one’s own body, 
the right to be on stage, etc. 
The program, which combines academic and artis-
tic communities, includes both academic papers 
and lecture-performance forms, as well as a panel  
discussion.

PROGRAM KONFERENCJI 

10:00—12:00 EKSPERYMENTUJĄC Z CIAŁEM LUB WIEDZĄCE CIAŁO
WYKŁAD PERFORMATYWNY
DIANA NIEPCE, CHOREOGRAFKA, PERFORMERKA (PRT)

CO JEST TAŃCEM – LEGISLACJA WIDZA/KI 
PROF. DR HAB. KRYSTYNA DUNIEC, INSTYTUT SZTUKI,  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK (PL) 

TWÓRCZOŚĆ ALICE RIPOLL I WSPÓŁCZESNA SCENA TAŃCA W BRAZYLII
PROF. MARIA  CLAUDIA  ALVES  GUIMARÃES,  UNICAMP UNIVERSITY, SÃO PAULO (BR)

PARANGOLES: TAŃCZĄCE RZEŹBY W SZTUCE BRAZYLIJSKIEJ LAT 60. 
I ZWROT KU ODBIORCY  
DR AGNIESZKA SOSNOWSKA, INSTYTUT SZTUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK (PL) 

12:00—12:30

12:30—13:30

DYSKUSJA

PRZERWA

„TAŃCZ, OPOWIEDZ IM WSZYSTKO…” – LOSY TANCEREK ŻYDOWSKICH 
W CZASACH ZAGŁADY 
PROF. DR HAB. MAŁGORZATA LEYKO, UNIWERSYTET ŁÓDZKI (PL)

TANIEC NOWYCH RZECZYWISTOŚCI: PIĘKNA I BESTIA W CZASACH WOJNY
ANTON OVCHINNIKOV, CHOREOGRAF, TANCERZ (UK) 

POLITYCZNY WYMIAR ROSYJSKIEGO BALETU: IDEOLOGIA, PREZENTACJA 
SIŁY, WYTWARZANIE SPOŁECZNYCH RÓŻNIC 
SVETLANA ULANOVSKAYA, BADACZKA NIEZALEŻNA, KURATORKA (BY)
  
SAMOTNOŚĆ PORUSZENIA ALBO O POLITYCZNOŚCI CHODZENIA 
PROF. DR HAB. WOJCIECH KLIMCZYK, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (PL)

13:30—15:30

15:30—16:00

16:00—16:15

DYSKUSJA

PRZERWA

AUTONOMIA TAŃCA — UTOPIA I PRAKTYKA
PANEL DYSKUSYJNY
Balansowanie pomiędzy granicami sztuk ma swój koszt pośredni, którym jest  
nieprzejrzysty status tańca jako sztuki autonomicznej. Skupiając się na obszarze 
tańca współczesnego, w dyskusji panelowej przyjrzymy się temu problemowi przez  
pryzmat osobistych doświadczeń i wyborów osób, które oscylują pomiędzy prze-
strzeniami teatru, tańca, sztuk wizualnych, performansu. Czy inter- i intradyscypli-
narność sprzyja czy przeszkadza w osiągnięciu (lub utrzymaniu) autonomii tańca? 

UCZESTNICZĄ: WOJTEK ZIEMILSKI (REŻYSER TEATRALNY), RAMONA NA-
GABCZYŃSKA (CHOREOGRAFKA, TANCERKA), JOANNA LEŚNIEROWSKA 
(KURATORKA), ALICJA MÜLLER (DOKTORANTKA UJ, KRYTYCZKA TAŃCA) 
MODERATORKA: DR JOANNA SZYMAJDA, IS PAN

16:15—18:00

For detailed programme go to cialoumysl.pl
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SPEKTAKL PERFORMANCE

ALICE RIPOLL | Cia REC   BR
PO RAZ PIERWSZY W POLSCE      FIRST TIME IN POLAND

LAVAGEM

Reżyseria, choreografia 
Direction, choreography
Alice Ripoll

Pomysł  Original idea 
Alan Ferreira

Wykonanie Performed by
Alan Ferreira, Hiltinho Fantástico, Katiany 
Correia, Rômulo Galvão, Tony Hewerton, 
Tamires Costa

Kierowniczka produkcji 
Production director
Natasha Corbelino | Corbelino Cultural

Asystentka produkcji,  
asystentka planu 
Production and set assistant 
Thais Peixoto

Asystentka artystyczna
Artistic assistant
Laura Samy

Zdjęcia Photos
Renato Mangolin

Scenografia Scenography
Raquel Theo

Charakteryzacja
Make-up props
Cleber de Oliveira

Projektantka kostiumó
Costume designer
Paula Ströher

Reżyseria światła Light designer
Tomas Ribas

Technik światła Light techincian
Nadja Naira

Organizacja tournée  Tour planning
ART HAPPENS

Wsparcie Support
Rafael Machado Fisioterapia

Koprodukcja Coproduction
Kunstenfetivaldesarts, PACT Zollverein,  
Kaserne Basel, Wiener Festwochen,  
Julidans, Festival de la Cité w Lozannie, 
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70 MIN W Lavagem – najnowszej pracy Alice Ripoll i Cia REC 
– rzeczywistość i fantazja mieszają się w delirycznej 
atmosferze przypominającej apokaliptyczny sen. 
W brazylijskiej odmianie języka portugalskiego słowo 
„lavagem” oznacza czystość, czynność sprzątania, 
warunki sanitarne, ale również pomyje, jedzenie dla 
świń. „Alma lavada”, czyli „oczyszczona dusza”, 
odnosi się natomiast do doświadczenia wielkiej ulgi 
i poczucia spokoju, gdy nie ma już żadnych zaległych 
spraw do rozwiązania.
Co właściwie wymaga (o)czyszczenia? Domy, brud 
w pomieszczeniach? Pozostawione ślady, fakty hi-
storyczne?  Zapachy płynów ustrojowych, które czu-
jemy, gdy zbliżamy się do siebie?
Za pomocą prostych rekwizytów – wiader, wody i my-
dła – performerzy krytycznie eksplorują akt oczysz-
czania/czyszczenia, w tym czarnych ciał, oraz jego 
sceniczne, kulturowe i historyczne wzorce. Poszcze-
gólne elementy użyte w spektaklu składają się na 
wieloaspektowe poetyckie obrazy exodusu, przekro-
czenia, rytuałów, odrodzenia i oporu. Spektakl można 
odbierać czysto wrażeniowo, ale otwiera też na pro-
blematykę związaną ze społecznym statusem, hierar-
chią oraz predeterminacją ludzkiego losu i próbami 
odnajdywania w takich warunkach obszarów osobi-
stej i społecznej wolności. 
Lavagem odwołuje się do życia naszych przodków, 
do przeszłości pełnej zmagań, ale także przyjemności 
i radości i życia.
Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z artystami, 
które prowadzić będzie dr Katarzyna Słoboda.

In Lavagem, the latest work by Alice Ripoll and Cia 
REC, reality and fantasy mix in a delirious atmos-
phere reminiscent of an apocalyptic dream. 
Thanks to the use of simple props such as buckets, 
water and soap, the performers critically explore 
the act of purification and its scenic, cultural and 
historical patterns, in order to create multi-faceted 
poetic images of exodus, transgression, rituals,  
rebirth and resistance.
Lavagem refers to an ancestral past full of struggle, 
but also pleasure and joy of life.
After the performance we invite you to an after talk 
with the artists hosted by PhD Katarzyna Słoboda.

ALICE RIPOLL 

(1979) ― choreografka. Urodziła się w Rio de Janeiro, 
w wieku 21 lat zaczęła studiować psychoanalizę,  
a następnie, zainteresowana możliwościami ciała 
i badaniami nad ruchem, podjęła studia taneczne. 
Ukończyła szkołę Angel Vianna – centrum tańca i re-
habilitacji ruchowej i od tej pory pracuje jako cho-
reografka. W swoich pracach podejmuje problemy 
istotne społecznie i politycznie. Zrealizowała wiele 
spektakli, łącząc obszar tańca współczesnego i sty-
lów miejskich, w kilku również wystąpiła. Prowadzi 
dwa zespoły: REC i SUAVE, pracuje także z aktorami 
i artystami cyrkowymi.

Cia REC

Grupa artystów wywodzących się z faweli – bra-
zylijskich dzielnic biedy. Jej historia sięga roku 
2007, gdy Alice Ripoll na zamówienie organizacji  
pozarządowej prowadziła zajęcia taneczne dla  
młodych ludzi z faweli Chácara do Céu w Rio de Ja-
neiro. Mieli oni wówczas około 18 lat, tworzyli grupę 
hip-hopową i pragnęli wejść w świat tańca współ-
czesnego. Finansowanie szybko się skończyło, ale 
grupa kontynuowała spotkania z Alice. Po serii prób 
w starym kościele powstała praca, która trafiła do 
programu Panoramy – jednego z największych festi-
wali tańca współczesnego w Brazylii. Dziś spektakle 
Cia REC pokazywane są na całym świecie.
For artist’s BIO go to cialoumysl.pl

12.10.2022 / 19:00
STUDIO TEATRGALERIA
DUŻA SCENA

BILETY  TICKETS  
45/35 ZŁ
+ spotkanie z artystami  
w j. ang. after talk in Eng.
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WOLNE SŁOWA

POLITYKA KULTURALNA  
W BRAZYLII: OD TAŃCA  
AKADEMICKIEGO PO  
PERYFERIE SCENY

WOLNE SŁOWA

Brazylia kojarzy się zazwyczaj z karnawałem, sambą, 
bossa novą, tańcem, piłką nożną i zabawą, ale rów-
nież z krajem, który nie chroni lasów deszczowych 
Amazonii, nie dba o kulturę swoich rdzennych miesz-
kańców oraz charakteryzuje się skrajnymi nierówno-
ściami społecznymi.
Niezależnie od naszego punktu widzenia prawdą 
jednak jest, że niewiele wiemy o nieznanych nam 
terytoriach, ulokowanych gdzieś na peryferiach hi-
storii, funkcjonujących w naszej wyobraźni jako eg-
zotyczne, odległe od naszej rzeczywistości miejsca. 
Dlatego w artykule tym postaramy się przedstawić 
historycznie ważne momenty polityki kulturalnej Bra-
zylii, które wpłynęły również na rozwój tańca.
Skolonizowana przez Portugalczyków Brazylia jest 
przez wielu postrzegana jako kraj zamieszkany przez 
liczne rdzenne plemiona i tym samym bogaty w róż-
norodne tradycje kulturowe. Handlarze sprowadzali 
do Brazylii czarnych niewolników z Afryki, głównie 
z jej zachodniego wybrzeża, przez ponad trzysta 
lat. Przez cały ten czas kolonizacja kraju przebiegała 
w bardzo ekspansywny i eksploracyjny sposób, a na-
kłady na kulturę i sztukę były niewielkie.
Rdzenna ludność brazylijska i Afrykanie praktykowali 
taniec, pomimo wszystkich ograniczeń nałożonych 
przez kolonizatorów, nie dla rozrywki, ale jako formę 
wzmocnienia własnej odporności oraz dla zachowa-
nia swoich wierzeń i tradycji. Dopiero po 1808 roku, 
wraz z przybyciem do Brazylii portugalskiego dworu 
królewskiego (który opuścił Portugalię na skutek 
najazdu wojsk napoleońskich), zaczęto wreszcie in-
westować w różne sektory miejscowej kultury. W ten 
sposób na początku XIX wieku powstały pierwsze 
w kraju instytucje kulturalne, takie jak Biblioteka  
Narodowa, Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych i Na-
rodowe Muzeum Historyczne.

Wtedy też zaczęto upowszechniać nauczanie sztuki, 
na przykład w ramach francuskiej misji uczącej ma-
larstwa, poprzez szeroko rozpowszechnione pry-
watne nauczanie muzyki z udziałem zagranicznych 
pedagogów, a także poprzez wprowadzenie muzyki 
do programu kształcenia nauczycieli.
Przybyłych zza oceanu w niewielkiej liczbie nauczy-
cieli tańca sprowadzono początkowo głównie po 
to, by uczyli tańca towarzyskiego na dworze, a póź-
niej, by kształcili córki plantatorów. Nauczyciele ci 
niejednokrotnie występowali również jako tancerze 
w operach i operetkach. Wszyscy oni walczyli z roz-
powszechnionym wówczas w całym kraju stereoty-
pem, według którego taniec jest jedynie pomniejszą 
formą sztuki. Ich działania skierowane były jednak do 
zamożnej części społeczeństwa, która lekceważyła 
lub wręcz dewaluowała kulturę rdzennych plemion 
i niewolników przybyłych z Afryki.
Według Isaury Botelho (2016) to właśnie w okresie re-
publikańskim, kiedy to kraj obchodził 100-lecie nie-
podległości i starał się odnaleźć własną tożsamość, 
zaczęto tworzyć zręby polityki kulturalnej skoncen-
trowanej na miejscowej kulturze. Dlatego też w la-
tach trzydziestych, za rządów Getúlio Vargasa, po raz 
pierwszy wdrożono w kraju politykę kulturalną, której 
celem było zachowanie, dokumentowanie, rozpo-
wszechnianie i tworzenie dziedzictwa kulturowego, 
postrzeganego z narodowego punktu widzenia.  
Zaczęto również wtedy podchodzić do Brazylii jako 
do narodu etnicznie zróżnicowanego, składającego 
się zarówno z rdzennych mieszkańców, jak i Afryka-
nów oraz Europejczyków (Portugalczyków). W tym 
okresie pojawiła się też myśl, by kultura brazylijska 
była finansowana przez władze miejskie, stanowe 
i federalne.

Na krótko przed objęciem urzędu przez Vargasa, 
w 1927 roku w Teatro Municipal do Rio de Janeiro 
powstała pierwsza oficjalna szkoła tańca, w której za-
wodowi tancerze szkolili się do występów w operze 
i balecie. Pierwszy zespół taneczny, Corpo de Ba-
ile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, powstał 
w 1936 roku, co ustanowiło precedens i poskutko-
wało tworzeniem w kolejnych dziesięcioleciach ko-
lejnych szkół i zespołów w całym kraju.
Zakaz praktykowania capoeiry został zniesiony 
w 1930 roku. Jednak po prawie 50 latach od znie-
sienia niewolnictwa ruch kulturowy czarnych 
mieszkańców Brazylii wciąż stawiał swoje pierwsze 
kroki. Brak dostępu do kultury i edukacji był nadal 
poważną przeszkodą dla najbiedniejszych warstw 
społecznych. I choć zagraniczni choreografowie 
pracujący w brazylijskich zespołach tanecznych 
próbowali włączyć tematykę brazylijską do swoich 
prac baletowych, a osiedlający się w kraju tancerze 
tańca współczesnego szukali zbieżności między 
nowoczesnym językiem a lokalną kulturą, prze-
paść pomiędzy kulturą popularną a wysoką była 
ogromna. Co więcej, dostęp do edukacji artystycz-
nej i kultury był dla najmniej zamożnych, czarnych 
i Mulatów bardzo utrudniony.
W latach 60. i 70. zaczęto myśleć o polityce tzw. de-
mokratyzacji kulturowej (Democratização Cultural). 
Wtedy to zarówno lewica, jak i prawica głosiły po-
trzebę rozpowszechniania kultury wśród mniej za-
możnych klas społecznych. Chociaż był to okres, 
w którym na życie społeczne w Brazylii duży wpływ 
miała dyktatura wojskowa i panująca wówczas cen-
zura, według Botelho (2016), „rząd wojskowy, chcąc 
poprawić swój wizerunek, zaczął ustanawiać w 1975 
roku politykę wspierania i odzyskiwania brazylijskiego 
dziedzictwa kulturowego, a także stymulowania kre-
atywnych przepływów w obrębie kultury”. W tym celu 
przyjęto politykę, w ramach której zaczęto zwracać 
większą uwagę na potencjał, wartości i cechy cha-
rakterystyczne dla każdego regionu w Brazylii, w tym 
także na konteksty, w jakim one występują.

W latach siedemdziesiątych, kiedy to w Brazylii 
funkcjonowało już kilka pokoleń profesjonalnie wy-
szkolonych tancerzy, w całym kraju powstało kilka 
stałych zespołów tanecznych. Wtedy też pojawiło się 
wiele głosów nawołujących do łączenia kultury po-
pularnej z wysoką, na przykład nurt Movimento Ar-
morial Ariana Suassuny. Jednak pomimo pojawienia 
się takich inicjatyw jak Barca da Cultura, które miały 
na celu zapewnienie dostępu do sztuki w najróżniej-
szych, nawet najodleglejszych regionach kraju, w tym 
również w Amazonii, wciąż powszechne było prze-
konanie, że to kultura wysoka powinna dominować 
i być udostępniana poprzez różnego rodzaju pro-
jekty społeczne. Przykładem takiego myślenia były 
występy zespołu Ballet Stagium, który tańczył w re-
gionie Xingu dla rdzennej ludności, uwydatniając zna-
czenie obserwacji i uczenia się od lokalnych plemion.
W dużych ośrodkach miejskich organizowano 
w tym czasie pierwsze projekty kulturalne związane 
z edukacją artystyczną. Celem tych inicjatyw, okre-
ślanych także mianem projektów społeczno-kultu-
rowych, było wykorzystanie kultury jako narzędzia 
edukacyjnego do transformacji społecznej. Jednym 
z pierwszych zainaugurowanych w tym okresie pro-
jektów był Olodum w stanie Bahia (1979), który stał 
się wkrótce wzorem dla innych tego typu inicjatyw 
w całym kraju.
W następnych dziesięcioleciach, wraz z postępu-
jącą polityczną otwartością, kraj przyjął neoliberalną 
politykę wdrażania tzw. kulturowych instrumentów 
motywacyjnych, które przeniosły znaczną część 
odpowiedzialności za rozwój kultury na sektor 
prywatny, m.in. poprzez obniżenie podatków. 
W tym okresie zaczęły rozwijać się organizacje 
pozarządowe, które przejmowały na siebie odpo-
wiedzialność za promowanie działań związanych 
z różnorodnymi ruchami społecznymi.
Liv Sovik (2014) wskazuje, że w Rio de Janeiro pro-
jekty tego rodzaju zaczęły być wdrażane na dużą 
skalę w latach 90., kiedy to w wyniku postępującej 
demokratyzacji życia społecznego zaczęto mówić 

MARIA CLAUDIA ALVES GUIMARÃES   BR
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głośniej o przemocy stosowanej przez policję wobec 
ubogich mieszkańców miasta. Po krwawej masakrze 
w fawelach Candelária i Vigário Geral w 1993 roku, 
w kolejnych latach zainicjowano projekty takie jak 
Casa da Paz, Viva Rio, AfroReggae i wiele innych, 
które zapewniały młodym ludziom z ubogich dzielnic 
przestrzeń do kreatywnego wyrażania siebie.
Na początku XXI wieku, za rządów prezydenta Luli, 
przywrócono inwestycje państwa i wprowadzono po-
litykę kulturalną mającą na celu zwiększenie udziału 
społeczeństwa obywatelskiego w realizacji prio-
rytetowych celów i działań. Wspomniana polityka 
zapewniła różnym warstwom społecznym i grupom 
etnicznym szereg środków i narzędzi umożliwiają-
cych pełniejsze wyrażenie swojego punktu widzenia 
i opinii. To właśnie w tym momencie, według Botelho 
(2016), ludzie zaczęli „myśleć o konsolidacji kultury 
jako platformy do autoekspresji jednostki, oraz na-
rzędzia do konstruowania i egzekwowania własnej 
obywatelskości”.
Przyczyniło się to do dalszego rozwoju polityki kultu-
ralnej, której zasadą jest służenie społeczeństwu oraz 
wsłuchiwanie się w jego potrzeby i motywacje, a nie 
jedynie umożliwienie mu dostępu do kultury wysokiej. 
Co więcej, zaczęto również dostrzegać i legitymizo-
wać sztukę każdej z grup i warstw społeczeństwa, 
zastępując tym samym ideę demokratyzacji kultury 
demokracją kulturalną.
W rezultacie akademie tańca nie są już jedynym miej-
scem, w którym można rozpocząć naukę, co umoż-
liwiło najbiedniejszej części populacji dostęp do 
szkoleń w najróżniejszych rodzajach tańca. Uczyć się 
można w niektórych szkołach publicznych, w szko-
łach technicznych (ETEC), w publicznych instytucjach 
nauczania tańca, w organizacjach pozarządowych, 
a nawet na otwartych kursach tańca w zakresie obej-
mującym capoeirę, różne tańce brazylijskie, balet, ta-
niec współczesny, jazz, tańce miejskie, taniec afro, 
taniec towarzyski i wiele innych.
Opierając się na nauczaniu znanego pedagoga 
Paula Freire (1987, 2016), który głosił, że „eduka-
cja jest formą interwencji w rzeczywistość” oraz 
że edukacja odgrywa „fundamentalną rolę w sa-
modzielnie realizowanym przez społeczeństwo 
procesie przezwyciężania ubóstwa i różnych form 
zaniedbania”, widzimy, że taniec często może 
umożliwić jednostce znalezienie sobie przestrzeni 
do najpełniejszego wyrażania siebie. Prowadzi to 
niejednokrotnie do poczucia, że jest się częścią 
otaczającego nas świata i pomaga w myśleniu o so-
bie jako bohaterze historii własnego życia.

Z tych powodów rośnie liczba projektów, a co za tym 
idzie grup zawodowych i kolektywów, które powstają 
dzięki pracy na rzecz wzmacniania obywatelskości. 
Łączą one balet i taniec współczesny z hip-hopem, 
funkiem, passinho, capoeirą i innymi formami tańca, 
które są popularne wśród młodzieży ze społecznych 
peryferii. Wśród tych ostatnich wyróżniają się szcze-
gólnie projekty inicjowane przez Lia Rodrigues Cia 
de Dança, Cia Fusion de Danças Urbanas, Grupo 
Treme-Terra, Grupo ZumbBoys i wiele innych.
To właśnie w tym kontekście Alice Ripoll założyła 
Cia REC, która znajdzie się w programie tegorocz-
nego festiwalu, i która zaczęła dawać lekcje tańca 
współczesnego młodym ludziom tańczącym hip-
-hop w organizacji pozarządowej w Chácara do 
Céu, faweli w Rio de Janeiro. Grupa ta kontynu-
owała działalność również po tym, jak organizacja 
pozarządowa zakończyła z nią współpracę, ćwicząc 
w starym kościele w faweli, w której mieszkali jej 
członkowie, bez żadnego zewnętrznego wsparcia. 
Sytuacja zmieniła się po sukcesie ich występu na 
Festiwalu Panorama, od czasu którego udaje im się 
utrzymać się dzięki własnej pracy i licznych wystę-
pom na scenach brazylijskich i zagranicznych.
Jednak, mimo że przykłady takie jak ten stają się co-
raz bardziej znane i powszechne, liczba projektów 
społeczno-kulturalnych jest wciąż niewystarczająca, 
aby objąć swoim zasięgiem wszystkie osoby z grup 
społecznych obciążonych ryzykiem, szczególnie 
w porównaniu z osobami należącymi do klasy śred-
niej i wyższej. Ponadto wybuch pandemii wpłynął 
niekorzystnie na zainicjowaną wcześniej politykę 
kulturalną, gdyż zauważalny spadek inwestycji rzą-
dowych w znaczący sposób utrudnia przetrwanie fir-
mom, grupom, kolektywom i wielu profesjonalistom 
z branży tanecznej.

Bibliografia:

Botelho, Isaura, Dimensões da cultura: políticas culturais  
e seus desafios, SESC, São Paulo 2016. 
Carvalho, Lívia Marques, O ensino de artes em ONGs: 
tecendo a reconstrução social, ECA/USP, São Paulo 2008.
Freire, Paulo, Pedagogia da Autonomia: saberes necessários 
à prática educativa, Paz e Terra, São Paulo 2016.
Freire, Paulo, Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas 
e outros escritos, UNESP, São Paulo 2000.
Freire, Paulo, Pedagogia do oprimido, Paz e Terra,  
São Paulo 1987.
Sovik, Liv, Os projetos culturais e seu significado social,  
„Galaxia” 2014, nr 27, s. 172-182, http://dx.doi.
org/10.1590/1982-25542014110411 [dostęp: 9.08.2022].

When someone talks about Brazil, the image of the 
country is generally associated with carnival, samba 
dancing, bossa nova, dance, football, joy, as well 
as with a country that does not protect its Amazon 
rainforest, does not protect its indigenous people 
culture, and has an extreme social inequality. 
However, whatever one’s point of view, the truth is 
that we know very little about the territories that we 
are not familiar with, that have peripheral histories, 
and that remain in our imagination, as distant exotic 
places, far from our reality. Therefore, we will try to 
expose herein historically important moments of 
cultural policies that were implemented in the coun-
try, and that influenced the development of dance 
as well.

We invite you to read the entire text in English at the 
following address: www.cialoumysl.pl.

Uniwersytet UNICAMP w São Paulo, Brazylia, spe-
cjalistka w dziedzinie historii i teorii tańca współcze-
snego (głównie brazylijskiego).
For BIO go to cialoumysl.pl
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SPEKTAKL PERFORMANCE

RENATA PIOTROWSKA-AUFFRET   PL
PREMIERA  PREMIERE

UTERI  
MIGRANTES

Koncept, choreografia, teksty
Idea, choreography, texts
Renata Piotrowska-Auffret

Taniec  Dance 
Aleksandra Bożek-Muszyńska

Współpraca choreograficzna
Choreographic cooperation
Aleksandra Bożek-Muszyńska,  
Anna Charlotta Nordanstedt

Kostium, obiekt  Costume, object
Pipa Piwosz

Muzyka  Music
Simon Auffret

Kompozycje wokalne
Vocal compositions 
Anna Szwajgier

Projekt oświetlenia Light Design
Estelle Gautier

Wideo  Video
Katarzyna Fabińska

Wsparcie dramaturgiczne
Dramaturgical assistance
Michael de Cock,  
Joanna Leśnierowska, Michał Rogulski

Research
Natalia Miłuńska, Natalia Oniśk,  
Aleksandra Osowicz

Koprodukcja  Coproduction
KVS Brussels, Dans I Trondelag, House of 
Utopia & Teatr Łaźnia Nowa, Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Tańca i Performansu Ciało/
Umysł, DOCK ART funded by the Senate 
Department for Culture and Europe (DE)

Partner
Teatr Ochoty

Producenci wykonawczy
Executive Producers
Karolina Wycisk / Performat Production, 
Météores 

Uteri Migrantes to piąty spektakl z serii Private Pieces. 
W tym cyklu choreografka eksploruje politykę kobie-
cego ciała, oscylując między tym, co prywatne a tym, 
co publiczne. Tym razem tematem, materią i główną 
bohaterką spektaklu jest macica potraktowana z dy-
stansem, humorem, ale i troską. Autorka przygląda 
się temu organowi i całemu kobiecemu ciału przez 
pryzmat starzenia się.
Uteri Migrantes to po łacinie „wędrujące macice”. 
Przez wieki macice stawiane były w centrum głów-
nie męskich obserwacji, teorii i fantazji dotyczą-
cych nienormatywnych kobiecych zachowań, czyli 
wszystkiego tego, czego „nie wypadało” osobie płci 
żeńskiej robić, na przykład krzyczeć, głośno się śmiać 
lub wykonywać nietypowe gesty czy ruchy. Hitem 
wielu epok była wizja macicy jako żywego zwierzę-
cia, które powoduje rozmaite kobiece dolegliwości 
(takie jak wywracanie białek oczu, nienaturalne wy-
kręcanie kończyn czy zachowywanie się w sposób 
zbyt emocjonalny i dramatyczny). Wszystkie te kon-
cepcje miały na celu kontrolę kobiet – ich sposobu 
życia i wyrażania siebie. Który sposób uwalniania się 
od historycznych i współczesnych stygmatów doty-
czących macic i kobiecych ciał rezonuje w nas dziś 
najbardziej? Jak możemy napisać na nowo historię 
i upomnieć się o świat, który należy do nas i w którym 
jest nasz dom?

Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z artystami, 
prowadząca: Anna Sańczuk.

Uteri Migrantes (wandering uteruses) is the fifth per-
formance in the Private Pieces cycle. In this series, 
the choreographer explores the politics of a female 
body, oscillating between the private and the public. 
This time the subject, matter and main character of 
the performance is the uterus treated with distance 
and humor, but also concern. The choreographer’s 
personal desire is to look at this organ and the entire 
female body through the prism of aging.
After the performance of the day we invite you to an 
after talk with the artists, hosted by Anna Sańczuk.

RENATA
PIOTROWSKA-
-AUFFRET

Choreografka i performerka. Ukończyła program 
e.x.e.r.c.e. w CNC Montpellier oraz Akademię Te-
atralną w Białymstoku. Artystka priorytetowa sieci 
Aerowaves Twenty w 2017 (Śmierć. Ćwiczenia i wa-
riacje) i 2019 (The Pure gold is seeping out of me), 
członkini Centrum w Ruchu w Warszawie. W swojej 
pracy czerpie inspiracje z intymnych doświadczeń – 
realnych i fikcyjnych, osadzonych w określonym kon-
tekście społecznym. Interesuje ją przewrotność relacji 
między historyczną i współczesną polityką ciała, mię-
dzy publicznym i prywatnym, a także między tekstem 
i ruchem.
Jak sama deklaruje: Jestem kobietą artystką, jestem 
kobietą, jestem matką – więc polaryzacja ciała dotyka 
mnie bezpośrednio. Zawsze mam osobistą i autobio-
graficzną potrzebę stworzenia pracy.
For BIO go to cialoumysl.pl 

13.10.2022 / 18:00
STUDIO TEATRGALERIA 
MALARNIA

60 MIN.

BILETY  TICKETS 35/25 ZŁ
+ spotkanie z artystami  
w j. polskim after talk in Polish
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SPEKTAKL PERFORMANCE

DOMINIK WIĘCEK   PL
PREMIERA WARSZAWSKA  WARSAW PREMIERE

CAFÉ MÜLLER

Koncepcja, choreografia, wykonanie
Concept, choreography, performance
Dominik Więcek

Muzyka Music
Przemek Degórski 

Reżyseria oświetlenia 
Lightning Direction
Klaudia Kasperska 

Projekt kostiumu
Costume Design
Nikola Fedak

Wykonanie kostiumu
Costume Execution
System mody / Serafin Andrzejak 

Konsultacje językowe
Language Consulting
Joanna Pędzisz 

Konsultacje w zakresie sztuk walki
Martial arts consulting
Patryk Kołodziejski

Zdjęcia  Photography
Maciej Nowak

Producent Production
Centrum Kultury w Lublinie w ramach Projektu 
Przestrzenie Sztuki 
Wsparcie prac badawczych:  
Tanzrecherche NRW, Theater im Pumpenhaus, 
Tanzfaktur Köln, Folkwang Universität der Künste,  
Lubelski Teatr Tańca 

Kierownik produkcji i komunikacji  
Head of Production and Communication
Filipe Metelo 

Premiera  Premiere
11.11.2021

14.10.2022 / 18:30
STUDIO TEATRGALERIA
MALARNIA

40 MIN Spektakl Więcka nawiązuje do Café Müller, którego 
premiera odbyła się 20 maja 1978 roku. Na program 
czteroczęściowego oryginału złożyły się: słynna, wy-
stawiana po dziś dzień choreografia Piny Bausch 
oraz dzieła autorstwa Gerharda Bohnera, Gigi-Ghe-
orghe’a Caciuléanu i Hansa Popa. Osią pomysłu na 
ten wieczór było stworzenie czterech prac, z których 
każda miała zawierać następujące elementy: kawiar-
nia, ciemność, ktoś upada, ktoś się podnosi, wchodzi 
ruda kobieta, wszystko milknie. 
Café Müller Piny Bausch to opowieść o samotności, 
odosobnieniu, nieodwzajemnionej miłości, żałobie 
i rozpaczy. Spektakl poruszający, ponieważ doty-
czy tematów bliskich każdemu. Ikoniczny, ponieważ 
na jego podstawie można wytłumaczyć, czym jest 
Tanztheater. Wyjątkowy, ponieważ występowała 
w nim sama Pina. 

Dla mnie – po prostu genialny. 
Moje „Café Müller” to fan ficiton. W oparciu o już 
istniejący spektakl, jego świat i postacie, tworzę ob-
razy nawiązujące do mojej własnej historii. Urodzony 
w Iserlohn, małym mieście w Nadrenii-Westfalii 
w Niemczech, a wychowany w Polsce, od pewnego 
czasu zadaję sobie pytanie: co by było, gdyby moi 
rodzice nie podjęli decyzji o powrocie do kraju? Po-
szukując odpowiedzi, puszczałem wodze fantazji 
i tworzyłem hipotetyczne scenariusze, podróżując 
po Niemczech, po moim rodzinnym mieście, badając 
język niemiecki i spotykając się z polskimi artystami, 
którzy tam mieszkają. Spektakl nie jest jednak opo-
wieścią̨, o tym, co mogło się wydarzyć. To nie próba 
stworzenia alternatywnego życiorysu, a podzielenie 
się emocjami, które towarzyszyły mi, gdy po raz ko-
lejny zadawałem sobie pytanie: co by było, gdyby? 
       
           Domnik Więcek

Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z artystą, 
które poprowadzi Anna Sańczuk. 

My “Café Müller” is a fanficiton. Drawing upon the ex-
isting performance, its world and characters, I create 
images referring to my personal story. Born in Iser-
lohn, a small town in Nordrhein- Westfalen, Germany, 
and raised in Poland, I have been asking myself: what 
would have happened if my parents had not made the 
decision to return to Poland? This performance is not, 
however, an attempt to write a new script about some 
alternative reality. It’s me sharing the emotions that 
accompanied me when I asked myself this question 
once again. 
         Dominik Więcek

After the performance, we invite you to an after talk 
with the artist hosted by Anna Sańczuk. 

DOMINIK
WIĘCEK

(1992) – tancerz, choreograf, performer, fotograf mody 
i stylista. Absolwent PWST w Krakowie – Wydziału 
Teatru Tańca w Bytomiu, stypendysta Folkwang Uni-
versität der Künste w Essen. 
Współpracował m.in. z Jackiem Łumińskim, Jerzym 
Stuhrem, Giorgią Maddammą, Idanem Cohenem, 
Jeansem van Daelem, Sylwią Hefczyńską-Lewan-
dowską, Erykiem Makohonem, Karoliną Kroczak, 
Tomaszem Wygodą, Mariuszem Trelińskim i nie-
miecka grupą Bodytalk (Yoshiko Wakki, Rolf Baum). 
W latach 2016-2019 tancerz-artysta Polskiego 
Teatru Tańca w Poznaniu. Stworzył lub współtwo-
rzył spektakle takie jak Bromance, Musica Posthu-
mana, SVcky Fingers Club czy Café Müller. Jego 
prace charakteryzuje lekkość formy, balansowanie 
na przecięciu sztuk i gatunków teatralnych oraz za-
bawa z własnym wizerunkiem.
For BIO go to cialoumysl.pl

BILETY  TICKETS  
35/25 ZŁ
+ spotkanie z artystą  
w j. polskim after talk 
in polish
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SPEKTAKL PERFORMANCE

DIANA NIEPCE   PT
PREMIERA POLSKA  POLISH PREMIERE

ANDA, DIANA

Kierownictwo artystyczne
Artistic Direction
Diana Niepce

Artyści-wykonawcy  
Artists-performers
Diana Niepce, Bartosz Ostrowski,  
Joãozinho da Costa 

Wsparcie dramaturgiczne
Dramaturgical assistance
Rui Catalão

Projekt oświetlenia Light Design
Carlos Ramos

Dźwięk  Sound
Gonçalo Alegria

Projekt kostiumów
Costume Design
Silvana Ivaldi

Promocja i wideo
Promo and video
Eduardo Breda

Zdjęcia  Photography
Katarzyna Fabińska

Wsparcie dramaturgiczne
Dramaturgical assistance
Alípio Padilha

Administracja  Managment
Patrícia Soares

Kierownik produkcji i komunikacji  
Head of Production and Communication
Filipe Metelo 

Producentka wykonawcza
Executive Production
Helena Baronet 

Dom produkcyjny  
Production House
Produção d’Fusão

Koprodukcja  Koprodukcja
TBA – Teatro do Bairro Alto, rezydencja 
w O Espaço do Tempo

Finansowanie  Financing
Dyrekcja Generalna ds. Sztuki  
(DGArtes), Ministerstwo Kultury  
Portugalii (PRT), Biblioteka Miejska  
w Marvili, Urząd Miasta Lizbony,  
Ambasada RP w Lizbonie, 
Instytut Adama Mickiewicza

Premiera  Premiere
20.07.2021

Prezentacja spektaklu Diany Niepce na 
Festiwalu Ciało/Umysł odbywa się w ramach 
Europe Beyond Access, międzynarodowego 
projektu dotyczącego sztuki i niepełnospraw-
ności prowadzonego przez British Council 
i wspieranego przez program Creative  
Europe Unii Europejskiej. 
The presentation of Diana Niepce’s perfor-
mance at the Festival Ciało/Umysł is being 
carried out as part of Europe Beyond Access, 
an international arts and disability project 
led by British Council and supported by the 
Creative Europe programme of the  
European Union. 

www.europebeyondaccess.com 

60 MIN I want to speak of what we conceal. Most of my life 
I did not exist because of the belief that I needed to 
exist in a body that was not my own. I will no longer 
apologize for the social norm that destroys everything 
that diverges from it. I am not insufficient. I want to 
stop this violation of my intimacy, and no one shall 
tell me the ways I should be. I have stopped looking 
for my body in the body of the Other and I have found 
myself as the Other. In the secret deal that makes my 
body a storyteller, I have found the meaning of its inti-
mate and real condition. 
       
              Diana Niepce 

After the performance, we invite you to an after talk 
with the artists hosted by Wojtek Ziemilski.

DIANA NIEPCE

(1985) – tancerka, choreografka i pisarka. Jako tan-
cerka i performerka współpracowała m.in. z Com-
pany Rosas, Felixem Ruckertem, Willim Dornerem, 
zespołem La Fura dels Baus, Jérômem Belem, 
Aną Borralho i Joaõ Galantem. W 2014 roku spa-
dła z trapezu, co spowodowało tetraplegię (paraliż 
czterokończynowy). Od tego czasu łączy w swoich 
pracach aktywizm polityczny na rzecz praw osób 
z niepełnosprawnościami z poetyckością ciała. 
Poprzez własną transformację, intymność i ekspe-
rymenty poza normą dąży do przepracowania toż-
samości ciała performatywnego. Jej prace to m.in. 
Raw a Nude (2019) z Marianą Tengner Barros, 12 
979 Days (2019), Duet (2020), T4 (2020) i Anda, Diana 
(2021). Współpracowała także z Teatrem 21. 
For BIO go to cialoumysl.pl

Chcę mówić o tym, co ukrywamy. Prawie całe życie 
nie istniałam z powodu przekonania o tym, że powin-
nam istnieć w ciele, które nie było moim własnym. Nie 
będę już przepraszać za normę społeczną, która nisz-
czy wszystko, co od niej odbiega. Nie jestem niepeł-
nowartościowa. Chcę skończyć z naruszaniem mojej 
intymności. Nikt nie będzie mi mówił, w jaki sposób 
mam być. Przestałam szukać swojego ciała w ciele 
Innego, a znalazłam siebie jako Innego. W tajnej umo-
wie, która czyni moje ciało opowiadaczem historii, od-
nalazłam sens jego intymnej i realnej kondycji.
       
             Diana Niepce 

Anda, Diana (Chodź, Diano) to manifest wolności, 
w którym niepełnosprawność staje się normą. Tan-
cerka i akrobatka – po upadku, który spowodował 
uraz rdzenia kręgowego – przedstawia w nim proces 
samoodbudowy w szczerym dialogu między ciałem 
i umysłem, logiką i chaosem, prowadzącym do po-
wstania „tańczącego ciała”. Kwestionuje to, co jest 
normą, przeciwstawiając się uprzedzeniom i społecz-
nym wyobrażeniom związanym z estetyką ciał. Tutaj 
niepełnosprawność nie jest ofiarą systemu. Wręcz 
przeciwnie: nienormatywne ciało jest rewolucyjne.
Projekt Anda, Diana zaowocował również autobio-
grafią – wewnętrzna narracja wyrosła z prawdziwych, 
bolesnych wydarzeń, przefiltrowanych przez autor-
ską, artystyczną perspektywę.

Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z artystami, 
które poprowadzi Wojtek Ziemilski.

14.10.2022 / 20:00
STUDIO TEATRGALERIA
DUŻA SCENA

BILETY  TICKETS  
45/35 ZŁ
+ spotkanie z artystami 
w j. ang  after talk in 
Eng.
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Spektakl wykonywany 
w częściowej nagości  
Performed in partial 
nudity
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FREE WORDSWOLNE SŁOWA

„Zasługiwanie” to często hasło przewodnie prowa-
dzonych przeze mnie terapii. (Nie)zasługiwanie na 
szczęście, zdrowie, przedmioty i w końcu – na mi-
łość. Wartościowanie siebie, życiorysu, umiejsco-
wienie na osi sukces – porażka może skazywać na 
pakiet bez praw lub wersję deluxe. Oczywiście wie-
dza o prawach jeszcze nie gwarantuje ich realizacji. 
Najczęstszą obawą przed egzekwowaniem swoich 
praw jest poczucie, że nadmiernie obciążą, a może 
nawet zabiją, więc wytrzymywanie staje się „uświę-
coną”, ale nadal patogenną regulacją.
Zasługiwanie jest łatwiejsze, gdy umiemy prosić 
o pomoc. Prawie zawsze wiąże się to z pokonaniem 
wstydu, czyli przyznaniem się do ograniczeń i ich 
uznaniem. Realizowane prawa odbarczają.
Pamiętam historię wirtuoza akordeonu, który po 
nagłej chorobie stracił władzę nad ciałem, rodzinę, 
finanse, prestiż. Kiedy po latach stanął na scenie po 
długiej i nieefektywnej rehabilitacji, publiczność pła-
kała – czy nad nim, czy nad sobą, nie wiem. Szkoda 
była trudna do nazwania. Co czuje osoba po utracie 
umiejętności, na których osadzało się jej życie? Co 
czują sportowcy czy tancerze odchodzący na eme-
ryturę w wieku trzydziestu lat? 
Lęk i ból zniekształcają nas poznawczo. Warto pa-
miętać, że ból pełni funkcję informacyjną, ale od pew-
nego progu (subiektywnego) staje się tylko traumą.
Lęk to las nocą. Wystarczy brak widoczności, brak 
danych, by wypełnić lukę negatywną treścią, do-

mniemaniem zła. Bywa, że w racjonalizowaniu lasu 
pomaga dopiero farmakologia i terapia.
Prywatnym antidotum jest opowieść mojego ojca. 
Wielokrotnie wracał nocą do domu przez kielecki las. 
Zawsze ściągał wtedy buty, żeby czuć ścieżkę; tylko 
wtedy nie błądził.
Wyobrażam sobie, ile takich kryzysów musiała poko-
nać Diana Niepce, by zmienić odczucia w metajęzyk, 
artystyczną wizję i ekspresję.
Ułudą jest, że możemy osiągnąć niezależność, 
jak również, że świat jest sprawiedliwy, bądź nie.  
Fałszywe przekonania są tak powszechne i co-
dzienne, że zdetronizowały fakty. Fakt, że ciało nigdy 
nie wróci do pełnej sprawności orze mechanizmy 
obronne: to gwałt na procesach poznawczych, 
trzęsienie ziemi dla relacji. Wydaje się, że jeżeli ktoś 
zadecydował się mierzyć z ograniczeniami ciała/
umysłu i robi to świadomie, urealnia się i pokornieje. 
Odczuwa też ulgę płynącą ze świadomości bycia 
rozpiętym pomiędzy mocą a zależnością, poznaje 
granice swojego państwa.
Naprzemiennie doświadczamy bycia lepszym i gor-
szym, ale zapominamy, że to w pogorszeniu wzrasta 
prawdopodobieństwo wprowadzenia zmiany i co za 
tym idzie – rozwoju. Kryzys może być trampoliną do 
sukcesu.
Diana Niepce w tym miejscu życia napisała swój pro-
test song, ale znacznie częściej mamy do czynienia 
z zaporą w rozwoju u człowieka w kryzysie. A wtedy 

DRUGI ODDECH

fo
t. 

Al
ip

io
 P

ad
ih

la
 

Zasługiwanie to często hasło 
przewodnie prowadzonych  
przeze mnie terapii. 

(Nie)zasługiwanie na szczęście, 
zdrowie, przedmioty i w końcu  
– na miłość. 

IZABELA SZYMCZYK    PL
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WOLNE SŁOWA
chorujący nie naraża nas na widok zniekształco-
nego, okaleczonego ciała, nie bodźcuje „innością”, 
na pewno nie daje sobie prawa wyjść na scenę. 
Instynktownie uciekasz od trudności, konfrontacji? 
Diana Niepce odbierze ci spokój, zmąci umysł. Ktoś, 
kto oglądał dokument Jak motyl, wie, że po tej dawce 
realizmu nie można spokojnie zasnąć. Czy to moż-
liwe, żeby cierpienie i samotność nie miały końca? 
Dla mnie prawo do eutanazji przestaje wydawać się 
aż tak kontrowersyjne.
Staram się sobie wyobrazić drogę, którą musiała 
przebyć Diana. Zaczynając od szoku, zaprzeczeń, 
złości, depresji, skończywszy na akceptacji. Ten 
schemat może opisywać naszą rzeczywistość 
w pandemii, wojnie i wielopłaszczyznowym kryzysie 
państwa. Na którymkolwiek z etapów byś była/był, 
budujesz swoją prawdę w przeżywaniu, interpreto-
waniu faktów, tak jak ona. 
Kanciasta i nieporadna forma wątłego jeszcze lubie-
nia się jest jak pęd rosnący w ciemnościach. Proces 
tworzenia ja, tworzenia choreografii, w którą obrasta 
performans, to wręcz tworzenie przez autorkę toż-
samości narracyjnej. Zapracowanie na uznanie, roz-
poznawalność w przypadku artysty to niemierzalne 
obciążenie. Wspiąć się dwa razy, w tym raz po kata-
strofie, czyni ją kobietą wyjątkową. 
Niepełnosprawność uczy nowego postrzegania ciała, 
zbliża do fizjologii i jej prostoty. Testowi, któremu pod-
dane będzie otoczenie, nie da się bez szwanku podo-
łać. Co oznacza dla mnie jako widza w połowie nagie 
ciało? Ciało staje się aseksualne – to mięśnie, które 
pracują w tańcu.
Gesty rozpostarcia rąk możemy czytać jak zapro-
szenie: „Patrzcie, oswajajcie się”. To jak szczepionka 
grozy. Co zrobisz, gdy to przydarzy się tobie? Gdy 
twoje ciało przestanie współpracować?
Pod koniec tego surowego spektaklu kibicuję jej, 
żeby udała się nauka chodzenia… 
To złudzenie, jak obserwowanie ze stojącego pociągu 
tego przejeżdżającego obok. Tym razem dziecko nie 
wpadnie w ramiona rodzica (asekuracji już nigdy nie 
będzie).
Naiwnością jest nadzieja, że pociąg jedzie, kiedy stoi, 
ale kto jednej i drugiej nam zabroni? Ta chwila infan-
tylności należy się nam jak głęboki oddech przed za-
nurzeniem.

Deserving is often the keynote of my therapies. (Un)
deserving happiness, health, things and – finally – love.
Valuation of the self, one`s biography, being placed 
on the success-failure continuum may condemn to 
a package without rights or to a deluxe version. Obvi-
ously knowing the rights does not guarantee their re-
alization. The most common concern about executing 
one`s rights is the feeling that they would burden one 
too much or maybe even kill, so enduring becomes the 
”sanctified”, yet still pathogenic regulation. 

We invite you to read the entire text in English at the 
following address: www.cialoumysl.pl

FREE WORDS

IZABELA
SZYMCZYK

Psycholożka, psychoterapeutka, specjalizuje się  
w terapii indywidualnej (podejście integracyjne), pro-
wadzi grupę wsparcia dla kobiet doświadczających 
przemocy. For BIO go to cialoumysl.pl
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SECOND BREATH

Deserving is often the keynote 
of my therapies. (Un)deserving 
happiness, health, things and – 
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SPEKTAKL WIDEO  VIDEO

MACIEJ KUŹMIŃSKI   PL/UA
PROJEKCJA NAGRANIA SPEKTAKLU 
PRESENTATION OF A RECORDED PERFORMANCE 

EVERY MINUTE
MOTHERLAND

Choreografia Choreography
Maciej Kuźmiński

Taniec Dance
Anastasia Ivanova, Daria Koval,  
Omar Karabulut, Anna Myloslavska,  
Vitalia Vaskiv, Monika Witkowska,  
Szymon Tura, Judyta Pakulska

Asystentka choreografa
Assistant Choreographer
Monika Witkowska

Dramaturgia  Dramaturgy
Paul Bargetto

Produkcja  Production
Polina Bulat, Maciej Kuźmiński

Premiera  Premiera
25.08.2022

15.10.2022 / 17:00
STUDIO TEATRGALERIA
MALARNIA

55 MIN.

Every Minute Motherland to praca dokumentalna 
oparta na wewnętrznym i zewnętrznym spojrzeniu na 
wydarzenia ostatnich miesięcy w Ukrainie. 
Minimalistyczny, ale silnie oddziałujący spektakl zo-
stał opracowany przez polsko-ukraiński zespół, w tym 
uchodźczynie, które podzieliły się swoim doświad-
czeniem wojny. Przeżycia wpisane w ciała tancerzy 
i tancerek zostaną uwolnione na scenie w emocjonal-
nej i jednocześnie filozoficznej opowieści o podróży 
ludzkiego ciała i ducha w czasie i przestrzeni.

Zapraszamy na godz. 19:15 do foyer na spotkanie  
z artystami, które poprowadzi Polina Bulat.

Every Minute Motherland is a documentary work cre-
ated in response to the events of recent months in 
Ukraine. The minimalist but highly impactful perfor-
mance was developed by a Polish-Ukrainian team, 
including refugee women who shared their experi-
ence of war. These experiences inscribed in the danc-
ers’ bodies will be released in an emotional and at 
the same time philosophical story about the journey 
of a human body and spirit through time and space.

We invite you at 19:15 in the foyer for a meeting with 
the artists, hosted by Polina Bulat. 

MACIEJ
KUŹMIŃSKI

(1985) – choreograf, pedagog, producent. W pracy 
choreograficznej interesuje go zarówno podejście kry-
tyczne, zaangażowanie polityczne czy feminizm, jak 
egzystencjalizm i filozofia. Jako gościnny choreograf 
tworzył spektakle m.in. dla Scapino Ballet Rotterdam, 
Regensburg Tanz Theater, Polskiego Teatru Tańca. 
For BIO go to cialoumysl.pl

WSTĘP WOLNY  FREE ENTRANCE
+ spotkanie z artystami w j. ang. o godz. 
19:15 we foyer  after talk in EN with artist  
at 19:15 in the foyer
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Wyczerpujące ćwiczenie  
z przetrwania.

Exhaustive survival exercise. 

50 MIN
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SPEKTAKL

ANNA STELLER   PL
PREMIERA WARSZAWSKA   WARSAW PREMIERE

ODBICIA

Pomysł, wykonanie, wybór  
utworów muzycznych
Concept, performance and selection 
of music pieces
Anna Steller

30 MIN

ANNA
STELLER

(1979) – performerka, tancerka i choreografka, matka 
trójki dzieci. Absolwentka slawistyki na Uniwersytecie 
Gdańskim. Od 1993 roku związana z Teatrem Dada 
von Bzdülöw. Od wielu lat tworzy spektakle taneczne, 
akcje performatywne oraz performanse site specific. 
Jako performerka koncentruje się głównie na przej-
rzystości i szczerości przekazu oraz na radykalnych 
rozwiązaniach artystycznych. Interdyscyplinarność 
tańca i performansu to obszar, który bada od lat, pró-
bując zrozumieć i przekazać publiczności ważne dla 
niej treści i koncepcje. For BIO go to cialoumysl.pl

Odbicia (Bounces) is a conceptual performance by 
Anna Steller which refers to the situation of the war 
in Ukraine. A simple gesture of bouncing becomes 
an expression of continuous support for the fighting 
nation, but also an exhausting exercise in survival for 
both the artist and the audience. The performance 
includes music pieces by Ukrainian female rappers. 

Odbicia to konceptualny performans Anny Steller, 
który odnosi się do sytuacji wojny w Ukrainie. Pro-
sty gest skakania staje się wyrazem nieustającego 
wsparcia dla walczących, będąc jednocześnie wy-
czerpującym artystkę i publiczność ćwiczeniem 
z przetrwania. W spektaklu wykorzystano utwory 
ukraińskich raperek. 

OLGA DUKHOVNAYA   UA/FR
PO RAZ PIERWSZY W POLSCE   FIRST TIME IN POLAND

SWAN LAKE SOLO

Choreografia Choreography
Olga Dukhovnaya
Na podstawie swobodnej interpretacji 
baletu Piotra Czajkowskiego 
Based on a loose interpretation of 
Pyotr Tchaikovsky’s ballet

Partytura choreograficzna
Choreographic score
Olga Dukhovnaya i/and  
Alexis Hedouin

Dźwięk Sound
Anton Svetlichny

Oświetlenie i kostiumy
Lighting and costumes
Guillaume Jouin,  
Marion Regnier

15.10.2022 / 18:00
STUDIO TEATRGALERIA
FOYER

35 MIN

OLGA 
DUKHOVNAYA

(1984) – ukraińska tancerka i choreografka, obecnie 
mieszkająca w Rennes (FR). Ukończyła Wydział Cho-
reografii w Kijowie oraz P.A.R.T.S., uzyskała tytuł ma-
gistra choreografii w CNDC Angers. Jako tancerka 
współpracowała przez ostatnie dziesięć lat głównie 
z Borisem Charmatzem. Jej spektakl Korowod (2013), 
oparty na tradycyjnych tańcach rosyjskich, otrzymał 
trzecią nagrodę w konkursie „Danse élargie”.
For BIO go to cialoumysl.pl

Począwszy od 1895 roku (premiera wersji Mariusa 
Petipy i Lwa Iwanowa) Jezioro łabędzie jest pomni-
kiem klasyki baletowej, silnie obciążonym politycz-
nym dziedzictwem. W świetle inwazji Rosji na Ukrainę 
zadajemy pytanie o to, jak dziś mówić o rosyjskim 
balecie klasycznym. Czy można wyzwolić go spod 
ciężaru zbiorowej, politycznej odpowiedzialności? 
Dukhovnaya proponuje autorską, nowoczesną i kry-
tyczną wersję Jeziora łabędziego, w której cały corps 
de ballet to jeden wykonawca: ona. 
Po spektaklu Odbicia zapraszamy na spotkanie z ar-
tystami, które poprowadzi Polina Bulat. 

Since 1895, Swan Lake is a monument to the bal-
let classics, heavily burdened with political legacy. 
Considering Russia’s invasion in Ukraine, we ask 
the question of how to talk about Russian classical 
ballet today? 
Dukhovnaya proposes an original, critical version of 
the classic in which she has concentrated the entire 
corps de ballet in one performer: herself. 
After the performance Odbicia we invite you to  
an after talk with the artists hosted by Polina Bulat.

Spektakl prezentowany przy wsparciu Instytutu Fran-
cuskiego w Warszawie. The performance is presented 
with the support of the Institut Français,

BILET ŁĄCZONY
DOUBLE BILL TICKETS  35/25 ZŁ
+ po spektaklu Odbicia spotkanie 
 z artystami w j. ang. after the performance 
Odbicia after talk in Eng.

Konsultacja  Consulting
François Maurisse

Kierowniczka produkcji
Production manager
Amélie-Anne Chapelain

Zdjęcia  Photography
Dorian Rio

Produkcja  Production
C.A.M.P.

Premiera  Premiera
08.07.2022

15.10.2022 / 18:00
STUDIO TEATRGALERIA
FOYER
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BILET ŁĄCZONY
DOUBLE BILL TICKETS  35/25 ZŁ
+ po spektaklu Odbicia spotkanie 
 z artystami w j. ang. after the performance 
Odbicia after talk in Eng.
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SPEKTAKL PERFORMANCE

ANA BORRALHO, JOAÕ GALANTE   PT
PREMIERA POLSKA  POLISH PREMIERE

WORLD OF
INTERIORS

Koncept, kierownictwo artystyczne,  
reżyseria światła Concept, Artistic 
Direction and Light Design
Ana Borralho, João Galante

Współpraca dramaturgiczna
Dramaturgical cooperation
Rafał Dziemidok

Teksty Texts
Rodrigo Garcia (ARG/ESP),  
Rafał Dziemidok (PL), Anton Ovchinnikov (UA

Tłumaczenie i współpraca  
dramaturgiczna   Translation and  
dramaturgical collaboration
Tiago Rodrigues

Konsultacje w zakresie reżyserii światła 
Light consultancy
Thomas Walgrave

Konsultacje artystyczne 
Artistic consultancy
Fernando J. Ribeiro

Kierowniczka produkcji wersji  
warszawskiej  Production manager of 
the Warsaw version
Paulina Szczęsna 

Produkcja  Production
casaBranca

120 MIN

World of Interiors to performans-instalacja, w której 
artyści zapraszają widzów do doświadczenia „szep-
tanej choreografii”, badając granicę między odbiorcą 
a dziełem. Widzowie zostają na wstępie skonfron-
towani z intrygującym obrazem: pozornie nic się nie 
dzieje, ale w tej pustce kryje się zaproszenie do bli-
skości i do działania. Publiczności przysługuje pełna 
wolność – może wchodzić, poruszać się i wychodzić 
według własnego uznania, swobodnie wybierając 
sposób i czas słuchania, stopień bliskości, sposób by-
cia.  W tej intymności jesteśmy przechwytywani przez 
teksty literackie – szeptane nam słowa wybranych 
współczesnych autorów. Słynny reżyser teatralny Ro-
drigo García udostępnił na potrzeby spektaklu swoje 
teksty teatralne, dotyczące krytyki konsumpcyjnego 
społeczeństwa, niepewności egzystencjalnej i współ-
czesnej prekarnej kondycji jednostki. 

ANA 
BORRALHO, 
JOÃO GALANTE

Ana Borralho (1972) i João Galante (1968) – Studio-
wali sztuki wizualne w ArCo (Centro de Arte e Co-
municação Visual) w Lizbonie. Od 2002 roku pracują 
razem nad projektami, które łączą elementy perfor-
mansu, tańca, instalacji, fotografii, dźwięku i wideo. 
Specjalizują się w spektaklach-formatach: na bazie 
stałej struktury tworzą nowe odsłony dzieła z lokal-
nymi społecznościami i amatorami. Interesują ich 
dychotomie ciało/umysł, emocje/uczucia, ja/inni, 
prywatne/publiczne, społeczne/polityczne, gender/
niejednoznaczność seksualna, erotyczne imagina-
rium. Mieszkają i pracują w Lizbonie i Lagos, poka-
zują swoje prace na licznych festiwalach w Europie 
oraz w Emiratach Arabskich, Brazylii, USA, Japonii, 
Kanadzie.
Wielokrotnie współpracowali z Festiwalem Ciało/
Umysł, realizując m.in. Atlas (2014), sexyMF (2015) 
czy Trigger of Happiness (2019). 

World of Interiors is a performance/installation in 
which the artists invite viewers to experience a “whis-
pered choreography”, exploring the boundary be-
tween the spectator and the work.
Audience is initially confronted with a disturbing im-
age: although seemingly there is nothing happening, 
within this emptiness lies an invitation to proximity 
and  action. Viewers are getting closer to each other, 
entering the intimate space of the performers’ and 
their own bodies, sharing an inner world.

RODRIGO  
GARCÍA

(1964) – hiszpańsko-argentyński pisarz, reżyser te-
atralny, dramaturg i scenograf. Od 1986 roku mieszka 
w Hiszpanii; w 1989 roku w Madrycie założył zespół 
La Carnicería Teatro. Współpracował m.in. z Centro 
Dramático Nacional (Hiszpania), Festiwalem w Awi-
nionie i Biennale w Wenecji. W 2009 roku otrzymał 
nagrodę Europe Prize for New Reality Theatre. Od-
wołanie przez poznański Festiwal Malta pokazu jego 
spektaklu Golgota Picnic stał się przyczynkiem do 
międzynarodowej dyskusji o granicach wolności 
w sztuce i cenzurze.

For BIOs go to cialoumysl.pl

Pragnąc odnieść się do bieżących realiów geo– 
–politycznych, zaprosiliśmy do dyskusji z Garcíą 
i uzupełnienia tej „szeptanej choreografii” autorów-
-choreografów z Polski i Ukrainy: Rafała Dziemidoka 
i Antona Ovchinnikova. 

RAFAŁ  
DZIEMIDOK

(1971) – choreograf, performer, pisarz. Studiował na 
wydziale tańca w Bard College w Stanach Zjedno-
czonych, prawo na Uniwersytecie Gdańskim oraz na 
Wydziale Praw Człowieka na Uniwersytecie Środ-
kowoeuropejskim w Budapeszcie. Tańczył z Dada 
von Bzdülöw (Gdańsk), Gdańskim Teatrem Tańca, 
Compagnie Yvette Bozsik (Budapeszt), współtworzył 
Grupę Artystyczną Koncentrat (działającą w Berlinie 
i Warszawie). Od 2012 mieszka i pracuje w Berlinie. 
Poza tworzeniem autorskich projektów pracuje w te-
atrze, operze, filmie, pisze teksty teatralne.

ANTON 
OVCHINNIKOV

Choreograf, performer, kurator, pedagog. W latach 
1989-1991 służył w sowieckiej armii. Był tancerzem 
Hollywood Ballet w Kijowie, następnie ukończył stu-
dia magisterskie na Narodowym Uniwersytecie Kul-
tury i Sztuki w Kijowie. Od 2008 roku jest dyrektorem 
artystycznym zespołu Black O!Range, a od 2010 
dyrektorem artystycznym międzynarodowego festi-
walu tańca Zelyonka Space UP w Kijowie. W 2015 
roku współzakładał ogólnoukraińskie stowarzyszenie 
Contemporary Dance Platform, pełni do dziś funkcję 
prezesa instytucji. Od 2018 roku członek panelu eks-
pertów Ukraińskiej Fundacji Kultury.

15.10.2022 / 20:00
STUDIO TEATRGALERIA
DUŻA SCENA

BILETY  TICKETS  
35/25 ZŁ
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Koprodukcja  Coproduction
alkantara festival 2010, Museu Colecção 
Berardo, Útero - Associação Teatral / Espaço 
Land, CNDC - Centre National de Danse 
Contemporaine Angers

Premiera  Premiere
27.05.2022

Projekt społeczny z udziałem 
mieszkańców Warszawy
Community project with the 
participation of Warsaw residents
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WORKSHOPSWARSZTATY

WARSZTATY
WORKSHOPS   
DOMINIK WIĘCEK, JOANNA PĘDZISZ

Warsztat przeznaczony dla osób szukających nie- 
sztampowych sposobów pogłębiania wiedzy lingwi-
stycznej i/lub choreograficznej. 
Wychodząc od swojego spektaklu Café Müller,  
Dominik Więcek wraz z lingwistką Joanną Pędzisz 
przygotowali warsztat nauki fonetyki języka niemiec-
kiego z perspektywy ciała. W procesie wykorzystują 
narzędzia i praktyki taneczne oraz choreograficzne, 
dzięki którym ciało staje się naturalnym wsparciem 
w procesie edukacji, a zdobyta wiedza zakorzenia się 
w ciele. Podczas zajęć można będzie również spraw-
dzić, jak posłużyć się obcym językiem, by wygenero-
wać materiał choreograficzny. 
Warsztaty są otwarte dla każdego, nie wymagają 
żadnego przygotowania fizycznego, językowego ani 
wiedzy tanecznej.  

Więcej More
https://www.dominikwiecek.com 

DOMINIK WIĘCEK – bio zob. str. 21

Choreographer Dominik Więcek and Joanna Pędzisz, 
PhD, invite you to a workshop on learning German 
phonetics from the perspective of the body. The pro-
cess uses dance and choreographic tools and prac-
tices as a result of which  the body becomes a natural 
support in the educational process, and the knowl-
edge gained takes root in the body.

ANNA GODOWSKA, SŁAWOMIR KRAWCZYŃSKI

11.10.2022 / 10:00-19:00
12.10.2022 / 10:00-19:00
KOMUNA WARSZAWA

Uznani artyści tańca współczesnego zapraszają na 
warsztat, w którym odnajdą się zarówno profesjona-
liści ze świata tańca, jak i amatorzy zainteresowani 
zgłębianiem własnej psychiki i ciała. Podczas warsz-
tatu zostaną pokazane różne sposoby korzystania 
z zasobów nieświadomości, która stanowi bogate 
i fascynujące źródło naszych twórczych i witalnych 
mocy. Przyjrzymy się swojemu poczuciu wolności, 
zbadamy jej wewnętrzne ograniczenia i możliwości 
poszerzenia jej obszaru, podążając za impulsami 
obecnymi w snach, wspomnieniach, wyobrażeniach, 
fantazjach, a także w doświadczaniu świata i innych 
ludzi. Dzięki tej pracy głębiej poczujemy i zrozumiemy 
związki pomiędzy ciałem i psychiką oraz sposoby, jak 
te związki wykorzystać w procesie twórczym. Uczest-
nicy zapoznają się z metodą pracy ze snami i nieświa-
domością, które prowadzący wypracowali w czasie 
kilkunastoletniej praktyki badawczej. Zapraszamy na 
niezwykłą podróż w głąb samych siebie.

Acclaimed contemporary dance artists invite you 
to a workshop that will appeal to both professionals 
from the world of dance and amateurs interested in 
exploring their own psyche and body. The workshop 
will investigate different ways to use the resources 
of the unconscious, which is a rich and fascinating 
source of our creative and vital powers. We will look at 
our own sense of freedom, explore its inner limits and 
the possibilities of expanding its area by following the 
impulses present in dreams, memories,  presump-
tions, fantasies, as well as in experiencing the world 
and other people. 

ANNA GODOWSKA,
SŁAWOMIR KRAWCZYŃSKI

Sławek Krawczyński – reżyser teatralny, dramatopisarz, scenarzysta, badacz 
oraz Anna Godowska – tancerka, choreografka i pedagożka pracują razem od 
1999 roku.  W latach 2001-2012 prowadzili warszawską grupę Teatr Bretoncaffe,  
w której zrealizowali kilkanaście spektakli. Najważniejszą częścią wspólnej 
pracy artystów jest projekt badawczy pod nazwą „Taniec śniącego ciała”, za-
inicjowany w 2005 roku w ramach rezydencji w Centre national de la Danse Pan-
tin-Paris. Celem tego długofalowego projektu jest zastosowanie idei psychologii 
analitycznej Carla Gustava Junga oraz psychologii zorientowanej na proces 
Arnolda Mindella w praktyce tańca i teatru.  Laureaci wielu nagród i wyróżnień, 
ich spektakl Niżyński: święto snów otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na Polskiej Platformie Tańca 2014. W 2022 na Festiwalu  
Szekspir-OFF uhonorowani główną nagrodą za spektakl How Beauteous  
Mankind Is!

10.10.2022 / 16:00-18:00
KOMUNA WARSZAWA

Warsztat płatny
Fees apply

Warsztat w języku polskim 
Workshop in Polish
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JOANNA
PĘDZISZ

Germanistka, językoznawczyni, tłumaczka, doktor 
habilitowana w Katedrze Lingwistyki Stosowanej 
UMCS w Lublinie. Na 21. C/U wraz z Dominikiem 
Więckiem prowadzi warsztaty ligwistyczno-ruchowe. 
For BIO go to cialoumysl.pl

Warsztat bezpłatny
Free participation 

Warsztat w języku polskim 
Workshop in Polish

RUCH I JĘZYK   LANGUAGE AND MOVEMENT

SNY I NIEŚWIADOMOŚĆ    DREAMS AND UNCONSCIOUSNESS

For BIOs go to cialoumysl.pl
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 e-STAGE  FREE DANCES

WOLNE TAŃCE e-SCENA
Przed spektaklami serdecznie zapraszamy na  
rozgrzewki ruchowe – otwarte, 30-minutowe lekcje  
z artystami tegorocznej edycji Festiwalu. Obowiązują 
bezpłatne wejściówki.

Before the performances, you are cordially invited to 
physical warm-up exercise - open, 30-minute lessons 
with the artists of this year’s Festival. Free entrance 
tickets.

TEATR STUDIOGALERIA 
FOYER

12.10.22   18:15—18:45 DIANA NIEPCE 
ENG

13.10.22   17:15—17:45 DOMINIK WIĘCEK
PL

14.10.22   17:45—18:15 OLGA DUKHOVNAYA
ENG

Istniejąca od dwóch lat e-scena to wydarze-
nia festiwalowe udostępniane online na  
kanałach społecznościowych i kanale 
YouTube Festiwalu Ciało/Umysł.

WOLNE SŁOWA  FREE WORDS  PODCAST

3.10.22

5.10.22  

MARIA CLAUDIA  ALVES GUIMÃERES 
POLITYKA KULTURALNA W BRAZYLII: OD TAŃCA AKADEMICKIEGO  
PO PERYFERIE SCENY  CULTURAL POLICIES IN BRAZIL: FROM THE SCHOLAR 
TO THE PERIPHERY IN THE SCENE (PRT, NAPISY PL, POLISH SUBTITLES) 
14 MIN

IZABELA SZYMCZYK  DRUGI ODDECH  SECOND BREATH (PL) 
7 MIN 

WOLNE MYŚLI  FREE THOUGHTS  AFTER TALKS

13.10.2022 ALICE RIPOLL, PROWADZENIE  HOST  DOROTA KWINTA

Rejestracje około 30-minutowych pospek-
taklowych spotkań z artystami – forum 
wolnej wymiany myśli między twórcami 
a prowadzącymi i widzami, dostępne na 
kanale YouTube Ciało/Umysł.

14.10.2022 RENATA PIOTROWSKA-AUFFRET, PROWADZENIE  HOST  ANNA SAŃCZUK

15.10.2022 DOMINIK WIĘCEK, PROWADZENIE  HOST  ANNA SAŃCZUK

15.10.2022 DIANA NIEPCE, PROWADZENIE  HOST  WOJTEK ZIEMILSKI

16.10.2022 OLGA DUKHOVNAYA, MACIEJ KUŹMIŃSKI ORAZ ANNA STELLER 
PROWADZENIE  HOST  POLINA BULAT

E-scene, which has been in existence for 
two years, includes the festival events sha-
red online on the social media and YouTube 
channels of the Ciało/Umysł Festival.

Cykl esejów w formie do posłuchania.  
Czytają autorzy w swoich ojczystych  
językach.

Recordings of approximately 30 minutes 
long after talks with artists – a forum for the 
free exchange of thoughts between artists, 
hosts and spectators, available on Cialo/
Umysl YT channel.

A series of essays in a ready-to-listen form. 
The authors read them in their mother 
tongues.
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DOSTĘPNOŚĆ   ACCESSIBILITY INFORMACJE PRAKTYCZNE   PRACTICAL GUIDE  

C/U BEZ BARIER
Festiwal C/U od zawsze zwracał uwagę na różnorod-
ność, wolność tworzenia i doświadczania. Zupełnie 
więc naturalnie przyjęliśmy kierunek zrównoważo-
nego rozwoju, skupiając się na szczególnych potrze-
bach artystów i odbiorców festiwalu. Metodą małych 
kroków budujemy dostępność naszego wydarzenia.  

C/U 2022 to dostępność spektakli z różnych części 
świata. W tym roku zapraszamy polską publiczność 
m.in. na spektakle z Brazylii, Ukrainy, Portugalii i Polski.

C/U 2022 to dostępność festiwalu dla artystów nie-
normatywnych. W programie m.in. spektakl Diany 
Niepce, tancerki i performerki poruszającej się na 
wózku. 

C/U 2022 to dostępność wydarzeń dla osób z niepeł-
nosprawnością słuchu. Z myślą o potrzebach i kom-
forcie g/Głuchych i niedosłyszących, wprowadzamy 
tłumaczenie na polski język migowy i technologie 
wzmacniające transmisję dźwięku tj. subpacki i pę-
tlę indukcyjną. W działaniach tych wspiera nas Da-
niel Kotowski, artysta wizualny, osoba głucha oraz 
partnerzy z ogromnym doświadczeniem w obszarze 
dostępności: British Council (jeden z liderów między-
narodowego projektu Europe Beyond Access) oraz 
Fundacja Kultury bez Barier.  

C/U 2022 to także dostępność informacji. Zainicjowa-
liśmy drobne zmiany i uzupełnienia do naszej dotych-
czasowej komunikacji w mediach społecznościowych. 
Postawiliśmy na kontrastowe obrazy z tekstami alter-
natywnymi i czytelniejsze komunikaty, opracowaliśmy 
festiwalowy przedprzewodnik w prostym tekście i de-
klaracje dostępności poszczególnych wydarzeń.

C/U 2022 to także otwieranie się na nowe środo-
wiska. Do zespołu dołączyła Anna Cygankiewicz, 
rzeczniczka Festiwalu Kultury bez Barier, która na 
21. C/U zajmuje się rozwojem publiczności i so-
cial mediami, a także wspiera nas radą w obszarze  
dostępności.

The C/U Festival has always been attentive to diver-
sity, freedom of creation and experience. So, quite 
naturally, we have adopted the direction towards sus-
tainable development, focusing on the special needs 
of artists and festival audience. Step by step, we are 
building the accessibility of our event.

C/U 2022 means the accessibility to the spectacles 
from different parts of the world. This year, we invite the 
Polish audience to performances from, among others, 
Brazil, Ukraine, Portugal and Poland.

C/U 2022 means the festival’s accessibility for 
non-normative artists. The program includes a per-
formance by Diana Niepce, a dancer and performer 
in a wheelchair.

C/U 2022 means the accessibility of events for people 
with hearing disabilities. Bearing in mind the needs 
and comfort of the deaf and hard of hearing, we are 
introducing Polish sign language translation and tech-
nologies that enhance sound transmission, i.e. high-
tech subpacs and induction loops. These initiatives 
are supported by Daniel Kotowski, a visual artist and 
a deaf person, as well as partners with extensive ex-
perience in the field of accessibility: British Council 
(one of the leaders of the international project Europe 
Beyond Access) and the Culture Without Barriers 
Foundation.

C/U 2022 also means the accessibility to information. 
We have initiated minor changes and additions to our 
existing communication in social media. We have fo-
cused on contrasting images with alternative texts 
and clearer messages, developed a festival pre-guide 
in a simplified text and declarations of the accessibility 
to individual events.

C/U 2022 also means opening up to new environ-
ments. Anna Cygankiewicz, a spokeswoman for the 
Festival of Culture without Barriers, has joined our 
team. At the 21st C / U she deals with the audience 
development and social media, and supports us in the 
area of   accessibility.

BILETY  TICKETS
STUDIO TEATRGALERIA

BILETY TICKETS  25–45 ZŁ

BILET PROFESJONALNY  PROFESSIONAL TICKET   25 ZŁ
BILET GRUPOWY (10+ OSÓB)  GROUP TICKET (10+ PEOPLE)   25 ZŁ
BILETY DZIENNY  DAY TICKET 15.10.2022   55–45 ZŁ 
KARNET FESTIWALOWY  FESTIVAL CARNET   180–140 ZŁ 

plac Defilad 1, Warszawa
Kasa/box office tel. 22 656 69 41
www.teatrstudio.pl
bilety@teatrstudio.pl

BILETY DOSTĘPNE TAKŻE NA 
TICKETS AVAILABLE ALSO AT
www.eWejsciowki.pl

MOŻNA PŁACIĆ KARTĄ
ALL PLACES ACCEPT CARD PAYMENTS 

C/U WITHOUT BARRIERS

dostępne dla osób z ograniczoną mobilnością  
accessible for people with limited mobility

pętla indukcyjna  
hearing loop

dostępne tłumaczenie na język migowy
accessible with the sign language interpreting

dostępne narzędzie do wzmacniania recepcji 
bodźców dźwiękowych available tool to enhance 
the sound reception

Na warsztaty i konferencję obowiązują  
zapisy, a na wydarzenia bezpłatne –  
bezpłatne wejściówki. Informacje przy 
poszczególnych wydarzeniach.

The workshops and conference are subject  
to registration, and for the free events - free  
entrance tickets. Information at individual events

DOSTĘPNOŚĆ  ACCESSIBILITY
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O FESTIWALU ABOUT THE FESTIVAL

O FESTIWALU

Ciało/Umysł to jeden z najstarszych festiwali tańca 
w Polsce, miejsce wielu ważnych wydarzeń, od-
kryć, międzynarodowej współpracy. Konsekwent-
nie promuje niezależną światową sztukę tańca ze 
szczególnym nastawieniem na dialog międzykultu-
rowy, wspieranie empatii, wzajemnego zrozumienia 
i szacunku. Jego powstanie w 1995 roku wiązało się 
z potrzebą prezentacji prac pierwszej generacji cho-
reografów tańca współczesnego w Polsce po 1989 
roku. Dziś festiwal jest imprezą cykliczną, która wy-
pracowała sobie rozpoznawalną na świecie markę 
jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych 
tematyce tańca współczesnego w Polsce. 

Z perspektywy europejskiego kraju C/U poszukuje 
odpowiedzi na istotne pytania natury moralnej i etycz-
nej dzisiejszego świata. Zwraca uwagę na stereotypy 
tworzone i podtrzymywane przez media, dotyczące 
wizerunku ciała, pozycji społecznych i wieku. Sięga 
do prawdziwych ludzkich potrzeb, także w kontek-
ście poszukiwań tożsamości – osobistej, artystycznej, 
społecznej, kulturowej. Przypomina historię tańca, 
z której czerpie, i odkodowuje ją na nowo, a także na 
nowo interpretuje polską i światową klasykę taneczną. 
Ważnym i charakterystycznym elementem progra-
mowym jest czerpanie z potencjału i talentu miesz-
kańców stolicy, angażowanie do wspólnego działania 
profesjonalistów i amatorów tańca. 

C/U zaprasza zagranicznych i polskich artystów 
średniego i młodego pokolenia. Wielu zagranicz-
nych artystów gości w Polsce po raz pierwszy. 
Festiwal ma charakter nomadyczny, współpracuje 
w wieloma instytucjami i miejscami kulturalnymi 
Warszawy z którymi tworzy swoistą mapę taneczną 
miasta.

ABOUT THE FESTIVAL

Ciało/Umysł is one of the oldest dance festivals in 
Poland, a platform for many important events, dis-
coveries and international cooperation. It has been 
consistently promoting the world’s independent art 
of dance with a special focus on fostering the inter-
cultural dialogue and supporting empathy, mutual 
understanding and respect. Its establishment in 1995 
resulted from the need to present works of the first 
generation of contemporary dance choreographers 
in Poland after 1989. Today, the festival is a cyclical 
event which has developed a globally recognized 
brand as one of the most important presentations of 
the contemporary dance in Poland.

C/U searches for answers to important moral and 
ethical questions of today’s world as seen through 
the prism of a European country. It draws attention to 
stereotypes of body image, social position and age 
created and maintained by the media. It reaches out 
to real human needs, also in the context of searching 
for one’s identity – be it personal, artistic, social or cul-
tural one. It recalls the history of dance, from which it 
draws, and re-encodes it anew, as well as reinterprets 
Polish and world dance classics.
An important and characteristic element of the festi-
val’s program is drawing on the potential and talent of 
the inhabitants of Warsaw, and engaging profession-
als and dance amateurs in joint actions.

C/U invites artists of the middle and young generation 
from both Poland and abroad. For many foreign artists 
it’s their first visit to Poland. 
The festival is nomadic in nature and cooperates with 
many institutions and cultural venues in Warsaw, 
co-creating a unique dance map of Warsaw.

Ciało/Umysł to jeden  
z najstarszych festiwali tańca  
w Polsce, miejsce wielu  
ważnych wydarzeń, odkryć, 
międzynarodowej współpracy. 

Ciało/Umysł is one of the 
oldest dance festivals in  
Poland, a platform for many 
important events, discoveries 
and international cooperation.  
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ZESPÓŁ   TEAM

Dyrektor artystyczna
Artistic Director
Edyta Kozak

Dyrektor zarządzająca
Managing Director
Anna Szaniawska

Strategia komunikacji i promocji 
Head of Promo
Katarzyna Orzeszek-Koroblewska

Koordynatorka festiwalu, kuratorka 
konferencji   Festival Coordinator, 
Conference Curator
Joanna Szymajda

Media relations
Edyta Sudoł, Kulturalny PR

Media społecznościowe, rozwój  
widowni, konsultacja dostępności
Social media, Audience develop-
ment, Accessibility consulting
Anna Cygankiewicz

Dyrektor techniczny
Technical director
Cahida Tomasz Opęchowski

Kierowniczka produkcji  
Production manager
Paulina Szczęsna, Olga Kozińska

Koordynatorka wolontariatu
Volunteer coordinator
Małgorzata Wilczyńska

Zaproszenia  Invitations
Katarzyna Hancke

Projekt graficzny  Graphic Design
kuna.works

Wideo Video
B’cause Film Productions

Dżingiel  Jingle
Sergiusz Łubiński

Dokumentacja fotograficzna
Photographic service 
Marta Ankiersztejn-Węgier

Korekta  Proof-reading
Joanna Targoń

Tłumaczenia  Translation
Marek Mieleszko (ENG)
Dorota Kwinta (PRT)

www  website
Dem interactive (web development)
Katarzyna Orzeszek-Koroblewska (content)

Księgowość  Accountancy
Agnieszka Boniakowska EKSPERT,  
Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa

Obsługa prawna  Legal services
Dagmara Gut
Agnieszka Kądziela-Piasecka

Oraz zespół   Plus the team of
STUDIO teatrgaleria
Komuna Warszawa

...i wolontariusze

...as well as volunteers

Gość specjalny - ambasador głuchej 
publiczności 21. C/U  Special guest - deaf 
audience of 21. C/U Ambassador  
Daniel Kotowski

ZESPÓŁ GAZETY   MAGAZINE TEAM

Koncepcja  Concept
Edyta Kozak, 
Katarzyna Orzeszek-Koroblewska

Redakcja  Editorial
Joanna Szymajda

Teksty  Texts
Edyta Kozak, Maria Claudia Alves Guimarães, 
Izabela Szymczyk, Anna Cygankiewicz

Korekta  Proof-reading
Joanna Targoń

Tłumaczenia  Translation
Marek Mieleszko

Identyfikacja wizualna Visual Identity
kuna.works

Projekt graficzny i skład   
Graphic Design and setting
Zofka Kofta

Redaction typeface by Titus Kaphar 
and Reginald Dwayne Betts, www.redaction.us
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STUDIO TEATRGALERIA
KOMUNA WARSZAWA
INSTYTUT SZTUKI PAN
+ ONLINE
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