
28
. M

ez
in

ár
od

ní
 d

iv
ad

el
ní

 fe
st

iv
al

 B
EZ

 H
RA

N
IC

28
. M

ię
dz

yn
ar

od
ow

y 
Fe

st
iw

al
 T

ea
tr

al
ny

 B
EZ

 G
RA

N
IC

Ci
es

zy
n 

/ Č
es

ký
 T

ěš
ín

 

23
.0

5.
–1

.0
6.

20
18

 



OrganizatOrzy/OrganizátOři
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28.Teatr krytyczny. Teatr plastyczny. 
Teatr muzyczny. Zabawa.   

Podróż do źródeł sztuki. 
Wyobraźnia. Ulica. Nowoczesne 

technologie. Awangarda. Klasyka. 
Jazz. Wolność. Niepodległość.  

Muzyka buntu. Sławne 
przedstawienia. Teatralne 

i muzyczne atrakcje dla całej 
rodziny. Kritické divadlo. Výtvarné 
divadlo. Hudební divadlo. Zábava. 

Cesta k pramenům umění. Ulice. 
Moderní technologie. Avantgarda. 

Klasika. Jazz. Svoboda. 
Nezávislost. Hudba vzdoru. 

Slavná představení.  
Divadelní a hudební atrakce 

 pro celou rodinu. 
n KONKURS ZŁAMANY SZLABAN / SOUTĚŽ ZLOMENÁ ZÁVORA 
O vítězném festivalovém představení rozhodnou diváci.  
Odevzdejte hlasovací kupón se jménem a kontaktem a budete  
zařazeni do slosování o atraktivní divácké ceny.  
O przyznaniu spektaklowi nagrody złamanego Szlabanu  
decyduje głosowanie widzów. Kupony do głosowania oznaczone 
danymi kontaktowymi wezmą udział w losowaniu  
nagród rzeczowych dla widzów.



JAZZ W TEATRZE/JAZZ V DIVADLE 

L E S Z E K
MOŻDŻER

OSKAR
TÖRÖK

na scenie teatru im. a. Mickiewicza spotykają się trzej wybitni 
jazzmani z Polski, Czech i Słowacji. Muzycy reprezentują trzy 
pokolenia i trzy różne muzyczne wrażliwości. 

MirOSLav vitOuš,  rocznik 
1947, to wybitny czeski kontra-
basista i basista jazzowy, bardzo 
aktywny na amerykańskiej scenie 
muzycznej; zwrócił na siebie uwagę 
już w 1968 roku (!) albumem Now 
He Sings, Now He Sobs, w którym 
wystąpili z nim Chicka Corea i roy 
Haynes.  Jako lider zadebiuto-
wał w 1969, kiedy wydał album 
infinite Search, na którym zna-
leźli się również tacy muzycy jak 
John McLaughlin, Joe Henderson, 
Herbie Hancock, Jack DeJohnette 
oraz Joe Chambers. Miroslav 
vitouš był współzałożycielem grupy 
muzycznej Weather report, z którą 
nagrał cztery albumy.  W 1988 
był szefem wydziału jazzu w new 
England Conservatory. Pod koniec 
lat 80. powrócił do Pragi, gdzie 
mieszka do dzisiaj. nagrywa płyty 
dla ECM i koncertuje na najwięk-
szych europejskich festiwalach. 
Jako wirtuoz kontrabasu wystę-
puje również z recitalami solo-
wymi (m.in. na Sopot Jazz Festival). 
nagrał płytę w duecie z adamem 
Pierończykiem.

Pianista LESzEK MOżDżEr, 
który reprezentuje rocznik 1971,  
jest jednym z najwybitniejszych pol-
skich muzyków jazzowych. to pia-
nista światowej klasy, odważny 
eksplorator i oryginalny twórca, 
wyróżniający się własnym językiem 
muzycznym. Laureat wielu prestiżo-
wych nagród, jest bardzo aktywny 
na różnych polach działalności 
artystycznej (również w teatrze).  

nagrywał płyty z najwybitniej-
szymi polskimi muzykami jazzo-
wymi: tomaszem Stańką, Januszem 
Muniakiem, Michałem urbaniakiem, 
Piotrem Wojtasikiem, adamem 
Pierończykiem, anną Marią Jopek. 
nagrywał też ze zbigniewem 
Preisnerem, od lat współpracuje 
również z mieszkającym w Los 
angeles Janem Kaczmarkiem – 
 wliczając w to nagranie nagrodzo-
nej Oscarem muzyki do Finding 
neverland.  Możdżer koncertował 
i nagrywał też z międzynarodowymi 
gwiazdami, m.in.: David Friesen, 
Pat Metheny, arthur Blythe, Buster 
Williams, Billy Harper, Joe Lovano. 
najpełniej odnajduje się w pro-
jektach solowych i autorskiego trio 
z Larsem Danielssonem i zoharem 
Fresco. Od roku 2011 jest dyrek-
torem artystycznym Enter Music 
Festival – plenerowego festiwalu 
muzycznego w Poznaniu.

W tym gronie najmłodszy 
jest trębacz OSKar töröK ze 
Słowacji. urodzony w roku 1980, 
już w 2005 zdobył nagrodę zlatý 
anděl z zespołem vertigo. Jest 
absolwentem katowickiej akademii 
Muzycznej, może dlatego angażuje 
się w wiele środkowoeuropejskich 
projektów muzycznych. najbardziej 
spektakularny był polsko-czesko
-słowacko-węgierski projekt Mosty 
gesharim, w którym wystąpili 
oprócz niego iva Bittová, Dresch 
Mihály i... Leszek Możdżer.

Koncert prowadzi Piotr Metz, dyrek-
tor muzyczny radiowej „trójki”.



na jevišti divadla adama Mickiewicze  
se setká trojice skvělých jazzmanů   
z Polska, ČR a ze Slovenska. hudebníci 
přitom zastupují tři různé generace  
a tři různé přístupy k hudbě.

MirOSLav vitOuš, narozen v roce 1947, 
je významný český kontrabasista a jazzový 
basista, který je velmi aktivní na americké 
hudební scéně; pozornost vzbudil již v roce 
1968 (!) albem Now He Sings, Now He Sobs, 
na němž s ním spolupracovali Chick Corea 
a roy Haynes. Jako lídr souboru debuto-
val v roce 1969, kdy vydal album infinite 
Search, na němž hostovali takoví hudebníci, 
jako např. John McLaughlin, Joe Henderson, 
Herbie Hancock, Jack DeJohnette nebo Joe 
Chambers. Miroslav vitouš také spoluzaklá-
dal soubor Weather report, s nímž nahrál 
čtyři alba. v roce 1988 vedl Fakultu jazzu na 
new England Conservatory. Koncem 80. let 
se vrátil do Prahy, kde žije dodnes. nahrává 
alba u společnosti ECM a hostuje na největších 
evropských festivalech. Jako kontrabasista-vir-
tuóz vystupuje i se sólovými recitály (mj. v rámci 
Sopot Jazz Festival). nahrál i album v duetu 
s adamem Pierończykem.

Klavírista LESzEK MOżDżEr, ročník 
1971, patří k nejvýznamnějším polským jaz-
zovým hudebníkům. tento světoznámý kla-
vírista, odvážný experimentátor a svérázný 
umělec se vyznačuje originálním hudebním 
výrazem. nositel mnoha prestižních ocenění 
je velmi aktivní v různých oblastech umě-
lecké činnosti (včetně divadla). nahrával alba 
s nejznámějšími polskými jazzmany, např. 
s tomaszem Stańkem, Januszem Muniakem, 
Michałem urbaniakem, Piotrem Wojtasikem, 
adamem Pierończykem nebo annou Marií 
Jopek. Spolupracoval mj. se zbigniewem 
Preisnerem a mnoho let spolupráce jej pojí 
i s Janem Kaczmarkem, který žije v Los angeles 
– nahrál mj. hudbu k filmu Hledání Země 
Nezemě (Finding Neverland).  Możdżer vystu-
poval a nahrával i s dalšími hvězdami mezi-
národní scény, mj. s Davidem Friesenem, 
Patem Methenym, arthurem Blythem, Busterem 
Williamsem, Billym Harperem nebo Joem 

Lovanem. Snad nejvíce se však realizuje v sólo-
vých projektech a v autorských nahrávkách 
tria, které tvoří společně s Larsem Danielssonem 
a zoharem Frescem. Od roku 2011 působí jako 
umělecký ředitel Enter Music Festival – hudeb-
ního open air festivalu v Poznani.

nejmladší z této trojice je slovenský trum-
petista OSKar töröK. narodil se v roce 
1980 a již v roce 2005 získal společně 
se souborem vertigo ocenění zlatý anděl. 
Jako absolvent katovické Hudební akade-
mie se – snad právě díky tomu – zapojuje do 
mnoha středoevropských hudebních projektů. 
nejspektakulárnějším z nich byl polsko-česko
-slovensko-maďarský projekt Mosty gesharim, 
jehož se kromě něj zúčastnili iva Bittová, Mihály 
Dresch a již zmiňovaný Leszek Możdżer.

Koncertem provází Piotr Metz, hudební ředi-
tel třetího programu Polského rádia.

MIROSLAV
VITOUŠ

TeaTr im. a. mickiewicza, cieszyn
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SILENCE. CISZA W TROI Silence. Ticho v Troji

Teatr Biuro Podróży • Poznań

reżyseria/režie paweł szkotak

muzyka/hudba wiki nowikow

scenografia/scénografie 
teatr Biuro podróży, magdalena deput,  
sławomir Kuśnierz

aktorzy/hrají

Bartosz Borowski, magdalena dębicka,  
aizah Khan, łukasz Kowalski, Joshua patel,  
Jarosław siejkowski, marta strzałko,  
tomasz wrzalik, maciej zakrzewski

teatr Biuro Podróży przygląda się sytuacji 
z punktu widzenia mieszkańca oblężonego 
miasta, na które spadły bomby, człowieka, 
któremu jeszcze kilka lat temu nie przy-
szłoby do głowy, że stanie się uchodźcą. 
Bohaterami spektaklu są dzieci – niewinni 
świadkowie śmierci bliskich, ofiary tułaczki 
i głodu. dla tych dzieci i ich przyszłego 
spokoju, spróbujmy choć na chwilę posta-
wić się w roli uchodźcy.

divadlo Biuro Podróży se na situaci dívá 
z hlediska obyvatele obleženého města, 
na které spadly bomby. z hlediska člo-
věka, kterého by ještě několik let zpátky 
nenapadlo, že se stane uprchlíkem. hrdi-
nové představení jsou děti – nevinní 
svědci smrti blízkých osob, oběti putování 
a hladu. Pro tyto děti a pro jejich budoucí 
mír se zkusme alespoň na chvilku vtělit do 
role uprchlíka.

25
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teatr Biuro Podróży obchodzi w tym roku 
jubileusz 30-lecia istnienia. grupa teatralna 
założona w 1988 roku jest jednym z naj-
ciekawszych polskich teatrów alternatyw-
nych wyrastający z doświadczeń kontrkultury. 
W Biurze Podróży wszystkie prace, zgod-
nie z ideą kreacji zbiorowej, przygotowuje 
zespół pod kierunkiem Pawła Szkotaka. grupa 
odwołuje się do tradycji polskiej kontrkultury 
– teatru Laboratorium Jerzego grotowskiego, 
gardzienic i teatru Ósmego Dnia. Pierwszymi 
pracami grupy były przedstawienia plenerowe 
Einmal ist keinmal (1988) i Łagodny koniec 
śmierci (1990). W 1992 roku zespół przygo-
tował sławne, spektakularne widowisko plene-
rowe Giordano – prezentowane na naszym 
festiwalu w 1994 roku. Kolejne wstrząsające 
przedstawienie plenerowe Carmen Funebre 
(i wersja – 1993, ii wersja –1994) było opo-
wieścią o losie współczesnych wygnańców. 
Rękopis Alfonsa van Wordena – przedstawie-
nie oparte zostało na osiemnastowiecznej 
powieści Jana Potockiego Rękopis znaleziony 
w Saragossie, słynnej też z filmu Wojciecha 
Jerzego Haasa, powstało w 2002 roku i w tym 
samy roku pojawiło się na naszym festiwalu. 
innym głośnym spektaklem była Planeta Lem 
(2010) – widowisko o tym, że świat, który 
wymyślał Stanisław Lem w swoich powieściach, 
właśnie się staje naszą rzeczywistością. 

Biuro Podróży często gości na pol-
skich i zagranicznych festiwalach teatral-
nych. Poznański zespół jest laureatem wielu 
 prestiżowych nagród, m.in. Fringe First i Critics’ 
award na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki 
w Edynburgu (1995) i Hamada award na 
tym samym festiwalu (1996), a także the Best 
Scenography award na Międzynarodowym 
Festiwalu teatru Eksperymentalnego w Kairze 
(2001). Prowadzi też warsztaty teatralne, 
które odbywały się m.in. w Polsce, Stanach 
zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, izraelu, 
rosji, Libanie, Kolumbii, a także w iraku.

PaWEŁ SzKOtaK równolegle z pracą 
w teatrze Biuro Podróży jest aktywny 
w teatrach instytucjonalnych jako  reżyser. 
W latach 2003–2015 był  dyrektorem 
naczelnym i artystycznym teatru Polskiego 
w Poznaniu.

Divadlo Biuro Podróży letos slaví 30-ti leté 
výročí. Skupina byla založena v roce 1988 
a je jedním z nejzajímavějších  polských alter-
nativních divadel vyrůstající ze zkušeností kon-
trakultury. všechny práce v Biurze Podróży jsou 
tvořeny v souladu s myšlenkou  kolektivní tvorby 
a jsou připravovány skupinou pod vedením 
Pawła Szkotaka. Skupina se odvolává na tra-
dice polské kontrkultury – divadla Laboratorium 
Jerzego grotowského, gardzienic a divadla 
Ósmego Dnia.  Prvními díly skupiny byla ven-
kovní představení Einmal ist keinmal (1988) 
a Łagodny koniec śmierci (1990). v roce 1992 
připravila skupina slavnou a velkolepou podí-
vanou pod širým nebem Giordano, které bylo 
prezentované na našem festivalu v roce 1994. 
Další šokující venkovní představení plné dra-
matu Carmen Funebre (i. verze – 1993, ii. 
verze – 1994) vyprávělo o osudu součas-
ných vyhnanců. Rukopis Alfonse van Wordena 
– toto představení bylo inspirováno příběhem 
Jana Potockého Rukopis nalezený v Zaragoze 
z osmnáctého století, známého také z filmu 
Wojciecha Jerzeho Haasa. Představení vzniklo 
v roce 2002 a v tom stejném roce se objevilo 
na našem festivalu. Jiným výrazným předsta-
vením byla Planeta Lem (2010) – předsta-
vení o tom, že svět, který vymyslel Stanislav 
Lem ve svých povídkách, se v podstatě stane 
naší skutečností.Biuro Podróży se také často 
účastní polských a zahraničních divadel-
ních festivalů. Je laureátem mnoha prestiž-
ních ocenění: Fringe First a Critics award na 
Mezinárodním uměleckém festivalu v Edinburgu 
(1995), Hamada award na totožném festivalu 
(1996)  a také the Best Scenography award 
na Mezinárodním  festivalu Experimentálního 
divadla v Káhiře (2001). Pořádá také diva-
delní workshopy (v Polsku, Spojených státech, 
velké Británii, izraeli, rusku, Libanonu, Kolumbii 
a také v iráku). 

PaWEŁ SzKOtaK je zároveň s prací v diva-
dle Biuro Podróży aktivní  v divadelních insti-
tucích jako režisér. v letech 2003–2015 byl 
hlavním ředitelem a uměleckým ředitelem 
Polského divadla v Poznani.

RYNEK, CIESZYN



HAŃBA!
Kraków

andrzej zamenhof  
– banjo, śpiew

wiesław Król  
– akordeon

ignacy woland  
– tuba, śpiew

adam sobolewski  
– bęben, grzebień, śpiew
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w 1931 roku na krakowskim Podgórzu powstała orkiestra 
podwórkowa. nie była to jednak kolejna zwykła kapela, lecz 
orkiestra zbuntowana, śpiewem i muzyką piętnująca nieprawość, 
gwałt i wszelkie bezeceństwa otaczającej ją rzeczywistości mię-
dzywojennej Polski, która była o wiele bardziej skomplikowana, 
niż mogłoby się nam dzisiaj zdawać...

zbuntowana Orkiestra 
Podwórkowa „Hańba!” jest 
muzyczno -literacką fikcją udowad-
niającą, że punk rock nie powstał 
na Wyspach Brytyjskich w hała-
śliwych latach 70., lecz stwo-
rzono go w burzliwych czasach 
ii rzeczypospolitej, które były nie 
tylko rozkwitem kultury, sztuki i tech-
niki, ale również okresem niszczenia 
demokracji, autorytarnych rządów 
Sanacji i jej imperialistycznych 
zapędów. Czterech krakowskich 
muzyków przy pomocy podwór-
kowego instrumentarium (banjo, 
bęben, akordeon, tuba) oraz wspar-
ciu międzywojennych poetów 
(tuwima, Brzechwy, Broniewskiego) 
wciela się w wykreowane postacie 

i łączy muzyczne inspiracje (pun-
kowe, folkowe, klezmerskie), 
aby stworzyć własną opowieść 
o tym najbardziej „literackim” 
 okresie w historii Polski.

Hańba! występowała już m.in. 
na OFF Festiwalu, Euroradio Folk 
Festival – EtnoKraków, Festiwalu 
Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”, 
visegard Wave w Czeremsze czy 
Skrzyżowaniu Kultur – Sounds 
Like Poland, a także w narodowej 
galerii Sztuki zachęta oraz 
Muzeum Historii żydów Polskich 
Polin. W sierpniu 2015 roku kon-
cert orkiestry zbuntowanej na uli-
cach katowickiego nikiszowca 
został zarejestrowany przez 
amerykańską rozgłośnię KEXP. 

B R O W A R 
Z A M K O W Y
C I E S Z Y N



W 2014 roku zespół otrzymał nagrodę spe-
cjalną im. Czesława niemena podczas 
Festiwalu Folkowego Polskiego radia „nowa 
tradycja”, przyznaną za „szczególną ekspre-
sję i odwagę sceniczną”. a w 2018 Paszport 
„Polityki”. 7 lutego 2016 (a raczej, jak sami 

by powiedzieli, 1936) roku wydana została 
debiutancka płyta zespołu, która nawiązuje 
do dawnych „albumów przestępców”. Słowo 
wstępne przygotował ziemowit Szczerek, który 
na wzmianki o orkiestrze zbuntowanej natykał 
się w międzywojennej prasie…

V roce 1931 vznikla v krakovské čtvrti Podgorze specifická kapela. nejednalo 
se o další obyčejnou kapelu, nýbrž o odbojný orchestr, který zpěvem a hudbou 
 označoval nespravedlnost, znásilnění a veškeré špatnosti okolní reality meziválečného 
Polska, která byla mnohem komplikovanější než by se nám mohlo zdát...

rebelská kapela Hańba! je hudebně -literární 
fikcí, která dokazuje, že punk rock nevznikl na 
Britských ostrovech v bouřlivých 70. letech, 
nýbrž vznikl v bouřlivých dobách 2. Polské 
republiky, které byly nejen rozvojem kultury, 
umění a techniky, ale také obdobím ničení 
demokracie, autoritativních vlád tzv. sanačního 
režimu a jejich imperialistických systémů. 

Čtyři krakovští hudebníci spolu s pomocí 
nástrojů (banjo, buben, akordeon, tuba) a také 
díky podpoře meziválečných básníků (tuwima, 
Brzechwy, Broniewského) se vtělili do vymyšle-
ných postav a spojují hudební inspirace (pun-
kové, folkové, klezmer), aby vytvořili vlastní 
vyprávění o tom „nejliterárnějším” období v his-
torii Polska. Hańba! již mimo jiné vystupo-
vala na OFF festivalu, Euroradio Folk Festivalu 
– EtnoKraków, Festivalu filmu a umění „Dva 

břehy”, visegrad Wave v Czeremsze nebo 
na Křižovatce kultur – Sounds Like Poland či 
v národní umělecké galerii zacheta a v Muzeu 
historie Polských židů Polin. 

v srpnu roku 2015 byl koncert rebelské 
kapely v ulicích katovického nikiszowce nahrán 
americkou stanicí KEXP. v roce 2014 získala 
kapela v  průběhu 17. Folkového festivalu pol-
ského rádia „nowa tradycja” speciální oce-
nění Czesława niemena, které bylo uděleno za 
„zvláštní výraz a scénickou odvahu”. 

v roce 2018 získala Paszport „Polityki”.
7. července 2016 (nebo spíše jak by sami 

řekli 1936) bylo vydáno debutové album sku-
piny. Celé navazuje do minulých „alb zločinců”. 
Úvodní slovo připravil ziemowit Szczerek, který 
se v souvislosti s rebelskou kapelou často obje-
voval v meziválečném tisku...

CZEREŚNIE Koncert dla malucha/Koncert pro nejmenší

Kraków

andrzej zagajewski 
–  mandola, banjo,  

ukulele, śpiew
Wojciech Wędzicha  
–  instrumenty  

klawiszowe,  
śpiew, grzechotki, klarnet

Jakub Lewicki 
– gitara basowa, tuba, śpiew
Mateusz nowicki – instrumenty perkusyjne
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wyjątkowy koncert dla przedszkolaków,  
w którym najmłodsi nie tylko słuchają,  

ale i grają na instrumentach.  
a mimo to dorośli mogą  

słuchać z przyjemnością tej muzyki. 

Výjímečný koncert pro předškoláky, ve kterém 
ti nejmladší nejen poslouchají, ale také hrají na 

hudební nástroje. a kromě toho mohou i dospělí 
tuto hudbu poslouchat se zalíbením.

MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO, CIESZYN



PIEKŁO-NIEBO Peklo-nebe

Wrocławski Teatr Lalek • Wrocław
reżyseria/režie Jakub Krofta 

scenografia/scénografie matylda Kotlińska 

muzyka/hudba grzegorz mazoń 

choreografie/choreografie aneta Jankowska 

reżyseria światła/design osvětlení  
damian pawella 

projekcje/projekce Jakub lech

aktorzy/hrají 
Jolanta góralczyk, anna makowska-Kowalczyk,  
agata Kucińska, marta Kwiek, patrycja łacina-miarka,  
edyta skarżyńska, grzegorz Borowski, Krzysztof  
grębski, radosław Kasiukiewicz, marek Koziarczyk, 
Konrad Kujawski,tomasz maśląkowski,  
grzegorz mazoń, sławomir przepiórka

SPektakl dla CałeJ RodzIny  

— dla dzieci od 7 roku życia i ich opie-
kunów w wieku dowolnym. Baśniowe 
 widowisko, którego akcja rozgrywa się 
między ziemią, niebem i piekłem... 

twórca przedstawienia Jakub Krofta – czeski 
reżyser, autor scenariuszy teatralnych, wielo-
letni dyrektor artystyczny światowej sławy teatru 
teatru Drak w Hradcu Králová – jest od 2012 
dyrektorem Wrocławskiego teatru Lalek.

PředStaVení PRo Celou RodInu 

– pro děti od 7 let a pro jejich rodiče a opa-
trovníky  libovolného věku. lyrické předsta-
vení, jehož akce se odehrává mezi nebem, 
zemí a peklem...

autorem představení je Jakub Krofta, český 
režisér, autor divadelních scénářů, mnohaletý 
umělecký ředitel světově proslulého Divadla Drak 
v Hradci Králové. Od roku 2012 je ředitelem 
vratislavského loutkového divadla.
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stanisław wyspiańsKi

WESELE Veselka

Narodowy Stary Teatr • Kraków

reżyseria  
i adaptacja/ 
režie a adaptace  
Jan Klata

scenografia, kostiumy  
i reżyseria światła/výprava  
a light design  
Justyna łagowska

choreografia/choreografie  
maćko prusak

hudba  
furia

27
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aktorzy/hrají 

gospodarz Juliusz Chrząstowski, gospodyni 
Beata paluch, Pan Młody radosław Krzyżowski, 
Panna Młoda monika frajczyk (*), dziad/upiór 
ryszard łukowski (*), Poeta zbigniew w. Kaleta, 
dziennikarz roman gancarczyk,  
ksiądz Bartosz Bielenia (*),  
Jasiek Krystian durman, Jasiek andrzej Kozak (*),  
Maryna Jaśmina polak (*), zosia anna radwan, 
haneczka ewa Kaim, Rachel Katarzyna 
Krzanowska, kuba grzegorz grabowski,  
kacper maciej Charyton, Czepiec 
Krzysztof zawadzki, Radczyni anna dymna, 
klimina elżbieta Karkoszka (*), Żyd mieczysław 
grąbka, Stańczyk edward linde -lubaszenko (*), 
wernyhora zbigniew ruciński,  
Rycerz Czarny małgorzata gorol (*), hetman 
zbigniew Kosowski, Chochoł michał Kuźniak (*) 

zespół Furia „nihil”, „sars”, „namtar”, „a.”

(*) – gościnnie/hostující



histeryczny atak śmiechu Czepca i dziennikarza po słynnych słowach „Co tam Panie, 
w polityce?”, a zaraz potem zderzenie ze ścianą dźwięków black metalowej Furii, 
wtórującej tańcowi weselników – tak dynamicznie zaczyna się „wesele” ad 2017 
w reżyserii Jana klaty.

Choć zamiast malowniczej bronowickiej 
chaty mamy do czynienia z krainą w nieustan-
nej przebudowie, reżyser nie uwspółcze-
śnia dramatu na siłę: zaprojektowane przez 
Justynę Łagowską rusztowania spowite czarną 
folią, odrąbany kikut drzewa i pusta kapliczka 
wyznaczają niepokojącą scenerię, w której 
spotykają się dwa obce sobie światy. 

istniejące osobno: zblazowani, pozbawieni 
werwy i charyzmy „miastowi” oraz rubaszny 
„lud”, pełen siły, na oślep szukającej ujścia, jed-
noczące się jedynie w momentach tanecznego 
transu. Dookoła sceny, na czterech pomni-
kowych postumentach stoją muzycy z biało -
- czarnymi twarzami – współczesne chochoły. 
to w takt ich muzyki rozgrywa się akcja, pro-
wadzona „przez pół drwiąco, przez pół serio”, 
ale w momentach ekstatycznych układów cho-
reograficznych Maćko Prusaka osiągająca 
temperaturę wrzenia. Po  chwili jednak bohate-
rowie popadną w kolejny marazm, „bawiąc się 
jeno snami”, wiecznie czekając na znak.

Jan Klata proponuje spojrzenie na dramat 
Stanisława Wyspiańskiego, to polskie nie-
ustanne „pranie sumień i wyliczanie wad” 
– między innymi przez pryzmat słynnej 
Przepowiedni z tęgoborza, którą w spektaklu 

wypowiada Wernyhora: W dwa lat dziesiątki 
nastaną te pory, Gdy z nieba ogień wytryśnie. 
Spełnią się wtedy pieśni Wernyhory, Świat cały 
krwią się zachłyśnie. […] Powstanie Polska od 
morza do morza. Czekajcie na to pół wieku. 
Chronić nas będzie zawsze Łaska Boża, Więc 
cierp i módl się, człowieku.

Jan KLata, twórca przedstawienia, 
należy do grona najwybitniejszych polskich 
reżyserów ostatnich dwóch dekad. Jego 
pierwszą samodzielną realizacją teatralną 
był spektakl Rewizor nikołaja gogola 
w teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu 
(2003),  prezentowany rok później na naszym 
 festiwalu i nagrodzony nagrodą złamany 
Szlaban (rok później tę nagrodę zdobył 
u nas kolejny spektakl Klaty zrealizowany 
w Wałbrzychu, …córka Fizdejki wg Witkacego). 
Do jego najwybitniejszych przedstawień 
należą m.in.: H. według Hamleta Williama 
Shakespeare’a (teatr Wybrzeże w gdańsku), 
Transfer i Sprawa Dantona (teatr Polski we 
Wrocławiu). W latach 2013–2017 Klata 
był dyrektorem narodowego Starego teatru 
im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. 



hysterický záchvat smíchu p. Czepce a novináře po slavných slovech „Co nového 
v politice?” a hned poté střet se stěnou zvuků black metalové Furie, hrající k tanci 
 svatebčanům – takto dynamicky začíná „wesele” ad 2017 v režii Jana klaty.

ačkoli namísto malebné bronowické chaty 
zde máme co do činění s prostředím v neu-
stálé přestavbě, režisér drama nezmodernizo-
val nijak násilně: lešení, které navrhla Justyna 
Łagowska, které je zahalené černou fólií, roz-
lámaný pařez a pustá kaple vytváří znepoko-
jivou scénu, ve které se setkávají dva sobě cizí 
světy, které existují samostatně: vyčerpaní, bez 
energie a charisma „měšťáci” a povolný „lid” 
plný síly, slepě hledající únik. tyto světy se spo-
jují pouze v mometech tanečního transu. Okolo 
scény na čtyřech pomníkových podstavcích 
stojí hudebníci s černobílými tvářemi – moderní 
Chocholi. Právě v tempu jejich hudby se roze-
hrává akce vedená „napůl výsměšně a napůl 
vážně”, ale v extatických momentech cho-
reografických částí Maćka Prusaka dosahuje 
bodu varu. Po chvíli však hrdinové propadnou 
do další apatie, kdy „se baví s námi”, a věčně 
čekají na znamení.

Jan Klata doporučuje zhlédnutí dramatu 
Stanisława Wyspiańského – jedná se o neu-
stálé polské „zpytování svědomí a vyjmenová-
vání chyb” – mezi jinými prizmatem slavného 
proroctví z tegoborza, které v představení 

vyřkne Wernyhora: Za dvě desítky let přijdou 
časy, kdy z nebe oheň vytryskne. Tehdy se naplní 
písně Wenyhory. Celý svět se krví zabarví. […] 
Vznikne Polsko od moře k moři. Čekejte na to půl 
století. Chránit nás vždy bude božská láska, tak 
trp a modli se člověče.

tvůrce představení Jan KLata patří do sku-
piny nejlepších polských režisérů posledních 
dvou dekád. Jeho první samostatou divadelní 
realizací bylo představení Revizor nikolaje 
gogola v Divadle ve valbřichu (2003), které 
bylo o rok později uvedeno na našem festivalu 
a bylo oceněno cenou zlomená závora (o rok 
později tuto cenu u nás získalo další jeho před-
stavení vytvořené ve valbřichu, ...córka Fizdejki 
podle Witkaceho). Mezi jeho nejlepší předsta-
vení patří mimo jiné H. podle Hamleta Williama 
Shakespeara (Divadlo Wybrzeże v gdaňsku), 
Transfer a Sprawa Dantona (Polské divadlo ve 
vratislavi). 

v letech 2013–2017 byl Klata  ředitelem 
Starého národního divadla Heleny 
Modrzejewské v Krakově.



KRZYŻACY Křižáci

Teatr Miniatura • Gdańsk

scenariusz i reżyseria/ 
scénář a režie 
Jakub roszkowski

scenografia, światło, wideo/ 
scénografie, světlo, video  
mirek Kaczmarek

współpraca dramaturgiczna,  
muzyka na żywo/ 
dramaturgická spolupráce,  
živá hudba 
sandra szwarc
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aktorzy/hrají 

zbyszko wojciech stachura, Maćko Jacek 
gierczak, zawisza Czarny piotr Kłudka,  
księżna anna Jadwiga sankowska, zygfryd 
de löwe Jacek majok, król Jagiełło hanna 
miśkiewicz, danusia, Jagienka edyta Janusz-
ehrlich, Rotgier de löwe Jakub ehrlich,  
kobieta agnieszka grzegorzewska,  
Jurand andrzej Żak,  
wielki Mistrz, ksiądz Joanna tomasik, 
Biskup, gruba Baba Jolanta darewicz



Wydaje Wam się, że dobrze znacie 
Krzyżaków? To przedstawienie 
na pewno Was zaskoczy!

Kolejne pokolenia Polaków z wypiekami 
na twarzach kibicowały młodemu zbyszkowi, 
drżały o los pięknej Danusi, po cichu trzymały 
kciuki za sprawy sercowe przaśnej Jagienki czy 
wreszcie ekscytowały się opisami największego 
prawdopodobnie triumfu polskiego oręża – 
bitwy pod grunwaldem. Dzieło Sienkiewicza 
to świetnie opowiedziana historia, która może 
wciągnąć, rozśmieszyć i wzruszyć zarówno 
młodszych, jak i dojrzałych widzów. 

Przedstawienie w Miniaturze to pierwsza 
adaptacja powieści Sienkiewicza w formie 
teatru lalkowego, który pozwala na interesu-
jące i pełne jej przedstawienie – z wielością 

miejsc akcji, osób, z polowaniami na niedź-
wiedzia i tura czy wreszcie z wielką, finałową 
bitwą pod grunwaldem. 

Spektakl wyreżyserował uznany dramaturg 
i reżyser Jakub roszkowski, a scenografię i lalki 
zaprojektował jeden z najbardziej cenionych 
współczesnych polskich scenografów Mirek 
Kaczmarek.

nagrody: i nagroda XXviii Ogólnopolskiego 
Festiwalu teatrów Lalek w Opolu,  
nagroda publiczności 42. Opolskich 
Konfrontacji teatralnych KLaSyKa POLSKa, 
nagroda vii Międzynarodowego Festiwalu 
teatralna Karuzela „za odnalezienie w klasyce 
współczesnych kontekstów, bliskich naszym 
czasom bohaterów, a przede wszystkim siłę 
ostatniej sceny”.

Zdá se vám, že Křižáky znáte 
dobře? Přijďte k nám a nechejte 
se překvapit. 

Další generace Poláků s nadšením na jejich 
tvářích fandily mladému zbyszkowi, třásly 
se o osud krásné Danusie, tiše držely palce 
v srdečních záležitostech Jagienki nebo se 
nakonec nadchly u pravděpodobně největšího 
triumfu – bitvy u grunwaldu. Dílo Sienkiewicze 
je skvěle vyprávěný příběh, který může přita-
hovat, rozesmát a nadchnout jak mladší, tak 
i dospělé diváky.

Představení v Miniaturze je první ada-
ptací Sienkiewiczova příběhu ve formě loutko-
vého divadla, který umožňuje jeho zajímavou 
a plnou prezentaci se spoustou míst akce, osob, 

s honem na medvěda a tura nebo dokonce 
s velkou finální bitvou u grunwaldu.

Představení odrežíroval známý drama-
turg a režisér Jakub roszkowský a  scénografii 
a loutky navrhl jeden ze současných, nejvíce 
oceňovaných polských scénografů Mirek 
Kaczmarek.

Ocenění:  
i. cena XXviii. Celostátního  
festivalu loutkových divadel v Opoli,  
Cena veřejnosti 42. Opolských divadelních 
konfrontací KLaSyKa POLSKa,  
Ocenění vii. Mezinárodního festivalu  
teatralna Karuzela „za odhalení současných 
kontextů blízkých hrdinům našich časů v klasice, 
především za sílu poslední scény”.

Myli się, kto sądzi, że to spektakl wizualnie nieatrakcyjny. Skromny, nie szafujący efektami, 
niemal monochromatyczny – to fakt. ale za to świetnie zagrany przez aktorów prowadzą-
cych lalki, dynamiczny niczym koński galop, nowoczesny (!) i iskrzący dowcipem. [...]  
natomiast formalne rozwiązanie finału jest raczej niemożliwe do przewidzenia...

Mýlí se ale ten, kdo má za to, že se jedná o vizuálně neatraktivní představení. Skromné, 
šetřící efekty, téměř monochromatické – takové opravdu je. ale za to je skvěle zahrané 
herci, kteří vedou loutky, dynamické, moderní (!) a jiskřící vtipem. [...] naopak formální 
završení finále je spíše nepředvídatelné...

Katarzyna Fryc, „gazeta Wyborcza”
TEATR IM. A. MICKIEWICZA, CIESZYN



alois mrštíK, vilém mrštíK

MARYŠA Marysia

HaDivadlo • Brno

režie/reżyseria lukáš Brutovský

dramaturg miro dacho

kostýmy/kostiumy zuzana hudáková

hrají/obsada

miloslav maršálek, simona peková, sara venclovská j.h., táňa malíková, Cyril drozda,  
Jan grundman j.h., věra zástěrová j.h., Kamila valůšková / gabriela štefanová j.h.,  
miroslav valůšek / miroslav Kumhala, Jan lepšík, miroslav valůšek / zbyšek humpolec,  
denisa Čepická j.h. / natálie petlachová j.h. / rozálie petlachová j.h.,  
šimon Klacl j.h. / tomáš gut j.h.
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klasika české dramatické literatury, která si v každé době žádá svou interpretaci. 
národní hra mnohokrát interpretovaná. ale kde končí národ a začíná hra?

Maryša je modelem vesnické ženy konce 
devatenáctého století a zároveň všeobecným 
nadčasovým principem vzdoru. Přesto pod-
léhá mechanizmům společnosti, ve které žije, 
ale také je chtě nechtě spoluvytváří. Stává 
se obětí tvrdohlavosti a tvrdohlavě trvá na 
své oběti. Je hrdinkou proti své vůli a z vůle 
boží vražedkyní. Je zarputilost, která Maryšu 
ovládá, dědičná, nebo je výrazem silné 

osobnosti? a vražda, kterou dnes ráno spáchá, 
je logickým vyústěním okolností, nebo morál-
ním apelem pro další generace diváků a účin-
kujících? Je černá? a je bílá?

inscenace roku 2014 v anketě Divadelních 
novin. Miloš Maršálek a Erika Stárková nomi-
nováni na Ceny alfréda radoka 2014 (mužský 
a ženský herecký výkon).

klasyczny czeski dramat, w każdej epoce odczytywany na nowo. narodowa sztuka, 
wielokrotnie interpretowana. ale gdzie kończy się naród a zaczyna sztuka?

Marysia to typowa kobieta z czeskiej wsi 
końca XiX wieku. a jednocześnie uniwersalny 
i ponadczasowy symbol nieposłuszeństwa. 
Podlega regułom społeczności, w której żyje 
i mimo woli je współtworzy. Staje się ofiarą 
uporu i uparcie obstaje przy swoich ofiarach. 
Bohaterka wbrew woli i z wyroku losu morder-
czyni. Czarna czy biała?

Sztuka braci Mrštíków z 1894 roku, uzna-
wana za jedno z najwybitniejszych dzieł reali-
stycznych w czeskim dramacie, to opowieść 
o młodej dziewczynie wydanej wbrew woli za 
dużo starszego mężczyznę, zamożnego mły-
narza, wdowca z trójką dzieci. Małżeństwo 

nie jest szczęśliwe – młynarz spędza więcej 
czasu w gospodzie niż w domu, bije żonę, z jej 
ojcem sądzi się o wiano. Kiedy z wojska wraca 
Francek, dawny ukochany tytułowej bohaterki, 
namwia ją, by wspólnie uciekli. ta odmawia, 
obawiając się hańby, jaką sprowadziłaby na 
siebie i rodzinę. Kiedy jednak mąż spróbuje 
Francka zastrzelić – Maryša podejmuje despe-
racki krok...

inscenizacja HaDivadla była przedstawie-
niem roku 2014 w prestiżowej ankiecie pisma 
teatralnego „Divadelní noviny”. Miloš Maršálek 
i Erika Stárková za swoje role byli nominowani 
do nagrody alfréda radoka 2014.



petr zelenKa

JOB INTERVIEWS
Těšínské divadlo, Scena Polska • Český Těšín

překlad/przekład Krystyna Krauze

režie/reżyseria Katarzyna deszcz

scénografie/scenografia andrzej sadowski
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hrají/obsada

nina małgorzata pikus,  
ojciec mariusz osmelak, Mąż, terapeuta 
rafał walentowicz, Brat, Sąsiad dariusz 
waraksa, Bratowa lidia Chrzanówna, 
Sekretarz, Fotograf marcin Kaleta,  
Paul grzegorz widera, Beata Joanna 
litwin, Bob tomasz Kłaptocz,  
Bratanica patrycja sikora,   
Magda, Policjant, kobieta na cmentarzu 
Barbara szotek-stonawski,  
opiekunka, Barman anna paprzyca



extrémní případ wiery může být varováním před zapletením se do mašinérie byznysu 
a bezohledného trhu kapitalismu. hořká komedie se skvěle navrženými postavami 
a zábavnými dialogy.

Hlavní hrdinka Job Interviews, věra,  zaujímá 
odpovídající pozici v castingové agentuře. 
zaměstnává málo známé herce a herečky 
a také pár velkých jmen. některých lidí si 
váží, ale většinou pohrdá. Je známá svým 
cynismema a osobním kouzlem. 

vypadá to, že se její kariéra rozvíjí 
 dokonale. Brzy se však otočí...

PEtr zELEnKa (nar. 1967 v Praze) je 
jedním z nejznámějších současných českých 
dramatiků, scénáristů a filmových i divadel-
ních režisérů. Jeho díla Odjezdy vlaků, Teremin, 
Příběhy obyčejného šílenství jsou úspěšně 
hrány také v polských divadlech. Premiéra Job 
Interviews na Polské scéně v Českém těšíně je 
prapremiérou tohoto díla v polském jazyce. 

ekstremalny przypadek wiery może być ostrzeżeniem przed uwikłaniem w mechani-
zmy show-biznesu i bezwzględnego rynku kapitalizmu. gorzka komedia ze świetnie 
zarysowanymi postaciami i zabawnymi dialogami.

główna bohaterka Job Interviews, Wiera, 
zajmuje odpowiedzialne stanowisko w agen-
cji castingowej. zatrudnia mało znanych akto-
rów i aktorki, a także kilka wielkich nazwisk. 
niektórych ludzi szanuje, lecz większoś-
cią pogardza. Słynie z cynizmu i uroku 
osobistego. 

Wydaje się, że jej kariera rozwija się dosko-
nale. Wkrótce jednak stacza się...

PEtr zELEnKa (ur. 1967 w Pradze) jest 
jednym z najbardziej znanych współczesnych 
czeskich dramatopisarzy, scenarzystów i reży-
serów teatralnych i filmowych. Jego sztuki 
Odjazdy pociągów, Teremin, Opowieści o zwyc-
zajnym szaleństwie z powodzeniem grane są 
w polskich teatrach.  Premiera Job Interviews 
w Scenie Polskiej w Czeskim Cieszynie jest pra-
premierą tej sztuki w języku polskim 

...teatr jednego aktora, który ma bardzo dobrych i uważnych partnerów. Wspólnie opo-
wiadają o dramacie człowieka. to przede wszystkim świetna rola Małgorzaty Pikus 
jako niny. (...) gosia w każdym momencie spektaklu wie o czym mówi (jako czło-
wiek i artystka) i jest to bardzo przejmujące. (...) Spektakl prowadzony reżysersko krótki 
setami, obrazkami, każe aktorce być bardzo elastyczną i zmienną. gosia Pikus przecho-
dzi z wielką pewnością i samokontrolą ze staniu w stan, ze sceny w scenę. (...)  reżyserka 
spektaklu Katarzyna Deszcz (...) nie rozgrywa, nie dopisuje „psychologicznego” przeży-
wania aktora i postaci, opowiada intensywnie historię i jest to zabieg mistrzowski. Bo opo-
wieść jest najważniejsza...

...divadlo jednoho herce, jemuž sekundují vynikající a pozorní partneři. Společně líčí 
drama jednoho člověka. inscenace stojí zejména na skvělém výkonu Małgorzaty Pikus 
v roli niny. (...) v každém okamžiku ví, o čem mluví (jako člověk i jako umělkyně), což 
je velmi dojemné. (...) inscenace, která je režijně rozčleněna na krátké části, jakési 
výjevy, nutí hereckou představitelku k výrazné elastičnosti a proměnlivosti. gosia Pikus 
sebevědomě a se zjevným sebeovládáním přechází z jednoho emocionálního stavu do 
jiného, z jedné scény do druhé. (...) režisérka inscenace Katarzyna Deszcz (...) nenutí ji 
přehrávat, nepřidává „psychologizující“ herecké prožívání postavy, jen prostě intenzivně 
vypráví příběh, což se jeví jako mistrovské řešení. Příběh je totiž nejdůležitější...

Bogusław Słupczyński, blog-slupczynski.blog.pl



PIEŚNI LEARA Píseň Leara

Teatr Pieśń Kozła • Wrocław

reżyseria/režie  
grzegorz Bral 

muzyka/hudba  
Jean-Claude acquaviva, maciej rychły

obsada/hrají

monika dryl, Julianna Bloodgood,  
anu almagro, rhianna Compton, olga Kunicka, 
Katarzyna Janekowicz, rafał habel,  
sebastian mach, volodymyr andrushchak,  
dimitris varkas, łukasz wójcik,  
Bogdan Koca, maciej rychły
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TEATR IM. A. MICKIEWICZA, CIESZYN

Przedstawienie ukazuje świat energii 
i rytmów rządzących szekspirowskim 
dramatem. to nie jest linearna opowieść. 
zespół skoncentrował się na wyborze 
kluczowych scen z króla leara, które 
posłużyły za inspirację do snucia historii 
za pomocą słów, gestów i muzyki. każda 
pieśń jest punktem wyjścia do kolejnego 
„dramatycznego poematu”. Muzyka staje 
się rzeczywistą postacią lub zdarzeniem, 
kreuje relacje międzyludzkie.

Představení ukazuje svět energií a rytmů, 
které řídí shakespearovské drama.  
nejedná se o lineární příběh.  
Skupina se soustředila na výběr klíčových 
scén z krále leara, které posloužily jako 
inspirace k odvyprávění příběhu pomocí 
slov, gest a hudby. každá píseň je výchozím 
bodem do další „dramatické básně”. 
hudba se stává skutečnou postavou nebo 
událostí, utváří mezilidské vztahy.



Międzynarodowa premiera Pieśni Leara 
odbyła się na Fringe Festival w Edynburgu 
w sierpniu 2012 roku. na tym festiwalu 
 spektakl uhonorowany został aż trzema nagro-
dami: Fringe First, Herald archangel oraz 
Musical theatre Matters award. Pieśni Leara 
zajęły również 1. miejsce w rankingu spekta-
kli wystawianych w Edynburgu prowadzonym 
przez „the List”.

tEatr PiEśń KOzŁa utworzony został  
we Wrocławiu na przełomie 1996 i 1997 
przez grzegorza Brala i annę zubrzycką. 
Do 1998 grupa działała pod nazwą teatr 
tragon. Centrum zainteresowań zespołu sta-
nowi tradycja i kultura sztuki widowiskowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem jej muzycz-
nych aspektów. Pierwszym przedstawie-
niem grupy Brala i zubrzyckiej była Pieśń 
Kozła – Dytyramb (1997), która w warstwie 
muzycznej nawiązywała do starych pieśni 
z regionu greckiego Epiros, albanii i rumunii, 
do żałobnych, greckich lamentacji oraz do 
tradycji Madinados – muzycznych improwi-
zacji poezji pochodzących z Krety. Fabuła 

została zaczerpnięta z Bachantek Eurypidesa. 
W 2001 powstał następny spektakl, zatytu-
łowany Kroniki – obyczaj lamentacyjny. tym 
razem zespół sięgnął do spuścizny tradycji 
pieśni pogrzebowych, skupiając swoją uwagę 
na muzycznej i głosowej strukturze lamentów. 
W warstwie fabularnej przedstawienie inspiro-
wane było historią gilgamesza. 

Działalność teatru Pieśń Kozła obejmują rów-
nież antropologiczne studia i wyprawy (grecja, 
albania, tajwan). Członkowie zespołu prowadzą 
warsztaty dla aktorów spoza grupy. treningi doty-
czą przede wszystkim  ćwiczeń głosowych. 

teatr Pieśń Kozła jest jedynym teatrem 
alternatywnym w Polsce i jednym z dwóch 
w Europie, którego podyplomowe studium 
aktorskie kończy się uzyskaniem dyplomu 
wyższej uczelni – dyplom aktorski Master 
of art (teatr Pieśń Kozła jest filialną pla-
cówką Wydziału Dramatycznego Manchester 
Metropolitan university). 

zespół wielokrotnie występował na festi-
walach w Polsce, brał też udział w pokazach 
za granicą, m.in. w niemczech, norwegii, 
Wielkiej Brytanii, Włoszech.

Mezinárodní premiéra Písně Leara se konala 
na Fringe Festivalu v Edinburgu v srpnu 2012. 
Představení bylo oceněno třemi prestižními 
cenami: Fringe First, Herald archangel a také 
Musical theatre Matters award. Píseň Leara 
obsadila také 1. místo v žebříčku všech divadel-
ních představení uvedených v Edinburgu, které 
sestavil „the List”.

DivaDLO PiEśń KOzŁa vzniklo ve 
vratislavi na přelomu roků 1996 a 1997 díky 
grzegorzovi Bralovi a anně zubrzycké. Do 
roku 1998 skupina fungovala pod názvem 
Divadlo tragon. Centrum zájmu skupiny před-
stavuje tradice a kultura plenérového umění 
se zvlášním ohledem na její hudební aspekty. 
Prvním představením skupiny Brala a zubrzycké 
byla Pieśń Kozła – Dytyramb (1997), která 
v hudební rovině navazovala na staré písně 
řeckého regionu Epiros, albánie a rumunska 
a na smuteční řecké lamenty a také na tradici 
Madinados – hudební improvizace poezie 

pocházející z Kréty. Příběh představení čerpá 
z Eurypidových Bakchantek. v roce 2001 vzni-
klo představení Kroniki – obyczaj lamentacyjny. 
tentokrát skupina sáhla po tradici pohřeb-
ních písní, kdy soustředila svou pozornost na 
hudební a hlasovou strukturu písní. v dějové 
rovině bylo představení inspirované příběhem 
gilgameše. Činnost divadla Pieśń Kozła zahr-
nuje také antropologické studia a scény (řecko, 
albánie, tajwan). Členové skupiny vedou 
workshopy pro herce mimo skupinu. tréninky 
se týkají především hlasových cvičení. Divadlo 
Pieśń Kozła je jediným alternativním divadlem 
v Polsku a jedním ze dvou v Evropě, jehož post-
graduální herecké studium je ukončeno diplo-
mem – herecký diplom Master of art. (Divadlo 
Pieśń Kozła je institucí Dramatické fakulty 
Manchester Metropolitan university).

Skupina mnohokrát vystupovala na festiva-
lech organizovaných v Polsku, své hry předsta-
vili i v zahraničí, mimo jiné v německu, norsku, 
velké Británii, itálii.



Boleslav polívKa

DNA
Divadlo Bolka Polívky • Brno

režie/reżyseria Boleslav polívka

dramaturgia/dramaturgia petr oslzlý

scéna/scenografia Jaroslav milfajt

kostýmy/kostiumy sylva zimula hanáková

reżyseria światła/světelný design david Kachlíř

hudba/muzyka david rotter

choreografie/choreografia michal Kurtiš

produkce/produkcja markéta tulisová
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hrají/obsada

anna polívková

Bolek polívka

Jaromír Barin tichý

Jiří fretti pfeifer 

a diváci/i widzowie
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dna – rodinný dokument v němž se stírá  
rozdíl mezi předem napsaným scénářem 
a skutečností. autor, stále jedinečný 
mim, klaun i výrazný herec Vás silně 
osloví a okouzlí stejně jako dcera anna 
Polívková.

dna – komedia z elementami auto bio-
grafi cznymi. Pełna gagów, klaunady, 
efektów teatralnych, impro wi zacji 
i charakterystycznego humoru Bolka 
Polívki, uroczo odświeżonych przez  
jego córkę annę Polívkovą.

Bolek Polívka właśc. Boleslav Polívka (1949) 
– czeski mim, aktor i scenarzysta. ukończył 
akademię JaMu w Brnie. Specjalizuje się 
w pantomimie, uprawia też jednak typowe 
aktorstwo. W czechosłowackiej telewizji debiu-
tował w latach 70.; popularność przyniosły 
mu role komediowe w filmach věry Chytilovej. 
Dwukrotnie honorowano go nagrodą 
Czeskiego Lwa dla naj lepszego aktora filmo-
wego: w 1997 za rolę księdza w dramacie 
Zapomniane światło, a w roku 2000 za kre-
ację w komediodramacie Musimy sobie poma-
gać. W 1993 założył w Brnie własny teatr 
– Divadlo Bolka Polívky. Jest autorem sztuk 
teatralnych, sam je reżyseruje i gra w nich 
główną rolę. napisał m.in. Pépe, Trosečník, 
Poslední leč czy Šašek a královna. ta ostatnia 
została w w 1987 roku zekranizowana przez 
věrę Chytilovą

Bolek Polívka, vl. jménem Boleslav Polívka 
(1949) – český mim, herec a scenárista. 
absolvoval brněnskou JaMu. zaměřuje se na 
pantomimu, ale věnuje se i klasickému činohe-
rectví. v 70. letech debutoval v Československé 
televizi; popularitu a uznání mu přinesly pře-
devším komediální role ve filmech věry 
Chytilové. Dvojitý držitel Českého lva za 
hlavní mužskou hereckou roli: za roli faráře 
v  dramatu Zapomenuté světlo z roku 1997 a za 
svou hereckou kreaci v tragikomedii Musíme si 
pomáhat z roku 2000. v roce 1993 si v Brně 
založil vlastní divadelní společnost – Divadlo 
Bolka Polívky. autor divadelních her, které sám 
režíruje a ztvárňuje v nich hlavní role. napsal 
mj. dramata Pépé, Trosečník, Poslední leč nebo 
Šašek a královna. Posledně jmenovaný kus pře-
vedla v roce 1987 do filmové podoby režisérka 
věra Chytilová.

BOLESLAV POLÍVKA 
Odpoledne s Mistrem 
Popołudnie z Mistrzem

ČÍTÁRNA A KAVÁRNA AVION 
ČESKÝ TĚŠÍN



h. Ch. andersen – šimon spišáK

ŠKARADÉ KÁČATKO  
Brzydkie kaczątko / Ošklivé káčatko

Bábkové divadlo Žilina • Žilina

režie/reżyseria šimon spišák

dramaturgie/dramaturgia  
petra štorcelová

scéna, loutky a kostýmy/ 
scenografia, lalki i kostiumy 
Karel Czech 

hudba/muzyka Jindřich Čížek

hrají/obsada

Jozef abafi, miroslava mravcová,  
Ján demko, matej valašík
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NÁMĚSTÍ CSA,  ČESKÝ TĚŠÍN

Jaké to je být „jiný“? Jakou váhu mají 
slova? Můžeme svým chováním a svými činy 
ovlivnit život lidí kolem nás?

to vám prozradí inscenace plná  hravosti 
i humoru, inscenace na motivy dánského 
 pohádkáře H. Ch. andersena a jeho světově 
 proslulé pohádky O ošklivém káčátku, z něhož 
se  jednoho dne stala krásná labuť.

Co to znaczy być „innym”? Jak wielką wagę 
mają słowa? Czy możemy zmienić świat 
wokół nas? 

O tym opowiada pełna humoru  inscenizacja 
światowej sławy baśni o brzydkim kaczątku, 
które stało się wspaniałym łabędziem.

06



lena pešáK, tomáš KoČKo

O ZBOJNÍKU 
ONDRÁŠOVI  
O zbójniku Ondraszku

Scena Lalek Bajka • Český Těšín

režie a hudba/reżyseria i muzyka  
tomáš Kočko

scéna a loutky /scenografia i lalki 
michal hejmovský

hrají/obsada

wanda michałek, marian mazur,  
Jan szymanik, anna Bangoura,  
ondřej pazdera, artur Říman
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Představujeme Vám známou legendu v pohád-
kovém hávu pro nejmenší diváky. Bude to plná 
muziky i písní pohádka o peripetiích ondráše 
a jeho zbojnické chasy.

Před zhruba třemi sty lety se v  nedalekých 
Janovicích v rodině místního fojta Ondry Fucimana, 
narodil legendární zbojník Ondráš. ve svých tři-
ceti pěti letech byl zabit svým kamarádem Jurášem. 
avšak legendy o zbojníku Ondrášovi si vyprávíme 
dodnes. režisérem a autorem hudby je tOMáš 
KOČKO, moravský hudebník, skladatel a  loutkový 
 režisér, který už léta prozkoumává právě legendu 
o Ondrášovi.

znana legenda w bajkowej oprawie – 
dla najmłodszych. Pełna muzyki i pieśni 
opowieść o perypetiach ondraszka i jego 
zbójeckiej kompanii. 

reżyserem i autorem muzyki jest tOMáš 
KOČKO, morawski muzyk, kompozytor i  reżyser 
lalkowy od lat zainteresowany tym beskidzkim 
bohaterem.
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pavel Knolle, štěpán peChar, david stránsKý

CUBE
Laterna magika 
Národní divadlo • Praha

režie/reżyseria, scéna a kostýmy/ 
scenografia i kostiumypavel Knolle

choreografie/choreografia 
štěpán pechar, david stránský

hudba/muzyka Jan šikl

dramaturgia/dramaturgia Jan tošovský

projekce/projekcje, mapping  
Jan hladil, františek pecháček

asistent choreografie/asystent choreografa 
zuzana herényiová

kamera, střih/montaż marek Brožek
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tančí/tańczą 
pavlína Červíčková, zuzana herényiová, tereza 
Chábová, eva zápotocká, tamara Kšírová, libor 
Kettner, alexandr sadirov, adam sojka, viktor svidrov

na nahrávce k inscenaci se podíleli/ 
w nagraniach do przedstawienia  
wzięli udział 
lucie silkenová (sólový zpěv/śpiew solo)  
a david pokorný (sólové housle/skrzypce solo).



Soubor sklízející úspěchy po celém světě. Představení uchvátí nejen tanečním jazykem, 
ale zejména využitím moderních technologií. Jediná vada – představení trvá pouze 
hodinu.

Představení Cube je pokračováním úspěš-
ného projektu LaternaLaB. Hlavní inspirací pro-
jektu jsou původní inscenace Laterny magiky, 
velmi úzké propojení filmového obrazu a živé 
akce. tentokrát s využitím současného fil-
mového mappingu z několika různě umístě-
ných projektorů. výtvarná kompozice vychází 
z motivu kostky – „cube”, ve všech možných 
variantách, které nás obklopují. Díky své struk-
tuře a možností 3D vizualizace bude jedním 
z hlavních motivů rubikova kostka. Pomocí 
jednoduché základní scénografie a detailní, 

přesně zaměřené projekce je možné výrazně 
měnit její perspektivu, pohyb a povrch, a ovliv-
ňovat tím celkový prostor, dynamiku a čas. 
Moderní a přesná choreografie podporuje fil-
movou iluzi a naopak filmová iluze podporuje 
pohyb interpreta na jevišti. inscenace je sledem 
obrazů, z nichž každý spojuje prostor, obraz 
a pohyb jiným způsobem – novým prostorovým 
principem, náladou, energií: je to hra s perspek-
tivou a s iluzí prostoru, naprostá symbióza mezi 
jednotlivými složkami.

teatr multimedialny. niezwykłe połączenie tańca i najnowocześniejszych technologii. 
wizualizacje 3d, mapping i niezwykła precyzja tancerzy budują opowieść o wszel-
kiego rodzaju „kostkach” wokół nas.

znakiem rozpoznawczym tego zespołu jest 
ścisłe łączenie obrazów filmowych z akcją na 
żywo. tym razem, przy użyciu mapowania 
z kilku projektorów i wizualizacji 3D proponują 
dzieło na motywie sześcianu, tytułowej „kostki”, 
we wszystkich możliwych wariantach, które nas 
otaczają. 

Jednym z głównych motywów jest kostka 
rubika. 

Laterna magika to pierwszy multimedialny 
teatr świata. został założony w 1958 roku 
jako część programu kulturalnego światowej 
wystawy EXPO w Brukseli. Jego twórcami byli 
najwybitniejsi czescy twórcy teatralni tamtego 
czasu: reżyser alfréd radok (wraz z bratem 
Emilem) i światowej sławy scenograf Josef 
Svoboda. Dziś teatr jest częścią praskiego 
„narodowego”.



AWANGARDA TEATRALNA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM
DIVADELNÍ AVANTGARDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ

Dwie wystawy po dwóch stronach granicy przypominają najważniejsze zjawiska międzywojennej 
awangardy teatralnej w kontekście przypadających w tym roku ważnych rocznic – stulecia odzy-

skania niepodległości przez Polskę i powstania i republiki Czechosłowackiej.  
W foyer teatru im. adama Mickiewicza w Cieszynie prezentujemy wystawę „Czechosłowacka 
awangarda teatralna dwudziestolecia międzywojennego”; w foyer teatru w Czeskim  Cieszynie – 

„Polska awangarda teatralna dwudziestolecia międzywojennego”.  
to okazja do rozważań, w jakim stopniu dzisiejsze oblicze teatru w naszej części Europy  

zostało określone przez nowatorów z tamtych lat.

Dvě výstavy na dvou stranách hranice se stanou připomínkou nejvýraznějších fenoménů mezi-
válečné divadelní avantgardy v kontextu letošních významných výročí – 100. výročí získání 

 nezávislosti Polska a vzniku 1. Československé republiky. ve foyer Divadla adama Mickiewicze 
v Cieszyně zahájíme výstavu „Československá divadelní avantgarda meziválečného období”, 
zatímco ve foyer těšínského divadla v Českém těšíně bude probíhat výstava s názvem „Polská 

divadelní avantgarda meziválečného období”. Obě výstavy se stanou příležitostí k úvahám, 
do jaké míry je dnešní podoba divadelního umění v naší části Evropy ovlivněna novátorskými 

osobnostmi, jež v daném období působily.

n 3 0 . 0 5 . 2 0 1 8 • 1 5 : 3 0  n 
Foyer těšínského divadla, Český těšín 

zahájení výstavy/Otwarcie wystawy 

Bruno Jasieński, Ples manekinů/Bal manekinów 
rež./reż. Emil F. Burian, Divadlo D 34,  

Praha, 12.09.1933

Jaroslav Hašek, Dzielny wojak Szwejk,  
reż./rež. Leon Schiller, teatr Miejski,  

Łódź, 14.11.1929



Projekt, jehož součástí jsou umělecké a edukační aktivity na území Českého 
těšína./Projekt, w skład którego wchodzą działania artystyczne i edukacyjne 
na terenie Czeskiego Cieszyna

1.  Stanisław wyspiański wesele  
(narodowy Stary teatr, Kraków, reż./rež. Jan Klata)  
– těšínské divadlo,  Český těšín   

2.  wystawa Polska awangarda teatralna dwudziestolecia międzywojennego/ 
výstava Polská divadelní avantgarda v meziválečném období  
– foyer těšínského divadla   

3.  działania edukacyjne/Vzdělávací aktivity 

n�24.05.2018•9:00 – aula gimnazjum, Český těšín  
Wesele – lekcje teatralne/divadelní lekce 

     n��24.05.2018•11:00, 16:00 – foyer těšínského divadla,  Český těšín  
Polská divadelní avantgarda/Polska awangarda teatralna  
– oprowadzanie kuratorskie/kurátorská prohlídka 

sfinansowano ze środków mKidn w ramach programu wieloletniego niepodległa na lata 2017-2021, w ramach  programu dotacyjnego iam „Kulturalne 
pomosty”, na warunkach i w formie określonej w umowie na realizację zadania



imprezy towarzyszące/ doprovodné akce
n Rok olgy haVloVé/Rok olgI haVloweJ
 
v roce 1993 zasadila Olga Havlová v Olomouci topolanech v prostorách Dětského centra „lípu dobré vůle“. v roce 
2018 si osobnost paní Olgy připomínáme zasazením dalších nejméně 85 stromů dobré vůle po celé Čr. ve spolupráci 
Města Český těšín a výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové bude dne 23.5.2018 v 16 hodin zasazen strom 
(sakura) v  Masarykových sadech v Českém těšíně.

W 1993 Olga Havlowa posadziła w Ołomuńcu topolanach „lipę dobrej woli”. Dzisiaj postać Pani Olgi wspominamy, 
sadząc w Czechach co najmnej 85 drzew dobrej woli. Dzięki współpracy Miasta Czeski Cieszyn i Fundacji im. Olgi 
Havlowej „Wybór dobrej  woli”  23 maja 2018 o godz. 16.00 drzewko (sakura) zostanie posadzone w Masa-
rykowych Sadach  w Czeskim Cieszynie.

n zamek Cieszyn 
olga haVloVÁ 
wystawa Fundacji im. olgi havlovej/Výstava nadace olgy havlové
 
Polska edycja: Czeskie Centrum w Warszawie. Wystawa obejmuje 33 czarno-białe fotografie dokumentujące 
początki działalności fundacji: spotkania Olgi z niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi, ale także z ważnymi 
 postaciami wspierającymi jej działalność charytatywną, na przykład z księżną Dianą, aktorem alainem Delonem 
czy hiszpańską księżniczką Krystyną. Część fotografii przedstawia także warunki panujące w ówczesnych  szpitalach 
psychiatrycznych i instytucjach opieki społecznej. autorzy zdjęć:Ondřej němec, Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, 
gabriela Čapková, zdeněk Chrapek i inni.
 
třiatřicet fotografií umístěných na 26 plakátech zobrazuje počátky činnosti výboru dobré vůle – nadace Olgy 
Havlové, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi, 
například s princeznou Dianou, hercem alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou. Další fotografie 
zachycují prostředí tehdejších psychiatrických léčeben a ústavů sociální péče. Fotografie pořídili známí fotografové 
Ondřej němec, Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, gabriela Čapková, zdeněk Chrapek a další.

 
n galerie Půda,  kaSS „Střelnice“ v Českém těšíně

3 – danIel BalaBÁn, VÁClaV Rodek, IVo SuMeC

výstava malby pedagogů fakulty umění Ostravské univerzity  
Malarstwo pedagogów wydziału artystycznego uniwersytetu w Ostrawie.  
Zahájení výstavy/otwarcie wystawy 25.05.2018 •18:00

Olga Havlová (1933–1996)



sfinansowano ze środków mKidn w ramach programu wieloletniego niepodległa na lata 2017-2021, w ramach  programu dotacyjnego iam 
„Kulturalne pomosty”, na warunkach i w formie określonej w umowie na realizację zadania

dofinansowano ze środków  
ministra Kultury i dziedzictwa 

narodowego

zadanie publiczne współfinansowane  
przez ministerstwo spraw zagranicznych rp w ramach konkursu  

forum polsko-Czeskie 2018 

dofinansowano z budżetu samorządu  
województwa Śląskiego
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5.1 Popis logotypu

Logotyp představuje grafické symboly, slovní 
spojení nebo jejich kombinaci a jednoznačně 
identifikuje danou organizaci. 

Logotyp Moravskoslezského kraje je tvořen 
grafickým symbolem a názvem.

Symbol obsahuje tři základní prvky:
- uzavřený elipsoidní tvar symbolizuje kraj 

jako samostatnou entitu,
- hora s TV vysílačem je společná pro Lysou 

horu i Praděd (tedy nejvyšší vrcholy v kraji), 
- zvlněný pruh uprostřed má více významů – 

řeka, dálnice, cesta k prosperitě. 

Název „Moravskoslezský kraj“ je součástí 
logotypu a používá se v několika jazykových 
mutacích.zadanie jest współfinansowane  

ze środków miasta Cieszyna

 wsparcie finansowe / finanční podpora

mecenas festiwalu/mecenáš festivalu



projekt realizowany dzięki wsparciu  
finansowemu grupy Cedrob w ramach konkursu  

„wspieramy rozwój”

sponsor strategiczny/strategický sponzor

partneři / partnerzy



sponsorzy / sponzoři

firmy wspierające / podporující firmy

patronat medialny / mediální partnerství
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PrODUCeNT  ODleWóW  MOTOryZACyJNyCH

43-430 Skoczów, ul. Ciężarowa 49
Tel: 033 853 8200, 33 853 8398

Fax: 033 853 2964
www.teksid.com 

e-mail: tkpdirsk@teksid.com

teksid  iron Poland  Sp. z o. o. to Odlewnia żeliwa, najpierw samodzielna, później należąca do FSM, 
a od 1993 roku do grupy tEKSiD – spółki Fiat-a (aktualnie FCa) zajmującej się metalurgią. tEKSiD, 
spółka akcyjna, zarejestrowana we Włoszech, posiada zakłady umiejscowione na kilku kontynentach, 
nie tylko w Europie (Polska, Portugalia), ale również w ameryce Południowej (Brazylia, Meksyk) oraz 
azji (Chiny). Skoczowska Odlewnia produkuje odlewy z żeliwa sferoidalnego (ponad 97% produkcji) 
i szarego. z żeliwa szarego produkowane są tarcze i bębny hamulcowe, natomiast z żeliwa sferoidalnego 
głównie detale bezpieczeństwa - elementy układu zawieszeń (zwrotnice, wahacze), wały korbowe, wałki 
rozrządu, piasty, obudowy i inne. 55% produkcji przeznaczonej jest na rynek zagraniczny. głównym 
odbiorcą odlewów są zakłady grupy FCa (FCa, Magneti Marelli), jak również: BMW, CnH, Dacia, 
Daimler, Opel, Ford, toyota, Brembo. gwarantowana wysoka jakość produktów, kompetentny personel, 
zaangażowanie zatrudnionych pracowników to niektóre atuty skoczowskiej fabryki. Firma pracuje w 
oparciu o nowoczesne rozwiązania z dziedziny zarządzania, potwierdzone certyfikatami:  iatF 16949 
(jakość), Pn En iSO 14001 (środowisko), OHSaS 18001 (bezpieczeństwo pracy) oraz uzyskany w roku 
2013 iSO 50001 (energia). Od kilku lat zakład jest także zaangażowany w wdrażanie systemu World 

Class Manufacturing (WCM, pol. produkcja klasy światowej).   







otevřené ateliéry
otwarte pracownie
cieszyn/český těšín

25-28.05.2018

Rozpoczęcie akcji i wernisaż wystawy // Zahájení akce a vernisáž výstavy:  
25.05.2018, godz. 17, Galeria 13, ul. Nowe Miasto 13, Cieszyn otevrenatelier






