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Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSelF to teatralne biennale. Festiwal 

organizowany jest przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 

przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Od pierwszej edycji Honorowy Patronat nad Festiwalem sprawuje Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Cezary Morawski. 

7. edycja Festiwalu odbędzie się w dniach od 28 czerwca do 2 lipca 2013 roku. Z każdą 

edycją Festiwal zwiększa swoją rangę i zasięg. Naszemu przedsięwzięciu patronują 

osobistości ze świata kultury i polityki. Do współpracy angażujemy czołowe warszawskie 

sceny. Podczas poprzednich edycji mieliśmy zaszczyt gościć ponad czterdzieści szkół 

teatralnych z różnych kontynentów, a wraz z nimi dziesiątki gości z całego świata i tysiące 

widzów. Prezentowane w trakcie Festiwalu spektakle cieszą się zawsze dużym 

zainteresowaniem publiczności. 

Głównym celem Festiwalu jest promocja kultury teatralnej i młodych scenicznych talentów, 

wymiana doświadczeń, zbliżenie kultur poprzez zbliżenie artystów, a także zaprezentowanie 

Polski jako kraju wspierającego kulturę i doceniającego jej wpływ na rozwój społeczeństw. 

W trakcie tegorocznego Festiwalu zostanie pokazanych 20 spektakli z 15 krajów.  

Na program Festiwalu, oprócz biorących udział w konkursie przedstawień dyplomowych 

zaproszonych przez nas szkół teatralnych, składają się liczne imprezy towarzyszące, w tym 

pokazy spektakli offowych, spotkania ze znanymi artystami sceny i ekranu, oraz warsztaty 

teatralne, przeznaczone zarówno dla zawodowców, jak i dla amatorów. Spektakle 

konkursowe prezentowane są z napisami. 

O wyjątkowości Festiwalu decyduje za każdym razem siła młodości, talentu i entuzjazmu 

jego uczestników. Obecnie nasz Festiwal, doskonale rozpoznawalny, znany i doceniany 

przez organizatorów konkurencyjnych europejskich imprez, jest jednym z największych  

i najbardziej prestiżowych tego typu wydarzeń na świecie. 
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RADA ARTYSTYCZNA 7. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF 

Cezary Morawski – Dyrektor Festiwalu, przewodniczący Rady Artystycznej 

Beata Szczucińska – zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych 

Andrzej Strzelecki – rektor i wykładowca Akademii Teatralnej 

Piotr Kłoczowski – wykładowca Akademii Teatralnej 

Marcin Perchuć – wykładowca Akademii Teatralnej 

Jarosław Kilian – wykładowca Akademii Teatralnej 

Barbara Wiśniewska – studentka Akademii Teatralnej 

Łukasz Borkowski – student Akademii Teatralnej 

Krzysztof Kwiatkowski – student Akademii Teatralnej 

 

 

KOMITET HONOROWY 
 

Barbara Borys-Damięcka – Senator RP, reżyserka teatralna i telewizyjna 

Joanna Szczepkowska – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, pisarka  

i felietonistka, pedagog 

Jan Englert – aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, pedagog, dyrektor artystyczny 

Teatru Narodowego w Warszawie 

Maciej Nowak – krytyk teatralny i kulinarny, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa 

Raszewskiego w Warszawie 

Peter Stein – niemiecki reżyser teatralny i operowy, twórca legendy berlińskiego 

Schaubühne 

Stacy Keach – amerykański aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, producent, scenarzysta  

i reżyser filmowy  

Boris Kudlička – scenograf pochodzenia słowackiego 

Krzysztof Zanussi – polski reżyser teatralny i filmowy 

Antoni Libera – polski pisarz, tłumacz, reżyser, znawca twórczości Samuela Becketta  

Claudio de Maglio – aktor, reżyser i dramaturg włoski 

Jacques Lassalle – francuski reżyser i aktor teatralny, pedagog, dramatopisarz 

Felice Ross – reżyser światła 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett
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JURY 7. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZKÓŁ TEATRALNYCH ITSelF 

CLAUDIO DE MAGLIO 

Aktor, reżyser, dramaturg włoski. Dyrektor Civica d’Arte Drammatica. 

Specjalista w zakresie technik ekspresyjnych, a także komedii dell’arte.  

W ostatnich latach prowadził warsztaty mające na celu utworzenie grupy 

teatralnej znanej jako „Centro Teatro Ateneo” na Uniwersytecie La 

Sapienza w Rzymie, z którą brał udział w Międzynarodowym Festiwalu 

Szkół Teatralnych w Warszawie (2006 i 2009). Obecnie jako dyrektor  

i nauczyciel pracuje nad projektem dla aktorów Potlach Theatre. 

 

 

JOSÉ MARIA VIEIRA MENDES 

Portugalski dramaturg i tłumacz sztuk teatralnych pochodzący z Lizbony. 

Napisał między innymi 1Bed Flat, My Woman, Skąpiec lub Last Party, Ana, 

Padam Padam. Sztuki zostały wyprodukowane w Portugalii, a także 

przetłumaczone na różne języki (angielski, francuski, hiszpański, włoski, 

polski, norweski niemiecki, turecki, węgierski, itp.) i opublikowane  

w Portugalii w pierwszym tomie jego dzieł w 2008 roku. Jest tłumaczem  

dramatów Becketta, Harolda Pintera, Heinera Müllera, Bertolt Brecht, René 

Pollesch oraz autorem kilku tekstów do utworów artysty wizualnego Vasco Araújo i dwóch 

librett do oper. Zdobył kilka ważnych nagród teatralnych takich jak Premio Acarte / Madalena 

Perdigão (1999), Premio Revelação Ribeiro da Fonte za pracę w sezonie 1998/1999 

i António José da Silva nagrodę za najlepszą Portugalską lub Brazylijską sztukę (2005). 

 

ANDRÉS LIMA 

Aktor, scenarzysta i reżyser hiszpański, pochodzący z Madrytu.  Od 1991 

roku wyreżyserował około 20 produkcji teatralnych. Często współpracuje  

z Compania Riesgo, którą założył w 1993 roku. Związany również  

z Animalario – zespołem teatralnym, który utworzył razem z długoletnim 

współpracownikiem Alberto San Juan.  Animalario otrzymała nagrodę dla 

Najlepszego Zespołu Teatralnego w 2003 roku. Jego najbardziej znana rola 

to ta w Pornografii Barata (2002) Alejandro y Ana. Andrés działa również 

jako aktor w filmie i telewizji. 
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YANG CHYIWEN  

Profesor Yang ChyiWen zdobył tytuł magistra sztuk pięknych na 

Uniwersytecie w Indianie, ma także dwa tytuły magisterskie: 

projektowania i sztuki. Od 1985 roku wykłada na TNUA (Tajwański 

Narodowy Uniwersytet Sztuki), gdzie w latach 2009-2012 był 

dziekanem Szkoły Teatralnej. Yang jest ekspertem od architektury 

teatralnej. Uczy historii dekoracji w architekturze, rzemiosła 

teatralnego, podstaw wzornictwa, scenografii i zarządzania sztuką na 

kilku uniwersytetach w Tajwanie. Podczas swej pracy dla TNUA, gościł na Uniwersytecie 

Stanowym Ball, a także na Uniwersytecie Yale oraz na Bates College. Jest autorem kilku książek 

i artykułów z dziedziny scenografii teatralnej oraz w dziedzinie studiów projektów wnętrz obiektów 

kultury. Poza nauczaniem i zarządzaniem w TNUA, w latach 2007-2008 był dyrektorem 

artystycznym Teatru Narodowego i Estrady Koncertowej. Ostatnio prowadził warsztaty 

komunikacji dla mieszkańców plemienia w Hua Lien. 

 

RYSZARD BUGAJSKI 

Polski reżyser filmowy i telewizyjny, pisarz i scenarzysta. Studiował 

filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserię w PWSFTviT  

w Łodzi, którą ukończył w 1973 roku. Był członkiem Zespołu Filmowego X 

Andrzeja Wajdy. Najgłośniejszym jego filmem było „Przesłuchanie” (1982) 

– słynny „półkownik”, który swojej premiery doczekał się po siedmiu 

latach. Określany przez władze, jako „najbardziej antykomunistyczny film 

w historii PRL”, po którym Ryszard Bugajski zmuszony był wyemigrować 

do Kanady. Tam reżyserował seriale telewizyjne i nakręcił 

pełnometrażowy Clearcut (1991). Reżyser powrócił do kraju w 1997 roku. Realizował teatry TV, 

m. in. Za i przeciw, Zagubieni w Yonkers, Miś Kolabo, Niuz, Profesjonalista, Śmierć rotmistrza 

Pileckiego. Wydał trzy powieści: Przesłuchanie, Przyznaję się do winy, Sól i pieprz oraz książkę 

wspomnieniowo-faktograficzną Jak powstało „Przesłuchanie”. 
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SPEKTAKLE KONKURSOWE 7. MFST ITSelF: 

 

 Przeklęty diabeł z Akademii Teatralnej w Szanghaju, Chiny  

 Puste gesty z Królewskiej Wyższej Szkoły Sztuk Dramatycznych (RESAD)  

w Madrycie, Hiszpania  

 Drużyna pływacka z Uniwersytetu Soore w Teheranie, Iran 

 Miłość niewieścia ze Studia Sztuk Performatywnych im. Yorama Loewensteina  

w Tel Awiwie, Izrael  

 Bracia Karamazow z Litewskiej Akademii Muzycznej i Teatralnej w Wilnie, Litwa  

 Chłopcy z Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze, Łotwa  

 Liliom z Uniwersytetu Sztuk Folkwang w Essen, Niemcy 

 Noce sióstr Brontë z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza  

w Warszawie, Polska  

 Shopping and fucking z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej  

i Teatralnej w Łodzi, Polska  

 Cudotwórca z Państwowej Akademii Sztuk Teatralnych w Sankt Petersburgu, Rosja  

 Warszawska melodia, Uniwersytet „Lucian Blaga” w Sybin, Rumunia 

 Mewa z Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja  

 Możliwości z Królewskiej Szkockiej Akademii w Glasgow, Szkocja  

 Kolory egzekucji z Akademii Teatralnej „Sofia Amandolea” w Rzymie, Włochy  

OFF: 

 Kamienie w kieszeniach z Akademii Sztuk Scenicznych w Sarajewie, Bośnia  

i Hercegowina  

 As The Flames Rose We Danced To The Sirens, The Sirens, Sleepwalk Collective, 

Hiszpania   

 Dementia Praecox no. 20 z Kubańskiego Uniwersytetu Sztuk w Hawanie, Kuba 

 Julia musi umrzeć z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza  

w Warszawie, Polska 

 Niech no tylko zakwitną jabłonie z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej  

w Krakowie, Polska 

 

SPEKTAKL OTWARCIA: Film w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego, Akademia Teatralna  

im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Polska 
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CHINY, Akademia Teatralna w Szanghaju 

PRZEKLĘTY DIABEŁ  

według powieści Survival autorstwa Yu Fengwei 

 

reżyseria: Li Jianping 

praca zespołowa pod kierunkiem Gong Yujiao  

scenografia: Wang Lvwei 

ruch sceniczny: zespół  

muzyka: zespół  

premiera: 24.12.2012 

 

obsada: Yujiao Gong, Yi Liang, Wei Song, Xin Tang, Xiaopeng Teng, Yanzhen Wang, Xiao 

Zhou, Jiawei Chen, Yuxiang Fang, Xiao Han, Fengjiao Li, Jianheng Li, Hongyang Yuan, 

Fengyuan Wang 

 

Spektakl jest adaptacją chińskiej powieści Survival. Jego akcja toczy się zimą 1942 roku. 

Nocą do małej miejscowości na północy Chin przybywa partyzant w towarzystwie 

japońskiego kwatermistrza i jego tłumacza. Powierza jeńców opiece mieszkańców wioski i 

zapewnia, że wróci po nich za piętnaście dni. Wieśniacy, dotąd niezaangażowani w wojnę, 

muszą z resztek zapasów dodatkowo karmić dwóch pojmanych. Po wyznaczonym czasie 

partyzant przekazuje rozkaz stracenia Japończyków. Mieszkańcy wioski tuż przed egzekucją 

wchodzą z jeńcami w układ – darują im życie, jeśli ci zdobędą pożywienie. Wyruszają przez 

burzę śnieżną w długą drogę do japońskiego obozu.  

 

Spektakl został przygotowany we współpracy ze studentami Wydziału Reżyserii Akademii 

Teatralnej w Szanghaju. 

 

Akademia Teatralna w Szanghaju powstała w 1945 roku i należy do czołówki instytutów 

szkolnictwa wyższego edukacji artystycznej w Chinach. Uczelnia prowadzi wydziały: 

aktorstwa, scenografii, reżyserii i literatury dramatycznej. W jej skład wchodzą: College of 

Chinese Opera, College of Dance, College of Television Arts, College of Creativity Studies 

oraz dwie szkoły typu pre-college: Chinese Opera School i Dance School. Akademia co roku 



 

Anna Piotrowska, promocja.tcn@at.edu.pl, tel. 22 635 96 22, 22 831 02 16 wew. 169 
Specjalista ds. komunikacji i promocji 

Teatr Collegium Nobilium Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie 

 

 

wysyła grupy nauczycieli i studentów na międzynarodowe wizyty i pokazy, zaprasza też 

mistrzów z innych krajów na gościnne wykłady, warsztaty oraz do współpracy przy 

przedstawieniach dyplomowych. W 1998 roku szkoła powołała Shanghai Experimental 

Theatre Festival, który odbył się już sześć razy. W spektaklach i otwartych seminariach 

uczestniczyły profesjonalne grupy teatralne z Azji, Europy i Ameryki Północnej. W 2008 roku 

siedemnaście instytutów teatralnych z regionu Azji i Pacyfiku założyło Asia-Pacific Bureau, 

wspólny ośrodek ITI z siedzibą w Szanghaju. W tym samym roku, Akademia dołączyła do 

Global Alliance of Theatre Schools, zrzeszającego trzynaście szkół teatralnych. W okresie 

swojej prezydencji w 2011 roku zorganizowała sympozjum i wystawę Stage Art. 

Wraz z Brown University i Princeton University tworzy The Drama Review Consortium. Przy 

współfinansowaniu tych uczelni oraz Yale University i New York University, zorganizowała  

w styczniu 2012 roku pierwszy Winter Institute. 

 

29 czerwca, sobota 

19.00 Teatr Narodowy, Scena Studio 

czas trwania: 100 min. 
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HISZPANIA, Królewska Wyższa Szkoła Sztuk Dramatycznych (RESAD)  

w Madrycie   

 

PUSTE GESTY 

 

wg scenariusza grupy  

 

reżyseria: Sol Garre 

scenografia: Cayetano Astiaso, Cristina Domínguez, Elisa Cano, Sergio Torres 

ruch sceniczny: Sol Garre, Małgosia Szkandera 

muzyka: Several 

premiera: 14.03.2013 

 

obsada: Lucía Astigarriaga, Adán Coronado, Sofía Cruz, Sara Gil Sanz, Julia Fournier, 

Carlos Mendoza de Hevia, Manuela Morales, Julia Pedrón, Laura Salido, Víctor Algra, Pablo 

Gallego, Fernando Martin, Albano Matos, Cyprien Rausis 

 

Puste gesty to kompilacja indywidualnych studenckich projektów, zestawionych jak obrazy 

na wystawie. Za pomocą gestów i działań fizycznych aktorzy ukazują w nich swoje 

wewnętrzne przyczyny motywujące ich do obecności na scenie. Projekt jest wyrazem 

indywidualnych poszukiwań artystycznych, broni niezależności każdego aktora, ale 

równocześnie mówi o potrzebie tworzenia wspólnoty i refleksji nad wartością teatru, roli 

aktora i jego dzisiejszej edukacji. 

 

„To prawda, że sztuka nie ma dużej wartości użytkowej, ale prawdą jest również to, że 

pomaga nam żyć. Aktorzy mogą poświęcić się sztuce, ale niestety nie można żyć tylko  

z miłości do niej. Nie możemy mieć pretensji, że kształcimy ich dla czegoś, co dziś 

nazywamy »przemysłem kulturalnym«. Co najwyżej można próbować pomóc w kształceniu 

ich wrażliwości, aby zrozumieli, co robią i kim są, aby przezwyciężyli własne ograniczenia  

i nauczyli się myśleć. Nie uczyni ich to bogatymi, raczej wprowadzi w świat niepewności,  

w którym wszyscy żyjemy” – mówi reżyserka spektaklu. 
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Królewska Wyższa Szkoła Sztuk Dramatycznych (RESAD) w Madrycie została otwarta w 

1831roku przez królową Marię Krystynę Sycylijską. Jest najstarszą tego typu uczelnią  

w Hiszpanii i jednocześnie jedną z najstarszych w Europie. W procesie kształcenia oferuje 

wyspecjalizowany program edukacyjny, umożliwiający studentom doskonalenie we 

wszystkich dyscyplinach teatralnych. Uczelnia dba o rozwój techniczny, artystyczny  

i filozoficzny młodych aktorów. Od 1992 roku prowadzi studia na trzech wydziałach: 

aktorstwa, reżyserii i dramaturgii oraz scenografii. 

 

Ma także bogatą ofertę warsztatów i seminariów. RESAD ściśle współpracuje ze szkołami 

teatralnymi w Europie i Afryce Południowej. Jest stałym gościem MFST ITSelF. 

 

1 lipca, poniedziałek 

20:30 Akademia Teatralna – Teatr Collegium Nobilium 

czas trwania: 120 min. 
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IRAN, Uniwersytet Soore w Teheranie 

DRUŻYNA PŁYWACKA 

Jaber Ramezani 

 

reżyseria: Jaber Ramezani 

scenografia: Jaber Ramezani 

ruch sceniczny: Reza Keshavarz 

muzyka: Sara Bigdeli Shamlo 

premiera: październik 2011 

 

obsada: Elham Jalali, Maryam Noormohammadi, Eleahe Shahparast, Mina Zaman 

 

Blue Valley – miasto otoczone przez pustynię. Na tym suchym kawałku ziemi pewna kobieta 

postanawia dokonać niemożliwego i nauczyć swoich przyjaciół pływania. Wszystko, co mają 

to ich wyobraźnia, wyimaginowany basen bez wody. Z czasem ich doświadczenie staje się 

coraz bardziej intensywne, każdego dnia zbliżają się do przekonania, że pływają  

w prawdziwej wodzie. 

 

W czasach napiętych stosunków dyplomatycznych między Iranem a Wielką Brytanią, 

potrzeba artystycznej współpracy jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Drużyna 

pływacka to uniwersalna historia o sile wyobraźni, ale i trudnościach, z jakimi zmagają się 

kobiety w Iranie. 

 

Spektakl stawia podstawowe pytanie: czy żyjemy w zgodzie z własną wyobraźnią i czy  

w ogóle da się bez niej żyć?  

 

Opierając się na doświadczeniach wyniesionych z Międzynarodowego Festiwalu 

Studenckiego „Skena Up” w Kosowie, studenci Uniwersytetu Sooreh stworzyli spektakl,  

w którym z pomocą technik teatru fizycznego, fragmentów audycji radiowych  

i dwujęzyczności, przekraczają językowe i artystyczne granice sztuki. 
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Uniwersytet Sooreh w Teheranie został założony w 1993 roku przez Organizację Sztuki 

Islamskiej w Iranie. Przyjmuje studentów na podstawie krajowych egzaminów. Oferuje studia 

na poziomie licencjackim i magisterskim, w zakresie różnych dziedzin sztuki: teatru, muzyki, 

architektury, rzeźby, grafiki, sztuk pięknych i literatury dramatycznej. Na arenie 

międzynarodowej znany jest jako jedna z najlepszych uczelni artystycznych w Iranie. 

 

1 lipca, poniedziałek 

19:00 Akademia Teatralna, Sala im. Jana Kreczmara 

czas trwania: 60 min. 
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IZRAEL, Studio Sztuk Performatywnych im. Yorama Loewensteina w Tel Awiwie 

MIŁOŚĆ NIEWIEŚCIA  

Motti Lerner i Israel Zamir  

inspirowane opowiadaniem Isaaca Bashevisa Singera  

reżyseria: Yair Mossel 

dramaturgia: Hanan Snir 

konsultacja: Lilach Segal 

scenografia: Niv Manor 

muzyka: Shay Ban Yaakov, Yossi Ben Nun 

kostiumy: Barak Pony 

ruch sceniczny: Neli Amar & Tyeri Moral 

światło: Uri Morag 

przygotowanie wokalne: Doki Atzmon 

premiera: 1.12.2012 

 

obsada: Tom Antopolsky, Maya Bachowski, Ortal Ben Shoshan, Agam Rodberg, Mor 

Sharon, Neta Tamshe, Elad Atrakchi, Netzer Charit, Amit Epshtein, Shafik Marziano, Itamar 

Shaked 

 

Stosunki seksualne między mężczyznami to jeden z najpoważniejszych tematów tabu  

w Torze i Starym Testamencie, za którego złamanie grozi kara śmierci. Dlatego miłość 

dwóch żydowskich chłopców, Zissela i Azriela, nie ma prawa istnieć. W akcie desperacji 

uciekają z rodzinnego Frampola do Lublina, gdzie żyją jak mąż i żona. Para nie potrafi 

jednak poradzić sobie z konfliktem pomiędzy preferencjami seksualnymi a wiarą. Przebrany 

za kobietę Zissel nie może dostać się na studia w Bejt ha-midraszu, zaś Azriel decyduje się 

na tradycyjny związek z kobietą. Konfrontacja dwóch nastolatków staje się coraz trudniejsza, 

a ich miłość – niemożliwa. 

 

„W procesie prób musieliśmy wejść w dwa światy. Pierwszym z nich było środowisko 
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ortodoksyjnych Żydów w Polsce 1850 roku, pełne tradycji, głębokiej wiary i wspólnotowego 

życia, ale również surowych zasad i nieustannej inwigilacji. Drugi to świat Isaaca Bashevisa 

Singera – chaotyczny, niespokojny, wewnętrznie sprzeczny. Musieliśmy także znaleźć 

teatralny język, który pozwoliłby nam płynnie poruszać się między realnym  

i nadprzyrodzonym światem.” 

 

Studio Sztuk Performatywnych im. Yorama Loewensteina w Tel-Awiwie zostało 

założone w 1988 roku i jest jedną z czołowych szkół aktorskich w Izraelu. Mieści się  

w najbardziej zaniedbanej dzielnicy miasta. Oferuje profesjonalne studia aktorskie połączone 

ze współpracą z lokalnym środowiskiem. W ramach przygotowań do zawodu aktora, 

studenci prowadzą szesnaście grup teatralnych w społecznościach takich jak: dzieci 

najbiedniejszych imigrantów, młodzież z problemami emocjonalnymi i wymagająca 

specjalnej opieki, niewidomi i częściowo niewidomi, ludzie starsi. 

 

Studio uczestniczyło w wielu projektach i festiwalach współorganizowanych z teatrami  

i szkołami teatralnymi na całym świecie, m.in. z Piccolo Teatro di Milano, Teatrem Ilhom 

Marka Weila w Taszkiencie, Uniwersytetem Sztuk Folkwang w Essen i Szkołą Teatralną im. 

Paola Grassiego w Mediolanie (Cud wg filmu de Sici Cud w Mediolanie, 2010). Sceniczna 

adaptacja słuchowiska Radiowego Lying undiscovered Monksa pokazywana była w ramach 

międzynarodowego projektu Istropolitana Festival w 2010 roku. Dona Flor e Seus Dois 

Maridos wg powieści Amado Studio zaprentowało na Blumenau Internacional Uneversitario 

Teatro Festival w Brazylii w 2012 roku. 

 

30 czerwca, niedziela 

18:30 Akademia Teatralna – Teatr Collegium Nobilium 

czas trwania: 120 min. 
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LITWA, Litewskiej Akademii Muzycznej i Teatralnej w Wilnie 

 

BRACIA KARAMAZOW   

 

na motywach powieści Fiodora Dostojewskiego  

 

reżyseria: Silva Krivickienė 

scenografia: Marius Nekrošius 

kostiumy: Dalia Kernagienė 

premiera: 11.2011 

 

obsada: Jurga Jurkutė, Milda Noreikaitė, Marija Petravičiūtė, Julija Šatkauskaitė, Beata Tiškevič, 

Ieva Triškauskaitė, Simonas Dovidauskas, Pijus Ganusauskas, Paulius Markevičius, Darius 

Petrovskis, Vygandas Vadeiša, Justas Valinskas, Šarūnas Zenkevičius 

 

Bracia Karamazow, ostatnia powieść Dostojewskiego, to dzieło poświęcone problemom wolnej 

woli, moralności i Boga. Przedstawia dylematy zmagań wiary i wątpliwości – niezwykle aktualne 

w dzisiejszych czasach. Z jego bohaterami próbują zmierzyć się studenci Litewskiej Akademii 

Muzycznej i Teatralnej. W swojej pracy nie koncentrują się jednak na jednym źródle inspiracji czy 

grupie bohaterów. Korzystają z wielu metod twórczych i narracji, co pozwala im spojrzeć na 

historię Karamazowów z różnych punktów widzenia. W swojej interpretacji skupiają się na 

ogólnym temacie prawdy, czyniąc opowieść skrajnie subiektywną. 

 

Spektakl grano w wielu nietypowych miejscach, m.in. więzieniach, kościołach, klasztorach. 

Zdobył pierwszą nagrodę na festiwalu debiutów „Tylos!” w Wilnie. Był prezentowany także na 

festiwalach teatralnych VGIK w Moskwie, Istropolitana w Bratysławie, Recontres du Jeune 

Theatre Europeen w Grenoble oraz na międzynarodowym studenckim festiwalu teatralnym „Your 

Chance” w Moskwie, gdzie zdobył główną nagrodę. 

 

Litewska Akademia Muzyczna i Teatralna w Wilnie została założona w 1933 roku i jest 

obecnie jedyną na Litwie państwową wyższą szkołą, która kształci wykwalifikowanych 

specjalistów w czterech dziedzinach: muzyce, teatrze, sztukach multimedialnych i sztukach 

pięknych. Od 2011 roku oferuje czteroletnie studia doktoranckie. Ponadto misją Akademii jest 

wspieranie rozwoju kultury litewskiej poprzez budowanie aktywnego, kreatywnego i artystycznego 
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partnerstwa z lokalnymi i międzynarodowymi instytucjami. Istotnym aspektem jej działalności jest 

tworzenie warunków dla rozwoju muzykologii, etnomuzykologii, teatrologii i filmoznawstwa oraz 

organizowanie licznych wydarzeń dla lokalnej społeczności: przedstawień teatralnych  

i tanecznych, pokazów filmowych, koncertów, festiwali, otwartych wykładów i kursów, klubów 

dyskusyjnych, seminariów, warsztatów dla dzieci. 

 

29 czerwca, sobota 

16.30 Akademia Teatralna – Teatr Collegium Nobilium 

czas trwania: 120 min. 
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ŁOTWA, Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze  

CHŁOPCY 

na motywach powieści Fiodora Dostojewskiego Bracia Karamazow  

reżyseria: Mihails Gruzdovs, Indra Roga 

scenografia: Oskars Točs 

premiera: 13.12.2012 

 

obsada: Laura Atelsone, Rūta Dišlere, Ance Muižniece, Alise Polačenko, Paula Prozoroviča, 

Liene Sebre, Laura Zunda, Pēteris Galviņš, Kristaps Ķeselis, Viesturs Roziņš, Uldis Siliņš, Jurģis 

Spulenieks, Mārtiņš Upenieks, Kaspars Zāle, Jānis Znotiņš 

 

Scenariusz spektaklu zaczął powstawać podczas trzeciego roku studiów aktorskich. Studenci 

przy bliskiej współpracy pedagogów tworzyli początkowo krótkie sceny, oparte na Braciach 

Karamazow. Dwa paralelne wątki powieści – Lizy i Iliuszy, zderzone tu zostały z postacią Aloszy 

Karamazow, poszukującego ścieżki „czynienia dobra”. Łotewski spektakl to opowieść o zmaganiu 

z brutalnością świata, o młodych ludziach i ich dojrzewających duszach. 

 

Łotewska Akademia Kultury w Rydze powstała w 1990 roku, równolegle z odzyskaniem przez 

Łotwę niepodległości. Oferuje studia na poziomie magisterskim i doktoranckim na czterech 

wydziałach. Wydział Teatru i Sztuk Audiowizualnych jest jedynym miejscem na Łotwie oferującym 

edukację teatralną i filmową. Akademia kształci również menedżerów kultury, socjologów kultury, 

teoretyków kultury, specjalistów muzealnych itp. Wydział Komunikacji Międzykulturowej  

i Języków Obcych jest jedynym w kraju, na którym można wybrać język polski i kulturę polską 

jako główny przedmiot. 

 

29 czerwca, sobota 

14.00 Teatr Narodowy, Scena na Wierzbowej 

czas trwania: 110 min. 
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NIEMCY, Uniwersytet Sztuk Folkwang w Essen 

 

LILIOM 

 

Ferenc Molnár 

 

reżyseria: Sandra Reitmayer 

scenografia: Jan Brandt 

muzyka: Axel Lindner, Oxana Omelchuk, Florian Zwissler 

premiera: 19.09.2012 

 

obsada: Lisa Balzer, Mechthild Grabner, Zora Klostermann, Damir Avdie, Raphael Dwinger, 

Charles Morillon 

 

Karuzele, dziewczyny, pieniądze, piwo, muzyka – to rzeczy, które pociągają Lilioma 

najbardziej na świecie. Ten młody człowiek swoim grubiaństwem, dumą, arogancją 

i lekkomyślnością nieustannie przekracza ustalone granice. To wieczne dziecko, któremu na 

„czynienie nie-dobra” pozwala szczerość i urok – uparta i prosta życiowa logika, której trudno 

się oprzeć. Zamiast jednak rozwijać się i dojrzewać, Liliom bije swoją dziewczynę Julie, chce, 

aby zaszła z nim w ciążę tylko po to, aby dostać pieniądze na dziecko. W końcu bierze udział 

w rozboju z bronią w ręku. Gdy wszystko zawodzi, bohater przebija się nożem i umiera, po 

czym trafia do nieba, gdzie przed obliczem niebiańskiej władzy pokazuje, że w ogóle nie jest 

zdolny do odczuwania wyrzutów sumienia. 

 

Uniwersytet Sztuk Folkwang w Essen powstał 1927 roku. Obecnie jest centrum 

kształcenia, oferującym studia akademickie oraz przygotowanie z zakresu muzyki, teatru, 

tańca i projektowania. Ideą Folkwang jest stworzenie demokratycznej przestrzeni dla 

współpracy różnych dziedzin sztuki w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. 

 

Folkwang oferuje około czterdziestu kierunków studiów i programów nauczania. Większość  

z nich umożliwia otrzymanie międzynarodowo uznanych dyplomów. Uczelnia oferuje również 

różnorodne studia na poziomie doktoranckim oraz wyższych stopniach. 
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Folkwang kształci rocznie ponad 1500 studentów pochodzących z całego świata. W studiach 

wspiera ich około 380-osobowa międzynarodowa kadra. Wykładowcy Uniwersytetu skupiają 

się na jego głównej idei: ścisłej współpracy między poszczególnymi dyscyplinami, 

obejmującej wszystkie obszary sztuki i aktywnej wymianie między poszczególnymi 

wydziałami. 

 

30 czerwca, niedziela 

14:30 Akademia Teatralna, Sala im. Jana Kreczmara  

czas trwania: 70 min. 
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POLSKA, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi 

 

SHOPPING AND FUCKING 

 

Mark Ravenhill 

 

reżyseria: Grzegorz Wiśniewski 

scenografia i światło: Grzegorz Wiśniewski  

opracowanie muzyczne: Rafał Kowalczyk  

kostiumy: Dominika Brzeska 

asystent reżysera: Paulina Gałązka 

premiera: 10.11.2012 

 

obsada: Paulina Gałązka, Piotr Bondyra, Konrad Korkosiński, Antoni Milancej, Marcel Sabat 

 

Przedstawienie dla widzów dorosłych 

 

Shopping and fucking był spektaklem konkursowym 31. Festiwalu Szkół Teatralnych  

w Łodzi.  

 

Shopping and Fucking (1995) jest pierwszą sztuką Marka Ravenhilla, zaliczaną do nurtu 

nowego brutalizmu, określanego także mianem Cool Britannia (Brytania na luzie). 

Prapremiera miała miejsce w 1996 roku w brytyjskim Royal Court Theatre Upstairs. Polska 

prapremiera spektaklu w reżyserii Pawła Łysaka (Towarzystwo Teatralne w Warszawie, 

1999) wywołała skandal. 

 

Ravenhill ukazuje obraz współczesnego świata jednorazowego użytku, w którym wartości 

moralne zostały zastąpione przez chęć posiadania i wszystko – łącznie z seksem, przemocą 

i narkotykami – zredukowane zostaje do zwykłej transakcji. Bohaterowie dryfują bezwładnie 

przez ocean konsumpcji, a za ich działaniami stoi zagubienie, samotność i nienasycenie, 

których zaspokoić nie mogą nawet ekstremalne doznania. 

 

Brutalność prezentowana na scenie kontrastuje z przenikającą cały tekst sztuki potrzebą 
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miłości, czułości, łagodności i akceptacji, potrzebą wyraźnie artykułowaną przez młodych 

bohaterów Shopping and Fucking. Jak mówi reżyser, Grzegorz Wiśniewski, dramat 

Ravenhilla to wycie o miłość.  

 

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera  

w Łodzi powstała w 1948 roku w miejscu, w którym działało pierwsze w Polsce centrum 

produkcji filmowej, które z czasem przekształciło się w prężnie działającą wytwórnię filmów 

fabularnych. Szkoła znana jest ze szczególnego nacisku, jaki w procesie dydaktycznym 

kładzie na ćwiczenia praktyczne. Swoim studentom oddaje do dyspozycji najnowszej 

generacji sprzęt filmowy, hale zdjęciowe i pracownie komputerowe. Prowadzi cztery 

wydziały: Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej, Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, 

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej i Wydział Aktorski. Wraz z rozwojem technologii  

i rynku medialnego oferuje nowe kierunki, takie jak: produkcja filmowa, montaż, scenariusz, 

fotografia, media cyfrowe, dziennikarstwo telewizyjne. Szkoła bierze udział we wszystkich 

liczących się festiwalach filmowych na całym świecie. Filmy studentów Filmówki 

pokazywane są m.in.: w Cannes, Monachium, Nowym Jorku, Oberhausen, Mannheim czy 

Poitiers. Jej absolwentami jest wielu wybitnych aktorów i reżyserów, znanych w Polsce  

i zagranicą, wśród nich m.in. Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Roman Polański. 

 

 

28 czerwca, piątek 

16.00 i 18.30 Akademia Teatralna, Sala im. Jana Kreczmara 

czas trwania: 100 min. 
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POLSKA, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 

 

NOCE SIÓSTR BRONTЁ 

 

Susanne Schneider 

 

przekład: Danuta Żmij – Zielińska 

reżyseria: Bożena Suchocka 

scenografia: Jan Kozikowski 

asystenci reżysera: Monika Sidor, Ryszard Abraham 

premiera: 12.01.2013 

 

obsada: Paulina Komenda, Aleksandra Radwan, Afrodyta Weselak, Piotr Piksa, Michał 

Poznański 

 

Dramat Susanne Schneider, cenionej niemieckiej pisarki oraz reżyserki teatralnej, radiowej  

i telewizyjnej, jest portretem pisarskiej rodziny Brontё: Charlotte, Anne oraz Emily Jane. 

Utwory sióstr, m.in.: Wichrowe wzgórza, Dziwne losy Jane Eyre czy Agnes Grey na stałe 

weszły do kanonu literatury. Znane są też z licznych adaptacji filmowych. Schneider 

pokazuje artystki od początku ich ścieżki twórczej do śmierci. W sposób poruszający i bliski 

współczesnemu widzowi opisuje rozterki towarzyszące młodym pisarkom oraz łączącą je 

niepowtarzalną więź. Jednocześnie szkicuje tło historyczno-obyczajowe XIX-wiecznej Anglii, 

uchwytując problem statusu kobiety w ówczesnym społeczeństwie.  

 

„Najbardziej interesowało nas to, co dzieje się w duszach bohaterek – ich stosunek do 

rzeczywistości, determinacja oraz wysiłek, jaki włożyły w to, by zaistnieć. Fascynowała nas 

nieprawdopodobna wiara w siłę marzeń. Bywa w życiu, że marzenia przegrywają  

z codziennością. Ale większość pokazanych na scenie zdarzeń uzmysławia, jak niezwykła 

siła kryje się w wyobraźni i głębokiej wierze w siebie i swój talent” – mówi reżyserka 

spektaklu Bożena Suchocka. 

 

2 lipca, wtorek 

16.30 Akademia Teatralna – Teatr Collegium Nobilium, czas trwania: 95 min. 
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ROSJA, Państwowa Akademii Sztuk Teatralnych w Sankt Petersburgu 

 

CUDOTWÓRCA 

 

wg powieści Daniiła Charmsa Starucha  

 

reżyseria: Aleksandr Kladko 

scenografia i dźwięk: zespół  

premiera: 30.03.2011 

 

obsada: Anastasiia Chekha, Olga Izak, Anna Khorunzheva, Anastasia Khydyrova, Niele 

Meilute, Anna Petrosyan, Polina Tepliakova, Liubov Virolainen, Gennadii Blinov, Aleksei 

Frolov, Mikhail Kargapoltcev, Evgeny Kykhalov, Mikhail Nikolaev, Maksim Ponomarev, 

Evgeny Sannikov, Ilya Tribelsky, Arsenii Vorobev 

 

Cudotwórca to spektakl oparty na powieści Daniiła Charmsa Starucha. To także 

przedstawienie o samym Charmsie, jednym z pierwszych przedstawicieli rosyjskiej 

awangardy. Ta niezwykła postać w rosyjskiej literaturze, barwna plama na mapie szarej 

rzeczywistości Rosji Radzieckiej, stanowi wciąż wielką tajemnicę. Spektakl podejmuje próbę 

ukazania żywej, ludzkiej twarzy poety, który powszechnie znany jest przede wszystkim jako 

dziwak i prowokator. Jednocześnie autorzy spektaklu stawiają pytanie o ból i cierpienie 

człowieka-artysty, który musi przetrwać we wrogim, niesprzyjającym twórczości środowisku.  

 

Państwowa Akademia Sztuk Teatralnych w Sankt Petersburgu została założona w 1779 

roku i jest najstarszą i największą tego typu instytucją w Rosji, która kształci specjalistów  

w każdej dziedzinie współczesnego teatru. Oferuje studia na pięciu wydziałach: aktorsko-

reżyserskim, teatrologicznym, producenckim, scenograficznym i lalkowym. 

 

W ciągu ponad dwustu lat swojej historii, Akademia ewoluowała od realistycznych tradycji 

Carskiej Szkoły Baletu do studia Wsiewołoda Meyerholda. Dzisiaj swój trening aktorski 

opiera głównie na Systemie Stanisławskiego, szczególnie na jego metodzie działań 

fizycznych i analizy działań. Kurs obejmuje również biomechanikę Meyerholda.  

Z prawdziwym szacunkiem dla klasycznej szkoły – charakterystycznej cechy krajobrazu 
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kulturowego Petersburga w ogóle – Akademii udaje się połączyć tę tradycję ze 

współczesnymi innowacjami opartymi na najważniejszych osiągnięciach teatru rosyjskiego  

w XX wieku. Jednocześnie szkoła pozostaje w kontakcie z aktualnymi trendami i 

wymaganiami dzisiejszego teatru. Z powodzeniem brała udział w międzynarodowych 

festiwalach teatralnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku (Polska), Bremie (Niemcy), 

Tallinie (Estonia), Belgradzie (Serbia), Brnie (Czechy), Szanghaju (Chiny) i w innych 

miastach. 

 

 

30 czerwca, niedziela 

21.00 Teatr Narodowy, Scena Studio 

czas trwania: 90 min. 
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RUMUNIA, Uniwersytet „Lucian Blaga” w Sybin 

  

WARSZAWSKA MELODIA 

 

Leonid Zorin 

 

reżyseria: Veronica Pătru, Cătălin  Pătru 

dźwięk: Tania Anastasof 

światło: Anca Nicolae 

premiera: 28.11.2012 

 

obsada / cast: Alexandra Ceaca, Constantin Podu, Teodora Voineagu 

 

Warszawska melodia (1967) to historia miłości dwojga moskiewskich studentów w czasach 

po II wonie światowej. On jest rosyjskim studentem enologii; ona Polką, która chce zostać 

wielką diwą i dlatego zajmuje się śpiewem. Zamiłowanie do muzyki pozwoli im spotkać się 

podczas koncertu Chopinowskiego. Losy tej dwójki są typową historią miłosną młodych ludzi, 

ze wszystkimi ich planami, zazdrosnym oczekiwaniem na telefon i poświęceniami w imię 

miłości. Ale jak w wielu tego typu romansach strach przed zobowiązaniem rozdziela 

zakochanych. Spotykają się po dziesięciu latach w miejscu ostatniego spotkania. Demony 

przeszłości powracają, próbując zmącić ich rozsądek. 

 

Wydział Dramatu i Teatru Uniwersytetu „Lucian Blaga” w Sybin został założony w 1997 

roku i stale się rozwija. Oferuje dwa kierunki studiów: aktorstwo i zarządzanie kulturą. W 

2011 r. Wydział został uznany za najlepszy w swojej dziedzinie w całej Rumunii. Wydział 

ściśle współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym w Sybin (trzecim pod 

względem wielkości w Europie po festiwalach w Edynburgu i Awinionie) i Teatrem 

Narodowym im. Radu Stanca. Studenci Wydziału mają możliwość pracy z najlepszymi 
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reżyserami i scenografami w Rumunii, uczestniczą także w wielu produkcjach Teatru 

Narodowego im. Radu Stanca. Mają również możliwość brania udziału w warsztatach i 

specjalnych konferencjach z udziałem wielu wybitnych menedżerów kultury (Jonathan Mills – 

dyrektor EFI, George Banu, Noel Witts, Hans-Dietrich Schmidt to tylko niektóre z postaci, 

które zostały zaproszone przez Wydział w tym semestrze). 

 

29 czerwca, sobota 

21.30 Akademia Teatralna, Sala im. Jana Kreczmara 

czas trwania: 75 min. 
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SŁOWACJA, Akademia Sztuk w Bańskiej Bystrzycy 

 

MEWA 

 

Anton Pawłowicz Czechow  

 

reżyseria: Monika Tatarková 

scenografia: Jaroslav Daubrava, Miroslav Daubrava 

ruch sceniczny: Toma'š Tomkuljak 

premiera: 4.04.2012 

 

obsada: Mateja Ištokovičová, Linda Kiššová, Gabriela Očkajová, Anna Zemaníková, Jozef 

Pavol Komiňák, Jozef Kubánek, Vojtech Paumer 

 

Czechow scharakteryzował swoją sztukę jako „tekst o pięciu impulsach miłości i o niczym 

więcej”. Skomplikowane relacje uczuciowe pomiędzy bohaterami sprawiają, że na Mewę 

można rzeczywiście patrzeć jak na klasyczną historię miłosną rozgrywającą się  

w środowisku artystycznej bohemy. Twórcy spektaklu deklarują jednak: „Pamiętamy  

o głównej myśli dramatu Czechowa, zgadzamy się, że miłość jest najsilniejszym impulsem  

w jego utworze – tak jak w prawdziwym świecie. Jednak dla nas Mewa jest także dramatem 

o sztuce, w której każdy z nas szuka sensu własnego życia. Równie dobrze można ten sens 

odnaleźć w rodzinie, w byciu lekarzem, czy astronautą. Najważniejsze jednak, to odnaleźć 

go we własnym doświadczeniu. Przekroczyć siebie i wypełnić własne istnienie tym sensem – 

to wielka odwaga. Mewa to dramat o (nie)zdolności do przekroczenia siebie”. 

 

Akademia Sztuk w Bańskiej Bystrzycy powstała w 1997 i jest jedną z dwóch uczelni 

artystycznych na Słowacji, która zapewnia teoretyczną i praktyczną edukację w dziedzinach 

muzyki, teatru i sztuk pięknych. Prowadzi trzy wydziały: Wydział Sztuk Pięknych, Wydział 

Muzyczny i, utworzony w roku 1999 w miejsce wcześniejszej Katedry Aktorstwa i Reżyserii, 

Wydział Teatralny. Studenci mogą wybierać pomiędzy czterema specjalizacjami, oferującymi 

kształcenie w stopniu zarówno licencjackim, jak i magisterskim: aktorstwem, reżyserią 

teatralną, dramaturgią i teatrologią, reżyserią filmową i scenopisarstwem oraz realizacją 

filmów dokumentalnych. Od roku 2010 uczelnia umożliwia studia doktoranckie w ramach 
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specjalizacji reżysersko-dramaturgiczno-teatrologicznej, a także specjalizacji aktorskiej.  

W tym samym roku ukończono budowę szkolnego studia filmowego. W ostatnich latach 

uczelnia uruchomiła program współpracy międzynarodowej, nawiązując kontakty ze szkołami 

teatralnymi na terenie Chorwacji, Czech, Estonii, Francji, Polski, Serbii, Słowenii, Ukrainy  

i Włoch. Akademia Sztuk z Bańskiej Bystrzycy dwukrotnie gościła na MFST ITSelF (2007, 

2011). 

 

 

1 lipca, poniedziałek 

16.00 Teatr IMKA 

czas trwania: 100 min. 
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SZKOCJA, Królewska Szkocka Akademia w Glasgow 

 

MOŻLIWOŚCI 

 

Howard Barker 

 

reżyseria: Guy Hollands 

scenografia: Cassandra Pettigrew 

światło: Oliver Gorman 

premiera: 30.05.2013 

 

obsada: Maria Teresa Creasey, Jessica Hardwick, Sophia Carr-Gomm, Scarlett Mack, Tafline 

Steen, Sean Brown, Cristopher Donald, Scott Reid, Alfie Wellcoat 

 

Dramat Możliwości (1988) stanowi moment przełomowy w karierze Howarda Barkera, jednego  

z ważniejszych żyjących dramaturgów brytyjskich. Autor zaczął wówczas oddalać się od teatru 

lewicowego na rzecz zagłębienia się w mroczną stronę ludzkiej natury i obnażania moralnych 

dylematów. To cykl krótkich, niepokojących „medytacji” teatralnych rozgrywających się w różnych 

realiach historycznych. Barker bada granice ludzkich zachowań podczas politycznych, 

społecznych i moralnych wstrząsów. Jego bohaterowie zmagają się ze swoimi instynktami, 

a także z własnym człowieczeństwem. Osadzeni w ekstremalnych warunkach, muszą rozważyć 

wiele możliwości, zanim dokonają trudnych wyborów. Spektakl Królewskiej Szkockiej Akademii, 

rozgrywany w kameralnej przestrzeni, opiera się na budowaniu wspólnoty przez grupę. 

 

Królewska Szkocka Akademia w Glasgow powstała w 1845 roku i do niedawna funkcjonowała 

jako Królewska Szkocka Akademia Muzyki i Dramatu. W 1950 roku otwarto w niej pierwszy  

w Szkocji wydział aktorski oferujący pełny program kształcenia teatralnego. Jako pierwsza szkoła 

w Wielkiej Brytanii otrzymała prawo do przyznawania tytułów naukowych. Oferuje studia na 

poziomie licencjackim i magisterskim w zakresie muzyki, aktorstwa, reżyserii, tańca, dramaturgii, 

filmu i telewizji, scenografii, a także produkcji i zarządzania kulturą. Jest jednym z czterech 

członków Associated Board of the Royal Schools of Music. 

 

28 czerwca, piątek 

16.00 Teatr Narodowy, Scena na Wierzbowej 

czas trwania: 120 min. 
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WŁOCHY, Akademia Teatralna „Sofia Amandolea” w Rzymie 

 

BARWY EGZEKUCJI 

 

Fabio Omodei 

 

reżyseria: Fabio Omodei 

scenografia: studenci I roku pod opieką Monici Raponi  

kostiumy: Monica Raponi 

premiera: 11.05.2012 

 

obsada: Virginia Arveda, Flora Giannattasio, Paola Moscelli, Michela Pii, Armando Granato, 

Nicola Mariconda, Daniele Tagliaferri, Marco Tomba, Andrea Zatti 

 

Barwy egzekucji to ostatni spektakl z trylogii Fabio Omodei Życie generuje Śmierć 

poświęconej karze śmierci. Spektakl budują sugestywne i fascynujące obrazy oraz atmosfera 

snu, nieustannie zmieniającego się w koszmar. Zamknięci w celach Zabójca, Pedofil, 

Cudzołożnica i Homoseksualista czekają na śmiertelny zastrzyk, krzesło elektryczne, 

ukamienowanie, bądź powieszenie. Spędzają całe dnie rysując i malując na kartkach 

najważniejsze momenty ze swojego życia. Będą mogli wybrać tylko jeden rysunek, który 

zabiorą ze sobą na egzekucję. Wkrótce spotkają się z katem, który przed wykonaniem 

wyroków ma jeszcze jeden cel: on również pragnie rysować, ale nie potrafi tego zrobić. Jego 

kartki zawsze pozostają białe. Czy to prawda, że tylko ten, kto zna dokładny dzień swojej 

śmierci, ma czas na narysowanie i znalezienie koloru swojego życia? 

 

Spektakl prezentowany był na licznych festiwalach teatralnych, m.in. we Włoszech, Kolumbii, 

Niemczech i Słowacji. Zdobył kilka nagród dla najlepszego przedstawienia, m.in. na 

festiwalach w Wilnie (maj 2012) i w Belgradzie (listopad 2012). 

 

Akademia Teatralna „Sofia Amendolea” w Rzymie powstała w 2007 roku z inicjatywy 

Fabio Omodei, dyrektora artystycznego Międzynarodowego Projektu RomaTeatroFestival (I 

edycja w 2003 roku). Prowadzi trzy wydziały: aktorski, ciała i ruchu, teoretyczno-krytyczny. 

Podczas trzyletniego kursu studenci odbywają zajęcia ze świadomości ciała, interpretacji, 
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commedia dell'arte, ciała poetyckiego, kostiumografii czy historii teatru. Szkoła kładzie nacisk 

na poznawanie różnych technik teatralnych i warsztaty za granicą, gdzie studenci mają 

okazję pomnożyć swoje doświadczenia i przezwyciężać bariery językowe. Spektakle 

dyplomowe są zapraszane na festiwale zagraniczne, między innymi do: Marakeszu, Brna, 

Montrealu, Stambułu czy Belgradu. Podczas studiów, adepci występują na deskach teatrów 

w Rzymie: Teatro Eliseo i Teatro Quirino, zaś wielu z jej absolwentów znajduje pracę  

w najważniejszych włoskich teatrach. 

 

 

30 czerwca, niedziela 

16.30 Teatr Narodowy, Scena na Wierzbowej 

czas trwania: 70 min. 
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BOŚNIA I HERCEGOWINA, Akademia Sztuk Scenicznych w Sarajewie – SPEKTAKL OFF  

 

KAMIENIE W KIESZENIACH 

 

Marie Jones 

 

reżyseria: Igor Skvarica, Adi Hrustemovic 

scenografia: Adi Hrustemovic, Igor Skvarica 

premiera: 7.09.2012 

 

obsada: Adi Hrustemovic, Igor Skvarica 

 

Akcja dramatu toczy się na irlandzkiej wsi w hrabstwie Kerry, opanowanej przez ekipę filmową  

z Hollywood. Opowiada historię Charliego Conlona i Jake'a Quinna, którzy, jak większość 

mieszkańców wioski, pracują na planie jako statyści.  

 

Komizm Kamieni w kieszeniach opiera się przede wszystkim na próbach wytworzenia przez 

ekipę filmową odpowiedniej „atmosfery irlandzkiej” – romantycznego pojęcia, często kłócącego 

się z codzienną rzeczywistością. Przełom następuje w momencie, kiedy miejscowy nastolatek 

popełnia samobójstwo. Chłopak topi się  

z kamieniami w kieszeniach, po tym jak zostaje upokorzony przez jedną z gwiazd filmowych. 

 

W swoim dramacie Marie Jones przeciwstawia życie i sztukę. W tragikomiczny sposób 

konfrontuje mieszkańców irlandzkiej wsi z ekipą reprezentującą najpotężniejszy przemysł filmowy 

na świecie oraz amerykański imperializm kulturowy. Wszystkie postaci różnią się między sobą 

pod względem narodowościowym, kulturowych i społecznym, ale łączy je wspólna cecha – 

ambicja, która jest jednocześnie motywem przewodnim spektaklu. 

 

Akademia Sztuk Scenicznych w Sarajewie powstała w 1981 roku w odpowiedzi na rosnącą 

potrzebę kształcenia zawodowych aktorów na terenie Bośni i Hercegowiny. Prowadzi cztery 

wydziały: aktorski, reżyserski, dramatopisarski oraz producencki. Istotnym aspektem jej 

działalności jest współpraca z Sceną Otwartą „Obala” – słynnym teatrem z Sarajewa, w którym 

studenci szkoły teatralnej prezentują swoje prace obok działań profesjonalnych aktorów, 

reżyserów i dramatopisarzy. Wśród absolwentów Akademii znajduje się wielu wybitnych twórców 
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kina i teatru, laureatów Oscara i wielu festiwali filmowych, m.in. w Cannes i Berlinie (wśród nich 

Emir Kusturica). 

 

2 lipca, wtorek 

15.00 Akademia Teatralna, Sala im. Jana Kreczmara  

czas trwania: 75 min. 

 

Spektakl  sponsorowany przez organizację International Young Makers in Transit. 
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HISZPANIA, Sleepwalk Collective – SPEKTAKL OFF 

 

AS THE FLAMES ROSE WE DANCED TO THE SIRENS, THE SIRENS 

 

reżyseria: Sammy Metcalfe 

muzyka: Esme Squalor 

 

obsada: Iara Solano Arana 

 

As The Flames Rose We Danced To The Sirens, The Sirens to trzeci pełnowymiarowy spektakl 

grupy Sleepwalk Collective. Ta kameralna, minimalistyczna tragikomedia łączy w sobie gęsty, 

poetycki tekst z bogatym pejzażem dźwiękowym, subtelną i surrealistyczną symboliką oraz 

misternie zaplanowaną i ciągle przesuwającą się relacją widz – performer. Dokuczliwy  

i hipnotyzujący spektakl dekonstruuje i odtwarza ikonografię filmów klasy B i wczesnego kina. 

Jest to radosna i rozpaczliwa zarazem próba ponownego wykorzystania filmowych i kulturowych 

cliché w pogłębiony, intymny sposób. Spektakl został nagrodzony na festiwalach w Bilbao (2010), 

Kosowie (2011) i Birmingham (2011). 

 

Sleepwalk Collective jest wielokrotnie nagradzaną, brytyjsko-hiszpańską eksperymentalną 

grupą live-art, tworzącą intymne spektakle teatralne. Jej minimalistyczne, przesiąknięte 

przeczuciem zagrożenia prace, powstają z fascynacji śmietniskiem popkultury oraz tajemnicami  

i zawiłościami ludzkich relacji. Delikatnie balansując pomiędzy komizmem a tragedią, są 

równocześnie żartobliwe i zmysłowe. 

 

 

2 lipca, wtorek 

18.30 Akademia Teatralna, Aula 

czas trwania: 35 min. 

 

Spektakl  sponsorowany przez organizację International Young Makers in Transit. 
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KUBA, Kubański Uniwersytet Sztuk w Hawanie – SPEKTAKL OFF 

 

DEMENTIA PRAECOX No. 20 

 

na podstawie dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza Wariat i zakonnica 

 

reżyseria: Patricia Vilá Trujillo  

dramaturgia: Patricia Vilá Trujillo  

scenografia: Patricia Vilá Trujillo  

muzyka: Skrillex 

wizualizacje: Denys Molerios Peña  

choreografia: Yara Masiel López González, Noslén Sánchez Alonso 

 

obsada: Yara Masiel López González, Jorge López Espinosa, Noslen Sánchez Alonso  

 

Dementia Praecox no. 20 to spektakl oparty na dramacie Witkacego Wariat i zakonnica. 

Zachowując istotę Witkacowskiego oryginału, przedstawia jego postaci w nowych 

okolicznościach. Przestrzeń sceny pokrywa przezroczysty nylon, w który owinięty jest, 

niczym w kaftan bezpieczeństwa, szalony Mieczysław Walpurg. Anna jest byłą prostytutką, 

która próbuje stać się zakonnicą, zaś Walpurg to przebywający w jej mieszkaniu narkoman. 

Zadaniem Anny i jej ostatnim sprawdzianem przed transformacją będzie zaopiekowanie się 

uzależnionym.  

 

„Dramat Witkacego daje wiele możliwości interpretacyjnych; pełen jest dziwów i tajemnic, ale 

jego bohaterowie żyją, są prawdziwi, można ich spotkać na każdym kroku. Dlatego tak 

ważne wydawało mi się przybliżenie ich do naszych współczesnych osobowości” – mówi 

reżyserka spektaklu. 

 

Kubański Uniwersytet Sztuk w Hawanie został założony w 1976 roku przez kubański rząd 

Fidela Castro i Ernesta Che Guevary jako kompleks szkół artystycznych. Jego siedziba jest 

uważana za jedno z najwybitniejszych osiągnięć architektonicznych Rewolucji Kubańskiej.  

W 2003 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przez lata 

Uniwersytet był podstawowym miejscem kształcenia kubańskich artystów, muzyków, 
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dramatopisarzy, aktorów i tancerzy. Obecnie prowadzi pięć wydziałów: Wydział Teatralny, 

Muzyczny, Sztuk Pięknych, Tańca Współczesnego i Komunikacji Audiowizualnej. Oferuje 

studia na poziomie licencjackim i magisterskim. Posiada także szerokie spektrum 

intensywnych i zaawansowanych kursów, w tym studia doktoranckie w dziedzinie sztuki dla 

kubańskich i zagranicznych pedagogów. 

 

 

30 czerwca, niedziela 

13.00 i 18.00 Instytut Teatralny 

czas trwania: 60 min. 
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POLSKA, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie – SPEKTAKL OFF 

 

NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 

 

Agnieszka Osiecka 

 

inscenizacja: Wojciech Kościelniak 

kierownictwo i opracowanie muzyczne: Dawid Sulej Rudnicki  

przygotowanie wokalne: Anna Branny 

współpraca scenograficzna: Ryszard Hodur  

asystent reżysera: Adrianna Kućmierz  

     

obsada:  Daniel Malchar, Jan Sobolewski, Łukasz Stawowczyk, Weronika Wronka, Marta 

Mazurek, Karolina Głąb, Adrianna Kućmierz 

 

zespół muzyczny w składzie: Dawid Rudnicki (fortepian, trąbka), Grzegorz Bąk (kontrabas), 

Damian Niewiński (perkusja) 

 

premiera: 8.03.2013  

 

Opowiedziana piosenkami przed- i powojenna historia Polski, do lat 50. włącznie. Studencka 

inscenizacja scenariusza Agnieszki Osieckiej, widzianego przez młode pokolenie po ponad 

czterdziestu latach od prapremiery. Ówczesne Jabłonie, wystawione w Teatrze Ateneum 

przez Jana Biczyckiego – podobnie jak Osiecka związanego z STS-em i w ogóle sceną 

studencką – były jednym z największych przebojów teatralnych lat 60. (i to w silnej 

konkurencji – powstały po Kartotece Różewicza, przed Tangiem Mrożka). Ukoronowaniem 

zawrotnego sukcesu u publiczności i krytyki była główna nagroda na Festiwalu Polskiej 

Dramatugii Współczesnej w 1964 r. Później zadziorny tytuł Niech no tylko... pojawiał się na 

afiszach różnych teatrów wielokrotnie.  

 

„Scena przedstawia Polskę, rzecz dzieje się przed wojną" – wyjaśniia Antreprener, 

anonsując kolejne postaci: oto Kokota Mimi, Inżynier, Rebeka, Buba, Maniusia, Gość, który 

płaci... Wszyscy wirują w rytmie modnych wówczas rytmów, zaglądają do kawiarni, kabaretu, 
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śledzą ówczesne – dzisiaj przezabawne – autentyczne reklamy wyrobów wszelakich. Jak  

w kalejdoskopie zmieniają się klimaty i obrazy. Zjawiają się Buba, kobieta luksusowa i Ubogi 

Zakochany, miłośnicy cygańskich romansów i ballad z przedmieścia. Krew się leje, trup się 

ściele, kabaretowa diva wciąż śpiewa ze upływa szybko życie – wszystko w zawrotnym 

tempie i w dużym skrócie. Ciąg dalszy nastąpi – parokrotnie zapewnia Antreprener, który 

wkrótce zmieni się w Organizatora. I oto już dzieje się inna "współczesna współczesność". 

Jest Kolega z wojska, Zuzanna Reakcjonistka, Krysia Traktorzystka, Bohater Pozytywny 

i Negatywny - dla oszczędności jest to jedna osoba o dwóch twarzach. Nie ma tylko Gościa, 

który płaci... Powiewają czerwone sztandary, mur pnie się do góry, zrywają się okrzyki  

i pieśni. Widzimy pouczającą historię w filmie propagandowym – historię romansu 

Pozytywnego z Traktorzystką i Czarującą Reakcjonistką. Mimo drobiazgowych dyrektyw 

bohaterowie popełniają pewne błędy. „Siedzi Hela we więzieniu..." w tym czasie junacy  

z Nowej Huty ostro pracują i omawiają błędy podczas zebrania. Wszystkim przodownikom 

pracy głos z ulicznego megafonu przypomina o zabawach publicznych, które odbędą się  

w trzech punktach stolicy. W wiązance na przemian melodii ludowych i różnych 

nowoczesnych rytmów zawiera się skondensowana, dowcipna opowieść o latach 50. 

"Chuligani to są ludzie tacy, którzy mają w nosie dyscyplinę pracy, a ludowa władza ich do 

mamra wsadza... jazz... boogie-woogie..." – wyśpiewuje w konwulsyjnych podrygach 

Bikiniarz. W spektaklu znalazło się też miejsce dla słynnych Kochanków z ulicy Kamiennej, 

dla tytułowego przeboju Niech no tylko zakwitną jabłonie i przynajmniej fragmentów piosenek 

zarówno popularnych kompozytorów i poetów, jak też autorów nieznanych. 

 

 

2 lipca, wtorek 

19.30 Teatr Studio 

Czas trwania: 100 min. 
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POLSKA, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – SPEKTAKL 

OFF 

 

JULIA MUSI UMRZEĆ 

 

wg Romea i Julii Williama Shakespeare'a 

 

reżyseria: Barbara Wiśniewska 

scenografia: Honorata Dziadosz, Dorota Pabel 

ruch sceniczny: Przemysław Kamiński 

współpraca: Mateusz Szymanówka 

premiera: 5.02.2013 

 

obsada: Katarzyna Hołtra, Adam Fidusiewicz 

 

Julia – posłuszna córka. Julia – wymarzona kandydatka na żonę. Julia – kobieta idealna. Piękna 

lalka w złotej klatce otoczona przez silnych, władczych mężczyzn przywłaszczających sobie 

prawo do deprecjonowania jej człowieczeństwa i wolnej woli. Ojciec, za cenę uległości 

graniczącej z ubezwłasnowolnieniem, przygotował dla niej model perfekcyjnego życia  

w dobrobycie i ogólnej szczęśliwości. Co mogłoby się wydarzyć, gdyby w końcu powiedziała dość 

i postanowiła sama decydować o własnym życiu? Historia najsłynniejszych kochanków 

opowiedziana z punktu widzenia głównej bohaterki, która nie ma ochoty być dodatkiem do 

mężczyzny i potrafi świadomie przedefiniować tradycyjne pojęcia kobiecości, wolności i miłości. 

 

 

2 lipca, wtorek 

14.00 Akademia Teatralna, Sala Biała 

czas trwania: 45 min. 
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WARSZTATY TOWARZYSZĄCE 7. MIĘDZYNARODOWEMU FESTIWALOWI ITSelF: 

 

„Poetic body” – Thomas Prattki 

(29-30.06.2013 godz. 10.00-14.00) 

Thomas Prattki – założyciel i dyrektor LISPA (London International School of Performing 

Arts). Jego celem jest rozwój artystycznego indywidualizmu, teatralnej kreacji a przede 

wszystkim rozwój wewnętrzny. Thomas Prattki od lat prowadzi międzynarodowe warsztaty 

teatralne dotyczące ekspresji dramatycznej, które cieszą się niezwykłym zainteresowaniem. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.lispa.co.uk 
 

Uczestnicy warsztatu poprzez stricte fizyczne podejście do muzyki, malarstwa, poezji oraz 

innych dziedzin sztuki, zapraszani są do łączenia życia ze sztuką, a także do pracy nad 

korelacją ciała z emocjami oraz nad ekspresją ruchu. Dodatkowo warsztat ma służyć także 

głębszemu zrozumieniu podstawowych dynamicznych sił, które drzemią w każdej formie 

sztuki oraz ich istotnym funkcjom przy tworzeniu artystycznej kreacji. Do osiągnięcia celu 

wykorzystywane są techniki improwizacji. 

 

 „Spotkanie masek i postaci  komedii dell’arte” – Claudio de Maglio 

(02.07.2013 godz. 10.00-14.00) 

Claudio de Maglio – aktor, reżyser, dramaturg włoski. Dyrektor Civica d’Arte Drammatica. 

Wybitny specjalista w zakresie technik ekspresyjnych, a także komedii dell’arte – rdzenia 

włoskiej tradycji teatralnej. W ostatnich latach prowadził  liczne warsztaty, które doprowadziły 

do utworzenie grupy teatralnej znanej jako „Centro Teatro Ateneo” na Uniwersytecie La 

Sapienza w Rzymie. 

W XVI wieku przez podzieloną, gnębioną podbojami i wojnami religijnymi Europę 

podróżowali aktorzy commedii dell’arte. Tworzyli komedie, które każdy mógł zrozumieć 

i czerpać z nich przyjemność. Swą popularność zawdzięczały obecności rozpoznawalnych 

typów postaci, łatwych do zidentyfikowania przez publiczność dzięki wykorzystaniu 

specjalnych technik kreacji. Doprowadziło to do utrwalenia pewnych typów komicznych  

http://www.lispa.co.uk/
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o charakterystycznym wyglądzie i zachowaniu, tzw. masek.  Dzięki nim commedia dell’arte 

zyskała uniwersalny język teatralny, dający aktorom szerokie możliwości twórcze. 

W trakcie warsztatu uczestnicy zostaną wprowadzeni w kilka ważnych etapów urzekającego 

świata commedii dell’arte: 

1) „Ciało Maski”: trening ciała, poziom energii i techniki „spotkania” maski 

2) „Ciało Postaci”: analiza głównych postaci oraz próba dostosowania ich do umiejętności 

aktora 

3) „Odkrywanie własnej Postaci”: zgłębianie i improwizacja. 

 

Folklor Afrokubański dla aktorów 

(01.07.2013 godz. 10.00-12.00) 

Celem tego warsztatu jest praca nad energiami, które produkuje oryginalny afrokubański 

taniec. Chodzi o to, aby poprzez taniec i aktorstwo doświadczyć wrażeń, których ten taniec 

dostarcza. Aktorzy odgrywają postaci świętych poprzez ruch taneczny. Będzie to połączenie 

tańca wywodzącego się z folkloru z aktorstwem. Ważne jest poznanie tego 

charakterystycznego tańca afrokubańskiego dla zrozumienia sposobu grania kubańskich 

aktorów. 

 

Warsztaty są skierowane do uczestników Festiwalu ITSelF oraz studentów Akademii 

Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Po uiszczeniu opłaty mogą też wziąć 

w nich udział wszyscy zainteresowani teatrem. 

Cena dwudniowego warsztatu I: 150 zł 

Cena jednodniowego warsztatu II: 80 zł 

 

Wszystkich zainteresowanych warsztatami prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy: 

workshops.itself@gmail.com 
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POKÓJ DŹWIĘKÓW   

W tym roku po raz pierwszy na naszym Festiwalu zagoszczą słuchowiska. 

Z radością zapraszamy do Pokoju Dźwięków, gdzie w miłej atmosferze mogą Państwo 

zapoznać się z twórczością radiową szkół artystycznych między innymi z Serbii, Rumunii, 

Wielkiej Brytanii a także Akademii Teatralnej w Warszawie. Niezwykłość słuchowiska jako 

formy teatralnej polega m.in. na tym, że angażuje ono odbiorcę w inny sposób niż spektakl 

sceniczny. Kompozycja ze słów, dźwięków i ciszy, buduje obrazy w umysłach słuchaczy, 

dlatego spektakl dźwiękowy nazywany jest także teatrem wyobraźni. Taka forma wypowiedzi 

artystycznej ma w Polsce długą tradycję – pierwsze słuchowisko zostało nadane w roku 

1925, a dzieła przeznaczone dla radiowego teatru pisali najwybitniejsi autorzy i 

kompozytorzy, reżyserowali uznani reżyserzy z udziałem znakomitych aktorów. Mimo 

zdominowania współczesnej kultury przez obraz, słuchowiska nadal cieszą się 

popularnością. Prężnie działa Teatr Polskiego Radia, organizowane są przeglądy i festiwale 

poświęcone audialnej twórczości. Akademia Teatralna i Uniwersytet Muzyczny w Warszawie 

prowadzą zajęcia poświęcone artystycznym formom radiowym. Zgodnie z programem 

studiów słuchowiskiem zajmują się również studenci Wydziału Reżyserii naszej Akademii. 

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w tym premierowym wydarzeniu i życzymy miłych 

wrażeń. 

Andrzej Brzoska 

pomysłodawca Pokoju Dźwięków 

Teatr Polskiego Radia 

Pokój Dźwięków 

Akademia Teatralna – Sala Koło 

28.06-02.07 
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W programie Pokoju Dźwięków znalazły się następujące słuchowiska: 

 

10:00, 15:10 

 What I’m really thinking z Akademii Sztuk w Belgradzie (ENG, 13 min.) 

 Ruthless ze Szkoły Sztuk Performatywnych Uniwersytetu w Lincoln (ENG, 18 min.)  

 Seir (Podróż) z Unwersytetu Sooreh w Teheranie (PRS, 35 min.)  

 

11:10, 16:20 

 Akacje i Cynamon. Montaże z Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie (PL, 30 min.)  

 Tücsök kisasszony és Egér úrfi lakodalma (Ślub Panny Świerszcz i Pana Myszy)  

z Węgierskiego Wydziału Teatralnego Uniwersytetu Babes-Bolyai w Cluj (HNG,  

17 min.)  

 Coming Home ze Szkoły Sztuk Performatywnych Uniwersytetu w Lincoln (ENG,  

19 min.) 

 

12:20, 17:30 

 In the Bank z Uniwersytetu Sooreh w Teheranie (PRS, 18 min.) 

 Głosy z Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w 

Warszawie (PL, 17 min.)  

 Sárkánymese tíz hangra – abszurd mese (Smocza opowieść na 10 głosów) z 

Węgierskiego Wydziału Teatralnego Uniwersytetu Babes-Bolyai w Cluj (HNG, 29 

min.)  

 

13.30, 18:40 

 The journey of Peter Markham ze Szkoły Sztuk Performatywnych Uniwersytetu w 

Lincoln (ENG, 15 min.)  

 Wiek słońca, portret samotności z Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. 

Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (PL/ESP, 25 min.) 

 Broken ze Szkoły Sztuk Performatywnych Uniwersytetu w Lincoln (ENG, 60 min.) 
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BILETY: 

Sprzedaż biletów na wszystkie spektakle prowadzi kasa Teatru Collegium Nobilium 

w dniach 10-27.06 w godz. 11.00-19.00 (od poniedziałku do piątku), 

tel. 22 635 99 39 lub 22 831 02 16 wew. 202 

mail: rezerwacja.tcn@at.edu.pl 

W trakcie Festiwalu kasa TCN czynna w godz. 10.00-21.30. 

W dniu spektaklu sprzedaż biletów tylko w kasie teatru, w którym spektakl jest prezentowany 

(na dwie godziny przed rozpoczęciem). 

Ceny bietów: normalny 30 zł, ulgowy 20 zł, off 15 zł  

www.festiwal.at.edu.pl   /   www.festival.at.edu.pl 

www.facebook.com/mfstitself  

 

SCENY FESTIWALOWE: 

Akademia Teatralna – Teatr Collegium Nobilium, Sala im. Jana Kreczmara, Aula i Sala 

Biała 

Teatr Narodowy – Scena na Wierzbowej i Scena Studio 

Teatr IMKA 

Teatr Studio 

Instytut Teatralny 
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BIURO FESTIWALOWE: 

CEZARY MORAWSKI – dyrektor Artystyczny festiwalu 

BEATA SZCZUCIŃSKA – zastępca dyrektora festiwalu 

AGNIESZKA ZAJK-TWORKOWSKA – zastępca dyrektora festiwalu 

DANUTA JANICKA-MIERZWA – kierownik Biura Festiwalowego 

ANNA BYŚ – koordynatorka imprez towarzyszących 

DAWID MLEKICKI – specjalista ds. logistyki 

ADAM OZGA – koordynator obsługi studenckiej festiwalu 

GRZEGORZ PINDELSKI - koordynator obsługi studenckiej festiwalu 

KLAUDIA BŁAZIK – asystentka dyrektora festiwalu / koordynatorka warsztatów 

SABINA ZYGMANOWSKA – opieka nad Jury 

JUSTYNA CZARNOTA – asystentka specjalisty ds. logistyki 

HANNA USAREWICZ – koordynatorka napisów i tłumaczeń 

SZYMON KAZIMIERCZAK – redaktor publikacji festiwalowych  

KAROLINA MATUSZEWSKA  – redaktor publikacji festiwalowych 

ANNA PIOTROWSKA – specjalista ds. promocji  

 

AKADEMIA TEATRALNA IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE 

ul. Miodowa 22 / 24, 00-246 Warszawa 

tel. 22 831 02 16 

www.at.edu.pl 

 


