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Szanowni Państwo,
już po raz czwarty zapraszamy do udziału w unikalnym na skalę europejską 
wydarzeniu Materia Prima 4. Międzynarodowym Festiwalu Teatru Formy. 
Zaprezentujemy najwybitniejsze spektakle teatru formy z całego świata: Francji, 
Holandii, Kanady, Litwy, Niemiec, Wietnamu, Włoch, Szwajcarii i USA. 

Zapraszamy produkcje obecne na międzynarodowych, prestiżowych festiwalach, 
doceniane przez publiczność na całym świecie, wielokrotnie nagradzane. Prezentujemy 
spektakle odkrywcze i zaskakujące, w których teatr łączy się z nowym cyrkiem 
i teatrem tańca, taniec przeplata z multimediami, a także formami teatru lalek, 
masek i cieni. Materia Prima jest adresowanym do widzów dorosłych Festiwalem 
polskich prapremier i artystów odkrywanych dla polskiej publiczności.

Zobaczą Państwo dziesięć niezwykłych i bardzo różnorodnych przedstawień. Gwiazdą Festiwalu 
będzie Daniel Finzi Pasca ze Szwajcarii – wizjoner teatru, aktor, reżyser inscenizator, twórca 
sukcesów słynnego Cirque du Soleil. Artysta przyjedzie do Polski po raz pierwszy i zaprezentuje 
olśniewający, surrealistyczny spektakl „La Verità” z udziałem dwunastu artystów-akrobatów. 

Znana ze śmiałych eksperymentów Compagnie Marie Chouinard z Kanady przywiezie legendarny 
spektakl „bODY_rEMIX/gOLDBERG _vARIATIONS”, którym zmieni wszystkie wyobrażenia o sztuce 
baletu i tańca. Oglądając produkcję „Horror” Jakopa Ahlboma z Holandii nie tylko przeżyją Państwo 
odegrany po mistrzowsku film grozy w teatrze, ale z pewnością nie usiedzą sokojnie na krzesłach. 

Po raz kolejny w osłupienie wprawią nieziemskie akrobacje NoGravity Dance Company 
z Włoch w ich najnowszym przedstawieniu „Aria”, zaprzeczające wszelkim zasadom 
grawitacji. Podczas spektaklu „Pixel” CCN Créteil & Val-de-Marne / Compagnie Käfig 
z Francji zanurzą się Państwo w wirtualnej przestrzeni, stworzonej dzięki interakcji sztuki 
hip-hopu i multimediów. Oryginalnie wykorzystane formy teatru lalek, przedmiotów i masek 
dla widzów dorosłych będzie można spotkać w produkcjach: TAMTAM objektentheater 
z Holandii, Numen Company z Niemiec oraz Vilniaus Teatras Lėlė z Litwy.

Nie zabraknie też wątków orientalnych. Artyści z Iranu i USA –  Fictionville Studio & Banu 
Productions – zaprezentują przedstawienie „Ogniste pióra: perska epopeja". To spektakl 
teatru cieni, masek i filmu, rekomendowany przez hollywoodzkiego filmowca Francisa Forda 
Coppolę. Thang Long Puppetry Theatre z Wietnamu w wypełnionym wodą basenie odegra 
spektakl wietnamskich lalek wodnych, wywodzący się z tradycji sięgającej XI wieku. 

Materia Prima jest Festiwalem stworzonym wbrew ogólnie panującym trendom w sztuce. 
Zamiast brzydoty i dyskusji o wszechobecnym kryzysie kultury, za którą czai się kryzys 
cywilizacyjny, proponujemy porządkowanie świata. Czeka zatem na Państwa duża dawka 
piękna, wzruszenia i zachwytu – słowem wiele niezpomnianych, teatralnych przeżyć. 

Rada PRogRamowa Festiwalu:

Adolf Weltschek – Dyrektor Artystyczny Festiwalu 
Małgorzata Zwolińska 
Zuzanna Głowacka
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We wrześniu 2016 roku Kraków otrzymał tytuł 
Światowego Miasta Festiwali i Wydarzeń 
Kulturalnych przyznawany przez jurorów 
IFEA Word Festival & Events Association jako 
wyraz uznania za konsekwencję w budowaniu 
pozycji lidera wśród miast festiwalowych 
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Teatr Groteska od lat przyczynia się 
do utrwalania tego zaszczytnego miana. 
Nie tylko poprzez wysokie walory artystyczne 
spektakli repertuarowych i jedyną w swoim 
rodzaju Wielką Paradę Smoków, ale również 
przedsięwzięcia artystyczne, w których 
liczą się wyobraźnia, piękno i emocje. 
Najważniejszym z nich jest Międzynarodowy 
Festiwal Teatru Formy Materia Prima.

W programie tegorocznej, czwartej edycji 
Festiwalu znajdą się najciekawsze spektakle 
twórców z Azji, Ameryki Północnej i Europy, 
pokazywane już na najważniejszych 
światowych festiwalach. W Polsce będziemy 
mogli podziwiać je po raz pierwszy w ramach 
festiwalowych prezentacji. Kraków stanie się 
przez tydzień prawdziwą światową stolicą 
teatru poruszającego wszystkie zmysły 
odbiorców oraz budzącego niekłamane 
uczucia wzruszenia i zachwytu. 

Zachęcam Państwa do udziału w tym 
niezwykłym wydarzeniu. Zapraszam 
na niezapomniane spotkanie 
z najwybitniejszymi twórcami współczesnej 
sceny Teatru Formy i ich kreacjami. 
Poszerzają one granice wyobraźni 
i pozostają na długo w pamięci… 

In September 2016, Krakow was granted 
the IFEA World Festival and Cultural 
Events City award which expresses 
the appreciation for its consistence 
in ascertaining its leadership among 
festival cities in the Central-East Europe.

The Groteska Theatre has long contributed 
to this honourable name by ensuring 
top artistic value of its repertoire, and 
by organising its unique Great Dragons 
Parades, as well as by its artistic enterprises 
that promote imagination, beauty and emotion. 
Materia Prima International Festival of Form 
Theatre is its most important initiative.

The 2017 i.e. the 4th edition of the Festival 
is going to include the most interesting 
productions by Asian, North American and 
European authors which have already been 
shown at major festivals around the world. 
We are going to watch them in Poland for 
the first time within our festival presentations. 
For one week, Krakow is going to become 
the world’s capital city of the theatre 
which appeals to all senses and which 
arouses genuine emotion and delight.

I encourage your participation in this unique 
event. Come and share in the unforgettable 
treat prepared by the most prominent 
authors and producers of the Form 
Theatre. Their productions will expand 
the horizons of your imagination and 
remain in your memory for a long time.

Ladies and Gentlemen,
We have pleasure in inviting you to Materia Prima. 4th International Festival 
of the Form Theatre which is unique on a European scale. We are going to present 
most outstanding performances of the form theatre from all over the world – Canada, 
France, Germany, Holland, Italy, Lithuania, Switzerland, USA and Vietnam. 

We have invited award-winning productions that are shown at prestigious 
international festivals and appreciated by the public all over the world. We are going 
to present innovative and surprising performances which combine theatre with 
new circus and with dance theatre, where dance alternates with multimedia, and 
with puppet, mask, and shadow theatres. Materia Prima is a festival of Polish 
premieres and of artists who have been discovered for Polish adult audiences.

You are going to watch ten unique and most diverse shows. Daniel Finzi Pasca, 
a visionary of the modern theatre, author, director, and producer from Switzerland, 
who is the author of the famous Cirque du Soleil success, is going to be the star 
of the Festival. The artist is going to visit Poland for the first time, to present “La Verità” 
– a dazzling surrealist performance performed by twelve artist acrobats. 

Known for its daring experiments Compagnie Marie Chouinard from Canada 
is going to show the legendary “bODY_rEMIX/gOLDBERG _vARIATIONS” which 
is going to change your thinking about the arts of ballet and dance. While watching 
“Horror” by Jakop Ahlbom from Holland, you will not only experience a masterly 
performed horror in the theatre but you will also find it hard to remain seated.

You are going to be stunned by the superhuman acrobatics by NoGravity Dance Company 
from Italy in their most recent “Aria” premiere. The dancers are going to deny all the principles 
of gravity. During the “Pixel” show by CCN Créteil & Val-de-Marne / Compagnie Käfig 
from France you are going to be immersed in virtual space created by the interaction 
between hip-hop art and multimedia. Unique forms of puppet, object and mask theatres 
for adult audiences will be shown by TAMTAM objektentheater from the Netherlands, 
Numen Company from Germany, and by Vilniaus Teatras Lėlė from Lithuania.

There will also be a touch of Orient. Artists from Iran and USA – Fictionville Studio & Banu 
Productions – are going to play “Feathers of Fire: A Persian Epic” – a 10th century story 
translated into the language of shadow and mask theatre, as well as movie. The show 
has been recommended by the famous filmmaker Francis Ford Coppola. Thang Long 
Puppetry Theatre from Vietnam is going to perform in a pool of water to give you a show 
of Vietnamese water puppets, a traditional form that dates back to the 11th century.

Materia Prima is a festival that confronts the common trends in art. Instead of ugliness 
or discussion about the widespread crisis of culture fed by the crisis of civilization, we encourage 
presentations that systematise the world. You are therefore going to indulge in a generous 
portion of beauty, emotion and delight. Come and share in these unforgettable moments.

the Festival’s PRogRam CounCil:

Adolf Weltschek – Festival Artistic Director 
Małgorzata Zwolińska 
Zuzanna Głowacka

Jacek Majchrowski 
PRezydent miasta KRaKowa / the mayoR oF KRaKow
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22.02.2017 Ś r o d a  /  W e d n e s d a y 
18:00 TaMTaM objekTenTheaTer (holandia / holland) 

HEROSI Z ŻELAZA I INNI … / RUSTY NAILS AND OTHER HEROES
Teatr Groteska – Sala Kopułowa

20:30 CoMpagnie Marie Chouinard (Kanada/Canada)
bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS
Centrum Kongresowe ICE Kraków – Sala Teatralna 

23.02.2017 C z W a r T e k  /  T h u r s d a y 
18:00 TaMTaM objekTenTheaTer (holandia / holland) 

HEROSI Z ŻELAZA I INNI … / RUSTY NAILS AND OTHER HEROES 
Teatr Groteska – Sala Kopułowa

20:30 CoMpagnie Marie Chouinard (Kanada/Canada)
bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS
Centrum Kongresowe ICE Kraków – Sala Teatralna 

20:30 nograviTy danCe CoMpany We WspółpraCy z/in Co-operaTion WiTh: 
aCCadeMia FilarMoniCa roMana i/and TeaTro oliMpiCo (włoChy /italy)
ARIA
Nowohuckie Centrum Kultury

24.02.2017 p i ą T e k  /  F r i d a y 
18:30 CoMpagnia Finzi pasCa (szwajCaRia/switzeRland)

LA VERITÀ
Centrum Kongresowe ICE Kraków – Sala Audytoryjna

20:30 nograviTy danCe CoMpany We WspółpraCy z/in Co-operaTion WiTh: 
aCCadeMia FilarMoniCa roMana i/and TeaTro oliMpiCo (włoChy /italy)
ARIA
Nowohuckie Centrum Kultury

20:30 jakop ahlboM (holandia / holland)
HORROR
Centrum Kongresowe ICE Kraków – Sala Teatralna

25.02.2017 s o b o T a  /  s a T u r d a y
20:30 CoMpagnia Finzi pasCa (szwajCaRia/switzeRland)

LA VERITÀ
Centrum Kongresowe ICE Kraków – Sala Audytoryjna

20:30 jakop ahlboM (holandia / holland)
HORROR
Centrum Kongresowe ICE Kraków – Sala Teatralna

18.02.2017 s o b o T a  /  s a T u r d a y 
18:00 nuMen CoMpany (niemCy/geRmany) 

LIMEN & COCON 
Teatr Groteska – Sala Kopułowa

20:30 CCn CréTeil & val-de-Marne / CoMpagnie käFig (FRanCja/FRanCe)
PIXEL 
Centrum Kongresowe ICE Kraków – Sala Teatralna 

19.02.2017 n i e d z i e l a  /  s u n d a y 
18:00, 20:30 Thang long puppeTry TheaTre (wietnam / vietnam) 

TRADYCYJNE LALKI WODNE / TRADITIONAL WATER PUPPET SHOW 
Centrum Kongresowe ICE Kraków – Sala 5

18:00 nuMen CoMpany (niemCy/geRmany) 
LIMEN & COCON 

Teatr Groteska – Sala Kopułowa

20:30 CCn CréTeil & val-de-Marne / CoMpagnie käFig (FRanCja/FRanCe)
PIXEL 
Centrum Kongresowe ICE Kraków – Sala Teatralna 

20.02.2017 p o n i e d z i a ł e k  /  M o n d a y
18:00 FiCTionville sTudio & banu produCTions (usa)

OGNISTE PIÓRA: PERSKA EPOPEJA / FEATHERS OF FIRE: A PERSIAN EPIC 
Nowohuckie Centrum Kultury

20:30 vilniaus TeaTras lėlė (litwa/lithuania)
PIASKUN / THE SANDMAN 
Małopolski Ogród Sztuki

21.02.2017 W T o r e k  /  T u e s d a y
18:00, 20:30 Thang long puppeTry TheaTre (wietnam / vietnam)

TRADYCYJNE LALKI WODNE / TRADITIONAL WATER PUPPET SHOW
Centrum Kongresowe ICE Kraków – Sala 5

18:00 FiCTionville sTudio & banu produCTions (usa)
OGNISTE PIÓRA: PERSKA EPOPEJA / FEATHERS OF FIRE: A PERSIAN EPIC 
Nowohuckie Centrum Kultury

20:30 vilniaus TeaTras lėlė (litwa / lithuania) 
PIASKUN / THE SANDMAN
Małopolski Ogród Sztuki

prograM FesTiWalu / FesTival prograMMe
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Wizualny i emocjonalny szok. Absolutna rewelacja. / „TéléraMa sorTir” (FranCja)

A visual and emotional shock. An absolute revelation. / ”TéléraMa sorTir” (FranCe)

Taniec, śpiew, humor, poezja i widowiskowe akrobacje – taki 
jest nowy, zdumiewający spektakl Daniele Finzi Pasca. 
Trzeba koniecznie zobaczyć. / „les eChos”, paryż (FranCja)

Dance, singing, humour, poetry and spectacular acrobatics – 
this is what the new astonishing show by Daniele Finzi 
Pasca is. A must. / ”les eChos”,paris (FranCe)
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GWIA ZDA FESTIWALU  
THE STAR OF THE FESTIVAL

DANIELE FINZI PASCA
The auThor of The 

Twórca  
sukcesów CIRQUE DU SOLEIL

successes

„La Verità” Viviana Cangialosi/Compagnia Finzi Pasca © Patrick Berger
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LIMEN & COCON
Two short plays presented one evening. Puppets made with utmost precision, and 
a masterly animation. Uta Gebert, a German young generation artist, lures us into 
her world of poetry and metaphysics. “Am I indeed the person I am?” – such questions 
can only be asked in puppetry for adults. “Limen” refers to the work of Franz Kafka, 
and “Cocon” is a voiceless conversation about identity and the act of creation. 

Uta Gebert is a graduate of two renowned puppeteering schools: Hochschule für Schauspielkunst 
“Ernst Busch” in Berlin, and École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette Charleville-

Mézières in France. Since 1996, she has worked as an independent artist. She has also cooperated 
with the star of the visual theatre Roman Paska (New York), as well with other artists. In 2015, Uta 
Gebert was distinguished with the Prize for Creation/Experimentation for contemporary artists 
who contribute to the revival of the language, practice and aesthetics of the arts of puppetry. 

Uta Gebert’s work is uniquely aesthetic. Her plays are mostly voiceless, and meaning 
is carried by her minimalist images. Uta Gebert creates her artistic world with great 
sensitivity, and her puppets are able to oscillate between presence and absence. Her 
intimate plays have their specific rhythm, which stimulates an extraordinary contact with 
the audience and creates a poetic drama experience created by almost invisible gestures.

METAPHYSICS AND PUPPETS ONLY FOR ADULT AUDIENCES. 
WORTH ASCERTAINING ITS WORTH! POLISH PREMIERE.

nuMen CoMpany (nieMCy/gerMany) 

LIMEN & COCON
liMen: konCepCja, reżyseria, sCenograFia, lalki /idea, direCTion, seT design, 
puppeTs: uta gebeRt; WspółpraCa arTysTyCzna/arTisTiC CollaboraTion: uRsula 
gebeRt, gabRiel heRmand-PRiquet; Muzyka/MusiC ulRiCh Kodjo wendt, maRK baduR; 
kosTiuMy/CosTuMes: sonja albaRtus, uta gebeRt; WysTępuje/CasT: uta gebeRt
koprodukCja/Co-produCTion: sChaubude beRlin; WsparCie/
supporT: Fonds daRstellende Künste e. v.

CoCon: konCepCja, reżyseria, sCenograFia, lalki /idea, direCTion, 
seT design, puppeTs: uta gebeRt; Muzyka/MusiC: moRgan daguenet; 
Wideo/video: silja lex; WysTępuje/CasT: uta gebeRt
koprodukCja/Co-produCTion: sChaubude beRlin

Dwie miniatury sceniczne prezentowane jednego wieczoru. Niezwykle precyzyjnie wykonane 
lalki i mistrzowska animacja. Niemiecka artystka młodego pokolenia Uta Gebert wciąga nas 
w swój pełen poezji i metafizyki świat. „Czy jestem tym, kim jestem?” – takie pytania padają 
tylko w teatrze lalek dla dorosłych. Limen (w języku łacińskim próg) zaznacza miejsce wejścia 
i przejścia. Początkowo inspiracją dla powstania spektaklu było opowiadanie Franza Kafki , 
ale dość szybko Uta Gebert skoncentrowała się bardziej na wewnętrznym życiu bohaterów. 
Powstało lalkowe haiku. „Cocon” jest natomiast niemą rozmową o tożsamości i akcie kreacji.

Uta Gebert jest absolwentką dwóch uznanych szkół lalkarskich: Hochschule für Schauspielkunst 
„Ernst Busch” w Berlinie i École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette Charleville-

Mézières we Francji. Od 1996 roku tworzy jako niezależna artystka. Współpracowała m.in. 
z taką gwiazdą teatru wizualnego jak Roman Paska (Nowy Jork). W 2015 roku Uta Gebert 
została wyróżniona Nagrodą za Twórczość/Eksperyment przyznawaną artystom, którzy 
przyczyniają się do odnowienia języka, praktyk i estetyki współczesnego teatru lalek. 

Prace Uty Gebert mają wyjątkowy styl estetyczny. Jej spektakle są najczęściej 
pozbawione słów, a nośnikiem znaczeń są kreowane przez nią minimalistyczne obrazy. 
Uta Gebert tworzy swój artystyczny świat z dużą wrażliwością, a jej lalki mają umiejętność 
oscylowania pomiędzy obecnością i nieobecnością. Intymne przedstawienia posiadają 
też specyficzny rytm, co wpływa na wyjątkowy kontakt z widzem, tworząc poetyckie 
doświadczenie teatralne, kreowane za pomocą prawie niewidocznych gestów.

Lalki Uty Gebert nigdy nie zdradzają gdzie patrzą, ich oczy błądzą. Zdają się kontemplować 
przestrzenie symboliczne, których nie da się ustalić. Są wszędzie i nigdzie. To przyszłość, 
przeszłość, życie i śmierć. Kiedy próbujemy wejść do tego świata on znika, ale zawsze mamy 
wrażenie, że jest nam dziwnie bliski i że wszyscy go skądś znamy. / gerT engel (nieMCy)

METAFIZYKA I LALKI TYLKO DLA DOROSŁYCH. WARTO 
SIĘ PRZEKONAĆ, ŻE WARTO! POLSKA PRAPREMIERA.
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PIXEL
A refined performance by choreographer Mourad Merzouki and visual artists Adrien M / 
Claire B which has “enchanted the world” (France Culture Radio). “Pixel” is a perfect 
marriage of art and technology. The dazzling multimedia projections fully harmonise 
with its dynamic choreography. An excellent interaction of dance with multimedia. 

The world famous Compagnie Käfig was established in 1996 at the initiative of choreographer 
Mourad Merzouki. Ever since, 27 plays have been created and shown in over 700 cities. 
Over the 20 years, Compagnie Käfig has given 2800 highly successful performances 
for over a million viewers in 58 countries. Mourad Merzouki has transformed street 
hip-hop into a form of art presented on major world stages. Compagnie Adrien M / 
Claire B, created by artists Adrien Mondot and Claire Bardainne, has dealt with digital 
and performative art since 2004. Their creations include both stage performances and 
exhibitions where the real world meets the virtual world thanks to the use of IT tools. 
Human body has always been at the core of their artistic and technological quest. 

The project came to my mind when I first saw the works by Adrien Mondot and Claire 
Bardainne. I could not tell the real from the virtual, and all at once I made my decision 
to try and combine the world of interactive video projections with dance. The work 
reversed my perception of gesture and movement on the stage. / Mourad Merzouki

Mourad Merzouki is a master of fusion. / “jerusaleM posT” (israel)

A magical and intoxicating performance. / “FranCe 2 Tv” (FranCe)

HYPNOSIS IN THE VIRTUAL SPACE GUARANTEED!  
POLISH PREMIERE.

CCn CréTeil & val-de-Marne / CoMpagnie käFig – 
dir. Mourad Merzouki (FranCja/FranCe)

PIXEL
reżyseria i ChoreograFia/arTisTiC direCTion and Choreography: mouRad meRzouKi; 
konCepCja/ConCepT: mouRad meRzouKi i/and adRien m / ClaiRe b; produkCja MulTiMedióW/
digiTal produCTion: adRien mondot & ClaiRe baRdainne; Muzyka/MusiC: musiC aRmand amaR
produCenT WykonaWCzy/exeCuTive produCer: CentRe ChoRégRaPhique 
national de CRéteil et du val-de-maRne/ComPagnie KäFig; koproduCenCi/
Co-produCers: maison des aRts de CRéteil, esPaCe albeRt Camus – bRon; 
przy WsparCiu/WiTh The supporT oF: ComPagnie adRien m/ClaiRe b

Pełen finezji spektakl choreografa Mourada Merzouki i artystów wizualnych 
Adrien M / Claire B „oczarował świat” (France Culture Radio). „Pixel” jest perfekcyjnym 
mariażem sztuki i techniki. Wprawiające w zachwyt projekcje multimedialne współgrają 
idealnie z dynamiczną choreografią. To doskonała interakcja tańca i multimediów. 

Znana na całym świecie Compagnie Käfig powstała w 1996 roku z inicjatywy choreografa 
Mourada Merzouki. Od tego czasu stworzyła 27 spektakli, zagranych w ponad 700 miastach. 
W ciągu 20 lat Compagnie Käfig zagrała z wielkim sukcesem 2800 przedstawień w 58 krajach 
dla ponad milionowej publiczności. Mourad Merzouki przekształcił uliczny hip-hop w formę 
sztuki prezentowaną na najważniejszych światowych scenach. Compagnie Adrien M / Claire B, 
tworzona przez artystów Adrien Mondot i Claire Bardainne, działa w obszarze sztuki cyfrowej 
i performatywnej od 2004 roku. Ich kreacje obejmują zarówno przedstawienia teatralne 
jak i wystawy, w których, przy użyciu narzędzi technologii informacyjnej, łączą świat realny 
i wirtualny. W centrum ich poszukiwań artystycznych i technologicznych stoi zawsze ludzkie ciało. 

Projekt Pixel narodził się, kiedy po raz pierwszy ujrzałem prace Adrien Mondot 
i Claire Bardainne. To była fascynacja od pierwszego wejrzenia: nie byłem w stanie 
odróżnić świata realnego od wirtualnego i od razu podjąłem decyzję, żeby wraz 
z nimi spróbować połączyć świat interaktywnych projekcji wideo z tańcem. Ta praca 
odwróciła moje postrzeganie gestu i ruchu na scenie. / Mourad Merzouki

Mourad czuje doskonale nasz świat abstrakcyjnej grafiki. To z jego inspiracji stworzyliśmy 
nowe cyfrowe formy i animacje. Podobnie jak w malarstwie iluzjonistycznym staramy się 
zaburzać percepcję, tak by w pewnym momencie publiczność nie mogła się zorientować 
w tym, co jest prawdziwe, a co prawdziwe nie jest. / Claire bardainne i adrien MondoT 

Mourad Merzouki to choreograf będący mistrzem teatru fusion. / „jerusaleM posT” (izrael)

 Spektakl magiczny i zniewalający. / „FranCe 2 Tv” (FranCja)

HIPNOZA W WIRTUALNEJ PRZESTRZENI 
GWARANTOWANA! POLSKA PRAPREMIERA.
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TRADITIONAL  
WATER PUPPET SHOW
Vietnamese water puppetry is a tradition that dates back as far as the 11th century. 
Colourful water puppets are going to be animated in a pool of water with a background 
folk music accompaniment. Puppeteers are hidden and the secret of manipulation will 
be revealed only at the end of the performance. The plot of this unique presentation refers 
to Vietnamese folklore. We are going to see both fantastic, historic and generic scenes. 
We will be welcomed by Teu – the name meaning “laughter” – a unique figure of a joker 
who is the embodiment of typical Vietnamese traits: optimism, good sense of humour, 
and intelligence. We are going to admire the dances of mythical beasts like Dragon, 
Fenix, Lion and Turtle. We are going to see a boy taming a bull, children bathing in a river, 
farmers at work, fishermen and villagers catching frogs, and many other characters.

The music background for the traditional Vietnamese water puppet show involves mostly 
original percussion instruments (all types of drums, wood and bamboo bells and flutes, 
gongs, horns, sea shells) which structure the show’s rhythm. There are also some songs. 
All the puppets are made with utmost diligence, and though they replicate traditional patterns 
that are hundreds of years old, they are still marked with original traits of their creators. 

Thang Long Puppetry Theatre is a theatre with a 45-years long tradition. 
The artists have performed in over 40 countries all over the world including Japan, 
New Zealand, the Czech Republic, Mongolia, Germany, Mexico, Cuba, France.

DISTANT EXOTICA BROUGHT NEAR – IN KRAKOW ONLY. 
INTRIGUING! FOR THE FIRST TIME IN POLAND.

Thang long puppeTry TheaTre (WieTnaM/vieTnaM)

TRADYCYJNE  
LALKI WODNE
reżyseria/sTage direCTion: nguyen hoang tuan; sCenograFia, projekT lalek/
seT design, puppeTs design: Chu van luong; Muzyka/MusiC: tRadyCyjna muzyKa 
wietnamsKa Cheo/tRaditional vietnamese musiC Cheo; kieroWnik TeChniCzny/
TeChniCal direCTor: nguyen huu tuan; TłuMaCz/inTerpreTer: nguyen thi biCh ngoC; 
WysTępują/CasT: tRan xuan tRung, siu y ban, le Chi Kien, le tuan linh, le minh tuannguyen, 
hoang bao Khanh, nguyen thi thanh huong, ngo thi hien, nguyen Phuong nhi

Wietnamskie lalki wodne to oryginalna tradycja azjatycka sięgająca XI wieku. Barwne lalki będą 
animowane w wypełnionym wodą basenie, przy dźwiękach ludowej muzyki. Aktorzy pozostaną 
niewidoczni, a cały sekret poruszania lalkami ujawni się dopiero pod koniec przedstawienia. 
Fabuła unikalnej na skalę światową prezentacji będzie nawiązywać do wietnamskiego folkloru. 

Zobaczymy zarówno scenki fantastyczne, historyczne, jak i rodzajowe. Przywita nas 
Teu – znaczenie jego imienia to „śmiech” – unikalna postać wesołka, będącego 
ucieleśnieniem typowych cech Wietnamczyków: optymizmu, poczucia humoru, 
inteligencji. Podziwiać będziemy tańce mitycznych zwierząt Smoka, Feniksa, Lwa 
i Żółwia. Zobaczymy chłopca ujeżdżającego byka, dzieci kąpiące się w rzece, 
farmerów przy pracy, rybaków oraz wieśniaków łapiących żaby i wiele innych.

Na warstwę muzyczną przedstawienia tradycyjnych wietnamskich lalek wodnych składają się 
przede wszystkim dźwięki oryginalnych instrumentów perkusyjnych (różne rodzaje bębnów, 
bambusy, gongi, rogi, muszle), które budują rytmikę spektaklu. Pojawiają się także piosenki.

Uroda lalek występujących w tym teatrze jest niezwykła. Wszystkie są wykonane z dużą 
pieczołowitością. Mimo że powielają utrwalone setkami lat tradycji wzorce, noszą 
na sobie oryginalny rys twórcy. Wykonywane są z drewna, a następnie lakierowane.

Thang Long Puppetry Theatre to teatr z 45-letnią tradycją. Artyści odwiedzili 
już 40 krajów na całym świecie, w tym: Japonię, Nową Zelandię, 
Czechy, Mongolię, Niemcy, Meksyk, Kubę, Francję.

EGZOTYKA Z DALEKA – Z BLISKA TYLKO W KRAKOWIE. 
INTRYGUJĄCE! PO RAZ PIERWSZY W POLSCE.

„Tradycyjne lalki wodne” Thanglong Water Puppet Theatre

 50 min.



Po pierwsze i przede wszystkim wyjątkowo piękne przedstawienie (…) subtelne, 
wyrafinowane, o estetyce najwyższej próby. / „Menų FakTūra” (liTWa)

Firstly and predominantly, it is a uniquely beautiful show (…) subtle, sophisticated, 
with most advanced aesthetics. / ”Menų FakTūra” (liThuania)

Emiliano Pellisari nie jest po prostu choreografem. To architekt  
ludzkiego ciała. / viTToria oTTolenghi, „resTo del Carlino” (WłoChy)

Emiliano Pellisari is not just a choreographer.  He is an architect  
of the human body. / viTToria oTTolenghi, ”resTo del Carlino” (iTaly)
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FEATHERS OF FIRE: A PERSIAN EPIC
A 10th century Persian epic "Shahnameh" (The Book of Kings) translated into a colourful 
3D world of shadow theatre, mask theatre, and movie. A visually breath-taking cinematic 
shadow play created by Hamid Rahmanian, an Iranian visual artist, and in collaboration 
with shadow master Larry Reed from the USA. The main characters of the magic story 
which is full of unpredictable twists and turns, Zaul and Rudabeh – Persian counterparts 
for Romeo and Juliette, are entangled in merciless fortunes. Will their love win?

The production is most spectacular. It is a masterpiece of live imaging against a large screen 
with the use of shadow theatre techniques and movie. A truly exceptional experience. 
Outstanding Iranian composers, Loga Ramin Torkian and Azam Ali have contributed to the show’s 
success. The oriental music and ornaments take us back to the 10th century Persia. 

The artistic significance of the performance is best evidence by the venues in which it has 
been presented: the Metropolitan Museum of Art (New York), Harvard University (Boston), 
Brooklyn Academy of Music (New York), Freud Theatre (Los Angeles), Cowell Theater 
(San Francisco). The Krakow performance is going to be the first performance outside the USA. 

One of the great epics of all time and my favorite one brought to life in a spectacular 
fashion by Hamid Rahmanian with shadow puppets design and cinematic 
wizardry. / FranCis Ford Coppola – hollyWood FilMMaker

8 actors, 160 puppets , 15 masks and costumes, and 158 animated backgrounds 
rear-projected onto a vast, 15- by 30-foot screen. / ”los angeles TiMes” (usa)

COME TO EXPERIENCE PURE POETRY!  
POLISH PREMIERE. 

FiCTionville sTudio & banu produCTions (usa)

OGNISTE PIÓRA: PERSKA EPOPEJA
kreaCja, projekT, reżyseria/CreaTion, design, sTage direCTion: hamid 
Rahmanian; We WspółpraCy z/in CollaboraTion WiTh: laRRy Reed 
& shadow light PRoduCtions; Muzyka/MusiC: loga Ramin toRKian & azam ali; 
WysTępują/CasT: auReen almaRio, ya wen Chien, CaRyl Kientz, Rose nisKeR, 
FRed C. Riley iii, mohammad talani, loRna velasCo i/and dina zaRiF 
produkCja/produCed by: FiCtionville studio & banu PRoduCtions

To perska epopeja „Shahnameh" (Księga Królów) z X wieku, przeniesiona w barwny, trójwymiarowy 
świat teatru cieni, masek i filmu. Niesamowita produkcja zrealizowana z dużym rozmachem 
przez tandem twórców: irańskiego artystę wizualnego Hamida Rahmaniana we współpracy 
z mistrzem teatru cieni Larrym Reedem. Pierwszy artysta jest stypendystą Guggenheima 
z 2014 roku, a drugi od lat łączy tradycję balijskiego Wayang Kulit z technikami współczesnego 
teatru cieni. Bohaterami tej pełnej magii i zaskakujących zwrotów akcji historii są Zaul i Rudabeh – 
perscy Romeo i Julia, wplątani w nieubłagalne wrzeciono historii. Czy ich miłość zwycięży?

To niezwykle widowiskowa produkcja, majstersztyk obrazu kreowanego na żywo 
na ogromnym ekranie za pomocą technik teatru cieni i filmu. Do sukcesu tego przedstawienia 
przyczynili się także wybitni, pochodzący z Iranu kompozytorzy Loga Ramin Torkian 
i Azam Ali. To właśnie orientalna muzyka (z wykorzystaniem śpiewu oraz takich 
instrumentów jak saz, ney, kamman) i ornamentyka przenoszą nas do X-wiecznej Persji. 

O randze artystycznej tego przedstawienia świadczą miejsca jego prezentacji: 
Metropolitan Museum of Art (Nowy Jork), Harvard University (Boston), Brooklyn 
Academy of Music (Nowy Jork), Freud Theatre (Los Angeles), Cowell Theater 
(San Francisco). Występ w Krakowie będzie pierwszym pokazem spektaklu poza USA. 

Jeden z najwspanialszych eposów wszechczasów i mój ulubiony „Shahnameh” powołany 
do życia w niezwykle spektakularny sposób przez Hamida Rahmaniana, dzięki lalkom teatru 
cieni i filmowym sztuczkom. / FranCis Ford Coppola – hollyWoodzki FilMoWieC

8 aktorów, 160 lalek, 15 trójwymiarowych masek i kostiumów oraz 158 animowanych, filmowych 
planów rzucanych na olbrzymi ekran. Niesamowite! / „los angeles TiMes”(usa)

Zakazana miłość. Morskie okręty i morskie węże. Epicka bitwa, by ocalić starożytną 
Persję. Wydaje się, że powstała kolejna wysokobudżetowa produkcja Disney’owska. 
Czy uwierzycie, że to przedstawienie kreowane na żywo w teatrze, wykorzystujące 
teatr cieni, tradycję tak starą jak ludzkość? Imponujące! / „kCeT”(usa)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z CZYSTĄ POEZJĄ!  
POLSKA PRAPREMIERA. 
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THE SANDMAN
A distinctive performance that combines dance theatre with puppet and mask 
animations. The play has been inspired by the work of E.T.A. Hoffmann showing 
man balancing on the verge of insanity, and suspended in-between the reality and 
fantasy. Immersed in dark visions, the character is forced to set himself against 
his own inner feelings; his soul dies of egoism, lack of faith, and doubt.

The director of the play has been interested mainly in the duality of human soul, and 
in the oscillating between what is alive and what is dead. He has managed to express 
it beautifully through an actor-puppet transformation. The producers have been 
fascinated by Hoffmann’s visual story which let them create a performance within 
the form theatre without the use of words. It is an intricately produced and performed 
show, which is full of beautiful images and surprising metamorphoses, and which 
takes us on a trip to the labyrinth of human subconsciousness and imagination.

The Golden Cross of the Stage awarded by the Lithuanian Ministry of Culture 
for the best 2014 performance in the puppet and object theatre category.

In Radvilavičiūtė’s phantasmagoria all components of the play – the narrative, 
music, scenography, costumes, light, movement and the art of drama – find their 
right places. / helMuTas Šabasevičius, ”Menų FakTūra” (liThuania)

The puppets and masks animated in an unaccomplished manner, as well as the actors build 
an illusion of dualism and transformation. A highly unique show which proves how eloquent 
in its minimalism theatre can be. / jūraTė visoCkaiTė, ”liTeraTūra ir Menas” (liThuania)

A TRUE MIRROR OF HORROR! 

vilniaus TeaTras lėlė (liTWa/liThuania) 

PIASKUN
reżyseria, sCenariusz, projekT lalek/sTage direCTion, sCripT, puppeT design: gintaRė 
Radvilavičiūtė; konsulTaCje sCenariusza/sCripT ConsulTanT: mindaugas valiuKas; 
sCenograFia/seT design: Renata valčiK; Muzyka/MusiC: Rita mačiliūnaitė; 
ChoreograFia/Choreography: sigita miKalausKaitė; WysTępują/CasT: sigita 
miKalausKaitė, ŠaRūnas datenis, maRtynas luKoŠius, deivis saRaPinas, dainius taRutis

Wyrazisty spektakl łączący teatr tańca, animację lalek i masek. Inspirowana twórczością 
E.T.A. Hoffmanna refleksja o człowieku balansującym na granicy obłędu, zawieszonym między 
światem rzeczywistym i fantazją. Zatopiony w czarnych wizjach bohater jest zmuszony 
zmierzyć się z własnym wnętrzem, jego dusza umiera z egoizmu, braku wiary i zwątpienia.

Reżysera przedstawienia zainteresował przede wszystkim temat dualizmu ludzkiej 
duszy, a także oscylowania pomiędzy tym co żywe, a tym co martwe. Udało mu się 
to pięknie wyrazić poprzez transformację aktor – lalka. To rozszczepienie 
oddaje doskonale połączenie tancerza-animatora z manekinem.

Realizatorów spektaklu zafascynowała strona wizualna opowieści Hoffmanna, która 
pozwoliła im stworzyć spektakl teatru formy bez użycia słów. To niezwykle kunsztownie 
wyreżyserowane i zagrane przedstawienie, pełne pięknych obrazów i zaskakujących 
metamorfoz, które zabiera nas w podróż po labiryntach ludzkiej podświadomości i wyobraźni.

Nagroda Złoty Sceniczny Krzyż Litewskiego Ministerstwa Kultury za najlepsze 
przedstawienie 2014 roku w kategorii teatr lalek i przedmiotów.

W fantasmagorii Radvilavičiūtė wszystkie komponenty przedstawienia – narracja, 
muzyka, scenografia, kostiumy, światło, ruch i sztuka gry – znajdują swoje 
właściwe miejsce. / helMuTas Šabasevičius, „Menų FakTūra” (liTWa)

Po mistrzowsku animowane lalki i maski oraz aktorzy budują iluzję dualizmu i transformacji. 
Niezwykle oryginalne przedstawienie, które udowadnia, jak elokwentny w swoim 
minimalizmie może być teatr. / jūraTė visoCkaiTė, „liTeraTūra ir Menas” (liTWa)

PRAWDZIWE ZWIERCIADŁO GROZY! 

foto D. Matvejevas

 60 min.



2120

RUSTY NAILS AND OTHER HEROES
A widely recognised visual theatre presenting a play bordering on theatre and animated 
cartoon. Gérard Schiphorst and Marije van der Sande have experimented with object 
theatre since 1979. The artists have been known for their unique aesthetics and subtle sense 
of humour mixed with absurd. Their shows are based on images rather than on texts. They 
give new significance to incidentally found objects to develop characters for their stories. 

The artists have shown their plays in 27 countries all over the world, including Austria, 
Belgium, Brazil, Canada, France, UK, Norway, South Africa, Portugal, Malesia, Turkey, USA. 
Gérard Schiphorst and Marije van der Sande are the Knights of the Order of Orange-Nassau 
awarded by the Dutch royal family to everyone who has earned special merits for society.

In “Rusty Nails and Other Heroes…” all animation is going to be live – performed right 
at the spectators’ sight, and the simultaneously camera-recorded action is going 
to be visible on the screen. What can an old rusty saw or a piece of gramophone disc 
become? The interpretation is yours. However, one thing is sure: nothing here is what 
it seems to be, and each object can any time be subject to a surprising metamorphosis. 
The performance combines theatre, visual arts and animated cartoon, and objects 
are its characters. The poetic drama is going to take you way to another reality.

 A visual masterpiece at a very high level. / Freek neyrinCk, 
“de Wereld van heT poppenspel” (holland)

A must-see. Excellent animation. A never-ending festival of metamorphosis. / aus greidanus sr.

A BOOST FOR IMAGINATION! POLISH PREMIERE.

TaMTaM objekTenTheaTer (holandia/holland) 

HEROSI Z ŻELAZA I INNI …
konCepCja, reżyseria/idea, sTage direCTion: géRaRd sChiPhoRst i/and maRije 
van deR sande; koMpozyCje MuzyCzne i ŚCieżka dźWiękoWa/ MusiC CoMposiTion 
and soundTraCk:géRaRd sChiPhoRst (tango: oleg Fateev); asysTenT reżysera/
Third eye: jeRoen van westen; konsulTaCja arTysTyCzna/arTisTiC advisors:henK 
boeRwinKel i/and aus gReidanus sR.; asysTenT TeChniCzny/TeChniCal assisTanT: beRt 
nijmeijeR; WysTępują/CasT: géRaRd sChiPhoRst i/and maRije van deR sande

Ceniony na świecie teatr wizualny zaprezentuje spektakl z pogranicza sztuki 
scenicznej i filmu animowanego. Artyści Gérard Schiphorst i Marije van der Sande 
od 1979 roku eksperymentują z teatrem przedmiotów. Znani są ze swojej oryginalnej 
estetyki oraz subtelnego humoru pomieszanego z absurdem. Tworzone przez nich 
spektakle opierają się na obrazie, a nie na tekście. Rzeczom znalezionym, pozornie 
niepotrzebnym, nadają nowe znaczenia i czynią je bohaterami swoich przedstawień. 

Swoje spektakle grali już w 27 krajach świata, m.in. w: Austrii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Norwegii, Południowej Afryce, Portugalii, Malezji, Turcji, USA. Gérard 
Schiphorst i Marije van der Sande są także Kawalerami Orderu Oranje-Nassau, przyznawanego 
w Holandii przez rodzinę królewską osobom szczególnie zasłużonym dla społeczeństwa.

W tym przedstawieniu wszystkie animacje odbędą się w czasie rzeczywistym, na oczach 
widzów, a rejestrowane symultanicznie przez kamerę działania będą widoczne także 
na ekranie. Czym może być stara zardzewiała piła lub kawałek gramofonowej płyty? 
Interpretacja należy do widzów. Jedno jest pewne: tu nic nie jest tym, czym się wydaje, 
każdy przedmiot w każdej chwili może ulec zaskakującej metamorfozie. To powstałe 
na skrzyżowaniu teatru, sztuk wizualnych i filmu animowanego przedstawienie, w którym 
role aktorów grają przedmioty. Poetycki spektakl, który przenosi do innego świata.

Wizualne arcydzieło na bardzo wysokim poziomie. / Freek neyrinCk, 
„de Wereld van heT poppenspel” (holandia)

Koniecznie musicie to zobaczyć. Znakomita animacja. 
Niekończące się święto metamorfozy. / aus greidanus sr.

Wzruszające, współczesne, podróż w świecie wyobraźni.

Fantastyczny i zaskakujący.

Poruszające. Piękno odnalezione na powrót w rzeczach 
wyrzuconych na śmietnik. / z opinii WidzóW

ZASTRZYK DLA WYOBRAŹNI!  
POLSKA PRAPREMIERA.
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Chouinard i jej znakomici tancerze stworzyli wirtuozerski 
spektakl, będący medytację na temat piękna i słabości 

ludzkiego ciała. / „Tagesspiegel”, berlin (nieMCy)

Chouinard and her excellent dancers have created a virtuoso 
performance which is a meditation upon the beauty and weakness 

of the human body. / ”Tagesspiegel”, berlin (gerMany)

Musicie to zobaczyć! Inteligentny i wnikliwie zabawny… Sceny podczas 
których wyskoczycie z krzesła. / „london evening sTandard”(uk)

You have to see this! Clever, thoroughly entertaining… With some genuine  
jump-out-of-your-seat moments. / ”london evening sTandard” (uk)
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bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS
Known for her daring explorations, Marie Chouinard by this revolutionary creation 
changes the idea of ballet, dance and art at large. We are going to contemplate beauty 
and ugliness, as well as the strength and weakness of the human body at the same 
time. It is a poetic and highly emotional story of human condition in the universe. 

Marie Chouinard is known in the dancing environment as an aesthete, experimenter, and 
even provocateur. She is one of the most recognized contemporary choreographers. 
For almost forty years now, the artist has created vivid performances that tend to be long 
remembered. She has created over fifty dance shows and performative actions, musical 
performances, installations and movies. All of them are a reflection of her obsessive 
search for the essence of form and the essence of the human body. Today, Compagnie 
Marie Chouinard dance theatre which was established in 1990 cooperates permanently 
with the famous ImPulzTanz in Vienna, and is present at all significant festivals. 

“bODY_rEMIX/gOLDBERG _vARIATIONS” is a unique interpretation of the "Goldberg Variations" 
by Johann Sebastian Bach. The theme of the drama pertains to the human body freeing itself 
from instruments of oppression, distress and limitations. The play is a poetic exaltation and 
a dream about an unrestrained personal freedom. Marie Chouinard presents a subtle and 
at the same time extravagant, noble and wild performance in which the dancers’ movements 
seem to unravel the mystery of the human body. It is an uncompromising performance 
presented by half-naked dancers that surpasses any idea of the contemporary dance theatre. 

AMAZEMENT AND EXCITEMENT GUARANTEED!  
POLISH PREMIERE.

CoMpagnie Marie Chouinard (kanada/Canada)

bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS
ChoreograFia i reżyseria/Choreography and arTisTiC direCTion: maRie 
ChouinaRd; Muzyka/MusiC: louis duFoRt: waRiaCje na temat waRiaCji/vaRiations 
on the vaRiations; johann sebastian baCh (goldbeRg vaRiations, vaRiations 
5, 6, 8);FRagmenty woKalne/voCal extRaCts oF glenn gould – za zgodą/with 
the PeRmission oF the estate oF glenn gould and sony bmg musiC (Kanada/Canada); 
glenn gould: a state oF wondeR: the ComPlete goldbeRg vaRiations (1955 & 1981)
produkCja/produCTion: ComPagnie maRie ChouinaRd; koprodukCja/
Co-produCTion: national aRts CentRe (ottawa),montReal high lights Festival, 
sChlossFestsPiele (ludwigsbuRg),théâtRe de la ville (PaRyż/PaRis),veniCe biennale, 
white biRd (PoRtland); WsparCie/supporT: imPulstanz (wiedeń/vienna)

Legendarny spektakl słynnej, pochodzącej z Montrealu Compagnie Marie Chouinard. 
Tą rewolucyjną kreacją znana ze swoich śmiałych poszukiwań Marie Chouinard 
zmieniła wyobrażenia o sztuce baletu, tańca i sztuce w ogóle. Kontemplować 
będziemy jednocześnie piękno i brzydotę, a także siłę i słabość ludzkiego ciała. 

Marie Chouinard ma w środowisku tańca opinię estetki, eksperymentatorki, a nawet prowokatorki. 
Jest jednym z bardziej znanych współczesnych choreografów. Artystka od blisko czterdziestu lat 
tworzy wyraziste przedstawienia, które na długo zapadają w pamięć. Ma na swoim koncie ponad 
pięćdziesiąt spektakli tanecznych, a także akcji performatywnych, przedstawień muzycznych, 
instalacji i filmów. Wszystkie one są obsesyjnymi poszukiwaniami esencji formy i esencji ludzkiego 
ciała. Dziś jej założony w 1990 roku teatr tańca Compagnie Marie Chouinard na stałe współpracuje 
ze słynnym ImPulzTanz w Wiedniu i jest obecny na wszystkich znaczących festiwalach. 

Spektakl „bODY_rEMIX/gOLDBERG _vARIATIONS” jest oryginalną interpretacją 
„Wariacji Goldbergowskich” Jana Sebastiana Bacha. Tematem przedstawienia jest 

ciało wyzwalające się z narzędzi opresji, ucisku i ograniczeń. To poetycki hymn 
i marzenie o niczym nieskrępowanej wolności każdego z nas. Spektakl subtelny 
i jednocześnie ekstrawagancki, dostojny i dziki, w którym ruchy tancerzy zdają się 
zgłębić tajemnicę ludzkiego ciała. Bezkompromisowa kreacja z udziałem półnagich 
tancerzy, która wykracza poza wyobrażenia o współczesnym teatrze tańca. 

bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS jest dziwacznie pięknym hołdem 
dla tancerzy i sztuki tańca. / susan Walker, „ToronTo sTar” (kanada)

Najbardziej niezwykła grupa baletowa, jaka współcześnie istnieje. 
 / rosiTa boisseau, „le Monde” paris (FranCja)

ZDUMIENIA I WZRUSZENIA GWARANTOWANE!  
POLSKA PRAPREMIERA.
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ARIA
The sensation of the last festival edition – an aerial dance. In 2015, the delighted 
audience awarded the performance of the ensemble directed by Italian 
author Emiliano Pellisari with unending standing ovation. 

In “Aria” – the group’s most recent production – we will be able to admire surprising choreography 
“suspended” several metres above the stage. The acrobatic dancers in grotesque costumes 
are going to make up a number of geometrical figures in the air in kaleidoscopic sequences. 
The perfection of half-naked bodies of the dancers, their lightness and grace is definitely 
going to stun us again. We are also going to listen to a Baroque music ensemble playing 
and singing. They will present the music by such composers as Antonio Vivaldi, Claudio 
Monteverdi, Giovanni Battista Pergolesi, Giuseppe Tartini. It is going to be an extraordinary 
feast of dance, music and singing – a theatre performance and a concert in one. 

In this unusual creation, Emiliano Pellisari refers to the famous Italian “il teatro delle 
meraviglie” (the theatre of miracles) which in the Baroque era visited most noble European 
courts. The premiere of the show took place in early October in Rome in the famous 
Teatro Olimpico, and four months after that “Aria” is going to be presented in Krakow. 

 Dance, acrobatics, the art of mime, perfectly directed light and special effects all make 
up remarkable images that surprise and totally enthral the audience. / ”la sTaMpa”(iTaly)

Bodies that deny the forces of gravity, that deceive the perception of the eye 
or mind – full satisfaction guaranteed. / ”il giornale”(iTaly)

AN UNFORGETTABLE ONEIRIC SHOW.  
NO GRAVITY PRINCIPLES APPLY!  
POLISH PREMIERE. 

nograviTy danCe CoMpany  
We WspółpraCy z/in Co-operaTion WiTh: aCCadeMia 
FilarMoniCa roMana i/and TeaTro oliMpiCo (WłoChy /iTaly)

ARIA
kreaCja/CreaTion: emiliano PellisaRi; ChoreograFia/Choreography: emiliano 
PellisaRi i/and maRiana PoRCeddu; Wybór Muzyki/MusiC seleCTion: maRiana PoRCeddu; 
WysTępują/CasT: maRiana PoRCeddu, antonella PeRazzo, eva CamPanaRo, nailong 
song, FRanCesCo saveRio CiFaldi, giusePPe liuzzo; Muzyka na żyWo/ live MusiC: 
Roma baRoCCa ensemble; dyrygenT/ConduCTor: loRenzo tozzi; susanne bungaaRd 
(soPRan/soPRano), angelo bonazzoli (soPRan/soPRanist), PRisCa amoRi (sKRzyPCe/
violin), CoRRado stoCChi (sKRzyPCe/violin), matteo sCaRPelli (wiolonCzela/
Cello),CaRolina PaCe (Flet i obój/Flute and oboe), steFano maioRana (teoRba 
i gitaRa, theoRbo and guitaR), loRenzo tozzi (Klawesyn/haRPsiChoRd)

Sensacja ostatniej edycji festiwalu – powietrzny taniec. Występ zespołu 
wybitnego włoskiego twórcy Emiliano Pellisari’ego wywołał w 2015 roku 
zachwyt publiczności i niekończące się owacje na stojąco. 

W ich najnowszym spektaklu „Aria” podziwiać będziemy zaskakującą choreografię 
„zawieszoną” kilka metrów nad ziemią. Tancerze-akrobaci w groteskowych kostiumach 

wykonają w powietrzu szereg geometrycznych figur, następujących po sobie jak 
w kalejdoskopie. Perfekcja półnagich ciał tancerzy, pełnych lekkości i gracji bez wątpienia 
po raz kolejny wprawi nas w osłupienie. Na scenie zobaczymy też barokowy zespół muzyczny, 
wykonujący muzykę instrumentalną i wokalną. Usłyszymy utwory takich kompozytorów 
jak: Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, Giovanni Battista Pergolesi, Giuseppe Tartini. 
Będzie to niezwykła uczta złożona z tańca, muzyki i śpiewu – teatr i koncert w jednym. 

W tej niesamowitej kreacji Emiliano Pellisari odwołuje się do słynnego włoskiego 
“il teatro delle meraviglie” (teatru cudów), który w dobie baroku odwiedzał największe 
europejskie dwory. Premiera spektaklu odbyła się na początku października w Rzymie 
w słynnym Teatro Olimpico. Cztery miesiące po niej „Aria" zagości w Krakowie. 

Taniec, akrobacje, sztuka mimu, perfekcyjnie wyreżyserowane światło 
i efekty specjalne składają się na niezwykłe obrazy, które zaskakują 
i wciągają publiczność bez reszty. / „la sTaMpa” (WłoChy)

Ciała, które zaprzeczają siłom grawitacji, poza percepcją oka i umysłu, 
pełna satysfakcja widza gwarantowana. / „il giornale” (WłoChy)

TO ONIRYCZNE WIDOWISKO, KTÓREGO NIE DA SIĘ 
ZAPOMNIEĆ! POZA WSZELKIMI ZASADAMI GRAWITACJI!  
POLSKA PRAPREMIERA.

„Aria” fot. Diego Reggianti

 120 min.
przerwa/inTermission
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LA VERITÀ
Daniele Finzi Pasca – THE STAR OF THE FESTIVAL – a visionary of the theatre, 
the author of the CIRQUE DU SOLEIL and Cirque Éloize successes. The Leonardo da Vinci 
of the contemporary stage art, Daniel Finzi Pasca is a director, producer and actor 
at the same time. His “Corteo” produced in 2005 for Cirque du Soleil has been attended 
by three million spectators now. In 2016, he created “Luzia” – a new masterpiece for this 
world-famous contemporary circus. The artist is also a producer of the memorable 
ceremonies closing the 20th Winter Olympics in Turin in 2006, closing the Winter 
Olympics in Sochi in 2014, and opening the Paralympic Games in Sochi in 2014.

Compagnia Finzi Pasca is going to visit Poland for the first time, to present a dazzling 
performance bordering on the theatre, new circus, acrobatic theatre, dance 
theatre, music, and singing, performed by 12 artist acrobats. Here poetic images 
come in dreamlike sequences of breath-taking acrobatics, alternating with witty 
scenes of excellent clownery. “La Verità” is a tribute to Salvador Dali. 

It is much more than a show based on acrobatics – it is a never-ending amalgamation 
of dreams, memories and poetry. It is going to delight all those who believe that life 
is a dream worth dreaming. / ”el observador”, MonTevideo (uruguay)

Pasca has created an ambitious and visually dazzling performance, which touches 
upon the most noble ideas. / ”The gazeTTe”, MonTreal (Canada)

 AN ADDICTIVE THEATRICAL MASTERPIECE THAT 
CAN BE WATCHED OVER AND OVER AGAIN. A UNIQUE 
OPPORTUNITY FOR ALL LOVERS OF BEAUTY!  
POLISH PREMIERE.

CoMpagnia Finzi pasCa (szWajCaria/sWiTzerland) 

LA VERITÀ
auTor, reżyser, ŚWiaTło, ChoreograFia/auThor, direCTor, lighTs, 
Choreography: daniele Finzi PasCa; dyrekTor kreaTyWny, produCenT, sCenariusz/
CreaTive direCTor, produCer, sCripT: julie hamelin Finzi; Muzyka, ChoreograFia/MusiC, 
Choreography: maRia bonzanigo; sCenograFia/seT design: hugo gagiulo; produCenT 
WykonaWCzy, konsulTanT arTysTyCzny/exeCuTive produCer, arTisTiC ConsulTanT: 
antonio veRgamini; arTyŚCi/arTisTs: moRia albeRtalli, eRiKa bettin, stéPhane gentilini, 
andRée-anne gingRas-Roy, evelyne laFoRest, FRanCesCo lanCiotti, david menes, maRCo 
Paoletti, Félix salas, beatRiz sayad, Rolando taRquini; kieroWnik Tournée/Tour 
direCTor: andRea CaRuso; zespół TeChniCzny/TeChniCal CreW: allegRa sPeRnanzoni; 
jens leCleRC, niColò baggio, julien de la sablonnièRe, Fabio leCCe  
sponsorzy/sponsors: CoRneRCaRd, gRand hôtel villa Castagnola, 
Fidinam, CaFFè ChiCCo d’oRo, helsinn: inteRnational PaRtneR
PRzez 3 lata CzęśCią PRzedstawienia była oRyginalna KuRtyna salvadoRa dali „tRistian Fou”. 
dzisiaj używana jest jej RePliKa./FoR 3 yeaRs, the oRiginal baCKdRoP oF salvadoR dali 

“tRistan Fou” was PaRt oF the show. nowadays, a RePliCa oF the baCKdRoP is used.

Daniele Finzi Pasca – GWIAZDA FESTIWALU – jest wizjonerem teatru, twórcą sukcesów 
CIRQUE DU SOLEIL i Cirque Éloize, a także spektakularnych ceremonii otwarcia 
i zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Ten Leonardo da Vinci współczesnej sztuki scenicznej 
jest reżyserem, inscenizatorem i aktorem w jednym. Jego przedstawienie „Corteo", 
wyreżyserowane w 2005 roku dla Cirque du Soleil, obejrzało  trzy miliony widzów. 
W 2016 roku stworzył dla tego zespołu, kolejną mistrzowską kreację „Luzia". 

Compagnia Finzi Pasca przyjedzie do Polski po raz pierwszy i zaprezentuje olśniewający 
spektakl z pogranicza teatru, nowego cyrku, teatru akrobacji, teatru tańca, muzyki i śpiewu 
z udziałem dwunastu artystów-akrobatów. W tym przedstawieniu poetyckie obrazy następują 
po sobie jak we śnie. Składają się na nie zapierające dech w piersiach akrobacje, przeplatane 
dowcipnymi scenami wybornej klaunady. „La Verità” jest hołdem dla Salvadora Dali. 

Kunszt, wdzięk, rzadko spotykana wyobraźnia teatralna i niesamowita 
perfekcja.  / „el espeCTador”, bogoTa (koluMbia)

La Verità to dużo więcej niż widowisko oparte na akrobacjach, to niekończące 
przenikanie się marzeń, wspomnień i poezji. Zachwyci tych, którzy wierzą, że życie 
jest snem wartym śnienia. / „el observador”, MonTevideo (urugWaj)

 Pasca stworzył ambitne, wizualnie olśniewające przedstawienie. La Verità 
dotyka rzeczy najwznioślejszych. / „The gazeTTe”, MonTreal (kanada)

TO TEATRALNE ARCYDZIEŁO, KTÓRE UZALEŻNIA I MOŻNA 
JE OGLĄDAĆ W NIESKOŃCZONOŚĆ. NIEPOWTARZALNA 
SZANSA DLA MIŁOŚNIKÓW PIĘKNA! POLSKA PRAPREMIERA.

© Viviana Cangialosi/Compagnia Finzi Pasca

 125 min. 
(przerwa/inTermission)
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HORROR
The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest 
and strongest kind of fear is fear of the unknown. (H.P. Lovecraft)

Experience a movie in the theatre! “Horror” is an ingenious and perfectly produced 
pastiche of horror movies. Black comedy, thrill and absurd. To surprise the audience Jakop 
Ahlbom uses a wide spectrum of special effects and theatrical tricks. And the horror 
genre is just ideal for him. The show is an unquestionable masterpiece of invention. 
The artist loves juggling with cinematographic quotations, and guessing the quotations 
is highly entertaining. In “Horror” Ahlborn has used scenes from cult horrors to create 
a brand new story. In addition, the show is a physical theatre performance perfectly 
played by a perfect acting team that does not need words to tell a murky story.

An old house,haunted by the tragic history of a family. One sister got away. 
What happened to the other one? Upon her return to her family home, she is confronted 
with her suppressed past. The only way to survive is to face the terrible truth.

A black kaleidoscope of nerve-shredding entertainment. / ”The sTage” (uk)

Ahlbom uses special effects to thunderstrike us. The limits of his invention are 
extremely flexible. It is ominous, blood-curdling, chaotic, comic and absurd performance.  
Ahlbom confirms his unique drama talent again. / ”heT parool”(holland) 

An excellent and fascinating show. From the very first scene till the applause the audience are 
ready to jump out of their seats. If we were to score it, the performance would be awarded 
the maximum score. It truly grabs by the throat. / ”CulTuurpodiuMonline.nl” (holland)

UNBELIEVABLE – AND YET POSSIBLE!  
POLISH PREMIERE.

jakop ahlboM (holandia/holland)

HORROR 
konCepCja i reżyseria/ConCepT and sTage direCTion: jaKoP ahlbom; WysTępują/CasT: 
luC van esCh, yanniCK gReweldingeR, judith hazelegeR, silKe hundeRtmaRK, soFieKe 
de KateR, gwen langenbeRg, mauRits van den beRg, ReinieR sChimmel; obsługa TeChniCzna/
TeChniCians: tom vollebRegt, yuRi sChReudeRs, allaRd vonK, miChel van deR weijden, 
RemCo gianotten, alFRed van deR meulen; kieroWnik Tournée/Tour Manager: saRah 
Faye van deR Ploeg; produCenT/produCer: wilma Kuite / alles vooR de Kunsten

Najbardziej pierwotną i najsilniejszą emocją, która towarzyszy ludzkości jest strach. Najbardziej 
pierwotnym i najsilniejszym rodzajem strachu jest strach przed nieznanym. (H.P. Lovecraft)

Przeżyj film w teatrze! „Horror” to pomysłowy i perfekcyjnie zrealizowany pastisz 
filmów grozy. Czarny humor, dreszczyk emocji i absurd. By nas zaskoczyć, Jakop Ahlbom 
wykorzystuje całą gamę efektów specjalnych i teatralnych trików. Gatunek filmów grozy 
świetnie mu to umożliwia. To niezaprzeczalne mistrzostwo inwencji. Artysta uwielbia także 
żonglerkę cytatami z kinematografii. W „Horrorze” wykorzystał sceny z kultowych filmów 
grozy, tworząc za ich pomocą nową historię. Odgadywanie tych cytatów to czysta rozrywka. 
Ponadto to perfekcyjnie zagrany spektakl teatru fizycznego w wykonaniu doskonałego 
zespołu aktorskiego, który nie musi używać słów, by opowiedzieć mroczną historię.

Stary dom, udręczony tragiczną historią pewnej rodziny. Jednej siostrze udało się uciec. 
A co przydarzyło się drugiej? Kiedy wraca do rodzinnego domu konfrontuje się z przeszłością, 
którą wcześniej wyparła. Jedynym sposobem, by przeżyć, jest zmierzenie się ze straszną prawdą.

Prawdziwie przerażający… Czarny kalejdoskop, rozrywka szarpiąca nerwy. / „The sTage” (uk)

Ahlbom wykorzystuje efekty specjalne by nas zaskoczyć. Granice jego inwencji 
są niesłychanie elastyczne. Spektakl złowieszczy, mrożący krew w żyłach, nieuporządkowany, 
komiczny i absurdalny, a wykonanie całości jest znakomite. Ahlbom potwierdza 
po raz kolejny swój wyjątkowy teatralny talent. / „heT parool” (holandia)

Wyśmienity, fascynujący spektakl. Od pierwszej sceny aż do 
oklasków publiczność siedzi na skraju foteli. Gdybyśmy mieli 
nagradzać punktami, to przedstawienie dostałoby maksimum. 
Naprawdę chwyta za gardło. / „CulTuurpodiuMonline.nl” (holandia)

NIE DO WIARY – A JEDNAK TO MOŻLIWE! 
POLSKA PRAPREMIERA.
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Ceny bileTóW 
TiCkeTs priCe 
spekTakl/shoW bileT norMalny

regular TiCkeT 
bileT grupoWy
group TiCkeT*

LIMEN & COCON  
nuMen CoMpany 
TEATR GROTESKA Sala Kopułowa

40 zł/Pln 30 zł/Pln

PIXEL  
CCn CréTeil & val- de- Marne/CoMpagnie käFig 
CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW Sala Teatralna

60 zł/Pln  45 zł/Pln

TRADYCYJNE LALKI WODNE/ 
TRADITIONAL WATER PUPPET SHOW
Thang long puppeTry TheaTre 
CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW Sala S5

40 zł/Pln 30 zł/Pln

OGNISTE PIÓRA: PERSKA EPOPEJA/ 
FEATHERS OF FIRE: A PERSIAN EPIC  
FiCTionville sTudio & banu produCTions 
NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY

60 zł/Pln 45 zł/Pln

PIASKUN/THE SANDMAN 
vilniaus TeaTras lėlė 
MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI

50 zł/Pln 35 zł/Pln

HEROSI Z ŻELAZA I INNI…/ 
RUSTY NAILS AND OTHER HEROES
TaMTaM objekTenTheaTer 
TEATR GROTESKA Sala Kopułowa

40 zł/Pln 30 zł/Pln

bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS 
CoMpagnie Marie Chouinard 
CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW Sala Teatralna 

60 zł/Pln 45 zł/Pln

ARIA 
nograviTy danCe CoMpany 
NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY

60 zł/Pln 45 zł/Pln

LA VERITÀ 
CoMpagnia Finzi pasCa 
CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW Sala Audytoryjna

seKtoR i / seCtoR i: 
100 zł/Pln

seKtoR ii / seCtoR ii:   
80 zł/Pln

seKtoR i / seCtoR i: 
75 zł/Pln

seKtoR ii / seCtoR ii: 
65 zł/Pln

HORROR 
jakop ahlboM 
CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW Sala Teatralna

60 zł/Pln 45 zł/Pln

*  Cena biletu grupowego: przy jednorazowym zakupie co najmniej 10 biletów na jeden 
spektakl oraz przy zakupie biletów na wszystkie spektakle (10 tytułów)

*  The group ticket price: while purchasing minimum 10 tickets for one 
show or while purchasing tickets for all shows (10 titles)

daTe
daTe

MiejsCe
venue

godziny oTWarCia kasy
TiCkeT oFFiCe openning hours

spekTakl
shoW

18.02 sb/sat ICE Kraków 19.30 - 20.30 Pixel

19.02 nd/sun ICE Kraków 17.00 - 20.30 Tradycyjne lalki wodne, Pixel

20.02 Pn/mon NCK 17.00 - 18.00
Ogniste pióra: perska epopeja/
Feathers of Fire: A Persian Epic

21.02 wt/tue NCK 17.00 - 18.00
Ogniste pióra: perska epopeja/
Feathers of Fire: A Persian Epic

22.02 śR/wen ICE Kraków 19.30 - 20.30 bODY_rEMIX/gOLDBERG _vARIATIONS

23.02 Czw/thu NCK 19.30 - 20.30 Aria

24.02 Pt/FRi NCK 19.30 - 20.30 Aria

25.02 sb/sat ICE Kraków 19.30 - 20.30 La Verità, Horror

*  Bilety zakupione przelewem, on-line lub wcześniej zarezerwowane należy odbierać w kasie Teatru Groteska.

*  Tickets purchased with bank transfer, on-line or booked in advance 
should be collected at the Teatr Groteska ticket office. 

sprzedaż i rezerWaCja bileTóW  
sale and booking oF TiCkeTs 
Rezerwacja biletów

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00
tel. 12 633 37 62, 12 632 92 00
centrala: 12 633 48 22, 631 81 80 
wew. 238, 244, 258
rezerwacja@groteska.pl

Kasa biletowa* 
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2

czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–14.00 oraz 16.00–19.00
w sobotę 18.02 i 25.02 oraz w niedzielę 
19.02 w godz. 15.00–19.00

tel. 12 623 79 59; 12 633 48 22 wew. 252 
kasa@groteska.pl

Nr konta: 
Bank PEKAO S.A III O/Kraków  
40 1240 2294 1111 0010 2727 8517

Tickets booking

Monday to Friday, from 8.00 a.m. to 4.00 p.m
ph. (+48) 12 633 37 62, 12 632 92 00
telephone exchange: (+ 48) 12 633 48 22,  
631 81 80 ext. 238, 244, 258
rezerwacja@groteska.pl

Ticket office* 
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2

open from Monday to Friday, from 8.00 a.m. 
to 2.00 p.m and from 4.00 p.m. to 7.00 p.m
on Saturday 18.02, 25.02 and on Sunday 
19.02 from 3.00 p.m. to 7.00 p.m 

ph. (+48) 12 623 79 59; 12 633 48 22 ext. 252 
kasa@groteska.pl

Bank account no.: 
Bank PEKAO S.A III O/Kraków 
40 1240 2294 1111 0010 2727 8517

UWAGA: możliwość zakupu biletów na godzinę 
przed spektaklem w wybranych miejscach 
prezentacji – płatność tylko gotówką.

NOTE: tickets may be purchased one 
hour prior to the show at its venue 
(selected locations) – payment by cash only. 

SALE TEATRALNE/THEATRE HALLS:
•	 Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2
•	 Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17
•	 Nowohuckie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232
•	 Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12
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organizaTor/organiser:

Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 32-121 Kraków 
tel./ph. +48 12 633 48 22, +48 12 631 81 80

groteska@groteska.pl 
www.groteska.pl 

dyrekTor arTysTyCzny FesTiWalu/FesTival arTisTiC direCTor:  
adolF weltsCheK
rada prograMoWa FesTiWalu/The FesTival’s prograM CounCil:  
zuzanna głowaCKa, małgoRzata zwolińsKa, adolF weltsCheK

koordynaTor prograMu/prograMMe CoordinaTor: zuzanna głowaCKa
koordynaTor FesTiWalu/FesTival CoordinaTor: KataRzyna KuźmiCz
koordynaTor TeChniCzny/TeChniCal CoordinaTor: łuKasz RutKowsKi
koordynaTor logisTyCzny/logisTiC CoordinaTor: adam godlewsKi
koordynaTor biura FesTiWaloWego/FesTival oFFiCe CoordinaTor: anna taRnowsKa
produkCja/produCTion: jaCeK stanKiewiCz, edwaRd FiC, dominiKa jaRzyna
pr: agnieszKa malatyńsKa, maRtyna słowiK, voiCe oveR team sławomiR jeneRalsKi
obsługa FinansoWa/FinanCial serviCe: anna jawoRsKa - Kluza, iwona jaRoszeK
biuro sprzedaży/sales oFFiCe: KataRzyna Rosa, RaFał dziRba, aRtuR włodeK 

redakCja/ediTing: zuzanna głowaCKa
opraCoWanie graFiCzne/graphiC design: maCiej szymanowiCz

w w w. ma teriaprima . pl

Projekt „Materia Prima. 4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

paTronaT honoroWy: 
jaCeK KRuPa 
maRszałeK województwa  
małoPolsKiego

PaRtneRzy Festiwalu PatRoni medialni


