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Impuls do powstania naszego festiwalu dał rok 
1989. Trzydzieści lat później, w ramach tegorocz-
nej edycji, nie mogło więc zabraknąć upamiętnienia 
tamtego czasu i jego dalekosiężnych konsekwen-
cji w naszym regionie. Poświęcony tej sprawie moduł 
programowy nosi tytuł IMPulS 89. 

Wydarzenia tamtego roku, nie tylko takie, jak 
słynny Przegląd Niezależnej Kultury Czechosłowackiej 
zorga  nizowany jesienią we Wrocławiu, ale także dzia-
łania u nas – pikieta „uwolnić Václava Havla” przed 
Teatrem Polskim w Bielsku-Białej (15  kwietnia) oraz 
pamiętne demonstracje w Cieszynie: przeciwko budo-
wie koksowni w Stonawie (19 maja) i „Nigdy więcej 
bratniej pomocy” w rocznicę wkroczenia wojsk układu 
Warszawskiego do Czechosłowacji (21 sierpnia) – stały 
się dla niedawnych opozycjonistów bodźcem do podję-
cia działań, które otworzyły nowy rozdział w relacjach 
polsko-czesko-słowackich. Niektóre z nich, jak nasz 
festiwal teatralny (którego pomysłodawcami byli 
w 1989 Jerzy Kronhold i Jakub Mátl) czy zainicjowane 
dekadę później Kino na Granicy, zagościły w pejzażu 
kulturalnym na trwałe.

Tegoroczny program artystyczny nie odnosi się do 
historii bezpośrednio, ale układany był w odniesieniu 
do wartości, które uważamy za dziedzictwo 1989 roku: 
wolności, radości i odwagi.

Impulsem pro vznik našeho festivalu byly události 
roku 1989. Třicet let poté, v rámci letošní edice festi-
valu, si chceme připomenout tyto události a jejich 
důsledky pro náš region. Tomuto tématu se věnuje 
část programu s názvem IMPulS 89. 

události roku 1989, jako například známý Festi-
val nezávislé československé kultury organizovaný na 
podzim ve Wroclawi, ale také mnoho akcí organizo-
vaných u nás – demonstrace „uvolnit Václava Havla“ 
před Teatrem Polskim v Bielsku-Białé (15. dubna), 
památné demonstrace v Cieszyně proti výstavbě 
koksovny ve Stonavě (19. května) a „Nikdy více bratr-
ské pomoci“ u příležitosti vstupu vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa (21. srpna). Tyto akce se 
staly pro bývalé členy opozice impulsem k tomu, aby 
začali novou etapu v polsko-česko-slovenských vzta-
zích. Některé z nich, jako náš divadelní festival (jehož 
zakladateli byli v roce 1989 Jerzy Kronhold a Jakub 
Mátl) nebo o dekádu později Kino na hranici, se staly 
trvalou součástí kulturního dění.

 
letošní program se z uměleckého hlediska nedo-

týká přímo historie, ale byl sestavován na základě 
hodnot, které považujeme za dědictví roku 1989 
a kterými jsou svoboda, radost a odvaha.

Organizatorzy/Organizátoři



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  

atrakcyjnych nagród.

 
Jeden z návrhů 

festivalového plakátu 
Jeden z projektów plakatu 

festiwalowego

proj. marek ormandik (SK)



Vítejte v cirkuse, kde má hlavní slovo 
magická síla hudby. Nechte ji prosto-
upit do svého podvědomí a poškádlit 
vaše očekávání, radosti, smutky i obavy. 
Otevřete oči, uši i svá srdce a staňte se 
součástí cirkusu představivosti.

Živá hudba je tradiční součástí 
inscenací Cirku la Putyka a nosným 
tématem Isole. Nový cirkus je o virtu-
ozitě, ekvilibristice, ale není důležité, zda 
je to virtuozita v pohybu, nebo v hudbě. 
Isole je vlastně zvukový nový cirkus.

Režie inscenace se ujal Maksim 
Komaro, umělecký šéf finského souboru 
Circo Aereo, který s Cirkem la Putyka 
v minulosti vytvořil již tři úspěšná 
představení - Slapstick Sonata, Play 
a Batacchio. Tentokrát se do hlavní role 
dostanou ti, kteří doprovází projekty 
souboru od samého počátku, ale obvy-
kle stojí více v pozadí - hudebníci.

režie | reżyseria Maksim Komaro
hudba | muzyka Jan Balcar, David Hlaváč,  
Veronika linhartová i in.
scénografie | scenografia Pavla Kamanová,  
kostýmy & make-up | kostiumy  
i charakteryzacja Kristina Záveská
obsazení | obsada: Jan Balcar, Andrej Rády, 
David Hlaváč/Adam Novotný,  
Veronika linhartová, Valentin Verdure, 
Zbyněk Šporc, Anna Schmidtmajerová
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T ě š í n s k é d i v a d l o
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ISOLE
Cirk La Putyka • Praha

Muzyka na żywo to tradycyjnie część przedstawień 
zespołu Cirk la Putyka i główny temat Isole. Nowy 
cyrk – nurt teatralny, którego ten zespół jest wybit-
nym reprezentantem – to wirtuozeria i ekwilibrystyka. 
I nieważne, czy to wirtuozeria ruchu, czy ekwilibry-
styka muzyki. Zdaniem twórców, przedstawienie 
Isole to właściwie muzyczny nowy cyrk. Ci, którzy 
od samego początku uczestniczą w spektaklach 
la Putyki, ale z reguły stojąc gdzieś z tyłu – muzycy 

– tym razem w roli głównej. Reżyser Maksim Komaro 
jest jednym z trzech kierowników artystycznych 
międzynarodowego zespołu Circo Aereo z siedzibą 
w Finlandii i Francji, występującego na całym świecie. 
Z grupą Cirk la Putyka Komaro zrealizował wcześniej 
trzy cenione spektakle: Slapstick Sonata, Batac-
chio i Play. To ostatnie widowisko pokazywaliśmy na 
naszym festiwalu w 2015 roku w plenerze – na moście 
granicznym.



WENDY
wydział sztuki lalkarskiej  
Akademii  Teatralnej • Białystok

2.06
2 0 1 9
12:00

T e at r i m . A . M i c k i e w i cz a
C I E S Z Y N

spektakl z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka. Partnerem wydarzenia jest międzynarodowy festiwal czytania nad olzą.

Spektakl dyplomowy studentów IV roku. Według 
Piotrusia Pana. Tej wyspy nie ma na żadnej mapie, 
a jednak wszyscy ją znają: Nibylandia! Wymyślona, 
wytęskniona kraina Wiecznego Dzieciństwa, Marzeń 
i Wyobraźni, którą rządzi Piotruś Pan. Jak tu odnaj-
dzie się pewna Dziewczynka, która jedną nogą jest już 
w dorosłej stronie świata? Czy spotka tu swoje marze-
nia i tęsknoty, czy tylko bandę chłopaków, którym 
trzeba uprać skarpety? W tym spektaklu to Wendy 
zabiera widzów do Nibylandii. I to za jej sprawą pozna-
jemy krainę marzeń, wyobraźni, dzieciństwa, które 
prawdzie trwa wiecznie, ale czy… na zawsze?

Diplomové představení studentů čtvrtého ročníku. 
Podle Petra Pana. Tento ostrov není na žádné mapě, 
ale každý ho zná: Země Nezemě! Vymyšlená, vysněná 
krajina Věčného dětství, Snu a Představivosti, které 
vládne Peter Pan. Jak tady najde samou sebe děvče, 
která je už jednou nohou na dospělé straně světa? 
Zda potká svoje sny a touhy, nebo jen partu chlapců, 
kterým je třeba vyprat ponožky? V představení do 
Země Nezemě vezme diváky Wendy. A to díky ní 
poznáváme krajinu snů, představivosti, dětství, které 
pravda trvá věčně, ale zda… navždy?



reżyseria | režie zespół/soubor
opieka artystyczna | umělecká péče
Jacek Dojlidko, Agnieszka Makowska
scenografia | scénografie Agata Soboczyńska 
konsultacja scenograficzna | scénografická konzultace Julia Skuratova
muzyka | hudba Maciej Cempura
obsazení | obsada: Agata Soboczyńska, Maciej Cempura, Tomasz Frąszczak, Mateusz Stasiulewicz, Maciej Zalewski

Představení v rámci mezinárodního dne dětí. Partnerem akce je mezinárodní festival čtení nad olzou.

Siłą tego przedstawienia jest wyobraźnia młodych 
twórców i aktorów zarazem oraz ich nieprawdopo-
dobna energia. Energia młodych ludzi, której z reguły 
trudno szukać w zawodowych zespołach. Nie przy-
słania ona jednak idei przedstawienia. Nie gubią się 
tu sensy. Problem dorastania i dorosłości mógłby 
wypełnić kolejne akapity tej refleksji, ale to już rozwa-
żania literackiej natury. Tymczasem Wendy studentów 
białostockich to feeria teatru, jego specyficznego 
języka opartego na aktorze, plastyce, świetle, dźwięku, 
ruchu – języka metafory.

Marek Waszkiel: marekwaszkiel.pl

Sílou toho představení je představivost mladých 
tvůrců a herců najednou, a také jejich nepravděpo-
dobná energie. Energie mladých, kterou obvykle těžce 
najdeme v profesionálních skupinách. Nezakrývá 
ona však ideu představení. Smysly se tady neztrá-
cejí. Problém dozpívání a dospělosti by mohl naplnit 
další odstavce této úvahy, je to ale už hledisko literární 
povahy. Přitom je Wendy od bělostockých studentů 
celebrací divadla, jeho specifického jazyka založeného 
na herci, umění, světlu, zvuku, pohybu – jazyka 
 metafory. 

Marek Waszkiel



reżyseria | režie 
Michal Spišák
scenografia i kostiumy 
scénografie a kostýmy 
Aleš Valášek
muzyka | hudba 
Slavo Solovic
obsada | obsazení 
lidia Chrzanówna
Patrycja Sikora
Zbyšek Radek
Kamil Mularz, 
Dagmar Foniok, 
Zbigniew Cieślar,
Łukasz Kaczmarek

4.06
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17:30
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TANGO
SŁAWOMIR MROŻEK

Těšínské divadlo – Scena Polska • Český Těšín

Sławomira Mrożka – dziennikarza, rysownika, 
a wreszcie dramatopisarza, który zyskał światową 
sławę dzięki Tangu – najbardziej interesował człowiek 
w wymiarze społecznym i kulturowym. Posługując 
się parodią i pastiszem próbował zdefiniować zasady, 
według których człowiek funkcjonuje w społe-
czeństwie. Zyskał miano prześmiewcy i kpiarza, 
a na przedstawieniach jego sztuk publiczność łapała 
w lot wszelkie aluzje polityczne. Poruszał zagadnie-
nia społeczne, ale równocześnie odwoływał się do 
etyki. Dramat Tango (1964) uważany jest za jedną 
z jego najdoskonalszych sztuk, bezbłędnie diagnozu-
jącą polską współczesność, porównywaną do Wesela 
Wyspiańskiego. Zagrożenia, jakie niesie współczesna 
cywilizacja, wybrzmiały szczególnie silnie, bo ujęte 
zostały w uniwersalny model walki pokoleniowej.

Pisano: „Witkacy przyszedł za wcześnie, Gombro-
wicz jest obok, Mrożek pierwszy przyszedł w samą 
porę. I to na obu zegarach: polskim i zachodnim”. 
Dzisiaj znowu jest w samą porę.

Sławomira Mrożka  - novináře, kreslíře a drama-
tika, který získal světovou slávu právě díky Tangu, 
nejvíce zajímal člověk jako tvor společenský a kulturní. 
Využíval parodií a parafrází k tomu, aby definoval 
zásady, na základě kterých člověk existuje ve společ-
nosti. V jeho díle je mnoho posměchu a vysmívání, 
často obsahují politické narážky. Dotýkal se společen-
ských problémů, ale  odkazoval na etiku. Drama Tango 
(1964) je považováno za jedno z jedno nejlepších děl. 
Bezchybně zdiagnozovalo polskou realitu a je přirov-
náváno k dílu Veselka Wyspiańského. Nebezpečí, které 
sebou nese současná civilizace byla představena velmi 
expresivně neboť  byla prezentována na modelu gene-
račního souboje. 

Napsali: „Witkacy přišel brzy, Gombrowicz stojí 
opodál, Mrożek přišel ve správnou dobu. A to na obou 
platformách – polské i západní”. Dnes je znovu ta 
správná doba.



Na kanwie starożytnej tragedii Edyp w Kolonos 
powstała opowieść o naszym doświadczeniu. Twór-
ców interesuje archetyp przywódcy, figura lidera, którą 
odnajdują i w postaci mitologicznej, i w tej współcze-
snej, stojącej na rozstajach życia politycznego. Przy 
okazji tworzą też portret wspólnoty, której kiedyś 
przewodził... „Wielka postać polskiej historii, lech 
Wałęsa, elektryzuje wyobraźnię, ale też zatrzymuje 
nas w zabetonowanych postawach – mówi reżyser 
przedstawienia Bartosz Szydłowski – Nasze studium 
jest zapisem poszukiwań innego wymiaru niż poli-
tyczny spór. Tragedia grecka. Chór. Mit. Śmierć. Błoto. 
Naiwność. Dziecko. Nieoczywistość. Gest. Szara strefa 
świadomości. Mieszkańcy dzielnicy. Edyp w Kolonos – 
wielki król i grzesznik u kresu swych dni. Niezgoda 
na polski gen destrukcji, na zacietrzewienie i brak 
miłosierdzia. Na klątwę tebańską, którą w Polsce jest 
zalewająca nas nienawiść. ulepieni z małostkowo-
ści tracimy to, co może nas budować i nieść w górę. 
Wybieramy wspólnotę goryczy i pyszałkowatości, by 
tylko przez chwilę poczuć się lepszym”.

Teatr Łaźnia Nowa w Nowej Hucie – teatr miejski 
w Krakowie, otwarty 1 stycznia 2005 roku. liderem Łaźni 
Nowej jest Bartosz Szydłowski, reżyser Wałęsy. Wcze-
śniejszą działalność teatru wyznacza kilkuletnia historia 
Stowarzyszenia Teatralnego „Łaźnia”, z którego Łaźnia 
Nowa się wywodzi. Siedzibą Teatru Łaźnia Nowa są dawne 
warsztaty szkolne. Program Łaźni realizowany jest w opar-
ciu o wymianę programową z partnerami europejskimi, 
koprodukcje, autorskie projekty i współpracę z lokalną 
społecznością. Przedsięwzięcia łączą aktywność arty-
styczną i społeczną – w postindustrialnych halach odbywają 
się spektakle, festiwale, koncerty, wystawy, pokazy filmowe 
i multimedialne, spotkania i warsztaty. Projekty Łaźni Nowej 
realizowane są również poza budynkiem teatru – na ulicach, 
podwórkach i blokowiskach Nowej Huty. Teatr wydawał 
również bezpłatny miesięcznik „lodołamacz”. Najważniej-
szym z festiwali realizowanych przez Łaźnię Nową jest 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia.

4.06
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H A L A  S P O R T O W A  U Ś
C I E S Z Y N

WAŁĘSA W KOLONOS
Teatr Łaźnia Nowa • Kraków

titulky v češtině/napisy po czesku



Na základě starověké tragédie Oidipus na Kolónu vznikl 
mimořádný příběh o našich zkušenostech. Tvůrci se zajímají 
o archetyp vůdce, postavu lídra, kterou nalézají v mytologické 
postavě i v té současné, která stojí na křižovatce politického 
života. Také vytvářejí portrét komunity, kterou kdysi vedl... 

„Velká postava polské historie, lech Wałęsa, podněcuje 
představivost, ale také nás zastavuje v zažitých přístupech 
– říká režisér představení Bartosz Szydłowski – Naše studie 
je záznamem hledání dimenze odlišné od politického sporu. 
Řecká tragédie. Sbor. Mýtus. Smrt. Bláto. Naivita. Dítě. Nesa-
mozřejmost. Gesto. Šedá zóna vědomí. Obyvatelé okresu. 
Oidipus na Kolónu – velký král a hříšník na konci svých 
dnů. Nesouhlas s polským genem destrukce, s tvrdohlavostí 
a s nedostatkem milosrdenství. S thebanským prokletím, 
kterým je nenávist zaplavující nás v Polsku.  Vytvořeni 
z neústupnosti, ztrácíme to, co nás může postavit a vynést 
nahoru. Vybíráme si společenství hořkosti a pýchy, abychom 
se na okamžik cítili lépe”.

Divadlo  Łaźnia Nowa v Nowej Hucie – městské divadlo v Krakově, 
otevřeno 1. ledna roku 2005. lídrem Łaźni Nowej je Bartosz 
Szydłowski, režisér Wałęsy. Dřívější činnost divadla je pozna-
menána několikaletou historii divadelní asociace „Łaźnia”, ze 
kterého pochází Łaźnia Nowa. Sídlem divadla Łaźnia Nowa jsou 
bývalé školní dílny. Program Łaźni Nowej je realizován na základě 
výměny programů s evropskými partnery, koprodukce, autor-
ských projektů a spolupráce s lokální společností. Tyto inicativy 
kombinují uměleckou a společenskou činnost - vystoupení, festi-
valy, koncerty, výstavy, filmové a multimediální projekce, setkání 
a workshopy se konají v postindustriálních halách. Projekty Łaźni 
Nowej jsou realizovány také mimo budovu divadla - na ulicích, 
nádvořích a v panelových domech Nowej Huty. Divadlo také 
vydávalo bezplatný měsíčník  „lodołamacz”. Nejvýznamnější z festi-
valů realizovaných divadlem Łaźnia Nowa je Mezinárodní divadelní 
festival Božská Komedie.

reżyseria | režie Bartosz Szydłowski
tekst | text Jakub Roszkowski
obsada | obsazení Jerzy Stuhr,  
Szymon Czacki / Mateusz Janicki,  
Marcin Kalisz. Agnieszka Przepiórska,  
Dominik Stroka, Marta Zięba, Wilhelm Fik 
Chór: Maria Bareła, Włodzimierz Bareła, Barbara 
Borkowska, Małgorzata Ciaranek, Monika Ciesielska, 
Roma Cieśla, Barbara Dziedzic, Stanisław Dziedzic,  
Julia Goryczko, Beata Hejmo, Diana Kaczor,  
Iwona Karcz, Magdalena Kostrubiec,  
Natalia Kowalik, Grażyna ladra, Julia Marzec,  
Marta Mirek, Hanna Napora, Paulina Napora,  
Małgorzata Ordys-Marzec, Agata Ordys,  
Krzysztof Piła, Katarzyna Syska, Izabel Szalewska, 
Patrycja Walczykowska, Wiktoria Wilk,  
Dominika Zając, Nina Zarzycka-Bem,  
Aleksander Kopański



TROJANKI
Teatr Wybrzeże • Gdańsk

Eurypides nie dostarczał obywatelom swojego 
miasta łatwej i przyjemnej rozrywki. W Trojankach 
pokazał to, czego nie opowiedział Homer. Jak wyglą-
dał poranek po zdobyciu Troi. Jak kobiety, do tej pory 
przedstawicielki królewskiego rodu, zostały zepchnięte 
na samo dno ludzkiej egzystencji. Jak wygląda ich rela-
cja ze zwycięzcami, przedstawicielami wysokiej kultury 
helleńskiej, którzy mordując niewinnych i bezbronnych, 
przekraczają granice barbarzyństwa. Pracując nad 
tym spektaklem, twórcy starali się przyjrzeć proce-
sowi dojrzewania do zemsty - ofiar na oprawcach. 
Pisząc Trojanki w kontekście trwającej wojny pelo-
poneskiej, Eurypides otwarcie krytykował imperialne 
ambicje Ateńczyków. Starał się im uświadomić, że 
w żadnym konflikcie zbrojnym nie ma zwycięzców ani 
zwyciężonych. Grecy z eposu Homera, podobnie jak 
współcześni Eurypidesowi Ateńczycy, uwierzyli, że są 
niepokonani i to sprawdziło na nich zgubę.

Patrzę na Dorotę Kolak i przechodzą mnie dresz-
cze. Wiadomo nie od wczoraj, że to jest wielka aktorka. 
Tyle że teraz – z większą niż jeszcze nie tak dawno 
intensywnością – pokazuje, że może zrobić wszystko, 
trafiając idealnie w każdy ton. Jako Hekabe ma w sobie 
esencję tragedii Eurypidesa, ale i cierpienie każdej 
matki, wraz z dziećmi tracącej uzasadnienie do życia. 
To wstrząsające. Siłę TROJANEK Klaty buduje jednak 
cały zespół Wybrzeża. [...] Świetna Katarzyna Figura 
niemal rozsadza scenę, bawiąc się swoją cielesnością, 
z pełną autoironią grając z własnym wizerunkiem.

Jacek Wakar
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T e at r i m . A . M i c k i e w i cz a
C I E S Z Y N

EURYPIDES

reżyseria | režie Jan Klata

scenografia | scénografie
Mirek Kaczmarek

obsada | obsazení Dorota Kolak, 
Jacek labijak, Sylwia Góra-Weber, 
Piotr Biedroń, Magdalena Boć, Agata 
Bykowska, Małgorzata Brajner, Cezary 
Rybiński, Małgorzata Gorol, Magdalena 
Gorzelańczyk, Michał Kowalski, Antoni 
Łaciński/Marcel Pawłowski, Katarzyna 
Dałek, Michał Jaros, Grzegorz Gzyl, 
Katarzyna Figura, Robert Ninkiewicz, 
Krzysztof Matuszewski



Euripides neposkytl občanům svého 
města lehkou a příjemnou zábavu. V Trojan-
kach ukázal to, co nám Homér neřekl v díle 
Ilias. Jak vypadalo ráno po dobytí Tróji.  Jak 
ženy, které doteď reprezentovaly královskou 
rodinu, byly dotlačeny na samotné dno lidské 
existence. Jak vypadá jejich vztah s vítězi, 
reprezentanty vysoké helénské kultury, 
kteří při zabíjení nevinných a bezbranných 
překračují hranice barbarství. Během tvorby 
této divadelní hry se tvůrci snažili přihlédnout 
procesu dospívání k pomstě - oběti na pacha-
telích. Euripides psal Trojanki v kontextu 
probíhající peloponéské války, kde otevřeně 
kritizoval imperiální ambice Athéňanů. Snažil 
se je upozornit na to, že v žádném ozbro-
jeném konfliktu nejsou vítězové ani poražení. 
Řekové z Homérova eposu, stejně jako novo-
dobí Euripidovi Athéňané, uvěřili, že jsou 
nepřemožitelní a to dokázalo jejich zatracení. 

Dívám se na Dorotu Kolak a mám husí 
kůži. To že je skvělou herečkou už dávno 
víme. Jenomže teď - s ještě větší intenzi-
tou než doposud – ukazuje, že může dělat 
cokoliv, strefujíc se ideálně v každý tón. Jako 
Hekabe má v sobě esenci tragédie Euripida 
ale i utrpení každé matky, spolu s dětmi, 
která ztrácí smysl života. Je to šokující. Sílu 
TROJANEK však tvoří celý tým Wybrzeża. [...] 
Skvělá Katarzyna Figura je na jevišti ohro-
mující, hraje si se svojí tělesností, s plnou 
sebeironií baví  svým vlastním obrazem. 

Jacek Wakar

JAN KlATA – reżyser, dramatopisarz, w latach 2013–2017 dyrektor 
Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.  
Jego debiutem reżyserskim był Rewizor Nikołaja Gogola (Teatr im. 
Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, 2003), którego akcję przeniósł 
w epokę gierkowską lat 70., nadając Gogolowskiej satyrze aktualny 
wydźwięk lokalny i polityczny. Na XV Międzynarodowym Festiwalu 
Teatralnym „Bez Granic” Klata zdobył za ten spektakl „Złamany 
Szlaban”, była to pierwsza nagroda w jego karierza reżyser-
skiej. Pozycję artysty potwierdziła oryginalna inscenizacja Hamleta 
Williama Shakespeare’a, zatytułowana H. (Teatr Wybrzeże w Gdań-
sku, 2004), wystawiona w nieczynnej Stoczni Gdańskiej. Rozgłos 
i miano prowokatora przyniosły mu kolejne spektakle, w tym ...córka 
Fizdejki, według Janulki, córki Fizdejki Stanisława Ignacego Witkiewi-
cza (Teatr im. Szaniawskiego w Wałbrzychu, 2004), która przyniósła 
reżyserowi kolejną nagrodę na naszym festiwalu. Za jego dyrekcji 
Narodowy Stary Teatr stał się po okresie pewnego zastoju na nowo 
jedną z najciekawszych scen w Polsce. Podsumowaniem tego okresu 
było Wesele (prezentowane u nas w ubiegłym roku). Ostatnio Klata 
zazaczył swoją obecność w czeskim życiu teatralnym, reżyserując 
Pod Palmovką Miarkę za miarkę i Fausta. W 2018 został nagrodzony 
XVII Europejską Nagrodą Teatralna Nowe Rzeczywistości Teatralne – 
rodzajem teatralnego Oskara.

JAN KlATA – režisér, dramatik, v letech 2013 - 2017 ředitel Národ-
ního starého divadla Heleny Modrzewské v Krakově.  Jeho režisérským 
debutem byl Revizor Nikolaje Gogola (Divadlo Jiřího Szaniawského ve 
Valbřichu, 2003), kterého akci přenesl do 70. let 20. století, čímž dodal 
Gogolové satiře současný a politický podtext. Na 15. Mezinárodním 
divadelním festivalu „Bez Hranic“ získal za představení cenu „Zlomená 
Závora“, byla to první režisérská cena v jeho kariéře. Pozici režiséra 
potvrdil originální inscenací Hamleta Williama Shakespeara, s názvem 
H. (Divadlo „Wybrzeże“ v Gdaňsku, 2004), představenou v zavřené 
loděnici v Gdaňsku. Propagace a jméno provokatéra přinesly 
režisérovi další představení, včetně „...dcera Fizdejky, podle Janulky, 
dcery Fizdejky Stanisława Ignacego Witkiewicza (Divadlo Szaniaw-
ského ve Valbřichu, 2004), které přineslo režisérovi další ocenění na 
našem festivalu. Pod jeho vedením se Národní staré divadlo po období 
stagnace stalo jednou z nejzajímavějších scén v Polsku. Shrnutím 
tohoto období byla Veselka (prezentována u nás v loňském roce). 
Nedávno Klata naznačil svou přítomnost v českém divadelním životě, 
režii v Divadle pod Palmovkou Něco za něco a Faust. V roce 2018 mu 
bylo uděleno 17. Evropské divadelní ocenění Nová divadelní realita - 
druh divadelního Oscara.
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PROTEST/REST
Švandovo divadlo • Praha

VáclaV HaVel • Marek Hejduk

režie | reżyseria Daniel Hrbek

obsazení | obsada  
Robert Jašków, Tomáš Pavelka,  
Tomáš Kořének, Jacob Erftemeijer



Dvě jednoaktové hry, které od sebe dělí 33 let 
a spojují je postavy spisovatelů Vaňka a Staňka 
a absurdní humor. Co se stane, když se potkají dva 
spisovatelé – jeden, který psát nesmí a druhý, který 
píše tak, jak nechce? A co když má ten první pro toho 
druhého překvapivý návrh? A co teprve, když se ti dva 
potkají po letech, kdy už se může psát svobodně, ale 
ono to moc nejde?

Brilantní dialog Václava Havla v konfrontaci 
s dramatickým pokusem debutujícího autora. Podepsat 
nebo nepodepsat? Jednat nebo jen mluvit? Selhaly 
elity nebo my? Protest? Rest!

Kdo má rád intelektuální divadlo postavené na 
dialogu, který prochází absurdními zvraty stále dokola, 
jakoby ve spirále, kdo dává přednost civilnímu projevu 
před teatrálností, kdo považuje za lepší o představení 
přemýšlet, než být jen chvilkově pobaven, měl by zajít 
(...) na představení PROTEST/REST.

Marie Třešňáková

DANIEl HRBEK – ředitel Švandova divadla. Pochází z Olomo-
uce. Ředitelský post Daniel Hrbek obhájil i ve výběrovém řízení 
na sklonku roku 2012. Pod jeho vedením nabízí Švandovo 
divadlo kromě divadelních  představení i koncerty, pravidel-
nou jevištní talk show, literární matiné, vlastní workshopové 
centrum a mnoho dalších aktivit, které dění na smíchovské 
scéně dále rozšiřují.

Mezinárodní úspěch v londýně, Bruselu a nově i v New 
Yorku sklidila inscenace The Good and the True, kterou 
Daniel Hrbek režíroval a podílel se na ní i jako spoluautor. 
Hra vytvořená podle skutečných osudů české herečky Hany 
Pravdové a olomouckého sportovce Miloše Dobrého, kteří 
vyvázli z pekla koncentračních táborů, nastudoval Daniel 
Hrbek s anglicky mluvícími herci a v létě 2014 s ní dlouhodobě 
hostoval na prestižní divadelní scéně DR 2 na off-Broadwayi.

Dwie jednoaktówki, które dzielą 33 lata, a łączą 
postacie pisarzy Wańka i Stańka. I absurdalny humor.

Co się stanie, gdy spotka się dwóch pisarzy – ten, 
który pisać nie może, z tym, który pisze tak, jak nie 
chce? I jeśli ten pierwszy ma dla drugiego zaskaku-
jącą propozycję? A jeśli spotkają się po latach, kiedy 
już można pisać swobodnie, ale nie bardzo wychodzi?

Błyskotliwy Protest Václava Havla, powstały 
w 1978, zestawiony ze współczesną, napisaną w 2011 
sztuką debiutanta Marka Hejduka Rest.

Podpisać czy nie podpisać? Działać czy tylko 
gadać? Czy elity zawiodły, czy my?

Kto lubi intelektualne sztuki oparte na dialogu, 
który wciąż obraca się między punktami zwrotnymi, 
jak w spirali, kto woli naturalną grę aktorską bardziej 
niż teatralność, kto uważa, że nad sztuką teatralną 
należy się zastanowić niż tylko przez chwilę się poba-
wić, powinien obejrzeć spektakl PROTEST/REST.

Marie Třešňáková

DANIEl HRBEK – dyrektor teatru Švandovo divadlo. Pocho-
dzi z Ołomuńca. Funkcję dyrektora objął po konkursie pod 
koniec 2012 roku. Pod jego kierownictwem Švandovo divadlo 
oferuje w repertuarze oprócz sztuk teatralnych i koncertów, 
regularnie odbywające się sceniczne talk show, spotkania 
literackie, własne centrum warsztatowe i wiele innych dzia-
łań, które wzbogacają tę scenę na praskim Smíchovie. 

Międzynarodowy sukces w londynie, Brukseli, a ostat-
nio w Nowym Jorku, odniósł spektakl The Good and the 
True, którego był reżyserem i współautorem. Sztuka według 
losów aktorki Hany Pravdovej i ołomunieckiego sportsmena 
Miloša Dobrégo, którym udało się uratować z piekła obozów 
koncentracyjnych. Hrbek zaprosił do współpracy angloję-
zycznych aktorów i gościł ze spektaklem latem 2014 roku na 
prestiżowej scenie teatru DR 2 na Off-Broadwayu.



Kdo by neznal pojem „osudové osmičky českých 
dějin“? Osvědčený autorský tým libretistů s hudebním 
skladatelem si rozhodl posvítit na českou historii jako 
celek. Od vstupu Čechů na Říp (který se jistě musel 
odehrát v nějakém „osmičkovém“ roce) až po nejsouča-
snější současnost putujeme s komediantskou skupinou 
napříč českými dějinami. Osmyčky jsou kabaretně 
laděná, rozmarná féerie s písněmi, která nasvěcuje 
české dějiny z nečekaného, hořkého i humorného 
pohledu. Tématem inscenace ovšem nejsou pouze léta 
jako 1108, 1278, 1348, 1648, 1848, 1918, 1948, 1968, ale 
i ty „osmičkové“ roky, v kterých se zdánlivě nestalo 
nic důležitého (věděli jste, že roku 1888 byl založen 
Klub českých turistů?). Našimi průvodci historií malého 
národa budou dva stálí souputníci českého národního 

osudu, „blaničtí rytíři naruby“, pánové udavač a Zaty-
kač, kteří – jak se postupně ukáže – stáli v pozadí 
většiny významných událostí v historii českého národa 
a neváhají svou pravdu hájit i před božím soudem. 

STANISlAV SlOVáK – herec a režisér. Narodil se v Nitře 
(1977). Od roku 2000 je v angažmá Městského divadla 
Brno, kde se mimo práce herecké podílí na mnoha insce-
nacích také jako asistent režie, za sebou má rovněž šest 
samostatných režijních prací: Jánošík aneb Na skle malo-
vané (2008), Sněhurka a sedm trpaslíků (2008, spoluautor 
libreta), Mozart! (2009), Dokonalá svatba (2010), Dobře rozeh-
raná partie (2010) a Měsíční kámen (2011, spoluautor scénáře). 
V roce 2010 byl hlavním režisérem Slavnosti masek, od téhož 
roku je vedoucím ateliéru muzikálového herectví na Divadelní 
fakultě JAMu. Za titulní roli v muzikálu František z Assisi 
(Nová scéna Bratislava 2009) získal Výroční cenu literár-
neho fondu.

OSMYčKY
Městské divadlo • Brno

KAREL CóN, STANISLAv SLOváK 
JAN ŠOTKOvSKý, PETR ŠTěPáN
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W Czechach znane jest pojęcie „ósemkowe lata 
czeskiej historii”, Doświadczony zespół, złożony 
z librecistów i kompozytora, postanowił opisać całą 
historię Czech. Od legendarnego wejścia Czechów 
na górę Říp (które z pewnością musiało mieć miej-
sce w którymś „ósemkowym” roku) aż po najbardziej 
współczesną historię podróżujemy z grupą kome-
diantów przez czeskie dzieje. Osmyčky (Ósemki) to 
utrzymana w kabaretowym nastroju, żartobliwa feeria 
z piosenkami, która historię Czech ujmuje z zaska-
kującej, czasem gorzkiej, czasem humorystycznej 
perspektywy. Tematem spektaklu są jednak nie tylko 
lata 1108, 1278, 1348, 1648, 1848, 1918, 1948 oraz 1968, 
ale również te „ósemkowe“, w których teoretycz-
nie nic ważnego się nie wydarzyło (wiedzieliście, że 
w 1888 roku został założony Klub Czeskich Tury-
stów?). Naszymi przewodnikami po historii małego 
państwa będzie dwóch towarzyszy losu czeskiego 
narodu, panowie udavač (Kapuś) a Zatykač (Ten, który 
aresztuje), którzy – jak się z czasem okaże – byli 
obecni w tle tych najważniejszych wydarzeń w histo-
rii czeskiego narodu i nie boją się swojej prawdy bronić 
nawet przed Sądem Ostatecznym.

STANISlAV SlOVáK – aktor i reżyser. urodził w słowac-
kiej Nitrze (1977). Od 2000 roku pracuje w Brnie (Městské 
divadlo), nie tylko jako aktor, lecz także asystent reżysera 
i reżyser. Jego dorobek reżyserski obejmuje takie spektakle 
jak: Jánošík aneb Na skle malované (2008), Sněhurka a sedm 
trpaslíků (2008, współautor libretta), Mozart! (2009), Doko-
nalá svatba (2010), Dobře rozehraná partie (2010) i Měsíční 
kámen (2011, współautor scenariusza). W 2010 był głów-
nym reżyserem Slavnosti masek. W tymże roku został 
kierownikiem katedry aktorstwa musicalowego na Wydziale 
Teatralnym brneńskiej JAMu. Za tytułową rolę w musicalu 
Franciszek z Asyżu (Nová scéna, Bratysława 2009) otrzy-
mał Nagrodę Słowackiego Funduszu literackiego.

režie | reżyseria  
Stanislav Slovák

hudební nastudování 
opracowanie muzyczne  
Karel Cón

obsazení | obsada  
Michal Isteník 
Petr Štěpán 
Radka Coufalová 
Ondřej Halámek 
ladislav Kolář 
Jiří Ressler 
Jakub uličník 
Dušan Vitázek



Place zabaw, boiska, podwórka stają się polem 
bitwy. Nie ma czasu na refleksję. Wśród okrzyków 
nie słychać głosów rozsądku, nie słychać propozy-
cji dialogu. W bitewnym hałasie nie słychać cichego 
śpiewu dziecięcej wrażliwości, ani odgłosów zabawy 
i radości. Plac, o który toczy się walka to przestrzeń, 
w której każdy chce być zwycięzcą, gdzie realizują się 
instynkty walki i obrony. Wszystko po to, by zaspokoić 
głód własności, tożsamości i społecznej przynależności. 
W Chłopcach z Placu Broni tematom walki, boha-
terstwa i ofiary, kształtującym wyobraźnię i postawy 
młodego odbiorcy, towarzyszą rodzące się podziały, 
wrogość i zawężenie optyki, będące efektem ubocz-
nym powstających w grupie norm i ideologii. Zadaniem 
spektaklu jest uchwycenie momentu, w którym 
instynkty i systemy wartości zaczynają przejmować 
kontrolę nad zbiorowością. Nad głowami świszczą poci-
ski słów. Ktoś komuś wypowiada wojnę. Jeden przeciw 
drugiemu. Trwa wielkie zawłaszczanie. Moje-Twoje. 
Po której jesteś stronie? I czy w ogóle musisz być po 
czyjejś stronie?

Nagrody: Złota Maska 2017/2018, „Kot w worku” na 
festiwalu Korczak 2018.

KONRAD DWORAKOWSKI – reżyser i aktor, absolwent 
i wykładowca białostockiego Wydziału Sztuki lalkarskiej 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warsza-
wie. W latach 2003-2005 był kierownikiem artystycznym 
Teatru lalek Guliwer w Warszawie. Reżyserował w teatrach 
lalkowych i dramatycznych w Polsce oraz zagranicą. 
Najważniejsze produkcje: Mikrokosmos Teatru Pantomimy 
we Wrocławiu, Balladyny i romanse, Bruno Schulz histo-
ria występnej wyobraźni, Dumanowski side A Teatr Starego 
w Krakowie. Konrad Dworakowski jest autorem scenariu-
szy i tekstów piosenek; pisze zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. Prowadzi autorskie warsztaty z teatru formy. Od 
2009 roku jest dyrektorem Teatru Pinokio w Łodzi. 

ChŁOPCY  
z PLACU 
BRONI
Teatr Pinokio • Łódź

FERENC MOLNáR

reżyseria | režie Konrad Dworakowski
scenografia | scenografie Marika Wojciechowska
muzyka | hudba Piotr Klimek

obsada | obsazení 
Małgorzata Krawczenko 
Hanna Matusiak / Katarzyna Borek-Staniewska, 
Małgorzata Pawluk (gościnnie), Natalia Wieciech, 
Ewa Wróblewska / Teresa Kowalik, 
Mateusz Barta (gościnnie), Łukasz Batko,  
Maciej Cempura, Krzysztof Ciesielski,  
Piotr Michalczuk (gościnnie),  
Mariusz Olbiński, Piotr Osak, Kamil Stasiak, 
Michał Surma (gościnnie)



Hřiště a nádvoří se stávají bitevními poli. Není čas 
na zamyšlení. Mezi výkřiky není slyšet žádný rozumný 
hlas, není také slyšet žádné návrhy na dialog. V bitev-
ním hluku není slyšet tichý zpěv dětské citlivosti, není 
slyšet ozvěny zábavy a radosti. Hřiště, o které se 
bojuje je prostorem, kde každý chce být vítězem, kde 
jsou realizovány instinkty boje a obrany. To vše proto, 
aby byl uspokojen hlad po vlastnictví, identitě a soci-
ální příslušnosti. V Chlapcích z Pavelské ulice témata 
boje, hrdinství a oběti, které utvářejí představivost 
a postoj mladého příjemce a které doprovázejí rodící 
se rozdíly, nepřátelství a zúžení optiky, jsou vedlej-
ším účinkem norem a ideologií, vznikajících ve skupině. 
Hlavním úkolem představení je zachytit okamžik, kdy 
instinkty a hodnotové systémy začnou ovládat komu-
nitu. Nad hlavami sviští slovní přestřelky. Někdo někomu 
vyhlašuje válku. Jeden proti druhému. Pořád vedou malé 
a velké války. Trvá nekonečné přivlastňování. Moje - Tvoje. 
Na které jsi straně? A musíš být vůbec na něčí straně?

Ocenění: „Zlatá maska“ za nejlepší představení 
v sezóně 2017/2018, Cena „KOT W WORKu“ na Mezi-
národním divadelním festivalu pro děti a mládež, 
KORCZAK, 2018.

KONRAD DWORAKOWSKI - režisér a herec, absolvent 
a přednášející na katedře loutkářství na Divadelní akademii 
Aleksandra Zelwerowicza ve Varšavě. V letech 2003 - 2005 
byl uměleckým ředitelem loutkového divadla „Guliwer“ ve 
Varšavě. Režíroval v loutkových a dramatických divadlech 
v Polsku a v zahraničí. Nejdůležitěší produkce: Mikrokos-
mos Divadlo pantomimy ve Vratislavi, Balladyny i romanse, 
Bruno Schulz historia występnej wyobraźni a Dumanowski 
side A Staré divadlo v Krakově. Konrad Dworakowski je auto-
rem scénářů a textů písní, píše jak pro děti, tak pro dospělé. 
Vede také autorské workshopy ve formě divadla. Od roku 
2009 je ředitelem divadla „Pinokio“ v lodži.
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Znana na całym świecie historia o dojrzewaniu 
i holokauście, opisana na podstawie własnych prze-
żyć przez nastolatkę Anne Frank. W okupowanej przez 
Niemców Holandii Anne zaczęła prowadzić dzien-
nik w dniu trzynastych urodzin. Pisała go przez dwa 
lata, które spędziła w ukryciu. Była Żydówką. Oprócz 
jej rodziny, w tym samym miejscu ukrywało się jesz-
cze czworo znajomych. W sierpniu 1944 zostali wydani 
przez donosiciela, trafili do obozu. Anne zmarła na 
tyfus w Bergen-Belsen, na krótko przed wyzwoleniem. 
Ojciec przeżył, odzyskał dziennik i w 1947 roku opubli-
kował. Książka okazała się światowym bestsellerem. 

Przedstawienie Šimona Spišáka, grane w żywym 
planie z niewielkimi akcentami lalkarskimi, swoją siłę 
zawdzięcza inscenizacyjnej prostocie i wspaniałemu 
aktorstwu lucii Korenej, uhonorowanej za tę rolę 
prestiżową słowacką nagrodą teatralną DOSKY. To 
wzruszająca historia dojrzewającej nastolatki, zapis jej 
lęków, tęsknot, pierwszych uczuć. Wojna i holokaust 
są tu z pozoru tylko tłem. Ale horror kontekstu nie 
jest podkreślany przez zabiegi inscenizacyjne – tym 
silniejsze wrażenie wywiera spektakl.

Nové divadlo w Nitrze założyli w 2016 roku artyści, 
którzy odeszli ze Starého divadla im. Karola Spišáka, 
aby rozwijać własne projekty twórcze.

Autorzy adaptacji, zamiast rekonstruować dziennikowe 
zapiski na temat uczuć, przedstawili w zabawny sposób 
sekretne niepokoje okresu dojrzewania. „Nie grają”, reje-
strują strumień świadomości uchwycony w pamiętniku 
Anne. Dzięki temu inscenizacja nie jest sentymentalną 
historią, lecz wiarygodnym poszukiwaniem ludzkiego 
ciepła, paradoskalnym w czasie wszechobecnej niena-
wiści i narastającej ksenofobii,

Miroslav Ballay – pravda.sk.

Známá na celém světě historie o dospívání a holo-
kaustu, jak ji popisuje na základě vlastního života 
dospívající dívka Anna Franková.  Příběh se odehrává 
za II. Světové války, v Němci okupovaném Holansku. 
Anna si začala psát deník v den svých třináctých naro-
zenin. Psala ho dva roky, během kterých se ukrývala. 
Byla Židovka. Mimo její rodinu se na tom samém místě 
ukrývaly ještě další čtyři osoby. V srpnu roku 1944 byli 
vydáni na základě udání. Dostali se do zajateckého 
tábora. Anna zemřela na tyfus v Bergen-Belsen, krátce 
před osvobozením. Její otec přežil, získal deník a v roce 
1947 byl vydán ve formě knihy, která byla brzy světo-
vým bestsellerem. 

Představení Šimona Spišáka, které se hraje na 
živo na jevišti s malým akcentem loutek, má velkou 
sílu především díky inscenizační  prostotě a skvělému 
výkonu lucie Korené, která za roli Anny získala prestižní 
slovenské divadelní ocenění DOSKY. Je to vzrušující 
historie dospívající dívky, záznam jejího strachu, tužeb 
i prvních citových vzplanutí. Válka a holokaust zde tvoří 
jen pozadí. Přesto má představení velmi silný vliv. 

Nové divadlo v Nitře založili v roce 2016 divadel-
níci, kteří se odpojili od Starého divadla Karola Spišáka 
a záhy rozvinuli vlastní tvorbu.

Autoři dramatizace deníku místo rekonstrukce pocito-
vých deníkových zápisků předvedli hravým způsobem 
důvěrná zákoutí tajemství prožívání puberty. ,Nehrají’, 
jen registrují proud vědomí, zachycený v Annině deníku. 
Inscenace tak není sentimentální, ale fakticky věrná 
v hledání lidského tepla, paradoxně v čase všeobecné 
nenávisti a stále bezdůvodnější  xenofobie,

Miroslav Ballay  
na serveru pravda.sk

Dzień słowacKi/slovensKÝ Den



ANNA
FRANKOvá
Nové divadlo • Nitra
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režie | reżyseria
Šimon Spišák

dramatizace | adpatacja  
Šimon Spišák, Veronika Gabčíková

dramaturgia 
Veronika Gabčíková 

obsazení | obsada 
lucia Korená
Ivan Martinka



PEREGRINUS
Teatr KTO • Kraków
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scenariusz | scénář
opracowanie muzyczne | hudební nastudování
reżyseria | režie
Jerzy Zoń

koncept masek Spitfire Company
scenografia, kostiumy, projekt masek
scénografie, kostýmy, projekt masek
Joanna Jaśko-Sroka
choreografia | choreografie Eryk Makohon

obsada | obsazení 
Karolina Bondaronek, Paulina lasyk, 
Grażyna Srebrny-Rosa, 
Justyna Wójcik, Marta Zoń, 
Sławek Bendykowski, Bartek Cieniawa, 
Paweł Monsiel/Krzysztof Tyszko, 
Michał Orzyłowski



teatralna ulica/DivaDelní ulice

TEATR KTO, jedna z najważniejszych grup polskiego off-u, 
powstał w 1977 roku, a działalność zainaugurował spek-
taklem Ogród rozkoszy. Pierwszych dziesięć zamkniętych 
pokazów obejrzało kilkuset widzów; po ocenzurowaniu 
ponad rok później – niemal trzy tysiące w Krakowie i różnych 
miastach Polski.

W 42. sezonie Teatru KTO statystyki wyglądają zgoła 
inaczej: ponad 30 (a z widowiskami okazjonalnymi ponad 50) 
tytułów, zarówno na scenie, jak i na ulicy, obejrzało w Polsce 
i na świecie około 2 mln widzów. Teatr gościł w blisko 250 
miastach w ponad 40 krajach na 5 kontynentach. W trak-
cie ponad 180 zagranicznych podróży Teatr KTO odwiedził 
Kolumbię, Meksyk, Brazylię, Kostarykę, Tunezję, Iran, uSA, 
Koreę Południową i niemal wszystkie kraje Europy. Brał 
udział w prestiżowych festiwalach m.in w Seulu, Bogocie, 
Nowym Jorku, Sankt Petersburgu, Berlinie, Wiedniu, Pradze, 
Tiranie, Edynburgu, Mińsku i Kijowie.

Teatr KTO współtworzył wielkie widowiska plenerowe 
dotyczące najważniejszych wydarzeń w historii Europy (De la 
Revolution, lille 1989 - spektakl z okazji obchodów 200-lecie 
Rewolucji Francuskiej; Uchodźcy, lipsk 2009 – instala-
cja teatralna z okazji 20-lecia zburzenia muru berlińskiego) 
oraz Polski (Vivat Academia, Kraków 2000 - widowisko 
plenerowe z okazji 600-lecia odnowienia Akademii Krakow-
skiej; Kronika Polska, Kraków 2004 – z okazji wstąpienia 
Polski do unii Europejskiej; Zapis, Gdańsk 2005 i Kronika, 
Nowa Huta 2005 – plenerowe spektakle z okazji 25-lecia 
powstania Solidarności).

Do najważniejszych międzynarodowych koprodukcji 
ostatnich lat należy wspólny projekt z Norweską Narodową 
Operą w Oslo – spektakl OPERACJA – OPERA (2011). Ze spek-
taklem Ślepcy teatr realizował w Berlinie, Kijowie i Mińsku 
projekt „Widzialne i Niewidzialne – Ślepcy. Magia przestrzeni 
miejskich” w ramach programu Polska Prezydencja 2011. Ten 
sam spektakl teatr prezentował w 2012 roku na Edinburgh 
Festival Fringe (w ramach Polskiego Programu Polska Arts: 
listen/Touch/See; 25 przedstawień)

Teatr KTO jest organizatorem Międzynarodowego Festi-
walu Teatrów ulicznych w Krakowie, a także realizatorem 
krakowskich projektów artystycznych - Noc Teatrów (12 
edycji w latach 2007-2018) i Noc Poezji (8 edycje w latach 
2011–2018).

Od 1 stycznia 2005 roku Teatr KTO jest teatrem miej-
skim. Przez ponad 40 lat niezmiennie kieruje nim Jerzy Zoń.

TEATR KTO, jedno z nejdůležitějších divadel polské off-scény, 
bylo založeno v roce 1977. První akcí bylo představení Ogród 
rozkoszy (Zahrada rozkoší). Prvních deset uzavřených před-
stavení vidělo několik stovek diváků. Po cenzuře za více než 
rok - skoro 3 tisíce v Krakowě a dalších městech Polska. 
Statistiky pro 42. sezónu vypadají zcela jinak: více než 30 her 
v repertoáru (s příležitostnými produkcemi více než 50), na 
scéně, na ulici, které dohromady vidělo kolem 2 miliónů lidí. 
Soubor se prezentoval na 250 místech ve více než čtyřiceti 
zemích na pěti kontinentech. V rámci zahraničních výjezdů, 
kterých bylo více než 180, Teatr KTO navštívil  Kolumbii, 
Mexiko, Brazílii, Kostariku, Tunis, Íán, uSA, Jižní Koreu a skoro 
všechny státy Evropy. Účastnil se prestižních festivalů napří-
klad v Soulu, Bogotě, New Yorku, Petrohradě, Berlíně, Vídni, 
Praze, Tiraně, Edinburgu, Minsku a Kijevě.  

Teatr KTO spoluvytvářel velká open-air představení na 
téma historických událostí v Evropě (De la Revolution, lille 
1989 – představení u příležitosti oslav dvoustého výročí 
Francouzské revoluce; Uchodźcy, lipsk 2009 – divadelní 
představení u příležitosti oslav dvacátého výročí zboření 
Berlínské zdi) a událosté v Polsku (Vivat Academia, Kraków 
2000 – open-air akce u příležitosti šestistého výročí Akade-
mii Krakowskiej; Kronika Polska, Kraków 2004 – u příležitosti 
vstupu Polska do Evropské unie; Zapis, Gdańsk 2005 
a Kronika, Nowa Huta 2005 – open-air představení u příleži-
tosti dvaceti pěti let ov vzniku Solidarity). 

Mezi nejdůležitější mezinárodní koprodukce v posled-
ních letech můžeme zařadit společný projekt s norskou 
národní operou v Oslo – představení OPERACJA – OPERA 
(2011). Ve stejném roce Teatr KTO s divadelním představením 
Ślepcy realizoval v Berlíně, Kijevě a Miňsku projekt „Widzialne 
i Niewidzialne – Ślepcy. Magia przestrzeni miejskich” (Vidi-
telní i neviditelní – Slepí. Magie městských prostor) v rámci 
programu Polska Prezydencja 2011. V roce 2012 na festi-
valu Edinburgh Festival Fringe Teatr KTO celkem 25 krát 
zahrál představení Ślepcy (Slepí) v rámci programu Polska 
Arts: listen/Touch/See.

Teatr KTO je organizátorem Międzynarodowego Festi-
walu Teatrów ulicznych a realizátorem krakovských 
uměleckých projektů (Noc Teatrów – Noc divadel, 12 edicí 
v letech 2007-2018), Noc Poezji (Noc poezie, 8 edicí v letech 
2011-2018). 

Od 1.ledna 2005 je Teatr KTO divadlem městským. Jerzy 
Zoń vede divadlo více než 40 let.
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JERzY STUhR
Aktor i reżyser teatralny i filmowy, scenarzysta, juror 
w międzynarodowych festiwalach filmowych, autor 8 książek, 
działa od ponad 20 lat charytatywnie. Członek Europejskiej 
Akademii Filmowej (od 1988) oraz Polskiej Akademii Filmo-
wej. Nagradzany wielokrotnie jako aktor i reżyser oraz autor 
scenariuszy na festiwalach krajowych i zagranicznych, 
otrzymał wiele prestiżowych nagród za całokształt twór-
czości.
urodził się w Krakowie, ukończył filologię polską na uJ (1970) 
oraz Wydział Aktorski w PWST im. l. Solskiego w Krako-
wie (1972). Wieloletni pedagog i profesor (od 1994) oraz 
rektor Krakowskiej PWST (1990–1997 oraz 2002–2008), 
wykładał też na Wydziale Radia i Telewizji na uniwersy-
tecie Śląskim w Katowicach (1999–2013), gdzie w 2007 
otrzymał tytuł doktora honoris causa. Od 1980 wykładał 
we Włoszech na uczelniach włoskich, reżyserował i grał 
w teatrach włoskich (w sztukach Witkacego i Mrożka). 
Zagrał w filmach we Włoszech m.in. Nanni Morettiego 
(Il Caimano, 2006, Habemus papam, 2010), luki Manfre-
diego (Ultimo Papa Re, 2012); a ostatnio w filmie I odpuść 
nam nasze długi (2018) w reż. Antonio Morabito (dla Netflix). 
Aktor kina „moralnego niepokoju” – ogromną popularność 
zdobył rolami w filmach Wodzirej, Amator, Obywatel Pisz-
czyk, a także Seksmisja i wiele innych. Od 1972 roku wiele 
wspaniałych ról w teatrach krakowskich: w Starym Teatrze 
im. Heleny Modrzejewskiej w reżyserii Konrada Swinar-
skiego, Andrzeja Wajdy i Jerzego Jarockiego. Sam wiele 
reżyserował w Teatrze ludowym w Nowej Hucie (Gombro-
wicz, Molier, Szekspir). Wiele lat grał i reżyserował w Teatrze 
Telewizji. Obecnie od wielu lat gra i reżyseruje w warszaw-
skim Teatrze Polonia i w Och-Teatrze, ostatnio reżyserował 
także w Teatrze Nowym w Łodzi i dwukrotnie w Operze 
Krakowskiej; gra także w Krakowie w Teatrze Łaźnia Nowa. 
Od ponad 30 lat nieprzerwanie zachwyca znakomitym 
monodramem Patricka Süskinda Kontrabasista. Niezrów-
nany w dubbingach (Shrek, ostatnio Twój Vincent, 2017). 
Twórca nagradzonych w kraju i za granicą 7 filmów: Spis 
cudzołożnic (1994), Historie miłosne (1997), Tydzień z życia 
mężczyzny (1999), Duże Zwierzę (2000), Pogoda na 
jutro (2003), Korowód (2007) , Obywatel (2013).

Herec, divadelní a filmový režisér, scénárista, porotce na 
mezinárodních filmových festivalech, autor 8 knih, působíci 
více než 20 let v charitě. Člen evropské filmové akademie 
(od 1988) a Polské filmové akademie. Jako herec a režisér  
a také autor scénářů získal mnoho cen na národních i mezi-
národních festivalech. Získal také mnoho prestižních cen za 
celoživotní dílo.  
Narodil se v Krakově, vystudoval polskou filologii na Jagellon-
ské univerzitě (1970) a také Fakultu herectví na Státní vysoké 
škole divadelní im. l. Solskiego (PWST) v Krakově (1972). 
Dlouholetý učitel a profesor, a také rektor krakovské PWST, 
přednášel na Fakultě rádia a televize na Slezské univerzitě 
v Katovicích, kde v roce 2007 obdržel titul honoris causa. Od 
roku 1980 přednášel v Itálii na italských univerzitách, tam 
také režíroval a hrál v italských divadlech (ve hrách Witka-
ceho a Mrożka); zahrál ve filmech v Itálii mimo jiné v režii 
Nanniho Morettiého (Il Caimano, 2006 a Habemus papam, 
2010), lucy Manfrediho (Ultimo Papa Re, 2012); a nedávno ve 
filmu A odpusť nám naše dluhy (2018) režie Antonia Mora-
bito (pro Netflix). V Polsku herec kina ,,morálního nepokoje” 
– získal obrovskou popularitu díky rolím ve filmech Wodzirej, 
Amator, Obywatel Piszczyk a taky Sexmise, a mnoho jiných. 
Od roku 1972 ztvárnil mnoho skvělých rolí v krakovských 
divadlech: Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej v dílech 
režie Konrada Swinarského, Andrzeje Wajdy a Jerzého Jaroc-
kého; sám hodně režíroval v divadle Teatr ludowy v Nowej 
Hucie (Gombrowicz, Molière a Shakespeare); o mnoho let hrál 
a režíroval v Teatrze Telewizji. V současné době hraje a reží-
ruje v divadle Polonia a v Och-Teatr, posledně také režíroval 
v divadle Teatr Nowy v  Łodzi a dvakrát v Krakovské opeře; 
v současné době také hraje v Krakově v divadle Łaźnia Nowa. 
Již více než 30 let neustále ohromuje ve vynikajícím mono-
dramatu Kontrabasista od Patricka Süskinda (na našem 
festivalu v roce 1993). Je bezkonkurenční v dabingu (Shrek, 
posledně ve S láskou Vincent, 2017). Tvůrce 7 filmů: Spis 
cudzołożnic (1994), Historie miłosne (1997), Tydzień z życia 
mężczyzny (1999), Duże Zwierzę (2000), Pogoda na jutro 
(2003), Korowód (2007), a také poslední Obywatel (2013).
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MILCząC  
O KARWINIE.  
POChYŁY  
śWIAT

BOGUSŁAW SŁUPCzYŃSKI

Połowa lat osiemdziesiątych XX wieku. Dzieci 
Czarnej Julki – tytułowej bohaterki słynnej książki 
Gustawa Morcinka – spotykają się wraz ze swymi 
współmałżonkami na dziewięćdziesiątych urodzinach 
matki w jakiejś podrzędnej karwińskiej restauracyjce.

BOGuSŁAW SŁuPCZYńSKI – aktor, reżyser teatralny, 
absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie. 
Twórca Teatru Studio Aktorskie w Puławach, następnie 
Stowarzyszenie Teatralnego „Puławy”. Założyciel i kierownik 
artystyczny działającego do 2016 roku w Cieszynie Teatru 
CST oraz Stowarzyszenia Na rzecz Odnowy i Współistnienia 
Kultur „Sałasz”, z którym w 2012 roku został nominowany do 
Nagrody im. Jerzego Giedroycia za działania na rzecz histo-
rycznego pojednania polsko-ukraińskiego. Pamięć i historia 
to tematy, wokół których tworzy większość swoich spekta-
kli. Chętnie sięga po utwory uznanych autorów, takich jak 
Tołstoj, Singer, Vincenz, Czechow,  Kolada czy Pałyga.  Oparte 
na na motywach II i IV części Dziadów Adama Mickiewicza 
Wschodzenie zostało nagrodzone Offeuszem na XIII Między-
narodowym Festiwalu Teatralnym Malta.
Tworzy również autorskie teksty dramatyczne, które 
następnie przenosi na scenę. Do najważniejszych spektakli  
tego rodzaju należą m.in. Droga Żywiecka, Kavkazkij Priviet, 
czy opowiadający o Adolfie „Bolko” Kantorze, przedwojen-
nym polskim mistrzu boksu z Cieszyna, żołnierzu, patriocie, 
społeczniku, spektakl Bolko Kantor.

Mlčky o Karviné. Šikmý svět – polovina osmdesátých 
let 20. století. Děti Černé Julky, titulní postavy slavné 
knihy Gustava Morcinka, se setkávají spolu se svými 
partnery na devadesátých narozeninách své matky 
v nějaké podřadné karvinské restauraci.

BOGuSŁAW SŁuPCZYńSKI – herec, divadelní režisér, 
absolvent Fakulty herectví Státní vysoké školy divadelní 
im. Aleksandra Zelwerowicza ve Varšavě. Tvůrce divadla 
Studio Aktorskie w Puławach, následně Divadelní asociace 
Puławy. Zakladatel a umělecký manažer fungujícího do 
roku 2016 Divadla CST v Těšíně a také Sdružení pro obnovu 
a soužití kultur „Sałasz”, se kterým byl v roce 2012 nomino-
vaný na cenu Jerzego Giedroycia za jeho úsilí o historické 
polsko-ukrajinské usmíření. Paměť a historie jsou témata, 
kolem kterých tvoří většinu svých vystoupení. Má rád díla 
uznávaných autorů jako Tolstoj, Singer, Vincenz, Čechov, 
Kolada nebo Pałyga. Wschodzenie, na základě motivů 2. a 4. 
části Dziadov Adama Mickiewicze, získalo cenu Offeusz na 
13. Mezinárodním divadelním festivalu Malta. 
Słupczyński vytváří také autorské dramatické texty, které 
pak přenáší na jeviště. Mezi jeho nejvýznamnější představení 
patří mimo jiné Droga Żywiecka, Kavkazkij Priviet nebo  diva-
delní představení Bolko Kantor vyprávějící o Adolfu „Bolko” 
Kantoru, který byl předválečným polským šampiónem boxu 
z Těšína, vojákem, vlastencem a sociálním aktivistou.



KONcERTY
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D Z I E D Z I N I E C M U Z E U M
C I E S Z Y N

ANTONINA  
KRzYSzTOŃ

ANTONINA KRZYSZTOń – pieśniarka, kompozytorka, 
autorka tekstów. Pierwsze kasety magnetofonowe wyda-
wała w drugim obiegu, w wydawnictwach podziemnych: 
CDN, Nowa, Solidarność Wielkopolska. W 1983 r. wygrała 
krakowski Studencki Festiwal Piosenki oraz zdobyła główną 
nagrodę na przeglądzie FAMA. Wygraną uznała za znak 
i potwierdzenie, że to jest jej droga. Zdecydowała się całko-
wicie poświęcić śpiewaniu.

Występowała i występuje na najważniejszych festi-
walach, koncertach związanych z szeroko pojętą piosenką 
poetycką i religijną. Stała się znana szerszej publiczno-
ści, kiedy w listopadzie 1993 roku piosenka Perłowa łódź 
zdobyła pierwsze miejsce w plebiscycie Muzycznej Jedynki. 

W swojej twórczości stara się szukać tego, co nas łączy 
i nie ocenia, zaprasza do rozważań, do zadumy i dialogu. 
Korzysta z folku, który kocha, i to słychać w jej balladach. 
Inspiruje się wieloma gatunkami muzyki. To wszystko składa 
się, na jej niepowtarzalne interpretacje. W ciągu ostatnich 
trzydziestu lat wydała 18 płyt autorskich.

Wiele osób kojarzy ją z bardem Praskiej Wiosny – Kare-
lem Krylem. Interpretacje jego utworów w jej wykonaniu 
znalazły się na zatytułowanej Ballady Karela Kryla, wydanej 
w podziemnym wydawnictwie „Nowa” w latach osiemdzie-
siątych. Spotkały się z wielkim uznaniem słuchaczy, a także 
samego autora. W rocznicę śmierci Kryla (z którym się przy-
jaźniła), Antonina Krzysztoń wydała płytę Czas bez skarg. 
Teksty piosenek przetłumaczyli Maryna Miklaszewska i Jan 
Krzysztof Kelus. Płyta ta otrzymała nominację do Fryderyka 
’95 w kategorii Piosenka Poetycka.

W Cieszynie zaśpiewa piosenki Kryla, Kelusa, a także 
swoje najnowsze utwory.

ANTONINA KRZYSZTOń – polská zpěvačka, skladatelka, 
autorka textů. První audio kazety vydala v druhém oběhu, 
u podzemních vydavatelství: CND, Nowa, Solidarność Wielko-
polska. V roce 1983 vyhrála krakovský Studentský Festival 
Písně a získala první cenu na hudebním přehledu FAMA. 
Výhru si vzala za znak a důkaz, že je to cesta pro ni určena. 
Rozhodla se věnovat pouze zpěvu. 

Vystupovala a vystupuje na nejvýznamnějších festiva-
lech, koncertech souvisejících se široce pojatou poetickou 
a náboženskou písni. Se stála více rozpoznatelnou pro širší 
veřejnost potom, jak v listopadu roku 1993 její píseň Perłowa 
łódź (Perlová loď) získala první místo v plebiscitu Muzyczna 
Jedynka. Ve své tvorbě se snaží hledat to, co nás spojuje 
a neposuzuje, vyzývá nás k zamyšlení, reflexi a dialogu. 

Využívá folk, jenž miluje, a což je slyšet v jejích baladách. 
Inspiraci čerpá z různých hudebních žánrů. To vše činí její 
interpretace jedinečné. Během posledních třiceti let vydala 
18 autorských desek. 

Mnoho lidí ji spojuje s bardem Pražského jara - Karlem 
Krylem. Interpretace jeho skladeb v jejím výkonu se našly na 
titulu Balady Karla Kryla, vydaném v 80 letech podzemním 
vydavatelstvím Nowa. Ve výročí smrti Kryla (se kterým se 
kamarádili) vydala desku Czas bez skarg (Čas bez stížností). 
Texty písní přeložili Maryna Miklaszewska a Jan Krzysztof 
Kelus. Deska obdržela nominaci k ceně Fryderyk ’95 v kate-
gorii Poetická píseň. 

V Těšíně zazpívá Krylovy a Kelusovy písně, a rovněž 
vlastní nejnovější skladby. 

IMPULS 
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DOROTA BAROvá
DOROTA BAROVá – czeska wiolonczelistka i wokalistka 
o aksamitnym głosie. urodziła się w Trzyńcu, ukończyła 
konserwatorium w Ostrawie. Zyskała popularność jako 
członkini zespołów takich jak Tara Fuki, Vertigo Quintet, 
Tugriki, Aneta langerová Band i współpracowniczka takich 
artystów, jak Josef Ostřanský (Kuzmich Orchestra), lenka 
Dusilová, Beata Hlavenková i wielu innych. Za muzykę do 
spektaklu Dům Hluchého (Dorota Barová a Zdeněk Kluka) 
w 2003 nominowana od nagrody Thalia. W 2006 skompono-
wała i nagrała muzykę do filmu Marta (reż. Marta Nováková).

Wydana we wrześniu 2018 pierwsza solowa płyta Baro-
véj – Iluzja – przyniosła jej nominację do prestiżowych 
czeskich nagród muzycznych,  Anděl i Jantar. I ostatecznie 
Anděla 2019 w kategorii Jazzowy Album Roku. 

Płytę nagrała ze znanymi czeskimi muzykami, gitarzy-
stą Miroslavem Chyšką (Illustratosphere, JAR, Die El.Eleffant!) 
i basistą Jakubem Vejnarem (Muff, November 2nd etc.).

Teksty wszystkich utworów na płycie są po polsku. 
Dorota jest autorką czterech; cztery teksty napisała Teresa 
Drozda, publicystki muzycznej i miłośniczki kultury czeskiej, 
pozostałe dwie piosenki powstały do wierszy Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, ulubionego poety artystki. Barová jest 
też kompozytorką niemal wszystkich utworów na płycie – 
jedną piosenkę skomponowała pianistka i kompozytorka 
Beata Hlavenkova (do słów Doroty).

DOROTA BAROVá - česká violoncellistka a zpěvačka 
se sametovým hlasem. Narodila se v Třinci a vystudo-
vala konzervatoř v Ostravě. Popularitu získala jako členka 
kapel jako Tara Fuki, Vertigo Quintet, Tugriki, Aneta lange-
rová Band a spolupracovnice umělců jako Josef Ostřanský 
(Kuzmich Orchestra), lenka Dusilová, Beata Hlavenková 
a mnoho dalších. Za hudbu pro hru Dům Hluchého (Dorota 
Barová a Zdeněk Kluka) byla v roce 2003 nominována na 
cenu Thalia. V roce 2006 složila a nahrála hudbu pro film 
Marta (režie Marta Nováková). 

Vydáno v září 2018 první sólové album Barové - Iluzja - 
jí přineslo nominaci na prestižní české hudební ceny Anděl 
a Jantar. A konečně Anděla 2019 v kategorii Jazzové album 
roku.

Album bylo nahráno se známými českými hudebníky, 
kytaristou Miroslavem Chyškou (Illustratosphere, JAR, Die 
El.Eleffant!) a basistou Jakubem Vejnerem (Muff, November 
2nd etc.).

Texty všech písní na albu jsou v polštině. Dorota je 
autorkou čtyř; čtyři texty napsala Teresa Drozda, hudební 
novinářka a milovnice české kultury, další dvě písně byly 
napsány k básním Krzysztofa Kamila Baczyńského, oblíbe-
ného básníka umělkyně. Barová je také skladatelkou téměř 
všech písní na albu - jednu píseň složila klavíristka a sklada-
telka Beata Hlavenková (k Dorotiným slovům).

2.06
2 0 1 9
18:00

D Z I E D Z I N I E C M U Z E U M
C I E S Z Y N



TULIA
Vokální ženská skupina, která prezentuje hudební styl 
nejbližší folku. Reprezentantky Polska na 64. ročníku 
soutěže Eurovize (2019). 

Skupinu Tulia tvoří Joanna Sinkiewicz, Dominka Siepki, Patry-
cja Nowicka i Tulia Biczak. Skupina byla založena v roce 2017 
ve Szczecině a velmi rychle se stala velmi populární. 
Skupina Tulia zahájila svou dráhu převzatou písní „Enjoy the 
silence” skupiny Depeche Mode. Pozitivní ohlasy na jejich 
podání této písně od lidí z celého světa byly impulsem pro 
vytvoření hudebního tělesa. Pocítily jsme, že svými písněmi 
chceme prezentovat něco více, než jen lidové písně. Naší silou 
jsou silné hlasy – to je konstatování děvčat ze skupiny. 
Tulia vyhrála soutěž „Premier” 55. Krajowego Festiwalu 
Piosenki Polskiej v Opoli (2018) a získala cenu Akademii 
Fonograficznej Fryderyk za debut v roce 2019. V Eurovizi 
skončila skupina v semifinále. 

Żeński zespół wokalny wykonujący muzykę folkową. 
Reprezentantki Polski w 64. Konkursie Piosenki Euro-
wizji (2019). 

Zespół Tulia (Joanna Sinkiewicz, Dominka Siepki, Patrycja 
Nowicka i Tulia Biczak)  – został założony w 2017 w Szcze-
cinie i bardzo szybko zyskał popularność. 
Historia zespołu Tulia zaczęła się od coveru Enjoy the silence 
grupy Depeche Mode. Pozytywny odbiór wykonania piosenki 
przez ludzi z całego świata stał się impulsem do stworze-
nia formacji. - Poczułyśmy, że swoimi wykonaniami chcemy 
prezentować coś więcej, niż tylko muzykę ludową. Naszą siłą 
są nasze głosy – mówią o sobie członkinie zespołu.  
Tulia to laureatki konkursu „Premier” 55. Krajowego Festi-
walu Piosenki Polskiej w Opolu (2018) i zdobywczynie 
nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk za debiut roku 
2019. Karierę w Eurowizji zakończyły w półfinale.

7.06
2 0 1 9
19:00
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PETER 
LIPA

Je označován jako „jazz & blues guru” – vynikající osob-
nost slovenské jazzové scény.

PETER lIPA (nar. 30. Května 1943) prezentuje charakteri-
stický volální styl, ve kterém jsou velmi důležité texty. Jeho 
tvorba je založena na spojení jazzové a bluesové hudby. 
Spolupracuje s vokalisty, kteří mimo to, že jsou hudebně 
nadaní (melodie, harmonie, rytmus), se dokáží dotknout 
publika právě texty. Je považován za prvního slovenského 
jazzmena, který se inspiruje tradiční lidovou slovenskou písní. 
Jeho repertoár zahrnuje tradiční jazz, swing i nové jazzové 
standardy. 
Posledních deset let se věnuje hlavně originálním skla-
dbám, ve kterých je zakładem text. Sám přiznává, že na jeho 
tvorbu měli vliv vokalisté jako Jimmy Rushing, Ray Char-
les, Al Jarreau, Joe Cocker a Bobby McFerrin. V průběhu své 
hudební kariéry spolupracoval s mnoha vynikajícími hudeb-
níky, kteří mu pomohli získat evropské renomé. Již v 80. 
letech byl v rámci žebříčku jazzových hudebníků „Jazz Forum” 
pravidelně na předních místech.  

Nazywany „jazz & blues guru” – najwybitniejsza postać 
słowackiej sceny jazzowej

PETER lIPA (ur. 30 maja 1943) stworzył charaktery-
styczny styl wokalny, w którym bardzo ważny jest tekst. 
Jego muzyka opiera się na połączeniu jazzu i bluesa. 
Współpracuje z wokalistami, którzy oprócz opanowa-
nia materii muzycznej (melodii, harmonii i rytmu), potrafią 
również dotrzeć do publiczności dzięki tekstom. uznawany 
za pierwszego słowackiego jazzmana, który inspiruje się 
tradycyjną muzyką słowacką. Jego repertuar obejmuje jazz 
tradycyjny, swing i nowoczesne standardy jazzowe.
Przez ostatnie dziesięć lat poświęcił się głównie oryginal-
nym utworom opartym na tekstach. Przyznaje, że wpływ na 
jego twórczość wywarli tacy wokaliści jak Jimmy Rushing, 
Ray Charles, Al Jarreau, Joe Cocker i Bobby McFerrin. W trak-
cie swojej kariery wokalnej zawsze starał się otaczać się 
świetnymi muzykami, którzy pomogli mu zdobyć europejską 
renomę. Już w latach 80., w czołowym rankingu europejskich 
piosenkarzy jazzowych na „Jazz Forum”, był regularnie zali-
czany do pierwszej piątki.

8.06
2 0 1 9
20:00
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TŘICET lET SVOBODY

TŘICET lET SPOluPRáCE POlSKO-ČESKé-SlOVENSKé
V OBlASTI KulTuRY

TRZYDZIEŚCI lAT WOlNOŚCI
TRZYDZIEŚCI lAT WSPóŁPRACY POlSKO-CZESKO-SŁOWACKIEJ 

W DZIEDZINIE KulTuRY



P á t e k / P i ą t e k  3 1 . 0 5 . 2 0 1 9  

 9.00 szkoła średnia, Trzyniec / střední škola Třinec 
10.00 szkoła średnia, Cieszyn/střední škola Cieszyn

Spotkanie dla młodzieży ze szkół średnich i projekcja filmu „Wrocław 99 minus dziesięć”  
/setkání se studenty středních škol a projekce filmu „Wrocław 99 minus 10” (režie V. Merta)

16.00 Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn 
  BĄDŹMY RODZINĄ / ZůSTAňME RODINOu 

wernisaż wystawy/vernisáž výstavy 
Wystawa dokumentuje Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy rodziną” organizowane od 1990 roku z 
inicjatywy Juliana Golaka przez Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką Oddział Regionalny w Nowej Rudzie | Výstava 
dokumentuje „Zůstaňme Rodinou” – Polsko-české dny křestanské kultury pořádané od roku 1990 z iniciativy Juliana 
Golaka Polsko-česko-slovenskou Solidaritou regionální pobočky v Nowé Rudě.

16.30 Café Muzeum, Cieszyn 
Międzynarodowe spotkanie działaczy dawnej polskiej  opozycji, czeskich dysydentów, członków SPCzS i osób ich 
wspierających – historia i współczesność  polsko-czesko-słowackich relacji / Mezinárodní setkání aktérů bývalé polské 
opozice, českých disidentů, členů SPCzS a podporujících osob - historie a současnost polsko-česko-slovenských  vztahů

18.00 Galerie Půda v KaSS Střelnice, Český Těšín
 HRANICE | GRANICA – wernisaż/vernisáž

Společný projekt umělců žijících v příhraničním regionu Českého Těšína a Cieszyna/Wspólny projekt artystów  
z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Výstava potrvá/Wystawa potrwa do 28.06.2019

19.00 Dziedziniec Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn
 ANTONINA KRZYSZTOń – koncert

S O B O T A  1 . 0 6 . 2 0 1 9

18.30 Galerie Těšínského divadla, Český Těšín
IMPulS 89 – vernisáž dokumentární výstavy/wernisaż wystawy dokumentalnej
Výstava potrvá/Wystawa potrwa do 8.06.2019

 f i nančn í  PodPora /wsParc i e  f i nansowePa rtn erzy /Pa rtneř i

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů veřejné diplomacie  
v oblasti zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů.



WYSTAWY | VýSTAVY
TEATR VR | DIVADLO VR
MíSTA fESTIVALU | MIEJScA fESTIWALOWE



31.05
2 0 1 9
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G a l e r i e P ů d a
Č e s k ý T ě š í n

wern isaż/vern i sáž

hRANICE
GRANICA
Výstava je společným projektem umělců žijících v příhra-
ničním regionu Českého Těšína a Cieszyna a pokračováním 
jejich spolupráce v oblasti současného výtvarného umění. 
Záměrem je výměna zkušeností mezi umělci, rozvíjení dobrých 
sousedských vztahů a kontaktů, popularizace výtvarné 
tvorby mezi veřejností regionu. Navazuje na dřívější společné 
kulturní aktivity obou měst, mezi něž patří mimo jiné Bienále 
v těšínských Benátkách, Kino na Hranici a Mezinárodní diva-
delní festival Bez hranic.
Tématem výstavy je slovo „hranice” - inspirace tímto pojmem 
může být velmi široká, obyčejně ji vnímáme jako dělící 
čáru či prostor, nebo může být symbolem konce a záro-
veň počátku. Mohou to být hranice přírodní, mezi mořem 
a pevninou, hranice umělé, politické, náboženské, hranice 
jazykové, hranice černé a bílé, světla a stínu. A také hranice 
dvou států, jež znamená různost jazyka a hodnot, přináší 
však také vzájemnou interakci, pronikání kultur a idejí. Často 
hranice spíše společnost spojuje než rozděluje a může se 
stát základem vzniku nové kvality. Právě tento způsob zako-
ušení „hranice” je společným jmenovatelem pro umělce, kteří 
se účastní této výstavy.

Wystawa jest wspólnym projektem artystów żyjących 
w przygranicznym rejonie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 
i kontynuacją ich współpracy w dziedzinie sztuk plastycz-
nych. Jej celem jest wymiana doświadczeń między artystami, 
rozwijanie dobrych sąsiedzkich stosunków i popularyza-
cja sztuki wśród mieszkańców tego regionu. Nawiązuje do 
wspólnych projektów obu miast w dziedzinie kultury, do 
których należą między innymi: Biennale w Cieszyńskiej 
Wenecji, Kino na Granicy i festiwal teatralny Bez Granic.
Tematem wystawy jest inspiracja pojęciem „granica”. Poję-
cie to bardzo szerokie, przyjmuje się, że jest nią linia bądź 
strefa rozdzielająca jakiś obszar, albo z jednej strony koniec, 
a z drugiej początek „czegoś”. Mogą to być granice naturalne, 
między lądem a wodą, granice sztuczne, polityczne, religijne, 
językowe, granice czerni i bieli, światła i cienia itd. Najpow-
szechniejszą reprezentacją „granicy” jest granica dwóch 
państw, linia na mapie, która oddziela dwa kraje. Granica 
taka jest jednocześnie przestrzenią przenikania się kultur, 
idei, wartości. Miejscem mieszania się języków i wymiany 
doświadczeń. Często granica bardziej łączy niż dzieli, bywa-
podstawą do budowania nowych jakości. Takie właśnie 
doświadczenie jest wspólnym mianownikiem dla artystów 
biorących udział w wystawie.

Hana Cichoňová,  Bogusław Dziadzia 
Katarína Klusová, Władysław Kubień 
Dáša lasotová, Adam Molenda 
Gabriela Pienias, Pavel Noga 
Marek Pražák, Magdalena Szadkowska 
Jarosław Skutnik, Aleš Szotkowski,  
ladislav Szpyrc, Krzysztof Wilde
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IMPULS 89
Ważne momenty z historii współpracy czeskich i polskich 
opozycjonistów lat 80., wydarzenia 1989 roku we Wrocławiu 
i na Śląsku Cieszyńskim. Historia trzydziestu lat działalności 
oddziałów SPCzS i ich czeskich partnerów.
Kurator: Gertruda Chowanioková.

Důležité momenty sbližování českých disidentů s polskou 
opozicí v 80 létech. události roku 1989 ve Wrocłavi a na 
Těšínském Slezsku. Třicet let aktivní činnosti poboček SPCzS 
a jejich českých partnerů. 
Kurator: Gertruda Chowanioková.

1.06
2 0 1 9
18:30

T ě š í n s k é d i v a d l o
Č e s k ý T ě š í n

IMPULS 
89

[1] Krkonoší/Karkonosze, 1978: Marta Kubišová, Václav Havel, Adam Michnik, Antoni Macierewicz, Jacek Kuroń. [2] Cieszyn, 21.08.1989 – Nigdy 
więcej bratniej pomocy/Nikdy více bratrské pomoci – Marian Dembiniok. [3] Wrocław, 3–5.11.1989 – Festiwal Czechosłowackiej Kultury Niezależ-
nej – Pavel Dobeš, Jaroslav Hutka, Vlastimil Třešňák, Karel Kryl, Petr Rimský, Jaromír Nohavica, Josef Streichl

[1]

[2] [3]
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Beautiful and diverse. The heart of Europe. Wonderful landscapes, a 
multifaceted culture, a rich history, exceptional people. Get to know 
Slovakia, a country that is now documenting its modern story. Explore 
a progressive country full of skilful, creative people and enjoy the 
unforgettable atmosphere.  Whether you prefer country walks, histori-
cal monuments, the magic of a regenerative spa, cultural festivals or 
traditional gastronomy, your senses are sure to be rewarded.

Krásne a rozmanité. Srdce Európy. Nádherná príroda, mnohotvárna kultúra, 
bohatá história, výnimoční ľudia. Spoznajte Slovensko, ktoré dnes píše svoj 
moderný príbeh. Spoznajte progresívnu krajinu, kde žijú šikovní a tvoriví ľudia 
a vychutnajte si jej nezabudnuteľnú atmosféru. Či už uprednostníte potulky v 
prírode, historické pamiatky alebo podľahnete čaru ozdravných kúpeľov, 
kultúrnych festivalov či tradičnej gastronómii, určite potešíte všetky svoje 
zmysly. 

Wystawa przedstawia Słowację jako kraj innowacji i rzemiosł twórczych, kraj o ciekawej kulturze, 
osiągnięciach naukowych i sportowych, kraj pięknej przyrody i ciekawej kultury. Prezentuje najbar-
dziej interesujące i ważne osiągnięcia Słowacji w każdej z dziedzin życia. 

Výstava prezentuje Slovensko jako zemi inovací a řemesel, zemi se zajímavou kulturou, odbornými 
i sportovními úspěchy, zemi plnou přírodních i kulturních krás. Výstava nabídne nejzajímavější a důle-
žité momenty ze života současného Slovenska.

wystawa zorganizowana przez  
instytut słowacki w warszawie

výstavu pořádá slovenský institut,  
warszawa

GOOD IDEA SLOvAKIA



Polskie i czeskie eksperymenty z wykorzy-
staniem łączące teatr i technologię wirtualnej 
rzeczywistości. Obejrzyj rejestrację przed-
stawienia Grzegorza Jarzyny G.E.N. VR 
(TR Warszawa) albo weź udział w finałowym 
pojedynku Hamleta (Theatre VR, Praha).

Polské a české experimenty kombinující diva-
dlo a technologii virtuální reality. Podívejte se 
na záznam představení G.E.N. VR (rež. Grzegorz 
Jarzyna, TR Warszawa), nebo se zúčast-
něte finálového souboje Hamleta (Theatre VR, 
Praha).

TEATR vR | DIvADLO vR

4.06
2 0 1 9
10:00-18:00

Z A M E K
C I E S Z Y N
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1. těšínské divadlo

2. teatr im. adama mickiewicza

3. Dziedziniec muzeum Śląska cieszyńskiego,

4. rynek, cieszyn

5. čítárna a kavárna avion

6. zamek cieszyn

7. Hala sportowa uŚ

8. café muzeum

Místa festivalu MieJsCa festiWalOWe

BILET Y/VSTUPENKY 
[ borderfestival.eu ]
a także/a také:

•  Teatr im. A. Mickiewicza, Plac Teatralny 1,  
tel. 33 857 75 90 w godzinach pracy kasy teatru

•  na godzinę przed przedstawieniem sprzedaż biletów  
w miejscu prezentacji

•  Kancelář spolku Člověk na hranici, z.s.,  
Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín,  
tel. 558 774 113 (dle předchozí telefonické domluvy)

•  prodej vstupenek 1 hodinu před představením  
v místě konání

Sprzedaż biletów i rezerwacja wejściówek
Předprodej vstupenek a rezervace míst

3



Zadanie publiczne współfinansowane  
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP  
w ramach konkursu  
Forum Polsko-Czeskie 2019 

FINANČNÍ PODPORA/WSPARCIE FINANSOWE



MECENAS FESTIWAlu 
MECENáŠ FESTIVAlu

GŁóWNY PARTNER FESTIWAlu 
HlAVNÍ PARTNER FESTIVAlu

PARTNERZY/PARTNEŘI



SPONZOŘI/SPONSORZY 

FiRMY wSPieRająCe/PodPoRujíCí FiRMY



TŘINECKÝ
TRZYNIECKI

Mediální PaRtneři / PatRonat MedialnY



 
 

 

 

 

Energetyka Cieszyńska jest dostawcą ciepła systemowego, zapewniającego dostawę ciepła i ciepłej 
wody bezpośrednio do budynków i mieszkań na terenie miasta Cieszyna. Dzięki wytwarzaniu ciepła  
w wysokosprawnej kogeneracji z produkcją energii elektrycznej, system ciepłowniczy Spółki jest 
systemem efektywnym energetycznie. 

Ciepło Systemowe to produkt całkowicie bezpieczny, konkurencyjny cenowo, ekologiczny, gwarantujący 
komfort korzystania i pewność dostawy przez cały rok.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dbamy o czyste 
powietrze 

www.ec.cieszyn.pl 





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 FIATA (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).   









GŁÓWNY PARTNER FESTIWALU HLAVNÍ PARTNER FESTIVALU

S f i n a n s o w a n o  z e  ś r o d k ó w  F u n d a c j i  P Z U



[ borderfestival.eu ]


