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Teatru Groteska zaprasza!

2.Międzynarodowy

Festiw a l

teatru Formy

WEJDŹ
NA STRONĘ
MOBILNĄ
FESTIWALU

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy unikalny na skalę europejską projekt Materia Prima. Forma-Maska. 2. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy. Podczas Festiwalu wystąpią wybitne teatry z całego świata,
które w swoich spektaklach łączą środki wyrazu typowe dla teatru plastycznego, teatru ruchu
i animacji. Tworząc program Festiwalu przyglądaliśmy się twórcom, którzy poszukują teatralnej
esencji czyli właśnie Materii Primy teatru. Takie podejście do sztuki prowadzi do wydobycia na plan
pierwszy: obrazu, ruchu i muzyczności.
Szczególną uwagę zwróciliśmy na malarskość spektakli, zapraszając przedstawienia, w których dominującą rolę odgrywa kompozycja, przestrzeń, światło i faktura obrazu. W tym nurcie zaprezentujemy
spektakle niekwestionowanych mistrzów operowania obrazem m.in.: Hotel Pro Forma, Cie Mossoux
Bonte, Zimmermann & de Perrot, figuren theater tübingen, Teatro Gioco Vita.
Poza spektaklami w przestrzeniach teatralnych wykroczymy także w przestrzeń miasta, dzięki
niezwykle ciekawej instalacji w samym sercu Krakowa artysty Klausa Obermaier’a z Austrii, który
w sposób niezwykle awangardowy łączy taniec z multimediami.
Zaprosiliśmy także produkcje, powstałe na skutek ciekawego zderzenia kulturowego. I tak przedstawienie Zimmermann & de Perrot Chouf Ochouf w wykonaniu Groupe acrobartique de Tanger jest
efektem połączenia ultranowoczesnej pracy szwajcarskich artystów oraz prezentujących tradycyjne
podejście do sztuki akrobatów z Maroka. Innym niezwykle interesującym wydarzeniem, łączącym
z kolei kulturę azjatycką i europejską, będzie opera marionetkowa w języku perskim Aszura w wyko
naniu Aran Puppet Theater z Iranu.
Dla miłośników twórczości awangardowej przygotowaliśmy dwa „wybuchowe” przedstawienia dwóch
francuskich eksperymentatorów Gilberta Peyre’a oraz Jean-Pierre’a Larroche’a.
I wreszcie niekwestionowana gwiazda Festiwalu, światowej sławy duński teatr Hotel Pro Forma
ze spektaklem War Sum Up: Music. Manga. Machines – monumentalne wydarzenie, które przekroczy
każde Państwa wyobrażenie na temat sztuki teatru.
Oprócz spektakli w programie festiwalu znajdzie się wiele wydarzeń towarzyszących: wykłady;
warsztaty teatralne; spotkania z artystami; pokazy filmów; wystawa zdjęć: Teatr formy – esencja
teatru oraz dwudniowa, otwarta dla widza, konferencja naukowa: Materia Prima. Różne oblicza teatru
formy, w której wezmą udział zarówno teoretycy jak i praktycy teatru.
Zaprosiliśmy teatry z 14 krajów: Austrii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Iranu, Kanady, Łotwy, Maroka,
Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Włoch i Polski, które zaprezentują łącznie 12 różnorodnych przedstawień
teatralnych. Zakreślony na dużą skalę projekt będzie odbywał się jednocześnie w sześciu miastach
Małopolski: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Wadowicach, Oświęcimiu i Bukowinie Tatrzańskiej.
Zapraszamy serdecznie!
Zawsze w dobrej FORMIE!

MATERIA PRIMA: PLASTYKA - MAGIA - METAFIZYKA
Adolf Weltschek

Dyrektor Festiwalu

Zuzanna Głowacka

Kierownik Programowy Festiwalu
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Teatr „Groteska” – jedyny i niepowtarzalny – zawsze zajmował wyjątkowe miejsce w twórczym życiu naszego miasta. Jako scena wybitnych inscenizacji i jako
miejsce narodzin cennych inicjatyw, które- jak zainaugurowany przed dwoma
laty Festiwal Teatru Formy – znacząco wzmacniają rangę artystyczną Krakowa.
Materia Prima. Forma. 2. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy to jedno z
najciekawszych cyklicznych przedsięwzięć, które w ostatnich latach wzbogaciły
kalendarium kulturalne Krakowa.
Dzięki organizowanemu przez Groteskę festiwalowi Kraków stał się miejscem spotkania najciekawszych twórców światowej sceny plastycznej. Za
pośrednictwem tego festiwalu nasze miasto włączone zostało w aktualny
nurt międzynarodowego życia teatru formy, a krakowska publiczność zyskała
kontakt z niezależną, nieskrepowaną niczym sztuką, dostarczającą głębokich
przeżyć, poruszającą serca i wyobraźnię.
Gratuluję organizatorom, dziękuję znakomitym artystom, którzy zaszczycili
festiwal swoją obecnością.
Wszystkich miłośników teatru gorąco zapraszam do udziału w tym wspaniałym
wydarzeniu.
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Dyrektor Festiwalu: Adolf Weltschek
Kierownik Programowy Festiwalu: Zuzanna Głowacka
Koordynator projektu: Monika Wiejaczka
Kierownictwo Marketingowe: Olga Lany
PR: Natalia Mączyńska
Kierownictwo techniczne: Edward Fic
Produkcja: Łukasz Rutkowski, Marcin Ochmański, Olga Lany,
Anna Tarnowska, Jacek Stankiewicz
Organizacja widowni: Agnieszka Prusek, Łukasz Gacek, Artur Włodek
Współpraca organizacyjna: Iwona Jaroszek, Anna Jaworska-Kluza, Urszula
Semkowicz-Książek, Teresa Pieprzyk, Krzysztof Mielcarek,
Redakcja: Natalia Mączyńska
Opracowanie graficzne: Maciej Szymanowicz
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13 XI

18.30

Centrum Sztuki „Mościce” w Tarnowie

19.00

17 XI

Magali Chouinard (Kanada) Biała Kobieta
Teatr Groteska (Polska) Hommage à Chagall

Program festiwalu

Centrum Sztuki „Mościce” w Tarnowie

17.00

Klaus Obermaier (Austria) Tańczący dom
fasada Sukiennic w Krakowie

18.00

Aran Puppet Theater (Iran) Aszura
Hala PTG „Sokół” w Krakowie

18.00

Polina Borisowa (Rosja/Francja) Go!

21 XI

18 XI

Magali Chouinard (Kanada) Biała Kobieta

18.00

Klaus Obermaier (Austria) Tańczący dom

20.30

Oorkaan (Holandia) Box Brothers
Aran Puppet Theater (Iran) Aszura
Hala PTG „Sokół” w Krakowie

18.00

Polina Borisowa (Rosja/Francja) Go!

20.30

22 XI

19 XI

Magali Chouinard (Kanada) Biała Kobieta
Compagnie P.P.Dream i Gilbert Peyre (Francja)
Kupido. Właściciel mieszkania położonego w piekle i w raju
Studio TVP w Krakowie-Łęgu

18.00

18.00

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu

20.30

23 XI

18.00

Oorkaan (Holandia) Box Brothers

20 XI

Compagnie P.P.Dream i Gilbert Peyre (Francja)
Kupido. Właściciel mieszkania położonego w piekle i w raju
Studio TVP w Krakowie-Łęgu

18.00

Oorkaan (Holandia) Box Brothers
Polina Borisowa (Rosja/Francja) Go!
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu

20.30

Teatro Gioco Vita & Imperfect Dancers (Włochy) Sen nocy letniej

Hotel Pro Forma (Dania/Łotwa) War sum up: Music. Manga. Machines

20.30

Les Ateliers du spectacle (Francja) À distances

24 XI

Zimmermann & de Perrot (Szwajcaria/Maroko) Chouf Ouchouf
Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie

Studio TVP w Krakowie-Łęgu  Gwiazda festiwalu 
Scena im. St. Wyspiańskiego PWST w Krakowie

18.00

figuren theater tübingen& Compagnie Bagages de Sable
& Theater Stadelhofen (Niemcy/Francja/Szwajcaria)
Hôtel de Rive – Giacomettiego okres horyzontalny
Teatr Groteska w Krakowie

18.00
20.30

Polina Borisowa (Rosja/Francja) Go! Wadowickie Centrum Kultury
Hotel Pro Forma (Dania/Łotwa) War sum up: Music. Manga. Machines

20.30

Les Ateliers du spectacle (Francja) À distances

Scena im. St. Wyspiańskiego PWST w Krakowie

20.30

Polina Borisowa (Rosja/Francja) Go!

20.30

Teatr Groteska w Krakowie

18.00

figuren theater tübingen& Compagnie Bagages de Sable
& Theater Stadelhofen (Niemcy/Francja/Szwajcaria)
Hôtel de Rive – Giacomettiego okres horyzontalny
Oświęcimskie Centrum Kultury

Teatro Gioco Vita & Imperfect Dancers (Włochy) Sen nocy letniej
cena im. St. Wyspiańskiego PWST w Krakowie

18.00

Compagnie Mossoux-Bonté (Belgia) Ciała magnetyczne

Teatr Groteska w Krakowie

18.00

Polina Borisowa (Rosja/Francja) Go!
arnowski Teatr im. L. Solskiego

20.30

Teatr Groteska (Polska) Hommage à Chagall
Teatr Ludowy w Krakowie

eatr Groteska w Krakowie

19.00

Oorkaan (Holandia) Box Brothers
Teatr Groteska w Krakowie

Teatr Groteska w Krakowie

18.00

Zimmermann & de Perrot (Szwajcaria/Maroko) Chouf Ouchouf
Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie

18.00

Teatr Groteska w Krakowie

18.30

Compagnie Mossoux-Bonté (Belgia) Ciała magnetyczne
Teatr Ludowy w Krakowie

Wadowickie Centrum Kultury

18.00

Teatr Groteska (Polska) Hommage à Chagall
Teatr Groteska w Krakowie

fasada Sukiennic w Krakowie

17.00

Polina Borisowa (Rosja/Francja) Go!
Hotel Bukovina w Bukowinie Tatrzańskiej

Teatr Groteska w Krakowie

17.00

Oorkaan (Holandia) Box Brothers
Centrum Sztuki „Mościce” w Tarnowie

18.00

Teatr Groteska w Krakowie

20.30

18.00

Studio TVP w Krakowie-Łęgu  Gwiazda festiwalu 
Scena im. St. Wyspiańskiego PWST w Krakowie

Aran Puppet Theater (Iran)

Aszura

Reżyseria, scenografia, adaptacja: Behrooz Gharibpour • Marionetki: Ali Pakdast, Seyde Maryam
Eghbali • Kostiumy: Maryam Moini • Muzyka: Behzad Abdi • Grafika: Ayrin Gharibpour • Dźwięk: Tahmine
mohamadi • Światło: Amir Mohamadi • Asysta: Ali Pakdast, Sayede Maryam Eghbali Namin (Maryam
Eghbali), Hengameh Sazesh, Sin Yelaghbaygi, Tahmine Mohammadi • Zdjęcia: Reza Moataryan
 Reza Moataryan

Urodzony w irańskim Kurdystanie teoretyk kina i teatru, animator życia artystycznego, aktor i reżyser Behrooz Gharibpour jest postacią niemal fundamentalną dla współczesnej perskiej sceny lalkowej. Przy współpracy z wiedeńskimi
mistrzami z Marionetten Theater powołał do życia w Teheranie teatr lalek Aran,
zapraszając liczną grupę artystów i rzemieślników lalkarstwa. Prócz pracy
twórczej Aran prowadzi także rozległą działalność pedagogiczno-warsztatową.
Behrooz Gharibpour stworzył nowy gatunek teatralny – operę marionetkową,
bazując na starej perskiej tradycji Ta’zieh, teatru, w którym podstawowym
tworzywem dramatycznym jest muzyka i śpiew: „(…) udało nam się otworzyć
te zamknięte szlaki, kreując nowe historie w oparciu o przekazane nam dziedzictwo, nie tylko historyczno-religijne, ale też mistyczne, przy pomocy języka
współczesnego lalkarstwa.”
„Aszura” jest wybitnym efektem pracy Aranu. To istotnie marionetkowa opera,
bowiem wielka ilość pięknych długoniciowych marionetek (animowanych przez
dwudziestu aktorów z wysokiego pomostu) oprawiona jest bogatymi efektami
wizualnymi i dźwiękowymi. Lalki dostojników, dworaków, wodzów i wojowników
rozgrywają rytuał bohaterskich zmagań i męczeńskiej śmierci imama Husajna
ibn Alego, wnuka Mahometa, poległego w bitwie pod Karbalą w 680 r. Sceny
niemal naturalistyczne przeplatają się z symbolicznymi, a oryginalne środki
inscenizacyjne zanurzają opowieść w aurze Orientu. I choć przedstawienie grane
w języku perskim może przysporzyć trudności w rozwikłaniu polityczno-religijnych niuansów, to w istocie widzowie nie mają wątpliwości co do identyfikacji
sił dobra i sił zła, które przezierają przez materię tej mistycznej psychomachii.
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Wspaniałe marionetki poruszane są
z niezwykłą wirtuozerią. Następującym
po sobie scenom towarzyszą
zmiany z ogromnym rozmachem
przygotowanej scenografii, skąpanej
w całej feerii świateł. Opera ta, chociaż
w całości wykonana w języku perskim,
jest zrozumiała dla każdego dzięki
sile wyrazu marionetek, scenografii
i muzyki. To spektakl wyjątkowy,
który koniecznie trzeba obejrzeć.
[Z programu spektalu]

Ashura
Born in the Iranian part of Kurdistan, Behrooz Garibpour, a cinema and theatre theorist, animator of artistic life, actor and
director is a figure fundamental to contemporary Persian puppetry. Having invited the cooperation of a large group of
artists and puppetry craftsmen, he has established the Aran Puppet Theatre in Teheran, in cooperation with the Viennese
Marionetten Theatre. Apart from his creative efforts, Aran is also involved in extensive teaching and workshop work.
Behrooz Garibpour created a new theatrical genre – the marionette opera, based on the Old Persian tradition of Ta’zieh
theatre, in which music and singing are the basic dramatic components: “(…) using contemporary puppetry, we have
succeeded in opening those closed trails, by creating new stories, based on the heritage that has been passed on to us,
not only historical and religious but also mystical”.
“Ashura” is one of the outstanding outcomes of Aran’s work. It is indeed a marionette opera because a lot of its beautiful
long-string marionettes (animated by twenty actors from an elevated platform) are set to some spectacular visual and
sound effects. The puppets of dignitaries, courtiers, military leaders and warriors take part in the ritualised presentation of
the heroic struggle and martyrdom of Imam Hussain ibn Ali, Mohammed’s grandson, who died in the Battle of Karbala in 680.
Almost naturalistic scenes are interspersed here with symbolic ones, and the original means of staging the play immerses
the story in the aura of the Orient. Although the show is staged in the Persian language, which can cause difficulties in
understanding the political and religious nuances, viewers have no problems with identifying the forces of good and evil,
which penetrate through the matter of this mystical psychomachia.
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Compagnie P.P. Dream & Gilbert Peyre (Francja | France)

Kupido.

Właściciel mieszkania
położonego w piekle i w raju

Koncepcja, rzeźby, reżyseria, scenografia: Gilbert Peyre • Tekst: Yves Garnier i fragmenty Pieśni nad
pieśniami • Muzyka: „Mes béatitudes” – Gérard Pesson (fragment); „Mi par d’udir ancora” – Enrico Caruso; „Temps arrêté”
– Raphaël Beau; fragmenty hymnów religijnych • Kierownik techniczny: Loïc Guyon • Doradca techniczny, asystent
scenografa: Vikonte de Bartholin • Aktor: Jean-Yves Tual (Kupidon) • Aktorka: Marie De Oliveira (Panna Młoda); Morgane
Olivier (Gospodarz) • Sopran: Lydie Morales • Głos: Achille Orsoni – Corinne Martin – Gwénola de Luze • Światła: Flore
Marvaud • Inżynier elektronik: Robert Breton • Technik konsoli elektronicznej: Bachir Sam – Juliette Zanon • Inżynier
dźwięku: Fabien Caron • Kostiumy, garderoba: Morgane Olivier • Fotografia: Suzane Brun • Konstrukcja: Anne Pinguet,
Virginie Chevrier, Claude Orsoni, Claude Cottet • Tłumaczenie na język angielski: Nelly Orsoni • Produkcja: Cie P.P.Dream
– Laurence Alfieri • Koprodukcja: Achille Orsoni; LE CENTQUATRE • Przy wsparciu udzielonym przez: Loupi Electronique
and Robert Breton; Le Théâtre de la Marionnette à Paris; Théâtre de la Commune – CDN d’Aubervilliers; Ville de Pantin.

Gilbert Peyre, ten „świrujący elektro-mechano-maniak”, od z górą trzydziestu lat
ożywia wszystko czego się tknie. Swojej artystycznej pasji przydał sporą wiedzę
z zakresu elektroniki, pneumatyki i robotyki. Kosmos jego sztuki to zarazem
„muzeum i maszynownia, wesołe miasteczko, sala koncertowa, cyrk i kościół,
ogród zoologiczny, pokaz iluzjonisty, fantasmagoria, ceremonia, kawalkada
i liturgia, komedia mechaniczna i wesoła apokalipsa”. Tę swoją „rupieciarnię”
określił artysta terminem „sculptur-Opera”, nawiązując zarówno do „operowego” bogactwa używanych przez siebie środków wyrazowych, jak i swoich
mechanicznie animowanych obiektów rzeźbiarskich.

Atmosferą przedstawienie to przypomina „Miasto zagubionych dzieci“, czy
„Delikatesy“ Jean’a-Perre’a Jeunet’a. Co dziwniejsze wśród publiczności
tego wieczoru był Dominique Pinon, ulubiony aktor Jeunet’a. Po tej
informacji raczej bez zaskoczenia przyjęliśmy wiadomość, że w następnym
filmie tego reżysera pt. „Micmacs à tire-Larigot“ z Danym Boonem
zobaczymy mechanicznie animowane rzeźby Gilbert’a Peyer’a.
[„Le Figaro”, Valérie Sasportas]
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 Suzane Brun

„Kupido”, magiczny i zwariowany spektakl z 2010 roku, został zrealizowany
przez Peyre’a w założonym przez siebie w Abuervilliers zespole. Jest to sprośna
wersja opowieści o Adamie i Ewie, prowokacyjnie bezczelna kpina z miłości,
pokazująca, że życie jest zarazem rajem i piekłem. Na scenie, w istnej „kniei
Amora”, spotykają się mechaniczni ludzie z „żywymi” lalkami. Jej gospodarz
(Jean Yves Tual), pół mężczyzna pół kobieta, mieszka wśród lalek – pół aniołów
pół demonów. Na tle zgrzytów i pisków, urwanych słów, nabożnych hymnów,
treli sopranu (Lydie Morales), śpiewającego pikantne teksty (Yves Garnier), szafa
podskakuje i obija się o rozrzucone przedmioty, hasa królik i Panna Młoda (Marie
De Oliveira) przebrana za księżniczkę, noże i urwane głowy tańczą w powietrzu,
tak, że widz staje się zadziwionym obserwatorem dziwnej krainy, rządzącej się
kompletnie niepojętymi zasadami. „Przedstawienie niepokojąco wsącza się
w obszary ludzkiej podświadomości. I chyba właśnie w tym i w niedających
się łatwo wymazać surrealistycznych obrazach tkwi jego siła.”

Cupid. Owner of the Building located on Hell and Paradise
For the past thirty years Gilbert Peyre, that “bizarre electro-mechanic-maniac”, has been bringing to life everything he has
touched. His artistic passion is informed by a considerable knowledge of electronics, pneumatics and robotics. The cosmos
of his art is at the same time “a museum and machine room, amusement park, concert hall, church and circus, zoological
garden, magic show, phantasmagoria, ceremony, cavalcade and liturgy, mechanical comedy and cheerful apocalypse”.
The artist has given this junk-structure a new name of “sculpturOpera”, which relates both to the operatic excess of his
artistic expression and his mechanically animated sculptures.
“Cupid”, the magical and crazy show which premiered in 2010, was realized by Peyre with the troupe he founded in Abuervillier. It is a lewd version of the story of Adam and Eve, a provocatively bald mockery of love, showing us that life is
both paradise and hell. The stage becomes transformed into an authentic “Amor’s lair” in which mechanical people meet
living puppets. The host (Jean Yves Tual), half-man half-woman, lives among puppets, half-angels, half-demons. Against
a background of screeches and squeals, half-spoken words, devotional hymns, soprano trills (Lydia Morales) and juicy
lyrics (Yves Garnier), a wardrobe jumps and bounces off the scattered objects, a rabbit hops along with the Bride (Marie De
Oliveira) who is dressed as a princess; knives and ragged heads dance in the air, so that the viewer becomes an amazed
observer of this strange land, ruled by completely incomprehensible rules. “The show disturbingly leaks into areas of
human subconscious, and this is probably the source of its powerful impact, along with the haunting surrealist imagery”.
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Compagnie Mossoux-Bonté (Belgia | Belgium)

Ciała magnetyczne
Koncepcja: Patrick Bonté • Reżyseria i choreografia: Nicole Mossoux i Patrick Bonté • Muzyka: Thomas
Turine • Nagrania: Ensemble Musiques Nouvelles • Miks dźwięku: Marc Doutrepont • Inscenizacja: Didier
Payen • Kostiumy: Colette Huchard • Reżyseria światła: Patrick Bonté i Pierre Stoffyn • Make-up: Jean-Pierre Finotto
w asyście Véronique Lacroix • Fryzjer: Thierry Pommerell w asyście Marie Maeck • Kierownictwo sceny: Aurélie
Perret • Asystent reżysera: Coralie Vanderlinden • Występują: Bernard Eylenbosch, Odile Gheysens, Sébastien
Jacobs, Yvain Juillard, Leslie Mannès, Frauke Mariën, Maxence Rey, Armand van den Hamer • Produkcja: Compagnie
Mossoux-Bonté • Koprodukcja: Le manège.mons/Centre dramatique & Ensemble Musiques Nouvelles, Charleroi/Danses
– Centre chorégraphique de la Communauté française et La Rose des Vents, Scène Nationale de Villeneuve dʼAscq

Kiedy Nicole Mossoux i Patrick Bonté spotkali się po raz
pierwszy w 1985 roku, niemal od razu postanowili stworzyć
duet. W wyniku współpracy obydwu artystów powstało
pięć filmów i dwadzieścia dziewięć produkcji scenicznych.
W swojej twórczości próbują oni zgłębiać ciemne strony
wrażliwości ludzkiej po to, żeby w rezultacie powstał wizualnie i intelektualnie świeży obraz świata. Ich poszukiwania
balansują na granicy tańca i teatru, próbując znaleźć dla
tych dwóch dyscyplin wspólny, oryginalny język. Produkcje
Compagnie Mossoux-Bonté pokazano dotychczas w 30
krajach świata.
„Ciała magnetyczne” to spektakl zacierający granice między teatrem i tańcem, spektakl, w którym grupa artystów
przez prawie godzinę próbuje się zbliżać i oddalać wzajemnie. Gesty uwodzenia, odpychania, obejmowania, czy wzajemnego ranienia potwierdzają, że mimo tych wysiłków
wciąż są od grupy uzależnieni, nawet wówczas, gdy chcą
się od niej izolować. Przechadzając się jakby od niechcenia, obserwują się nawzajem, zbliżają do siebie, oddalają,
tworzą małe grupki zamykające się na pozostałych, a następnie rozpraszają, by utworzyć nowe koterie… Prowadzą
grę z własnym wizerunkiem w społeczeństwie. Odejścia
i przyjścia, zbliżenia i oddalenia – ileż w tym prawdy o życiu
człowieka. Ot, miniaturowy portret życia.

Kobiety czy mężczyźni, młodzi czy starzy, nowocześni
czy staroświeccy, każdy gra ze swoim wizerunkiem
i sposobem zachowania w społeczeństwie. Bo chociaż
„piekło to inni”, nic nie da się zrobić, trzeba z nimi
żyć. A czasami mogą nawet zabrać nas do raju.
Od takiego stwierdzenia wychodzą Nicole Mossoux
i Patrick Bonté w swoim nowym spektaklu „Ciała
magnetyczne”. Przez prawie godzinę, czterech mężczyzn
i cztery kobiety przychodzą i odchodzą, zbliżają się
do siebie, unikają nawzajem, przyklejają się do siebie,
obejmują ciasno, odpychają, uwodzą, ranią ….
W spektaklu „Ciała magnetyczne” Patrick Bonté i Nicole
Mossoux raz jeszcze łączą formę i tło. Muzyka Mortona
Feldmana z jej nieustającymi wariacjami doskonale pasuje
do tego nieustannie powtarzanego ruchu przyjścia i odejścia
– zbliżenia i oddalenia – tak charakterystycznych dla ludzkich
relacji. Aranżacja Thomasa Turine’a dodaje nutę niepokoju.
Zawsze teatralna w swoich założeniach, praca MossouxBonté jest tym razem wyjątkowo pełna ekspresji. Bardzo
szybko ciała się krzyżują, dotykają, oplatają. W tej szerokiej
grze „socjalizacji” jesteśmy czasami przedmiotem dla
innych. Kobieta staje się zwyczajnym stolikiem, na który
odstawiają kieliszek ci, którzy ją otaczają. Mężczyzna
zamienia się w ławkę, na której spoczną inni goście. Ale
zawsze wracamy do grupy, jak w tej sekwencji, w której
wszyscy podążają jeden za drugim jak ślepcy u Bruegla.
[„Le Soir” 26.11.2009, Biennale09 de Charleroi/Danses]

Magnetic Bodies
When Nicole Mossoux and Patrick Bonté met for the first time, in 1985, they immediately decided to set up a duo. Since
then, they have worked together on five movies and twenty nine stage productions. In their work, Mossoux and Bonté
attempt to penetrate the dark side of human sensitivity in order to produce a visually and intellectually fresh image of the
world. Their search is balanced on the border of dance and theatre, trying to find a common, original language for both of
these artistic disciplines. Compagnie Mossoux-Bonté productions have been seen so far in 30 countries across the world.

Punktem wyjścia „Ciał magnetycznych” jest kwestia nieuniknionej wspólnoty ludzi, życia razem. Tego, co nas łączy,
pomimo naszych różnic lub dzięki tym różnicom. Jego myślą
przewodnią jest to, że każda droga w kierunku drugiej osoby
to podróż do siebie samego, która otwiera nas na nieznany
świat – mówią twórcy spektaklu.
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 Alessia Contu

Mistrzowie teatru tańca po raz kolejny
goszczą na Festiwalu Materia Prima.

“Magnetic Bodies” is a show which does away with the boundaries between theatre, dance and performance, in which
a group of artists tries for almost an hour to get both close to and far from each other. Gestures of seduction, of pushing
away, of embracing and hurting one another are there only to confirm that in spite of all the effort, everyone is still
dependent on the group, even when they try hard to isolate themselves. Passing by, as if without a purpose, they watch
one another, come closer, separate,, create smaller groups that close themselves off from others and then disperse
to create a new clique. They play with their own image in the society. Leaving and coming together again, proximities
and distances – how true it is of our own lives! Here is a miniature portrait of life!
“The issue of an unavoidable community of people living together, and whatever we have in common in spite of all our
differences, or thanks to them, is the starting point of this show. The guiding thought is that each road leading us towards
another person is really a journey towards oneself, which opens an unknown new world” say the creators of the show.
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figuren theater tübingen & Compagnie
Bagages de Sable & Theater Stadelhofen
(Niemcy-Francja-Szwajcaria | Germany/France/Switzerland)

Hôtel de Rive

– Giacomettiego
okres horyzontalny

Lalki i ruch sceniczny lalek: Frank Soehnle • Gra aktorska: Patrick Michaelis • Muzyka
– kompozycja i wykonanie: Jean-Jaques Pedretti i Robert Morgenthaler • Scenografia
i kostiumy: Sabine Ebner • Współpraca artystyczna: Enno Podehl • Obsługa techniczna: Robert Meyer
i Christian Glötzner • Asystentka: Irene Lentini • Dokumentacja: Claude-Alice Peyrottes

Łączenie planów: lalkowego z aktorskim; synkretyzm
dyscyplin artystycznych: plastyki, dźwięku, literatury;
różnorodność technik teatralnych: teatru dramatycznego, marionetkowego, ożywionych przedmiotów, teatru
figur, przy jednocześnie „minimalistycznej” koncentracji
formy – to wszystko są charakterystyczne cechy zespołu
z Tubingen.

Wyrafinowana synteza sztuk w ekscytującej
oprawie muzycznej.
[Stuttgarter Zeitung]

Założony w 1991 roku przez parę wykształconych, zawodowych lalkarzy: Franka Soehnle i Karin Ersching jako
nierepertuarowy teatr wizualny, chętnie dzieli się swymi
umiejętnościami, ale także korzysta z doświadczeń innych,
pracujących w podobnej materii, zespołów. Tak stało się
również w przypadku realizacji „Hotelu de Rive” z 2011 roku,
spektaklu będącego międzynarodową koprodukcją, podpisaną przez trzy współpracujące przy tym projekcie grupy.

Zespół mistrza lalkarskiego, Franka Soehnle, zbliża się
do postaci Alberto Giacomettiego poprzez jego teksty.
Jeden z aktorów, Patrick Michaelis, stał się na scenie
nieomalże masywną skałą, która stanowiła ulubione miejsce
dziecięcych zabaw Giacomettiego. Z jego czoła osypywał się
piasek, po ciele tańczyły filigranowe marionetki. Dopełniająca
spektakl projekcja wideo, a także gra świateł i cieni, uczyniły
go zapierającym dech w piersiach przeżyciem wizualnym.
[Ruhrnachrichten]
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Hôtel de Rive

Soehnle jest jednym z pionierów, dzięki którym podwoje
teatrów lalkowych stanęły otworem dla innych form
sztuki. Wprowadził on do spektakli lalkowych muzykę
i grę aktorską, ale również sztuki plastyczne i literaturę.
Jest to sztuka oddalona o lata świetlne od jakiegokolwiek
realizmu, ale dzięki temu o wiele intensywniejsza.
[Ludwigsburger Kreiszeitung]

– Giacomettis horizontal time
Merging the two planes of puppetry and acting; a syncretism of artistic disciplines; visual arts, sounds, literature; a variety of theatrical techniques: dramatic, marionette theatre, objects brought to life, theatre of figures with a “minimalist”
concentration of form – all these are the characteristic features of the troupe from Tubingen.
Founded in 1991 by a pair of educated, professional puppeteers – Frank Soehnle and Karin Ersching – as a non-repertory
visual theatre, it willingly shares its skill but also takes advantage of the experiences of other teams working with similar
material. This is also what happened in the case of Hotel de Rive, which premiered in 2011. The show is an international
coproduction, signed by the three groups cooperating in its creation.
 Helmut Pogerth

Zbudowana na motywach czterech surrealistycznych tekstów Alberto Giacomettiego, charakteryzujących różne
fazy jego twórczości, utkana ze słów, dźwięków, materii,
światła i ruchu opowieść, próbuje rozpoznać tajemnice
geniuszu tego artysty. Frank Soehnle, reżyser i realizator
ruchu scenicznego lalek, nazwał swój spektakl „teatrem
pijanym wizją Giacomettiego”. Przedstawienie nawiązuje
do epizodów okupacyjnej biografii wybitnego rzeźbiarza,
kiedy to schronił się przed hitlerowskim terrorem w neutralnej Szwajcarii, pomieszkując w hotelu de Rive w Genewie. Ogarnięty twórczym kryzysem, jest w stanie tworzyć jedynie miniaturowe figurki. To one właśnie stały się
pierwowzorem filigranowych marionetek, współgrających
w tym „tajemniczym i fascynującym widowisku” z Człowiekiem-Skałą (Patrick Michaelis), którego twarz pokryta jest
grubą warstwą pyłu. „Ta inteligentna inscenizacja Franka
Soehnle zachwyca realizmem i fikcją – napisał krytyk –
estetyczną grą światła i cieni, misternie animowanymi
lalkami, pismem i rysunkami rzutowanymi na ekranie,
oraz wypowiadanymi cytatami z utworów Giacomettiego”.

Soehnle tka z postaci, urywków tekstów i dźwięków
teatr pijany wizją Giacomettiego i upajający widza: w tym
zespoleniu sztuk nie ma nic z nachalnej dydaktyki.
[Züricher Tages-Anzeiger]

Wyrafinowana synteza sztuk
w ekscytującej oprawie muzycznej.

Built on the motifs of four surrealist texts by Alberto Giacometti, characteristic of various phases of his working life,
the story, which explores the secret of the artist’s genius, is woven out of words, sounds, matter, light and movement.
Frank Soehnle, the director in control of the puppets’ stage movements, has called his show “the theatre drunk with
Giacometti’s vision”. The play relates to a wartime episode of the distinguished sculptor’s biography, when he hid from the
Nazi terror in neutral Switzerland, where he lived in the Hotel de Rive in Geneva. Overwhelmed by creative crisis, all he
could do at the time was miniature figurines, which inspired the tiny marionettes acting together in this “mysterious and
fascinating show” with a Man-Rock (Patrick Michaelis), whose face is covered with a thick layer of dust. “This intelligent
production by Fran Soehnle delights with realism and fiction” said one of the critics, “with the aesthetic play of light and
shadow, finely animated puppets, writing and drawing projected onto a screen and quotes from Giacometti’s writing”.
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Hommage à Chagall
Reżyseria: Adolf Weltschek • Scenografia: Małgorzata Zwolińska • Muzyka i realizacja nagrań dźwiękowych: Roman
Opuszyński • Układ ruchu: Katarzyna Skawińska • II Reżyser: Lech Walicki • Realizacja animacji komputerowych:
Paweł Weremiuk • Występują: Monika Filipowicz, Oliwia Jakubik, Diana Jędrzejewska, Maja Kubacka, Katarzyna
Kuźmicz, Iwona Olszewska, Marek Karpowicz, Paweł Mróz, Rafał Szumski, Lech Walicki, Bartosz Watemborski

To monumentalna opowieść, wymagająca od aktorów opanowania 35 kostiumów-masek i ponad 30 lalek, z których
część poruszana jest za pomocą 6-metrowych nici. Do tego
multimedia, projekcje filmowe i muzyka, która organizuje rytm przedstawienia. „(...) Zjawiskowy świat unosi się
w powietrzu – realny i nierzeczywisty jednocześnie, bujający w obłokach i zanurzony w świecie pogromów, wojen
i śmierci. Cudownym paradoksem jest, że w tej potężnej
teatralnej formie na pierwszy plan wychodzi nuta intymna, ściśle kameralna. (…) To historia świata, ale przede
wszystkim historia dwojga zakochanych. To spektakl piękny i poetycki, opowiedziany przez Adolfa Weltschka, reżysera, za pomocą przemyślanych kompozycji, cudownego
operowania światłem i świetnie skomponowanej muzyki”
– tak, i w podobnym tonie pisali recenzenci o spektaklu
„Hommage à Chagall” w wykonaniu zespołu gospodarzy
i organizatorów Festiwalu Materia Prima, krakowskiego
Teatru Groteska.
Inspiracją do powstania spektaklu były życie i twórczość
wybitnego malarza Marca Chagalla i jego wielka miłość
do żony Belli z domu Rosenfeld. To hymn na cześć miłości,
która potrafi przekraczać wszelkie granice, pokonywać
siły ciążenia ku unicestwieniu. To uczucie „z krwi i kości”,
nasycone sensualnością teatralnej materii, erotyzmem
nagiego ciała, jednocześnie w mglistych projekcjach nabiera „przezroczystości” wymiaru metaforycznego, staje
się zreinterpretowanym mitem.
Forma wywiedziona tyleż z obrazów witebskiego malarza,
co z bogatej tradycji plastycznej założycieli teatru krakowskiego, wzbogacona przez twórców przedstawienia
o świeże pomysły narracyjne i nowoczesne multimedia, pozwala tchnąć nowe życie w tę najstarszą ludzką
opowieść.

 Łukasz Malinowski

Scena dla dorosłych Teatru Groteska (Polska | Poland)

Nagrody i wyróżnienia:

Spektakl otrzymał nagrody, świadczące o jego
uznaniu przez środowiska twórcze.
• Finalista XVI Ogólnopolskiego Konkursu
na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.
• ATEST za rok 2009 – Świadectwo wysokiej
jakości i poziomu artystycznego Polskiego
Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia
Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.
• Wyróżnienie XV Międzynarodowego Festiwalu
Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK
za animację komputerową, Warszawa 2011 r.

Obecność na festiwalach

Spektakl Hommage à Chagall triumfalnie
wędruje po Europie i Polsce, odnosząc sukcesy
na najważniejszych międzynarodowych festiwalach:
• Festiwalu Fri Figur w Norwegii, 2010
• Festiwalu Skupova Plzeň w Czechach, 2010
• Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym
w Sybinie w Rumunii, 2011
• Festiwalu of Wonder w Silkeborg w Danii, 2011
• Festiwalu Reims Scènes d’Europe w Reims we Francji, 2011
„Weltschek nie boi się piękna, nie boi się poezji, nie
wstydzi się miłości. Mówi o rzeczach najprostszych
i jednocześnie najbardziej dotkliwych. Zdumiewające.
By opowiedzieć historię Chagalla i jego ukochanej żony
Belli wybiera formę wręcz symfoniczną, za to bez słów.”
[O miłości i innych demonach, Justyna Nowicka, Kraków]
„O triumfie wielkiej miłości Marca Chagalla do żony Belli,
o tym, jak życie można zaczarować w dziele sztuki i o tym,
czym jest siła wyobraźni, która w najgorszych czasach
pozwala unosić się nad ziemią, reżyser opowiedział
niezwykłymi obrazami, skąpanymi w muzyce i magicznym
chagallowskim nastroju. (…) Płaskie słowa nie oddadzą
różnorodności wrażeń, jakie niesie ze sobą spektakl
Adolfa Weltschka. To po prostu trzeba zobaczyć.”
[Magda Huzarska, „Polska Gazeta Krakowska”

Hommage à Chagall
This is a monumental story, requiring of the actors the mastery of 35 costume-masks and over 30 dolls, some of which
are moved by 6-meter strings. All this is accompanied by multimedia, film projections, and music which marks out the
rhythm of the whole performance (…) The phenomenal world floats in the air – real and unreal at the same time, daydream-like yet immersed in the world of pogroms, wars and death. It is a wonderful paradox that in this huge theatrical
form it is the intimate and strictly private tone that is in the foreground (…) ‘Hommage a Chagall’ is the history of the
world, but it is above all the story of two people in love. This is a beautiful and poetic show, told by its director Adolf
Weltschek by means of thoughtful compositions, wonderful control of light and beautifully composed music” – this the
overall tone of the reviews of “Hommage a Chagall”, performed by the hosts and organizers of the Materia Prima Festival
by Teatr Groteska from Kraków.
This show is inspired by the life and art of the distinguished painter Marc Chagall and his great love for his wife Bella, nee
Rosenfeld. It is a hymn to love, capable of transgressing all boundaries, triumphing over the gravitation towards death.
This is a real “flesh and blood” feeling, saturated with sensuality of theatrical matter, the eroticism of the naked body,
which at the same time through misty projections acquires a “transparency” of metaphorical dimensions and becomes
a reinterpreted myth.
The form is drawn as much from the paintings of the Vitebsk painter as from the rich artistic tradition of the founders of
the Kraków theatre, enriched by the show’s creators with new narrative ideas and modern multimedia technology, which
breaths fresh air into this oldest human story.
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War sum up: Music.
Manga. Machines

 Gunars Janaitis

Hotel Pro Forma (Dania-Łotwa | Denmark-Latvia)

Hotel Pro Forma we współpracy z Łotewską Operą Narodową przedstawia spektakl „War Sum Up. Music. Manga. Machines
or a Manga Opera on the Nature of War” • Śpiew: Chór Łotewskiego Radia • „Mistrz Gry”: Ieva Ezerite • „Żołnierz”:
Aigars Reinis • „Wojownik”: Gundars Dzilums • „Szpieg”: Ilze Berzina • Dyrygent: Kaspars Putnins/Sigvards
Klava • Reżyseria: Kirsten Dehlholm • Koncept: Willie Flindt, Kirsten Dehlholm • Muzyka: The Irrepressibles, Santa
Ratniece z Gilbert’em Nouno • Libretto: Teksty klasycznego teatru nō, w redakcji Willie’go Flindt’a • Reżyseria muzyczna:
Kaspars Putnins • Kostiumy: Henrik Vibskov • Projekt światła: Jesper Kongshaug • Scenografia: Kirsten Dehlholm,
Willie Flindt, Jesper Kongshaug • Technika wideo: Kasper Stouenborg • Projekt wideo: Sine Kristiansen • Rysunki
manga: Hikaru Hayashi • Czarno-białe zdjęcia: Zoriah Miller, Dallas Sells, Timothy Fadek, Kirtan Patel, Mário Porral, Richard
Bunce • Asystent reżysera: Jon R. Skulberg • Dyrektor techniczny, Hotel Pro Forma: Jesper Sønderstrup • Dyrektor
techniczny, Łotewska Opera Narodowa: Vilmars Sadris • Inżynier dźwięku: Andris Uze • Inżynier wideo: Ugis
Ezerietis • Kierownik sceny: Janis Kalnins • Inżynier oświetlenia: Oskars Plataiskalns • Rekwizyty i asystent choreografa:
Maria Legaard Kjeldsen • Architekci: Nicole Vitner, Runa Johannesen • Produkcja: Hotel Pro Forma, Łotewska Opera
Narodowa • Koproducent: Sarah Ford/Quaternaire • Koordynatorzy projektu, Hotel Pro Forma: Anders Hanghøj, Maja
Brita Hauan • Kierownik trasy: Aicha Boutella/Quaternaire • Księgowy, Hotel Pro Forma: John Bruun • Producent,
Łotewska Opera Narodowa: Dace Bula • Dyrektor Zarządzający, Chór Łotewskiego Radia: Egils Stals • Kierownik,
Hotel Pro Forma: Bradley Allen • Światowa premiera: 2 września 2011 r., Łotewska Opera Narodowa, Ryga
Spektakl robi niezwykłe wrażenie, nie tylko zdumiewającym,
współczesnym, ultra-eskpresywnym materiałem
wokalnym i muzyką, skomponowaną przez Santę
Ratniece i The Irrepressibles, ale również poprzez
obrazy teatralne, stworzone przez zespół artystyczny
duńskiej reżyserki Kirsten Dehlholm, pokazujące
surrealistyczne, wizualne środowisko, które odkrywa
traumatyczny i potworny charakter wojny …
[„Diena”]
Opera-manga „War sum up: Music. Manga. Machines”
ukazuje w mistrzowski sposób, jak pionierzy teatralni
Kirsten Dehlholm & Co. potrafią z wysokich lotów
podejść do tematyki wojny, traktując ją wprawdzie
z największego możliwie oddalenia, ale jednocześnie
podchodząc tak blisko, że dane jest nam odczuć ból.
[„Politiken”]
Fantastyczne dzieło sztuki, które w równym
stopniu prowokuje i zmusza do myślenia, jak
i oddziaływuje na poziomie opowiadanej historii.
Rzadkie doświadczenie, zupełnie wyjątkowe, perła…
Nawet pod koniec pociekły mi łzy, co dla mnie jest
już osobistym przyznaniem najwyższej jakości.
[„Gaffa” ]
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Hotel Pro Forma, jako międzynarodowe laboratorium
poszukujące nowych kształtów scenicznego widowiska,
został utworzony w Kopenhadze przed niemal trzydziestu
laty. Sztuka konceptualna, sztuki wizualne, progresywna
muzyka, ultranowoczesne technologie audio-wideo są ich
podstawowym tworzywem. W swych realizacjach odrzucili
tradycyjne struktury takie, jak fabuła, czy dramatyczna
konstrukcja; tworzą wielkie multimedialne widowiska,
bliskie operowym inscenizacjom.
Ostatnie ich dzieło, powstałe w 2011 r., spektakl „War Sum
Up”, określane jest mianem opera-manga, jako że wśród
licznych inspiracji kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni rolę narratora pełnią rzutowane w ogromnym rozmiarze rysunki
nawiązujące do stylistyki mangi, japońskiej odmiany komiksu. Spektakl, wykonywany przez solistów z udziałem
dwunastu członków Chóru Radia Łotewskiego, powstał na
kanwie tekstów tradycyjnego teatru nō; nawiązuje także
do jego surowej faktury. Wykonawcy, używając gestu,
ruchu i śpiewu, bardziej sugerują istotę, sens opowieści
niż odgrywają jej treść. Przesłonięci półmaskami są raczej opowiadaczami, niż aktorami, wznosząc się ponad
realizm w wymiar emblematyczno-symboliczny. W tym
przedstawieniu stare teksty nabierają nowych kształtów
w elektronicznym świecie muzyki (kompozycje The Irrepressibles oraz Santa Ratniece) i efektów wizualnych po
to, by objawić nam niezmienną naturę wojny.

War sum up: Music.
Manga. Machines

Hotel Pro Forma, as an international laboratory in search of a new form for a stage show, was created almost thirty years
ago in Copenhagen. Conceptual art, visual arts, progressive music and ultra-modern audio-video technologies are their
basic creative matter. They have rejected traditional structures in their work, such as a plot or dramatic construction, in
favour of large multimedia shows which are close to operatic productions.
Their last work, premiered in 2011, is called “War Sum Up” and is defined as opera-manga because among many Japanese
inspirations for the show, there is also a narrator in the shape of large projections of the drawings of Japanese manga
comics. The show, performed by soloists with the participation of twelve members of the Latvian Radio Choir, was created
on the basis of traditional texts of nō; theatre it also borrows from its tight structures. The performers, using gesture,
movement and singing suggest the essence and sense of the story rather than act out its content. With their faces half-masked they are more story-tellers than actors, rising above realism into the emblematic and symbolic dimension. In
this show, old texts gain new meaning in the electronic world of music (compositions by the Irrepressibles and Santa
Ratniece) and visual effects, in order to reveal to us the unchangeable nature of war.
Kirsten Dehlholm, a leader of the group and creator of the show, said that it was “like a war machine, spitting images,
voices and music”. Critics said: “We had to wait for Kirsten Dehlholm to tell us properly about war”.
“War Sum Up” tells us about war from the perspective of three figures, who suffer deep pain caused by the cruelty of war.
Their stories are initiated by the Game Master, a woman wearing yellow clothes. Each of the episodes gains in momentum,
gains in size under the sound of a choir, a commenting collective hero: “Just like chess figures, standing in formation and
covered in dust, the warriors, wearing sculpted felt costumes (by the fashion guru Henrik Vibskov), are standing at the
front singing. Suddenly, they turn into black, razor-sharp figures, struck by the terrifying, yellow explosions of manga.
This is a very beautiful but very painful show”.
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Klaus Obermaier (Austria | Austria)

Tańczący dom
Instalacja interaktywna

Projekt, pomysł i wykonanie: Klaus Obermaier • Współpraca: Stefano D’Alessio
Czy można zawalić cały dom kilkakrotnie kołysząc
biodrami? Ten czasami zabawny, czasami impertynencki,
spektakularny projekt stoi w samym centrum
programu artystycznej pomocy, który od 2007 roku
co dwa lata zamienia klinikę z siedmioma tysiącami
rezydentów w mekkę awangardowych projekcji …
[Till Briegleb, „Sueddeutsche Zeitung”]

„Tańczący dom” jest instalacją związaną z konkretną lokalizacją, instalacją, którą artysta od kilku lat powtarza w różnych miejscach. W Krakowie działaniom twórcy zostaną
poddane Sukiennice. Fasada tego monumentu podlegać
będzie dynamicznym przeobrażeniom, a to za sprawą niezwykłych projekcji i performatywnych akcji uczestników,
a więc także widzów. Klaus Obermaier stawia bowiem
szczególne wyzwania widowni, zapraszając ją do współtworzenia efektu poprzez fizyczną aktywność, np. w formie wykonywania gimnastycznych ćwiczeń. Jako że im
większa dynamika ruchu w polu działań uczestników, tym
dynamiczniej zmienia się obraz fasady obiektu.

Dynamiczna projekcja Klausa Obermaiera „Tańczący
dom” powoduje nie tylko, że kolumnowa fasada domu
uzdrowiskowego porusza się, ale dzieje się to w interakcji
z widzami, którzy poruszając swoimi ciałami, decydują
o tym, w jakim tempie i w jakim kierunku cegły, z których
zbudowany jest budynek, odpływają w przestrzeń.
[„Neue Osnabruecker Zeitung”]

Obermaier przy pomocy projekcji „nałożył” fotografię klasycznej fasady budynku Kumittelhaus. Posługując się kamerą, interpretuje ruch widzów i pozwala im w ten sposób
kontrolować różne programy. Pod wpływem błyskających
świateł, siatka konstrukcji zaczyna się poruszać i w końcu
kamienie fasady zaczynają żyć swoim własnym życiem.
Jeśli widownia porusza się z wystarczająco dużą siłą, cała
fasada może się po prostu wizualnie zawalić – pisano
o artyście.

Klaus Obermaier stawia wyzwanie widowni, (...) zachęcając
do ćwiczeń gimnastycznych. Im więcej bowiem ruchu (...),
tym bardziej zmienia się projekcja na fasadzie budynku.
Ten artysta medialny, reżyser i choreograf, posługując się
kamerą, interpretuje ruch widzów i pozwala im w ten sposób
kontrolować różne programy. Pod wpływem błyskających
świateł, siatka konstrukcji zaczyna się poruszać i w końcu
kamienie fasady zaczynają żyć swoim własnym życiem.
Jeśli widownia porusza się z wystarczająco dużą siłą,
cała fasada może się po prostu wizualnie zawalić.
[Ursula Koch, „Mindener Tageblatt”]

 Klaus Obermaier & Ars Electronica Futurelab

Klaus Obermaier, artysta multimedialny, reżyser, choreograf i kompozytor, od ponad dwóch dekad kreuje innowacyjne dzieła w obszarze sztuk wizualnych, muzyki,
teatru i nowych mediów, które są w równym stopniu znakomicie przyjmowane przez krytyków i widownię. Jego
przedstawienia i instalacje pokazywane są na festiwalach
i w teatrach wielu krajów niemal wszystkich kontynentów.

Dancing House
Interactive installation

Klaus Obermaier, a multimedia artist, director, choreographer and composer has been creating
innovative artwork in the area of visual arts, music, theatre and new media for the past twenty
years. His work has been acclaimed by critics and audiences alike. His shows and installations
have been shown at festivals and in the theatres of many countries, in almost all continents.
“Dancing House” is an installation linked with a specific location, an installation which the artist
has repeated in various places over the past few years. In Kraków, it is the Sukiennice which will
be subjected to the artist’s activities. The façade of that building will undergo a dynamic transformation through the use of unusual projections and performance actions of the participants,
including the audience. Klaus Obermaier presents special challenges to his audiences, inviting
them to co-create the final effect, through physical activity, for example in the form of gymnastic
exercises. The more dynamic the movement in the participants’ field the more dynamic are the
changes that the façade of the building is subjected to.
“Using projection, Obermaier superimposed the photograph of the classicist facade of Kumittelhaus
building. With a camera, he interpreted the viewers’ movements and in this way let them control
various programmes. Under the impact of flashing lights, the construction network began to move
and, finally, the stones of the façade began to live their own life. If the audience moves with sufficient
force, the façade can visually collapse” explained one of the reviewers of Obermaier’s work.
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Les Ateliers du spectacle (Francja | France)

À distances

Pomysł spektaklu i wykonanie: Jean-Pierre Larroche • Scenariusz: Benoît Fincker, Jean-Pierre
Larroche i Thierry Roisin • Reżyseria: Thierry Roisin • Światło i dźwięk: Benoît Fincker • Asystent
reżysera: Balthazar Daninos • Na scenie: Jean-Pierre Larroche i Jérémie Garry

Przedstawienie zostało zrealizowane w zespole składającym się z artystycznych indywidualności, głównie plastyków (graficy, architekci, scenografowie, dekoratorzy),
którzy od ćwierćwiecza zajmują się zagadnieniem animacji
przedmiotu. Czołowym kreatorem grupy jest Jean-Pierre
Larroche, pomysłodawca i architekt kilkunastu niezwykłych projektów teatralnych. Przed dziesięciu laty, także
z jego inspiracji, powstał „A distances” – „nie wiadomo,
spektakl to, iluzjonistyczny seans, prestidigitatorska
sztuczka… A może wszystko na raz?”
To oryginalne, na wskroś poetyckie dzieło, składające się
z siedmiu etiud jest owocem współpracy Larroche’a – występującego w przedstawieniu w charakterze animatora
– z reżyserem Thierry’m Roisin’em. Pracy tej literacko
patronowali Paul Valery i Jean-Pierre Brisset. Jednak słów
nie pada tu wiele; wybrzmiewają dźwięki będące akustyką
działań badających dystans dzielący skutek od przyczyny.
Larroche, „ten genialny majsterkowicz”, zaprasza widza
w podróż ukazującą zwyczajność przedmiotów, które
pod wpływem jego wyobraźni stały się nadzwyczajne.
Wspomagany przez technika, ukrytego w niemej postaci
lokaja (Jeremie Garry), gra „z dystansem” przy pomocy
niepokojąco skomplikowanej maszynerii. Ukryty w cieniu
pociąga za sznurki. Widać tylko jego ręce, uruchamiające
„na dystans” istną rupieciarnię przedmiotów umieszczonych pomiędzy nim a widownią. I oto zaczynają one żyć,
upadają i samoistnie się podnoszą, próbują utrzymać
równowagę heroikomicznie balansując na granicy całkowitej katastrofy. Spektakl serwuje uczestnikom niebanalne wrażenia, niejako obecności w jakiejś sekretnej
komnacie, która magicznie wyjawia to wszystko, co tkwi
w głowie jej lokatora.

Mężczyzna siedzi na końcu długiego stołu. Na drugim końcu
stoi karafka i szklanka. Mężczyźnie chce się pić. Nie chce albo
nie może wstać. Biorąc pod uwagę, że nie dysponuje żadną
pomocą z zewnątrz, co ma zrobić, aby:
a) napełnić szklankę?
b) znalazła się ona przy jego ustach?
Tym zabawnym wyczynem Jean-Pierre Larroche, architekt,
scenograf i plastyk, zamyka „A Distance”, spektakl w siedmiu
częściach, wyreżyserowany przez Thierry Roisina.
Larroche’owi udaje się wyizolować samą esencję aktu
tworzenia przez niepoddanie jej temu, co uważamy
za naturalny bieg czasu. Jak twierdził Valéry:
„Ponieważ rzeczy ulegają zmianie, postrzegamy
je tylko w części. Tę zawsze ukrytą część każdej
rzeczy nazywamy czasem.” Ta część „zawsze ukryta”
to również racja bytu teatru. Bo przecież „A Distance”
trwa godzinę dwadzieścia minut. „Nieprawdopodobne
– powiedział jeden z widzów wychodzących z teatru
– przysiągłbym, że to było raptem pół godziny”.
[„Liberation”, Rene Solis]

À distances (At a distance)
This show has been realized by a team consisting of artistic individuals, mostly visual artists (graphic
artists, architects, stage designers, decorators) who have been working in object animation for
a quarter of a century. The leading creative force of the group is Jean-Pierre Larroche, the originator
and architect of a dozen or so incredible theatrical projects. Also ten years ago, on his inspiration,
“À distances” was created – “who knows what it is? A performance, illusionist session, prestidigitator’s
trick … or perhaps all this at the same time?”

 Pascal Maine
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This original, incredibly poetic work, which consists of seven etudes is the effect of the cooperation
between Larroche, playing the part of the animator, and Thierry Roisin. Paul Valery and Jean-Pierre
Brisset are the literary patrons of this enterprise, although there are few words said; it is rather the
sounds that are the acoustic layer of pursuits investigating the distance between cause and effect.
Larroche, this “genius DIY man” invites his audience for a journey, showing ordinary objects which
have been made extraordinary under the impact of his imagination. Supported by a technician
concealed in the mute figure of a footman (Jeremie Garry), he fiddles with “the distance” by the use
of disquietingly complex machinery. He pulls the strings, himself hiding in the shaded area. You can
also see his hands, setting a real pile of junk, placed between himself and the audience, into motion
“from a distance”. And the objects begin to live, fall down and rise up on their own, try to keep steady, heroicomically balancing on the edge of total disaster. The show serves to its viewers a dish of
uncommon experience, as if they were allowed into a secret room, which magically reveals to them
what really happens in the head of its owner.
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Magali Chouinard (Kanada | Canada)

Biała kobieta

Razem z Magali Chouinard przedstawienie przygotowali: Richard Morin, Marthe Adam,
Emmanuelle Calvé i Jean Cummings. • Zdjęcia w studio: Jean-Guy Lambert

Z wykształcenia jest romanistką i nauczycielką plastyki,
z zauroczenia od sześciu lat zajmuje się teatrem lalkowym.
Jej poszukiwania krążą wokół zagadnień form lalkarstwa,
wokół maski, technik animacji, teatru cieni… Ze swymi
uczniami tworzy rozbudowane lalkarskie narracje, jako
solistka zajmuje się tyleż techniką, co wewnętrzną kreacją
postaci.
Magali Chouinard w poetyckim performensie swojego
autorstwa pt. „Biała kobieta” do ukazania wnętrza granej
bohaterki, transformacji jej stanów, procesu poszukiwań
własnej tożsamości, granic wrażliwości, używa zarówno
aktorskich technik behawioralnych, jak i techniki maski,
działań formami lalkowymi i animacją przedmiotu.
Tytułowa Biała Kobieta jest dla artystki uobecnieniem
wysublimowanej wrażliwości, która powoduje, iż podmiot
może istnieć równolegle jako dziecko, człowiek dojrzały
i starzec, a zarazem jako kruk, wilk… Te postaciowe symulakry wydobywają się w spektaklu jakoby z wnętrza
bohaterki, z jej wewnętrznego świata. Poprzez użycie czarno-białej kolorystyki, także poprzez prowadzenie lalki
w spowolnionym ruchu, artystka przydaje im kontrastowej
wyrazistości.

W tym wypadku lalka jest wejściem do świata performance
i sztuki wizualnej. Widzowie są uwodzeni przez obiekty
wychodzące z walizki Magali Chouinard. To wszystko
promieniuje z Białej Kobiety, jej zewnętrzny wpływ,
powietrze poezji i dziwnie niejednoznaczna atmosfera.
Życzymy wszystkim, aby tego doświadczyli.
[Michel Belair, Le Devoir (24 września 2012, B8)]

 Isabelle L’Italien, Francine Lalonde

Przedstawienie nawiązuje kontakt z widownią za pośrednictwem waloryzowanych poetycko przedmiotów, zapraszając ją do empatycznego uczestnictwa.

A White Woman
Professionally a Romanicist and teacher of arts, for the past six years Magali
Chouinard has been pursuing her interest in puppet theatre. Her researches
circle around the issues of various forms of puppetry, mask, animation techniques and shadow theatre … Together with her pupils she creates extensive
puppetry narratives and as a solo artist she puts an equal amount of effort into
her technique as she does into the inner creation of her protagonists.
In a poetic performance of her own authorship, entitled “A White Woman”, Magali
Chouinard uses behavioural acting techniques, masks, puppetry forms and
object animation to reveal the inner life of her character, the transformation
of her states, the process of searching for her own identity and defining the
boundaries of her sensitivity.
The title of this piece is for the artist the personification of the sublime sensitivity
which can result in the subject existing at the same time as a child, a mature
and old person, as a raven and a wolf… These simulacra appear in the show,
as if from the protagonist’s insides, from her inner world. Through using black
and white aesthetics, and through handling the puppets in slow motion, the
artist gives them a contrasting distinctiveness.
The performance relates to the audience through the use of poetically valorised
objects, in this way inviting the viewer’s empathic participation.
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Box Brothers

 Ronald Knapp

Oorkaan (Holandia | Holland)

Grupa perkusistów: Percossa • Aktor i perkusista: Niels van Hoorn • Aktor i perkusista: Janwillem van
der Poll • Aktor i perkusista: Eric Robillard • Aktor i perkusista: René Spierings • Reżyser: Margrith
Vrenegoor • Głos: Har Smeets • Obrazy video: Peter Claassen • Reżyseria artystyczna: Joris
Speelman • Kostiumy i rekwizyty: Judith de Zwart • Reżyseria światła: Tom Verheijen

Jedną z ostatnich produkcji Oorkana, holenderskiego stowarzyszenia, działającego na rzecz współpracy twórców
i wykonawców różnych gatunków muzyki (od klasyki
po funky), jest spektakl „Box Brothers”. Powstał on na kanwie scenariusza autorstwa wszystkich czterech muzyków
perkusyjnego zespołu Percossa, którzy zarazem są tego
spektaklu wykonawcami, prowadzonymi reżyserską ręką
Margrith Vrenegoor. To, że rytm dla tych perkusistów nie
ma tajemnic, wydaje się być oczywistością, ale że ich wiedza muzyczna i swoboda żonglowania różnymi stylami
mogą być na takim poziomie, wzbudza szczery podziw.
Do tego dodajmy plastykę ciała, akrobatyczne umiejętności,
oraz vis comica, a będziemy mieli obraz performatywnej
stylistyki Percossy: „Artyści reagują na siebie, czasem się

zaczepiają, improwizując całe serie komediowych gagów.
Ich gesty i mimika są tak wyraziste, tak bezpretensjonalne, że ich clownada wywołuje salwy szczerego śmiechu
na widowni”.
„Box Brothers” jest prostą opowieścią – niemal bez słów –
o czwórce braci zamieszkujących Wielkie Pudło wraz z ich
największym i jedynym przyjacielem Wielkim Bębnem.
Pewnego razu postanawiają opuścić swoje mieszkanie,
by „puścić się” w Wielki Świat w poszukiwaniu prawdziwego szczęścia. A wtedy „siła muzyki Percossy eksploduje
jakimś rytmicznym party, wzmocniona jeszcze zmieniającą
się dynamicznie scenerią teatralną, tak, że trudno oprzeć się
pokusie, by zerwać się ze swych miejsc i tańczyć, tańczyć…”.
Połączenie japońskiej perkusji z afrykańskimi rytmami,
muzyką minimalistyczną, jazzem, funkiem i tańcem w jedno
wielkie party, które sprawia, że oglądające widowisko dzieci
nie mogą się oprzeć pokusie, by wstać i zacząć tańczyć!
[„Trouw”, Anita Twaalfhoven]
Naprawdę nie da się usiedzieć! Fizycznie czuje się rytm
i energię tego przedstawienia, wystarczy patrzeć i słuchać!
[„De Telegraaf”, FrederikeBerntsen]
Stosują dobrze odmierzone pauzy, które powodują, że cała
sala po prostu wibruje! Artyści zaczepiają się nawzajem,
co zamienia się czasem w serię gagów komediowych.
Gesty i mimika są tak dosłownie i bezpretensjonalnie
częścią tego, co robią ci czterej muzycy, że ich błazeński
styl często sprawia, że cała sala pęka ze śmiechu!
[„De Volkskrant”, Annette Embrechts]

Box Brothers
One of the latest productions of Oorkaan, the Dutch association working for the cooperation of authors and performers
of different kinds of music (from classical to funk), is “Box Brothers”. The show was created on the basis of a screenplay
written by all four members of the percussion band Percossa, who are also the performers, led by the masterly hand
of Margrith Vrenegoor.
It is obvious that rhythm has no secrets for these percussionists, but also their musical knowledge and the way they
freely juggle the various styles at such a high level are really truly admirable. Think flexible bodies, acrobatic skills and
vis comica and you will have a good idea of what the performance style of Percossa is all about: “the Artists react to each
other, sometimes they pick on each other and improvise a whole series of comedy gags. Their gestures and mimicry are
so distinct, so free of pretension that this clowning around produces reels of laughter with the audience”.
“Box Brothers” is a simple story, almost without words, about four brothers who live in a Large Box with their one and
only best friend the Great Drum. One day they decide to leave their house and wander the wide world in search of true
happiness. And this is when “the power of Percossa’s music explodes in a party of rhythm, enhanced by dynamically
changing theatrical scenery, so it is hard to resist the temptation to get up and dance away!”
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Polina Borisowa (Rosja-Francja | Russia-France)

Go!

Reżyseria, projekt maski, wykonanie: Polina Borisowa • Technika: David Claveau • Współpraca: Odradek/
Cie Pupella Nogues – Centre de Création et de Développement pour les Arts de la Marionnette

Urodzona na dalekiej Syberii, ukończyła wydział lalkarski
w Petersburgu, potem uzyskała dyplom we francuskiej
stolicy lalkarstwa Charleville-Mezieres. Jest więc w podróży, jak jej rodzice i dziadkowie – także lalkarze: „całe
swoje dzieciństwo spędziłam pośród sznurków, marionetek i kostiumów”. Jako aktorka, scenografka i reżyserka
dokonuje podróży artystycznych i w czasie (stosunkowo
krótkim; ma bowiem dopiero trzydzieści trzy lata), i w przestrzeni (tworzyła z zespołami francuskimi, belgijskimi,
szwedzkimi, rosyjskimi), a także w głąb samej siebie,
w zakamarki pamięci i wyobraźni. „Podróżujemy, ciągle
w wielkiej drodze, poprzez długi dzień, którym okazuje
się być nasze życie” – zanotowała.

Go!
 Polina Borisowa

W grudniu 2010r. Polina Borisowa na pół roku zatrzymała
się w Tuluzie, pracując w Odradek & Puppella Company
nad autorskim przedstawieniem „Go!”. Opowiada w nim
o starej kobiecie w przeddzień jej śmierci, funkcjonującej
na granicy realności w mglistej rzeczywistości wspomnień.
„Podczas trwania całego przedstawienia jestem w tę postać w pełni przeistoczona” – mówi o swojej metodzie
Borisowa. Do tego przeistoczenia uruchamia także środki
„zewnętrzne”: animuje maskę, wprowadza muzykę jako
ekwiwalent nieobecnego słowa, przywraca nieistniejące
światy za pomocą wyklejanych białą papierową taśmą sylwetek ludzi i przedmiotów. „Stara kobieta chodzi w ciemnościach po swoim mieszkaniu, pomiędzy wyspami światła
znajduje jakieś szczątki przedmiotów, które skleja swą
pamięcią we wspomnienie. Być może ta stara kobieta jest
mną w przyszłości, być może jej wspomnienia są moimi
przeżyciami” – pyta artystka. I to pytanie pozostaje długo
po spektaklu w naszej pamięci. A kiedyś może stanie się
cennym wspomnieniem?

Na scenie stara, kołysząca się z nogi na nogę kobieta,
grana przez Polinę Borisową, odkrywa swoje myśli,
zapisując je i przyklejając taśmą na czarnej kurtynie.
Żadnych słów. Wspomnienia ożywają pod zmęczoną,
majsterkującą dłonią. (…) Temat podróży był pomysłem
wyjściowym rosyjskiej artystki. Na próżno jednak walizka
stoi na scenie; podróż starej damy, zamkniętej w czterech
ścianach jej mieszkania, jest podróżą do wnętrza. Ale Polina
Borisowa sprawia, że minione lata odżywają, defilując
w drobnych przedmiotach pochodzących z przeszłości
i w resztkach życiowego szaleństwa. Na scenie zmienne
stany emocjonalne tworzą rytm spektaklu „Go!”.
[„Libération”]

Born in the faraway Siberia, Polina Borisova graduated from
the faculty of puppetry in St. Petersburg, following which
she gained a diploma in the French capital of puppetry. She
is always travelling, like her parents and grandparents,
also puppeteers: “I spent all my childhood among strings,
marionettes and costumes”. As an actress, scenographer
and director she travels artistically through time (this journey has been relatively short so far, as she is only 33)
and space (she worked with French, Belgian, Swedish and
Russian troupes) and inside herself, into distant corners
of memory and imagination: “We always travel, forever on
the road, through a long day that turns out to be our life”
says one of her notes.
In December 2010 Polina had stayed in Toulouse for some
time, working in the Odradek & Puppella Company on her
own original show entitled “Go!”. She tells a story of an old
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woman a day before she dies; a woman who is operating on
the border of the actual reality and foggy reality of memories. “During the entire performance I am fully transformed
into this person” says Borisova about her method. This
transformation is also aided by various external means:
she animates a mask, introduces music as an equivalent
of absent words, restores the non-existing worlds with silhouettes of people and objects stuck together with a white
cellotape. “The old woman is walking around her flat in the
dark, between the islands of light, she finds fragments of
objects which she glues together with her memory into
memories. Maybe this old woman is the future me? Maybe
her memories are my experiences?” – is the question asked
by the artist. And this is the question that lingers around
long after the show, which in itself will perhaps become
a precious memory.
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Sen nocy letniej

 Jonathan Gobbi

Teatro Gioco Vita • Teatro Stabile di Innovazione
Teatro Gioco Vita & Imperfect Dancers (Włochy | Italy)

Na ciała i cienie

Autorstwo projektu: Walter Matteini i Fabrizio Montecchi oraz Veronica Bracaccini, Mattia De Salve, Maria Focaraccio, JulioCesar Quintanilla, Armando Rossi • Reżyseria i inscenizacja: Fabrizio Montecchi • Choreografia: Walter Matteini • Maski
i lalki teatru cieni: Nicoletta Garioni • Kostiumy: Corinne Lejeune • Światła: Cesare Lavezzoli • Asystent choreografii: Ina
Broeckx • Kierownik sceny: Luca Berettoni • Realizacja scenerii: Sergio Bernasani • Realizacja masek i lalek teatru cieni:
Federica Ferrari, Nicoletta Garioni, Tove Boysen (asystent) • Realizacja ekranów: Tania Fedeli • Koprodukcja: Teatro Gioco
Vita – Teatro Stabile di Innovazione, Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatri di Piacenza, Imperfect Dancers.

W „Śnie nocy letniej” splatają się dwa światy pozornie przeciwstawne. Świat
jasny i materialny orszaku Ateny, dwóch par kochanków oraz rzemieślników,
a także nocny i niematerialny świat duchów Oberona – „króla cieni”, Tytanii,
Puka oraz Wróżek. Ta przeciwstawność nie ma znamion konfliktu, ponieważ
ludzie oraz cienie wydają się być swoimi wzajemnymi projekcjami. Cienie zależą od świata ludzi, a prawdą jest, że także ludzie nie mogą żyć bez cieni – tej
tajemniczej części naszego jestestwa, która w nas mieszka i nas niepokoi.
Materia, z której składa się „Sen nocy letniej” stanowi okazję dla Teatru Gioco Vita
do prezentacji nowych możliwości scenicznych. Ideą twórców jest rozpowszechnianie teatru cieni i tańca za pomocą muzyki. Spotkanie ciała z cieniem przy
dźwiękach niezwykłej muzyki daje zaskakujące efekty artystyczne, co wzbudza
zachwyt wśród publiczności na całym świecie.
Wszystko to, co rozgrywa się przed waszymi oczami to sen. Sen, który materializuje się dzięki cieniom. Są to najczęściej niepokojące cienie waszej wyobraźni.
Przedstawienie teatralne bowiem tak, jak poezja nie jest i nie może być rzeczywistością, nie może dać jasnych przeświadczeń, ani sprawić, że nieuchwytna
rzeczywistość staje się możliwa do rozpoznania. Może jednak przekazać jej iluzję,
urzeczywistniając cienie wyobraźni…
Ten spektakl powstał we współpracy Teatro Gioco Vita z zespołem baletowym
Imperfect Dancers. Występują w nim włoscy mistrzowie operujący techniką
teatru cieni na światowym poziomie.

Spektakl cieszy oko przede wszystkim
ze względu na sposób, w jaki
szkicowane są ciemne wyimaginowane
postaci i ich działania: sprzeczki między
Oberonem i Titanią, magia pochodząca
z ich królestwa roślin, przekształcenie
Boltona w osła są zanurzone w iście
onirycznym klimacie, zyskując tym
samym tajemniczy oddźwięk, którego
żadne tradycyjne przedstawienie
nie byłoby w stanie zagwarantować.
Postacie z lasu przywoływane za
pomocą wymyślnych, zwierzęcych
orientalnych masek są bardzo
sugestywne. Maski, które przy świetle
z przeciwnej strony tracą spoistość,
zyskują cechy potwornie upiorne
– są jak zjawy pozaziemskie, które
spodobałyby się teoretykowi super
marionetki, Gordonowi Craigowi.
[DelTeatro.it]

A Midsummer Night’s Dream
for bodies and shadows

Two only seemingly contradictory worlds meet in A Midsummer Night’s Dream: the daytime, light, material world of the
Athena’s entourage, two pairs of lovers and craftsmen and the night, the non-material world of the spirits of Oberon “the
king of shadows”, Titania, Puck and the fairies. This contradiction does not involve conflict because people and shadows
seem to be each other’s projections. The shadows depend on the world of people, and it is also true to say that people
can’t live without their shadows, this mysterious part of our self which lives inside us, stirring our emotions.
The of matter which A Midsummer Night’s Dreams is made provides an opportunity for
Teatro Gioco Vita to present new scenic possibilities. The idea of the creators of this show is to popularize shadow puppetry
and dance by means of music. The meeting between bodies and shadows to the sound of wonderful music produces
surprising artistic effects, and has already delighted audiences across the world.
Everything that happens in front of your eyes is a dream. The dream which materializes thanks to the shadows, but most
often these are the anxious shadows of your imagination. A theatre show, just like poetry, is not and cannot be reality;
it cannot produce clear conviction or make the elusive reality become recognizable, yet it can communicate its illusion,
making the shadows of imagination real …
This show was cooperatively created by Teatro Gioco Vita and the ballet group Imperfect Dancers, and the performers
are the world class Italian masters of the shadow play.
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Chouf Ouchouf

 Mario Del Curto

Zimmermann & de Perrot (Szwajcaria-Maroko | Switzerland-Morocco)

w wykonaniu Groupe acrobatique de Tanger
Autorstwo projektu: Walter Matteini i Fabrizio Montecchi oraz Veronica Bracaccini, Mattia De Salve, Maria Focaraccio,
Julio-Cesar Quintanilla, Armando Rossi • Reżyseria i inscenizacja: Fabrizio Montecchi • Choreografia:
Walter Matteini • Maski i lalki teatru cieni: Nicoletta Garioni • Kostiumy: Corinne Lejeune • Światła:
Cesare Lavezzoli • Asystent choreografii: Ina Broeckx • Kierownik sceny: Luca Berettoni • Realizacja
scenerii: Sergio Bernasani • Realizacja masek i lalek teatru cieni: Federica Ferrari, Nicoletta Garioni,
Tove Boysen (asystent) • Realizacja ekranów: Tania Fedeli • Koprodukcja: Teatro Gioco Vita – Teatro Stabile
di Innovazione, Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatri di Piacenza, Imperfect Dancers.
Spektakle Zimmermann & de Perrot są poetycką
ekstrawagancją, nieprawdopodobnie
inteligentną, senną rzeczywistością.
[„Le Nouvel Observateur”, Raphaël de Gubernatis]
Każde przedstawienie Zimmermanna & de Perrota
przełamuje wszystkie granice estetyki, nawet
te wyznaczane przez tradycję. Cudowne!
[„Ballettanz”, Thomas Hahn]
Podobnie jak styl Piny Bausch stał się znany
jako „Tanz-Theater”, należałoby posługiwać się
nowym terminem „Theater-Circus” dla określenia
sztuki Zimmermana & de Perrota.
[„Le Monde” Rosita Boisseau]

Precyzyjna obserwacja, humorystyczne, czasami groteskowe powtórzenia, wprowadzanie małych, codziennych
rzeczy, zdarzeń z życia na wielką scenę – to cechy charakterystyczne Teatru Zimmermann & de Perrot. Posługując
się ciałem, przedmiotami i muzyką, Zimmermann & de
Perrot komponują zabawne, niekonwencjonalne utwory teatralne w zmieniającej się scenografii. Punktem ich
zainteresowania jest człowiek ze wszystkimi wadami
i zaletami, z harmonią i sprzecznościami, które tkwią
w każdym z nas. Ich postaci usiłują przekształcić niemożliwe w możliwe. Mają też bardzo fizyczny, pełen rzemieślniczej doskonałości wymiar jako performerzy, a ich
pozbawiony słów teatr jest pełen absurdalnego humoru
i głębokiej miłości do szczegółu. Przedmioty są tu żyjącymi
stworzeniami, a ludzie przedmiotami. I choć nie zawsze
nadążamy za myślą artystów, to jednak widz zmuszony jest do myślenia nieprzetartymi szlakami. A przede
wszystkim dech w piersiach zapiera mu to, co prezentują
marokańscy akrobaci i ten światowej sławy szwajcarski
zespół reżyserów: Dimitri de Perrot i Martin Zimmermann.
„Chouf Ouchouf” tchnie intensywnymi emocjami, inspirując
i uwodząc widza po to, by przyjrzał się dokładnie temu,
co się naprawdę dzieje: na scenie i z nim samym.
Za każdym razem, kiedy spotyka nas coś nowego i nieznanego wpadamy w różne, raczej skomplikowane, nastroje.
Projektujemy na siebie nawzajem pewne nieświadome
pragnienia i lęki, jednocześnie upierając się, że to nasza
wersja świata i nasze percepcje są rzeczywiste. Jak więc
w takich warunkach może zaistnieć prawdziwy związek
między ludźmi? Jak odróżnić oazę od mirażu w przestrzeni
takiej pustyni? – pytają artyści
„Chouf Ouchouf” to arabskie wyrażenie, które znaczy
„spójrz, ale popatrz naprawdę uważnie!” Czy na pewno
potrafimy uważnie patrzeć?
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Chouf Ouchouf

performed by Groupe acrobatique de Tanger
Precise observation, humorous though sometimes grotesque repetitions; introducing small, everyday things and
events onto a grand stage – these are the characteristic
features of the Zimmermann & de Perrot theatre. By using
bodies, objects and music Zimmermann & de Perrot compose funny, non-conventional theatrical pieces in ever-changing scenography. Their point of interest is man, with
all his flaws and virtues, the harmony and contradictions
that are inherent in a human being. Their protagonists are
trying to transform the impossible into the possible; they
also have a very physical, full, craftsman like perfection
as performers. Their wordless theatre is full of absurd
humour and deep love of detail. Objects become living
creatures here and people are turned into objects. And
although it’s not always easy to follow the artists’ thoughts,
the spectators are forced to think out of the box, and admire
the breath-taking performance by the Moroccan acrobats

and the world famous team of Swiss directors: Dimitri de
Perrot and Martin Zimmermann.
“Chouf Ouchouf” exudes intense emotions, inspiring viewers
and seducing them into having a good look at what is really
going on, both on stage and inside them.
“Each time when something new and unknown happens
to us we fall into a variety of rather complex moods. We
project onto each other certain unconscious desires and
fears, but at the same time insist that it is our version of the
world and our perceptions that are real. How then, under
such circumstances, are real relationships between people
possible at all? How can you tell an oasis from a mirage in
such a desert? ask the artists.
“Chouf Ouchouf” is the Arabic expression which means
“look, but look truly attentively”. Can you really look in
this way?
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KUNST
PIEP
2013

THE EUROPEAN COMPETITION
FOR MEDIA ART
ORGANISED BY FIDENA

FIDENA (Figurentheater der Nationen in Bochum, Germany) is aiming to
promote the mutual inspiration of puppet theatre and media art. Both genres
have been linked historically since time immemorial. The competition aims to
boost the creation of a pool of interactive and experimental media projects,
in which artists from the world of puppet/figure theatre and the media can
encounter one another in a creative fashion and exchange critical reflections.

Who can take part?

The 2013 competition is open to applicants from all over Europe
and is addressed to all those active in the world of figure, object
and material theatre, performance, film and media art.

What can be submitted?

We are looking for digital works with a maximum duration of 5 minutes.
The entries should be animated or have an affinity to figures or objects
as their visual or philosophical centre. We also welcome entries
that work with interactive, playful elements: such things as flash,
animations and puppetoons, stop-motions or 2D animations.

How does the selection procedure function?

A selection committee will nominate a maximum of 80 submissions to be made
public on our creative portal www.fidena.de. An international jury will decide which
submissions will be presented at the public prize-giving ceremony on 7th June 2013
in Bochum, as well as deciding on the winner. The Kunstpiep prize is 2,000 Euros.

How and when can contributions be submitted?

Applicants should send their contribution on a DVD (PAL) along with a completed
application form (download at: www.fidena.de/kunstpiep2013) no sooner than
1st January to reach us no later than 15th April 2013 at the address given below.
Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst e.V.
Hattinger Str. 467
44795 Bochum
Germany
Phone: +49-234-47720

www.fidena.de

w w w.m a te ria prim a.pl

Teatr Groteska w Krakowie, ul. Skarbowa 2
tel. 12 633 37 62, 12 623 79 59,
e-mail: rezerwacja@groteska.pl
www.groteska.pl
Projekt Materia Prima. Forma-Maska. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy
Patronat honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego,
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Dofinansowanie:

Patroni medialni:

Współpraca:

Sponsorzy:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

