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twórcy C/U 2014   |   C/U 2014 artists

Olivier Dubois
Souls

Felix Mathias Ott
The Iliad

Martin Schick
HOLIDAY ON STAGE

Damir Todorovic
HOLIDAY ON STAGE

Boris Gibé, Florent Hamon
Mouvinsitu

Yukiko Shinozaki
Nothing’s for something

Heine Avdal
Nothing’s for something

Alessandro Sciarroni
UNTITLED_I will be there when you die

Ana Borralho, João Galante
Atlas Warszawa

Filiz Sizanli
600 steps

Mustafa Kaplan
600 steps

nie
musimy
być
na ty

Valdimar Jóhannsson
FOLK? A ja się (nie) zgadzam!

Sigurður Arent Jónsson
FOLK? A ja się (nie) zgadzam!

Edyta Kozak
FOLK? A ja się (nie) zgadzam!

Erna Ómarsdóttir
FOLK? A ja się (nie) zgadzam!

Ásrún Magnúsdottir
FOLK? A ja się (nie) zgadzam!

Lech Rowiński
FOLK? A ja się (nie) zgadzam!

Roland Rowiński
FOLK? A ja się (nie) zgadzam!

Iza Szostak
FOLK? A ja się (nie) zgadzam!

Karol Tymiński
FOLK? A ja się (nie) zgadzam!

Wiola Ujazdowska
FOLK? A ja się (nie) zgadzam!

Karol Tymiński
Pussy



oznaczenia   |   symbols

 premiera   |   premiere

 po spektaklu spotkanie z artystami   |   meeting with the artists after the performance

wszystkie festiwalowe spektakle pokazywane są w Polsce po raz pierwszy

miejsca   |   venues

Teatr Studio
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera
ul. Jana Zamoyskiego 20
03-801 Warszawa

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

bilety   |   tickets

kasa Teatru Studio
tel. 22 656 69 41 
bilety@teatrstudio.pl
www.teatrstudio.pl/bilety

kasa Teatru Powszechnego 
tel. 22 818 25 16
kasa@powszechny.com
www.powszechny.com/bilety

ceny biletów:  
spektakl Souls — 40-50 zł
pozostałe spektakle — 20-30 zł 

wstęp wolny na wydarzenia w ramach projektu 
FOLK? A ja się (nie) zgadzam!, 600 steps oraz na 
wszystkie wydarzenia towarzyszące 

www.cialoumysl.pl

13. C/U

międzynarodowy festiwal
tańca współczesnego

18 — 28 września 2014

13. C/U

international 
contemporary dance
festival

18 — 28 september 2014
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Trzynasta edycja… próbowałam ją jakoś 
ominąć, połączyć, zorganizować dwie edycje  
w jednej, wymazać… nie pozwolono. Musimy 
więc przez nią przebrnąć – zwycięsko. 

Mimo że liczba 13 wśród wielu cieszy się złą 
sławą, ja chciałabym zaproponować jej bardziej 
optymistyczną interpretację – jako wyraz 
twórczej ekspresji człowieka, który zmaga się 
z materią. Jeśli nie docenimy jej twórczej mocy 
i się z nią nie zharmonizujemy – zauważymy 
tylko to, co negatywne. Potrzebne więc będą 
cierpliwość, systematyczna praca, pełne 
zaangażowanie i samodzielność. Jeśli będziemy 
gotowi, pojawi się nagła, niespodziewana 
wewnętrzna transformacja – nowy, lepszy czas.

W czasach pełnych informacyjnego szumu, 
wszechobecnego pędu i politycznego wrzasku 
– 13 edycja proponuje zatrzymanie w gonitwie 
i wyznaczenie pewnego rodzaju priorytetów. 
Koncentrować się będziemy wokół takich 
tematów jak społeczeństwo/jednostka, tworzenie 
się małych wspólnot, network. Chcemy bliżej 
przyjrzeć się współczesnym formom communi-
tas oraz dynamice powstawania bezpośrednich, 
inkluzywnych i niehierarchicznych wspólnot, 
które niosą w sobie potencjał zmiany społecznej. 

Nie będzie to jednak teoretyczna rozprawka  
o definicjach zilustrowana spektaklami, ale 
propozycja spojrzenia z perspektywy współcze-
snego tańca i sztuk performatywnych na 
człowieka uwikłanego. Chodzi o wizję 
człowieka słabego, targanego namiętnościami, 
ograniczonego zmysłami, który konfrontuje 
siebie z „innym” i jednocześnie z samym sobą. 
Prezentowani na festiwalu twórcy pytają  
o dzisiejszą wspólnotę, przeformułowują 
schematy współpracy, pokazują, jak przenikają 
się różne kultury, migrują formy. Dotykają też 
nowych zjawisk społecznych, jak społeczeństwo 
castingowe, w którym rozgłos stał się wartością 
samą w sobie, a także zwracają uwagę na 
skutki, jakie niesie niestabilny, nomadyczny 

styl życia artystów. Szukają nowych terytoriów 
dla odnalezienia siebie w sobie i wobec grupy. 

Nie musimy być na ty to hasło tegorocznej 
edycji. W Polsce kultura wymaga, aby przez 
szacunek do dorosłej osoby mówić na „pani/
pan”, w wielu innych krajach wszyscy mówią 
sobie na „ty” i nikt nikogo w ten sposób nie 
uraża. Czy zwracanie się do kogoś per Pani/
Pan to dziś nadal forma grzecznościowa? Czy 
może wyraz dystansu i niechęci do rozwijania 
relacji z drugą osobą? Z jednej strony forma 
pełna elegancji, uroku i szacunku, z drugiej 
służy głównie kontaktom formalnym z osobą 
obcą: w banku, sklepie, czy też z osobą starszą. 
Dla tych, dla których konwenanse to niepo-
trzebne utrudnianie bezpośredniej relacji, 
przejście z kimś na ty jest rozbijaniem różnic 
społecznych, statusu i dystansu. Ale można  
to przecież odczytać jako spoufalanie się. 

Tegoroczna edycja może nie obiecuje zniesienia 
antagonizmów społecznych, ale pozwala 
przyjrzeć się ich zróżnicowaniu wraz z istnieją-
cymi w nich konfliktami. Kusi realnością 
akceptacji rzeczywistego pluralizmu w sferze 
publicznej. Zaprasza do świadomego podjęcia 
wysiłku, aby pozbyć się wzajemnej niechęci 
czy nawet wrogości. Bez względu na formę, 
budujmy społeczeństwo odpowiedzialne  
i harmonijne, cieszmy się sukcesami innych, 
usłyszmy głos sąsiada. Zastanówmy nad tym, 
jaka jest nasza rola w kształtowaniu mojej 
społeczności, mojego miasta, relacji z sąsiadem. 
Poddajmy się cichej, wewnętrznej cichej 
rewolucji! Zachęcam.

PS
A wracając do 13-tki, ma ona dodatkowy 
walor, bo w ramach wypłaty tzw „trzynastek” 
mogą państwo znaleźć w programie projekty, 
na które wstęp jest wolny. Może polubimy  
13-tkę! W końcu nie musimy być z nią na Ty!

nie musimy być na ty

Edyta Kozak 

The thirteenth edition... I tried to skip it in some 
way, merge, have two editions in one, delete it... 
they didn’t let me. So now we have to face the 
challenge. 

Even though many consider 13 to be an 
unlucky omen, let me offer a more optimistic 
interpretation – as an artistic expression of  
a human being struggling to contain matter. 
Should one fail to appreciate its creative power 
and resonate with it – a mere perception of 
the negatives will prevail. Thus we will need 
patience, systematic effort and overall 
independent commitment. If we are ready 
– unexpected internal transformation may 
take place – into a new, better time.

In the era of information noise, omnipresent 
rush and politicking – the thirteenth edition 
offers a pause to set some sort of priorities.  
We will focus on themes such as society vs. 
the individual, emergence of small communi-
ties and networks. We want to examine more 
closely modern forms communitas take as well 
as dynamics that shape these direct, inclusive 
and non-hierarchical groups which bear the 
potential for social transformation. 

Yet, this is not going to be a theoretical dispute 
about definitions illustrated with performances, 
but rather a proposal to take a look at the 
entangled human from the point of view of 
modern dance and performing arts. That is  
a vision of a weak human being tormented by 
passions and limited by senses, confronting 
oneself with the ‘other’ and, at the same time, 
with the own self. The artists participating in 
the festival enquire about the community of 
today, reformulate well established patterns for 
cooperation and exhibit the interweaving of 
cultures coupled with migration of forms. They 
also touch on new social phenomena such as 
the casting society with fame valued in and of 
itself and draw our attention to the results of 
instable nomadic lifestyles most artist lead. 

Their quest focuses on new territories to find 
oneself within and in relation to a group. 

We don’t have to be good friends is our motto 
this year. In Poland, good manners require the 
use of a formal ‘Madam/Sir’ address in commu- 
nication, out of sheer respect towards an adult. 
In many other countries, however, a direct ‘you’ 
form is the norm, not offensive to anybody. Is 
the ‘Madam/Sir’ still a matter of politeness 
indeed? Or is it rather a conscious effort to 
distance ourselves and avoid the necessity to 
build relationships with others? On the one hand 
it is elegant, charming and respectful, on the 
other hand – it is a signpost of formal or official 
communication with a stranger – at a bank, 
store, or when addressing an elderly person. For 
those who consider such forms as an unneces-
sary obstruction to direct relations, the attempt 
to use the ‘you’ form constitutes a breach of 
social stratification, status differences or an 
unnecessary distance. But on the other hand it 
can be construed as excessive fraternization. 

This year’s edition does not promise the end to 
social antagonism, but it allows us to witness 
the diversity of the social sphere and it lures us 
with a true approval of a pluralistic public 
sphere and of a conscious effort to get rid of 
mutual dislike or even hostility. Regardless of 
the form, let us build a responsible and 
harmonious society, let us be glad with the 
success of others, let us hear the voice of our 
neighbors. Let us explore and examine our 
influence on our societies, our cities, the 
relationships with our neighbors. Finally, let us 
submit to this silent internal revolution! 

PS
And coming back to number thirteen – it has 
another upside, as under this annual bonus 
(thirteenth salary) you will be able to find projects 
with free entrance on our agenda. So – let us get 
to like thirteen – we do not have to become 
good friends with the number anyway! 

we don’t have to be good friends

Edyta Kozak 



kalendarium   |   programme  

27 . 09
sobota

19.00
Alessandro Sciarroni
Untitled_I will be there  
when you die

Teatr Studio 
Duża Scena

Teatr Studio 
Malarnia

Teatr Studio 
Modelatornia

14.00-22.00
Folk? A ja się (nie) zgadzam!

19.00
Olivier Dubois
Souls

17.00 + 21.00
Felix Mathias Ott
The Iliad 

19.00
Karol Tymiński
Pussy

17.00
panel dyskusyjny
Nowe Communitas

18 . 09
czwartek

19 . 09
piątek

20 . 09
sobota

21 . 09
niedziela

22 . 09
poniedziałek

23 . 09
wtorek

24 . 09
środa

19.00
Martin Schick,
Damir Todorovic
Holiday on stage 

25 . 09
czwartek

18.00
Heine Avdal,
Yukiko Shinozaki
Nothing’s for something

19.00
Les Choses de Rien
Mouvinsitu

28 . 09
niedziela

19.00
Ana Borralho, João Galante
Atlas Warszawa

Zachęta Teatr Powszechny

19.00
Ana Borralho, João Galante
Atlas Warszawa

16.00
Taldans
600 steps

Teatr Studio
– wydarzenia towarzyszące

Valdimar Johannsson,
Erna Omarsdottir
The Black Yoga Screaming Chamber
– instalacja

18 września  |  godz. 20.30  |  otwarcie
19 – 25 września  |  godz. 9.00 – 22.00

Valdimar Johannsson,
Erna Omarsdottir
Głosy Reykjaviku – instalacja

20 – 25.09  |  godz. 17.00 – 21.00

Edyta Kozak, Lech Rowiński
Smoki kontra Trolle – gra/instalacja

20 – 25 września  |  godz. 9.00 – 22.00

panel dyskusyjny
Dlaczego nie cierpimy folkloru,  
jednocześnie czerpiąc z cepeliady  
tyle radości

20 września  |  godz. 17.00 – 18.30

Les Choses de Rien
Mouvinsitu – instalacja

22 września  |  godz. 17.00 – 21.00

panel dyskusyjny
Nowe Communitas

24 września  |  godz. 17.00 – 18.30

Ramona Nagabczyńska
The way things dinge
– fragment spektaklu

24 września  |  godz. 18.30
Organizator zastrzega, że program może ulec zmianie.
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Olivier Dubois, prowokujący tancerz  
i choreograf, którego taniec na rurze w Pour 
tout l’or du monde został dobrze zapamiętany 
przez widzów C/U, w swoim nowym spektaklu 
zagłębia się w Afrykę – kolebkę duszy ludzkości. 
Do współpracy zaprosił tancerzy z Maroka, 
Wybrzeża Kości Słoniowej, Senegalu, Egiptu, 
RPA i Republiki Kongo. Francuski choreograf 
próbuje ożywić dzięki nim autentyczny ruch. 
Nie ruch scenicznych pozorów, ale ruch 
tworzący wspólnotę, w którym skupiałaby się 
energia społeczna. 

W Souls Olivier Dubois opowiada również  
o ukrytym ludzkim przeznaczeniu, któremu 
jednostka próbuje stawić opór. Spowalnia 
czas, miażdży siły grawitacji, aby ukazać 
tkwiące w każdym z nas możliwości zmiany 
swego losu, a nawet i świata. Scena pokryta 
piaskiem, która symbolizuje cmentarz, arenę, 
tablicę, przypomina także oddaloną o 120 
kilometrów od wybrzeża północnej Afryki 
wyspę Lampedusa – pierwszy przystanek na 
drodze afrykańskich uchodźców do Europy.

Olivier Dubois (ur. 1972) – tancerz, choreograf 
i performer. Mimo budowy ciała zapaśnika 
przez kilkanaście lat z powodzeniem poświęcał 
się karierze tancerza. Tańczył m.in. w Las Vegas 
z Celine Dion, w Cirque de Soleil oraz dla takich 
choreografów, jak: Karine Saporta, Angelin 
Preljocaj, Jan Fabre i Sasha Waltz. Wszystkie 
te doświadczenia dostarczyły mu materiału do 
refleksji nad pozycją i rolą tancerza w relacji 
do choreografa, publiczności i repertuaru. 
Uświadomiły mu również, że kwestionowanie 
jest jego artystycznym powołaniem i doprowa-
dziły w 2007 r. do solo Pour tout l’or du monde 
(pokazywanego na Ciało/Umysł w 2010 r.). 
Otrzymał za nie nagrodę specjalną przyznaną 
przez stowarzyszenie francuskich krytyków. 
Dubois uczy tańca i prowadzi warsztaty m.in. 
w Operze Narodowej w Wiedniu, Operze 
Kairskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Monako. 
Jest również odznaczony nagrodą Jardin 
d’Europe. W 2013 r. podczas Festiwalu  
w Awinionie odbyła się premiera jego 
najnowszej pracy Tragédie. Od stycznia 2014 r. 
jest dyrektorem Narodowego Centrum 
Choreograficznego w Roubaix – Nord-Pas- 
-de-Calais, oraz artystą stowarzyszonym 
paryskiego CENTQUATRE.

Olivier Dubois   |   Francja    

Souls

18 września   |   19.00   |   czas: 60 min.   |   Teatr Studio – Duża Scena  

bilety: 40-50 zł

kreacja i choreografia | creation and choreography: Olivier Dubois
muzyka | music: François Caffenne
światła | lighting: Patrick Riou
tancerze | dancers: Tshireletso Molambo (RPA | South Africa), Youness Aboulakoul (Maroko | 
Morocco), Jean-Paul Mehansio (Wybrzeże Kości Słoniowej | Ivory Coast), Hardo Papa Salif Ka 
(Senegal), Ahmed El Gendy (Egipt | Egypt), Djino Alolo Sabin (Demokratyczna Republika 
Konga | Democratic Republic of Congo)
koprodukcja | co-production: L’Institut Français a Paris, L’Institut Français d’Egypte,  
L’Institut Français du Sénégal, National Choreographic Center w Roubaix-Nord Pas  
de Calais, le CENTQUATRE-Paris, le Théâtre Paul Eluard w Choisy le Roi, le TARMAC, 
L’apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, Rotterdamse Schouw-
burg-Festival De Keuze, Falaki Theatre in Cairo
prezentacja na Festiwalu C/U w ramach | presentation at the C/U Festival: Open Latitudes,
przy wsparciu Programu Kultura Unii Europejskiej
premiera | premiere: 13.09.2013, Kair

fo
t. 

A
nt

oi
ne

 T
em

pe

www.balletdunord.fr

Olivier Dubois, a provocative dancer and 
choreographer known to the participants of 
the C/U Festival for his pole dance in Pour  
tout l’or du monde, uses his new show to reach 
into the depths of Africa – the cradle of the 
humankind soul. He invited dancers from 
Morocco, Ivory Coast, Senegal, Egypt, South 

Africa and the Republic of Congo to work with 
him. The French choreographer seeks to revive 
their inherent authentic motion, which is not  
a movement full of scenic pretense but rather  
a community-building motion, the eye of 
social energy.
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Untitled_I will be there when you die to 
druga część trylogii Will you still love me 
tomorrow?, projektu performatywnego 
skupionego na badaniu artystycznej wytrwało-
ści, odporności, dyscypliny i siły do walki.

Spektakl jest choreograficzną medytacją nad 
upływem czasu oraz refleksją nad zręcznym 
manipulowaniem przedmiotami: żonglerką. 
Wytrwała praktyka, reguły, dyscyplina, 
zaangażowanie i skupienie to podstawowe 
elementy tej sztuki. Zmuszają one jej 
wykonawców do zanurzenia się w chwili 
obecnej i bezustannego zaczynania od nowa. 
O kunszcie żonglera świadczy zdolność 
wykonania poszczególnych tricków. Jest ich 
nieskończenie wiele. Żonglować można solo  
i w grupie. Dwie, trzy, dziesięć a nawet 
dwadzieścia osób może żonglować między sobą 
różnymi przedmiotami, bawiąc się rytmem  
i tempem. Wszystko po to, aby stworzyć 
tymczasową choreograficzną wspólnotę, 
wyrażającą swoją jedność ruchem. Nie 
przyjmując żadnej konkretnej tożsamości, 
obrazowałaby ona złożoność relacji między-
ludzkich.

Alessandro Sciarroni – włoski artysta 
działający na polu współczesnej sztuki 
performatywnej, który po znakomitym 
przyjęciu na Ciało/Umysł w 2010 i 2012 r. 
powraca do Warszawy. W 2010 r. po raz 
pierwszy w Polsce pokazał spektakl Your Girl, 
poruszające humanistyczne studium ciała  
w jego różnych formach – od idealnego do 
kalekiego. W 2012 r. w przedstawieniu Joseph  
w zabawny sposób używając kamery i łącza 
internetowego, postawił pytania o komunikację, 
przewartościowanie stosunków międzyludzkich, 
„aktorów” i „widzów” w mediach społeczno-
ściowych. Za spektakl If I was Madonna otrzymał 
nagrodę „Nuove Sensibilit”. Dwukrotnie 
znalazł się w pierwszej dziesiątce najciekaw-
szych młodych europejskich choreografów 
wybieranej przez Network Aerowaves, którego 
Fundacja C/U była partnerem. Poszukiwania 
warsztatowe Sciarroniego skupiają się wokół 
współczesnej sztuki, gdzie w praktyce łączą się 
teatr, taniec i sztuki wizualne. 

Alessandro Sciarroni   |   Włochy    

Untitled_I will be there when you die

19 września   |   19.00   |   czas: 60 min.   |   Teatr Studio – Duża Scena   |   

bilety: 20-30 zł

autor | by: Alessandro Sciarroni
tancerze | dancers: Lorenzo Crivellari, Edoardo Demontis, Victor Garmendia Torija, Pietro 
Selva Bonino
muzyka na żywo | live music: Pablo Esbert Lilienfeld
reżyseria światła | lighting design: Rocco Giansante 
konsultacja dramaturgiczna | dramaturgical consultant: Antonio Rinaldi, Peggy Olislaegers
produkcja | production: MARCHE TEATRO-teatro stabile pubblico – 
CORPOCELESTE_C.C.00# with Comune di Bassano del Grappa / Centro per la Scena 
Contemporanea; Biennale de la danse / Maison de la Danse de Lyon; AMAT; Mercat de les 
Flors/Graner (Barcelona); Dance Ireland (Dublin)
prezentacja na Festiwalu C/U w ramach | presentation at the C/U Festival: Open Latitudes,
przy wsparciu Programu Kultura Unii Europejskiej
premiera | premiere: 17.06.2013, Ankona
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www.alessandrosciarroni.it

Untitled_I will be there when you die is  
a chorographic meditation on the passage  
of time and a reflection on the skillful manipu-
lation of items: juggling. Juggling can be a solo 
or a group practice. Two, three, ten, even twenty 
people may juggle together using various items, 
playing with the rhythms and paces. And all 

that only to create a temporary chorographic 
community, expressing its unity through 
motion; a unity that is not based on any 
particular identity but is still potent enough  
to reflect the complexity of interpersonal 
relationships. 



1514

Problem folkloru znakomicie wpisuje się  
w tegoroczny temat; z jednej strony wspólnota, 
dzielenie się, a z drugiej wrogość i zamknięcie 
wobec nowego, innego, nietradycyjnego.  
W folklorze jest wszystko, co najlepsze  
i najgorsze. Projekt Folk? A ja się (nie) 
zgadzam! jest wynikiem współpracy 
polsko-islandzkiej. Punktem wyjścia była 
próba przedefiniowania pojęcia folkloru oraz 
pokazanie go w szerokim kontekście, jako 
formy kultury oraz zjawiska społecznego  
i politycznego w dzisiejszej Polsce i Islandii. 
To spotkanie różnych idei odzwierciedlających 
społeczny krajobraz folkloru, tworzących 
dynamiczne napięcie wokół kwestii, jak żywe 

doświadczenie i realia społeczne innych 
krajów mogą być wyrażone – w języku,  
w performatywnej akcji czy za pomocą 
wizualnej abstrakcji. Podczas kilkugodzinne 
wędrówki w przestrzeniach Teatru Studio  
i Placu Defilad znajdziemy nowe formy 
rytuałów, społeczną grę o terytorium, perfor-
mans na temat rzemieślników i zanikających 
zawodów, współczesny ludowy taniec 
stworzony z warszawiakami, „cepeliowy” 
przetworzony polski folklor oraz mocne, 
blackmetalowe islandzkie brzmienia. 
Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie:  
dlaczego nie cierpimy folkloru, jednocześnie 
czerpiąc z cepeliady tyle radości?

Polska / Islandia 

FOLK? A ja się (nie) zgadzam!

20 września   |   14.00-22.00   |   Teatr Studio 
  
|   

wstęp wolny

kuratorzy | curators: Ásgerður G. Gunnarsdóttir, Edyta Kozak, Alexander Roberts
artyści | artists: Valdimar Jóhannsson, Sigurður Arent Jónsson, Edyta Kozak, Erna Ómarsdóttir, 
Ásrún Magnúsdottir, Lech Rowiński, Roland Rowiński, Iza Szostak, Karol Tymiński, Wiola 
Ujazdowska
organizator | organizer: Fundacja Ciało/Umysł
partner | partner: Reykjavik Dance Festival
Projekt jest finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, 
oraz środków krajowych. | Project is supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and 
Norway through the EEA Grants and co-financed by Polish and Icelandic funds.
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Folklore has it all – the best and the worst. 
The Folk? I do (not) agree! project is a result 
of Polish-Icelandic cooperation. The starting 
point was an attempt to redefine the notion of 
folklore and show the phenomenon in a broad 
context, both as a cultural form and as a socio- 
political construct in the present day Poland 
and Iceland. On a several hours journey through 

the spaces of Teatr Studio and the Parade 
Square we will encounter new forms of rituals, 
a social game focused on territory acquisition, 
a performance based on craftsmen and 
disappearing trades, modern folk dance 
created together with Warsaw inhabitants, 
‘folk-store-like’ manufactured Polish folklore 
and harsh black metal Icelandic sound.

www.cialoumysl.pl   |   www.reykjavikdancefestival.com
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Heine Avdal i Yukiko Shinozaki, rozpoznawani 
na międzynarodowej scenie performatywnej 
dzięki wielu fascynującym, niepokojącym 
projektom site specific (m.in. hotele, budynki 
biurowe, sklepy… np. Field Works – Hotel na 
C/U w 2010 r. zapraszał pojedynczych widzów 
do pokoju w jednym z warszawskich hoteli), 
spektaklem Nothing’s for something powracają 
do tradycyjnej przestrzeni teatru i skupiają się 
na świecie twórców.
 
Punktem wyjścia dla Heinego Avdala i Yukiko 
Shinozaki było założenie, że wszystkie elementy 
spektaklu komentują się wzajemnie w systemie 
niehierarchicznym, jak węzły w sieci kompute-
rowej, czy w interfejsie. Wykonawcy, publicz-
ność, dźwięk, światło, scenografia i różne obiekty 
są na tym samym poziomie znaczenia. Widz 
sam układa reguły gry i poprzez zabawę, 
polegającą na wyrywaniu elementów spektaklu 
z ich zwyczajowych powiązań, odkrywa to, co 
dotychczas było zakryte przed jego wzrokiem. 
Poprzez bogactwo i wyrafinowanie środków 
wyrazy Nothing’s for something to spektakl 
docierający zarówno do dzieci jak i dorosłych.

Heine Røsdal Avdal studiował taniec, 
choreografię i sztuki wizualne w Oslo National 
College of the Arts oraz w belgijskiej P.A.R.T.S. 
W latach 1997-2001 współpracował z zespołem 
Damaged Goods Meg Stuart. Od 2000 roku 
współpracuje z Yukiko Shinozaki  Bada, jak 
konwencje dotyczące przestrzeni wpływają na 
sposób, w jaki doświadczamy i poruszamy się 
w przestrzeni prywatnej/publicznej, oraz 
szuka miejsc, w których różne komponenty 
przestrzeni niespodziewanie się na siebie 
nakładają. Interesuje go też sposób, w jaki 
wykorzystuje się technologię, by zmienić 
znaczenie i percepcję ludzkiego ciała. 

Yukiko Shinozaki po ukończeniu szkoły 
baletowej w Tokio wyjechała do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie studiowała taniec 
współczesny i psychologię na Portland State 
University. Po kilku latach pracy jako tancerka 
i choreografka w Nowym Jorku przeniosła się 
do Brukseli. Dołączyła tam do zespołu 
Damaged Goods, gdzie poznała Heinego 
Avdala i Christopha De Boecka, z którymi 
założyła grupę Deepblue. W swojej pracy 
koncentruje się na złożoności ludzkiego ciała  
i jego wewnętrznych sprzecznościach. 
Słowem-kluczem jest dla niej transformacja. 
Współpracę artystyczną traktuje jako ważny 
element swojej pracy, podczas której łączy 
przypadkowe elementy pojawiające się w 
wyniku spotkania z różnymi ludźmi w różnych 
sytuacjach.

Heine Avdal, Yukiko Shinozaki   |   Norwegia / Japonia / Belgia   

Nothing’s for something

21 września   |   18.00   |   czas: 60 min.   |   Teatr Studio – Duża Scena   |     

bilety: 20-30 zł

koncepcja i reżyseria | concept and direction: Heine Avdal, Yukiko Shinozaki
wykonanie | performance: Heine Avdal, Taka Shamoto, Yukiko Shinozaki, Oleg Soulimenko
projekt udźwiękowienia i warstwy elektronicznej | sound design and electronics: Fabrice Moinet, 
Johann Loiseau 
reżyseria światła i techniki | lighting design and technical direction: Hans Meijer
rysunki i grafika | drawing and graphics: Brynjar Åbel Bandlien, Christelle Fillod
dramaturgia | dramaturgy: Marianne Van Kerkhoven (Kaaitheater) 
produkcja | production: fieldworks vzw, Heine Avdal 
koprodukcja | co-production: Kaaitheater (Bruksela), APAP Network, Kunstencentrum Buda 
(Kortrijk), BIT-Teatergarasjen (Bergen), STUK (Leuven)  
produkcja | production: fieldworks vzw, Heine Avdal
prezentacja na Festiwalu C/U w ramach | presentation at the C/U Festival: APAP, przy wsparciu 
Programu Kultura Unii Europejskiej 
premiera | premiere: 30.03.2012, Bruksela
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www.field-works.be

Heine Avdal and Yukiko Shinozaki with their 
performance Nothing’s for something are 
returning to the traditional theatrical space  
as they focus on the world of the creators 
themselves. 

The starting point for Heine Avdal and  
Yukiko Shinozaki was the assumption that all 
performance elements refer to one another in  

a non-hierarchical system, just like nodes in  
a computer network or an interface. Performers, 
audience, sound, light, set decoration and 
various objects are on the same level of meaning. 
It is the viewers who invent the rules of the 
game and discover things hidden until now 
from their sight – all through play consisting 
of tearing out performance elements from their 
customary bonds. 
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Mouvinsitu to hybrydowy projekt łączący  
i zbliżający sztuki wizualne i choreografię. 
Zrodził się ze współpracy cyrkowca Borisa 
Gibé, z tancerzem i filmowcem Florentem 
Hamonem. Mouvinsitu wziął się ze sposobu 
życia, który jest coraz bardziej niestabilny 
(zwłaszcza w kontekście sytuacji artysty  
w społeczeństwie – spektakl powstał z pieniędzy 
zebranych przez crowdfounding), ruchomy  
i nomadyczny. Projekt jest próbą stworzenia 
ruchomej fikcji na temat rzeczywistości przez 
połączenie tańca – ruchu samego w sobie,  
i filmu – ruchomego obrazu. W konsekwencji 
powstała seria krótkometrażowych filmów 
oraz sytuacyjna choreografia związana  
z przestrzenią, w której jest prezentowana. 
Filmowanie tańca to nie tylko filmowanie ciał 
w ruchu, ale także stawianie sobie pytań, czy 
taniec może być opowieścią i czy ciało może 
służyć osiągnięciu pożądanych poetyk. Projekt 
ten jest próbą stworzenia takiej przestrzeni dla 
ciała, która pozwoliłaby mu swobodnie reagować 
na otaczające je środowisko i przystosować się 
do niego. Jest jednocześnie sposobem zatrzy- 
mania i utrwalenia w filmowym kadrze ulotnego 
i chwilowego ruchu.

Les Choses de Rien to grupa założona przez 
Borisa Gibé – jej dyrektora artystycznego.  
W jej skład wchodzą cyrkowcy, tancerze  
i filmowcy. Poszukuje swojego własnego języka 
w tańcu akrobatycznym, sztuce cyrkowej, 
teatrze fizycznym, muzyce i technologii. 
Poszukiwania grupy Les Choses de Rien 
koncentrują się głównie wokół postrzegania 
świata, zmieniania perspektyw i badania ich 
punktów styku. Ich spektakle bawią się 
percepcją wzrokową i zmysłową widza, 
eliminują jego nawyki, wykluczając wszelkie 
punkty orientacyjne.

Les Choses de Rien   |   Francja    

Mouvinsitu

22 września   |   19.00   |   czas: 60 min.   |   Teatr Studio – Modelatornia 
  
|    

bilety: 20-30 zł

spektakl zawiera sceny nagości

reżyseria i wykonanie | direction and performance: Boris Gibé & Florent Hamon
technicy | technicians: Nicolas Gastard & Marinette Jullien
z nieocenionym wsparciem | with precious help from: Ben Fury, Pierogiorgio Milano, Céline Zordia, 
Elsa Dourdet, Florent Berghal, Gaspard Gilbert, Thomas Cotereau, Hélène Poignon, Nicolas 
Gastard, Morgan Romagny, Marinette Jullien, Bernard Saderne
produkcja | production: Les Choses de Rien 
koprodukcja | co-production: Maison de la Culture d’Amiens – Centre de création et de produc-
tion, Châteauvallon – Centre National de création et de diffusion culturelles – Ollioules, 
Espace Jean Legendre – scène nationale de l’Oise – Compiègne, TRIDANSE – parcours 
régional d’accueils en résidence de projet chorégraphiques transdisciplinaires – région 
Provence Alpes Côtes d’Azur : La Passerelle – Scène nationale des Alpes du sud – Gap,  
Le Citron – Jaune – CNAR – Port-Saint-Louis du Rhône, Le 3 bis F lieu d’arts contemporains 
(Aix-en-Provence) – Le Vélo Théâtre, Pôle régional de développement culturel – Apt
wsparcie publiczne | public support: Ministerstwo Kultury – DICREAM & DRAC Ile de France
prezentacja na Festiwalu C/U w ramach | presentation at the C/U Festival: APAP, przy wsparciu 
Programu Kultura Unii Europejskiej
premiera | premiere: 06.09.2014, Ryga
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www.leschosesderien.com

Mouvinsitu is a hybrid project combining 
visual arts and choreography and bringing 
them closer together. Born as a result of 
cooperation between a circus performer,  
Boris Gibé, and a dancer and film-maker, 
Floren Hamon, Mouvinsitu is an attempt to 
create a moving work of fiction about the 

reality through a combination of dance – 
movement in itself, and film – moving pictures. 
Mouvinsitu has its roots in a life-style which is 
increasingly unstable (especially in the context 
of the position of an artist in the society; the 
performance was created with money collected 
through crowdfunding), mobile and nomadic.
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Iliada Felixa Mathiasa Otta nie jest wierną 
adaptacją eposu Homera. Koncentruje się na 
samej konstrukcji konia trojańskiego, rozumianej 
tu jako metafora przemian będących wynikiem 
oszustwa, pozerstwa i iluzji posiadającej moc, 
by przewrócić świat do góry nogami. W czasie 
trwania spektaklu dwóch mężczyzn tworzy 
złożoną konstrukcję. Sposób i motoryka ich 
pracy jest precyzyjną „choreografią społeczną” 
istniejącą w życiu codziennym. Taniec powstaje 
mimochodem. Działanie, które obserwujemy 
na scenie, jest ciągłym ruchem dekonstruowa-
nia starego i konstruowania nowego, przera-
stającego nasze oczekiwania i wyobrażenia, 
porządku. Męska, brutalna, archaiczna siła 
staje się tu medium, dzięki któremu duchowe 
przestrzenie otwierają się, prowadzą nas  
w świat marzeń i pozwalają zatopić się we 
własnych tęsknotach i fantazjach. Dialektyka 
dekonstrukcji starej i konstrukcji nowej 
opowieści tworzy przestrzeń teatralną, efekty 
wizualne i jedyną w swoim rodzaju symfonię.

Felix Mathias Ott (ur. 1983) studiował sceno- 
grafię, taniec i choreografię. Współpracował  
z takimi artystami, jak: Krzysztof Warlikowski, 
Boris Charmatz, Yves Noel Genod, Maud  
le Pladec, Mathilde Monnier, Björn Melhus, 
Clement Layes. W swoich pracach tworzy 
bardziej refleksyjne niż konceptualne przestrze-
nie, do których zapraszany jest widz, aby 
odkrył swoje nieświadome światy i, wykorzy-
stując własną kreatywność, pozlepiał całość  
z surrealistycznych fragmentów zapropono-
wanych przez artystę. Twórczość Otta buduje 
ukryty pomost między rzeczywistością a fikcją. 
Artysta twierdzi, że do procesów współpracy 
potrzebny jest dialog różnych środków  
i metod, prowadzony w ramach nieustannego 
różnicowania, a nie dekoracyjnego dodatku.

Felix Mathias Ott   |   Niemcy    

The Iliad

23 września   |   17.00 + 21.00   |   czas: 60 min.   |   Teatr Studio – Duża Scena 
  
|      

bilety: 20-30 zł

koncepcja, reżyseria, scenografia | concept, direction, stage: Felix Mathias Ott
asystent | assistant: Helga Wretmann
muzyka | music: Alex Kassian
reżyseria światła | lighting design: Martin Pilz
wykonanie | performance: Ante Pavic, Maik Riebort
scenografia | stage: Falko Purner
produkcja | production: Felix Mathias Ott
koordynator produkcji | production coordinator: Inge Zysk
koprodukcja | co-production: Tanzfabrik Berlin, Student Centre Zagreb (University of Zagreb) 
– Culture of Change, MCA Amiens
wsparcie finansowe | subsidised by: Haupstadtkulturfonds Berlin
wsparcie | supported by: APAP / advancing performing arts project
prezentacja na Festiwalu C/U w ramach | presentation at the C/U Festival: APAP, przy wsparciu 
Programu Kultura Unii Europejskiej
premiera | premiere: 16.06.2014, Berlin
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www.felixmathiasott.com

Felix Mathias Ott’s Iliad is not a faithful 
adaptation of Homer’s epos. Its focus is on  
the sheer construction of the Trojan horse, 
understood here as a metaphor of transforma-
tions resulting from deceit, phoniness and 
illusions so powerful that they can turn the 

world upside down. During the performance 
two men create a complex structure. The manly, 
brutal, archaic force in this case becomes  
a medium, opening spiritual universes which 
lead us to the world of dreams and allow us to 
dive into our own longings and fantasies.  
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W Pussy młody polski choreograf, znany 
z gotowości do podejmowania artystycznego 
ryzyka, kontynuuje poszukiwania swojej 
tożsamości, poddając obserwacji rolę 
mężczyzny w społeczeństwie. Już Beep 
(szeroko komentowane po C/U w 2013 r.),  
w którym Tymiński balansował na granicy 
wytrzymałości ciała, nie dostarczał widzom 
przyjemnych ani łatwych w odbiorze doznań. 
W Pussy artysta znów zwraca uwagę na 
męskie ciało, jego znaczenie i stawiane wobec 
niego wymagania. W najnowszym spektaklu 
głównym polem obserwacji staje się agresja 
wobec ciała, wyraźnie obecna w okresie 
wychowawczym chłopców, często towarzysząca 
im w późniejszych etapach życia. Zjawisko to  
i jego konsekwencje stanowią centralny punkt 
przedstawienia, którego eksploracji służy 
forma zapasów czwórki tancerzy – główny 
komponent choreografii.

Karol Tymiński (ur. 1985) – niezależny tancerz 
i choreograf, reprezentant prężnie rozwijającego 
się pokolenia młodych polskich twórców, od 
kilku lat regularnie prezentujacy swoje prace 
na C/U. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły 
Baletowej w Warszawie i Performing Arts 
Research and Training Studios (P.A.R.T.S.)  
w Brukseli. Od początku swojej drogi artystycz-
nej tworzy autorskie choreografie solowe, które 
prezentuje zarówno w kraju, jak i zagranicą, 
m.in. Orlando, Doll House i Beep (pokazywane 
na Festiwalu Ciało/Umysł). Jest artystą 
networku APAP.

Karol Tymiński   |   Polska    

Pussy

24 września   |   19.00   |   czas: 60 min.   |   Teatr Studio – Malarnia 
  
|    

  
|   

bilety: 20-30 zł

spektakl zawiera sceny nagości

choreografia | choreography: Karol Tymiński
wykonanie | performance: Claire Vivianne Sobottke, Leon Dziemaszkiewicz, Tian Rotteveel, 
Karol Tymiński
światła | lighting: Jan Cybis
koprodukcja | co-production: Fundacja Ciało/Umysł, Tanzfabrik Berlin within the project 
APAP – Performing Europe 2011-2016
wsparcie | supported by: Centrum w Ruchu, program Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Młoda Polska”
prezentacja na Festiwalu C/U w ramach | presentation at the C/U Festival: APAP, przy wsparciu 
Programu Kultura Unii Europejskiej
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In Pussy the artist draws attention to the 
man’s body, its meaning and the demands it 
faces. In his newest performance, the main 
area of observation is aggression against the 
body, visibly present in the upbringing of boys 
and often accompanying males in later stages 

of their lives as well. This phenomenon and  
its consequences constitute the focus of the 
performance, and the exploration takes form 
of a wrestling match of four dancers – the main 
part of the choreography.
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Luksus wcale się nie skończył, jedynie korzysta 
z niego coraz mniej osób. Socjalistyczna wizja 
zachodnich państw opiekuńczych przeżywa 
załamanie, globalna konkurencja rośnie  
i tworzy nowe zasady opiekuńczości. Coraz 
częściej żyjemy jako małe, konkurujące ze 
sobą jednostki, a miejsca na szczycie jest 
mniej niż kiedykolwiek wcześniej. Artyści stali 
się pionierami pewnego zjawiska społecznego: 
społeczeństwa castingowego. Rozgłos stał się 
wartością samą w sobie i uległ demokratyzacji. 
Każdy chce być artystą. Wraz ze sponsoringiem, 
lokowaniem artysty, industrializacją sztuki, 
pojawia się pytanie, co się stało z samą sztuką.

HOLIDAY ON STAGe to wypowiedź Martina 
Schicka i Damira Todorovica na temat 
strategii i sił uwodzicielskich zachodniego 
społeczeństwa. Z dużym poczuciem humoru, 
bawiąc się stereotypami, cytatami i estetykami, 
spektakl prowokuje dyskusję na kontrowersyjny 
temat przyszłej polityki i ekonomii, także  
w kulturze.

Martin Schick – szwajcarski performer, 
choreograf, twórca instalacji. Mieszka  
i pracuje w Berlinie. Zajmuje sie ekonomią 
humanistyczną, wpływem konwencji 
(artystycznych i instytucjonalnych) oraz 
ruchów społeczno-politycznych na środowisko 
teatru i odwrotnie oraz bada granice i możliwości 
przestrzeni performatywnej. Jego projekt 
CMMN SNS PRJCT prezentował alternatywną 
formę organizacji społeczeństwa; w innych 
pracach artysta poruszał temat tańca społecz-
nego. Od stycznia 2013 r. wspierany jest przez 
Fundację Nestlé pour l’art, w ramach której 
realizuje projekt Instytut Postkapitalizmu 
Stosowanego we Fryburgu, a od 2014 r. przez 
europejski network WEB.

Martin Schick, Damir Todorovic   |   Szwajcaria    

HOLIDAY ON STAGe

25 września   |   19.00   |   czas: 75 min.   |   Teatr Studio – Duża Scena 
  
|    

bilety: 20-30 zł

koncepcja, realizacja i wykonanie | concept, realisation & performance: Martin Schick & Damir 
Todorovic with the participation of a young talented dancer, a female unemployed artist  
and an illegal immigrant
konsultacja artystyczna | artistic consultant: Cuqui Jerez
muzyka | music: Yujiro Akihiro, Wendelin Schmidt-Ott
kostiumy | costumes: Dragana Kunjadic for Costume National
wsparcie techniczne | technical support: Wendelin Schmidt-Ott, Michi Egger
produkcja Festiwalu Belluard Bollwerk International dzięki wsparciu Kantonu Fryburg | 
the production of the Festival Belluard Bollwerk International made possible thanks to the 
contribution of the Canton of Fribourg to culture
koprodukcja | co-production: Gessnerallee Zürich, Dampfzentrale Bern, Beursschouwburg 
Brussels, Vooruit Gent, Brut Vienna, The Basement Brighton, Snaporazverein in the frame 
of Reso-Réseau Danse Suisse
wsparcie | supported by: WpZimmer Antwerp, Migros Kulturprozent, Pro Helvetia, Edith 
Maryon Stiftung, Ernst Göhner Stiftung, Schweizerische Interpretenstiftung
sponsorzy | sponsored by: Costume National, Red Bull, Fanadir Holiday Resort, Talking Image, 
Nendaz Ski Resort, Stimorol
prezentacja na Festiwalu C/U w ramach | presentation at the C/U Festival: Open Latitudes,  
przy wsparciu Programu Kultura Unii Europejskiej
premiera | premiere: 28.06.2013, Fryburg 
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www.martinschick.com

Luxury is not dead, it is just that there are 
fewer people who benefit from it. The socialist 
vision of western welfare states is collapsing 
before our eyes; global competition is growing 
and creating new rules of welfare. HOLIDAY  
ON STAGe is Martin Schick’s and Damir 
Todorovic’s statement regarding the strategy 

and the alluring power of a western society. 
Equipped with a big dose of humor, while 
playing with stereotypes, quotes and aesthetics, 
the performance provokes discussion about 
the controversial subject of future politics, 
economy and culture.
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600 steps to projekt interdyscyplinarny, do 
którego realizacji turecki kolektyw artystów 
TALDANS (Filiz Sızanlı i Mustafa Kaplan) 
zaprosił polskich performerów: Izę Szostak, 
Karola Tymińskiego, Zorkę Wollny, Wojtka 
Ziemilskiego, oraz tureckiego architekta 
Kürşada Özdemira. 600 steps to praca 
autotematyczna – organiczna kolaboracja  
i nawiązywanie stosunków podczas dwóch 
rezydencji: w Stambule i w Warszawie. Projekt 
opiera się na instynktownym wchodzeniu  
w tkankę miejską, gdzie każdy artysta pracuje 
innym warsztatem, oraz na badaniu własnego 
zetknięcia z miastem i pamięcią. Artyści 
pracowali najpierw indywidualnie, wykorzy-
stując swoje dotychczasowe doświadczenie  
w reagowaniu na przestrzeń miejską, społeczną 
i artystyczną Stambułu i Warszawy. Następnie 
szukali rozwiązań, które pozwoliły im pracować 
wspólnie w studio. W wyniku współpracy 
powstał plac zabaw w przestrzeni publicznej 
złożony z działań performatywnych i instalacji 
skonstruowanych z obiektów znalezionych, 
przez który każdy widz może przejść własną 
ścieżką.

TALDANS został założony w Stambule przez 
Mustafę Kaplana i Filiz Sızanlı w 2003 r. 
Nazwa wzięła się od skrótu nazwy Theater 
Research Laboratory (TAL), działającego przy 
Teatrze Miejskim w Stambule, w którym 
Mustafa Kaplan prowadził poszukiwania 
ruchowo-taneczne.

Mustafa Kaplan (ur. 1965) uczył się tańca  
u Geyvan McMillan w Stambule, gdzie 
studiował elektrotechnikę. W latach 1989-1992 
tańczył w Modern Ballet Company, a następnie 
pracował w Teatrze Miejskim w Stambule jako 
choreograf i tancerz. Jest współzałożycielem 
tanecznych i performatywnych zespołów, 
takich, jak: Yesil Üzümler, Dans Fabrikası, 
Taldans Company, oraz stowarzyszenia CATI.

Filiz Sızanlı (ur. 1975) jest absolwentką 
Wydziału Architektury Uniwersytetu 
Technicznej w Stambule. Uczestniczyła  
w wielu projektach teatralnych w ramach 
Research Laboratory przy Teatrze Miejskim  
w Stambule. Jest jedną z założycielek Stowarzy-
szenia CATI. Pracowała z Mathilde Monnier, 
Emmanuelle Hyunh, Yannem Marussichem.

www.taldans.com

An interdisciplinary project with a collective 
of Turkish artists TALDANS (Filiz Sizanli and 
Mustafa Kaplan) that invited Polish performers, 
Iza Szostak, Karol Tymiński, Zorka Wollny 
and Wojtek Ziemilski to cooperate, together 
with a Turkish architect Kürş ad Özdemir. 

The result of their cooperation was a playground 
built in the public space, composed of performa-
tive activities and installations established from 
discovered objects, which each viewer can cross 
following their own path. 

TALDANS   |   Polska / Turcja    

600 steps

28 września   |   godz. 16.00   |   czas: 60 min.   |   Zachęta

wstęp wolny

artyści | artists: Mustafa Kaplan, Kürş ad Özdemir, Filiz Sizanli, Iza Szostak, Karol Tymiński, 
Zorka Wollny, Wojtek Ziemilski
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Wydarzenie realizowane w ramach programu kulturalnego obchodów 
600-lecia polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych w 2014 roku.
www.turkiye.culture.pl
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Punktem wyjścia do pracy były słowa 
niemieckiego artysty, twórcy teorii rzeźby 
społecznej i działacza społecznego Josepha 
Beuysa: „jesteśmy rewolucją” i „wszyscy 
jesteśmy artystami”.

Aby teatr na nowo zaangażować w polityczną 
przestrzeń, scenę zapełnia stu mieszkańców 
Warszawy, specjalnie wybranych do projektu. 
Wspólnie tworzą barwny, odzwierciedlający 
złożoność tkanki społecznej miasta pejzaż 
różnych profesji, postaw i poglądów. To zaczyn 
cichej rewolucji.

Spektakl powstał z inspiracji dziecięcą piosenką 
„Jeśli jeden słoń przeszkadza wielu ludziom, 
dwa słonie przeszkadzają dużo bardziej, jeśli 
dwa słonie przeszkadzają wielu ludziom, trzy 
słonie przeszkadzają dużo bardziej...” Podczas 
widowiska performerzy chodzą po scenie jak 
po wybiegu, wypowiadając dziecięcą formułę 
dodając wykonywaną przez siebie profesję 
„Jeśli czterech artystów wizualnych przeszkadza 
wielu osobom, to pięciu artystów wizualnych 
przeszkadza dużo bardziej”. Scena powoli 
zapełnia się, a z pojedynczych jednostek tworzy 
się bezpośrednia, inkluzywna i niehierarchiczna 
wspólnota, niosąca w sobie potencjał zmiany 
społecznej.

Ana Borralho i João Galante poznali się 
podczas studiów sztuk wizualnych i współpra-
cowali regularnie w słynnej portugalskiej grupie 
teatru fizycznego Olho. Swoje własne projekty 
performatywne, instalacje, fotograficzne, 
muzyczne i sztuki wideo realizują wspólnie  
od 2002 r.

Problemami często przez nich poruszanymi  
w sztuce są relacje: ciało/umysł, prywatne/
publiczne, jednostka/społeczeństwo, polityka 
społeczna i gender. Od 2004 r. ich prace 
pokazywane były na międzynarodowych 
festiwalach na całym świecie. Są założycielami 
nie-muzycznego zespołu Jimmie Durham, 
stowarzyszenia casaBranca, dyrektorami 
artystycznymi i kuratorami festiwalu The live 
art w Verão Azul i festiwalu muzyki elektro-
nicznej Electrolegos. Żyją i pracują w Lizbonie 
i Lagos. Po raz pierwszy pokazują swoją pracę 
w Polsce.

Ana Borralho, João Galante    |   Portugalia    

Atlas Warszawa

27 + 28 września   |   19.00   |   czas: 80 min.   |   Teatr Powszechny 
  
|    

  
|   

bilety: 20-30 zł

koncepcja i reżyseria | concept and direction: Ana Borralho & João Galante 
oświetlenie | lighting: Ana Borralho & João Galante
konsultacja artystyczna | artistic consultant: Fernando Ribeiro
współpraca dramaturgiczna | dramaturgy collaboration: Rui Catalão
współpraca artystyczna i koordynacja grupy | artistic collaboration and group coordination: Catarina 
Gonçalves, Antonia Buresi, Tiago Gandra, André Uerba, Cátia Leitão
producent wykonawczy | executive producer: Andrea Sozzi, Olga Stefańska 
wykonanie | performance: 100 mieszkańców Warszawy | a hundred Warsaw residents  
produkcja | production: casaBranca
koprodukcja | co-production: Maria Matos Municipal Theatre
partner produkcyjny | production partner: Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie
produkcja na Festiwalu C/U w ramach | production at the C/U Festival: Open Latitudes,
przy wsparciu Programu Kultura Unii Europejskiej
premiera | premiere: 22.10.2011, Lizbona
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anaborralhojoaogalante.weebly.com

The words of a German artist, creator of the 
social sculpture theory and a social activist, 
Joseph Beuys: ‘we are revolution’ and ‘all of us 
are artists’ stand as the starting point of this 
endeavor. In order to re-engage the theater in 
the political sphere, the stage is filled with  

a hundred Warsaw performers, selected 
specifically for this project. Together they  
form a colorful landscape of various profes-
sions, positions and world-views, reflecting  
the complexity of the Warsaw urban-tissue. 
This is the lever for a silent revolution. 
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wydarzenia towarzyszące
  

warsztaty 

  
Wideo dance i rejestracja filmowa 
spektaklu tańca 

18 – 22 września  |  godz. 9.00 – 18.00, 

Warsztat adresowany do osób zainteresowa-
nych filmowaniem tańca, mających podstawową 
wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji 
materiału wideo. W programie sesje teoretyczne 
i praktyczne oraz realizacja własnej etiudy 
wideo.

prowadzenie: Ewa Krasucka, Natalia Bartsch, 
Les Choses de Rien

organizator: Instytut Muzyki i Tańca w ramach
projektu European Video Dance Heritage

zapisy: taniec@imit.org.pl

Nowoczesna edukacja taneczna
z wykorzystaniem multimediów 

21 września  |  godz. 12.00 – 17.00

Warsztat pokazujący możliwości wykorzystania 
narzędzi edukacyjnych stworzonych na stronie 
Numeridanse.tv w ramach projektu European 
Video Dance Heritage. Adresowany do osób 
zajmujących się edukacją kulturalną zarówno 
w ramach działalności instytucji kultury, jak  
i poza nią. 

prowadzenie w języku angielskim: Olivier Chervin

instalacje 

  
Valdimar Johannsson,  
Erna Omarsdottir
The Black Yoga Screaming Chamber

18 września  |  godz. 20.30  |  otwarcie
19 – 25 września, godz. 9.00 – 22.00

Valdimar Johannsson,  
Erna Omarsdottir 
Głosy Reykjaviku

20 – 25.09  |  godz. 17.00 – 21.00

Les Choses de Rien
Mouvinsitu

22 września  |  godz. 17.00 – 21.00

Edyta Kozak, Lech Rowiński 
Smoki kontra Trolle – gra/instalacja

20 – 25 września  |  godz. 9.00 – 22.00  |  
Plac Defilad 

panele / dyskusje      

  
Dlaczego nie cierpimy folkloru, 
jednocześnie czerpiąc z cepeliady  
tyle radości 

20 września  |  godz. 17.00 – 18.30

Nowe Communitas
wraz z promocją książki:  
Taniec w europie po 1989.  
Communitas i Inny 

24 września  |  godz. 17.00 – 18.30

prowadzenie: Dorota Sajewska

+     
  
Ramona Nagabczyńska
The way things dinge  

– fragment spektaklu

24 września  |  godz. 18.30

koncept i choreografia: Ramona Nagabczyńska 
z dużym wkładem tancerzy 
wykonanie: Magda Jędra, Anita Wach, 
Ramona Nagabczyńska, Paweł Sakowicz
dźwięk: Dominik Strycharski 
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spotkania z artystami po spektaklach

  
więcej informacji na www.cialoumysl.pl     
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Under the APAP (Advancing Performing  
Arts Project), the C/U Foundation organizes  
a modern performing arts development 
program together with eight European 
partners. Performing Europe has been around 
since 2012 and is supported by the EU.  
The decade-old program includes over 100 
performances to date as well as a pan-European 
network facilitating exchange of artists, 
projects and creative individuals operating 

from both cultural and practical backgrounds.
During this year’s Festival we are going to see 
APAP artists on their first visits to Poland, 
including Erna Omarsdottir, Valdimar 
Johannsson, Ausrun Magnusdottir, Les Choses 
de Rien, Felix Ott, as well as APAP members 
already known to the festival audiences –  
Karol Tymiński and Heine Avdal with Yukiko 
Shinozaki.

APAP   |   www.apapnet.eu

  

C/U jest członkiem międzynarodowych sieci:
APAP oraz Open Latitudes

  

C/U is a member of international dance networks:
APAP and Open Latitudes

In 2013, the C/U Foundation initiated the third 
stage of the European Open Latitudes project. 
Established in 2008 with the support of the  
EU Culture Program, it received high notes 
and grants for the next three years. Between 
2013 and 2016, the project partners – Latitudes 
Contemporaines (France), le Teatro delle 
Moire, interdisciplinary SÍN Culture Centre  
in Budapest, Le Phénix-Scène Nationale de 
Valenciennes (France), Vooruit Kunstencen-
trum à Gand (Belgium), Materiais Diversos  
à Minde (Portugal), l’Arsenic (Switzerland), 

MIR festival in Athens (Greece) and the C/U 
Foundation – will spend over 2 million Euro 
on their productions, presentations and 
educational projects. 

During this year’s C/U Festival we are going  
to see 3 performances by artists receiving Open 
Latitudes support – Olivier Dubois, Alessandro 
Sciarroni, Martin Schick – as well as a special 
project prepared by a Portuguese duo – Ana 
Borralho and João Galante – together with  
100 Warsaw inhabitants.

Open Latitudes   |   www.latitudescontemporaines.com

  
W 2013 r. Fundacja C/U rozpoczęła trzeci  
etap europejskiego projektu Open Latitudes. 
Utworzony przy wsparciu Programu Kultura 
Unii Europejskiej w 2008 roku projekt, został 
wysoko oceniony i otrzymał dotację na 
najbliższe 3 lata. W latach 2013-2016 partnerzy 
projektu: Latitudes Contemporaines (Francja), 
le Teatro delle Moire, interdyscyplinarne 
centrum SÍN Culture Centre w Budapeszcie, 
Le Phénix-Scène Nationale de Valenciennes 
(Francja), Vooruit Kunstencentrum à Gand 
(Belgia), Materiais Diversos à Minde 

(Portugalia), l’Arsenic (Szwajcaria), festiwal 
MIR w Atenach (Grecja) i Fundacja Ciało/
Umysł na produkcje, prezentacje i projekty edu- 
kacyjne wydadzą budżet na ponad 2 mln euro. 

Na tegorocznym Festiwalu C/U zobaczymy  
3 spektakle artystów wspierane przez Open 
Latitudes:  Oliviera Dubois, Alessandro 
Sciarroniego, Martina Schicka, a także projekt 
specjalny tworzony przez portugalskie duo: 
Anę Borralho, João Galante ze 100 mieszkań-
cami Warszawy.   

Open Latitudes   |   www.latitudescontemporaines.com

 

W ramach APAP (Advancing Performing  
Arts Project), Fundacja C/U, wraz z ośmioma 
partnerami z Europy, od 2012 r. prowadzi 
program rozwoju współczesnych sztuk 
performatywnych – Performing Europe, 
wspierany przez Unię Europejską. W ramach 
istniejącego od dziesięciu lat programu 
zorganizowano ponad 100 programów 
artystycznych i utworzono europejską sieć 

wymiany artystów, projektów i twórców 
sektora kultury oraz wiedzy praktycznej.
W tym roku na Festiwalu zobaczymy artystów 
APAP goszczących po raz pierwszy w Polsce: 
Ernę Omarsdottir, Valdimara Johannssona, 
Ausrun Magnusdottir, Les Choses de Rien, 
Felixa Otta, a także znanych festiwalowej 
widowni APAP-owców: Karola Tymińskiego  
i Heine Avdala z Yukiko Shinozaki.

APAP   |   www.apapnet.eu

  

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Programu Kultura Unii Europejskiej.
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Fundacja Ciało/Umysł to organizacja zajmująca 
się szeroko pojętą sztuką contemporary dance. 

Została powołana w 2007 r. w trosce o jego 
rozwój i promocję. Jej misją jest tworzenie  
profesjonalnych warunków do manifestowania, 
rozwoju i promocji tańca, tworzenie miejsca 
dialogu między artystą a widzem. Mając 
świadomość, jak szerokim i wymykającym się 
definicjom pojęciem jest contemporary dance, 
C/U inspiruje i promuje działalność artystyczną 
wykorzystującą w procesie twórczym środki 
właściwe różnym dziedzinom sztuki – od 
nowej choreografii i teatru tańca, przez perfor- 
mance i video art, po sztuki interaktywne. 

Poprzez swoje działania Fundacja dąży do 
stworzenia w Warszawie fizycznej przestrzeni, 
profesjonalnego miejsca dla prezentacji, pro- 
dukcji, edukacji i promocji tańca. Przestrzeni, 
skupiającej i integrującej polskich i międzyna-
rodowych twórców, a także odbiorców tej 
dziedziny sztuki. Działalność C/U obejmuje 
organizację międzynarodowego festiwalu, 
regularną prezentację polskich i lokalnych 
artystów, projektów edukacyjnych, społecz-
nych i konferencji naukowych. Jednym  
z priorytetów programowych jest działanie na 
rzecz współpracy krajowej i międzynarodowej, 
a także praca z/na rzecz lokalnej społeczności, 
aktywizującej amatorów tańca i performansu. 
Fundacja sprzyja artystom odważnym i poszu- 
kującym, dla których ciało i umysł stanowią 
punkt wyjścia do twórczych działań na scenie. 

Fundacja należy do 2 międzynarodowych sieci: 
Open Latitudes i APAP oraz jest członkiem 
Komisji ds. Tańca przy Biurze Kultury m.st. 
Warszawa.

Festiwal Ciało/Umysł to projekt autorski, 
stworzony w 1995 roku przez tancerkę  
i choreografkę Edytę Kozak, który w ostatnich 
latach stał się najważniejszym cyklicznym, 
międzynarodowym festiwalem tańca współ-
czesnego w stolicy. Stwarza on szerokiej 
publiczności możliwość zapoznania się  
z nowym myśleniem w tańcu, zrywa ze 
standardowymi rozwiązaniami twórczymi, 
otwiera na eksperymenty. Przedstawia taniec 
jako sztukę prowokującą do myślenia, 
integrującą materię (ciało) z ideą (umysł) 
otwierającą nowe możliwości prezentacji 
sztuki najnowszej. 

Festiwal C/U początkowo odbywający się jako 
biennale, od 2008 roku jest organizowany 
cyklicznie w drugiej połowie września. Fundacja 
kładzie nacisk na rolę Festiwalu nie tylko jako 
wydarzenia o międzynarodowym zasięgu, ale 
także jako wydarzenia w mieście, w którym nie 
istnieje ani jeden teatr, ani jedna scena wyspecja-
lizowana w sztuce współczesnego tańca. 
W sytuacji braku miejsca w Warszawie, które 
pozwalałoby na regularną prezentację nowych 
idei i bogactwa form tańca, rolą Festiwalu jest 
szczególne wzmocnienie tej dziedziny sztuki  
i partnerowanie miejskim instytucjom innych 
dziedzin sztuki współczesnej.

Fundacja / Festiwal Ciało/Umysł

  

The C/U Foundation is an organization dedi- 
cated to broadly defined contemporary dance. 

It was created in 2007 to help develop and 
promote this form of art. Its mission is to 
create professional conditions for presentation, 
development and promotion of dance, as well 
as a place for a dialogue between the artist and 
the audience. The C/U is fully aware of how 
broad and difficult it is to define the contem-
porary dance term, and therefore inspires and 
promotes artists that use means typical of 
various art forms in the creative process – 
from new choreography and dance theater 
through performance and video art to 
interactive art.
 
The foundation aims to create a physical space 
in Warsaw, a place for the professionals to 
present, produce, educate and promote dance 
– a space gathering and integrating Polish and 
international creators, as well as the audience 
of this art form. The activities of the C/U 
include organization of an international festival, 
regular presentation of Polish and local artists, 
educational and social projects and science 
conferences. One of the program priorities is 
to work towards national and international 
cooperation, as well as to work with/for the 
local communities, activating dance and 
performance aficionados. The foundation 
encourages brave and searching artists, for 
whom body and mind are a starting point  

to express their creativity on scene. The 
foundation is a member of 2 international 
networks: Open Latitudes and APAP, and  
also a member of the Committee of Dance  
in the Office of Culture of the capital city of 
Warsaw.

C/U Festival is an original project, started in 
1995 by a dancer and choreographer, Edyta 
Kozak. It has lately become the most important 
annual international contemporary dance 
festival in Warsaw. It gives a broad audience 
the opportunity to witness new dance move- 
ments and ideas, does away with standard 
creative solutions, and opens it up to experi-
ments. It shows dance as a thought-provoking 
form of art, combining matter (body) with 
ideas (mind) and enabling new possibilities  
of presenting modern art. 

The C/U Festival was at first organized every 
other year but since 2008 it has become an 
annual event, that takes place in the second 
half of September. The foundation treats the 
festival not only as an international stage, but 
also as an event dedicated to the city, in which 
no theater or stage focuses solely on the art  
of contemporary dance. Since Warsaw lacks  
a place for regular exhibitions of new ideas 
and variety of dance forms, the festival aims  
to strengthen this art form and help other 
institutions dealing with various forms of 
contemporary art.

C/U Foundation / Festival
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dyrektor artystyczna | artistic director: Edyta Kozak
dyrektor zarządzająca | managing director: Anna Szaniawska
koordynator festiwalu | festival coordinator: Konrad Szpindler
promocja | promotion: Edyta Sudoł
redakcja materiałów festiwalowych | festival materials editor: Paweł Dobrowolski
produkcja techniczna | technical production: Cahida Tomasz Opęchowski
koordynator biura festiwalowego | festival office coordinator: Beata Tatarczuk
koordynator zespołów | teams coordinator: Małgorzata Krześniak
koordynator zaproszeń | invitations coordinator: Linda Hakim
księgowość | accountancy: Ekspert Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa Agnieszka Boniakowska 
grafika | graphic design: BETON
oraz
zespół Teatru Studio, Teatru Powszechnego i wolontariusze
Teatr Studio team, Teatr Powszechny team and the volunteers

zespół C/U   |   C/U team 

 

festiwal finansowany ze środków the festival is financed by
Urzędu m.st. Warszawy oraz the City of Warsaw
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego and the Ministry of Culture and National Heritage

partnerzy  |  partners

organizator   |   organizer     

Fundacja Ciało/Umysł
www.cialoumysl.pl

miejsca   |   venues

   

patronat medialny  |  media partners
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historia C/U   |   C/U history 

 

      

1. C/U 1995 — Tatjana Baganova (RUS), Natalia Chirokowa (RUS), Leszek Bzdyl (PL), Witold Jurewicz 

(PL), Renat Khasbatow (RUS), Edyta Kozak (PL), Katarzyna Migała (PL), Iwona Olszowska (PL), 

Marta Pietruszka (PL), Marek Wasążnik (PL), Beata Wojciechowska (PL), Karel Vanek (DE)

2. C/U 1997 — Clara Andermatt (P), Leszek Bzdyl (PL), Robert Davidson (USA), Lenka Flory (CZ), 

Emily Herb (USA), Suzanne Grace (USA), Witold Jurewicz (PL), Mariusz Olszewski (PL), Paweł 

Pniewski / Beata Wojciechowska (PL), Simone Sandroni (I), Roman Woźniak (PL)

3. C/U 1999 — Leszek Bzdyl / Katarzyna Chmielewska (PL), Ana Eulate (SLO), Ryszard Kalinowski (PL),  

Alonso King (USA), Edyta Kozak (PL), Beata Owczarek (PL), Paweł Pniewski / Iwona Runowska 

(PL), Matjaz Pograjc (SLO), Hanna Strzemiecka (PL), Alexey Taran (CU), Yeannine Willet (USA),  

Bill Young (USA)

4. C/U 2001 — Jérôme Bel (F), Leszek Bzdyl / Katarzyna Chmielewska (PL), Willy Dorner (A), Rafał 

Dziemidok (PL), Thomas Hauert (B), Anna Jankowska / Heini Nukari (J/PL), Akiko Kitamura (J), 

Thomas Lehmen (D), Katarzyna Kozyra (PL), Aurora Lubos (PL), Marta Pietruszka / Olga Marcin-

kiewicz (PL), Frank Micheletti (F), Mihai Mihalcea (RO), Xavier Le Roy (F), Magdalena Reiter (PL), 

Tsuyoshi Shirai (J)

5. C/U 2003 — Gilles Jobin (CH), Kristýna Lhotáková & Ladislav Soukup (CZ), Thomas Hauert (B), 

Maria Clara Villa-Lobos (BR), Rafał Dziemidok / Mirosław Zbrojewicz (PL), Katarzyna Chmielewska 

/ Leszek Bzdyl (PL), Anna Godowska / Sławomir Krawczyński (PL), Jacek Owczarek (PL), Anita 

Wach (PL), Magdalena Reiter (PL), Ilona Trybuła (PL), Maria Stokłosa (PL), Anna Haracz (PL), 

Edyta Kozak / Mirosław Kowalczyk (PL),  Helena Gołąb (PL), Iwona Pasińska (PL), Anna Kołek (PL)

6. C/U 2005 — Jérôme Bel (F), Zbigniew Bieńkowski (PL), Leszek Bzdyl (PL), Nicolas Cantillon (F), 

Boyzie Cekwana (RPA), Katarzyna Chmielewska (PL), Krzysztof „Leon” Dziemaszkiewicz (PL), 

Rafał Dziemidok (PL), Jacques Hœpffner (F), Magdalena Jędra (PL), Gilles Jobin (CH), Cécile Proust (F), 

Anna Steller (PL), TWO FISH (D), Sasha Waltz (D), Grzegorz Welizarowicz (PL), Laurence Yadi (F)

7. C/U 2008 — Constanza Macras / Dorky Park (F), Pichet Klunchun (T), Dick Wong (HK), Helena 

Gołąb / Johannes M. Lerpeiss (PL/E), Oona project / Marisa Godoy (CH), Magdalena Chowaniec 

(PL/A), Magdalena Reiter (PL/SLO), Teatr Bretoncaffe (PL), Les SlovaKs Dance Collective (B), 

Velma (CH), Dragana Bulut (SB), Peter Pleyer (D), Kerstin Evert / Janine Schulze (D), Edyta Kozak 

(PL), Veronika Blumstein (PL)

8. C/U 2009 — Akram Khan Company (UK), Busy Rocks (A/BR/B), Cie Alias / Guilherme Botelho 

(CH), Cie Linga / Katarzyna Gdaniec & Marco Cantalupo (CH), Cie 7273 (CH/F), Club Fisk (DK), 

Edyta Kozak & Roland Rowiński (PL), Keren Levi & Ugo Dehaes (NL), Koncentrat & Nicole Seiler 

(PL/CH), Marysia Stokłosa (PL), Muhanad Rasheed & Iraqis Bodies (IRQ/NL), Oona Project / Marisa 

Godoy (CH), Robyn Orlin (SAU), Steven Cohen (SAU), Teatr Bretoncaffe & Wytwórnia Teatr (PL)

9. C/U 2010 — Alessandro Sciarroni (I), Daniel Linehan (USA), Doris Stelzer (A), Deepblue / Heine 

Røsdal Avdal & Yukiko Shinozaki (B), Kakuya Ohashi & Dancers / Kentaro!! (J), Cie Figure 

Project (F), Compagnie Marie Chouinard (CDN), Nicole Seiler (CH), Olivier Dubois (F), Paulina 

Święcańska (PL), Ramona Nagabczyńska (PL), Michael Schumacher / Renata Piotrowska (NL/PL), 

Bill Shannon (USA), Superamas (A/FR), Tomasz Bazan (PL), Mélanie Demers (CDN) 

10. C/U 2011 — Lutz Förster (D), Szumski / Teatr Cinema (PL), Kozak/Rowiński (PL), Janez Janša 

(SLO), Teatr Dada von Bzdülöw (PL), Cecko / Tuka / Wach (PL), Daniel Linehan (B), Fabián Barba / 

Busy Rocks (B/EQ), Steven Cohen (RPA), Bloom! (H/UK), Weronika Pelczyńska (PL), Kaya Kołodziej-

czyk (PL), Raimund Hoghe (D/F),  Sudermann & Söderberg (D/S), Karol Tymiński (PL), Jérôme Bel (F)

11. C/U 2012 — Mette Ingvartsen, Guillem Mont de Palol (DK/E), Helena Waldmann & ecotopia 

dance productions (D), Tabea Martin (NL), Mathilde Monnier & La Ribot (F), Alessandro Sciarroni (I), 

Annie Vigier & Franck Apertet / les gens d’Uterpan (F), Magdalena Chowaniec, Mathieu Grenier 

(A/F/PL), Luca Silvestrini / Protein Dance (UK), Iza Szostak (PL), Rafał Dziemidok / Koncentrat (PL),  

(M)imosa (F/USA/P)

12. C/U 2013 — Anita Wach (PL), Daniel Léveillé (CDN), François Chaignaud / Cecilia Bengolea (F), 

Grzegorz Laszuk / Michał Libera (PL), Jérôme Bel / Theater HORA (F/CH), John the Houseband (EU), 

Juan Domínguez Rojo (E), Karol Tymiński (PL), Kaya Kołodziejczyk (PL), Maria Stokłosa (PL), 

Renata Piotrowska (PL), Sławek Krawczyński / Tomasz Wygoda / Anna Godowska (PL), Wojtek 

Ziemilski (PL)
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