
JACEK MAJCHROWSKI
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

ZAPRASZA

T E AT R Ł A Ź N I A N OWA – I N S T Y T U C JA K U LT U RY M I A S TA K R A KOWA

15. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY
ISBN 978-83-66766-09-9

15. M
IĘDZYNARODOW

Y FESTIW
AL TEATRALNY BOSKA KOM

EDIA 2022

15. 
Międzynarodowy

Festiwal Teatralny
Boska Komedia

7—16 grudnia 2022

Inferno

Paradiso!

Purgatorio



15.
Międzynarodowy

Festiwal Teatralny
Boska Komedia

7—16 grudnia 2022



Kraków 2022

7—16 grudnia 2022

15.
Międzynarodowy
Festiwal Teatralny



Wstępy / Introductions
Kalendarz wydarzeń / Calendar of Events
Miejsca / Venues

inferno Konkurs Główny

Selekcjonerzy / Selectors
Jury / Jury

Odlot / Flight
Dziady / The Forefathers’ Eve
Cudzoziemka / The Stranger
Imagine
Alte Hajm / Stary dom / Old House
Śmierć Jana Pawła II / The Death of John Paul II
Łatwe rzeczy / Simple Things
Anioły w Ameryce, czyli demony w Polsce / Angels in America, or Demons in Poland
NaXuj. Rzecz o Prezydencie Zelenskim / NaXuj. A Play About President Zelensky 

paradiso 
Narodziny wrogości / The Birth of Hostility
Własny pokój / Own Room
Dom 1 / Home 1
Ludwig
Next Level
Inferno
Obiecaj mi, że wojny nie będzie / Promise Me There Will Be No War
Tryptyk – obrazy o kobiecości / Triptych – Images of Womanhood
I lubię z tobą tańczyć / And I Like Dancing With You
Ordo Mordo

6
12
24

28

32
36

44
48
52
56
60
64
68
72 
76

 

 80

84
88
92
96

100
104
108
110
112
114

 116

120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168

  

172

  

174
176
180

190
194
198

purgatorio
Rohtko
Wolne ciała / Free Bodies
Art of Living
Arcadia
Strach i Nędza 2022 / Fear and Misery 2022
Ale z naszymi umarłymi / Not Without Our Dead
Commune
Odpowiedzialność / Responsibility
Życie na wypadek wojny / Life in Case of War
5:00. UA
Bezmatek / Motherlessness
Baśń o wężowym sercu / The Tale of a Serpent Heart
Act of Killing 

  

Gala Finałowa / The Closing Gala

  

Spotkanie z Krystianem Lupą / Meeting with Krystian Lupa
Reagujemy! / We React!
Tabu Przemocy / Taboo of Violence

Organizatorzy / Organisers
Producenci  / Producers
Credits

spis treści / table of contents



6 
« |

 » 
7

 

Bo
sk

a 
Ko

m
ed

ia
 2

02
2

po
ls

ki
e 

ta
bu

 

J uż po raz piętnasty Kraków staje się 
sceniczną stolicą Polski. Ten mały 
jubileusz dowodzi, że Międzynarodowy 

Festiwal Teatralny „Boska Komedia” wykazał 
się wyjątkową siłą i żywotnością, od lat 
ogniskując nie tylko krajowe środowisko 
twórców, krytyków, badaczy i teatromanów. 
Z edycji na edycję widać rosnącą rangę 
i coraz większe zagraniczne zainteresowanie 
Festiwalem – to w Krakowie kwitną 
relacje międzynarodowe i zawiązują się 
współprace, otwierające polskim artystom 
drogę na światowe sceny. Tutaj inicjowane 
są projekty, rozwijane przez pozostałą 
część roku. „Boska Komedia” jest już nie 
tylko wydarzeniem przynoszącym radość 
krakowskim widzom, ale wpływającym 
na kondycję całego teatru polskiego. 
Dla twórców obecność na Festiwalu 
to wyróżnienie i splendor, a zdobytymi 
w Krakowie nagrodami szczycą się 
w całej Europie.
Mimo trwającego kryzysu, w którym branża 
kulturalna jest jednym z pokrzywdzonych, 
„Boska Komedia” daje nadzieję, 
nieprzerwanie wykazując potencjał 
rozwoju. Ogromna w tym zasługa Bartosza 
Szydłowskiego, który dzięki swojej pasji 
nieustannie nadaje Festiwalowi impetu. 
Pod jego dyrekcją „Boska Komedia” 
stanowi bezpieczną enklawę dla artystów, 
dając im możliwość konfrontowania się 
z rzeczywistością i otwartego podejmowania 
trudnych tematów – tworzenia takiego 
teatru, który może zmieniać świat na lepsze.

DRODZY WIDZOWIE 
I DRODZY ARTYŚCI,
każda edycja festiwalu przynosi iskrę na-
dziei, że kolejny rok będzie lepszy, bardziej 
przychylny dla otwartej i poszukującej myśli. 
Nie ukrywam, że od lat okazuje się to tylko 
marzeniem. Coraz bardziej zapadamy się 
w pejzażu wykorzenienia z demokratycz-
nych wartości, coraz dalej nam do społe-
czeństwa otwartego i coraz bardziej nas, 
artystów, to paraliżuje. Wspieramy się, 
tworzymy enklawy wolności, robimy ważne 
spektakle, ale to, co kiedyś wydawało 
się projektowaniem przyszłości, lotem 
poza horyzont, dzisiaj staje się sposobem 
na przetrwanie.
Od lat polski teatr określa się wobec spo-
łecznych tabu. A ponieważ stref zakazanych 
wydaje się być coraz więcej, twórcy podej-
mują wysiłek, by to, co ukryte lub ukrywane, 
stało się zrozumiałe i rzetelnie przepracowa-
ne. Ten wysiłek budzi nadzieję na prawdziwą 
zmianę, ale też niepokojąco przypomina 
chocholi taniec w zaklętym kręgu tych 
samych pytań i podobnych odpowiedzi. 
Powtarzamy znajome gesty, manifestuje-
my słuszny bunt, a tak naprawdę sami dla 
siebie jesteśmy punktem odniesienia. Może 
właśnie dlatego rzeczywistość boleśnie 
kompromituje nasze ideały.
Hasło tegorocznego festiwalu to „Polskie 
tabu”. Jak bardzo jest pojemne, świadczą 
spektakle, które pokazujemy wraz z temata-
mi, jakie niosą. To relacje polsko-żydowskie, 
dialog z postawami romantycznymi, zmie-
niająca się rola artysty, rodzina i jej modele, 
tożsamości płciowe, Kościół katolicki i jego 
nowy status oraz inne niż dotychczas 

K raków has become the theatre 
capital of Poland for the fifteenth 
time. This small jubilee proves that 

the Divine Comedy International Theatre 
Festival is characterised by exceptional 
strength and vitality, for years attracting 
the national community of artists, critics, 
scholars and theatre lovers. Each edition 
sees the Festival’s growing stature and 
international significance—it is in Kraków 
that transnational relations blossom and 
collaborations are forged, opening the 
way for Polish performers to take to the 
world stage. It is here that projects are 
initiated to be subsequently developed. 
Divine Comedy is no longer just an 
event entertaining Kraków audiences; 
it impacts the condition of the entire Polish 
theatre community. Artists consider their 
participation in the Festival a privilege 
and the awards earned in Kraków are 
a source of pride all over Europe.
Despite the ongoing crisis, affecting 
indiscriminately multiple industries including 
culture, Divine Comedy offers hope and 
continues to demonstrate the potential for 
development. A great deal of credit for this 
achievement goes to Bartosz Szydłowski 
whose passion continually gives the Festival 
momentum. Under his management, Divine 
Comedy has become a safe haven for artists, 
giving them the opportunity to confront 
reality and openly tackle difficult topics–
creating a theatre that can change the 
world for the better.

DEAR AUDIENCE, 
DEAR ARTISTS,
every new edition of the festival brings the 
spark of hope that the following year will be 
welcoming for the open inquisitive thought. 
I’ll be honest: this has for years proved to be 
no more than a dream. We drown even deeper 
in the landscape of uprooted democratic 
values, move further and further away from 
an open society, which aggravates the torpor 
we, the artists, experience. We support one 
another, create enclaves of freedom, and 
create important productions, yet what 
once seemed designing the future and flying 
beyond the horizon turns today into a means 
of sustenance.
For years, the Polish theatre has defined its 
position towards the community taboos. 
And as the number of the forbidden zones 
seems to be rising, artists make an effort 
to have whatever is hidden or being hidden 
understood and thoroughly explored. That 
effort raises hope for a true change but is 
also worryingly close to the zombie dance in 
the vicious circle of the same questions and 
similar answers. We repeat familiar gestures 
and manifest the legitimate rebellion, yet 
truth be told, we ourselves are a point of 
reference for ourselves. Perhaps this is 
precisely why our ideals are so painfully 
compromised by reality.
The lodestar of this year’s festival is the 
“Polish Taboo.” How very broad and all-
encompassing it is, is proven by the plays 
we show and the subjects they tackle. These 
range from the Polish–Jewish relationships, 
via the dialogue with romantic attitudes, 
the changing role of an artist, family and 

JACEK 
MAJCHROWSKI 
Prezydent Miasta Krakowa  
/ Mayor of the City of Kraków

BARTOSZ 
SZYDŁOWSKI
Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia 
/ Artistic Director of the Divine Comedy International Theatre Festival
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dotychczasową współpracę w ramach 
sieci „Reagujemy!”. Pokażemy też dwa 
przedstawienia stworzone przez artystki, 
które uciekając przed wojną, znalazły 
schronienie w Polsce – „5:00. UA” oraz 
„Życie na wypadek wojny”.
Chcę bardzo podziękować Prezydentowi 
Miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu 
za zrozumienie, jak bardzo ważny jest nasz 
festiwal, jak podtrzymuje nas wszystkich 
na duchu, tworząc idealną platformę 
spotkania z publicznością, zarówno polską, 
jak i międzynarodową. Mimo kryzysu 
i wielu obiektywnych trudności dzięki 
Prezydentowi Miasta Krakowa Boska 
Komedia wciąż trwa i to w reprezentatywnej 
dla polskiego teatru formie.
Dziękuję również Dyrektor Instytutu Adama 
Mickiewicza Barbarze Schabowskiej. 
Współpraca z Instytutem ułatwia gościom 
z zagranicy przyjazd do Krakowa, budując 
w ten sposób kontakty międzynarodowe, 
które nie kończą się jedynie 
na festiwalowych wydarzeniach.
Podziękowania składam również Ministerstwu 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z którego 
środków grantowych korzystamy od pierwszej 
edycji Boskiej Komedii.

Culture Organisers has operated for months 
as it aims to develop new ways of action 
in a multicultural and multi-ethnic society, 
as that is what we are quickly turning into in 
the wake of the Russian invasion of Ukraine. 
This festival concludes the cooperation 
within the network. It will also show two 
plays by the artists who, running away from 
war, found shelter in Poland: 5:00. UA and 
Life in Case of War / Życie na wypadek wojny.
I thank very warmly Professor Jacek 
Majchrowski, the Mayor of Kraków, for the 
understanding of the importance of our 
festival and its power to boost our spirits 
as it provides an ideal platform for meeting 
both Polish and international audiences. 
Despite the crisis and the plethora of 
objective difficulties, it is thanks to the Mayor 
of Kraków that the Boska Komedia / Divine 
Comedy continues to last, and moreover it 
does so in a form that is representative of 
the Polish theatre.
May I also thank Barbara Schabowska, 
Director of the Adam Mickiewicz Institute. 
Cooperation with the Institute makes 
it easier for our foreign visitors to come 
to Kraków, which builds international 
contacts that extend far beyond just the 
festival events.
I would also like to thank the Ministry of 
Culture and National Heritage, which has 
been supporting the Festival with grant funds 
since the first edition of the Divine Comedy.

społeczne oddziaływanie. Chyba naj-
mocniej wybrzmiewa kwestia polskiej 
religijności właśnie.
Co różni tegoroczną edycję festiwalu 
od czternastu, które są za nami? Z pewno-
ścią decyzja, aby ważne spektakle najmłod-
szych twórców trafiły do konkursu Inferno 
i rywalizowały w nim z dziełami uznanych 
reżyserek i reżyserów. Dojrzałość wypowie-
dzi młodego pokolenia to znak nadchodzą-
cej zmiany w sposobach opowiadania o so-
bie oraz formułowania istotnych dla teatru 
tematów. Prezentujemy również polskich 
artystów, którzy odnaleźli swoje miejsce 
w teatrach Europy. Spektakle „Commune” 
Marii Magdaleny Kozłowskiej oraz „Rohtko” 
Łukasza Twarkowskiego to zaledwie dwa 
przykłady spośród kilkunastu międzynaro-
dowych produkcji, które chętnie pokazał-
bym na festiwalu.
Bardzo ważne, oprócz przedstawień, są cykle 
debat dotyczące przemocy w teatrze oraz 
wyzwań jakie stoją przed instytucjami kultury 
wobec emigracji zza wschodniej granicy.
Dyskusja, jaka rozgorzała w czasie 
poprzedniej edycji festiwalu, stała się 
impulsem do uruchomienia całorocznego 
projektu „Tabu przemocy”. Kameralne, 
wewnętrzne spotkania służyły pogłębieniu 
tematu i miały na celu wypracowanie 
rozwiązań dobrych dla naszego 
środowiska. Podczas obecnej edycji 
kuratorka projektu Olga Brzezińska 
spróbuje podsumować to, co się wydarzyło 
dotychczas, w jakim miejscu jesteśmy i jak 
rysują się perspektywy dalszych działań.
W ubiegłym roku wraz z Instytutem Adama 
Mickiewicza oraz Instytutem Teatralnym 
osobny segment festiwalu poświęciliśmy 
Białorusi i sytuacji artystów tworzących 
w kraju dyktatury Łukaszenki, teraz 
koncentrujemy się na sytuacji w Ukrainie. 
Już od miesięcy istnieje Sieć Organizatorek 
i Organizatorów Kultury „Reagujemy!”, która 
ma na celu opracowanie nowych sposobów 
działania w społeczeństwie wielokulturowym 
i wieloetnicznym, bo takim stajemy się 
w szybkim tempie, od czasu inwazji Rosji 
na Ukrainę. Na festiwalu podsumujemy 

its models, and gender identities, to the 
Catholic Church and its new status together 
with its impact on the society that also used 
to be different. It is perhaps the question of 
Polish religiousness that comes to the fore 
most prominently.

What is the difference between this year’s 
edition of the festival and the fourteen 
ones we’ve gone through? Certainly, the 
decision to bring the plays by the youngest 
artist to Inferno Competition and to have 
them vying against the works of established 
directors. The maturity of expression of the 
young generation is the sign of incoming 
change in the manners of building stories 
about ourselves and formulating themes 
important for the theatre. We also present 
Polish artists who have found their place in 
the theatres of Europe. Maria Magdalena 
Kozłowska’s Commune and Łukasz 
Twarkowski’s Rohtko are just two of about 
a dozen international productions that 
I would gladly show at the festival.

Very important, next to the dramas, are 
the cycles of debates concerning violence 
in theatre and challenges posed to the 
institutions of culture by emigration from 
beyond the eastern border.
The discussion initiated during the previous 
round of the festival provided an impulse 
for starting a whole-year-long The Taboo of 
Violence project. Meetings held in a narrow 
group made it possible to explore the subject 
and aimed at working out solutions that could 
be beneficial for our world. During this year’s 
edition of the festival, Olga Brzezińska, the 
project curator, will endeavour to wrap up for 
what has happened, what we have achieved, 
and what the prospects for further action are.
Last year, together with the Adam Mickiewicz 
Institute and the Theatre Institute, 
we devoted a separate segment of the 
festival to Belarus and the situation of artists 
practising their art in the country under 
Lukashenko’s dictatorship, and this year we 
focus on the situation in Ukraine. The Time 
to react! (Reagujemy!) Open Network of 



10
 « 

| »
 11

 

Bo
sk

a 
Ko

m
ed

ia
 2

02
2

po
ls

ki
e 

ta
bu

 
z najważniejszych punktów programu 
tegorocznej Boskiej Komedii będzie 
prezentacja spektaklu „Rohtko” w reżyserii 
Łukasza Twarkowskiego, powstałego 
w koprodukcji Dailes Teātris w Rydze i Teatru 
Kochanowskiego w Opolu, a od początku 
wspieranego przez Instytut Adama 
Mickiewicza jako jeden z naszych szczególnie 
istotnych projektów. To niezwykłe 
przedstawienie dostało właśnie kilkanaście 
nominacji do najważniejszych łotewskich 
nagród teatralnych, więc znakomicie, 
że po zaledwie dwóch kwietniowych 
prezentacjach w Opolu teraz zobaczy je 
festiwalowa międzynarodowa publiczność.
Także dzięki zaangażowaniu Instytutu 
Adama Mickiewicza obecność w Krakowie 
zapowiedziała rekordowa liczba 
obserwatorów i uczestników życia 
teatralnego ze świata. Głęboko wierzę, 
że zbliżające się dni festiwalu przyniosą 
wiele wspaniałych wrażeń i zbudują 
lub jeszcze zacieśnią międzynarodowe 
więzi, przyczyniając się do pobudzenia 
wrażliwości i empatii, tak potrzebnych, 
a wręcz koniecznych, w trudnej 
dzisiejszej rzeczywistości.

artists but a lasting and growing trend. I am 
very glad that one of the key highlights in the 
programme of this year’s Boska Komedia 
/ Divine Comedy will be the presentation 
of Rohtko directed by Łukasz Twarkowski, 
a coproduction of Dailes Teātris in Riga 
and the Kochanowski Theatre in Opole, 
a project that has from the very start been 
supported by the Adam Mickiewicz Institute 
as one of our absolutely crucial projects. 
That extraordinary drama has just received 
several nominations to prime Latvian theatre 
awards, so it is a great news that after 
but two presentations in Opole in April, 
it will now be shown to the international 
festival audience.
It is also thanks to the commitment of the 
Adam Mickiewicz Institute that a record 
number of observers and participants of 
theatre life from all the world over have 
confirmed their presence in Kraków. I am 
deeply convinced that the coming days of 
the festival will bring plenty of magnificent 
impressions and emotions, and build or 
strengthen the international ties, helping 
to stimulate sensitivity and empathy so badly 
needed, if not downright necessary, among 
the vicissitudes of today’s life.

SZANOWNI  
PAŃSTWO,
to już kolejna edycja festiwalu Boska 
Komedia, która odbywa się przy finansowym 
i organizacyjnym udziale Instytutu Adama 
Mickiewicza. Wspieramy krakowską 
imprezę, widząc w niej istotną platformę 
współpracy pomiędzy artystami z Polski 
i ze świata. Doceniamy zmianę, jaka za 
sprawą piętnastolecia jej istnienia, dokonała 
się w świadomości twórców. Dostrzegli 
oni, że granice istnieją na mapach, ale 
są po to, by je przekraczać, otwierając dla 
siebie samych i odbiorców swej sztuki nowe 
horyzonty. To perspektywa bliska Instytutowi 
Adama Mickiewicza, wcielamy ją w życie 
na co dzień za sprawą naszych programów 
i licznych projektów, które umożliwiają 
polskim artystom zaistnienie na trudnych 
zagranicznych rynkach i owocną konfrontację 
z tamtejszą publicznością. Czynimy to bez 
warunków brzegowych, ponad podziałami, 
wierząc, że w szczególnie trudnych czasach, 
gdy za naszą wschodnią granicą szaleje 
wywołana przez Rosję wojna, właśnie 
sztuka może łączyć, budując prawdziwe 
ludzkie wspólnoty. Może też dawać siłę, by 
z determinacją pokonywać przeszkody, jakie 
niesie ogarniający wszystkie dziedziny życia 
kryzys ekonomiczny, odczuwalny nie tylko 
w naszym kraju.
Ludzie teatru z Polski znaleźli swoje 
miejsce na świecie, odnoszą liczne sukcesy 
w prestiżowych instytucjach, są stale 
zapraszani do kolejnych, często jeszcze 
bardziej istotnych. To już nie sezonowa moda 
na naszych twórców, ale trwały, narastający 
trend. Bardzo się cieszę, że jednym 

LADIES AND 
GENTLEMEN,
we are starting another edition of the Boska 
Komedia / Divine Comedy Festival held with 
financial and organisational support of the 
Adam Mickiewicz Institute. Recognising 
We the Kraków event a significant platform 
for cooperation between the artists from 
Poland and all over the world, we support 
it. We appreciate the change that the 
15 years of its operation have produced in 
the minds of the artists. They realise that 
borders exist on the maps but they are there 
only to be crossed, which opens you and 
the recipients of your artistic work to the 
new horizons. Such a perspective is highly 
familiar to the Adam Mickiewicz Institute, 
as we make it come alive in our daily work 
through our programmes and numerous 
projects that help Polish artists succeed 
in the tough foreign markets and present 
themselves fruitfully to foreign audiences. 
We do it without any boundary conditions 
and over all the divides, believing that 
in these especially difficult times, when 
the war waged by Russia wreaks havoc 
on the other side of our eastern border, it is 
precisely art that is capable of connecting, 
by building true human communities. It can 
also lend a determined power to overcome 
the obstacles brought by the economic 
crisis encompassing all fields of life and 
experienced in our country and abroad.
People of the Polish theatre have found their 
place in the world and are highly successful 
in prestigious institutions. Moreover, they 
are invited to further ones, often even more 
important. That is no short-lived fad for our 

BARBARA 
SCHABOWSKA
Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza  
/ Director of the Adam Mickiewicz Institute
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15 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
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7.12 ŚRODA / WEDNESDAY

17:00
Śmierć Jana Pawła II / The Death of John Paul II 
reżyseria / directed by Jakub Skrzywanek
Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Duża Scena / The National Stary Theatre in Kraków, Main Stage
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Magda Piekarska

20:00
Ludwig
reżyseria / directed by Jan Jeliński
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Duża Scena / Łaźnia Nowa Theatre in Kraków, Main Stage
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Tomasz Domagała

20:30
Śmierć Jana Pawła II / The Death of John Paul II
reżyseria / directed by Jakub Skrzywanek
Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Duża Scena / The National Stary Theatre in Kraków, Main Stage

8.12 CZWARTEK / THURSDAY

17:00
Anioły w Ameryce, czyli demony w Polsce  
/ Angels in America, or Demons in Poland
reżyseria / directed by Michał Telega
Teatr Barakah w Krakowie / The Barakah Theatre in Kraków
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Tomasz Domagała

18:00
Łatwe rzeczy / Simple Things 
reżyseria / directed by Anna Karasińska
MOS Małopolski Ogród Sztuki / MOS Małopolska Garden of Art 

20:00
Łatwe rzeczy / Simple Things 
reżyseria / directed by Anna Karasińska
MOS Małopolski Ogród Sztuki / MOS Małopolska Garden of Art 

20:00
Wolne ciała / Free Bodies
koncepcja i choreograia / concept and choreography: Marta Ziółek
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Mała Scena / Łaźnia Nowa Theatre in Kraków, Small Stage
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Katarzyna Niedurny

20:00
Next Level
reżyseria / directed by Marcin Liber
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 
/ Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Kraków
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9.12 PIĄTEK / FRIDAY

16:00
Narodziny wrogości / The Birth of Hostility
reżyseria / directed by Wiktor Bagiński
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Mała Scena / Łaźnia Nowa Theatre in Kraków, Small Stage
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Magda Piekarska

16:00—21:00
Dom 1 / Home 1
koncepcja / concept: Piotr Froń, Marek Idzikowski
MOS Małopolski Ogród Sztuki / MOS Małopolska Garden of Art 

17:00
Next Level
reżyseria / directed by Marcin Liber
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie  
/ Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Kraków

18:00
Art of Living
reżyseria / directed by Katarzyna Kalwat
Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Scena Kameralna / The National Stary Theatre in Kraków, 
Chamber Stage
PREMIERA SPEKTAKLU

18:00
NaXuj. Rzecz o prezydencie Zelenskim  
/ NaXuj. A Play about President Zelensky
reżyseria / directed by Piotr Sieklucki 
Teatr Nowy Proxima w Krakowie / The Nowy Proxima Theatre in Kraków
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Tomasz Domagała

21:00 
Cudzoziemka / The Stranger
reżyseria / directed by Katarzyna Minkowska
Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Duża Scena / The National Stary Theatre in Kraków, Main Stage

10.12 SOBOTA / SATURDAY

12:00—15:40 
Showcase młodych reżyserów / Showcase young directors
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie  
/ Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Kraków

12:00 Obiecaj mi, że wojny nie będzie / Promise Me There Will Be No War
reżyseria / directed by Dominika Przybyszewska
Scena eksperymentalna AST w Krakowie / AST Experimantal Stage in Kraków

12:50 Tryptyk – obrazy o kobiecości / Triptich – Images of Womanhood
reżyseria / directed by Anna Obszańska
Scena klasyczna AST w Krakowie / AST Classical Stage in Kraków

13:45 I lubię z tobą tańczyć / And I Like Dancing With You
tekst i dramaturgia / text and dramaturgy: Małgorzata Czerwień
Sala gimnastyczna AST w Krakowie / Gym of AST in Kraków

14:40 Ordo mordo
reżyseria / directed by Kalina Jagoda Dębska
Scena eksperymentalna AST w Krakowie / AST Experimantal Stage in Kraków

16:00
Baśń o wężowym sercu / The Tale of a Serpent Heart
reżyseria / directed by Beniamin M. Bukowski
Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Nowa Scena /The National Stary Theatre in Kraków, New Stage
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Jacek Cieślak

18:00
Imagine
reżyseria / directed by Krystian Lupa
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Duża Scena / The Słowacki Theatre in Kraków, Main Stage
*napisy w j. angielskim

19:00
Własny pokój / Own Room
reżyseria / directed by Zofia Gustowska
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Mała Scena / Łaźnia Nowa Theatre in Kraków, Small Stage

19:00
Act of Killing
reżyseria / directed by Jan Klata
MOS Małopolski Ogród Sztuki / MOS Małopolska Garden of Art
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Jacek Cieślak
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11.12 NIEDZIELA / SUNDAY

12:00
Spotkanie z Krystianem Lupą 
prowadzenie: Katarzyna Kasia
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Sala Lustrzana / The Słowacki Theatre in Kraków

12:30
Arcadia
reżyseria / directed by Jerzy Zoń
Teatr KTO w Krakowie / The KTO Theatre in Kraków

17:00
Rohtko
reżyseria / directed by Łukasz Twarkowski
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu / Jan Kochanowski Theatre in Opole

18:00
Imagine
reżyseria / directed by Krystian Lupa
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Duża Scena / The Słowacki Theatre in Kraków, 
Main Stage
*napisy w j. francuskim 

12.12 PONIEDZIAŁEK / MONDAY

12:00
Odpowiedzialność / Responsibility
reżyseria / directed by Michał Zadara
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 
/ Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Kraków

16:00
Bezmatek / Motherlessness
reżyseria / directed by Marcin Liber
Teatr Ludowy w Krakowie, Scena pod Ratuszem 
/ The Ludowy Theatre in Kraków, Stage Under the Town Hall

18:00
Strach i nędza 2022 / Fear and Misery 2022
reżyseria / directed by Bartosz Szydłowski
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Duża Scena / Łaźnia Nowa Theatre in Kraków, Main Stage
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Magda Piekarska

19:00
Odpowiedzialność / Responsibility
reżyseria / directed by Michał Zadara
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 
/ Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Kraków

21:00
Alte Hajm / Stary dom / Old House
reżyseria / directed by Marcin Wierzchowski
Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Duża Scena / The National Stary Theatre in Kraków, Main Stage
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14.12 ŚRODA / WEDNESDAY

18:00
Ale z naszymi umarłymi / Not Without Our Dead
reżyseria / directed by Marcin Liber
Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Scena Kameralna / The National Stary Theatre in Kraków, 
Chamber Stage

20:00
GALA FINAŁOWA / THE FINAL GALA
którą rozpocznie koncert duetu Łona i Weber
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Duża Scena / Łaźnia Nowa Theatre in Kraków, Main Stage 

15.12 CZWARTEK / THURSDAY

18:00
COMMUNE
reżyseria / directed by Maria Magdalena Kozłowska
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie  
/ Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Kraków

20:00
5:00. UK
reżyseria / directed by Yulia Maslak
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Mała Scena / Łaźnia Nowa Theatre in Kraków, Small Stage 

13.12 WTOREK / TUESDAY

16:30
Inferno
reżyseria / directed by Wera Makowskx
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie  
/ Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Kraków

17:00
Odlot / Flight
reżyseria / directed by Anna Augustynowicz
MOS Małopolski Ogród Sztuki / MOS Małopolska Garden of Art 

19:00
Strach i nędza 2022 / Fear and Misery 2022
reżyseria / directed by Bartosz Szydłowski
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Duża Scena / Łaźnia Nowa Theatre, Main Stage 

19:00
Dziady / The Forefathers’ Eve
reżyseria / directed by Maja Kleczewska
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Duża Scena / The Słowacki Theatre in Kraków, 
Main Stage 

20:00 
Odlot / Flight
reżyseria / directed by Anna Augustynowicz
MOS Małopolski Ogród Sztuki / MOS Małopolska Garden of Art 
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Jacek Cieślak
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Międzynarodowy Festiwal Teatralny 
Boska Komedia to nie tylko spektakle 
i wydarzenia skondensowane w trzech 
dantejskich kręgach grudniowego, 
dziesięciodniowego programu. 
Festiwalowym prologiem można by 
nazwać szereg spotkań w ramach 
programów „Tabu przemocy” 
i „Reagujemy” oraz spektakli, 
na które zapraszaliśmy Was przez 
cały rok do Łaźni Nowej. Na obu 
scenach naszego teatru mogliście 
zobaczyć znakomite tytuły teatralne: 
„Odyseja. Historia dla Hollywoodu” 
w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego 
z Nowego Teatru w Warszawie, 
„Hamer” w reżyserii Justyny Sobczyk 
z Teatru 21, „Sonata jesienna” 
w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego 
z Teatru Narodowego w Warszawie, 
„Potop” w reżyserii Jakuba 
Roszkowskiego z Teatru Śląskiego, 
„Czarny papież” w reżyserii Michała 
Walczaka z Teatru Rampa na Targówku 
we współpracy z Łaźnią Nową 
oraz „Chciałem być” w reżyserii 
Michała Siegoczyńskiego z Teatru 
Powszechny w Łodzi.

The Boska Komedia / Divine Comedy 
International Theatre Festival steps 
beyond just the productions and events 
condensed into the three Dantesque 
circles of the ten-day-long December 
programme. A range of meetings 
hosted by The Taboo of Violence and 
Reagujemy! (We React!) programmes as 
well as productions to which we invited 
you all year long to Łaźnia Nowa can 
be considered a particular prologue 
of this year’s festival. Our theatre’s 
two stages sparkled with magnificent 
works for the stage: Odyseja. Historia 
dla Hollywoodu / Odyssey. History 
for Hollywood directed by Krzysztof 
Warlikowski from the Nowy Theatre, 
Hamer directed by Justyna Sobczyk 
of Teatr 21, Sonata jesienna / The 
Autumn Sonata directed by Grzegorz 
Wiśniewski from the National Theatre 
in Warsaw, Potop / The Deluge directed 
by Jakub Roszkowski from the Śląski 
Theatre, Czarny papież / The Black 
Pope directed by Michał Walczak from 
the Rampa Theatre in Targówek in 
cooperation with the Łaźnia Nowa, 
and Chciałem być / I Wanted to Be 
directed Michał Siegoczyński from 
the Powszechny Theatre in Łódź.

16.12 PIĄTEK / FRIDAY

19:00
Życie na wypadek wojny / Life in the event of war
reżyseria / directed by Ula Kijak
Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Duża Scena / Łaźnia Nowa Theatre in Kraków, Main Stage
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1
AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH 
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 
W KRAKOWIE, SCENA 210 
/ THE NATIONAL ACADEMY OF THEATRE 
ARTS IN KRAKÓW, 210 STAGE
ul. Straszewskiego 22

2 
MOS MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI 
/ MOS MAŁOPOLSKA GARDEN OF ARTS
ul. Rajska 12

3 
NARODOWY STARY TEATR W KRAKOWIE,  
DUŻA SCENA / THE NATIONAL STARY THEATRE 
IN KRAKÓW, MAIN STAGE
ul. Jagiellońska 1

4 
NARODOWY STARY TEATR W KRAKOWIE, 
SCENA KAMERALNA / THE NATIONAL STARY 
THEATRE IN KRAKÓW, CHAMBER STAGE
ul. Starowiślna 21

5 
NARODOWY STARY TEATR W KRAKOWIE,  
NOWA SCENA / THE NATIONAL STARY THEATRE 
IN KRAKÓW, NEW STAGE
ul. Jagiellońska 1

6 
TEATR BARAKAH W KRAKOWIE  
/ THE BARAKAH THEATRE IN KRAKÓW
ul. Paulińska 28

7 
TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 
W KRAKOWIE, DUŻA SCENA / THE SŁOWACKI 
THEATRE IN KRAKÓW, MAIN STAGE
plac Świętego Ducha 1

8 
TEATR KTO W KRAKOWIE 
/ THE KTO THEATRE IN KRAKÓW
ul. Jana Zamoyskiego 50

9 
TEATR LUDOWY W KRAKOWIE, 
SCENA POD RATUSZEM / LUDOWY THEATRE 
IN KRAKÓW, STAGE UNDER THE TOWN HALL
Rynek Główny 1

 

11 
TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE, 
DUŻA SCENA / ŁAŹNIA NOWA THEATRE 
IN KRAKÓW, MAIN STAGE
os. Szkolne 25

12 
TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE,  
MAŁA SCENA / ŁAŹNIA NOWA THEATRE 
IN KRAKÓW, SMALL STAGE
os. Szkolne 25

13 
TEATR NOWY PROXIMA W KRAKOWIE 
/ THE NOWY PROXIMA THEATRE IN KRAKÓW
ul. Krakowska 41

14
CENTRUM FESTIWALOWE / FESTIVAL CENTER
KAWIARNIA TEATRALNA / THEATER CAFÉ
plac Świętego Ducha 1

miejsca 
/ venues
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W tegorocznej edycji festiwalu 
INFERNO rozszerza swoje granice 
niwelując podział na młodych artystów 
oraz tych bardziej doświadczonych, 
obowiązujący w poprzednich latach. 
Nie oddaje on bowiem podstawowej 
zasady, że teatr albo działa albo nie 
działa, ma siłę albo tej siły nie posiada 
i nie ma tu znaczenia wiek tworzących 
go artystów. Zestawiamy w konkursie 
młodych reżyserów, debiutantów oraz 
mistrzów, spektakle wyprodukowane 
w trybie off, jak i przez duże teatry 
repertuarowe. Zasada doboru tytułów 
jest jasna.

Sześć spektakli („Odlot” Anny 
Augustynowicz, „Dziady” Mai 
Kleczewskiej, „Cudzoziemka” 
Katarzyny Minkowskiej, „Imagine” 
Krystiana Lupy, „Alte Hajm/ Stary 
dom” Marcina Wierzchowskiego, 
„Śmierć Jana Pawła II” Jakuba 
Skrzywanka) wybrało autonomicznie 
sześcioosobowe grono selekcjonerów 
festiwalu. Trzy przedstawienia bardziej 
kameralne, reprezentujące obrzeża 
głównego nurtu polskiego życia 
teatralnego („Łatwe rzeczy” Anny 
Karasińskiej, „Anioły w Ameryce, czyli 
demony w Polsce” Michała Telegi 
oraz „NaXuj. Rzecz o prezydencie 
Zelenskim” Piotra Siekluckiego), 
trafiły do konkursu decyzją 

dyrektora artystycznego Boskiej 
Komedii Bartosza Szydłowskiego, 
podyktowaną chęcią zniesienia, 
nie zawsze sprawiedliwych, granic 
w środowisku teatralnym i wsparcia 
dla teatru powstającego w warunkach 
ekonomicznych, wymagających 
szczególnej determinacji. Konkurs 
to przede wszystkim dialog estetyk, 
rodowodów i wizji artystycznych, ale 
także szansa dla międzynarodowego 
jury poznania najciekawszych zjawisk 
w polskim życiu teatralnym, którego 
największym atutem była i jest 
różnorodność. Dlatego warto zwracać 
uwagę na twórców działających poza 
głównym nurtem, artystki i artystów 
o oryginalnym spojrzeniu i własnym 
charakterze teatralnego pisma.

 

This year, INFERNO expands its 
boundaries as it does away with the 
breakdown into young and more 
experienced artists known from 
the previous years, as it missed the 
fundamental principle that theatre 
works or does not work, has power 
or does not have it, and the age of 
the artists who make theatre is in this 
case irrelevant. In the competition, 
we juxtapose young directors, 
debutantes, and weathered masters, 
offstage productions and works of 
large repertoire theatres. The principle 
governing the selection is clear.

The festival’s Qualifying Jury of six 
independently selected six productions 
(Anna Augustynowicz’s Odlot / Flight, 
Maja Kleczewska’s Dziady / Forefathers’ 
Eve, Katarzyna Minkowska’s 
Cudzoziemka / The Stranger, Krystian 
Lupa’s Imagine, Marcin Wierzchowski’s 
Alte Hajm / Stary dom / Old House, 
and Jakub Skrzywanek’s Śmierć Jana 
Pawła II / The Death of John Paul II). 
Three more intimate productions 
that represent the boundaries of the 
mainstream of Polish theatre life 
(Anna Karasińska’s Łatwe rzeczy / 
Simple Things, Michał Telega’s Anioły 
w Ameryce, czyli demony w Polsce 
/ Angels in America, or Demons in 
Poland, and Piotr Sieklucki’s NaXuj. 

Rzecz o prezydencie Zelenskim / NaXuj. 
A Play about President Zelensky) were 
entered into the competition by Bartosz 
Szydłowski, the Artistic Director of 
the Boska Komedia / Divine Comedy. 
The decision was prompted by the 
eagerness to do away with the – not 
always just – boundaries in the theatre 
world and to support the theatre 
developed in economic circumstances 
that call for particular determination. 
A competition is primarily a dialogue 
between aesthetic preferences, and 
artistic visions and pedigrees but also 
an opportunity for the international 
jury to become familiar with the most 
thought-provoking phenomena in 
the Polish theatre life, whose most 
powerful forte has always been its 
variety. That is why it makes sense 
to pay attention to the artists operating 
outside the mainstream, the artists 
who have their original angle, and their 
proprietary theatrical idiom.

 

INFERNO
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selekcjonerzy 
/ selectors Krytyk teatralny i muzyczny. Kieruje działem 

kultury w „Rzeczpospolitej” – z tytułem 
związany od 1992 r. Redaktor miesięcznika 
„Teatr”. Pomysłodawca pierwszego polskie-
go, prywatnego festiwalu teatralnego Polska 
w Teatrze IMKA w Warszawie. Członek 
kapituł: Nagrody im. Konrada Swinarskiego 
oraz Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza. 
Autor kilku tysięcy publikacji o teatrze, 
muzyce, książkach i życiu kulturalnym. 
Pod pseudonimem Jacek Pomorski wydał 
powieść „Praskie święta radości, czyli zasada 
Don Giovanniego” (2021, PIW), która ukazały 
się w Czechach jako „Pražské svátky radosti” 
(2022) nakładem Novela Bohemica oraz 
w formie podcastu Divadlo Pod Palmovkou 
w Pradze na Spotify i SoundCloud. Jest 
absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze 
na Akademii Teatralnej w Warszawie.

A theatre and music critic, he stands at 
the helm of the culture department at 
the Rzeczpospolita, a daily he has worked 
for since 1992. He has published in Teatr 
monthly, and laid the foundations for the 
first Polish private theatre festival at IMKA 
Theatre in Warsaw. Member of the juries 
of Konrad Swinarski Prize and Aleksander 
Zelwerowicz Prize. Author of several thou-
sand works on theatre, music, books, and 
cultural life. As Jacek Pomorski he published 
a novel entitled Praskie święta radości, czyli 
zasada Don Giovanniego (2021, PiW), which 
was published in Czechia as Pražské svátky 
radosti (2022) by Novela Bohemica, and as 
a podcast of Prague’s Divadlo pod Palmovkou 
on Spotify and SoundCloud. He is a graduate 
of the Theatre Studies Department of the 
Warsaw Academy of Theatre.

Krytyk teatralny, członek i felietonista 
polskiej sekcji Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych 
AICT, autor bloga DOMAGAŁAsięKULTURY 
oraz teatralnego cyklu „W pierwszym 
rzędzie” w RMF Classic, selekcjoner 
Międzynarodowego Festiwalu Boska 
Komedia w Krakowie oraz Paszportów 
Polityki. Współpracownik najważniejszych 
polskich festiwali teatralnych. W latach 
2019–2021 kurator Festiwalu Teatru 
Nowego w Rzeszowie, od 2018 do 2020 – 
redaktor Polskiego Radia. Pisał m.in. 
w „Teatrze”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku 
Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej” czy 
„Dzienniku Gazecie Prawnej”. Od 2014 
regularnie publikuje recenzje i wywiady 
z ludźmi teatru na swojej stronie.

A theatre critic, member and essayist 
of the Polish section of the AICT-IATC 
International Association of Theatre Critics, 
author of DOMAGAŁAsięKULTURY blog and 
“W pierwszym rzędzie” theatre cycle at 
RMF Classic radio, selector for the Boska 
Komedia / Divine Comedy International 
Theatre Festival and for the Paszport 
Awards from Polityka weekly. Works with 
key Polish theatre festivals. In 2019–21 
he was a curator of the New Theatre Festival 
in Rzeszów and in 2018–20 he worked for 
the Polish Radio. He has been a contributor 
to Teatr, Rzeczpospolita, Tygodnik 
Powszechny, Gazeta Wyborcza, and Dziennik 
Gazeta Prawna, and since 2014, he has 
regularly published reviews and interviews 
with theatre artists on his website.

TOMASZ
DOMAGAŁA

JACEK 
CIEŚLAK
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Krytyk teatralny, dziennikarz, publicysta, 
były kierownik redakcji publicystyki 
kulturalnej „Dwójki” Polskiego Radia oraz 
szef działów kultury „Dziennika Polska-
Europa-Świat” i „Przekroju”. Kurator projektu 
Uniwersytet Patrzenia Teatrem w Domu 
Utopii w Krakowie, juror wielu krajowych 
i międzynarodowych festiwali teatralnych 
oraz Warszawskiej Premiery Literackiej. 
Współprowadzący Nowy Tygodnik Kulturalny. 
Stały współpracownik miesięczników 
„Teatr”, „Kraków” oraz magazynu „Presto”. 
Autor książek „Przyczajony geniusz. Janusz 
Gajos. 21 opowieści”, „Zawód: aktor” 
oraz „Pierwsze życie Marka Kondrata”. 
Od niedawna prowadzi autorski blog 
„Zdania Wakara”.

A theatre critic, journalist, essayist, former 
head of the cultural section at Polish Radio 
2 and head of the culture department’s at 
Dziennik Polska–Europa-Świat daily and 
Przekrój magazine. Curator of the Uniwersyt 
Patrzenia Teatrem / University of Looking 
with Theatre project at the Utopia House in 
Kraków, member of Polish and international 
theatre festival juries and of the Warszawska 
Premiera Literacka / Warsaw Literary 
Premiere. Coproducer of Nowy Tygodnik 
Kulturalny. A regular columnist of Teatr and 
Kraków monthlies and Presto magazine. 
Author of such books as Przyczajony 
geniusz. Janusz Gajos. 21 opowieści, Zawód: 
aktor, and Pierwsze życie Marka Kondrata, 
he recently started his auteur blog.

Absolwentka studiów licencjackich 
i studentka studiów magisterskich 
z Wiedzy o Teatrze w Akademii 
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie. Przewodnicząca Samorządu 
Studentów AT. Koordynatorka projektów 
edukacyjnych i społecznych, producentka 
i krytyczka teatralna.

A graduate of bachelor-degree studies, 
and master-degree student of Theatre 
Studies at the Academy of Dramatic Art 
in Warsaw. President of the Academy’s 
Student Self-Government. Coordinator 
of educational and community projects, 
theatre producer and critic.

Absolwentka Wiedzy o Teatrze w Akademii 
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie i podyplomowego 
dziennikarstwa na Uniwersytecie 
Warszawskim. Publikowała w branżowej 
prasie teatralnej – miesięcznikach „Teatr” 
i „Scena”. Od 2004 r. dziennikarka tygodnika 
„Polityka”, zastępczyni kierownika 
działu kultury, pisze (i mówi) głównie 
o teatrze i telewizji.

A graduate of Theatre Studies at the 
Academy of Dramatic Art in Warsaw and 
postgraduate in journalism at the University 
of Warsaw. She has published in specialist 
press focused on theatre, the Teatr and 
Scena monthly. Since 2004, a journalist of 
Polityka weekly, deputy director of its culture 
department, she mostly writes (and talks) 
about theatre and television.

Studentka piątego roku Wiedzy o Teatrze 
w Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie. Pracowała 
w Kinie Muranów i archiwum Teatru Studio.

Fifth-year student of Theatre Studies at 
the Academy of Dramatic Art in Warsaw. 
She has worked in the Muranów Cinema 
and the archives of the Studio Theatre.

JACEK 
WAKAR

JOWITA
MAZURKIEWICZ

IGA 
SKOLIMOWSKA

ANETA 
KYZIOŁ
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Pierwszym pomysłem, który odróżniał Boską 
Komedię od innych festiwali w kraju było 
międzynarodowe jury, oceniające polskie 
spektakle. Interesowało mnie spojrzenie 
z zewnątrz na nasze tematy, polemiki 
i metody pracy. Chciałem również przybliżyć 
polski teatr zagranicznemu widzowi, 
pokazać jego różnorodność, odcienie, 
wzajemne inspiracje i ambitne poszukiwanie 
indywidualnych dróg rozwoju. Po 15 latach 
wiem, że o polskim teatrze mówi się 
na świecie jako złożonym fenomenie, 
a nie tylko poprzez dzieła kilku wybitnych 
twórców. Jurorami byli najważniejsi ludzie 
teatru na świecie, kuratorzy i dyrektorzy 
festiwali, szefowie prestiżowych instytucji, 
krytycy. Spośród ponad 100 nazwisk 
wystarczy wspomnieć Carmen Romero, Frie 
Leysen, Antonio Araujo, Dries Doubi, Stefanie 
Carp, Mathias Pees, Sandro Lunin, Meyin 
Wang i Marina Dawidova, aby wyobrazić 
sobie temperaturę i jakość dyskusji 
o polskim teatrze. 
Przez wiele lat kategorie nagród były 
ustalane przez organizatora. Po sygnałach 
od kolejnych gremiów jury uznaliśmy, 
że to właśnie jurorzy będą wybierać 
i dookreślać kategorię. Zgodnie z duchem 
nowoczesnego teatru należy iść za intuicją, 
nie bać się nowych definicji, nazywać 
na nowo, odrzucić odgórne szufladkowanie. 
Bez zmian pozostaje tylko nagroda grand 
prix dla najlepszego spektaklu, ale pozostałe 
9 statuetek (niestety w tym roku nie mamy 
nagród finansowych) całkowicie zależeć 
będzie od kreatywności jurorów.

Bartosz Szydłowski

The first distinctive factor of the Boska 
Komedia / Divine Comedy among Polish 
theatre festivals was the international jury 
assessing Polish plays. I wanted to have 
in an external eye taking insight into our 
matters, arguments, and methods of work. 
I also wanted to bring the Polish theatre 
closer to foreign audiences, and to show 
the variety and shades of the theatre 
together with the initial inspirations and 
ambitious searches for individual paths of 
development. Now, 15 years into the journey, 
I know that the Polish theatre is discussed in 
the world as a complex phenomenon rather 
than just a cluster of outstanding artists. 
The successive juries were key figures in 
the world’s theatre, festival curators and 
directors, heads of prestigious institutions, 
and critics. Among over 100 names it 
is perhaps enough to mention Carmen 
Romero, Frie Laysen, Antônio Araújo, Dries 
Doubi, Stefanie Carp, Matthias Pees, and 
Marina Davidova to realise the temperature 
and quality of the discussion about the 
Polish theatre.
For many years the organiser made decisions 
about the categories of the prizes awarded. 
However, the hints from the successive 
juries made us pass the decisions about the 
categories to the jury. Following the spirit 
of the modern theatre, rather than be afraid 
of new definitions, we follow intuition, give 
things new names, and reject any imposed 
pigeonholing. The only prize that has 
remained from the previous concept is the 
Grand Prix for the best production, however 
the remaining nine statuettes (Alas! There 
are no pecuniary prizes this year.) will fully 
depend on the ingenuity of the jury.

Bartosz Szydłowski

jury 
/ jury
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Ze studiów z dziedziny chemii przeniósł 
się na Akademię Teatralną w Pradze, którą 
ukończył jako reżyser. Karierę zawodową 
rozpoczął w Czeskich Budziejowicach, 
gdzie od 1998 r. pracował jako dyrektor 
teatru, a od 2006 r., prowadził jego zespół 
jako dyrektor artystyczny. W tym czasie 
występował też gościnnie jako reżyser 
w wielu czeskich teatrach. Od 2013 r. jest 
dyrektorem generalnym Teatru Narodowego 
w Brnie – drugim pod względem wielkości 
teatrem w Czechach ze stałym zespołami 
baletowym, dramatycznym i operowym. 
Dysponujący trzema imponującymi salami 
teatr organizuje trzy międzynarodowe 
festiwale: Janáček Brno, Theatre World Brno 
oraz Dance Brno. Martin Glaser nie zaprzestał 
swojej kariery reżysera teatralnego, choć 
ostatnio reżyseruje również opery. Swoje 
najnowsze spektakle oparł na dziełach 
Tracy’ego Lettsa, Rolanda Schimmelpfenniga 
czy Václava Havla, a opery – Giuseppe 
Verdiego i Piotra Czajkowskiego.

Studied chemistry at first but later changed 
the subject and graduated as stage director 
from the Theatre Academy in Prague. He 
started his career in České Budějovice, where 
he worked from 1998 as house director, 
to lead the Drama ensemble as Artistic 
Director since 2006. At that time, he also 
staged plays as a guest director in many 
Czech theatres. Since 2013, he has worked 
as General Director of the National Theatre 
in Brno – the second biggest theatre in the 
Czech Republic with three impressive venues 
and permanent ballet, drama and opera 
ensemble. His theatre also organises three 
international festivals: the Janáček Brno, the 
Theatre World Brno, and Dance Brno. Martin 
Glaser has never stopped working as stage 
director in drama and recently also in opera. 
His latest work includes productions by Tracy 
Letts, Roland Schimmelpfennig, and Václav 
Havel, and he has staged the operas of 
Giuseppe Verdi and Petr Tchaikovsky. 

Ukończył kurs aktorski w Erywańskim 
Instytucie Teatru i Kina w 1992 r. Studiował 
zarządzanie w sztuce i politykę kulturalną 
na London City University w 1998 r., 
na Uniwersytecie Amsterdamskim 
w 1999 r. oraz zarządzanie i media 
w Salzburskiej Akademii Sztuk w 2001 r. 
Od 2003 r. jest prezesem (i założycielem) 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 
Performatywnych HIGH FEST. To flagowy 
festiwal teatralny w Armenii, który 
odbywa się w Erewaniu a od 2006 r. 
jest uznany przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Festiwali i Imprez IFEA 
za najważniejszy festiwal w krajach byłego 
ZSRR (z wyjątkiem Moskwy). W latach 
2019–21 HIGH FEST został zaliczony 
przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali 
EFA za jeden z 24 najlepszych festiwali 
europejskich. Od 2006 r. jest zapraszany 
przez London Metropolitan University 
jako profesor. Od 2011 r. kieruje działem 
zarządzania sztuką i polityką kulturalną 
w Państwowym Instytucie Teatru i Kina 
w Erywaniu. Od 2012 r. organizuje w wielu 
krajach Międzynarodowe Festiwale Teatru 
Plenerowego i Cyrku HIGH STREET. Jest 
przewodniczącym Armeńskiego Związku 
Aktorów i prezesem Ormiańskiego 
Narodowego Centrum ASITEJ. Prowadził 
liczne seminaria i wykłady z zakresu polityki 
kulturalnej i zarządzania sztuką w ponad 
20 krajach. Członek IETM, ASSITEJ, IFEA, 
ITI, ITTA, IATL i CIRCOSTRADY.

Graduated from the Yerevan Institute 
of theatre and Cinema in 1992 (Acting 
Course). She studied Arts Management and 
Cultural Policy at London City University 
in 1998, at the University of Amsterdam 
in 1999, and in Salzburg Academy of Arts 
Management and Media in 2001. Since 
2003, she has been the founder-president 
of High Fest International Performing Arts 
Festival – Yerevan’s flagship theatre festival 
that since 2006 has been hailed the main 
festival in the territory of the former USSR 
republics outside by the IFEA International 
Festival and Events Association. In 2019–21 
High Fest was among the 24 best European 
festivals (EFFE Laureates, by European 
Festival Association). Since 2006, she has 
been a visiting professor at the London 
Metropolitan University, and since 2011 – the 
Head of Arts Management and Cultural Policy 
Department at the Yerevan State Institute 
of Theatre and Cinema. In 2012 she began 
organising the High Street International 
Outdoor Theatre and Circus Festivals in many 
countries. President of the Armenian Actors 
Union and of the Armenian National Centre 
of ASSITEJ, she has run numerous seminars 
and lectures in arts management and cultural 
policy in more than 20 countries. Member 
of IETM, ASSITEJ, IFEA, ITI, ITTA, IATL, 
and CIRCOSTRADA.

ARTUR 
GHUKASYAN

MARTIN 
GLASER
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Ukończyła studia z zakresu dziennikarstwa 
na Uniwersytecie Complutense w Madrycie 
(1992–97) a także tańca hiszpańskiego 
w Królewskim Konserwatorium w Madrycie 
( 1991–97). Ponadto ukończyła studia 
magisterskie z zarządzania kulturą 
(muzyka, teatr i taniec) na Uniwersytecie 
Complutense (2005–07). Od 2016 r. pracuje 
przy Festiwalu de Otoño de la Comunidad 
de Madrid, najpierw w roli koordynatora 
artystycznego przy Carlosie Aladro i Carlocie 
Ferrer, a ostatnio jako zastępca dyrektora 
Alberto Conejero. Ważnym elementem 
w karierze zawodowej Luisy Hedo jest 
komunikacja. Pracowała jako autorka 
i redaktorka specjalizująca się w kulturze dla 
Canal Estilo w ramach Canal Satelite Digital. 
Była reżyserem i producentem programu 
Propuestas oraz programu Art.es, w którym 
realizowała programy poświęcone ważnym 
figurom sztuki współczesnej (takim jak Pina 
Baush, Merce Cunningham, Maurice Béjart 
czy Marcel Marceau), a także programy 
poświęcone sztukom performatywnym. 
Ponadto pracowała dla Wydziału Prasy 
i Komunikacji Teatro de la Abadía oraz 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(2008–16) w Madrycie. Realizowała również 
liczne projekty związane z zarządzaniem 
kulturą; ściśle współpracowała z firmą 
Nao d’amores, kierowaną przez Anę 
Zamarę, została delegatem przy organizacji 
Titirimundi en San Isidro, Międzynarodowym 
Festiwalu Teatrów Lalek w Madrycie oraz 
doradcą i projektantem prac w Fundacji 
Federico García Lorca. W 2016 r., wspólnie 
z Lupe Estévezem, stworzyła zespół 
Compañia de Lupe y Luisa specjalizujący się 
w przedstawieniach dla widowni rodzinnej.

Holds a degree in journalism from the 
Complutense University of Madrid (1992–97) 
and a Higher Degree in Spanish Dance 
from the Royal Conservatory of Madrid 
(1991–97). She has also earned a Master’s 
Degree in Cultural Management: Music, 
Theatre, and Dance at the Complutense 
University (2005–07). Since 2016, she 
has worked at the Festival de Otoño de la 
Comunidad de Madrid, first as an artistic 
coordinator with Carlos Aladro and Carlota 
Ferrer, and more recently as Deputy Director 
to Alberto Conejero. Other highlights of her 
professional career are related to the field 
of communication. She worked as a writer 
specialising in Culture for Canal Estilo of 
Canal Satelite Digital. She was director and 
producer of the Propuestas and Art.es, for 
which she produced programmes dedicated 
to important names in contemporary art 
(Pina Bausch, Merce Cunningham, Maurice 
Béjart, and Marcel Marceau) and to the 
performing arts. She was also part of the 
Press and Communication Departments 
of the Teatro de la Abadía, and the Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía in 
Madrid (2008–16). She has undertaken many 
projects related to cultural management, 
worked closely with the company Nao 
d’amores directed by Ana Zamara, and 
was also a delegate of Titirimundi en San 
Isidro and the International Puppet Theatre 
Festival in Madrid, and advisor and activities 
programmer at the Federico García Lorca 
Foundation. In 2016, with Lupe Estévez, 
she created the Compañia de Lupe y Luisa 
specialising in theatre for family audiences.

Urodzony w 1974 r. w Lipsku, niemiecki 
dramaturg, kurator i menedżer teatralny. 
Studiował teatrologię i muzykologię 
w Berlinie i w Toronto oraz uzyskał tytuł 
magistra teatrologii. W latach 2001–04 wraz 
z Amelie Deuflhard odpowiadał za program 
artystyczny berlińskiej Sophiensaele, jednego 
z czołowych niemieckich niezależnych 
domów produkcyjnych zajmujących się 
współczesną sztuką sceniczną. Od 2005 
do 2013 pracował jako dramaturg 
i kierownik projektów w Schauspiel Stuttgart 
(Państwowych Teatrach Stuttgartu), gdzie 
tworzył i produkował liczne festiwale 
i międzynarodowe projekty teatralne. 
W latach 2014–18 był dyrektorem 
artystycznym Kunstfest Weimar – 
dorocznego festiwalu sztuki współczesnej 
w Weimarze w Niemczech. Od września 
2018 r. jest dyrektorem artystycznym 
działu dramaturgii w Teatrze Narodowym 
w Mannheim oraz odbywającego się co dwa 
lata Międzynarodowego Festiwalu Schillera 
w Mannheim. W latach 2011–17 był 
prezesem sieci niemieckich dramaturgów 
Dramaturgische Gesellschaft w Berlinie.

Born in 1974 in Leipzig. He is a German 
dramaturg, curator, and theatre as well 
as festival manager. He studied Theatre 
Studies and Musicology in Berlin and Toronto 
and holds an MA in Theatre Studies. In 
2001–04, he and Amelie Deuflhard were 
responsible for the artistic programme of 
the Sophiensaele Berlin, one of Germany’s 
leading independent production houses for 
contemporary performing arts. From 2005 
to 2013, he worked as a dramaturg and 
project manager at Schauspiel Stuttgart 
/ Stuttgart State Theatres, where he 
conceived and produced several festivals 
and international theatre collaborations. 
In 2014–18 he was artistic director of the 
Kunstfest Weimar (Weimar Arts Festival), 
an annual contemporary arts festival in 
Germany. Since September 2018 he has 
been the artistic director of the drama 
department at the Nationaltheatre Mannheim 
and of the biannual International Schiller 
Festival in Mannheim. From 2011 to 2017 
he was president of Dramaturgische 
Gesellschaft (the network of German 
dramaturgs) in Berlin.

LUISA 
HEDO

CHRISTIAN 
HOLTZHAUER
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Silnie koncentruje się na tworzeniu 
i planowaniu artystycznym, posiada 
22-letnie doświadczenie w branży 
artystycznej i kulturalnej. Może poszczycić 
się dokonaniami z zarządzania pracą 
przy dotrzymaniu wymagających 
terminów. Posiada nie tylko umiejętność 
dostosowywania się ale także motywację 
do odnoszenia sukcesów w programach 
festiwalowych i wspomagania sukcesu 
firmy. Skupia się na zwieszaniu budżetu 
i pozyskiwaniu pieniędzy z zagranicy 
na realizację programu festiwalu. 
Koncentracja na działalności dydaktycznej 
pozwala jej na dzieleniu się doświadczeniem 
z młodym pokoleniem. Skutecznie 
komunikuje się z młodymi ludźmi, 
personelem i klientami oraz pracuje 
niestrudzenie, aby dotrzymywać standardów 
jakości. Posiada umiejętność pracy 
w środowiskach pod znaczną presją przy 
naglących terminach.

Highly focused on artistic creation and 
planning, she has 22 years of experience in 
art and culture industry and a proven record of 
managing workloads and meeting deadlines. 
Adaptable and motivated to succeed creating 
festival programmes and contributing 
to company success, she focuses on budget 
development and finding money from abroad 
to carry out the festival programme. A focused 
teacher and effective communicator 
especially with young people, she brings her 
experience to the young generation as well 
as staff and customers, working tirelessly 
to achieve quality standards. She feels 
comfortable working under high pressure 
in deadline-driven environments.

Od 2012 r. jest kuratorem i koordynatorem 
imprez Międzynarodowego Festiwalu 
Teatralnego w Sibiu, od 2015 r. – 
konsultantem artystycznym Teatru 
Narodowego Radu Stanca, a od 2022 r. 
koordynatorem platformy cyfrowej 
Teatru Narodowego Radu Stanca – 
www.scena-digitala.ro. W 2018 r. uzyskał 
tytuł doktora z dziedziny nauk teatralnych 
i sztuk performatywnych na podstawie 
dysertacji „Models in Cultural Management, 
Individual Training and Community 
Development: Sibiu International Theatre 
Festival”, wykłada na Wydziale Dramatu 
i Studiów Teatralnych Uniwersytetu 
im. Luciana Blagi w Sibiu.

Vicențiu Rahău has been curator and 
coordinator of the Indoor Events of the Sibiu 
International Theatre Festival since 2012, the 
Artistic Consultant of Radu Stanca National 
Theatre since 2015, and coordinator of 
the Radu Stanca National Theatre’s digital 
platform, www.scena-digitala.ro since 2022. 
Holder of a PhD in Theatre and Performing 
Arts since 2018 for the “Models in Cultural 
Management, Individual Training and 
Community Development: Sibiu International 
Theatre Festival”, he teaches at the 
Department of Drama and Theatre Studies of 
the Lucian Blaga University in Sibiu.

Niezależna dramaturżka. Studiowała 
teatrologię i medioznawstwo w Berlinie 
i Dublinie oraz międzynarodową dramaturgię 
w Amsterdamie i Gandawie. Od 2008 r. 
współpracuje na arenie międzynarodowej 
z niezależnymi artystami teatralnymi 
i zespołami w dziedzinie eksperymentalnych 
sztuk scenicznych. Pracowała również dla 
międzynarodowych festiwali artystycznych 
(m.in. Transmediale i Dance Congress) oraz 
takich multidyscyplinarnych ośrodków sztuki 
jak Vooruit w Gandawie i HAU Hebbel am 
Ufer w Berlinie. Wielokrotnie pełniła funkcję 
doradcy artystycznego twórców teatralnych 
kończących studia magisterskie DAS 
Theater na Amsterdamskim Uniwersytecie 
Sztuk Pięknych, a także wykładała 
na Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Zurychu 
(ZHdK). Od 2013 do 2016 r. tworzyła 
program i organizowała międzynarodowy 
festiwal sztuk performatywnych Foreign 
Affairs na Berliner Festspiele. Od 2017 r. jest 
członkiem rady programowej Zürcher Theater 
Spektakel. W 2021 r. weszła do zarządu 
niemieckiego centrum Międzynarodowego 
Instytutu Teatralnego (ITI). Obecnie jest 
także doradcą programowym Theater der 
Welt 2023. Urodziła się w NRD, obecnie 
mieszka w Berlinie.

Independent dramaturg. She studied 
Theatre and Media Studies in Berlin and 
Dublin as well as International Dramaturgy 
in Amsterdam and Ghent. Since 2008, she 
has worked internationally with independent 
theatre artists and companies in the field 
of experimental performing arts. She also 
worked for various international art festivals 
including Transmediale and Dance Congress, 
and at multidisciplinary art venues such as 
Vooruit in Ghent and HAU Hebbel am Ufer in 
Berlin. Maria has repeatedly acted as artistic 
advisor to theatre creatives graduating 
from the MA programme DAS Theatre at 
the Amsterdam University of the Arts and 
also taught at the Zurich University of the 
Arts (ZHdK). From 2013 to 2016, she was 
involved in the programme development 
and organisation of the Foreign Affairs 
International Performing Arts Festival at 
Berliner Festspiele. Since 2017, she has 
been a member of the programme board 
of Zürcher Theatre Spektakel. In 2021, she 
joined the board of the German centre of 
the International Theatre Institute (ITI). 
Currently, she is also programme advisor 
for the Theatre der Welt 2023. Maria was 
born in East Germany (GDR) and currently 
lives in Berlin.

MARIA 
RÖSSLER

VICENȚIU 
RAHĂU

LEMAN 
FIGEN 
YILMAZ
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TEATR WSPÓŁCZESNY W SZCZECINIE 
 / WSPÓŁCZESNY THEATRE IN SZCZECIN

ODLOT / FLIGHT
REŻYSERIA / DIRECTED BY ANNA AUGUSTYNOWICZ

13.12 WTOREK / TUESDAY 17:00 
13.12 WTOREK / TUESDAY 20:00
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Jacek Cieślak

MOS – MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI / MAŁOPOLSKA GARDEN OF ART

Mit katastrofy smoleńskiej, 
romantyczne upiory, pogłosy 
Wyspiańskiego i Gombrowicza, 
poezja Norwida oraz dzisiejsza wojna 
polskich plemion w przejmującym, 
gorzkim i dowcipnym spektaklu 
wieloletniej szefowej szczecińskiego 
Teatru Współczesnego, jednej 
z najważniejszych polskich 
inscenizatorek ostatnich dekad. 
Dokąd zawiedzie nas i jak się skończy 
lot linii Dawne Bohatery? Podstawą 
scenariusza jest pisany przed kilkoma 
laty poemat Zenona Fajfera pod tym 
samym tytułem, dotychczas uważany 
za niemożliwy do przeniesienia 

The myth of the Smolensk Catastrophe, 
spectres of Romanticism, the echoes 
of Wyspiański and Gombrowicz, the 
poetry of Norwid, and the current 
skirmishes between the Polish tribes in 
a touching, bitter, and witty production 
by the long-term director of the 
Współczesny Theatre in Szczecin, one 
of the most important dramatists of the 
last decades. Where will we be taken 
on board of a Bygone Heroes Airlines, 
and how is the flight going to end? 
The scenario was based on Zenon 
Fajfer’s poem of the same title, 
believed unstageable until now. Odlot 
/ Flight premiered on 13 December 
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PRODUKCJA: Teatr Współczesny w Szczecinie / PRODUCED BY Współczesny 
Theatre in Szczecin

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 90′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Anna Augustynowicz
SCENOGRAFIA / SCENOGRAPHY: Marek Braun
KOSTIUMY / COSTUMES: Tomasz Armada, Martyna Konieczny
MUZYKA / MUSIC: Jacek Wierzchowski
WIDEO / VIDEO PROJECTIONS: Wojciech Kapela
RUCH SCENICZNY / MOVEMENT DIRECTOR: Zbigniew Szymczyk
REŻYSERIA ŚWIATŁA / LIGHTS DIRECTOR: Krzysztof Sendke
ASYSTENT REŻYSERA / ASSISTANT DIRECTOR: Adam Kuzycz-Berezowski
ASYSTENT SCENOGRAFA / ASSISTANT SCENOGRAPHER: Karolina Babińska

OBSADA / CAST: Anna Januszewska, Irena Jun (gościnnie), Barbara Lewandowska 
/ Joanna Matuszak, Grażyna Madej, Magdalena Myszkiewicz, Paweł Adamski, 
Wojciech Brzeziński (gościnnie), Grzegorz Falkowski (gościnnie), Mirosław 
Gawęda (gościnnie) Bogusław Kierc (gościnnie), Nikodem Księżak, Adam 
Kuzycz-Berezowski, Wiesław Orłowski, Zbigniew Szymczyk (gościnnie), 
Przemysław Walich, Mateusz Wiśniewski (gościnnie), Bartosz Włodarczyk 
(gościnnie) oraz Zofia Walich

OD
LO

T 
/ F

LIG
HT

na scenę. Premiera „Odlotu” odbyła się 
13 grudnia 2021, dokładnie trzydzieści 
lat od pierwszego przedstawienia 
Anny Augustynowicz zrealizowanego 
w Teatrze Współczesnym. Z tego 
powodu stanowi on kodę jej twórczości, 
okazję do artystycznego rachunku 
sumienia, autoironicznego rozliczenia 
z własną estetyką i reżyserskim 
stylem. Paradoksalnie, spektakl 
jest bardzo krakowski z ducha, ma 
w sobie wiele z nostalgii i straceńczego 
humoru Piwnicy pod Baranami. 
Nikt tak jak Anna Augustynowicz, 
za „Odlot” wyróżniona prestiżową 
Nagrodą Swinarskiego przyznawaną 
przez redakcję miesięcznika 
„Teatr”, nie potrafi przykładać lustra 
polskiej rzeczywistości.

2021, precisely 30 years from Anna 
Augustynowicz’s first production at 
the Współczesny. Thus, it provides 
a coda for her work, an opportunity for 
an artistic soul-searching, self-ironic 
coming to terms with own aesthetics 
and directing style. Paradoxically, 
the play is set deeply in the Kraków 
spirit, and has much in common with 
a nostalgia and the bitter wit of the 
Vault Under the Rams (Piwnica pod 
Baranami). None can hold a looking 
glass for the Polish reality to see itself 
in it like Anna Augustynowicz, recipient 
of the prestigious Swinarski Prize 
awarded by the “Teatr” Monthly.
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TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE 
 / THE JULIUSZ SŁOWACKI THEATRE IN KRAKÓW

DZIADY 
/ THE FOREFATHERS’ EVE
REŻYSERIA / DIRECTED BY MAJA KLECZEWSKA

13.12 WTOREK / TUESDAY 19:00
TEATR IM. JULIUSZ SŁOWACKIEGO, DUŻA SCENA / THE SŁOWACKI THEATRE, MAIN STAGE

Zapewne najważniejsze, gdy idzie 
o społeczny oddźwięk, polskie 
przedstawienie ostatnich miesięcy, 
artystyczne spełnienie Mai 
Kleczewskiej i zespołu aktorskiego 
Teatru Słowackiego w Krakowie. Jedna 
z najbardziej bezkompromisowych 
reżyserek w roli Konrada / Konrady 
obsadza Dominikę Bednarczyk, 
bowiem dochodzi do wniosku, 
że w dzisiejszej Polsce i w dzisiejszym 
świecie targanym dramatycznym 
niepokojem to kobieta jest zdolna 
wziąć na siebie odpowiedzialność 
za wspólnotę, staje na pierwszej 
linii frontu, ponosi prawdziwą ofiarę. 

Probably the most important Polish 
production in the last months, as far 
as the response in the community 
goes. The artistic fulfilment of Maja 
Kleczewska and the actors of the 
Słowackiego Theatre in Kraków. 
One of the most uncompromising 
directors set Dominika Bednarczyk as 
Konrad / Konrada, having concluded 
that one who is capable of assuming 
responsibility for the community, 
stand on the first line of the front, and 
be the true sacrifice in contemporary 
Poland and world riven with dramatic 
apprehensions must be a woman. 
Kleczewska reads Adam Mickiewicz’s 
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PRODUKCJA: Teatr im. Juliusza Słowackiego / PRODUCED BY The Słowacki Theatre

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 170′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Maja Kleczewska
DRAMATURGIA / DRAMATIST: Łukasz Chotkowski
SCENARIUSZ SCENICZNY / PLAYWRIGHT: Łukasz Chotkowski, Maja Kleczewska
SCENOGRAFIA, REŻYSERIA ŚWIATŁA / SCENOGRAPHER, LIGHTS DIRECTOR: Katarzyna Borkowska
KOSTIUMY / COSTIUMES: Konrad Parol
MUZYKA / MUSIC: Cezary Duchnowski
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Kaya Kołodziejczyk
CHOREOGRAFIA MENUETA ZESPOŁU CRACOVIA DANZA / CHOREOGRAPHY FOR CRACOVIA DANZA’S MINUET: 

Romana Agnel

OBSADA / CAST: Tomasz Augustynowicz, Dominika Bednarczyk, Hanna Bieluszko, 
Lidia Bogaczówna, Rafał Dziwisz, Dorota Godzic, Marcin Kalisz, Karolina Kazoń, 
Agnieszka Kościelniak, Kaya Kołodziejczyk (gościnnie), Karol Kubasiewicz, Maciej 
Jackowski, Tomasz Międzik, Jan Peszek (gościnnie), Agnieszka Przepiórska / 
Natalia Strzelecka, Sławomir Rokita, Marcin Sianko, Feliks Szajnert, Katarzyna 
Zawiślak-Dolny, Tadeusz Zięba oraz tancerze Baletu Cracovia Danza: Ewelina 
Keller, Zuzanna Ruta, Anna Szklener, Simon Bacik, Michał Kępka / Filip 
Świeczkowski, Łukasz Szkiłądź
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Kleczewska czyta arcydzieło Adama 
Mickiewicza jako tekst profetyczny, 
odnajdując w nim przerażająco celny 
komentarz do aktualnych wydarzeń. 
Portretuje podzieloną Polskę, 
doświadczaną opresją ze strony 
władzy i Kościoła, ale jest jak najdalej 
od doraźnego politycznego kabaretu. 
Z czasem spektakl nabiera nowej grozy. 
Po 24 lutego i inwazji Rosji na Ukrainę 
zyskał ostry, antyrosyjski wydźwięk, 
co ukazuje kreśloną grubą kreską, ale 
też na wskroś przenikliwa rola Jana 
Peszka – Nowosilcowa – kreacja co się 
zowie przerażająca.

masterpiece as a prophetic text and 
discovers in it a valid commentary 
on the current events. She portrays 
the divided Poland, haunted by 
oppression from the powers that be 
and the church, yet steps as far from 
the current political cabaret as she only 
can. With time, a new horror entered 
the play. After 24 February and the 
Russian invasion of Ukraine, it gained 
a sharp anti-Russian undertone which 
is portrayed in the role of Jan Peszek 
– Novosiltsov: drawn in broad swipes 
of the brush yet thoroughly piercing. 
A truly horrifying creation.
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TEATR POLSKI W POZNANIU 
 / TEATR POLSKI IN POZNAŃ

CUDZOZIEMKA 
/ THE STRANGER
REŻYSERIA / DIRECTED BY KATARZYNA MINKOWSKA

9.12 PIĄTEK / FRIDAY 21:00
NARODOWY STARY TEATR, DUŻA SCENA / THE NATIONAL STARY THEATRE, MAIN STAGE

Katarzyna Minkowska, przedstawicielka 
najmłodszego pokolenia polskich 
reżyserek teatralnych, sięga 
po klasyczną międzywojenną 
powieść Marii Kuncewiczowej, 
do dziś uchodzącą za wzór pisarstwa 
psychologicznego i największe 
osiągnięcie autorki. We współpracy 
ze świetnie dysponowanym zespołem 
aktorskim Teatru Polskiego w Poznaniu 
tworzy w jej oparciu spektakl na wskroś 
współczesny, ale też zgodny z duchem 
oryginału, trafiający w jego ton, nie 
bojący się prawdziwego wzruszenia. 
Róża (w tej roli Alona Szostak, 
aktorka o rosyjskich korzeniach, 

Katarzyna Minkowska, a representative 
of the youngest generation of Polish 
theatre directors reaches for a classical 
novel of Maria Kuncewiczowa from 
between the two world wars, still 
considered a model psychologic 
portrayal and the author’s greatest 
achievement. She uses it, cooperating 
with the vigorous acting ensemble of 
the Polski Theatre in Poznań to make 
a thoroughly contemporary play that 
remains consistent with the spirit 
of the original, continuing upon its 
tone, and not afraid of true emotions. 
Róża (in that role, Alona Szostak, an 
actress of Russian pedigree, living 
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PRODUKCJA: Teatr Polski w Poznaniu / PRODUCED BY Teatr Polski in Poznań

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 140′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Katarzyna Minkowska
SCENARIUSZ / WRITER: Katarzyna Minkowska, Tomasz Walesiak
DRAMATURGIA / DRAMATURG: Tomasz Walesiak
MUZYKA / MUSIC: Wojciech Frycz
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Aneta Jankowska
SCENOGRAFIA / SCENOGRAPHY: Katarzyna Minkowska, Łukasz Mleczak
KOSTIUMY / COSTUMES: Łukasz Mleczak
ŚWIATŁO / LIGHTS: Paulina Góral
WIDEO / VIDEO PROJECTIONS: Agata Rucińska
KIEROWNICTWO MUZYCZNE / MUSIC DIRECTOR: Adam Domurat

OBSADA / CAST: Barbara Krasińska, Monika Roszko, Kornelia Trawkowska, Mariusz 
Adamski, Michał Kaleta, Michał Sikorski, Alona Szostak, Andrzej Szubski

SPEKTAKL Z TOWARZYSZENIEM Orkiestry Antraktowej Teatru Polskiego w Poznaniu 
/ ACCOMPANIED BY the Orkiestra Antraktowa of the Polski Theatre in Poznań

CU
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od wielu lat żyjąca i pracująca 
w Polsce) próbuje ukształtować 
córkę na własne podobieństwo, nie 
zważając na koszty, jakie obie przy 
tym poniosą. Opowieść o miłości 
czułej i toksycznej jednocześnie oraz 
poruszający portret kobiety składają 
się na inscenizację wciągającą, 
nieobojętną. To teatr dla każdego, 
tyle że w przypadku „Cudzoziemki” 
Minkowskiej nie oznacza 
to jakichkolwiek kompromisów.

and working in Poland for many years) 
tries to model her daughter to her 
own image, irrespective of the costs 
that they are both going to bear in 
the process. A tale of love that is 
both tender and toxic, and a moving 
portrait of a woman build a fascinating 
mood, far from indifference. This 
theatre is for everyone, which in the 
case of Minkowska’s Cudzoziemka 
/ The Stranger does not mean 
any compromises.
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TEATR POWSZECHNY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA W WARSZAWIE 
I TEATR POWSZECHNY W ŁODZI 
 / ZYGMUNT HÜBNER POWSZECHNY THEATRE IN WARSAW 
AND POWSZECHNY THEATRE IN ŁÓDŹ

IMAGINE
REŻYSERIA / DIRECTED BY KRYSTIAN LUPA

10.12 SOBOTA / SATURDAY 18:00
NAPISY W JĘZYKU ANGIELSKIM / SUBTITLES IN ENGLISH

11.12 NIEDZIELA / SUNDAY 18:00
NAPISY W JĘZYKU FRANCUSKIM / SUBTITLES IN FRENCH

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO, DUŻA SCENA / THE SŁOWACKI THEATRE, MAIN STAGE

„Co spierdoliliśmy?” – to pytanie 
powraca w nowej inscenizacji wielkiego 
reżysera wielokrotnie. Zadaje je 
sam Krystian Lupa – generacji New 
Age wierzącej hipisowskim ideałom 
bezgranicznej wolności, a potem 
zatracającej się w koniunkturalnych 
gierkach, ale też samemu sobie i sobie 
podobnym, z których niektórzy „siedzą 
w sejmie”. Do umierającego guru 
Antonina (Grzegorz Artman i Andrzej 
Kłak) na stypę za życia przychodzą 
m.in. Patti Smith (Marta Zięba), Janis 
Joplin (Karolina Adamczyk), Susan 
Sontag (Anna Ilczuk). Kluczową sceną 
widowiska jest zmartwychwstanie 

“What have we fucked up?” is 
a question returning repeatedly in the 
new play of the great director. Krystian 
Lupa asks it to the New Age generation 
believing the flower power ideals of 
boundless freedom, and then getting 
lost in little weather-vane charades but 
also to himself and his likes, some of 
whom “sit in the parliament”. Coming 
for the wake feast while the dying 
guru Antonin (Grzegorz Artman and 
Andrzej Kłak) is still alive are Patti 
Smith (Marta Zięba), Janis Joplin 
(Karolina Adamczyk), and Susan 
Sontag (Anna Ilczuk). The key moment 
in the spectacle is the resurrection 
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PRODUKCJA: Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie i Teatr 
Powszechny w Łodzi / PRODUCED BY Zygmunt Hübner Powszechny Theatre in Warsaw 
and Powszechny Theatre in Łódź

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 360′

REŻYSERIA, SCENOGRAFIA / DIRECTOR, SCENOGRAPHER: Krystian Lupa
SCENARIUSZ: Krystian Lupa i kreacja zbiorowa aktorów / WRITERS: Krystian Lupa 
and the actors
MUZYKA / MUSIC: Bogumił Misala
KOSTIUMY / COSTUMES: Piotr Skiba
KIEROWNICZKI PRODUKCJI / PRODUCTION MANAGERS: Karolina Pawłoś, Michalina Żemła
WIDEO / VIDEO PROJECTIONS: Natan Berkowicz, Joanna Kakitek

OBSADA / CAST: Karolina Adamczyk, Grzegorz Artman, Michał Czachor, Anna Ilczuk, 
Andrzej Kłak, Michał Lacheta, Mateusz Łasowski, Karina Seweryn, Piotr Skiba, 
Ewa Skibińska, Julian Świeżewski, Marta Zięba

IM
AG

IN
E

Lennona – Jezusa (Michał Lacheta). 
Drugą część wypełniają wizje 
przyszłości i próby diagnozy aktualnego 
stanu ludzkości, z wojną w Ukrainie 
i bestialstwem wschodniego dyktatora 
na czele. Wspaniałe są sceny erupcji 
aktorskiej i czysto ludzkiej swobody 
złączone z słynnym wykonaniem „Don’t 
Let Me Down” Beatlesów na dachu 
wytwórni Apple Corps, podczas 
ostatniego koncertu w ich karierze. 
Nowy spektakl Lupy budzi dyskusje, 
ale udowadnia, że żaden polski artysta 
teatru nie patrzy tak szeroko, tak jak 
on nie widzi całości.

of Lennon – Jesus (Michał Lacheta). 
The second part is taken up by the 
visions of the future and attempts at 
diagnosing the condition of humanity 
now, with the war on Ukraine and 
bestiality of the Eastern dictator 
coming to the fore. Displays of 
acting and scenes of purely human 
freedom combined with the famous 
performance of The Beatles’ Don’t Let 
Me Down on the roof of Apple Corps at 
the last concert in their career. Lupa’s 
new production stimulates disputes 
and proves that no artist of the Polish 
theatre has such a broad view of the 
whole as Lupa.
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TEATR NOWY IM. TADEUSZA ŁOMNICKIEGO W POZNANIU 
 / THE TADEUSZ ŁOMNICKI NOWY THEATRE IN POZNAŃ

ALTE HAJM / STARY DOM 
/ OLD HOUSE
REŻYSERIA / DIRECTED BY MARCIN WIERZCHOWSKI

12.12 PONIEDZIAŁEK / MONDAY 21:00
NARODOWY STARY TEATR, DUŻA SCENA / THE NATIONAL STARY THEATRE, MAIN STAGE

Marcin Wierzchowski przed kilkoma 
laty wygrywał Boską Komedię 
„Sekretnym życiem Friedmannów” 
z krakowskiego Teatru Ludowego. 
Tym razem podejmuje temat 
trudnych relacji polsko-żydowskich, 
naznaczonych powracającymi 
demonami krwawej wspólnej 
przeszłości. Dwie rodziny – Kuszów 
i Dobrowolskich – przewijają się 
od pokoleń przez ten sam dom. Teraz 
odbywa się tu impreza urodzinowa 
jednego z członków familii i tylko 
czekać aż upiory zasiądą do wspólnego 
stołu, zapomniane trupy wreszcie 
wypadną z szaf… Spektakl stworzony 

Marcin Wierzchowski won the Boska 
Komedia / Divine Comedy Festival 
with The Secret Life of the Friedmans 
with Kraków’s Ludowy Theatre several 
years ago. This time he embarks on the 
subject of the difficult Polish–Jewish 
relations, marked with the returning 
demons of the blood shed in the shared 
past. For generations, two families – 
the Kuszes and Dobrowolskis – have 
stayed in the same house. As a member 
of one of them is having a birthday 
party, all we need is to wait for 
the spectres to sit down by the 
common table and see the forgotten 
skeletons finally falling out from the 
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PRODUKCJA Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu /
PRODUCED BY Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 210′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Marcin Wierzchowski
SCENARIUSZ / WRITER: Michael Rubenfeld, Marcin Wierzchowski
SCENOGRAFIA I KOSTIUMY / SETS AND COSTUMES: Magdalena Mucha
MUZYKA / MUSIC: Marta Zalewska
DRAMATURGIA RUCHU / MOVEMENT DIRECTOR: Aneta Jankowska
WIDEO / VIDEO PROJECTIONS: Mateusz Czuchnowski
REŻYSERIA ŚWIATŁA / LIGHTS DIRECTOR: Szymon Kluz

OBSADA / CAST: Dorota Abbe, Weronika Asińska, Aneta Jankowska (gościnnie), Maria 
Rybarczyk, Małgorzata Walenda, Martyna Zaremba-Maćkowska, Sebastian Grek, 
Paweł Hadyński, Andrzej Niemyt, Dariusz Pieróg, Dawid Ptak, Jan Romanowski, 
Michael Rubenfeld (gościnnie)
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w bliskiej współpracy z Michaelem 
Rubenfeldem (który gra tu jedną 
z ról) o najbardziej bolesnych 
sprawach opowiada w konwencję 
teatru środka – szlachetnego, 
ale jednak środka. Przypomina 
chwilami wręcz telenowelę, by 
po jakimś czasie wybuchnąć serią 
nieoczekiwanych kulminacji. 
Jego atutem są mocne, chwilami 
oskarżycielskie role w przeważającej 
mierze młodych aktorów Nowego. 
Rzecz chwilami utrzymana w konwencji 
bezkompromisowych filmów Wojtka 
Smarzowskiego, ale zrozumiała nie 
tylko dla polskich widzów.

cupboards. The play, produced in close 
cooperation with Michael Rubenfeld 
(playing one of the characters), speaks 
of the most painful matters in the 
convention of the mainstream theatre – 
noble, and yet mainstream. At times, 
it downright verges on a soap opera 
to burst out into a series of unexpected 
combinations later. The fortes are 
powerful, sometimes accusatory 
roles of (mostly young) actors of the 
Nowy. Some moments follow the 
convention of Wojtek Smarzowski’s 
uncompromising films, yet the whole 
is understandable not only for the 
Polish audiences.
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TEATR POLSKI W POZNANIU / POLSKI THEATRE IN POZNAŃ

ŚMIERĆ JANA PAWŁA II 
/ THE DEATH OF JOHN PAUL II
REŻYSERIA / DIRECTED BY JAKUB SKRZYWANEK

7.12 ŚRODA / WEDNESDAY 17:00
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Magda Piekarska

7.12 ŚRODA / WEDNESDAY 20:30
NARODOWY STARY TEATR, DUŻA SCENA / THE NATIONAL STARY THEATRE, MAIN STAGE

Ostatnie godziny życia umierającego 
papieża, ludzka agonia w największym 
możliwym zbliżeniu. Rozpad ludzkiego 
ciała, chwytanie oddechu, próby 
przyjmowania pokarmów. Umieranie 
człowieka, a nie obdarzonego 
majestatem przedstawiciela Kościoła 
na ziemi, a potem drobiazgowo 
ukazane zabiegi przy martwym ciele 
starca. Jakub Skrzywanek wraz 
z dramaturgiem Pawłem Dobrowolskim 
rekonstruują chwile, które pamiętamy 
z telewizyjnych relacji na żywo 
na przełomie marca i kwietnia 2005 
roku, a mimo to w istocie nie mieliśmy 
do nich dostępu. Dziś, dzięki teatrowi, 

The last hours of life of the dying 
Pope, the last throes of a human in 
the tightest close up possible. The 
decomposition of the human body, 
the catching of breath, attempts at 
ingestion. The dying of a human, 
and not the majesty of the Church’s 
representative on the earth, followed 
by the procedures on an old man’s 
dead body portrayed in meticulous 
detail. Jakub Skrzywanek with 
dramatist Paweł Dobrowolski 
reconstruct the moments we 
remember from live TV coverage 
from the late March and the first 
days of April 2005, even if in fact 
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PRODUKCJA: Teatr Polski w Poznaniu / PRODUCED BY the Polski Theatre in Poznań

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 100′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Jakub Skrzywanek
DRAMATURGIA / DRAMATIST: Paweł Dobrowolski
SCENARIUSZ / WRITER: Jakub Skrzywanek, Paweł Dobrowolski
SCENOGRAFIA / SCENOGRAPHY: Agata Skwarczyńska
KOSTIUMY / COSTUMES: Paula Grocholska
MUZYKA / MUSIC: Karol Nepelski
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Agnieszka Kryst
WIDEO / VIDEO PROJECTIONS: Rafał Paradowski, Luba Gorobiuk
REŻYSERIA ŚWIATŁA / LIGHTS DIRECTOR: Agata Skwarczyńska

OBSADA / CAST: Barbara Krasińska, Monika Roszko, Kornelia Trawkowska, Mariusz 
Adamski, Alan Al-Murtatha, Piotr B. Dąbrowski, Piotr Kaźmierczak, Jakub Papuga, 
Andrzej Szubski, Bogdan Żyłkowski
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zostajemy zderzeni ze śmiercią 
pozbawioną wzniosłości, ukazywaną 
w najbardziej naturalistycznych 
detalach. I otoczoną bezdusznością 
kościelnych dygnitarzy otaczających 
Jana Pawła II. Czy w nich odbija się 
zimny mechanizm instytucji Kościoła? 
Wstrząsający spektakl jednego 
z najważniejszych polskich reżyserów 
młodego pokolenia nie ma w sobie nic 
z publicystyki, nie ocenia pontyfikatu, 
nie formułuje jakichkolwiek sądów. 
Trudno się jednak pozbyć wrażenia, 
iż jeszcze raz żegnając się z polskim 
papieżem, pokazuje śmierć 
wielkiego mitu Kościoła katolickiego, 
przynajmniej takiego, jakim go 
z tamtych dni zapamiętaliśmy.

we had no access to those. Today, 
thanks to the theatre, we are made 
to face death stripped of the sublime, 
portrayed in the most natural detail. 
And surrounded by the soulless 
inconsiderateness of the church 
luminaries surrounding John Paul II. 
Do they reflect the cold mechanism of 
the church institution? This shocking 
production by one of the most 
important Polish directors of the young 
generation has nothing of journalism, it 
does not review the pontificate or form 
any judgement whatsoever. However, 
it is hard to shake off the impression 
that saying farewells to the Polish 
pope once again, it shows the death of 
a great myth of the Catholic Church, at 
least in the form we have remembered 
it from those days.
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TEATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE 
 / STEFAN JARACZ THEATRE IN OLSZTYN

ŁATWE RZECZY 
/ SIMPLE THINGS
REŻYSERIA / DIRECTED BY ANNA KARASIŃSKA

8.12 CZWARTEK / THURSDAY 18:00 
8.12 CZWARTEK / THURSDAY 20:00
MOS MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI / MOS MAŁOPOLSKA GARDEN OF ART

„Łatwe rzeczy”? Wcale niełatwe. 
Reżyserka Anna Karasińska woli nie 
nazywać ich przedstawieniem, a pracą. 
Stworzyła ją wspólnie z nestorką 
olsztyńskiego Teatru im. Stefana 
Jaracza Ireną Telesz-Burczyk i jedną 
z najciekawszych jego aktorek Mileną 
Gauer W swobodnym tonie opowiadają 
one o sobie, o teatrze, o aktorskich 
marzeniach, tęsknotach, marzeniach 
i rozczarowaniach. Te historie są bardzo 
ich, bardzo osobiste, a jednak odbija 
się w nich prawda o teatrze. „Łatwe 
rzeczy” to sceniczny drobiazg, pisany 
małymi literami, mówiony szeptem, 
na wskroś ujmujący. Od czasu 

Łatwe rzeczy / Simple Things? No, 
they are not simple. Director Anna 
Karasińska prefers to call them work 
rather than play. A work she created 
with the doyenne of the Olsztyn-based 
Stefan Jaracz Theatre, Irena Telesz-
Burczyk, and one of its most thought-
provoking actresses, Milena Gauer. 
They discuss themselves, the theatre, 
the dreams of the actors, yearnings, 
dreams, and disillusions at liberty. The 
stories are diverse and highly personal, 
and yet they reflect the truth about 
the theatre. Łatwe rzeczy / Simple 
Things is a trifle for the stage, written 
in noncapital letters, whispered, and 
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PRODUKCJA: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie / PRODUCED BY Stefan Jaracz Theatre 
in Olsztyn

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 50′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Anna Karasińska

OBSADA / CAST: Milena Gauer, Irena Telesz-Burczyk
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debiutanckiego przedstawienia 
„Ewelina płacze”, zrealizowanego 
w TR Warszawa, Anna Karasińska 
to gorące nazwisko w młodym polskim 
teatrze. Wypracowała w swych 
spektaklach autorski minimalistyczny 
styl, podkreślający umowność 
scenicznej rzeczywistości i bazujący 
na wyobraźni widzów. Spotkanie 
z olsztyńskimi aktorkami wniosło do jej 
teatru nową barwę, skutkując trudnym 
do zapomnienia seansem dla ludzi 
o wielkiej wrażliwości.

thoroughly captivating. Since her 
debut, Ewelina płacze / Ewelina’s Crying 
at the TR Warszawa, Anna Karasińska 
has been a hot name in the young 
Polish theatre. Her productions have 
worked out a proprietary minimalist 
style emphasising the conventionality 
of onstage reality and drawing from 
the imagination of the audiences. 
A meeting with the Olsztyn actresses 
brought a new colour into the theatre, 
resulting in an unforgettable show for 
people of great sensitivity.
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TEATR BARAKAH W KRAKOWIE / THE BARAKAH THEATRE IN KRAKÓW

ANIOŁY W AMERYCE, 
CZYLI DEMONY W POLSCE 
/ ANGELS IN AMERICA, 
OR DEMONS IN POLAND
REŻYSERIA / DIRECTED BY MICHAŁ TELEGA

8.12 CZWARTEK / THURSDAY 17:00
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Tomasz Domagała

TEATR BARAKAH / THE BARAKAH THEATRE

Dokumentalny spektakl Michała Telegi 
traktuje głośny dramat Tony’ego 
Kushnera, niegdyś słynny chociażby 
dzięki inscenizacji Krzysztofa 
Warlikowskiego, jedynie jako punkt 
wyjścia do opowieści rozgrywającej 
się tu i teraz – w Polsce XXI wieku. 
Biorą w nim udział artyści na różnych 
etapach zawodowej drogi, ale 
przede wszystkim ci, którzy dopiero 
są na starcie. A teraz konfrontują nas, 
widzów, z boleśnie szczerymi, a czasem 
rozbrajająco zabawnymi opowieściami 
o miejscach, w których żyli i dorastali, 
a z których wyjechali w pogoni za 
swoimi marzeniami i o tym, jak 

Michał Telega’s documentary drama 
only takes Tony Kushner’s acclaimed 
drama, made famous in the past 
thanks to i.a., Krzysztof Warlikowski, 
as a starting point for a tale taking 
place here and now: Poland of the 
21st century. Participants are artists 
at different stages of their professional 
careers, most of them, however, are 
only at its start. And now they’re 
confronting us, the audience with 
the painfully sincere and sometimes 
disarmingly funny tales about the 
places they lived and grew up in that 
they left chasing their dreams, and how 
those have been verified by reality. 
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PRODUKCJA: Teatr Barakah / PRODUCED BY The Barakah Theatre

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 90′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Michał Telega
MUZYKA / MUSIC: Piotr Korzeniak
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Piotr Mateusz Wach
INSTALACJA PERFORMATYWNA „PARADISO BRICKS” / “PARADISO BRICKS” PERFORMATIVE INSTALLATION: 

Krzysztof Marchlak

OBSADA / CAST: Wojciech Kałuża, Michał Młodnicki, Monika Kufel, Ana Nowicka, 
Marek Szajnar, Łukasz Szleszyński, Dawid Tas
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zweryfikowała je rzeczywistość. Układa 
się to w kronikę różnorodnych coming 
outów, wyjść z szaf, powstałą dzięki 
godzinom rozmów między twórcami, 
rozmów, w których nic nie zostało 
przemilczane. Zrodził się z tego seans, 
który mniej jest teatrem, a bardziej 
osobistym doświadczeniem każdego 
z widzów. Bo w tych historiach możemy 
przejrzeć się absolutnie wszyscy…

The whole is arranged into a chronicle 
of people coming out and leaving the 
cupboards, and is the product of hours 
and hours on end of conversations 
between artists, conversations that 
left nothing unsaid. The play they gave 
origin to is less of a theatre and more 
of a personal experience of every 
person in the audience. Because these 
histories are a perfect a looking glass 
for every one of us.
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TEATR NOWY PROXIMA W KRAKOWIE / THE NOWY PROXIMA THEATRE IN KRAKÓW

NaXUJ. RZECZ 
O PREZYDENCIE ZELENSKIM 
/ NaXUJ. A PLAY ABOUT 
PRESIDENT ZELENSKY
REŻYSERIA / DIRECTED BY PIOTR SIEKLUCKI

9.12 PIĄTEK / FRIDAY 18:00
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Tomasz Domagała

TEATR NOWY PROXIMA / THE NOWY PROXIMA THEATRE

Prawdopodobnie pierwsza na świecie 
sztuka o prezydencie Ukrainy 
Wołodymyrze Zelenskim. Kiedyś 
był aktorem, szczególnie dobrze 
czuł się w komediach, jak mało 
kto wywołując śmiech u widzów. 
Jako prezydent Ukrainy stał się 
nie tylko przywódcą swojego kraju 
w chwili wojennej próby, ale i całego 
wolnego świata. Superbohaterem, 
który jest zdolny pokonać każde 
zło. W makabrycznie groteskowym 
spektaklu Prezydent ZE mierzy się 
z własną tożsamością jako aktor, 
polityk, rosyjskojęzyczny Żyd. 
Autorem tekstu jest świetny reporter 

Quite likely the world’s first drama 
about President of Ukraine Volodymyr 
Zelensky. When he was an actor, he 
knew comedies were his oyster as 
had the rare capacity of making the 
audience laugh. As the President of 
Ukraine, he not only became the leader 
of his country at a time when it is put 
to a grave test of war but also of the 
whole free world. A superhero capable 
of overcoming any evil. In the macabre 
grotesque production, President Z will 
stand up to his own identity as an actor, 
politician, and a Russian speaking 
Jew. The text is a work of Ziemowit 
Szczerek, a consummate reporter and 
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PRODUKCJA: Teatr Nowy Proxima / PRODUCED BY The Nowy Proxima Theatre

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 120′

SCENARIUSZ / WRITER: Ziemowit Szczerek
REŻYSERIA / DIRECTOR: Piotr Sieklucki
SCENOGRAFIA I KOSTIUMY / SETS AND COSTUMES: Łukasz Błażejewski
MUZYKA / MUSIC: Paweł Harańczyk
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Karol Miękina
REŻYSERIA ŚWIATŁA / LIGHTS DIRECTOR: Wojciech Kiwacz
CHARAKTERYZACJA / MAKE-UP: Artur Świetny

OBSADA / CAST: Michał Felek Felczak, Katarzyna Krzanowska, Sławomir Sulej, 
Karol Śmiałek, Jacek Stefanik, Piotr Sieklucki, Stanisław Iwanicki,  
Kostya Mayorov, Volodymyr Ryga
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i niepokorny pisarz Ziemowit Szczerek, 
nigdy nie kryjący swego skrajnie 
emocjonalnego stosunku do Ukrainy, 
którą zjeździł wzdłuż i wszerz. Spektakl 
zaś pokazuje nie tylko Zelenskiego, ale 
też jego i nasze otoczenie. Pojawiają się 
Upiór Kijowa, Sobowtór Putina i polski 
artysta Hołodzimierz ze wszystkimi 
cechami naszej nacji. Wszystko zaś 
w brawurowym, niepoprawnym 
widowisku z ukraińskimi pieśniami 
i tańcami. Jeden z największych 
przebojów sezonu teatralnego w całej 
Polsce został zaproszony na Ukrainę, 
gdzie spektakl ma zobaczyć sam 
prezydent Zelenski, oby już niedługo.

disruptive writer, who has never hidden 
his extremely emotional attitude 
to Ukraine, whose breadth and width 
he has visited. The production portrays 
not only Zelensky but also his and our 
environment. Featuring: Kyiv Spectre, 
Putin Double, and a Polish artist 
Hołodzimierz with all the traits of the 
Polish nation. And all that in a bravado 
politically incorrect spectacle with 
Ukrainian songs and dances. One 
of the greatest hits of the theatre 
season in Poland, the play has been 
invited to Ukraine with a promise that 
President Zelensky himself will see it. 
May it be soon.
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PARADISO
Boska Komedia zawsze była otwarta 
na młodych twórców, a dziś otwiera 
się na nich jeszcze szerzej. Energia 
młodych artystów jest niezbędna 
środowisku teatralnemu, stymuluje 
rozwój nowych zjawisk, wyznacza 
tematy sporów, inspiruje. Pomaga 
także starszym pokoleniom, pozwalając 
im jeszcze raz spojrzeć na znane 
kwestie, zobaczyć więcej, inaczej. 
Festiwal od lat z ogromną satysfakcją 
współpracuje z krakowską Akademią 
Sztuk Teatralnych im. Stanisława 
Wyspiańskiego. W tym roku rola AST 
na Boskiej Komedii będzie jeszcze 
bardziej istotna. Obejrzymy dwa 
spektakle dyplomowe powstałe 
pod kierunkiem Wery Makowskx 
i Marcina Libera oraz cztery etiudy 
studentów Akademii.

Boska Komedia / Divine Comedy has 
always been open to young artists, 
and today it opens to them even wider. 
The young artists’ energy is vital for 
the theatre world, as it stimulates 
the development of new challenges, 
defines the subjects of disputes, 
and inspires. It also helps the older 
generations to look once again at the 
questions they have already tackled, 
and to see more and in a different 
light. For years, the festival has 
drawn exceptional satisfaction from 
cooperation with the AST National 
Academy of Theatre Arts in Kraków. 
This year, the role of the AST at the 
Boska Komedia / Divine Comedy 
will even be greater. We will see two 
diploma performances produced 
under the tutelage of Wera Makowskx 
and Marcin Liber, and four etudes by 
AST students
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TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE 
/ THE ŁAŹNIA NOWA THEATRE IN KRAKÓW

NARODZINY WROGOŚCI 
/ THE BIRTH OF HOSTILITY
REŻYSERIA / DIRECTED BY WIKTOR BAGIŃSKI

9.12 PIĄTEK / FRIDAY 16:00
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Magda Piekarska

TEATR ŁAŹNIA NOWA, MAŁA SCENA / ŁAŹNIA NOWA THEATRE, SMALL STAGE

Młody reżyser Wiktor Bagiński przed 
rokiem pokazywał na Boskiej Komedii 
zrealizowane w TR Warszawa „Serce”. 
Jego kariera nabiera rozpędu, powraca 
zatem na festiwal z nowym projektem, 
jednak pozostając wierny własnym 
doświadczeniom i zainteresowaniom. 
U podstaw „Narodzin wrogości” 
stanęło pytanie, kim jest „Murzyn”. Kim 
był dla Jüngera i Borowskiego, a kim 
jest dzisiaj – dla mnie, dla nas? Murzyn 
to dziś symbol Innego. „Inne” to obszar 
zapomnianej albo represjonowanej 
duchowości, którą nieustannie 
wypieramy z naszego odczarowanego 
świata. Ta duchowość śmieszy, żenuje 

At last year’s Boska Komedia / Divine 
Comedy Festival, the young director 
Wiktor Bagiński presented Serce / 
The Heart he produced at the TR 
Warszawa. With his career gaining 
momentum, he returns to the Kraków 
festival with a new project, remaining 
faithful to his experience and interests. 
The foundation of Narodziny wrogości 
/ The Birth of Hostility is the question 
who the “Negro” is. Who “Negro” was 
for Jünger and Borowski, and who they 
are today – for me, for us? The Negro 
is a contemporary symbol of the Other. 
The “Other” is an area of the forgotten 
or suppressed spirituality that we 
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PRODUKCJA: Teatr Łaźnia Nowa w koprodukcji z festiwalem Malta w Poznaniu / PRODUCED BY 

The Łaźnia Nowa Theatre in coproduction with the Malta Festival in Poznań

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 70′

REŻYSERIA, DRAMATURGIA / DIRECTOR, DRAMATIST: Wiktor Bagiński
SCENOGRAFIA / SCENOGRAPHY: Anna Oramus
MUZYKA / MUSIC: Bartek Prosuł
WIDEO / VIDEO PROJECTIONS: Natan Berkowicz
INSPICJENTKA / STAGE MANAGER: Katarzyna Białooka

OBSADA / CAST: Weronika Janosz, Alan Al-Murtatha, Adam Borysowicz, Paweł Charyton
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i budzi lęk, a zarazem jest obiektem 
bezskutecznie tłumionych pragnień. 
Dlatego Murzyn staje się formą 
obłędu, której ulegali biali bohaterzy 
i bohaterki filmu „Narodziny narodu” 
Davida Warka Griffitha z 1915 roku 
– dzieła uznanego za rasistowskie, 
wychwalającego działalność Ku 
Klux Klanu, a jednocześnie punktu 
zwrotnego w historii kina. Dziś 
„Murzyn” to również homoseksualista, 
muzułmanin, kobieta w chuście, Arab, 
uchodźca i Żyd. Oni wszyscy pełnią 
funkcję obronną. Projekt rozwijany 
przez wiele miesięcy swą prapremierę 
miał podczas tegorocznego festiwalu 
Malta. Teraz czas na krakowską 
premierę spektaklu.

incessantly exorcise from our world 
stripped of magic. This spirituality 
makes us laugh, embarrasses, and 
inspires with fear yet at the same time 
is an object of ineffectively quenched 
desires. That is why a Negro becomes 
a form of fixation which overpowered 
the white protagonists of David Wark 
Griffith’s The Birth of a Nation film from 
1915, a work considered racist as it 
extolled the operation of Ku Klux Klan 
providing a turning point in the history 
of the cinema. Today the “Negro” is 
also a homosexual, a Muslim, a woman 
in a headscarf, an Arab, a refugee, 
and a Jew. They all played a defence 
function. Developed for many months, 
the project premiered at this year’s 
Malta Festival. Now time has come for 
the Kraków premiere.
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TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE 
/ THE ŁAŹNIA NOWA THEATRE IN KRAKÓW

WŁASNY POKÓJ 
/ OWN ROOM
REŻYSERIA / DIRECTED BY ZOFIA GUSTOWSKA

10.12 SOBOTA / SATURDAY 19:00
TEATR ŁAŹNIA NOWA, MAŁA SCENA / NOWA THEATRE, SMALL STAGE

„Kobieta musi mieć pieniądze i własny 
pokój, jeśli ma uprawiać twórczość 
literacką” – pisała Virginia Woolf prawie 
sto lat temu. Twórcy spektaklu dziś 
jeszcze raz przyglądają się postulatom 
autorki „Fal” i jej drodze do ich 
wyartykułowania pełną piersią, wbrew 
obowiązującym w tamtym czasie 
ograniczeniom. Co dziś niesie za sobą 
postawa Woolf i czy jej słowa i myśli 
padają na podatny grunt? Wszystko 
zostało załatwione, a może wcale nie, 
może ciągle jesteśmy w najlepszym 
razie na środku drogi? „Własny pokój” 
łączy perspektywę wywiedzioną 
z eseistyki pisarki z historią jej życia 

“A woman must have money and 
a room of her own if she is to write 
fiction” Virginia Woolf wrote nearly 
a hundred years ago. A collective 
composed of the director Zofia 
Gustowska and actors Katarzyna 
Osińska and Daniel Malchar re-
examines the claims of the author of 
The Waves and her path to articulate 
them, at the top of their voices and 
against the limitations binding at 
her time. What does Virginia Woolf’s 
attitude contribute today, and do her 
words and thoughts find a fertile 
ground? Everything has been achieved, 
or perhaps not at all, and we are still at 
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PRODUKCJA: Teatr Łaźnia Nowa / PRODUCED BY: Łaźnia Nowa Theatre

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 60′

NA PODSTAWIE ESEJU VIRGINII WOOLF „WŁASNY POKÓJ” W TŁUMACZENIU AGNIESZKI GRAFF, WYDANEGO 
NAKŁADEM WYDAWNICTWA OSNOVA. / BASED ON VIRGINIA WOOLF’S ESSAY „OWN ROOM” TRANSLATED BY 
AGNIESZKA GRAFF, PUBLISHED BY OSNOVA PUBLISHING HOUSE.

REŻYSERIA / DIRECTOR: Zofia Gustowska
DRAMATURGIA, SCENARIUSZ / SCRIPT: Maria Gustowska
SCENOGRAFIA, KOSTIUMY / SETS AND COSTUMES: Natalia Kozłowska
REŻYSERIA ŚWIATEŁ, ASYSTENT REŻYSERKI / LIGHTS DIRECTOR, ASSISTANT DIRECTOR: Maciej Hanusek
MUZYKA / MUSIC: Wojciech Siwik
WIDEO / VIDEO: Natan Berkowicz
OPERATOR KAMERY / CAMERA: Wojciech Szałaj
INSPICJENTKA / STAGE MANAGER: Jurgita Zaikauskas

OBSADA / CAST: Magdalena Osińska, Daniel Malchar

SPEKTAKL WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Krakowie w ramach programu Fundusz na Start. 
/ COFINANCED BY The Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Kraków under 
Fundusz na Start programme.
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osobistego, dzielonego z Leonardem. 
Oboje byli wrażliwcami, pisali, oboje 
chcąc być ze sobą najbliżej bezlitośnie 
się ranili. Jesteśmy w przestrzeni 
ich domu, z oddali słychać odgłosy 
wojny, ale świat zewnętrzny nie ma 
tu dostępu. Spektakl wychodząc 
od Virginii Woolf prowokuje 
do odkrycia, czy każdy z nas ma własny 
pokój i co przez to rozumie. Czy niesie 
z sobą możliwość osobistej eskpresji 
i manifestowania wolności, a może owa 
wolność – szczególnie w przypadku 
kobiet – jest dziś zagrożona? A może 
sami odpuściliśmy walkę o nasze 
własne pokoje albo przezornie 
zamykamy je na klucz?

best midway on our road? Own Room 
brings together the perspective elicited 
from Wolf’s essays and her personal 
life, which she shared with Leonard. 
They were both sensitive, they were 
both writers, and – eager to be close 
to each other – they hurt each other 
mercilessly. We are inside the house, 
the echoes of war can be heard in the 
distance, yet the external world has 
no access to this place. Starting with 
Virginia Woolf, the production provokes 
the discovery whether every one of 
us has an own room, and what we 
understand by that. Does it bring in 
an option for personal expression and 
manifesting freedom, or perhaps that 
freedom is threatened today, especially 
in the case of women? Or perhaps we 
have given up the fight for our own 
rooms, or we cautiously lock them up 
with a key?
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NOWY TEATR W WARSZAWIE 
/ NOWY THEATRE IN WARSAW

DOM 1 
/ HOME 1
KONCEPCJA / CONCEPT: PIOTR FROŃ, MAREK IDZIKOWSKI

9.12 PIĄTEK / FRIDAY 16:00—21:00
MOS MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI / MOS MAŁOPOLSKA GARDEN OF ART

Projekt „Dom. Plan sytuacyjny” Piotr 
Froń w pierwotnej wersji przygotował 
z myślą o internecie i rozpisał 
na dwanaście odcinków. W każdym 
internetowy widz / czytelnik odwiedza 
jeden z warszawskich domów, aby 
na własną rękę poznawać go wraz 
z jego mieszkańcami. Na festiwalu 
widzowie będą mogli najdosłowniej 
wejść do domu, przedstawionego 
w formie instalacji dźwiękowo-
przestrzennej. Scenografię 
zaprojektował bohater „Domu 1” Marek 
Idzikowski. Pół roku po wyprowadzeniu 
się znów odwiedza rodzinną 
przestrzeń. Z rodzicami, siostrą i babcią 

Piotr Froń originally intended his 
project Dom. Plan sytuacyjny / Home. 
Situational plan for the online and 
broke it into 12 episodes. In each, the 
online viewer / reader visits a Warsaw 
home to get to know it better and 
also to get to know its inhabitants. 
Audience at the festival will have 
a literal opportunity of entering a home 
presented as a sonic and spatial 
installation. The sets were designed 
by the protagonist of Dom 1 / Home 1, 
Marek Idzikowski. He returns to his 
familiar space six months after having 
moved out. He discusses the home 
you never throw anything out of with 
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PRODUKCJA: Nowy Teatr w Warszawie / PRODUCED BY Nowy Theatre in Warsaw

DRAMATURGIA / DRAMATIST: Piotr Froń
SCENOGRAFIA /SCENOGRAPHER: Marek Idzikowski
CZYTAJĄ / NARRATORS: Ewa Dałkowska, Jan Sobolewski, Anna Kozłowska
REALIZACJA DŹWIĘKU / SOUND: Antoni Rylke, Michał Lazar

Hipertekst „Dom. Plan sytuacyjny” został zrealizowany w ramach stypendium 
artystycznego m.st. Warszawy. Cały tekst dramaturgiczny można przeczytać 
na stronie dom.nowyteatr.org / Dom. Plan sytuacyjny / Home. Situational plan 
hypertext was completed as part of an artistic scholarship from the City of Warsaw. 
The whole text of the play can be found at dom.nowyteatr.org

DO
M

 1 
/ H

OM
E 1

rozmawia o domu, z którego nigdy nic 
się nie wyrzuca. Przywołują wspólne 
chwile, zrealizowane i porzucone 
plany i marzenia, no i – najważniejsze 
zwykłą przyjemność z bycia razem. 
Po domu oprowadzają głosy Ewy 
Dałkowskiej, Anny Kozłowskiej 
i Jana Sobolewskiego.

Dom można odwiedzić w każdej chwili 
trwania wydarzenia. Ze względu 
na słuchowiskową i interaktywną 
formułę instalacji, prosimy 
odwiedzających o zabranie ze sobą 
telefonów z dostępem do internetu 
oraz słuchawek. W przestrzeni będą 
umieszczone kody QR prowadzące 
do odpowiednich ścieżek dźwiękowych.

parents, sister, and grandmother. They 
recall the moments spent together, 
the completed and abandoned plans 
and dreams, and – perhaps the most 
important – the ordinary pleasure 
drawn from being together. We will be 
guided around the house by the voices 
of Ewa Dałkowska, Jan Sobolewski, 
and Anna Kozłowska.

The house can be visited at any 
moment while the event lasts. 
To exploit the interactive audio form 
of the installation fully, visitors are 
requested to bring mobile phones with 
Internet access and headsets. The QR 
codes placed throughout the house will 
guide you to appropriate sound chunks.
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TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH, NOWY TEATR W WARSZAWIE 
/ STEFAN ŻEROMSKI THEATRE IN KIELCE, NOWY THEATRE IN WARSAW

LUDWIG
REŻYSERIA / DIRECTED BY JAN JELIŃSKI

7.12 ŚRODA / WEDNESDAY 20:00
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Tomasz Domagała

TEATR ŁAŹNIA NOWA, DUŻA SCENA / ŁAŹNIA NOWA THEATRE, MAIN STAGE

Twórcy spektaklu przekonują, 
że w postaci Ludwiga II Bawarskiego, 
króla Bawarii, mieści się wiele 
osobowości, historii i życiorysów – 
bajkowy król, szalony król, księżycowy 
król, król pacyfista. Mieszają je więc 
ze sobą w kotle przedstawienia, sami 
ciekawi, co się z tego narodzi, na ile 
jego los należy do historii, a na ile 
do współczesności. Mieszają zatem 
i historię z teraźniejszością, bawiąc 
się w teatr na styku tych dwóch sfer. 
„Ludwiga” zaludniają postaci z epoki, 
między innymi Ryszard Wagner 
i księżniczka Sissi, ale całość brzmi 
aż nadto aktualnie. Mowa tu bowiem 

The creatives make us believe that 
the figure of Ludwig II of Bavaria, 
King of Bavaria enveloped multiple 
personalities, stories, and lives – the 
Fairy Tale King, the mad king, the 
Swan King, the pacifist king. Therefore, 
they mix them in the cauldron of the 
drama, themselves curious of what is 
going to come out from that, to what 
degree his life belongs to history and 
to what – to our times. Therefore, they 
mix history with the present, making 
theatre at the interconnection of those 
two realms. Ludwig is populated with 
figures from his time, notably Richard 
Wagner and Princess Sissi, yet the 
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PRODUKCJA: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Nowy Teatr w Warszawie 

/ PRODUCED BY: Stefan Żeromski Theatre in Kielce, Nowy Theatre in Warsaw

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 120′

AUTOR SZTUKI / PLAYWRIGHT: Jan Jeliński
SCENOGRAFIA / SCENOGRAPHY: Dorota Nawrot
KOSTIUMY / COSTUMES: Rafał Domagała
MUZYKA / MUSIC: Teoniki Rożynek
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Agnieszka Kryst
WIDEO / VIDEO: Agata Rucińska
ASYSTENT REŻYSERA / ASSISTANT DIRECTOR: Klaudia Sobura

OBSADA / CAST: Dagna Dywicka, Bartłomiej Cabaj, Joanna Kasperek, 
Anastazja Mackiewicz, Jacek Mąka, Daniel Namiotko, Wojciech Niemczyk, 
Ewelina Pankowska, Andrzej Plata

LU
DW

IG

o antysemityzmie, presji związanej 
ze spełnianiem przypisanych przez 
społeczeństwo ról, szukaniem własnej 
tożsamości, budowaniem utopii 
traktowanej jako lekarstwo na opresję 
otaczającego świata.

whole carries an extremely valid 
message. For the play touches on anti-
Semitism, pressure connected to the 
fulfilment of the roles assigned by the 
community, pursuits of own identity, 
and construction of a utopia to remedy 
the oppressive world surrounding you.
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AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE 
/ STANISŁAW WYSPIAŃSKI AST NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN KRAKÓW

NEXT LEVEL
REŻYSERIA / DIRECTED BY MARCIN LIBER

8.12 CZWARTEK / THURSDAY 20:00 
9.12 PIĄTEK / FRIDAY 17:00
AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE 
/ STANISŁAW WYSPIAŃSKI AST NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN KRAKÓW

Podstawą dyplomowego spektaklu 
studentów Akademii Sztuk Teatralnych 
w Krakowie stała się reporterska 
książka Marka Millera „Sekta 
made in Poland” oraz materiałów 
dokumentalnych zebranych przez 
twórców. W kraju, gdzie do głosu 
dochodzą rożnej maści płaskoziemcy 
i reptilianie, gdy popularna piosenkarka 
kwestionuje istnienie pandemii, 
a tryumfy święcą wszelkie teorie 
spiskowe reżyser Marcin Liber wraz 
ze studentami krakowskiej AST, szukają 
odpowiedzi na pytanie, czym jest 
sekta. No bo wiadomo, że jest zła, ale 
co więcej? Dlaczego sekty są wciąż 

This diploma production by the 
students of the AST National Academy 
of Theatre Arts in Kraków is based 
on Marek Miller’s Sekta made in Poland 
documentary book and documentary 
materials collected by the creatives. 
In the country where flat-earthers 
and reptilians of various hues come 
to prominence, and a popular vocalist 
questions the pandemic, and all 
conspiracy theories thrive, the director 
Marcin Liber and students of the AST in 
Kraków seek answers to the question 
what a sect is. It is evil, we know 
that for certain, but what else? Why 
do sects still pose an attractive course 
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PRODUKCJA: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 

/ PRODUCED BY: Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Kraków

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 160′

REŻYSERIA I ADAPTACJA / DIRECTED AND ADAPTER BY: Marcin Liber
WSPÓŁPRACA DRAMATURGICZNA / COPRODUCING DRAMATIST: Miłosz Mieszkalski (III r. WRD 
/ 3rd year of the Drama Directing Dept) oraz zespół / and the cast
KOSTIUMY, ŚWIATŁO, SCENOGRAFIA / COSTUMES, LIGHTS, AND SETS: Mirek Kaczmarek
ASYSTENCI REŻYSERA / ASSISTANT DIRECTORS: Miłosz Mieszkalski (III r. WRD / 3rd year of the 
Drama Directing Dept), Maria Wójtowicz (IV r. WA / 4th year of the Acting Dept)
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Katarzyna Anna Małachowska
DRONY, NOISY, AMBIENTY / DRONES, NOISES, AMBIENT SOUNDS: Filip Kaniecki MNSL
band / SUCZY KAŁ (gościnnie / guest appearance)
ZDJĘCIA / PHOTOS: Klaudyna Schubert

OBSADA / CAST: Bartosz Czarny, Natalia Gadomska, Bartosz Gomoła, Oskar Jarzombek, 
Emil Owczarek, Natalia Raciborska, Rozalia Rusak, Anita Szepelska, Jacek Tyszkiewicz, 
Maria Wójtowicz, Jakub Wyszomirski

NE
XT

 LE
VE

L

atrakcyjnym kierunkiem ucieczki przed 
rzeczywistością, czego szukają w nich 
wyznawcy? I co mówi o naszym świecie 
fakt, iż jego mieszkańcy niby wszystko 
wiedząc tak bardzo sekt potrzebują? 
„Next Level” to podróż pełna ryzyka 
i emocji. Nikt nie wie, dokąd nas 
zaprowadzi, ale zdecydowanie warto 
się w nią wybrać.

for escaping from the reality, and 
what do the followers seek in them? 
Moreover, what does the fact that the 
denizens of our contemporary world 
know everything and yet they need 
sects so badly say about our world? 
Next Level is a journey overflowing with 
risk and emotion. No one knows where 
it is going to lead us, yet it’s definitely 
a journey worth taking.
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AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE 
/ STANISŁAW WYSPIAŃSKI AST NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN KRAKÓW

INFERNO
REŻYSERIA / DIRECTED BY WERA MAKOWSKX

13.12 WTOREK / TUESDAY 16:30
AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE 
/ STANISŁAW WYSPIAŃSKI AST NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN KRAKÓW

W dyplomowym spektaklu Wery 
Makowskx współczesny Dante 
podróżuje po przestrzeni Internetu. 
Dzisiejsze dantejskie kręgi to globalna 
sieć, służąca poszukiwaniom, 
interpretacji realnej rzeczywistości, 
budowaniu tożsamości. Inferno 
jest tutaj wewnętrznym stanem 
„pomiędzy” prawdą a fikcją, 
wynikającym z zagubienia, 
skutkiem przemieszania narzędzi 
wykorzystywanych w internetowej 
autokreacji i tych potrzebnych 
do budowania prawdziwych relacji. 
Zagubiony w wirtualnym świecie, 
wieczny wędrowiec Dante, nie potrafi 

In Wera Makowskx diploma production, 
a contemporary Dante traipses the 
domain of the Internet. Today’s 
Dantean circles are a global network 
that serves searching, interpreting 
the real reality, and identity building. 
Here, Inferno is the internal condition 
“between” truth and fiction, caused by 
being lost, resulting from the mix up of 
tools used for the online self-creation 
and the ones necessary to construct 
true relationships. Lost in a virtual 
world, Dante the eternal traveller, 
no longer can tell sorrow from fear 
and love from desire when he meets 
Virgil on his path. Travelling through 
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PRODUKCJA: Akademia Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie / PRODUCED BY 

Stanisław Wyspiański Academy of Theatre Arts in Kraków

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 100′

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Wera Makowskx
TEKST / SCRIPT: Wera Makowskx i Stanisław Nowak
DRAMATURGIA / DRAMATIST: Julia Nowak
SCENOGRAFIA / SCENOGRAPHY: Kalina Gałecka
KOSTIUMY / COSTUMES: Bellon Cornutta
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Magdalena Kawecka
MUZYKA / MUSIC: Maks Zieliński
GRAFIKA / VISUALS: Stanisław Nowak

OBSADA / CAST: Anita Szepelska, Olek Gałązka, Przemek Płaczek, Maciej Kamiński, Nina 
Potapowicz, Magdalena Kawecka, Aurora Lipartowska, Inga Chmurzyńska, Kacper 
Kujawa, Iga Rudnicka, Ida Trzcińska, Angelika Smyrgała, Dominik Olszański

KOPRODUKCJA Festiwal Nowe Epifanie jako projekt Laboratorium Nowych Epifani. 
Dofinansowany z programu Fundusz na Start. / COPRODUCED BY Nowe Epifanie 
Festival as a project of Laboratorium Nowych Epifanii. Cofinanced from Fundusz 
na Start programme.

IN
FE

RN
O

już odróżnić smutku od lęku, miłości 
od pożądania, spotyka na drodze 
Wergiliusza. Wędrując przez kolejne 
kręgi piekła, pogrążają się w otchłani. 
Próbując zbudować relację, błądzą 
w niedopowiedzeniach. Podróż 
po piekle przedstawiona przez twórców 
spektaklu stawia przed widzami 
intrygujące pytanie: co o nas samych 
mówi potrzeba wiary w prawdziwość 
wersji historii Dantego?

the successive circles of hell, they 
plunge into the abyss. Trying to build 
a relationship, they meander among 
understatements. The journey through 
hell presented by the creatives poses 
an intriguing question to the audience: 
what is it that the need to believe the 
truth of Dante’s version history tells 
about us?
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OBIECAJ MI, ŻE WOJNY 
NIE BĘDZIE / PROMISE ME 
THERE WILL BE NO WAR
REŻYSERIA / DIRECTED BY DOMINIKA PRZYBYSZEWSKA

10.12 SOBOTA / SATURDAY 12:00—12:40

SCENA EKSPERYMENTALNA AST W KRAKOWIE / AST EXPERIMENTAL STAGE IN KRAKÓW

Inspiracją do napisania libretta tej mini formy 
teatralno-operowej w reżyserii Dominiki 
Przybyszewskiej jest fragment tekstu Homer. 
Iliada autorstwa Alessandro Baricco. Ostatnie 
spotkanie Hektora i Andromachy, w atmos-
ferze chronicznej walki, nieuchronności 
końca i nieprzychylności fatum, posłużyło 
do wielokierunkowego spojrzenia na wojnę 
przez pryzmat bliskiej relacji dwojga ludzi. 
W historii dwojga bohaterów Iliady widzimy 
w tym wypadku przede wszystkim narastającą 
traumę przypisanych im ról: ciała identyfiku-
jącego się jako żeńskie i ciała identyfikującego 
się jako męskie. Jednoczesnym narratorem 
i świadkiem opowieści jest osoba śpiewacza. 
Przetłumaczenie homeryckiej opowieści 
na patetyczny język współczesnej opery 
tworzy specyficzny, niepokojący rodzaj nowej 
pieśni o wojnie.

The inspiration for the libretto of that mini 
theatre-opera form directed by Dominika 
Przybyszewska was an excerpt from 
Alessandro Baricco’s Omero. Iliade. The last 
meeting of Hector and Andromache in the 
atmosphere of chronic hostilities, pending 
doom, and unfavourable fate provides the 
background for a broad insight into war 
through the perspective of an intimate 
relation between two people. What we see in 
the lives of the two protagonists of The Iliad 
is primarily the growing trauma of the roles 
assigned to them: that of a body identifying 
itself as a female and one identifying itself as 
a male. The singer is simultaneously the nar-
rator and witness of the tale. Translation of 
the Homeric tale into the exalted language of 
the contemporary opera creates a particular 
and disturbing variety of a new song of war. 

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Dominika Przybyszewska
DRAMATURGIA / DRAMATURGY: Maria Gustowska
KOMPOZYTORZY, REALIZATORZY DŹWIĘKU / COMPOSERS, SOUND ENGINEERS: Damian Raźny, Michał Smajdor
WSPÓŁPRACA CHOREOGRAFICZNA / COOPERATING CHOREOGRAPHER: Monika Szpunar
SCENOGRAFIA, ŚWIATŁA / SETS AND LIGHTS: Jakub Kotynia
OPIEKA PEDAGOGICZNA / TUTOR: Grzegorz Jarzyna
OBSADA / CAST: Aleksandra Korzonek, Anita Szepelska, Łukasz Szczepanowski

showcase studentów reżyserii 
/ showcase by students  
of theatre directing

AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH 
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE 
/ AST NATIONAL ACADEMY OF THEATRE ARTS IN KRAKÓW

KRAKÓW, UL. FLORIANA STRASZEWSKIEGO 21/22

10.12 SOBOTA / SATURDAY 12:00 – 15:40
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TRYPTYK – OBRAZY 
O KOBIECOŚCI 
/ TRIPTYCH – IMAGES 
OF WOMANHOOD
REŻYSERIA / DIRECTED BY ANNA OBSZAŃSKA

10.12 SOBOTA / SATURDAY 12:50—13:35

SCENA KLASYCZNA AST W KRAKOWIE / AST CLASSICAL STAGE IN KRAKÓW

„Obrazy o kobiecości” w reżyserii 
Anny Obszańskiej to połączenie trzech 
niezależnych, ale nawzajem dopełniających 
się obrazów, eksplorujących intymność oraz 
fizyczność kobiecego ciała, jego biologizm 
oraz estetyzację.

Images of Womenhood directed by Anna 
Obszańska combine three independent 
yet mutually complementing images that 
explore the intimacy and the physicality 
of the woman’s body, its biologism, 
and aesthetisation.

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Anna Obszańska
OPIEKA PEDAGOGICZNA / TUTOR: Paweł Miśkiewicz, Rudolf Zioło
OBSADA / CAST: Agata Jędrzejczak, Agnieszka Ferenc, Magdalena Malik, Pamela Bosak
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I LUBIĘ Z TOBĄ TAŃCZYĆ 
/ AND I LIKE DANCING 
WITH YOU
10.12 SOBOTA / SATURDAY 13:45—14:30

SALA GIMNASTYCZNA AST W KRAKOWIE / GYM OF AST IN KRAKÓW

Prezentowany projekt powstał z połączenia 
egzaminów dwóch studentek – dramaturgii 
i aktorstwa. Próbujemy w nim usłyszeć głos 
ciała – zmęczonego, karanego, pozbawionego 
czasu na regenerację, tłamszonego, 
ocenianego i nigdy wystarczająco pięknego. 
Szukamy języka, by się z ciałem porozumieć 
i opowiedzieć tę przekazywaną z pokolenia 
na pokolenie opowieść – mówią o wspólnym 
projekcie Małgorzata i Gabriela. Druga 
część performansu to badanie możliwości 
postawienia kolejnego kroku. Zainspirowane 
postacią Marlene z filmu „Gorzkie łzy Petry 
von Kant” Fassbindera oraz „Manifestem 
Cyborgów” Haraway, twórczynie powołują 
głos samostanowiącego ciała, wymykającego 
się społecznym i biologicznym opresjom, 
narracjom oprawców i ofiar, utrwalonym 
porządkom i językowi.

The project presented combines the 
examination works of a student of 
dramaturgy and a student of acting. “In this 
project, we endeavour to hear the voice 
of the body. The tired body, punished 
and stripped of the time for regeneration, 
suppressed and assessed, and never 
sufficiently beautiful. We are looking for 
a language to communicate with the body 
and to tell that tale passed from generation 
to generation.” This is how Małgorzata 
and Gabriela see their joint project. The 
second part of the performance examines 
the options for taking the following step. 
Inspired by the figure of Marlene from 
Fassbinder’s Bitter Tears of Petra von Kant, 
and Haraway’s Cyborg Manifesto, the artists 
call into being the voice of a sovereign body 
that eludes social and biological oppression, 
the narratives of the oppressor and victim, 
the established order, and language.

TEKST I DRAMATURGIA / TEXT AND DRAMATURGY: Małgorzata Czerwień
PERFORMERKI / PERFORMERS: Gabriela Szmel, Małgorzata Czerwień
NAGRANIA / RECORDINGS: Adrian Dąbrowski, Gabriela Szmel
OPIEKA PEDAGOGICZNA / TUTOR: Grzegorz Niziołek, Remigiusz Brzyk
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ORDO MORDO
REŻYSERIA / DIRECTED BY KALINA JAGODA DĘBSKA

10.12 SOBOTA / SATURDAY 14:40—15:40
SCENA EKSPERYMENTALNA AST W KRAKOWIE / AST EXPERIMENTAL STAGE IN KRAKÓW

Polska. Rok 2053. Zmiany klimatyczne 
postępują coraz szybciej. Warzywa i owoce 
stają się rarytasem. Na dalekie podróże 
zagraniczne stać tylko najbogatszych. 
W naszym kraju, jak i w wielu innych 
w Europie, władzę przejęła radykalna 
prawica. W miejscach publicznych 
wprowadzony został System Logos, 
odpowiedzialny za wykrywanie kłamstw 
obywateli – prowadzi statystyki, przydziela 
nagrody i kary. W takim świecie czworo 
bohaterów spotyka się na urodzinowej 
kolacji. Czy mają przed sobą coś do ukrycia, 
skoro nie można się ukryć przed Systemem? 
Czym okażą się dla nich wartości, w które 
wierzą: prawda, miłość i wolność? Spektakl 
powstał na podstawie improwizacji 
aktorskich, wychodzących od metody 
Marcina Wierzchowskiego. Inspiracją 
do pracy była historia miłosna, którą 
nagłośniły polskie media w lutym 2022 roku.

Poland AD 2053. Climate change is 
accelerating. Vegetables and fruits are 
becoming a rarity. Only the richest can 
afford going overseas. The radical right took 
over power in Poland like in many other 
European countries. Logos System was 
introduced in public spaces. Responsible 
for detecting deceptive citizens, it runs 
statistics to assign rewards and penalties. 
This is the world in which four protagonists 
meet at a birthday dinner. Do they have 
anything to hide one from another, if you 
cannot hide anything from the System? What 
would the values they believe in – truth, love, 
and freedom – turn out to be to them? The 
drama is a product of actor improvisations 
that took Marcin Wierzchowski’s method 
as the starting point, and it was inspired by 
a love story hyped by the Polish media in 
February 2022.

REŻYSERIA / DIRECTED BY: Kalina Jagoda Dębska
TEKST / TEXT: Bartosz Czarny, Wojciech Dolatowski, Maria Gustowska, 
Marek Puchowski, Rozalia Rusak, Julia Turczynowicz-Suszycka
DRAMATURGIA / DRAMATURGY: Maria Gustowska
OPIEKA PEDAGOGICZNA / TUTOR: Marcin Wierzchowski
SCENOGRAFIA, KOSTIUMY, WIZUALIZACJE / SETS, COSTUMES, VISUALISATIONS: Zofia Tomalska
MUZYKA / MUSIC: Antoni Skrzyniarz
RUCH SCENICZNY / STAGE MOVEMENT: Wojciech Dolatowski
OBSADA / CAST: Bartosz Czarny, Wojciech Dolatowski, Marek Puchowski/Filip Lipiecki 
(zastępstwo), Rozalia Rusak, Julia Turczynowicz-Suszycka
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Komedii, a jednocześnie gorzki 
portret formacyjnego pogubienia. 
Dużo ciekawego z krakowskich 
scen, z Kielc przyjedzie głośny, 
oprotestowany przez miejscowych 
polityków spektakl Marcina Libera 
„Ale z naszymi umarłymi” Teatru 
Żeromskiego, w koprodukcji tej sceny 
z Nowym Teatrem w Warszawie 
powstały natomiast „Wolne ciała” 
Marty Ziółek, reprezentujące 
mocno obecny w ostatnich latach 
na festiwalu nurt łączący sztukę 
dramatyczną z choreografią. Wreszcie 
wyjątkowe spotkanie z Krystianem 
Lupą na marginesie „Imagine”, które 
poprowadzi filozofka i dziennikarka 
Katarzyna Kasia.

Purgatorio ma w tym roku charakter 
krakowski, ogólnopolski i – last 
but not least – międzynarodowy. 
Pokazujemy bowiem najgłośniejszą 
produkcję łotewskiego sezonu, czyli 
powstałe we współpracy Dailies Teatris 
w Rydze i Teatru Kochanowskiego 
w Opolu przedstawienie „Rohtko” – 
ogromną wielopłaszczyznową 
inscenizację Łukasza Twarkowskiego, 
która wyprzedza nasz czas, 
zadając pytanie o to, czym jest 
fałsz, a czym oryginał w sztuce. 
Na antypodach spektakularnego 
„Rohtko” mieści się „Commune” Marii 
Magdaleny Kozłowskiej, powstały 
w wielonarodowościowym zespole 
Frascati w Amsterdamie projekt 
inspirowany protestami kobiet, 
a wyzwalający anarchistyczną energię 
z klasycznej muzyki i operowych 
głosów. Dwa spektakle przygotowały 
uciekające przed wojną artystki 
z Ukrainy, które znalazły w Polsce 
schronienie i prace – to „5:00. UA” oraz 
„Życie na wypadek wojny”. O sytuacji 
na polsko-białoruskiej granicy 
w oparciu o prawdziwe relacje opowie 
Michał Zadara w „Odpowiedzialności”. 
Do tego festiwalowa produkcja 
Bartosza Szydłowskiego „Strach 
i nędza 2022” – najbardziej osobiste 
przedstawienie szefa Boskiej 

sends Żeromski Theatre with Marcin 
Liber’s Ale z naszymi umarłymi / Not 
Without Our Dead, vocally opposed by 
local politicians. The same theatre, 
coproduced Marta Ziółek’s Wolne ciała 
/ Free Bodies with the Nowy Theatre in 
Warsaw, a work representing a current 
strongly present in the festival in the 
recent years, namely a combination of 
the art of drama with choreography. 
Finally, an exceptional meeting with 
Krystian Lupa accompanying his 
Imagine will be hosted by philosopher 
and journalist Katarzyna Kasia. 

This year’s Purgatorio is strongly 
focused on Kraków, the whole country, 
and, last but not least, the world. 
For we show the most acclaimed 
production of the season in Latvia: 
Rohtko, a coproduction of the Dailies 
Teatris in Riga and the Kochanowski 
Theatre in Opole: a vast creation of 
Łukasz Twarkowski running on multiple 
planes ahead of its times to ask the 
question about what is forgery and 
what the original art. Maria Magdalena 
Kozłowska’s Commune is situated 
on the antipodes of the spectacular 
Rohtko. Developed in the multinational 
Frascati team in Amsterdam, the 
project is inspired by the protests of 
women and releases anarchist energy 
from classical music and operatic 
voices. Women artists fleeing war in 
Ukraine who found shelter and work 
in Poland presented two works; they 
are 5:00 UA and Life in the Case of War. 
In Responsibility, Michał Zadara uses 
actual accounts to discuss the situation 
on the Polish–Belarusian border. In 
turn, Fear and Misery 2022, produced 
for the festival by Divine Comedy’s 
brainfather, Bartosz Szydłowski is 
his most intimate play doubling as 
a bitter portrait of being so utterly 
lost. Many interesting suggestions 
come from Kraków stages, and Kielce 

PURGATORIO
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DAILES TEĀTRIS  W RYDZE I TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU 
/ DAILES TEĀTRIS  IN RIGA AND JAN KOCHANOWSKI THEATRE IN OPOLE

ROHTKO
REŻYSERIA / DIRECTED BY ŁUKASZ TWARKOWSKI

11.12 NIEDZIELA / SUNDAY 17:00
TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU / JAN KOCHANOWSKI THEATRE IN OPOLE

Jedno z najbardziej oczekiwanych 
wydarzeń tegorocznej Boskiej Komedii, 
sensacja łotewskiego sezonu teatral-
nego. Łukasz Twarkowski zaczynał jako 
asystent Krystiana Lupy, samodzielnie 
pracował między innymi w krakowskim 
Narodowym Starym Teatrze, ale niepod-
rabialny charakter reżyserskiego pisma 
wypracował sobie, pracując na Litwie, 
gdzie przygotował dwa głośne przed-
stawienia „Lokis” i „Respublica”, oraz 
właśnie realizując „Rohtko” w Rydze. 
Przestawione litery w nazwisku słyn-
nego malarza nie są przypadkiem, gdyż 
Twarkowski wraz z dramaturżką i au-
torką znakomitego tekstu Anką Herbut 

One of the most eagerly awaited 
events of this year’s Divine Comedy 
and a sensation of the theatre season 
in Latvia. Łukasz Twarkowski started 
from assisting Krystian Lupa, and 
worked independently among others 
in the Stary Theatre in Kraków, yet he 
developed his inimitable directing style 
while working in Lithuania – where 
he put two famous works Lokis and 
Respublica to stage – and in Latvia – 
where he worked on Rohtko. The 
switched letters in the name of the 
famous painter are no coincidence 
as Twarkowski and Anka Herbut, the 
dramaturg and author of the great text, 



12
2 

« |
 » 

12
3

 

Pu
rg

at
or

io
po

ls
ki

e 
ta

bu
 

PRODUKCJA: Dailes Teātris w Rydze i Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu  

/ PRODUCED BY Dailes Teātris in Riga and Jan Kochanowski Theatre in Opole

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 235′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Łukasz Twarkowski
TEKST I DRAMATURGIA / TEXT AND DRAMATIST: Anka Herbut
SCENOGRAFIA / SCENOGRAPHY: Fabien Lede
KOSTIUMY / COSTUMES: Svenja Gassen
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Paweł Sakowicz
MUZYKA / MUSIC: Lubomir Grzelak
WIDEO / VIDEO PROJECTIONS: Jakub Lech
ŚWIATŁA / LIGHTS: Eugenijus Sabaliauskas

OBSADA / CAST: Juris Bartkevičs, Kaspars Dumburs, Ērika Eglija-Grāvele, Yan Huang, 
Andrzej Jakubczyk (Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu), Rēzija Kalniņa, 
Katarzyna Osipuk (Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu), Artūrs Skrastiņš, Mārtiņš 
Upenieks, Vita Vārpiņa, Toms Veličko, Xiaochen Wang

!!!
Pokaz spektaklu odbywa się w Teatrze 
im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 
W cenę biletu wliczony jest przejazd 
autobusem z Krakowa do Opola 
i z powrotem. Autobusy odjeżdżają 
o godzinie 13:00 z okolic Centrum 
Festiwalowego w Kawiarni Teatralnej 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. W autobusie na widzów 
czekać będą dodatkowe atrakcje.

!!!
The show takes place at the 
Jan Kochanowski Theatre in Opole. 
The ticket price includes a bus ride 
from Krakow to Opole and back. 
Buses leave at 13:00 from the area 
of the Festival Center in Kawiarnia 
Teatralna in Juliusz Słowacki Theatre 
in Krakow. Additional attractions will 
be waiting for spectators on the bus.

RO
HT

KO

zastanawiają się nad autentycznością 
i fałszem w sztuce. Historia sprzedanego 
za 8,5 mln dolarów obrazu, którego nie 
namalował Rohtko służy jako pretekst 
do zadania pytania, czy falsyfikat może 
wywoływać prawdziwe emocje. A jak ma 
się do tego chińska koncepcja shanzai, 
która neguje tradycyjny podział na kopię 
i oryginał? Twarkowski proponuje wielo-
wątkową, wielopłaszczyznową narra-
cję, swobodnie miesza czasy i miejsca 
akcji, bawi się sceniczną umownością. 
„Rohtko” to teatr totalny, angażujący 
na cztery błyskawicznie mijające godziny 
pełną uwagę widzów, a przez to emocjo-
nalnie dotkliwy. Nazwano ten spektakl 
baletem ekranów, bo jest ich wiele 
i każdy odgrywa niemożliwą do pomi-
nięcia rolę. Z powodu technicznego 
zaawansowania taki spektakl nie mógłby 
powstać w Polsce, dlatego warto wybrać 
się w festiwalową podróż do Teatru 
Kochanowskiego w Opolu, który jest 
koproducentem widowiska. Podczas 
festiwalu odbędzie się zaledwie drugi set 
polskich prezentacji „Rohtko”, więc do tej 
pory widziało go niewielu. Kiedy pojawi 
się następna okazja – nie wiadomo. 
Tymczasem Twarkowski wytycza szlak 
dla nowego teatru w Europie. I wreszcie 
mamy go na wyciągnięcie ręki.

investigate authenticity and forgery in 
art. The history of painting sold for USD 
8.5 million, which Rohtko did not paint, 
is a pretext to ask a question whether 
a forgery can trigger true emotions. 
And how to align it with the Chinese 
concept of shanzai that denies the 
traditional division into a copy and the 
original? Twarkowski proposes a multi-
thread and multi-layer narrative, freely 
mixing the times and places, and toying 
with the onstage conventionality. 
Rohtko is total theatre, riveting the 
attention of the audience for full four 
hours that flash like a lightning, making 
the whole emotionally touching. The 
play was called “the ballet of the 
screens”, as there are many of them, 
each playing a role that cannot be 
ignored. For technical reasons, such 
production could not be made in 
Poland, which is why it is worthwhile 
to take the festival on a tour to the 
Kochanowski Theatre in Opole, co-
producing the show. As the Boska 
Komedia Festival offers just the second 
opportunity to see the play in Poland, 
there are not many who have seen it. 
And when the next opportunity will 
arise remains unknown. Twarkowski 
blazes a trail for the new theatre 
in Europe. And he is finally here, at 
a hand’s reach.
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TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH, NOWY TEATR W WARSZAWIE,  
TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE, MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY 
BOSKA KOMEDIA / STEFAN ŻEROMSKI THEATRE IN KIELCE, NOWY TEATR IN WARSAW, 
THE ŁAŹNIA NOWA THEATRE IN KRAKÓW, BOSKA KOMEDIA / DIVINE COMEDY 
INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL

WOLNE CIAŁA 
/ FREE BODIES
KONCEPCJA I CHOREOGRAFIA / CONCEPT AND CHOREOGRAPHY: MARTA ZIÓŁEK

8. 12 CZWARTEK / THURSDAY 20:00
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Katarzyna Niedurny

ŁAŹNIA NOWA, MAŁA SCENA / ŁAŹNIA NOWA THEATRE, SMALL STAGE

Projekt jednej z najciekawszych 
polskich choreografek Marty Ziółek, 
w swej pracy poszukującej punktów 
przecięcia między sceną dramatyczną 
a teatrem tańca. Transowa podróż 
rozpoczyna się od rebelianckich, 
tricksterskich gestów i teatru pamięci 
indywidualnych ciał. Taneczny krąg 
staje się przestrzenią poruszania 
emocji, celebracji władzy ciał i władzy 
nad ciałami. Hybrydowa sceniczna 
forma otwiera się na groteskę, 
a tragedia i komedia łączę się ze sobą. 
Przy dźwiękach granej na żywo 
muzyki perkusyjnej WOLNE CIAŁA 
grzmią, wibrują i dźwięczą. Zanurzone 

A project by one of the most fascinating 
Polish choreographers, Marta Ziółek, 
it explores the intersections between 
the dramatic stage and the theatre 
of dance. This trance journey begins 
with rebelling, trickster gestures and 
the theatre of memory of individual 
bodies. The dancing circle becomes 
a space for embarking on emotions, 
celebrating the reign of the bodies 
and the reign over bodies. The hybrid 
stage form opens to the grotesque, 
and tragedy mingles with comedy. 
Wolne ciała / Free Bodies boom, 
vibrate, and resound to live percussion 
music. Drowned in the intensity of 
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PRODUKCJA: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Nowy Teatr w Warszawie, 
Teatr Łaźnia Nowa, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia / PRODUCED BY 

the Stefan Żeromski Theatre in Kielce, the Nowy Theatre in Warsaw, The Łaźnia 
Nowa Theatre, Boska Komedia / Divine Comedy International Theatre Festival

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 50’
 
KONCEPCJA I CHOREOGRAFIA / CONCEPT AND CHOREOGRAPHY: Marta Ziółek
TEKST / TEXT: Marta Ziółek, Rob Wasiewicz, Andrzej Woźniak
MUZYKA / MUSIC: Lubomir Grzelak
REŻYSERIA ŚWIATŁA / LIGHTS DIRECTOR: Jacqueline Sobiszewski
WIZUALIZACJE, RYSUNKI / VISUALISATIONS, DRAWINGS: Rafał Dominik
KOSTIUMY / COSTUMES: Marta Szypulska
KONSULTACJE / CONSULTATIONS: Teresa Fazan, Agata Bargiel, Andrzej Woźniak
ZDJĘCIA / PHOTOS: Witek Orski
WIDEO / VIDEO PROJECTIONS: Adam Zduńczyk
KIEROWNICTWO PRODUKCJI / PRODUCTION: Alicja Berejowska

OBSADA / CAST: Dominika Kimaty, Karolina Kraczkowska, Oskar Malinowski, 
Aleksandra Osowicz, Gieorgij Puchalski, Ana Szopa, Rob Wasiewicz oraz 
Bruno Jasieński (perkusja)
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w intensywności choreografii oddają 
się przestrzeni, poszerzają granice 
własnej skóry, zwiększają swoją skalę. 
WOLNE CIAŁA uaktywniają polityczną 
siłę cielesnej mobilizacji płynącej 
z lędźwi i kropel potu. W rytmie 
transowej perkusji przywołujemy 
taniec, który nawiedza i transformuje 
nasze ciała. Jesteśmy w otwartości 
doświadczania, w poruszeniu 
i pożądaniu, w nagłej zmianie wyrazu 
twarzy, w załamaniu się języka 
i głosu. Śmiech i płacz upodabniają 
się do siebie. Ostatecznie wybieramy 
śmiech, ekstrawagancką, irracjonalną, 
niepohamowaną siłę, która, jak pisał 
Nietzsche, „igra ze wszystkim, co dotąd 
święte, z dobrym, nietykalnym, 
boskim”. Spektakl powstał w ramach 
III edycji projektu „Poszerzanie pola – 
choreografia w Nowym Teatrze”.

choreography, they give in to the space, 
expand the borders of their own skins, 
and magnify their scale. Wolne ciała / 
Free Bodies trigger the political power 
of carnal mobility flowing from the 
loins and the drops of sweat. We evoke 
a dance that haunts and transforms 
our bodies in the entrancing rhythm 
of the percussion. We are there, in 
the openness of experiencing, in the 
movement and the desire, in a sudden 
change of the facial expression, and 
in the breakdown of the language 
and the voice. Laughter and tears 
become closer. Finally, we opt for the 
laughter, the extravagant, irrational, 
and unquenched power that, to quote 
Nietzsche, “plays with all that was 
hitherto called holy, good, untouchable, 
divine”. The play was produced as 
part of the 3rd edition of “Poszerzanie 
pola – choreografia w Nowym Teatrze 
/ Widening the Field – Choreography in 
the Nowy Theatre” project.
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NARODOWY STARY TEATR W KRAKOWIE 
/ THE STARY THEATRE IN KRAKÓW

ART OF LIVING
REŻYSERIA / DIRECTED BY KATARZYNA KALWAT

9.12 PIĄTEK / FRIDAY 18:00
NARODOWY STARY TEATR, SCENA KAMERALNA  
/ THE NATIONAL STARY THEATRE, CHAMBER STAGE

Zamierzenie karkołomne, ale 
ekscytujące jednocześnie. Znana 
z wielu edycji Boskiej Komedii 
reżyserka Katarzyna Kalwat, twórczyni 
między innymi „Powrotu do Reims”, 
który okrzyknięto wydarzeniem 
covidowej Boskiej w 2020 roku, 
postanowiła przenieść na scenę 
monumentalne dzieło Georgesa 
Perec’a, dotąd uważane za niemożliwe 
do przełożenia na język teatru. Książka 
francuskiego eseisty, myśliciela, 
filmowca eksperymentatora, członka 
legendarnej grupy literackiej OuLiPo. 
W „Życiu. Instrukcji obsługi” Perec 
zaprasza nas do paryskiej kamienicy, 

A neck-breaking yet exciting intention. 
Katarzyna Kalwat well-known from 
the many past editions of the Boska 
Komedia / Divine Comedy Festival, 
author of among others Return 
to Reims, hailed the crux of the COVID-
time Divine Comedy in 2020 decided 
to take to the stage the monumental 
work of Georges Perec, considered 
untranslatable into the language of the 
theatre prior to that. The book of the 
French essayist, thinker, experimental 
filmmaker, and a member of the 
legendary literary group OuLiPo. In 
Life A User’s Manual, Perec invites us 
to a tenement house in Paris, which we 
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PRODUKCJA: Narodowy Stary Teatr / PRODUCED BY The National Stary Theatre

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 240’

REŻYSERIA / DIRECTOR: Katarzyna Kalwat
ADAPTACJA / ADAPTATION: Beniamin M. Bukowski
DRAMATURGIA / DRAMATIST: Piotr Grzymisławski
MUZYKA / MUSIC: Wojciech Blecharz
MUZYKA NA ŻYWO I INSTALACJA INSTRUMENTALNA / LIVE MUSIC AND INSTRUMENTAL INSTALLATION: 

Aleksander Wnuk
SCENOGRAFIA I REŻYSERIA ŚWIATŁA / SETS AND LIGHTS DIRECTOR: Agata Skwarczyńska
KOSTIUMY / COSTUMES: Anna Rogoż
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Karolina Kraczkowska

OBSADA / CAST: Michał Balicki, Iwona Budner, Roman Gancarczyk, Urszula Kiebzak, 
Zbigniew Kosowski, Katarzyna Krzanowska, Radosław Krzyżowski, Michał Majnicz, 
Aleksandra Nowosadko, Przemysław Przestrzelski, Alicja Wojnowska

AR
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po której poruszamy się ruchem 
skoczka szachowego, śledząc życie 
jej dziwacznych często mieszkańców. 
Monumentalna całość liczy równe 
sto scen, a Kalwat wraz z autorem 
adaptacji Beniaminem M. Bukowskim 
(razem pracowali choćby nad 
„Powrotem do Reims”) próbują wiernie 
odtworzyć jej strukturę, wyrywając 
godzinę z życia kamienicy jako wycinek 
z nieskończoności. Idąc za autorem 
szukają tego, co łączy jego utwór 
z naszym czasem. Opowiadają o próbie 
nadania spójnego obrazu światu, 
który składa się z niezliczonej ilości 
elementów, wątków, rzeczy, obrazów, 
historii. Nie da się ich połączyć, 
a jednak każdy na własne potrzeby 
tworzy prywatny obraz świata, my 
zaś jako widzowie z owymi obrazami 
tworzonymi przez bohaterów spektaklu 
się zderzamy.

exploit following the knight’s moves 
known from chess and prying on the 
lives of its, mostly weird, inhabitants. 
The monumental whole is composed of 
precisely 100 scenes, and Kalwat and 
Beniamin M. Bukowski (the author of 
the adaptation, who also worked with 
her on Return to Reims) try to recreate 
faithfully its structure, tearing an hour 
from the life of a tenement as a section 
of infinity. Following the French author, 
they are looking for a link between his 
piece and our time. Their narratives 
speaks of an attempt at giving the 
world a consistent image composed 
of an infinite number of elements, 
threads, things, images, and stories. 
They cannot be brought together, and 
yet everyone creates a private view 
of the world for their own needs, and 
we, the audience, are clashed with the 
images created by the protagonists.
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TEATR KTO W KRAKOWIE / THE KTO THEATRE IN KRAKÓW

ARCADIA
REŻYSERIA / DIRECTED BY JERZY ZOŃ

11.12 NIEDZIELA / SUNDAY 12:30
TEATR KTO / THE KTO THEATRE

Teatr KTO świętuje w tym roku 
jubileusz 45-lecia istnienia i jak 
na siebie przystało czyni to spektaklem 
do takiej okazji co najmniej 
nieadekwatnym, bo nie mającym nic 
wspólnego z akademią na cześć, co nie 
znaczy, że nie pasującym do stylistyki 
przedstawień założyciela i szefa sceny, 
Jerzego Zonia. „Arcadia” obywa się 
niemal bez słów, choć inspirowana 
jest poematem Tadeusza Różewicza 
„Et in Arcadia Ego”. Na scenie grupa 
przypadkowych ludzi. Wracają 
do miejsca, gdzie kiedyś byli, siedzieli 
w tych samych ławkach… A teraz 
znów rozpoczynają zaczarowany 

This year the KTO Theatre celebrates 
its 45th birthday, and characteristic of 
the KTO, it does it with a production 
that is at least inadequate for the 
occasion, as it has nothing in common 
with accolades and praise, which in 
no way means that it would not fit 
the style of the drama produced by 
Jerzy Zoń, the founder and boss of 
the theatre. Even as it is inspired by 
Et in Arcadia Ego, a poem by Tadeusz 
Różewicz, Arcadia continues almost 
without words. A haphazard group of 
people on the stage return to the place 
where they used to be, and they used 
to sit in the same benches. Now they 
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PRODUKCJA: Teatr KTO / PRODUCED BY The KTO Theatre

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 60′

SCENARIUSZ, REŻYSERIA, OPRACOWANIE MUZYCZNE / WRITER, DIRECTOR AND MUSIC DIRECTOR: Jerzy Zoń
CHOREOGRAFIA, RUCH SCENICZNY / CHOREOGRAPHER, MOVEMENT DIRECTOR: Eryk Makohon
KOMPOZYCJA UTWORU „VIVA LA ARCADIA” / VIVA LA ARCADIA COMPOSER: Michał Warmusz
ARANŻACJA UTWORU „REZERWA” / ARRANGEMENT OF REZERWA: Janusz Grzywacz
SCENOGRAFIA / SCENOGRAPHY: Marek Braun, Jerzy Zoń
KOSTIUMY / COSTUMES: Jolanta Łagowska-Braun, Elżbieta Kwasek

OBSADA / CAST: Magdalena Dymsza, Paulina Lasyk, Grażyna Srebrny-Rosa, Marta Zoń, 
Sławomir Bendykowski, Aleksander Kopański, Tomasz Łukawski, Franciszek Muła, 
Szymon Pater, Mieszko Syc

AR
CA

DIA

krąg życia i śmierci, by oswoić 
umieranie, a wszystko w rytm rytuałów 
codzienności. Przedstawienie trwa 
zaledwie pięćdziesiąt siedem minut 
i tyle wystarczy, by opowiedzieć całe 
życie, potraktowane jako preludium 
śmierci, wstęp do wieczności. 
Magnetyczny spektakl pokazuje siłę 
zespołu Teatru KTO, nad wszystkim zaś 
unosi się pytanie o tytułową Arkadię. 
Czym jest? Czy istnieje?

reopen the enchanted circle of life and 
death to get accustomed to death, and 
all that in the rhythm of the everyday 
rituals. The production is only 57’, 
which is long enough to tell the story 
of the entire life treated as a prelude 
for death, an introduction to eternity. 
The magnetic play shows the power of 
KTO’s acting, while hoovering over the 
stage is the question about the Arcadia 
in the title. What is it? Does it exist?
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TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE / THE ŁAŹNIA NOWA THEATRE IN KRAKÓW

STRACH I NĘDZA 2022 
/ FEAR AND MISERY 2022
REŻYSERIA / DIRECTED BY BARTOSZ SZYDŁOWSKI

12.12 PONIEDZIAŁEK / MONDAY 18:00
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Magda Piekarska

13.12 WTOREK / TUESDAY 19:00
TEATR ŁAŹNIA NOWA, DUŻA SCENA / ŁAŹNIA NOWA THEATRE, MAIN STAGE

Inspiracją dla nowego przedstawienia 
Bartosza Szydłowskiego były film 
Federico Felliniego „Osiem i pół”, tekst 
Jakuba Roszkowskiego „Strach i nędza 
IV RP” (inspirowany z kolei klasycznym 
dramatem Bertolta Brechta) oraz 
osobiste doświadczenia twórców. Jego 
duchową patronką stała się natomiast 
Rebecca Solnit, amerykańska 
eseistka i socjolożka. Wzięty z jej 
tekstu tytuł „Nadzieja w mroku” 
idealnie oddaje przesłanie spektaklu. 
„Strach i nędza 2022” portretuje 
bowiem świat pogrążony w kryzysie, 
trawiony wewnętrzną inercją oraz 
ludzi, którzy potracili jakiekolwiek 

The new production of Bartosz 
Szydłowski was inspired by Federico 
Fellini’s 8½, and Jakub Roszkowski’s 
text Strach i nędza IV RP, in turn 
inspired by Bertolt Brecht’s classical 
drama, as well as the personal 
experiences of the creatives. For the 
spiritual patron, Szydłowski took 
Rebecca Solnit, an essayist and 
sociologist. The title, taken from her 
Hope in the dark is a perfect rendering 
of the play’s message. Strach i nędza 
2022 / Fear and Misery 2022 portrays 
a world drowned in crisis, and 
consumed with internal inertia and 
people who have lost any compasses. 
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PRODUKCJA: Teatr Łaźnia Nowa / PRODUCED BY The Łaźnia Nowa Theatre

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 90′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Bartosz Szydłowski
SCENOGRAFIA, KOSTIUMY I REŻYSERIA ŚWIATEŁ / SETS, COSTUMES AND LIGHTS DIRECTOR: 

Małgorzata Szydłowska
MUZYKA / MUSIC: Dominik Strycharski
WIDEO / VIDEO PROJECTIONS: Dawid Kozłowski
ASYSTENT REŻYSERA / ASSISTANT DIRECTOR: Bartłomiej Harat
INSPICJENTKA / STAGE MANAGER: Katarzyna Białooka

OBSADA / CAST: Marta Zięba, Angelika Kurowska, Michał Czachor, Andrzej Szeremeta 
oraz Kazimierz Illukiewicz oraz Maria Bareła, Włodzimierz Bareła, Barbara Dziedzic, 
Grażyna Ladra, Hanna Napora, Sebastian Florek-Paszkowski, Ewa Skolias, 
Ewa Nowakowska-Włodek
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busole. Przygląda się artyście w chwili 
przewartościowania, zmęczonemu 
powtarzaniem tych samych chwytów, 
szukającemu dla siebie nowej drogi. 
Kameralny spektakl Szydłowskiego, 
najbardziej osobiste w jego dorobku, 
mocno punktuje reżyserskie sposobiki 
spod znaku różnych teatralnych guru, 
jest na wskroś autoironiczne, ale też 
zaskakująco liryczne i ciepłe. Przemyca 
też wiarę w istnienie ludzkiej wspólnoty 
ponad podziałami, a to w dzisiejszym 
świecie bardzo niecodzienne.

It examines an artist faced with values 
shifting, tired of repeating the same 
tricks, and looking for a new path 
forward. The Szydłowski’s intimate 
play, the most personal in his oeuvre, 
lunges at various directing tricks 
bearing trademarks of assorted theatre 
gurus, and is thoroughly ironic yet also 
surprisingly radical and warm. It does 
smuggle in faith in the existence of the 
human community above the divides, 
which is more than extraordinary in the 
contemporary world.
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TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH 
/ STEFAN ŻEROMSKI THEATRE IN KIELCE

ALE Z NASZYMI UMARŁYMI 
/ NOT WITHOUT OUR DEAD
REŻYSERIA / DIRECTED BY MARCIN LIBER

14.12 ŚRODA / WEDNESDAY 18:00
NARODOWY STARY TEATR, SCENA KAMERALNA  
/ THE NATIONAL STARY THEATRE, CHAMBER STAGE

Pierwsza w historii polskiego teatru 
zombie komedia z metaforycznymi 
upiorami w tle. W Cikowicach koło 
Bochni dochodzi do dewastacji 
cmentarza, z trzech zniszczonych 
grobów znikają ciała. Wkrótce 
podobna sytuacja powtarza się 
w innych miejscowościach, ale władze 
uparcie utrzymują, że nie ma to nic 
wspólnego z epidemią, a już na pewno 
nie z epidemią zombie. Marcin Liber 
wykroił z głośnej powieści Jacka 
Dehnela pod tym samym tytułem 
makabryczny, niepoprawnie polityczny 
kabaret, a przy okazji przystawił 
lustro polskiej rzeczywistości, 

Polish theatre’s first zombie comedy 
with metaphoric spectres in the 
background. A backwoods cemetery 
has been ravaged in Cikowice near 
Bochnia, and bodies from three 
damaged graves are missing. 
Destruction repeats in other locations, 
yet the authorities stubbornly maintain 
that it has nothing to do with the 
pandemic, and certainly not with 
a zombie pandemic. Marcin Liber 
used Jacek Dehnel’s novel of the 
same title to put up a macabre and 
politically incorrect cabaret, and 
to use the opportunity to make the 
Polish reality see itself in a mirror, and 
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PRODUKCJA: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach / PRODUCED BY Stefan Żeromski 
Theatre in Kielce

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 120′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Marcin Liber
ADAPTACJA I DRAMATURGIA / ADAPTATION AND DRAMATURGY: Michał Kmiecik
SCENOGRAFIA, WIDEO, ŚWIATŁO / SCENOGRAPHY, VIDEO PROJECTIONS, LIGHTS: Mirek Kaczmarek
KOSTIUMY / COSTUMES: Grupa Mixer – Monika Ulańska, Dorota Gaj-Woźniak, 
Robert Woźniak
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Hashimotowixa
MUZYKA / MUSIC: Nagrobki

OBSADA / CAST: Anna Antoniewicz, Dagna Dywicka, Wiktoria Grabowska, Ewelina 
Gronowska, Joanna Kasperek, Beata Pszeniczna, Zuzanna Wierzbińska, Aneta 
Wirzinkiewicz, Beata Wojciechowska, Mateusz Bernacik, Bartłomiej Cabaj, Janusz 
Głogowski, Edward Janaszek, Jacek Mąka, Wojciech Niemczyk, Andrzej Plata, 
Łukasz Pruchniewicz, Dawid Żłobiński
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nikogo nie oszczędzając. Układa się 
on w celny katalog polskich przywar, 
wzmocniony śmieszną i przerażającą 
wizją, co by się stało, gdyby na świecie 
zapanował nacjonalizm w naszej 
rodzimej wersji i zawładnęli nim sami 
prawdziwi Polacy. Spektakl pędzi 
w oszałamiającym tempie, sceny 
rozbłyskują i gasną niczym fajerwerki, 
a mocno wisielczy nastrój całości 
potęgują grana na żywo świetna 
muzyka i piosenki zespołu Nagrobki.

he takes no hostages. The cabaret 
portrays a perfect catalogue of Polish 
sins reinforced with a comic and 
horrifying vision of what would happen 
if nationalism in the proprietary 
Polish version ruled the world all over 
as it would now only be reigned by 
true Poles. The production hurries 
at a staggering pace, the scenes 
flash and die like fireworks, and 
the badly graveyard mood of the 
whole is reinforced with great live 
music and songs played by Nagrobki 
(The Tombs) band.
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FRASCATI PRODUCTIES W AMSTERDAMIE 
/ FRASCATI PRODUCTIES IN AMSTERDAM

COMMUNE
KONCEPCJA I REŻYSERIA / AUTHOR AND DIRECTOR: MARIA MAGDALENA KOZŁOWSKA

15.12 CZWARTEK / THURSDAY 18:00
AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE 
/ STANISŁAW WYSPIAŃSKI ACADEMY OF THEATRE ARTS IN KRAKÓW

Maria Magdalena Kozłowska 
i współpracujące z nią artystki 
i artyści z Polski i innych stron Europy 
w ramach niderlandzkiego kolektywu 
Frascati udowadniają, że opera może 
być na wskroś polityczna, a ludzkie 
głosy mają wystarczającą siłę, by 
wywołać rewolucję. „Commune” 
to opera właśnie. Krótka, bezczelnie 
ironiczna, pełna wywrotowego humoru 
i zaskakujących skojarzeń. Muzyczny 
hołd dla walczących w świecie kobiet 
zainspirowały ich protesty w Polsce, 
działalność Pussy Riot oraz rosnący 
w siłę w wielu odmianach feminizm. 
Zabawa konwencją opery barokowej 

Maria Magdalena Kozłowska and the 
artists from Poland and other parts 
of Europe cooperating with her as 
part of the Dutch Frascati collective 
prove that an opera can be thoroughly 
political, and that human voices carry 
enough power to start a revolution. 
Commune is, precisely, an opera. Short, 
impudently ironic, and brimming with 
subversive humour and surprising 
associations. This musical homage 
to the women fighting all around the 
world was inspired by their protests 
in Poland, activity of Pussy Riot, and 
feminism growing in its various types 
and shades. Fun with the convention of 
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PRODUKCJA: Frascati Producties w Amsterdamie / PRODUCED BY Frascati Producties 
in Amsterdam

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 60′

KONCEPCJA I REŻYSERIA / AUTHOR AND DIRECTOR: Maria Magdalena Kozłowska
MUZYKA / MUSIC: Maria Magdalena Kozłowska, Teresa Costa
KOSTIUMY I SCENOGRAFIA / COSTUMES AND SETS: Jan Tomza-Osiecki
ŚWIATŁO / LIGHTS: Julian Maiwald
LIBRETTO / LIBRETTO: Aldona Kopkiewicz, Maria Magdalena Kozłowska, Beatrice Miniaci
DRAMATURGIA / DRAMATIST: Aldona Kopkiewicz
WSPÓŁPRACA DRAMATURGICZNA / COOPERATING DRAMATIST: Tobias Kokkelmans

OBSADA / CAST: Teresa Costa, Maria Magdalena Kozłowska, Beatrice Miniaci, 
Maayan Licht, Aleksandra Wtorek / Béatrice Picard

Pokaz spektaklu „Commune” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów. / The performance of „Commune” 
is co-financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands.

CO
M
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UN

E

i współczesnej pozwala doprowadzić 
do wyobrażonego spotkania Róży 
Luksemburg z przedstawicielami 
Generacji Z podczas sesji 
terapeutycznej prowadzonej w bujnym, 
oszałamiającym bogactwem barw 
ogrodzie. „Commune” to muzyczna 
i teatralna broń przeciw systemowej 
opresji i wszechobecnemu 
oportunizmowi. Jeszcze nigdy muzyka 
klasyczna nie była tak blisko społecznej 
rewolty przynoszącej prawdziwą ulgę 
artystycznej anarchii. Frascati nazywa 
się domem produkcyjnym i szuka 
punktów przecięcia między sztuką, 
aktywizmem i dynamiką miejską. 
Traktuje miasto jako swą największą 
scenę i widzi w nim barometr 
współczesnego społeczeństwa.

the baroque and contemporary opera 
makes it possible to create an make-
believe meeting of Rosa Luxemburg 
with representatives of the Generation 
Z at a therapeutic session conducted 
in a lush garden stunning with the 
richness of its colours. Commune 
is a musical and theatrical weapon 
against the system of oppression 
and the omnipresent opportunism. 
Classical music has never been 
so close to a social revolt bringing at 
true relief of artistic anarchy. Frascati 
calls itself a production house and 
looks for the interconnections between 
art, activism, and urban dynamic. 
It treats the city as its principal stage 
and considers it the barometer of the 
contemporary society.
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CENTRALA I TEATR POWSZECHNY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA W WARSZAWIE 
/ CENTRALA AND ZYGMUNT HÜBNER POWSZECHNY THEATRE IN WARSAW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
/ RESPONSIBILITY
REŻYSERIA / DIRECTED BY MICHAŁ ZADARA

12.12 PONIEDZIAŁEK / MONDAY 12:00 
12.12 PONIEDZIAŁEK / MONDAY 19:00
AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE 
/ STANISŁAW WYSPIAŃSKI ACADEMY OF THEATRE ARTS IN KRAKÓW

Dokumentalny esej o kryzysie 
uchodźczym na polsko-białoruskiej 
granicy, zadający pytanie: dlaczego 
państwo polskie przyjmuje i pomaga 
milionom osób uciekających z Ukrainy, 
a równocześnie prześladuje, wbrew 
przepisom, kilkanaście tysięcy 
ludzi próbujących przekroczyć 
białoruską granicę. Spektakl 
wywołuje do odpowiedzi polityków 
odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. 
Znane są historie o głodzie, zimnie, 
brutalności służb i bezradności 
pomagających – teatr umieszcza je 
w kontekście działań legislacyjnych, 
które determinują los ludzi 

A documentary essay on the migrant 
crisis on the Polish–Belarusian border 
asking the question why the Polish 
state receives millions of refugees 
from Ukraine and aids them, while at 
the same time it lawlessly persecutes 
several thousands of people trying 
to cross the Belarussian border. The 
play calls for the answers from the 
politicians responsible for the status 
quo. Stories of hunger, cold, brutality 
of the services, and helplessness of 
the aiding have been heard. Now the 
theatre puts them in the context of 
legal steps that determine the fate of 
people fleeing from war. One of the 
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PRODUKCJA: CENTRALA w koprodukcji z Teatrem Powszechny im. Zygmunta Hübnera 
w Warszawie, Salam.Lab i Helsińską Fundacją Praw Człowieka / PRODUCED BY 

CENTRALA and Zygmunt Hübner Powszechny Theatre in Warsaw

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 95′

rEŻYSERIA / DIRECTOR: Michał Zadara
SCENARIUSZ / WRITERS: Michał Zadara, Małgorzata Andruszkiewicz, Agata Andrzejewska, 
Piotr Głowacki, Mateusz Janicki, Zofia Królak, Milena Kuchnia, Aleksandra 
Łukomska, Aleksandra Majewska, Maksymilian Nowak, Maja Ostaszewska, 
Filip Płuciennik, Barbara Rojek, Julia Rygielska, Maja Sanak, Hanna Stacewicz, 
Michał Stańczak, Gabriela Tokarska, Katarzyna Trzeciak, Barbara Wysocka, wraz 
z przedstawicielami środowisk akademickiego, prawniczego oraz teatralnego / with 
representatives of the academia, the bar, and the theatre
ANALIZA PRAWNA / LEGAL CONSULTATIONS: Jacek Dubois, Marta Górczyńska, Rafał Kozerski, 
Maciej Nowicki, Mikołaj Pietrzak
ZDJĘCIA / PHOTOS: Karol Grygoruk
ASYSTENT REŻYSERA / ASSISTANT DIRECTOR: Maksymilian Nowak

OBSADA / CAST: Piotr Głowacki / Mateusz Janicki, Maja Ostaszewska, Barbara Wysocka
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uciekających przed wojną. Jednym 
z bohaterów spektaklu jest Issa 
Jerjos, uciekający z ogarniętej wojną 
Syrii w poszukiwaniu bezpiecznego 
miejsca i lepszej przyszłości w Europie. 
Trafia do strefy stanu wyjątkowego 
w Polsce, gdzie polskie służby takich 
jak on, wycieńczonych, na granicy 
życia i śmierci, zawracają na białoruską 
stronę. „Odpowiedzialność” to kronika 
ostatnich dni jego życia. Issa 
to po arabsku Jezus.

protagonists is Issa Jerjos escaping 
from the war-engulfed Syria in the 
search of a safe place and a better 
future in Europe. He finds himself 
in the state-of-emergency zone in 
Poland, where Polish services push 
ones like him, exhausted and hovering 
on the border of life and death, back 
into Belarus. Odpowiedzialność / 
Responsibility is a chronicle of the last 
days of his life. Issa is arabic for Jesus.
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KONTAKT W TORUNIU, TEATR IM. WILAMA HORZYCY 
W TORUNIU, TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI W BYDGOSZCZY, MIEJSKIE 
CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY / KONTAKT INTERNATIONAL FESTIVAL IN TORUŃ, 
WILAM HORZYCA THEATRE IN TORUŃ, HIERONIM KONIECZKO POLISH THEATRE IN 
BYDGOSZCZ, AND THE MUNICIPAL CULTURE CENTRE IN BYDGOSZCZ

ŻYCIE NA WYPADEK WOJNY 
/ LIFE IN CASE OF WAR
REŻYSERIA / DIRECTED BY ULA KIJAK

16.12 PIĄTEK / FRIDAY 19:00
TEATR ŁAŹNIA NOWA. DUŻA SCENA / ŁAŹNIA NOWA THEATRE, MAIN STAGE

Interdyscyplinarny projekt stworzony 
przez ukraińskie artystki, które 
w ucieczce przed wojną trafiły 
do regionu kujawsko-pomorskiego 
i postanowiły tu pozostać. 
Odpowiadająca za całość Ula Kijak ma 
na koncie wiele prac zrealizowanych 
w teatrach instytucjonalnych, bardzo 
ceni też współpracę z grupami 
o alternatywnym rodowodzie. Spektakl 
jest swoistą instrukcją obsługi wojny 
i życia w niej. Dowiemy się z niego 
chociażby, jak usunąć ślady taśm, 
którymi zalepiamy okienne szyby. 
Niesie jednak coś znacznie więcej – 
lekcję przetrwania w najbardziej 

An interdisciplinary project developed 
by Ukrainian artists who, fleeing from 
war, made their way to the Kujawsko-
Pomorskie Region and decided to stay 
here. Ula Kijak, responsible for the 
whole project has produced projects 
for institutional theatres, and is highly 
appreciative of working with groups 
of alternative origin. The production is 
a particular user’s manual of war and 
life during war. Among many things, it 
will tell us how to remove the residue 
from the gaffer tape used to protect 
windowpanes. Yet it brings far more 
into focus: a lesson of survival in the 
most extreme conditions. Step by step, 
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PRODUKCJA: Międzynarodowy Festiwal Kontakt w Toruniu, Teatr im. Wilama Horzycy 
w Toruniu, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Miejskie Centrum 
Kultury w Bydgoszczy / PRODUCED BY Kontakt International Festival in Toruń, Wilam 
Horzyca Theatre in Toruń, Hieronim Konieczko Polish Theatre in Bydgoszcz, and the 
Municipal Culture Centre in Bydgoszcz

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 90′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Ula Kijak
TEKST NA PODSTAWIE REALNYCH HISTORII / TEXT BASED ON TRUE STORIES: Lena Laguszonkowa
WSPÓŁPRACA SCENOGRAFICZNA I KOSTIUMOGRAFICZNA / SETS AND COSTUMES: Wojciech Faruga
INSPICJENTKA / STAGE MANAGER: Hanna Gruszczyńska

OBSADA / CAST: Ołena Boryszpołec, Żenia Doliak, Alona Karpenko, Justyna Mohytycz, 
Jewhenija Nepytaliuk, Jasia Sajenko
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ekstremalnych warunkach. Krok 
po kroku, słowo po słowie, relacja 
po relacji pojawiają się przed nami 
zniszczone miasta, utracone historie, 
zerwane więzi. Wraz z artystkami 
wyruszymy w tę drogę, aby próbować 
nauczyć się poruszać w nowej 
rzeczywistości, walczyć, uciekać, 
chować się przed bombami, właściwie 
reagować na oczywiste i ukryte 
sygnały zagrożenia. Wszystko po to, 
aby spróbować nazwać nienazywalne, 
zracjonalizować doświadczenie 
niemożliwe do zracjonalizowania, 
zapanować nad najbardziej 
skrajnymi emocjami. Istotną częścią 
przedstawienia są autentyczne 
relacje zebrane przez artystki 
w mediach społecznościowych.

word by word, account by account we 
have the destroyed cities, lost stories, 
and broken ties coming before our 
very eyes. We take that road together 
with the artists to try to learn to move 
around the new reality, fight, flee, hide 
away from the bombings, and react 
properly to the apparent and obscure 
signals of threat. All of these to try 
to name the unnameable, to rationalise 
the experiences that cannot be 
rationalised, to master the most 
extreme emotions. A significant part of 
the production are authentic accounts 
that the artists have collected from the 
social media.
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TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 
/ STANISŁAW WYSPIAŃSKI ŚLĄSKI THEATRE IN KATOWICE

5:00. UA
REŻYSERIA / DIRECTED BY YULIA MASLAK

15.12 CZWARTEK / THURSDAY 20:00
TEATR ŁAŹNIA NOWA. MAŁA SCENA / ŁAŹNIA NOWA THEATRE, SMALL STAGE

Spektakl stworzony przez artystki, 
które uciekły z ogarniętej wojną 
Ukrainy. Ich praca trwała zaledwie 
kilka tygodni, a stała się możliwa dzięki 
rezydencji pod patronatem Forum 
Dyrektorów Teatrów Województwa 
Śląskiego. Opowieść o wojennych 
traumach i woli przetrwania silniejszej 
niż strach i rozpacz. O przezwyciężeniu 
traumy. Na niewielkiej scenie 
spotykamy wyłącznie kobiety – 
kobiety – ochotniczki, kobiety, 
które przeżyły przemoc seksualną, 
żołnierki Sił Zbrojnych Ukrainy, 
uchodźczynie z ogarniętych wojną 
terenów oraz kobiety, które poległy 

A production by artists who have 
escaped the war-engulfed Ukraine. 
Their work only lasted for several 
weeks, and became possible thanks 
to a residence under the aegis of 
the Forum of Theatre Directors of 
the Silesia Region. A tale of wartime 
traumas and the will to survive 
that surpasses fear and despair. 
Of overcoming traumas. The small 
stage is solely taken over by women: 
women – volunteers, women – 
survivors of sexual abuse, women 
serving in Ukrainian Armed Forces, 
women – refugees from the areas 
consumed by war, and women who 
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PRODUKCJA: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach w koprodukcji 
z Teatrem Miejskim w Gliwicach i Teatrem Małym w Tychach 
/ PRODUCED BY the Stanisław Wyspiański Śląski Theatre in Katowice, in coproduction 
with the Gliwice Municipal Theatre and the Mały Theatre in Tychy

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 80′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Yuliia Maslak
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Nina Zakharova
PROJEKCJE / VIDEO PROJECTIONS: Szymon Suchoń
REŻYSERIA ŚWIATEŁ / LIGHTS DIRECTOR: Bartłomiej Sowa
DŹWIĘK / SOUND: Marcin Łyczkowski

OBSADA / CAST: Tatiana Gerasymchuk, Maria Kardash, Halyna Lozynska, Anna Lysenko, 
Sofiia Mutylo, Dariia Novykova, Nataliia Pysarieva, Yerheniia Prysiazhna, Halyna 
Ryba, Kseniia Svistun, Kateryna Vasiukova, Nina Zakharova

5:
00

. U
A

w wojnie. Mocne obrazy, zapadające 
w pamięć słowa, ekspresyjny ruch 
w skromnym spektaklu, który znaczy 
więcej niż realizowane z rozmachem 
inscenizacje. Dwie z wykonawczyń 
pracują dziś na stałe w Teatrze Śląskim, 
przygotowują też kolejny projekt 
w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, inne 
realizują swe projekty z partnerami 
w całej Polsce. Reżyserka Yulia Maslak 
została nagrodzona na festiwalu 
Rzeczywistość Przedstawiona 
w Zabrzu, spektakl został tam również 
doceniony przez Jury Młodych 
„za odwagę w każdym tego słowa 
znaczeniu i niesienie świadectwa, jak 
wielkim złem jest wojna”.

were killed in the war. Powerful images, 
words etching themselves in into the 
memory, expressive movements in 
a modest show that means more than 
a drama staged with a great panache. 
Two members of the cast are now 
permanent members of the Śląski 
Theatre and work on another project 
at the Zagłębia Theatre in Sosnowiec, 
while others run their projects with 
partners all around Poland. The 
director, Yulia Maslak, won a prize 
at the Rzeczywistość Przedstawiona 
Festival in Zabrze, and the production 
was also recognised by the Jury of 
the Young “for courage in all the many 
senses of the word, and for bearing 
witness to what a great evil war is”.
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TEATR LUDOWY W KRAKOWIE 
/ THE LUDOWY THEATRE IN KRAKÓW

BEZMATEK 
/ MOTHERLESSNESS
REŻYSERIA / DIRECTED BY MARCIN LIBER

12.12 PONIEDZIAŁEK / MONDAY 16:00
TEATR LUDOWY W KRAKOWIE, SCENA POD RATUSZEM / THE LUDOWY THEATRE IN 
KRAKÓW STAGE UNDER THE TOWN HALL

Jak pogodzić się z odejściem kochanej 
osoby, jak ją ostatecznie pożegnać, 
jak rozpocząć po tak traumatycznym 
doświadczeniu nowe życie? 
Inspirowane nagrodzoną Paszportem 
„Polityki” książką Miry Marcinów 
niewielkie przedstawienie Marcina 
Libera nie jest lamentem nad śmiercią 
matki ani teatralnym przetworzeniem 
żałoby. To – paradoksalnie – opowieść 
mieniąca się wszystkimi barwami 
życia, czuła, pełna gorzkiego, chwilami 
ostrego jak brzytwa humoru. Relacja 
matki i córki w niczym nie przypomina 
tu tradycyjnego układu rodzic – 
dziecko, oparta jest na chwilami wcale 

How to grapple with the death of 
a loved one, how to say the last 
farewells, and how to start a new life 
after such a traumatic experience? 
Inspired by Mira Marcinów’s book, 
winner of the Passport Award from 
Polityka weekly, Marcin Liber’s 
play is neither and lament over the 
departed mother nor a theatrical 
reprocessing of the mourning through 
the theatre. Strangely enough, it is 
a tender tale glistening with all the 
colours of life, brimming with bitter 
wit that at times comes sharp as 
a razor. The relationship between 
the mother and the daughter in no 
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PRODUKCJA: Teatr Ludowy w Krakowie i Lubelskie Konfrontacje Teatralne / PRODUCED BY 

the Ludowy Theatre in Kraków / Konfrontacje Teatralne in Lublin

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 50′

ADAPTACJA I REŻYSERIA / ADAPTED AND DIRECTED BY: Marcin Liber
CHÓR I MUZYKA NA ŻYWO / LIVE MUSIC AND CHOIR: Adam Witkowski

OBSADA / CAST: Katarzyna Tlałka, Maja Pankiewicz
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niełatwym partnerstwie. Drugie dno 
dają tej historii fantastyczne aktorki 
Katarzyna Tlałka i Maja Pankiewicz. 
Grają jak gdyby wcale nie grały, 
ale dzieliły się z nami najbardziej 
osobistym przeżyciem. Dzięki nim 
„Bezmatek” jeszcze mocniej chwyta 
za serce. Do tego muzyka na żywo 
w wykonaniu świetnego gitarzysty 
Adama Witkowskiego.

way does remind of the traditional 
parent – child relationship, as it is 
based on partnership that may at times 
not be easy at all. The accomplished 
actresses, Katarzyna Tlałka and Maja 
Pankiewicz, gave the story its second 
depth. They play as if they didn’t play 
at all but shared the most intimate 
details with us. They make Bezmatek / 
Motherlessness grab you even stronger 
by the heart. On top of that comes 
live music performed by consummate 
guitarist Adam Witkowski.
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NARODOWY STARY TEATR W KRAKOWIE 
/ THE NATIONAL STARY THEATRE IN KRAKÓW

BAŚŃ O WĘŻOWYM 
SERCU / THE TALE OF 
A SERPENT HEART
REŻYSERIA / DIRECTED BY BENIAMIN M. BUKOWSKI

10.12 SOBOTA / SATURDAY 16:00
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Jacek Cieślak

NARODOWY STARY TEATR, NOWA SCENA / THE NATIONAL STARY THEATRE, NEW STAGE

Adaptacja wyróżnionej Literacką 
Nagrodą Nike w roku 2020 powieści 
„Baśń o wężowym sercu albo wtóre 
słowo o Jakóbie Szeli” Radka Raka. 
Młody pisarz, dotychczas specjalizujący 
się w szeroko pojmowanej fantastyce, 
książką tą zdecydowanie poszerzył 
pole swych poszukiwań, łącząc 
poetykę baśni z planem realistycznym. 
Korzystając z tego, że w życiorysie 
Jakuba Szeli istnieje luka obejmująca 
jego dzieciństwo i młodość postanowił 
po swojemu opowiedzieć historię 
chłopskiego przywódcy, budując wokół 
niego kolejne legendy i nie rozsądzając 
przy tym, co mogło być prawdą, 

An adaptation of Baśń o wężowym 
sercu albo wtóre słowo o Jakóbie 
Szeli, a Nike-awarded (2020) novel of 
Radek Rak. The young writer who had 
previously specialised in what could 
be broadly termed fantasy, expanded 
the field of his explorations, combining 
the poetry of the fairy tale with the 
realistic plane. Exploiting the gap in the 
life of Jakub Szela encompassing his 
childhood and youth, he decided to tell 
the story of a peasant revolt leader his 
own way, mythologising him further 
without identifying what could be true 
and what could be false. The artists 
at the Stary National Theatre treat 
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PRODUKCJA: Narodowy Stary Teatr w Krakowie / PRODUCED BY The National Stary Theatre 
in Kraków

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 120′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Beniamin M. Bukowski
SCENARIUSZ I DRAMATURGIA / WRITERS AND DRAMATURGS: Beniamin M. Bukowski, Amadeusz 
Nosal
SCENOGRAFIA / SCENOGRAPHY: Aleksandra Żurawska
KOSTIUMY / COSTUMES: Julia Ulman
MUZYKA / MUSIC: Anna Stela
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Katarzyna Witek
MULTIMEDIA / MULTIMEDIA: Amadeusz Nosal

OBSADA / CAST: Magda Grąziowska, Paulina Kondrak, Beata Paluch, Zbigniew W. Kaleta, 
Grzegorz Mielczarek, Łukasz Stawarczyk, Łukasz Szczepanowski
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a co fałszem. Autorzy przedstawienia 
w Narodowym Starym Teatrze traktują 
„Baśń o wężowym serca” jako pretekst 
do pytania o tożsamość – osobistą, 
która przynosi wewnętrzną przemianę, 
społeczną, w której mieszają się nasze 
chłopskie i szlacheckie rodowody, 
oraz polityczną, w której zawierają się 
stanowe podziały, pragnienia zemsty 
i resentymenty. Wszystko zaś kończy 
się krwawą rzezią szlachty.

Baśń o wężowym sercu / The Tale of 
a Serpent Heart as a pretext to ask the 
question about identity: the personal 
identity that triggers the internal 
transformation, the social that has our 
peasant and noble pedigrees mingled, 
and political that contains the class 
divisions, desire of vengeance, and 
resentment. And it all ends in the gory 
bloodbath of the nobility.
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TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE  
/ THE JULIUSZ SŁOWACKI THEATRE IN KRAKÓW

ACT OF KILLING
REŻYSERIA / DIRECTED BY JAN KLATA

10.12 SOBOTA / SATURDAY 19:00
↳ po spektaklu spotkanie z twórcami prowadzi Jacek Cieślak

MOS MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI / MAŁOPOLSKA GARDEN OF ART

„Act of Killing” to teatralna 
adaptacja słynnego, wielokrotnie 
nagradzanego, nominowanego 
do Oscara, filmu dokumentalnego 
Joshu’y Oppenheimera. „Act of Killing” 
rozgrywa się w Indonezji, oczywiście. 
Opowiada o bezgranicznym bezwstydzie 
zła. W roli głównej: Jan Peszek.

Act of Killing is the theatrical 
adaptation of Joshua Oppenheimer’s 
famous, award-winning, 
Oscar-nominated documentary. 
Act of Killing takes place, of course, 
in Indonesia. It tells about the 
boundless shamelessness of evil. 
Starring: Jan Peszek.
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PRODUKCJA: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie / PRODUCED BY The Juliusz 
Słowacki Theatre in Kraków

CZAS TRWANIA / RUNNING TIME: 120′

REŻYSERIA / DIRECTOR: Jan Klata
SCENARIUSZ, REŻYSERIA, OPRACOWANIE MUZYCZNE / WRITER, DIRECTOR AND MUSIC DIRECTOR: Jan Klata
SCENOGRAFIA, KOSTIUMY I REŻYSERIA ŚWIATEŁ / SETS, COSTUMES AND LIGHTS DIRECTOR: Justyna Łagowska
CHOREOGRAFIA / CHOREOGRAPHY: Leszek Bzdyl
MULTIMEDIA / MULTIMEDIA: Natan Berkowicz
ASYSTENTKA SCENOGRAFKI I KOSTIUMOGRAFKI / STAGE AND COSTUME DESIGN ASSISTANT: Kamila Wdowska
INSPICJENT, ASYSTENT REŻYSERA / STAGE MANAGER, ASSISTANT DIRECTOR: Marcin Stalmach
PRODUCENTKA / PRODUCER: Oliwia Kuc 

OBSADA / CAST: Marcin Kalisz, Tadeusz Zięba, Jan Peszek, Marcin Sianko, Sławomir 
Rokita, Tomasz Międzik, Jerzy Światłoń, Tomasz Wysocki, Wojciech Skibiński, 
Krzysztof Głuchowski, Feliks Szajnert, Jacek Strama, Alina Szczebielniak,
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Uroczysta gala kończąca festiwal 
odbędzie się w tym roku w Teatrze Łaźnia 
Nowa. W trakcie wyjątkowego wieczoru 
poznamy zwycięzców Boskiej Komedii, 
dowiemy się, jakie nagrody w jakich 
kategoriach zdecydowało się przyznać 
międzynarodowe jury, bowiem w tym 
roku decyzja o tym leży wyłącznie w gestii 
oceniających. Rozpoczęciem oficjalnej części 
festiwalowego finału będzie koncert duetu 
Łona i Webber Wykonywaną przez nich 
muzykę nazywa się „rapem inteligenckim”, 
podkreślając, że rozszerzają granice gatunku. 
Jesteśmy gotowi na mocne wrażenie, 
gdyż rapu jeszcze na Boskiej nie było. 
A potem przyjdzie czas na celebrowanie 
teatralnego święta, rozmowy, emocje, 
radość ze spotkania. Bo właśnie ono 
jest najważniejsze w trudnym czasie, 
jakiego doświadczamy. Zapomnijmy więc 
o tym i cieszmy się byciem razem przez 
tę grudniową noc.

ŁONA I WEBBER 
Łona to Adam „Łona” Zieliński, szczeciński 
raper. Webber to Andrzej „Webber” Mikosz 
– producent muzyczny, też ze Szczecina. 
Wykonywaną przez nich muzykę określa się 
najczęściej mianem „rapu inteligenckiego”, 
ale nie znaczy to, że ich kawałki są tylko 
dla inteligentów. Bynajmniej, są dla prawie 
wszystkich, a na pewno dla publiczności 
Boskiej Komedii. Bo w tekstach Łony 
mnóstwo jest paradoksów, nieoczekiwanych 
skojarzeń, słownych gier i przewrotnego 
humoru. Jeden z utworów – telefoniczną 
rozmowę z Panem Bogiem – interpretowali 
na egzaminie z polskiego maturzyści, inny 
zawierał konwersację z cutami (skrecze 
oparte na fragmentach piosenek innych 
artystów), w jeszcze innym rapowali bez 
użycia polskich znaków. Nic dziwnego, 
w końcu w 2017 roku Rada Języka Polskiego 
PAN uhonorowała Łonę tytułem Młodego 
Ambasadora Polszczyzny. Z kolei kompozycje 
Webbera czerpią z hip-hopu, ale mieszają ten 
gatunek z innymi stylami, nie bojąc się użycia 
instrumentów akustycznych. 

This year’s gala closing the festival will 
be held in the Łaźnia Nowa Theatre. That 
exceptional evening will be an opportunity 
to learn who the winners of the Boska 
Komedia / Divine Comedy are, and what 
prizes and what categories the international 
jury have decided to award, as this year that 
decision is at the sole discretion of the jury. 
The official part of the closing gala will open 
with a concert by Łona and Webber duo. 
The music they play is often dubbed “the 
intelligentsia rap” to emphasise that they 
expand the borders of the genre. We are ready 
for powerful vibe and impressions, as Divine 
Comedy has as yet never hosted rap music. 
Then time will come for the celebration of 
the theatre festivity, talks, emotions, and the 
joy that stems from the meeting. For it is the 
meeting that is most important in the difficult 
times we live in. Let us therefore forget all the 
vicissitudes of life and enjoy being together 
on that December night.

ŁONA AND WEBBER 
Łona is Adam “Łona” Zieliński, a rapper 
from Szczecin. Webber is Andrzej “Webber” 
Mikosz, a music producer, also from Szczecin. 
The music they perform is usually called “rap 
of the intelligentsia” but that does not mean 
that their output only serves the educated. 
On the contrary, it is fit for nearly everyone, 
and certainly for the audiences of the 
Divine Comedy. For Łona’s texts swarm with 
paradoxes, unexpected associations, puns, 
and subversive humour. One of their pieces – 
a phone call to Our Lord – was interpreted by 
students at their Polish A levels, another one 
included a conversation with cuts (scratches 
based on excerpts from songs by other 
artists), in yet another they sang texts with 
no Polish diacritics. Little wonder that the 
Council for the Polish Language of the Polish 
Academy of Sciences eventually awarded 
Łona the title of the Young Ambassador of the 
Polish Language in 2017. In turn, Webber’s 
compositions draw from hip-hop, yet he 
mingles the genre with other styles, not 
afraid of using acoustic instruments.

gala 
finałowa 
/ the closing 
gala
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SPOTKANIE  
Z KRYSTIANEM LUPĄ 
/ MEETING WITH 
KRYSTIAN LUPA
PROWADZENIE / CONDUCTED BY KATARZYNA KASIA

11.12 NIEDZIELA / SUNDAY 12:00
TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE, SALA LUSTRZANA  
/ THE JULIUSZ SŁOWACKI THEATRE IN KRAKÓW
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„Reagujemy!” to otwarta sieć organizatorek 
i organizatorów kultury. Skupia ludzi 
pracujących w instytucjach kultury 
w miastach wojewódzkich i mniejszych 
miejscowościach, a także spełniających się 
w działaniach organizacji pozarządowych 
i niesformalizowanych kolektywach. Celem 
sieci jest wymiany idei i doświadczeń 
związanych z pracą w na rzecz kultury 
w społeczeństwie wielokulturowym. 
Opiekunami sieci są Malta Festival Poznań, 
Europejskie Centrum Solidarności i Teatr 
Szekspirowski (Gdańsk), Teatr Łaźnia Nowa 
(Kraków), Galeria Labirynt (Lublin).
Inicjatywa „Reagujemy!” powstała 
w odpowiedzi na kryzys humanitarny 
na polsko-białoruskiej granicy, wojnę 
w Ukrainie oraz związaną z napływem 
uchodźców zwiększającą się różnorodność 
etniczną w Polsce. Wszystko to zmusza 
środowisko ludzi kultury do powtórnego 
zdefiniowania swej misji i programu, 
sposobów relacji z odbiorcami i uczestnikami 
wydarzeń oraz stworzenia nowego modelu 
pracy. Społeczeństwo wieloetniczne 
i wielokulturowe skłania do określania roli 
instytucji kultury jako inkubatora wydarzeń 
adresowanych czasem do określonej 
mniejszości, uwzględniając jej problemy, 
tożsamość i język, a czasem mające 
zdecydowanie uniwersalny charakter. 

“Reagujemy!” is an open network of culture 
managers operating under the name meaning 
“We react!”. It brings together people 
working for cultural institutions in regional 
capitals and smaller locations, and also ones 
operating in non-governmental organisations 
and informal collectives. The network 
aims at exchanging ideas and experiences 
related to supporting culture in multicultural 
communities. Network members gather ever 
two months, their meetings being hosted 
by the Malta Festival in Poznań, CK Zamek, 
Pawilon, Polski Theatre (Poznań), European 
Solidarity Centre and the Shakespeare 
Theatre (Gdańsk), Łaźnia Nowa Theatre and 
the Multicultural Centre (Kraków), and the 
Labirynt Gallery (Lublin).
The “Reagujemy!” initiative reacts to the 
humanitarian crisis on the Polish–Belarusian 
border, war in Ukraine, and the increasing 
ethnic diversity in Poland related to the 
influx of refugees. All these make the people 
working for culture redefine their mission, 
programme and ways of building relations 
with event participants and audiences, and 
create a new model of work. A multi-ethnical 
and multicultural community prompts 
defining the role of cultural institutions as 
incubators of events that are on the one 
hand designed for specific minorities, and 
accounting for their problems, identity, and 

reagujemy! 
/ we react!

„REAGUJEMY!”
15—16.12 
MIEJSCE WSZYSTKICH SPOTKAŃ: TEATR ŁAŹNIA NOWA  
/ THE ŁAŹNIA NOWA THEATRE IS THE VENUE OF ALL THE EVENTS
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language, and on the other are of strongly 
universal character. Doing that, it makes 
sense to draw inspiration from the work of 
foreign entities that have long operated in 
societies of rich cultural and ethnical mixes. 
Some of their experiences can be transferred 
to the Polish reality, while the differences that 
set us apart need defining.
All this boils down to the fundamental 
imperative of redefining the missions and 
tasks of institutions of culture and a joint 
reflection on what future has in store for us.
The following meeting of the culture 
managers gathered in the “Reagujemy!” 
network will take place during the Boska 
Komedia / Divine Comedy Festival in Kraków. 
Festival productions tackle the subjects 
of the war of Ukraine and the presence of 
Ukrainian refugees in Poland in coproductions 
by Polish theatres and Ukrainian artists 
who have found a refuge in our country and 
started working here after 24 February.

Warto przy tym czerpać inspiracje z prac 
placówek zagranicznych, funkcjonujących 
od lat w społeczeństwach zróżnicowanych 
kulturowo i etnicznie. Część z ich 
doświadczeń da się przenieść na polski 
grunt, ale należy określić też dzielące nas 
z nimi różnice.
Wszystko to razem sprowadza się 
do fundamentalnego imperatywu nowego 
określenia misji i zadań instytucji kultury 
i wspólnego zastanowienia się, co może 
przynieść nam przyszłość.
Podczas festiwalu Boska Komedia 
w Krakowie odbędzie się trzecie spotkanie 
organizatorek i organizatorów kultury 
skupionych w sieci „Reagujemy!”. W tym 
czasie chcemy wspólnie zastanowić się jak 
najlepiej włączać zagranicznych artystów 
do pracy w naszych instytucjach, ale 
również jak dbać o zagranicznego odbiorcę 
naszej oferty. Do tematów związanych 
z wojną w Ukrainie i obecnością ukraińskich 
uchodźców w Polsce nawiązują festiwalowe 
spektakle współtworzone w polskich 
teatrach przez ukraińskie artystki, które 
po 24 lutego znalazły w naszym kraju azyl 
i zaczęły pracę.

15.12 CZWARTEK / THURSDAY

11:00 
Spotkanie wstępne / Preliminary meeting

12:30 
Jak włączyć zagranicznych artystów 
do współpracy – debata z udziałem 
rezydentów z Białorusi i Ukrainy w ramach 
programu Instytutu Teatralnego / How 
to invite cooperation of foreign artists – 
debate with Belorussian and Ukrainian 
residents as part of the Polish Theatre 
Institute programme 

16:30 
Tworzenie oferty dla wielokulturowego 
odbiorcy – spotkanie z przedstawicielami 
Centrum Społeczności Żydowskiej 
w Krakowie / Developing an offer for 
multicultural audiences – meeting 
representatives of the Jewish Community 
Centre in Kraków

20:00 
5:00. UA – spektakl stworzony przez artystki 
z Ukrainy w ramach rezydencji artystycznej 
pod patronatem Forum Dyrektorów Teatrów 
Województwa Śląskiego / a play created 
by Ukrainian women artists during an 
artistic residence under the patronage 
over the Forum of Theatre Directors of 
the Silesia Region

21.30 
Integracja / Integration
 

16.12 PIĄTEK / FRIDAY

10:00 
Poszukiwanie partnerów do współpracy 
i finansowania – spotkanie 
z przedstawicielami Centrum 
Wielokulturowego w Krakowie / Looking for 
partners for cooperation and financing – 
meeting with representatives of the Centrum 
Wielokulturowe / Multicultural Centre in 
Kraków

12:00 
Promowanie zagranicznych artystów – 
spotkanie z przedstawicielami 
Międzynarodowego Centrum Kultury 
w Krakowie / Promotion of foreign artists – 
meeting representatives of the international 
Cultural Centre in Kraków

15:30 
Przyszłość „Reagujemy!” – planowanie 
dalszych działań / The future of “We react!” – 
planning further action

19:00 
Życie na wypadek wojny / Life in Case of 
War – interdyscyplinarny projekt, który 
tworzą ukraińskie artystki zmuszone uciekać 
przed wojną / an interdisciplinary project 
developed by Ukrainian women artists forced 
to flee from the war. 

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy poprzez formularz dostępny na stronie 
/ Registration is required via the form available on the website: boskakomedia.pl
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Zainaugurowany w 2022 roku projekt 
TABU PRZEMOCY, organizowany 
przez Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny Boska Komedia powstał 
z potrzeby ujawniania i nazywania 
zjawisk niepożądanych w środowisku 
teatralnym. Dyskusja o nadużyciach 
władzy, przemocy psychicznej, 
ekonomicznej, symbolicznej i fizycznej 
w polskim teatrze i szkołach 
artystycznych toczy się już od kilku 
lat i nadal wywołuje wiele emocji. 
Bolesne i złożone problemy środowiska 
zostały ujawnione dzięki indywidualnej 
odwadze i wysiłkowi osób, które 
zdecydowały się o nich mówić. 
Dostrzegamy i doceniamy rozwój 
tej przybierającej na sile dyskusji, 
zaangażowanie przedstawicieli 
środowiska teatralnego i działania 
zmierzające do poprawy sytuacji. 
TABU PRZEMOCY poszerza i pogłębia 
tę dyskusję w duchu otwartości, 
porozumienia, inkluzywności 
i wzajemnego szacunku. Mapuje 
różnorodne potrzeby i perspektywy 
oraz skuteczne mechanizmy i narzędzia 
zapobiegania przemocy, sposoby 
budowania relacji opartych na dobrej 
komunikacji i zaufaniu, by tworzyć 
bezpieczną przestrzeń w teatrach 
i szkołach artystycznych.

W ramach TABU PRZEMOCY odbywają 
się środowiskowe konsultacje 
wewnętrzne, debaty tematyczne 
i warsztaty poświęcone przemocy 
ekonomicznej, symbolicznej 
i psychicznej obecnej w systemie, 
cierpieniu osób doświadczających 
przemocy, potrzebie zadośćuczynienia 
i resocjalizacji, kryzysowi relacji 

Taboo of Violence is a project 
inaugurated by the Boska Komedia 
/ Divine Comedy International Theatre 
Festival. It originated from the need 
to disclose and name the unwelcome 
phenomena in the theatre world. 
Discussion about the abuse of power, 
and psychological, economic, symbolic, 
and physical violence in the Polish 
theatre and art schools has run for 
several years and still causes plentiful 
emotions. The internal painful and 
complex problems surfaced thanks 
to the individual courage and effort 
of the people who decided to speak 
about them. We see and appreciate 
the development of that discussion 
and its intensification, as well as 
the buy in from the theatre world, 
and actions that serve improving 
the situation. The Taboo of Violence 
expands that discussion in the 
spirit of openness, understanding, 
inclusiveness, and mutual respect. 
It maps various needs and perspectives 
together with efficient mechanisms and 
tools for preventing violence, methods 
of building relations based on good 
communication and trust that serve the 
development of safe space in theatres 
and artistic schools.

The Taboo of Violence encompasses 
internal consultations of the theatre 
world, thematic debates and 
workshops devoted to economic, 
symbolic, and psychological violence 
vested in the system, the suffering 
of persons experiencing violence, 
the need for making amends 
and re-socialisation, the crisis of 
relationships and trust, the narrative 

tabu  
przemocy 
/ taboo 
of violence

9—12 GRUDNIA / DECEMBER
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i zaufania, narracji i językowi w dyskusji 
o przemocy, roli i odpowiedzialności 
mediów, odpowiedzialności i trudzie 
osób zarządzających instytucjami, 
oporowi przed zmianą, solidarności 
środowiska wobec nierówności, 
rozwiązaniom poprawiającym 
bezpieczeństwo pracy i budowaniu 
narzędzi do zarządzania zmianą. TABU 
PRZEMOCY jest w zamyśle przestrzenią 
uczenia się, poznawania różnych 
perspektyw, wzajemnego słuchania, 
dzielenia się refleksjami, wiedzą, 
wnioskami, przykładami dobrych 
praktyk i skutecznych rozwiązań. 
Chcemy wyjść z tego procesu 
mądrzejsi, bogatsi o nową wiedzę, 
otwarci na zmianę, która przyczyni 
się do zapewnienia bezpieczeństwa 
w edukacji, kreacji i produkcji 
w dziedzinie teatru.

   
     
    
     
    
       
        
      
    
     
   
    
  
    
    
   
   
    
   
   
    
    
   
     
    

     
    
    
    
    
    
    
   
  
   
    
   
   
   
    
    
   
     
    
      
    
     
        
   

and language in the discussion about 
violence, the role and responsibility 
of the media, the responsibility and 
the problems of institution managers, 
resistance against change, solidarity 
of the theatre world in the face of 
inequality, solutions improving safety 
at work and building tools for change 
management. The Taboo of Violence 
is intended as a learning space 
for becoming familiar with various 
perspectives, listening to one another, 
sharing reflections, knowledge, 
conclusions, and examples of good 
practices and efficient solutions. We 
want to step out from this process 
wiser, with new know-how, and 
open to change that will contribute 
to ensuring safety in theatre education, 
creation, and production.
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9.12 PIĄTEK / FRIDAY
DOM UTOPII – MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EMPATII  
/ UTOPIA HOME – INTERNATIONAL EMPATHY CENTRE

10:00—14:00 
WARSZTATY / WORKSHOP

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI, 
DYSKRYMINACJI I PRZEMOCY 
EMOCJONALNEJ W ŚRODOWISKU 
TEATRALNYM / COUNTERACTING MOBBING, 
DISCRIMINATION, AND EMOTIONAL VIOLENCE 
IN THE THEATRE WORLD
prowadzenie / conducted by  
Monika Klonowska, mgr psychologii, trenerka, mediatorka  
/ MA in psychology, trainer, mediator

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy / Limited number of participants. Reservations apply: 
koordynacja@laznianowa.pl

10.12 SOBOTA / SATURDAY
MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI  
/ MAŁOPOLSKA GARDEN OF ARTS

15:00
wystąpienie Bartosza Szydłowskiego, dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Boska 
Komedia / address from Bartosz Szydłowski, director of the Boska Komedia / Divine Comedy 
International Theatre Festival

15.15
wystąpienie Olgi Brzezińskiej, kuratorki projektu „Tabu Przemocy” / address from 
Olga Brzezińska, curator of Taboo of Violence project

15.30—16.45
DEBATA I / DEBATE I 

CZAS PRZEŁOMU. PO REWOLUCJI I PRZED 
REWOLUCJĄ / TIME OF CHANGE. AFTER THE 
REVOLUTION AND BEFORE THE REVOLUTION 
w debacie wezmą udział / participants:
dr Joanna Heidtman, psycholożka i socjolożka, Instytut Socjologii UJ  
/ psychologist and sociologist, Institution of Sociology of the Jagiellonian University 
Marcin Ilski, trener myślenia krytycznego i systemowego, ekspert w zakresie ramowania 
językowego / trainer of critical and systemic thinking, expert in language framing
dr Waldemar Rapior, kulturoznawca, socjolog, red. Książki „Bezkarni. Etyka w teatrze” 
/ expert in culture, sociologist, editor of Bezkarni. Etyka w teatrze
Małgorzata Wdowik, reżyserka, Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych  
/ director, Guild of Polish Theatre Directors
dr Marta Rawłuszko, socjolożka, Instytut stosowanych Nauk Społecznych UW  
/ sociologist, Institute of Applied Social Sciences of the University of Warsaw
prowadzenie / host: Olga Brzezińska
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11.12 NIEDZIELA / SUNDAY
DOM UTOPII – MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EMPATII  
/ UTOPIA HOME – INTERNATIONAL EMPATHY CENTRE

10:00 – 14:00
WARSZTATY / WORKSHOP

CIAŁO WIE / THE BODY KNOWS
prowadzenie / conducted by  
Anna Zubrzycki

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy / Limited number of participants. Reservations apply: 
koordynacja@laznianowa.pl

10.12 SOBOTA / SATURDAY
MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI  
/ MAŁOPOLSKA GARDEN OF ARTS

17.00—18.15
DEBATA II / DEBATE II

INSTYTUCJE, KTÓRE SIĘ UCZĄ  
/ LEARNING INSTITUTIONS
w debacie wezmą udział / participants:
dr hab. Agata Adamiecka-Sitek, teatrolożka, badaczka teatru, wydawczyni, wykładowczyni 
i rzeczniczka praw studenckich w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie / theatre expert, theatre researcher, publisher, lecturer, and ombudsman of 
student rights at the National Academy of Dramatic Art in Warsaw
Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie  
/ artistic director of the Współczesny Theatre in Szczecin
Nina Gabryś, Zewnętrzna Rzeczniczka ds. Etyki AST, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. polityki równościowej / External Ethics Ombudsperson at the Academy of Theatre 
Arts in Kraków, Plenipotentiary of the Mayor of Kraków for Equality Policy
Tomasz Rodowicz, aktor, muzyk, reżyser, współzałożyciel i szef Stowarzyszenia Teatralnego 
Chorea oraz dyrektor artystyczny Fabryki Sztuki w Łodzi / actor, musician, director, co-founder, 
and head of Chorea Theatre Association and artistic director of Fabryka Sztuki in Łódź
prowadzenie / host: Olga Brzezińska
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12.12 PONIEDZIAŁEK / MONDAY
DOM UTOPII – MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EMPATII  
/ UTOPIA HOME – INTERNATIONAL EMPATHY CENTRE

10:00—14:00
WARSZTATY / WORKSHOP

GRANICE, NARRACJA I INTENCJA 
W KOMUNIKACJI / BOUNDARIES, NARRATIVE 
AND INTENTION IN COMMUNICATION
prowadzenie / conducted by  
Justyna Rutkowska

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy / Limited number of participants. Reservations apply: 
koordynacja@laznianowa.pl

Szczegółowe opisy poszczególnych wydarzeń
/ For the detailed descriptions of individual events please turn to: 
www.boskakomedia.pl

11.12 NIEDZIELA / SUNDAY
MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI / MAŁOPOLSKA GARDEN OF ARTS

15:00
wystąpienie Justyny Rutkowskiej, psycholożki, psychoterapeutki, trenerki higieny psychicznej 
i członkini zespołu realizującego projekt „Tabu przemocy”

15:30—16:45
DEBATA III / DEBATE III

JAK ROZMAWIAĆ O PRZEMOCY? JĘZYK KULTURY 
BEZ STYGMATYZACJI / HOW TO SPEAK ABOUT 
VIOLENCE? THE LANGUAGE OF CULTURE FREE 
FROM STIGMATISATION
w debacie wezmą udział / participants:
Alina Kamińska, aktorka Teatru Bagatela
mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska, psychoterapeutka, psycholożka, superwizorka
Małgorzata Bogajewska, reżyserka teatralna, dyrektorka Teatru Ludowego w Krakowie
Radosław Krzyżowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie
prowadzenie / host: Justyna Rutkowska

17:00—18:15
DEBATA IV / DEBATE IV

SPRAWIEDLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
/ JUSTICE AND RESPONSIBILITY
w debacie wezmą udział / participants:
Katarzyna Kopczyk, aktorka, przewodnicząca Związku Zawodowego Aktorów Polskich 
w Teatrze Groteska
Anna Smolar, reżyserka
Igor Stokfiszewski, badacz, uczestnik i inicjator działań z zakresu teatru społecznego, 
teatru wspólnoty i sztuki zaangażowanej, aktywista TBC
Michał Zadara, reżyser 
prowadzenie / host: Olga Brzezińska
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TEATR ŁAŹNIA NOWA
Teatr Łaźnia Nowa w Nowej Hucie to teatr 
znajdujący się w wyremontowanych halach 
warsztatów szkolnych, posiadający dwie 
sceny, którą mogą pomieścić kilkuset widzów. 
Podczas piętnastu lat istnienia Łaźnia 
Nowa wypracowała sobie solidną markę 
na polskim rynku teatralnym. Wykreowała 
m.in.: Festiwal Teatralny Genius Loci, 
Festiwal Mrożkowski czy Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny Boska Komedia. Spektakle 
Łaźni otrzymywały wiele nagród i gościły 
na licznych festiwalach, także zagranicznych. 
Z uwagi na wyjątkową przestrzeń w Łaźni 
odbywają się też liczne koncerty (od sceny 
klubowej po gwiazdorskich wykonawców, 
jak np. Morrissey czy Guano Apes) oraz 
wydarzenia muzyczne, takie jak Sacrum 
Profanum lub Unsound. Łaźnia jest otwarta 
na mieszkańców dzielnicy, współpracuje 
z nimi przy licznych projektach, w wyniku 
których nieraz powstają spektakle autorskie. 
Powracającą kwestią w działalności teatru 
są fundamentalne pytania o wspólnotę, 
rolę sztuki – i znaczenie samego teatru – 
w rozwoju społeczności lokalnej. Łaźnia Nowa 
stała się axis mundi dzielnicy, miejscem 
codziennym i zamieszkałym. Afirmatywność, 
wiara w siłę kreatywną człowieka oraz 
bezpośredniość pomogły Łaźni zakorzenić 
się w dzielnicy, pozyskać wiernych widzów 
i snuć dalsze ambitne plany na przyszłość. 
Dziś na jej scenach występują zarówno 
aktorzy-amatorzy, jak i największe aktorskie 
nazwiska, a swoje przedstawienia realizują 
zarówno debiutujący czy eksperymentujący 
młodzi twórcy, jak i najznamienitsi reżyserzy 
polskiego teatru.

www.laznianowa.pl

THE ŁAŹNIA NOWA THEATRE
The Łaźnia Nowa Theatre in Nowa Huta 
inhabits the renovated workshops of 
a technical school; its two stages can 
accommodate audiences of hundreds of 
people. Over the 15 years of its operation, 
Łaźnia Nowa has built a powerful brand in 
the world of Polish theatre. It has developed 
the Genius Loci Theatre Festival, the Mrożek 
Theatre Festival, and the Divine Comedy 
/ Boska Komedia International Theatre 
Festival. Its productions have garnered 
accolades and prizes, and Łaźnia has been 
invited to numerous festivals in Poland and 
also abroad. The unique space of the Łaźnia 
Nowa makes it a perfect setting for many 
concerts, ranging from club music to dazzling 
performances by the stars of the calibre of 
Morrissey and Guano Apes, as well as the 
musical events of the Sacrum Profanum and 
Unsound festivals. Łaźnia is open to people 
from the neighbourhood and works with 
them on numerous projects, many of which 
spin off into proprietary productions. The 
theatre returns to the big questions about 
community and the role of art, particularly 
the significance of the theatre itself, in the 
development of the local community. Łaźnia 
Nowa has become the district’s new axis 
mundi: a place you regularly visit, a place 
that is lived in. Affirmation, the belief in 
people’s creative power, and directness have 
helped Łaźnia Nowa take root in the Nowa 
Huta district, win loyal audiences, and dream 
up ambitious plans for the future. Today its 
stages attract both amateur actors and first 
class celebrities, with productions prepared 
both by novices and experimenting young 
artists, as well as the greatest household 
names in Polish theatre.

www.laznianowa.pl

organizatorzy 
/ organisers
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PARTNER FESTIWALU – 
AMBASADA KRÓLESTWA 
NIDERLANDÓW
Ambasada Królestwa Niderlandów 
w Warszawie reprezentuje interesy 
Holandii i Holendrów w Polsce. Wspieramy 
holenderskich obywateli, firmy, instytucje 
i organizacje. Utrzymujemy kontakty 
z polskim rządem i promujemy współpracę 
między obydwoma rządami, na przykład 
w ramach organizacji wielostronnych, takich 
jak Unia Europejska lub Organizacja Narodów 
Zjednoczonych. Jednym z kluczowych 
zadań Ambasady jest wsparcie w handlu 
i inwestycji. Ambasada promuje współpracę 
gospodarczą między Holandią a Polską 
i pomaga holenderskim firmom, które chcą 
wejść na rynek polski. Wymiana kulturalna 
między obydwoma krajami jest także jednym 
z zadań ambasady. Ambasada podejmuje 
starania aby łączyć przedstawicieli sektora 
kultury z obu krajów, zwracając uwagę 
na nasze wspólne dziedzictwo kulturowe 
i wspierając niderlandystykę w Polsce. 
Ponadto Ambasada organizuje różnorodne 
wydarzenia, których zadaniem jest 
przybliżenie Holandii Polakom i udziela 
konsularnego wsparcia.

www.netherlandsandyou.nl

FESTIVAL PARTNER – 
THE EMBASSY OF THE 
KINGDOM OF THE 
NETHERLANDS
The Embassy of the Kingdom of the 
Netherlands in Warsaw represents the 
interests of the Netherlands and the Dutch 
in Poland. We support Dutch citizens, 
companies, institutions and organizations. 
We maintain contacts with the Polish 
government and promote cooperation 
between the two governments, for example 
within multilateral organizations such as 
the European Union or the United Nations. 
One of the key tasks of the Embassy is 
to support trade and investment. The 
Embassy promotes economic cooperation 
between the Netherlands and Poland and 
helps Dutch companies that want to enter 
the Polish market. Cultural exchange 
between the two countries is also one of 
the tasks of the embassy. The Embassy 
makes efforts to connect representatives 
of the cultural sector from both countries, 
paying attention to our common cultural 
heritage and supporting Dutch studies in 
Poland. In addition, the Embassy organizes 
various events whose task is to bring the 
Netherlands closer to Poles and provides 
consular support to Dutch living or staying 
in Poland, e.g. it issues identity documents 
and consular certificates.

www.netherlandsandyou.nl

PARTNER FESTIWALU – 
INSTYTUT ADAMA 
MICKIEWICZA
Jest narodową instytucją kultury, 
której celem jest budowanie trwałego 
zainteresowania polską kulturą na świecie. 
Instytut współpracuje z partnerami 
zagranicznymi i inicjuje międzynarodową 
wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, 
w zgodzie z założeniami polskiej polityki 
zagranicznej. Instytut zrealizował i realizuje 
projekty kulturalne w 70 krajach na 6 
kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, 
Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, 
USA, Kanadzie, Australii, Maroku, w Ukrainie, 
Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii 
i Korei. W ramach dotychczas zrealizowanych 
działań Instytut zaprezentował 38 
strategicznych programów, które obejrzało 60 
milionów widzów. Organizatorem Instytutu 
Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

www.iam.pl

FESTIWAL PARTNER – 
THE ADAM MICKIEWICZ 
INSTITUTE
is a national cultural institution. Its mission 
is to build lasting interest in Polish culture 
globally. The Institute works with foreign 
partners and initiates international cultural 
exchange in accordance with Poland’s 
foreign policy. The Institute has implemented 
cultural projects on six continents, in 70 
countries, including the United Kingdom, 
France, Russia, Israel, Germany, Turkey, the 
USA, Canada, Australia, Morocco, Ukraine, 
Lithuania, Latvia, China, Japan, and Korea. 
The Institute has implemented 38 strategic 
programmes, and held events attended by 
an audience of 60 million. The Culture.pl 
website provides fresh information on the 
most exciting Polish cultural events around 
the globe. It is also the biggest and most 
comprehensive source of knowledge about 
Polish culture. The Adam Mickiewicz Institute 
is governed by the Ministry of Culture and 
National Heritage.

www.iam.pl
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producenci 
/ producers

AKADEMIA SZTUK TEATRALNYCH 
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 
W KRAKOWIE / THE STANISŁAW WYSPIAŃSKI 
ACADEMY OF THEATRE ARTS IN KRAKÓW
ast.krakow.pl
e-mail: kancelaria@ast.krakow.pl

CENTRALA / CENTRALA
facebook.com/centralateatr
e-mail: centralateatr@gmail.com

DAILES TEATRIS W RYDZE  
/ THE DAILES TEATRIS IN RIGA
dailesteatris.lv/lv
e-mail: dailesteatris@dailesteatris.lv

FESTIWAL MALTA W POZNANIU  
/ MALTA FESTIVAL IN POZNAŃ
malta-festival.pl
e-mail: office@malta-festival.pl

FESTIWAL NOWE EPIFANIE  
/ NOWE EPIFANIE FESTIVAL
noweepifanie.pl
e-mail: biuro@noweepifanie.pl

FRASCATI PRODUCTIES W AMSTERDAMIE 
/ FRASCATI PRODUCTIES IN AMSTERDAM
frascatitheater.nl
e-mail: info@frascatitheater.nl

HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA 
/ HELSINKI FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTS
www.hfhr.pl
e-mail: hfhr [at] hfhr.pl

LUBELSKIE KONFRONTACJE TEATRALNE 
/ KONFRONTACJE TEATRALNE IN LUBLIN
konfrontacje.pl
e-mail: konfrontacje.lublin@gmail.com

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY 
/ MUNICIPAL CULTURE CENTRE IN BYDGOSZCZ
mck-bydgoszcz.pl
e-mail: mck@mck-bydgoszcz.pl

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KONTAKT 
W TORUNIU / KONTAKT INTERNATIONAL 
FESTIVAL IN TORUŃ
festiwal.teatr.torun.pl
e-mail: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl

NARODOWY STARY TEATR IM. HELENY 
MODRZEJEWSKIEJ W KRAKOWIE 
/ THE HELENA MODRZEJEWSKA NATIONAL 
STARY THEATRE IN KRAKÓW
stary.pl
e-mail: sekretariat@stary.pl

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM  
DZIAŁAŃ DLA POKOJU / LAB ACTIONS 
FOR PEACE ASSOCIATION
salamlab.pl, kontakt@salamlab.pl.

NOWY TEATR W WARSZAWIE  
/ THE NOWY THEATRE IN WARSAW
nowyteatr.org/pl
e-mail: sekretariat@nowyteatr.org

TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU 
/ THE JAN KOCHANOWSKI THEATRE IN OPOLE
teatropole.pl
e-mail: biuro@teatropole.pl

TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 
W KRAKOWIE / THE JULIUSZ SŁOWACKI 
THEATRE IN KRAKÓW
teatrwkrakowie.pl
e-mail: kancelaria@teatrwkrakowie.pl
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TEATR IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE 
/ THE STEFAN JARACZ THEATRE IN OLSZTYN
teatr.olsztyn.pl
e-mail: sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 
W KIELCACH / THE STEFAN ŻEROMSKI 
THEATRE IN KIELCE
teatrzeromskiego.pl
e-mail: sekretariat@teatrzeromskiego.pl

TEATR IM. WILAMA HORZYCY W TORUNIU 
/ THE WILAM HORZYCA THEATRE IN TORUŃ
teatr.torun.pl
e-mail: sekretariathorzycy@teatr.torun.pl

TEATR BARAKAH W KRAKOWIE  
/ THE BARAKAH THEATRE IN KRAKÓW
teatrbarakah.com
e-mail: biuro@teatrbarakah.com

TEATR KTO W KRAKOWIE  
/ THE KTO THEATRE IN KRAKÓW
teatrkto.pl
e-mail: sekretariat@teatrkto.pl

TEATR LUDOWY W KRAKOWIE  
/ THE LUDOWY THEATRE IN KRAKÓW
ludowy.pl
e-mail: teatr@ludowy.pl

TEATR ŁAŹNIA NOWA W KRAKOWIE  
/ THE ŁAŹNIA NOWA THEATRE IN KRAKÓW
laznianowa.pl
e-mail: biuro@laznianowa.pl

TEATR MAŁY W TYCHACH  
/ THE MAŁY THEATRE IN TYCHY
teatrmaly.tychy.pl
e-mail: teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl

TEATR MIEJSKI W GLIWICACH  
/ THE GLIWICE MUNICIPAL THEATRE
teatr.gliwice.pl
e-mail: sekretariat@teatr.gliwice.pl

TEATR NOWY IM. TADEUSZA ŁOMNICKIEGO 
W POZNANIU / THE TADEUSZ ŁOMNICKI NOWY 
THEATRE IN POZNAŃ
teatrnowy.pl
e-mail: sekretariat@teatrnowy.pl

TEATR NOWY PROXIMA W KRAKOWIE 
/ THE NOWY PROXIMA THEATRE IN KRAKÓW
teatrnowy.com.pl
e-mail: biuro@teatrnowy.com.pl

TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI 
W BYDGOSZCZY / THE HIERONIM KONIECZKO 
POLISH THEATRE IN BYDGOSZCZ
teatrpolski.pl
e-mail: tp@teatrpolski.pl

TEATR POLSKI W POZNANIU  
/ THE POLSKI THEATRE IN POZNAŃ
teatr-polski.pl
e-mail: teatr.polski@teatr-polski.pl

TEATR POWSZECHNY IM. ZYGMUNTA HÜBNERA 
W WARSZAWIE / THE ZYGMUNT HÜBNER 
POWSZECHNY THEATRE IN WARSAW
powszechny.com
e-mail: sekretariat@powszechny.com

TEATR POWSZECHNY W ŁODZI  
/ THE POWSZECHNY THEATRE IN ŁÓDŹ
powszechny.pl
e-mail: teatr@powszechny.pl

TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA 
WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH  
/ THE STANISŁAW WYSPIAŃSKI ŚLĄSKI 
THEATRE IN KATOWICE
teatrslaski.art.pl
e-mail: teatrslaski@teatrslaski.art.pl

TEATR WSPÓŁCZESNY W SZCZECINIE  
/ THE WSPÓŁCZESNY THEATRE IN SZCZECIN
wspolczesny.szczecin.pl
e-mail: teatr@wspolczesny.szczecin.pl
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DEPARTAMENT MINOTAURA: KOORDYNACJA 
PRZEDSTAWIEŃ / MINOTAUR DEPARTMENT: 
PERFORMANCE COORDINATION)
KOORDYNACJA TECHNIKI / TECHNICAL COORDINATION
Sławomir Matysiak
KOORDYNACJA SPEKTAKLI / THEATRE PLAY 
COORDINATION
Aneta Skrzyszowska, Łukasz Bułas, Bartosz 
Jelonek, Agata Schweiger, Oliwia Kuc
KOORDYNACJA HOTELI I POBYTU ARTYSTÓW
(ACCOMMODATION COORDINATION)
Bożena Sowa
TRANSPORT I TRANSFER / TRANSIT
Bożena Sowa, Viktoriia Semenska
TŁUMACZENIA TEKSTÓW SPEKTAKLI / TRANSLATIONS
HOBBiT Piotr Krasnowolski
Katarzyna Bazarnik („Odlot” / “Flight”)
Jakub Perliński („Anioły w Ameryce, czyli 
demony w Polsce” / “Angels in America, 
or Demons in Poland”)
LISTY DIALOGOWE / DIALOGUE LIST
Bartosz Jelonek
OPRACOWANIE I WYŚWIETLANIE NAPISÓW
/ SUBTITLES COORDINATION
Studio Kropka Kraków  
Łukasz Kolender, Jurgita Zaikauskas 
(„Narodziny wrogości” / “The Birth of 
Hostility”; „Strach i nędza 2022” / “Fear 
and misery 2022”; „Własny pokój” / 
„Own Room”)
ZESPÓŁ TECHNICZNY TEATRU ŁAŹNIA NOWA
/ ŁAŹNIA NOWA THEATRE TECHNICAL CREW
Kazimierz Kofin, Kazimierz Wiliński, 
Sebastian Piórecki, Antoni Kulka-Sobkowicz, 
Łukasz Skalik, Jakub Kotynia, Mateusz Gierc, 
Jakub Sztandera, Aleksander Trafas
GARDEROBA / DRESSER
Bogumiła Ciarkowska
REKWIZYTY / PROPS
Jolanta Potocka

DEPARTAMENT DANTEGO: WOLONTARIAT
/ DANTE DEPARTMENT: VOLUNTEER WORK
KOORDYNATOR / COORDINATOR
Bożena Sowa

KOORDYNACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ TEATRU ŁAŹNIA 
NOWA / THEATER ŁAŹNIA NOWA COORDINATOR
Małgorzata Rapacz
DZIAŁ KANCELARYJNO-PRAWNY / OFFICE AND 
LEGAL DEPARTMENT
Agnieszka Podziewska, Katarzyna 
Kowalska-Bąk
SEKRETARIAT / OFFICE
Barbara Będkowska
ARCHIWUM / ARCHIVE
Ewa Dusik-Krupa
OPIEKA PRAWNA / LEGAL ASSISTANCE
Sylwia Skupińska Kancelaria Radcy 
Prawnego
KIEROWNIK DS. ADMINISTRACYJNYCH 
/ ADMINISTRATION MANAGER
Kazimierz Kluska
KSIĘGOWOŚĆ I KADRY / ACCOUNTING
Zofia Hallo, Agnieszka Wilczyńska

STRONA WWW / WEBSITE
Studio FNC

SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW / TICKET SALE SYSTEM
visualnet.pl

DRUKARNIA / PRINTING HOUSE
Drukarnia Beltrani
www.drukarniabeltrani.pl
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CREDITS

DYREKTOR ARTYSTYCZNY MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU BOSKA KOMEDIA  
/ ARTISTIC DIRECTOR OF THE DIVINE COMEDY INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL
Bartosz Szydłowski

ORGANIZATOR / ORGANIZER
Teatr Łaźnia Nowa
DYREKTOR / CEO
Ewa Wolniewicz

DYREKTOR DS. ARTYSTYCZNYCH / ARTISTIC DIRECTOR
Bartosz Szydłowski
DYREKTOR DS. DOMU UTOPII – MIĘDZYNARODOWEGO 
CENTRUM EMPATII / DIRECTOR OF UTOPIA HOME – 
INTERNATIONAL EMPATHY CENTRE
Małgorzata Szydłowska

DEPARTAMENT MINOSA: ORGANIZACJA
/ MINOS DEPARTMENT: ORGANIZATION
PRODUCENT FESTIWALU / FESTIVAL PRODUCER
Izabella Oleś
PRODUCENT WYKONAWCZY / EXECUTIVE PRODUCER
Bożena Sowa

DEPARTAMENT CHARONA: BRANŻA 
/ CHARON DEPARTMENT: INDUSTRY SERVICES
KOORDYNATOR (COORDINATOR)
Jagoda Bielawska
SEKRETARZ JURY INFERNO (INFERNO JURY SECRETARY)
Olga Kwaczyńska
TRANSPORT (TRANSPORT COORDINATION)
Viktoriia Semenska

DEPARTAMENT CERBERA: OBSŁUGA WIDZA
/ CERBER DEPARTMENT: AUDIENCE COORDINATION
KOORDYNATOR CENTRUM FESTIWALOWEGO
/ FESTIVAL CENTRE COORDINATOR
Patrycja Zydroń
KOORDYNATOR OBSŁUGI WIDZA W TEATRACH
/ AUDIENCE COORDINATORS
Krzysztof Korn, Patrycja Zydroń

DEPARTAMENT WERGILIUSZA: REDAKCJA 
I PROJEKTY / VERGILIUS DEPARTMENT: 
EDITING AND DESIGN
TEKSTY I REDAKCJA / TEXTS AND EDITING
Jacek Wakar, Monika Winiarska
KOREKTA / PROOFREADING
Iga Łomanowska
TŁUMACZENIA / TRANSLATIONS
HOBBiT Piotr Krasnowolski
KOORDYNACJA STRONY WWW I MEDIÓW 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH / WEB AND SOCIAL 
MEDIA COORDINATION
Monika Winiarska
IDENTYFIKACJA GRAFICZNA FESTIWALU, ILUSTRACJE, 
SKŁAD KATALOGU / GRAPHIC DESIGN, FESTIVAL 
INDENTIFICATION, CATALOGUE COMPOSITION
Zbigniew Prokop

DEPARTAMENT NEMRODA: PR I PROMOCJA
/ NEMROD DEPARTMENT: PR AND PROMO
PR / PR
Marta Pawlik
PROMOCJA I KOMUNIKACJA / PROMOTION 
AND COMMUNICATION
Łukasz Kolender, Monika Winiarska, 
Łukasz Gąsowski, Natalia Rieske
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