
13	  edycja	  Międzynarodowego	  Festiwalu	  Tańca	  Współczesnego	  Ciało/Umysł	  
	  

	  
	  
13	  edycja	  Międzynarodowego	  Festiwalu	  Tańca	  Współczesnego	  Ciało/Umysł	  odbędzie	  się	  w	  Teatrze	  
Studio,	  Teatrze	  Powszechnym,	  Zachęcie	  oraz	  w	  przestrzeni	  publicznej	  w	  dniach	  18-‐28	  września	  2014	  w	  
Warszawie.	  
	  
	  
"Nie	  musimy	  być	  na	  ty"	  to	  hasło	  przewodnie	  tegorocznej	  edycji.	  Jak	  co	  roku	  wystąpią	  artyści	  z	  całego	  świata,	  
reprezentujący	  takie	  kraje	  jak	  Islandia,	  Belgia,	  Turcja,	  Szwajcaria,	  Francja,	  Włochy,	  Norwegia,	  Japonia,	  Niemcy,	  
Portugalia,	  Polska.	  Nie	  zabraknie	  polskich	  premier	  oraz	  koprodukcji.	  Łącznie	  widzowie	  C/U	  będą	  mieli	  okazję	  
obejrzeć	  10	  spektakli,	  instalacje,	  wziąć	  udział	  w	  warsztatach	  i	  panelach	  dyskusyjnych	  z	  udziałem	  artystów.	  
	  
Artyści	  festiwalu:	  Olivier	  Dubois,	  Ana	  Borralho,	  João	  Galante,	  Alessandro	  Sciarroni,	  Martin	  Schick,	  Les	  Choses	  de	  
Rien,	  Heine	  Røsdal	  Avdal,	  Yukiko	  Shinozaki,	  Mustafa	  Kaplan,	  Filiz	  Sızanlı,	  Iza	  Szostak,	  Karol	  Tymiński,	  Zorka	  
Wollny,	  Wojtek	  Ziemilski,	  Felix	  Ott,	  Edyta	  Kozak,	  Erna	  Omarsdottir,	  Valdimar	  Johannsson,	  Ausrun	  Magnusdottir.	  
	  
Tegoroczna	  edycja	  Festiwalu	  koncentrować	  się	  będzie	  wokół	  takich	  tematów	  jak	  społeczeństwo/jednostka,	  
tworzenie	  się	  małych	  wspólnot,	  network.	  Chcemy	  bliżej	  przyjrzeć	  się	  współczesnym	  postaciom	  communitas	  oraz	  
dynamice	  powstawania	  bezpośrednich,	  inkluzywnych	  i	  niehierarchicznych	  wspólnot,	  które	  niosą	  w	  sobie	  potencjał	  
zmiany	  społecznej	  –	  zapowiada	  Edyta	  Kozak,	  dyrektor	  artystyczna	  C/U.	  
	  
SPEKTAKLE:	  
18.09	  Souls/	  Olivier	  Dubois	  |	  Francja	  
19.09	  UNTITLED_I	  will	  be	  there	  when	  you	  die	  /	  Alessandro	  Sciarroni	  |	  Włochy	  
20.09	  FOLK?	  A	  ja	  się	  (nie)	  zgadzam!	  |	  Polska	  /	  Islandia	  
21.09	  Nothing’s	  for	  something/	  Heine	  Avdal,	  Yukiko	  Shinozaki	  |	  Norwegia	  /	  Japonia	  /	  Belgia	  
22.09	  Mouvinsitu/	  Les	  Choses	  de	  Rien	  |	  Francja	  
23.09	  The	  Iliad/	  Felix	  Mathias	  Ott	  |	  Niemcy	  
24.09	  Pussy/	  Karol	  Tymiński	  |	  Polska	  
25.09	  Holiday	  on	  stage/	  Martin	  Schick,	  Damir	  Todorovic	  |	  Szwajcaria	  
28.09	  600	  steps/	  TALDANS	  |	  Polska	  /	  Turcja	  
27	  +	  28.09	  Atlas	  Warszawa/	  Ana	  Borralho,	  João	  Galante	  |	  Portugalia	  
	  
Miejsca	  festiwalowe	  :	  Teatr	  Studio,	  Teatr	  Powszechny,	  Zachęta	  –	  Narodowa	  Galeria	  Sztuki.	  
	  
Festiwal	  finansowany	  ze	  środków	  Urzędu	  m.st.	  Warszawy	  oraz	  Ministerstwa	  Kultury	  i	  Dziedzictwa	  



Narodowego.	  
	  
Patroni	  medialni:	  Polskie	  Radio	  RDC,	  TVP	  Kultura,	  Gazeta	  Wyborcza,	  Gazeta.pl/Warszawa,	  Teatr,	  Didaskalia,	  
Culture.pl,	  taniecPOLSKA.pl,	  E-‐teatr.pl,	  Teatralia.com.pl,	  Teatrdlawas.pl,	  MGZN.pl,	  Notes	  na	  6	  tygodni,	  Empik.	  
	  
Polecamy	  strony	  
www.cialoumysl.pl	  
www.facebook.com/cialoumysl	  
	  
	  
	  


