
21. CIAŁO/UMYSŁ – 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki 

Tańca i Performansu 

 

  

Czym jest festiwal CIAŁO/UMYSŁ? 

 

 

 

Ciało/Umysł to jeden z najstarszych festiwali tańca współczesnego w 

Polsce.  

Taniec współczesny to odmiana tańca, w której tancerze nie muszą 

tańczyć zgodnie z zasadami tańca klasycznego, czyli baletu. W tańcu 

współczesnym tancerze opowiadają historie poprzez emocje i układ 

ruchów.  

Festiwal Ciało/Umysł istnieje od 1995 roku. Co roku wydarzenie ma 

inne hasło opowiadające o idei festiwalu. W tym roku hasło festiwalu 

brzmi WOLNO TAŃCZYĆ. Na festiwalu można zobaczyć spektakle z 

różnych państw i spotkać artystów różnych narodowości.  

Spektakle na festiwalu nawiązują do historii tańca, do innych spektakli 

lub różnych sytuacji, które dzieją się w dzisiejszym świecie. Spektakle 

festiwalu można zobaczyć w Teatrze Studio w Warszawie.  



Co można zrobić na festiwalu?  

 

 

 

• Można przyjść, żeby zobaczyć spektakl teatralny.  

• Można przyjść i zobaczyć nagranie wideo spektaklu. 

• Można wziąć udział w warsztacie. 

• Można wziąć udział w spotkaniu z artystami. 

• Można posłuchać esejów i wywiadów w Internecie: 

https://www.youtube.com/user/cialoumysl 

• Można poczytać gazetę festiwalową, która będzie 

rozdawana w Teatrze Studio.  

 

Kiedy odbędą się spektakle i 

warsztaty festiwalu?  

 

 

 

Spektakle festiwalu będą grane od 12 października do 15 października. 

Informacje o datach i godzinach spektakli i warsztatów znajdziesz na 

stronie internetowej festiwalu.  

Kliknij w ten link: https://cialoumysl.pl/kalendarium/?f=21-c-u-2022 

https://www.youtube.com/user/cialoumysl
https://cialoumysl.pl/kalendarium/?f=21-c-u-2022


 

Czy wydarzenia festiwalu są długie?  

 

 

 

Spektakle festiwalu nie są długie. Najdłuższy spektakl trwa 70 minut. 

Najkrótszy spektakl trwa 30 minut. Warsztaty trwają 30 minut. 

Po każdym spektaklu możesz zostać na spotkanie i rozmowę z 

artystami. Spotkania z artystami trwają 30 minut. 

Informacje o czasie trwania wydarzeń festiwalu znajdziesz na stronie 

internetowej festiwalu.  

Kliknij w ten link: https://cialoumysl.pl/kalendarium/?f=21-c-u-2022 

 

Czy w spektaklach festiwalu będą 

sceny nagości?  

 

 

W dwóch spektaklach festiwalu: „Anda, Diana” i „Uteri migrantes” są 

sceny częściowej nagości. Spektakl „Anda, Diana” jest dla widzów od 

14 roku życia, spektakl „Uteri migrantes” jest dla widzów od 16 roku 

życia.  

https://cialoumysl.pl/kalendarium/?f=21-c-u-2022


Gdzie odbędą się wydarzenia 

festiwalu? 

 

 

Spektakle, warsztaty i spotkania z artystami odbędą się w Teatrze 

Studio w Warszawie.  

Adres Teatru Studio: 

pl. Defilad 1 (wejście od ulicy Marszałkowskiej) 

Pałac Kultury i Nauki 

00-901 Warszawa 

  

Czy w miejscu festiwalu jest 

kawiarnia?  

 

 

W Teatrze Studio działa Bar Studio. Można tam zamówić coś od picia i 

jedzenia.  

 

 

 



Jak dojechać na festiwal?  

 

 

 

Metro: Centrum (M1), Świętokrzyska (M1, M2) 

Tramwaje: 1, 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25, 35, 71 

Autobusy: 109, 117, 127, 128, 131, 158, 160, 171, 175, 178, 227, 501, 507, 

517, 518, 519, 520, 521, 522, 525 

 

 

 Osoby z niepełnosprawnością ruchu 

 

 

 

 

Wejście główne 

Przy wejściu głównym można skorzystać z rampy wjazdowej.  

Kasa biletowa 

W kasie biletowej można skorzystać z automatycznie otwieranych 

drzwi (szerokość pierwszego wejścia 140 cm, szerokość drugiego 



wejścia 90 cm), pętli indukcyjnej i obniżonego blatu (wysokość 90 

cm).  

Windy 

W teatrze można skorzystać z windy do Dużej Sceny i sceny 

Modelatornia (szerokość 100 cm, 100 cm, długość 140 cm, wysokość 

210 cm).  

Duża scena 

Na widowni można skorzystać z miejsc dla osób poruszających się 

inwalidzkich. 

Toalety 

Przy głównym wejściu do Teatru znajduje się toaleta dla osób z 

niepełnosprawnościami o powierzchni 4,69 m2. 

 

Osoby z niepełnosprawnością 

słuchu 

 

 

 

Festiwal jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością słuchu. 

Na spektaklach można skorzystać z plecaków wzmacniających odbiór 

dźwięku, pętli indukcyjnej i tłumaczenia na polski język migowy. 

 



Które wydarzenia festiwalu są dla osób z niepełnosprawnością 

słuchu? 

Spektakl „Lavagem” – 12 października, godzina 19:00 i spotkanie po 

spektaklu z jego twórcami 

Spektakl „Uteri migrantes” – 13 października, godzina 18:00 i spotkanie 

po spektaklu z jego twórcami 

Spektakl „Café Müller” – 14 października, godzina 18:30 i spotkanie po 

spektaklu z jego twórcą 

Spektakl „Anda, Diana” – 14 października, godzina 20:00 i spotkanie po 

spektaklu z jego twórcami  

Nagranie wideo spektaklu „Every Minute Motherland” – 15 

października, godzina 17:00 

Spektakle „Swan Lake Solo” i „Odbicia” – 15 października godzina 

18:00 i spotkanie po spektaklach z ich twórcami 

 

Które dodatkowe wydarzenia festiwalu są dla osób z 

niepełnosprawnością słuchu?  

Rozgrzewka ruchowa z Dianą Niepce – 12 października, godzina 18:15 

Rozgrzewka ruchowa z Dominikiem Więckiem – 13 października, 

godzina 17:15 

Rozgrzewka ruchowa z Olgą Dukhovną – 14 października, godzina 

17:45 



 

Gdzie można kupić bilety na 

festiwal?  

 

 

 

Bilety na spektakle festiwalu można kupić: 

• na stronie internetowej Teatru Studio: 

https://teatrstudio.pl/pl/repertuar/?month=10-2022 

• na stronie portalu ewesjciowki.pl: 

https://ewejsciowki.pl/warszawa/teatry/fundacja-

cialoumysl,1014#  

• w kasie Teatru Studio 

Darmowe wejściówki na rozgrzewki ruchowe można zarezerwować 

na stronie Teatru Studio: 

https://teatrstudio.pl/pl/teatr/wydarzenia/wolne-tance/  

 

 

 

 

https://teatrstudio.pl/pl/repertuar/?month=10-2022
https://ewejsciowki.pl/warszawa/teatry/fundacja-cialoumysl,1014%23
https://ewejsciowki.pl/warszawa/teatry/fundacja-cialoumysl,1014%23
https://teatrstudio.pl/pl/teatr/wydarzenia/wolne-tance/


Kontakt 

 

 

 

 

Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnościami: 

https://cialoumysl.pl/projekt/dostepnosc/ 

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Napisz do nas: 

bow@cialoumysl.pl 
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