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Znajdziesz nas:
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31
Punkt Informacji Miasta Siedlce,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

wania. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że
teatr nas odmienia. Że dzięki niemu baczniej przyglądamy się sobie i naszemu życiu,
próbując zrozumieć człowieka i kosmos…
Waldemar Koperkiewicz Jak mawiał wielki apologeta teatru Andrzej
Łapicki: „Teatr to jest pewien myślowy
Dyrektor
Centrum Kultury i Sztuki
przekaz, skrót, filozofia. Lustro, w którym
im. A. Meżeryckiego
przegląda się świat, ale ono jest też transpaScena Teatralna Miasta Siedlce
rentne. Przez nie widać coś dalej, głębiej
i więcej”. Dlatego tak bardzo potrzebujemy
ielkimi krokami zbliża się Ogól- teatru i za nim tęsknimy…
nopolski Festiwal Teatrów Sztuka
W tym roku, wzorem lat ubiegłych,
Plus Komercja, który gości na siedleckiej dopełnieniem Festiwalu Teatrów będą
Scenie Teatralnej już po raz siódmy. Przez wydarzenia towarzyszące. Usłyszymy jute wszystkie lata staraliśmy się zaspokoić bileuszowy koncert Grupy Mocarta oraz
Państwa głód teatru i zapraszać do Siedlec obejrzymy zjawiskowy występ słynnego
zespoły o zróżnicowanym repertuarze – od na cały świat węgierskiego baletu, który
klasycznych przedstawień, opartych na naj- w sposób niezwykle żywiołowy wykonuwiększych dziełach literatury światowej, je zarówno dzieła klasyczne, jak i sięgająktóre budziły w nas głębokie refleksje, po cą korzeni muzykę ludową. Ballet & Orlekkie i przyjemne komedie, rozbawiające chestra już w październiku na siedleckiej
do łez. Gościliśmy w murach naszego teatru Scenie Teatralnej.
najwybitniejszych reżyserów i aktorów,
Życzę Państwu, by tegoroczna, siódwielu z Was spotkało na tej scenie swoich ma edycja Festiwalu Teatrów, była dla
ulubionych bohaterów z ekranów telewi- Was źródłem pięknych i niezapomniazyjnych. A oni przyjeżdżają do Siedlec nych przeżyć. Byście zawsze do nas wraz największą radością, bo – jak zgodnie cali – po filozoficzną refleksję, ale i wypodkreślają – tu jest wyjątkowa i wrażliwa tchnienie w postaci dobrej rozrywki. Nie
publiczność. Bo to dzięki Wam, drodzy wi- wszystko kończy opuszczenie kurtyny
dzowie, ten teatr istnieje i dla Was pracu- – powiada Jerzy Szaniawski w „Dwóch
jemy nad kolejną edycją Festiwalu, która teatrach”.
– mam nadzieję – zaspokoi Wasze oczekiA może się dopiero zaczyna…

W

Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134

teatralną rywalizację z innymi, na pewno
świetnymi produkcjami.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9

Anna
Gornostaj

Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1

Patron Artystyczny
Festiwalu
Dyrektor Teatru Capitol

Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Bollywood Hollywood, ul. Wiszniewskiego 4
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5

T

o czysta przyjemność spotkać się
z Państwem przy okazji VII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów
„Sztuka plus Komercja”. Moja radość
jest jeszcze większa, gdyż w tym roku
w konkursie biorą udział aż dwie nowe
sztuki warszawskiego Teatru Capitol:
„Dwie Pary do Pary” oraz „Cud”. Z zaciekawieniem będę patrzeć na tę piękną

Kulturalna mapa Polski z roku na
rok się powiększa. Widzowie coraz chętniej odwiedzają Teatr i są coraz bardziej
krytyczni. Uwielbiam wracać do cytatu
Jachyma Topola, który w latach dziewięćdziesiątych pisał w jednej z książek:
„( ...) chodziliśmy też na przykład do teatrów. Tam przynajmniej nie spotykaliśmy znajomych.” Delektuję się tym, że
dzisiejszy widz już tak nie powie. Teraz
Teatr, a jeszcze bardziej Festiwale Teatralne przyciągają tłumy – zakochanych,
grupy przyjaciół, starszych i młodszych.
Z wielką radością spotkam się ze sztuką
oraz z teatromanami. Do zobaczenia!
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WRZESIEŃ 2018
aktualności teatralne w w w.ckis.siedlce.pl w w w.scena24.siedlce.pl

1 WRZEŚNIA (sobota)

12-13 WRZEŚNIA

KONCERT

SPEKTAKL

MOZART REQUIEM

W 79. ROCZNICĘ NAPAŚCI NIEMIEC
HITLEROWSKICH NA POLSKĘ
ORAZ W 75. ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA
WYSIEDLEŃ NA ZAMOJSZCZYŹNIE

godz. 19:30
miejsce: Rotunda Zamojska

9 WRZEŚNIA (niedziela)

wykonawcy: Marta Boberska – sopran
Aneta Łukaszewicz-Fedorowicz – alt
Krzysztof Szmyt – tenor, Robert Gierlach – bas
Chór Miasta Siedlce, Ale Cantare – Płoskie,
Chór Noster Parafii p.w. św. Bartłomieja w Goraju,
Chór Ziemi Zamojskiej „Contra”,
przygotowanie chórów
Justyna Kowynia-Rymanowska, Barbara Rabiega,
Diana Adamska
Teatr Ognia Utopia – Ogień Pamięci
Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego
w Zamościu pod batutą Czesława Grabowskiego

8 WRZEŚNIA (sobota)
D N I S I E D L E C 2 0 1 8 - KO N C E R T

DNI SIEDLEC 2018 - KONCERT

100 MINUT POLSKIEJ
MUZYKI FILMOWEJ
100 WYKONAWCÓW
NA 100-LECIE
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
GRAMY CZYSTO,
GRAJ Z NAMI!

godz. 19.00
miejsce: Plac gen. Wł. Sikorskiego
Wykonawcy: Orkiestra Wojskowa w Siedlcach,
Orkiestra Symfoniczna Miasta Siedlce,
Chór Miasta Siedlce, Zespół Wokalny
z Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im.
Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku
Mazowieckim
Soliści: Justyna Kowynia-Rymanowska, Ewa
Siembida, Natalia Zozula, Janusz Maleńczuk,
Marcin Sójka
Dyrygent: kpt. Dariusz Kaczmarski
Prowadzenie: Mariusz Orzełowski
Koncert najpopularniejszych i znaczących utworów
polskiej muzyki filmowej powstałych od czasu
kiedy Polska odzyskała niepodległość.

KU WOLNOŚCI
godz. 8:30, 10:10, 11:50
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Organizator Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji
Siedleckiej, które zaprosiło uczniów siedleckich
szkół do udziału w koncercie. Związany jest on z 450.
rocznicą narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki.

12 WRZEŚNIA (środa)
WERNISAŻ

ANETY PLISZKI
godz. 18:00
miejsce: Galeria Teatralna CKiS
Absolwentka Wydziału Artystycznego Instytutu
Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Dyplom
w Pracowni Druku Wypukłego prof. Maksymiliana
Snocha oraz aneks z fotografii w Pracowni prof.
Ireny Nawrot-Trzcińskiej uzyskała w 2003 roku.

15 WRZEŚNIA (sobota)
UROCZYSTA AKADEMIA

100 SZLAGIERÓW
NA 100-LECIE

godz. 19:00
miejsce: Plac gen. Wł. Sikorskiego
Koncert najbardziej znanych i charakterystycznych
utworów, które na przestrzeni wieku utrwaliły
się w zbiorowej pamięci nie tylko jako popularne
„szlagiery”, ale ściśle związały się z wydarzeniami
budującymi historię niepodległej Polski.
Wykonawcy: Joanna Różewska, Tadeusz Woźniak,
Marek Piekarczyk , Felicjan Andrzejczak,
Agnieszka Wilczyńska, Chór Miasta Siedlce
Orkiestra Teatru ES, aktorzy i wokaliści Teatru ES,
Teatr Tańca Caro.
Reżyseria, kierownictwo muzyczne:
Waldemar Koperkiewicz
Sponsor główny: PGE Polska Grupa Energetyczna

9 WRZEŚNIA (niedziela)
DNI SIEDLEC 2018 - KONCERT

ŻÓŁKIEWSKI
DLA NIEPODLEGŁEJ

godz. 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Jubileusz 100. rocznicy upaństwowienia i nadania
szkole imienia Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.
Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy
w stulecie Odzyskania Niepodległości

15 WRZEŚNIA (sobota)
SPEKTAKL

CUDOWNA TERAPIA

godz. 17:00
miejsce: Łosicki Dom Kultury

Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz,
Robert Protasewicz
Przekład: Marek Szalsza
Obsada: Urszula Gotowicka, Robert Protasewicz,
Maciej Czapski
Kierownik produkcji: Anna Harke

16 WRZEŚNIA (niedziela)

100 MINUT POLSKIEJ
MUZYKI FILMOWEJ
100 WYKONAWCÓW NA
100-LECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
GRAMY CZYSTO, GRAJ Z NAMI!
godz. 19:00
miejsce: Plac gen. Wł. Sikorskiego

KONCERT

PATRIOTYCZNO-RYCERSKI
CHÓRU MIASTA SIEDLCE
W RAMACH EUROPEJSKICH
DNI DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
godz. 17:00
miejsce: Zamek w Liwie

WRZESIEŃ 2018

Biuletyn Informacji Kulturalnej
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25 WRZEŚNIA (wtorek)
SPEKTAKL

WOLĘ ŻYĆ
godz. 8:30, 10:30, 12:30
miejsce: Łosicki Dom Kultury
w w w.facebook.com/ckis.siedlce

19, 20, 28 WRZEŚNIA
SPEKTAKL

WOLĘ ŻYĆ
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Na motywach książki Barbary Rosiek „Pamiętniki
narkomanki”
Scenariusz: Robert Protasewicz,
Waldemar Koperkiewicz
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Maciej Czapski, Robert Protasewicz,
Maria Gaciong, aktorzy Teatru Es

Na motywach książki Barbary Rosiek „Pamiętniki
narkomanki”
Scenariusz: Robert Protasewicz,
Waldemar Koperkiewicz
Reżyseria: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Maciej Czapski, Robert Protasewicz,
Maria Gaciong, aktorzy Teatru Es
Spektakl ma za zadanie wywołać dialog z młodymi
ludźmi, pokazać im „ku przestrodze” , jak dalece idące
skutki mogą powstać z pozoru niewinnych prób
„odreagowania” czy „relaksu”. Spektakl uwypukla
największy problem - bariery w komunikacji pomiędzy
dorosłymi, a dorastającymi. Jak mówić, żeby nas
słuchano? Jak słuchać, żeby do nas mówiono?

26 WRZEŚNIA (środa)
KONCERT

GRUPA MOCARTA
20-LECIE CZYLI DZIEŁA WYBRANE

21-24 WRZEŚNIA

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

ROZBIEG

19 WRZEŚNIA (środa)
INAUGURACJA

DWIE PARY DO PARY
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Reżyseria: Olaf Lubaszenko
Obsada: Marta Wierzbicka, Lesław Żurek, Patrycja
Kazadi, Piotr Gawron-Jedlikowski, Hiroaki Murakami
Gdy noc poślubna zmienia się w koszmar…
Niefortunna pomyłka zmienia noc poślubną młodych
i całkowicie niedoświadczonych nowożeńców
w prawdziwy koszmar. Elizabeth i Timothy nie
spędzą tych wyjątkowych i jakże ważnych dla nich
chwil sami. Niespodziewanie do ich apartamentu
hotelowego wkracza inna para świeżo upieczonych
i bardziej dojrzałych małżonków. Obie rezerwacje
są ważne, wolnych pokoi brak, a Wanda i Frankie ani
myślą rezygnować ze swoich planów. Po chwilowym
impasie, rozpoczyna się wojna o pokój. I tak
najpiękniejsze chwile na nowej drodze życia obydwu
par zamieniają się w istne wariactwo...

21-24 WRZEŚNIA
NOWY FESTIWAL SZTUKI TAŃCA

ROZBIEG
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
W dniach 21—24 września, podczas pierwszej
edycji Festiwalu Sztuki Tańca, zaprezentują się
najważniejsze i największe zespoły teatrów tańca
z całej Polski oraz niezależne produkcje młodych,
docenianych już na świecie choreografów.

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

27 WRZEŚNIA (czwartek)
KONCERT

TOBIE ŚPIEWAM OJCZYZNO
godz. 9:00 i 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru
Miasta Siedlce, Scholi Dziecięcej z parafii św. Jana Pawła II
w Siedlcach oraz solistów.
Patriotyczne widowisko z przemyślanym scenariuszem,
na tle zawiłych dziejów Polski, to prawdziwa lekcja
historii, polskości i umiłowania rodzimego kraju.
Prezentowane utwory muzyczne zestawione ze
słowem deklamowanym są refleksją idealnie oddającą
ducha polskości i tęsknoty za utraconą wolnością.

30 WRZEŚNIA (niedziela)
SPEKTAKL

MAŁY KSIĄŻĘ
godz. 15:00
miejsce: Chełmski Dom Kultury
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Asystent reżysera: Robert Protasewicz
Teksty piosenek: Ula Gotowicka
Scenografia: Natalia Koperkiewicz
Kierownik produkcji: Anna Harke
Obsada: aktorzy Teatru Es
„Mały Książę” Antoine de Saint Exupéry’ego to jedna
z najważniejszych pozycji w literaturze światowej.

POKAZY W RAMACH FESTIWALU:
 21 września, godz. 18:00
Lubelski Teatr Tańca
„Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy”
Choreografia i reżyseria: Simone Sandroni
 21 września, godz. 19:30
Teatr Tańca Caro „The Room”
Choreografia: Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz
 22 września, godz. 16:00
Aleksandra Borys „Momentum* gdzie materia
spotyka antymaterię”
Idea i wykonanie: Aleksandra Borys
 22 września, godz. 18:00 Teatr Tańca Caro „We Are”
Reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
 23 września godz. 18:00
- Kielecki Teatr Tańca „Stymulacja Ciała”
Choreografia: Elżbieta Pańtak
 23 września, godz. 19:30
Kielecki Teatr Tańca,
„Poza horyzont”
Choreografia, oprawa plastyczna: Jacek Przybyłowicz
 24 września, godz. 18.00
Renata Piotrowska-Auffret: „Śmierć. Ćwiczenia
i wariacje”
Choreografia i wykonanie: Renata Piotrowska-Auffret
 24 września, godz. 19.30
Paweł Sakowicz „Total”
Choreografia, tekst i wykonanie: Paweł Sakowicz
DODATKOWY POKAZ:
 29 września godz. 19:00
Polski Teatr Tańca | Kaya Kołodziejczyk „Gorycz”
Koncepcja, reżyseria, choreografia:
Kaya Kołodziejczyk
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CO ZA MIESIĄC

PAŹDZIERNIK 2018

13 PAŹDZIERNIKA (sobota)

23-25 PAŹDZIERNIKA

SPEKTAKL
godz. 19:00

SPEKTAKL
godz. 9:00, 11:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

WEEKEND Z R

ŚWIAT DOROTKI

Reżyseria : Bogusław Byrski
Obsada:
Barbara Szarwiło, Agnieszka Szkoda, Andrzej Kuczura, Adam Organista, Sławoj
Czarnota, Andrzej Kosiniec

reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz
opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz
obsada: aktorzy Teatru Es

14 PAŹDZIERNIKA (niedziela)

26 PAŹDZIERNIKA (piątek)

SPEKTAKL
godz. 16:00

|7

SPEKTAKL
godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

OSKAR I PANI RÓŻA

BUDAPEST BALLET & ORCHESTRA RAJKO
Zespół w błyskotliwy sposób prezentuje połączenie gatunków: muzykę klasyczną
i rozrywkową, autentyczny taniec salonowy i tańce z elementami zaczerpniętymi
z niezwykle żywiołowego folkloru cygańskiego.

scenariusz, reżyseria, choreografia: Iwona Maria Orzełowska
obsada: Teatr Tańca Caro
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VII Ogólnopolski Festiwal Teatrów „Sztuka plus Komercja” | REPERTUAR

19 września, godz. 19:00
BILLY VAN ZANDT & JANE MILMORE

DWIE PARY
DO PARY
Reżyseria
Olaf Lubaszenko

Obsada
Patrycja Kazadi,
Lesław Żurek,
Marta Wierzbicka,
Eryk Kulm,
Hiroaki Murakami

Produkcja
Teatr Capitol

GDY
NOC POŚLUBNA
ZMIENIA SIĘ
W KOSZMAR…

Niefortunna pomyłka zmienia noc
poślubną młodych i całkowicie niedoświadczonych nowożeńców w prawdziwy koszmar. Elizabeth i Timothy
nie spędzą tych wyjątkowych i jakże
ważnych dla nich chwil sami. Niespodziewanie do ich apartamentu hotelowego wkracza inna para świeżo upieczonych i bardziej dojrzałych małżonków.
Obie rezerwacje są ważne, wolnych
pokoi brak, a Wanda i Frankie ani myślą
rezygnować ze swoich planów. Po chwilowym impasie, rozpoczyna się wojna
o pokój. I tak najpiękniejsze chwile na
nowej drodze życia obydwu par, zamieniają się w istne wariactwo. Ta noc
poślubna będzie bezsenna… Jednak nie
takich doznań i atrakcji spodziewali się
po niej nowożeńcy. Wypadnięty dysk,
mdłości, krwotok z nosa, wspinaczka po
rynnie na piętnastym piętrze, telefony
od wścibskiej mamusi, bezczelny boy
hotelowy wyłudzający napiwki i na
koniec… zabawa w chowanego.

WRZESIEŃ 2018

Biuletyn Informacji Kulturalnej

VII Ogólnopolski Festiwal Teatrów „Sztuka plus Komercja” | REPERTUAR

19 października
godz. 17:00 i 20:00

SPEKTAKL KONKURSOWY
PETER SHAFFER

CZARNA
KOMEDIA

JEDNA
Z NAJCZĘŚCIEJ
GRYWANYCH
KOMEDII
NA ŚWIECIE

Reżyseria
Tomasz Sapryk

Fenomen tego przedstawienia polega
m.in. na odwróconej logice: kiedy na
scenie gaśnie światło, aktorzy poruszają
się swobodnie, jakby w ich świecie
panowała jasność, kiedy jednak na
scenie zapalają się reflektory, wszyscy
bohaterowie „wpadają w ciemność”
i poruszają się po omacku, stąd komiczność sytuacji i całe serie pomyłek.
Młody, dobrze zapowiadający się
rzeźbiarz staje przed podwójną życiową
szansą. Tego samego dnia w jego mieszkaniu ma się pojawić słynny milioner,
koneser sztuki, zainteresowany kupnem
jego prac, a także przyszły teść - groźny
Pułkownik. Na obu powinien zrobić
piorunujące wrażenie. Chcąc więc
zaprezentować się jak najlepiej, pożycza
z mieszkania nieobecnego przyjaciela
stylowe meble. I pewnie wszystko
poszłoby gładko, gdyby… nagle nie
zgasło światło. Awaria wywołuje lawinę
niespodziewanych zdarzeń. W ciemnościach spotykają się wszyscy oczekiwani oraz kilku, dość niespodziewanych,
gości...

Obsada
Mateusz Damięcki,
Jan Wieczorkowski,
Anna Maria Jarosik,
Marieta Żukowska,
Elżbieta Jarosik,
Piotr Zelt,
Albert Osik,
Sebastian Konrad

Produkcja
Agencja Produkcyjna Palma
Sp. z o.o.
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28 października
godz. 16:00 i 19:00

SPEKTAKL KONKURSOWY
MURRAY SCHISGAL

SERCA
NA ODWYKU
Reżyseria
Cezary Żak

Obsada
Cezary Żak,
Katarzyna Żak,
Hanna Śleszyńska,
Michał Piela

DOSKONAŁA
KOMEDIA, KTÓRA
BAWI DO ŁEZ

Produkcja
Agencja Artystyczna
Certus

SERCA NA ODWYKU - to komedia, w której bohaterowie w przezabawny sposób udowadniają, że
na miłość nigdy nie jest za późno,
że zawsze warto dać życiu szansę
na szczęście! Wystarczy pokonać
stereotypy lub spróbować niekonwencjonalnych metod...
SERCA NA ODWYKU - to komedia, która poruszając powikłane
relacje damsko-męskie, obfituje
w niebywale śmieszne sytuacje
i dialogi. Aktorzy tego spektaklu to
genialni artyści komediowi, grający
w wielu hitach teatralnych i filmowych.
SERCA NA ODWYKU - to gwarancja rozrywki na najwyższym
poziomie i komedia, która bawi
widza do łez!
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12 listopada
godz. 19:00

SPEKTAKL KONKURSOWY
PIOTR JASEK

KIEDY KOMPUTER
ZASTĘPUJE
PRAWDZIWE
RELACJE

Nawiązywanie relacji między ludźmi
jeszcze nigdy nie było tak proste, jak
dziś. Dzięki mediom społecznościowym, żeby z kimś porozmawiać, nie
trzeba nawet otwierać ust. Można
mieć setki znajomych i nigdy się
z nimi nie spotkać. Ale znaleźć prawdziwą miłość, stworzyć prawdziwy
związek i być ze sobą na zawsze, jest
ciągle tak samo trudno.
Wiedzą o tym Brygida i Gerard, których małżeństwa zakończyły się przed
czasem. Teraz próbują pomóc swoim
dorosłym już dzieciom.
Brygida ma trzydziestoletnią córkę
Julię, która żyje w świecie romantycznych powieści. Gerard ma trzydziestoletniego syna, który żyje w świecie
gier komputerowych.
Jedno selfie powoduje, że przyglądają
się nie tylko sobie, ale swojemu życiu
i chcą, żeby życie ich dzieci było inne.
Niezależnie od siebie Brygida i Gerard
postanawiają ściągnąć ich na ziemię
i znaleźć dla nich partnera ogłaszając
się w mediach społecznościowych.
Brygida, widząc na portalu randkowym
zdjęcie Pawełka, prawie się w nim zakochuje, za wszelką cenę chce umówić
z nim swoją córkę. Oczywiście profilu
nie założył Pawełek...

SELFIE.COM.PL
Reżyseria
Maria Seweryn

Obsada
Dorota Pomykała,
Julia Kamińska,
Filip Bobek
Piotr Zelt

Produkcja
Teatr My
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16 listopada

godz. 17:00 i 20:00
SPEKTAKL KONKURSOWY
LARS BAUM & DIETMAR JACOBS
NIESAMOWITA NOC
W ANDALUZJI!
MAGICZNA
ZAMIANA CIAŁ,
CZYLI CUD
W SAN MIGUEL

CUD
Reżyseria
Andrzej Rozhin

Obsada
Hanna Śleszyńska
Laura Breszka
Jacek Lenartowicz
Sylwester Maciejewski
Michał Malinowski

Produkcja
Teatr Capitol

Przymusowy pobyt Hubertusa Nowaka
w małym hiszpańskim miasteczku, nie
jest mu w smak. Awaria samochodu,
telefoniczna gorąca linia z prawnikiem w sprawie papierów rozwodowych i perspektywa spędzenia nocy
w podrzędnym hotelu niegrzeszącym
luksusami. Ale… to nie koniec nieprzyjemnych zdarzeń, które tego dnia
spadną na głowę producenta desek
klozetowych. Gdy pogodzony z niesprzyjającym mu losem, zmęczony
Hubertus szykuje się do snu, niefortunny bieg wypadków rozkręca się na
dobre. W jego pokoju zjawia się młoda
studentka. W całym San Miguel pokoi
brak, więc strudzona podróżniczka
rozpoczyna noclegowe negocjacje. Nie
chcąc okazać się potworem, Nowak
lituje się nad biedną dziewczyną.
W końcu to tylko jedna noc. Obydwoje
nie przeczuwają nawet, że będzie to
noc pełna cudów…
Komiczna zabawa w zgadywankę, kto
jest kim, z pewnością rozbawi publiczność do łez. Ale i dla widzów szykuje
się niespodzianka. Ich również czeka
przemiana. Polska widownia przeobrazi się w hiszpańską. A do tego jej rola
w tej niezwykłej opowieści będzie nie
do przecenienia...
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24 listopada
godz. 19:00

SPEKTAKL KONKURSOWY
STEFAN VÖGEL

NERKA

NERKA
POTRZEBNA
OD ZARAZ!

PREMIERA

Reżyseria
Robert Protasewicz

Nerka potrzebna od zaraz!!!
Schorowana żona szuka pomocy
u męża, a gdy ten nie może podjąć
decyzji - zwraca się z tą samą prośbą do przyjaciela. Stefan Vögel prowokuje widza stawiając wiele pytań,
a także to kluczowe: czy oddałbyś
bliskiej osobie swoją nerkę? Jest to
zatem sztuka o moralności, o tym,
co ważne, o relacjach międzyludzkich w chwili próby, ale w konwencji komedii. Całkiem serio walkę
o nerkę i walkę o uczucia toczyć
będą dwa małżeństwa: cztery postaci, w które wcielą się aktorzy Teatru
Es, znani Państwu ze spektakli
„Kantata na cztery skrzydła” i „Cudowna Terapia”: Urszula Gotowicka (Katarzyna), Dorota Kaczorek
(Diana), Maciej Czapski (Arnold)
i Robert Protasewicz (Hans).

Obsada
Urszula Gotowicka,
Dorota Kaczorek,
Maciej Czapski,
Robert Protasewicz

Produkcja
Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce
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1 grudnia

godz. 17:00, 19:30
SPEKTAKL KONKURSOWY
PRZEMYSŁAW MALICKI

DALIDAMORE,
CZYLI KOCHAJ,
CAŁUJ I PŁACZ
Reżyseria
Ewa Kasprzyk

Obsada
Ewa Kasprzyk
Benjamin Diamouténé,
Paweł Góralski,
Kamil Krupicz,
Jacek Wazelin,
Mirosław Woźniak

HISTORIA
O ŻYCIU W BLASKU
WIELKIEJ SCENY

Produkcja
Marzena Ostrowska
Organizator spektaklu
Fundacja TKwadrat

Opowieść o wszechstronnej artystce, która sprzedała 170 milionów
płyt i zdobyła wiele nagród za swoją twórczość. Posiadała nieziemski
głos, którym wyśpiewała takie hity,
jak „Gigi Amoroso”,
„Ti amo”, „Parole, parole” czy
„Bambino”. Łącznie nagrała 500
piosenek w wielu językach.
Dalida była kobietą o niezwykłej
urodzie, którą uwielbiała publiczność. Na scenach całego świata odnosiła ogromne sukcesy, jednak jej
życie prywatne w przeciwieństwie
do życia scenicznego było pasmem
niepowodzeń i smutnych historii.
Na scenie, obok Ewy Kasprzyk, zobaczymy profesjonalnych tancerzy.
Wspólnie spojrzą na życie Dalidy,
kobiety uwielbianej przez miliony,
ale samotnej i niezrozumianej przez
nikogo. Na życie, w którym szaleńczo poszukiwała miłości, a zakochanych adoratorów doprowadzała
do obłędu, a nawet śmierci.
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7 grudnia

godz. 17:00, 20:00
SPEKTAKL KONKURSOWY
JOHN CHAPMAN & DAVE FREEMAN

PRYWATNA
KLINIKA

INTELIGENTNA
I PRAWDZIWIE
ŚMIESZNA FARSA,
W KTÓREJ HUMOR
ROZWIJA SIĘ AŻ PO
OSTATNIĄ SCENĘ

Reżyseria
Grzegorz Reszka

Lekka treść, wyraziste postaci,
zawrotne tempo, zaskakujące
zwroty akcji oraz świetna obsada
zapewniają rozrywkę na wysokim
poziomie. Historia Harriet, rozwódki
mieszkającej w eleganckim mieszkaniu w Brighton, która rozwiązuje
problemy finansowe dzięki wsparciu dwóch żonatych dżentelmenów
i perfekcyjnie zorganizowanego
kalendarza. Kiedy jeden z nich zostaje unieruchomiony w łóżku przez
złamaną nogę, a w progu mieszkania
Harriet pojawia się dawno niewidziana przyjaciółka Anna wraz z niestroniącym od alkoholu mężem oraz
niczego nieświadome zdradzane
małżonki, spektakl staje się prawdziwym rollercoasterem emocji, pomylonych tożsamości, karykaturalnych
sytuacji i arcyśmiesznych dialogów.

Obsada
Tomasz Oświecimski,
Klaudia Halejcio,
Rafał Cieszyński,
Paweł Koślik,
Alzbeta Lenska,
Monika Fronczek,
Katarzyna Anzorge

Produkcja
Małgorzata Nejman
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ROZMOWY TEATRALNE
ROZMOWA Z

Michałem Rolnickim, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym

Wyzwania to
moja
specjalność
 Jak się czuje warszawiak na Śląsku?
Ja już nie do końca jestem warszawiakiem. Żyję na Śląsku od 12 lat, więc
to jest kawał czasu. A jak się czuję?
Ja uwielbiam to miejsce. Mieszkałem
w Łodzi, gdzie studiowałem, mieszkałem
w Krakowie przez rok, będąc na etacie
w Teatrze Bagatela, potem pojechałem
do Katowic i tam zostałem. Odpowiada
mi mentalność ludzi stąd, ich duchowość i magia miejsca. A w Warszawie
pomieszkuję i tu jest cały czas moja baza.
Też jest mi tutaj bardzo dobrze, ale na
zupełnie inny sposób.
 Dlaczego wybrałeś Teatr Śląski w Katowicach?
Powodów jest całe mnóstwo. Kiedyś ktoś
mądry powiedział, że prawdziwy teatr
robi się na prowincji, oczywiście ja nie
umniejszam teatrom stołecznym, ale jak
pokazuje historia teatru, dużo w tym
prawdy. Po Szkole Teatralnej w Łodzi
grałem w różnych miejscach, zatem miałem możliwość porównania. Szczęśliwie miałem też możliwość wyboru. Jak
już wspomniałem, pracowałem sezon
na etacie w Krakowie w Teatrze Bagatela i wtedy już zostałem zaproszony do
występów gościnnych w Teatrze Śląskim
im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Oczywiście Teatr Bagatela jest
wspaniałym miejscem, ale jak pojechałem na Śląsk, to już nie chciałem stamtąd
wracać. Po prostu zakochałem się w tym
mieście i w tym teatrze. Ogromna w tym
zasługa, niestety już nieżyjących, Michała
Ratyńskiego oraz Tadeusza Bradeckiego,
którzy zaprosili mnie do Teatru Śląskiego
i to z nimi miałem pierwszy kontakt po
przyjeździe do Katowic. Im zawdzięczam
to, że tutaj żyję i pracuję.

 Poza Teatrem Śląskim grasz
jeszcze w czterech stołecznych teatrach: Teatrze Kamienica, Teatrze
Kwadrat, Teatrze Capitol i Teatrze
Polonia. Znajdujesz jeszcze czas na
wytchnienie?
Rzeczywiście, mam przyjemność
grania w czterech stołecznych teatrach. Dla mnie to idealny układ.
Oczywiście są problemy organizacyjne
i to dość spore, jednak całkiem dobrze

KAŻDĄ MOJĄ ROLĘ
TRAKTUJĘ JAK
WYZWANIE. ZAWSZE
STARAM SIĘ BYĆ JEJ
WSPÓŁTWÓRCĄ,
A NIE TYLKO ODTWÓRCĄ
DANEJ POSTACI, KTÓRĄ
WYKREOWAŁ W JAKIŚ
SPOSÓB REŻYSER ALBO
KTÓRĄ ZAPISAŁ AUTOR
SZTUKI.
sobie radzę, znajdując jeszcze czas na relaks
i odpoczynek od zawodowych obowiązków.
Nieustannie kocham książki, więc stale są
przy mnie obecne. Zawsze i wszędzie również znajdę trochę czasu na sport. Brakuje
mi natomiast czasu na podróżowanie, ale
przecież nie można mieć wszystkiego.

 Do jakiej lektury najchętniej powracasz, poza książkami Dostojewskiego,
którego podobno ubóstwiasz?
Ostatnio zostałem poproszony o napisanie recenzji dla pisma literackiego na temat najgorszej książki, jaką przeczytałem
w życiu i bez zastanowienia postanowiłem
napisać o „Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakowa. Oczywiście z przymrużeniem oka,
z ironicznym dystansem, czyniąc z tej recenzji panegiryk a nie pamflet. Ponieważ
uważam, że jest to absolutne arcydzieło.
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Za każdym razem lektura „Mistrza i Małgorzaty” dostarcza mi niebywałych, zupełnie nowych i zaskakujących emocji.
 W swoim dorobku masz wiele
dramatycznych ról w inscenizacjach
światowych arcydzieł literatury, ale też
znakomicie odnajdujesz się w lżejszym
repertuarze. Czy zagrałeś już swoją
wymarzoną rolę, czy ta rola się dopiero
pisze...
Mam nadzieję, że te najważniejsze role są

UWAŻAM, ŻE
WYOBRAŹNIA JEST
DUŻO SILNIEJSZYM
ŹRÓDŁEM NIŻ
NP. OBSERWACJA
I PRÓBA KOPIOWANIA
RZECZYWISTOŚCI.
JA NIE MAM ŻADNEJ
JEDNOLITEJ REGUŁY.
przede mną. Każdą moją rolę traktuję
jak wyzwanie. Zawsze staram się być
jej współtwórcą, a nie tylko odtwórcą
danej postaci, którą wykreował w jakiś
sposób reżyser albo którą zapisał autor sztuki. Najciekawsze są dla mnie
role, które obecnie gram – wszystkie,
naprawdę wszystkie. Pewnie dlatego, że
jestem z nimi bardzo, ale to bardzo emocjonalnie związany.
 Jesteś aktorem organicznym, jak
budujesz grane postaci?
O, właśnie ostatnio spierałem się o to. Nie
jestem fanem czegoś takiego jak budowanie postaci. Staram się nakłonić widza do
tego, by to on stworzył w swojej głowie
moją postać a nie podawać mu ją na talerzu. Zdarza mi się, ale nie jest to regułą,
przed rolą robić research. Ale to przede
wszystkim zależy od roli i materiału, nad
którym pracuję. Uważam, że wyobraźnia jest dużo silniejszym źródłem niż
np. obserwacja i próba kopiowania rzeczywistości. Ja nie mam żadnej jednolitej
reguły. To zależy od konkretnego przypadku. Najbliżej jest chyba mi do Davida
Mameta, wybitnego reżysera i dramaturga, zdobywcy Nagrody Pulitzera, autora
świetnej książki „Prawda i fałsz. Herezja
i zdrowy rozsądek w aktorstwie”.
 A kostium pomaga czy przeszkadza?
Przyznam się szczerze, może nie powinienem, że parę razy kostium uratował

mi skórę, bo naprawdę nie wiedziałem,
w którą stroną pójść, pracując nad rolą.
Zdarzało się czasem, że na tydzień przed
premierą pojawił się kostium i nagle coś
zbudowało się w mojej głowie i wszystko
dobrze się skończyło (śmiech).
 Z równym powodzeniem grasz w teatrze, jak i w filmie. Co jest Ci bliższe?
I jedno i drugie jest mi bardzo bliskie.
Siła teatru polega na kontakcie z żywym
widzem. Piękno filmu polega na tym, że
kamera potrafi naprawdę głęboko w nas
zajrzeć, a ja traktuję kamerę jak osobliwego partnera. To są czasem dwa różne
światy i w oba zanurzam się z przyjemnością, chociaż muszę przyznać, że więcej rozkoszy zawodowej przeżyłem do tej
pory w teatrze.
 Bez czego nie jesteś w stanie się
obejść?
Na pewno bez częstego kontaktu z bliskimi mi osobami i bez mojej pracy, którą
wykonuję z ogromną radością i oddaniem. Bez moich przyjaciół. I bez wina,
które nadaje życiu niezapomniany smak
(śmiech).
 Chciałbyś zagrać w Hollywood?
Jasne, marzy mi się rola w Hollywood,
tak jak chyba każdemu aktorowi, ale
marzy mi się też rola w Korei, Finlandii
czy RPA. Chciałbym dotknąć różnych
miejsc, różnych sposobów podejścia do
aktorstwa, różnych mentalności i klimatów. Jestem na to otwarty, bo to poszerza
horyzonty, szlifuje warsztat, ale też rozwija mnie jako człowieka. Chciałbym też
pracować nie tylko dla pieniędzy, ale i dla
przyjemności, ale póki co, muszę twardo
stąpać po ziemi (śmiech).
 Skoro już jesteśmy przy pieniądzach,
zagrałbyś w reklamie?
Czemu nie. Nie ma w tym nic złego, a tym
bardziej wstydliwego. Na szczęście skończyły się czasy, kiedy aktor przypisany był
albo do teatru albo do filmu, a występy
w telewizyjnej reklamie uważane były
za coś nagannego czy wręcz niegodnego
„dobrego” aktora. Oczywiście to zależy
też od poziomu reklamy, od jej „smaczności”. Więc na pewno nie w każdej bym
się pojawił.
 Co Cię ostatnio wzruszyło?
Film islandzkiego reżysera „W cieniu
drzewa”, tego samego, który zrobił „Barany”. To był ten rodzaj reakcji, który najbardziej cenię, a polega on na wzruszeniu, które wyraża się nie z konkretnych
powodów, ale po prostu ogólnym, trwającym od początku do końca zachwytem:
„Niemożliwe! ale to jest świetne”. I jest
tam wszystko, czego wymagam od sztuki.
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 O czym marzysz…
Marzę o tym, abym kiedyś był w stanie
napisać książkę. O czym? Tego jeszcze nie
wiem, cały czas na to pracuję.
 Jakie przesłanie kierujesz do Czytelników SCENY24?
Chodźcie do teatru nie tylko od święta.

CHCIAŁBYM DOTKNĄĆ
RÓŻNYCH MIEJSC,
RÓŻNYCH SPOSOBÓW
PODEJŚCIA DO
AKTORSTWA, RÓŻNYCH
MENTALNOŚCI
I KLIMATÓW. JESTEM
NA TO OTWARTY, BO TO
POSZERZA HORYZONTY,
SZLIFUJE WARSZTAT, ALE
TEŻ ROZWIJA MNIE JAKO
CZŁOWIEKA.
Bo teatr to my, nasze życie, nasze emocje, problemy i nasza tajemnica. A kiedy
będziecie Państwo w Opolu, zapraszam
do tutejszego teatru na sztukę „Wątpliwość” Johna Patricka Shanleya z moim
udziałem, a w Katowicach na „Drach”
na podstawie prozy Szczepana Twardocha. W Warszawie zaś występuję na
deskach Capitolu w najnowszej komedii
„Czy Ty to Ty” Johna Tobiasa. Zatem do
zobaczenia.

Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Stępniak
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GOŚĆ SCENY 24
ROZMOWA Z

Maciejem Kuźmińskim,
tancerzem i choreografem,
kierownikiem Teatru Tańca Caro
twórcą Polskiej Sieci Tańca
i Festiwalu Sztuki Tańca ROZBIEG

 O śmierci, ludowych obrzędach, nieopowiedzianych dotychczas historiach i wędrówce
ducha… Tymi słowy wprowadza
Pan widza w nastrój nowego Festiwalu Sztuki Tańca ROZBIEG,
którego inauguracja odbędzie się
już za chwilę…To brzmi bardzo
intrygująco... Co kryje się za tym
tytułem?
Opis ten dotyczy wątków przedstawień, które zostaną pokazane
w ramach tego wyjątkowego w swej
formie i treści festiwalu, a odbędzie
się on w dniach 21-24 września
w Siedlcach. Tytułowy ROZBIEG
odnosi się semantycznie zarówno
do skali i wagi poruszanych tematów, jak i różnorodności spektakli.
A jest ona bardzo rozległa – różnorodne są zarówno narzędzia wyrazu, jak i formuła przedstawień.
Zobaczymy spektakle formalne,
koncepcyjne czy też polityczne,
poruszające egzystencjalny wymiar
życia współczesnego człowieka. Łączy je natomiast jedno – to spektakle, które powstały niedawno, a ich
autorami są polscy artyści. To nas
wyróżnia na tle innych festiwali
tańca w Polsce. Większość z nich
jest sprofilowana tematycznie –
naszym tematem jest współczesna

sieci centrów wspierających Sztukę
Tańca. Przypomnę, że głównym
założeniem powołania sieci jest budowanie mostów między światem
twórców niezależnych a profesjonalnymi scenami, co sprzyja wymianie pomiędzy centrami o różnych estetykach artystycznych. Tak
też będzie podczas tego festiwalu
– zobaczymy produkcje teatrów
zrzeszonych w Polskiej Sieci Tańca, ale też pokażemy dwa rodzime
spektakle. Wisienką na torcie będzie pokaz najlepszego teatru tańca
w Polsce - Polskiego Teatru Tańca,
który przybędzie do Siedlec z magicznym spektaklem „Gorycz”, zaprezentowanym poza festiwalem.
Zapewniam, że z bogatego repertuaru każdy wyłowi coś dla siebie.
Zachęcam też, by obejrzeć więcej
niż jedno przedstawienie. Czekają
nas występy dużych zespołów, ale
też przedstawienia solowe. Każdy
spektakl ma inny smak, jak czekoladki w bombonierce (śmiech). Na
pewno będzie o czym dyskutować
po wyjściu z teatru.
 Jakie inne wydarzenia artystyczne będą towarzyszyły festiwalowi?
Festiwal jest dużym i złożonym

ZATAŃCZ ZE MNĄ

fot. Anna Skowrońska-Smażek

sztuka tańca, pełna pięknych emocji
i obrazów, podszyta ironią i humorem. ROZBIEG to także otwarcie
się na taniec współczesny, pozbawione uprzedzeń i fałszywych stereotypów. To gotowość na nowe,
które może nas bardzo pozytywnie
zaskoczyć. Także pod względem wizualnym i estetycznym.
 Czym się różni ten festiwal
od dotychczasowych Pana projektów?
Festiwal jest pokłosiem współtworzenia przez Centrum Kultury
i Sztuki w Siedlcach Polskiej Sieci
Tańca, zainaugurowanej w listopadzie ubiegłego roku w Lublinie.
W ten sposób Siedlce dołączyły do

przedsięwzięciem, które dodatkowo chcemy ubogacić happeningami i spotkaniami z artystami. Być
może będą też warsztaty taneczne
z samymi twórcami. To byłoby bardzo interesujące. Myślimy również
o tym, by wyjść z tańcem w przestrzeń miejską, ale szczegółów
nie zdradzę (śmiech). W ramach
dofinansowania Instytutu Muzyki i Tańca otrzymaliśmy grant na
projekt „Scena dla tańca”, który
również będzie towarzyszył festiwalowi. Powiem tak: będzie dużo
niespodzianek.
 Jak przebiegały przygotowania do tego spektakularnego wydarzenia?
Rozpoczęły się one w momencie,
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kiedy przystąpiliśmy do Polskiej
Sieci Tańca, ale wówczas nie planowałem tego festiwalu. To się
stało niejako po drodze, w miarę pozyskiwania partnerów do
współpracy.
Najważniejszym
miesiącem będzie wrzesień.
Chcemy pokazać co najmniej jeden spektakl dziennie, a czasem
dwa. Jestem pozytywnie zaskoczony zainteresowaniem mediów
tym wydarzeniem – na razie
udało się nawiązać współpracę
z siedmioma portalami i gazetami, patronem medialnym zaś będzie e.teatr. Bardzo mnie cieszy, że
nasza inicjatywa została zauważona jako ciekawa i godna wsparcia.
 Kogo chciałby Pan zobaczyć
na widowni?
Bardzo zależy mi na osobach,
które nigdy nie widziały sztuki
tańca, bo ja wierzę, że taniec jest
dla każdego. Wystarczy przyjść do
siedleckiego CKiS z otwartą głową i sercem. Na pół godziny przed
przedstawieniami będziemy rozmawiać o różnych formach sztuki
tańca. Każdy może z tego skorzystać. Zależy mi też na widzach,
którzy po prostu interesują się
teatrem. To będzie dla ich nowe
doświadczenie i mam nadzieję, że
po tym festiwalu zatęsknią za jego
kolejną edycją. Przypomniało mi
się teraz pewne doświadczenie
– lata temu miałem spektakl dla
dzieci, które w życiu nie widziały
sztuki tańca, nie miały też większych doświadczeń poza swoim
codziennym życiem w małej społeczności. Po spektaklu zapadła
głucha cisza. Dopiero po jakimś
czasie zaczęły nieśmiało wyrażać
swoją opinię. Bardzo chciały się
podzielić się tym, co czuły, ale nie
sądziły, że kogoś to interesuje…
Że to jest ważne. Musiały przełamać w sobie nawarstwiające się
przez lata bariery, by przemówić
własnym głosem. Ze wzruszeniem patrzyłem na ich radość.
 Z czego jest Pan najbardziej
dumny jako organizator festiwalu?
Na razie z tego, że udało mi się
sprowadzić najlepsze zespoły,
które istnieją od wielu, wielu lat
i prezentują spektakle estradowe
na całym świecie. I to jest bardzo
nobilitujące dla Siedlec. Do tego
dodajmy twórców niezależnych,
jak np. Pawła Sakowicza, nominowanego w ubiegłym roku do

Paszportów Polityki oraz rzeszę
innych, wybitnych artystów. Kto
chce zobaczyć najlepsze zespoły
tańca, niech przyjeżdża do Siedlec. To wyjątkowa okazja spotkać w jednym miejscu światowe
sławy tańca współczesnego.
 Ma Pan w swoim dorobku
bardzo odważne - i formalnie
i artystycznie - choreografie.
Czy tradycja Panu przeszkadza
czy pomaga?
Trochę przeszkadza. W tym momencie przemawia przeze mnie
gorycz i rozczarowanie, bo mój
spektakl na granicy sztuk różnych
w Serbii nie doczekał się realizacji. „Za mało bawił publiczność” –
usłyszałem od organizatorów. Nie
jestem buntownikiem, który pokazuje środkowy palec, bo to nie
o to chodzi. Żeby spektakl autorski doszedł do skutku, potrzebne
są ogromne pieniądze i obopólne
zaufanie. Z jednej strony powinna istnieć przestrzeń dla twórcy,
a z drugiej trzeba dostosować się
do wymagań „sponsora”. Czasami
dochodzi do sytuacji, że trzeba się
pożegnać.
 To przykre, ale nie zachwiało Pana wiarą w moc sztuki
tańca… Co Pana buduje?
Nie, absolutnie. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś ten spektakl
pokażę... Spełniam się na trzech
płaszczyznach – jako twórca,
pedagog oraz producent i mam
ogromną satysfakcję z tego, co
robię. Spotykam się z szacunkiem i pozytywnym odbiorem
i to jest budujące. Mam zaszczyt
pracować z uzdolnionym ludźmi,
jestem świadkiem ich przemiany.
To wielka radość patrzeć, jak twoi
podopieczni rozwijają skrzydła
i podbijają polskie i światowe
sceny.
 Często porusza Pan w swoich choreografiach tematy egzystencjalne, językiem tańca
nazywając nienazywalne. Czy
tańcząc da się oswoić śmierć
albo zrozumieć wzgardzoną
miłość?
To trudne pytanie. Myślę, że doświadczenie tańca i ruchu to jest
coś niesamowitego, nie wystarczy
słów, by to opisać. Tego trzeba
doświadczyć własnym ciałem
i duszą. Trawestując słowa pewnego filozofa: Jeśli jesteś szczęśliwy, tańcz dalej. Jeśli nie jesteś

szczęśliwy, zacznij tańczyć. Sztuka tańca jest wielowymiarowa,
porusza się na pograniczu sztuk
teatralnych i muzyki, angażując
cielesność widza. Przy pomocy
nawet oszczędnego ruchu można
przedstawić w sposób bardzo głęboki tematy egzystencjalne i sprawić, że widz nie tylko coś zrozumie, ale i doświadczy, np. czasu
albo obecności.
 A Pana co ostatnio poruszyło?
Spektakl „Sideways Rain” Guilherme Botelho, który oparty jest
na prostym ruchu przemierzania
sceny. Występuje w nim 17 osób
- indywidualni tancerze oraz artyści związani ze szwajcarską grupą
Alias i Kieleckim Teatrem Tańca.
Minimalistyczne ruchy odzwierciedlają cykl rodzenia się i umierania. To poruszająca opowieść,
którą odbiera się wszystkimi
zmysłami, angażując wyobraźnię, umysł i pamięć. Nie mogłem
tego obejrzeć wcześniej, bo nie
było czasu ani okazji, a tu proszę,
zobaczyłem to wielkie, odważne
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dzieło, właśnie w Siedlcach. To był
spektakl z mojej bajki.
 Co Pan tańczy w samotności?
Cokolwiek. Czasami jest to niewyraźna zbitka gestów i ruchów,
a innym razem bardzo skromne
podrygiwania (śmiech).
 Czyli dzień bez tańca to dla
Pana dzień stracony?
Można tak powiedzieć. Pochłania
mnie bardzo praca organizacyjna
i staram się stopniowo redukować
tę sferę na rzecz pracy twórczej.
W najbliższych miesiącach chcę
się skupić na tworzeniu nowych
spektakli. Póki co mamy Festiwal
Sztuki Tańca, który bez reszty
zajmuje mój czas. Czytelników
„Sceny” zapraszam do tańca nie
tylko jako choreograf i pedagog,
ale i współorganizator tego wyjątkowego festiwalu. Weźcie z nami
ROZBIEG i dajcie się wciągnąć
w taniec!

Dziękuję za rozmowę
Monika Mikołajczuk
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BAZAR KULTURALNY
OCZY SZEROKO OTWARTE

JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Powrót do
rzeczywistości

No i skończył się nam gwałtownie sezon
wakacyjny. Szczęśliwi ci, którzy urlop zaplanowali
na jesień – przed nimi jeszcze wiele atrakcji i dużo
odpoczynku przed kolejnym rokiem ciężkiej pracy.
Powrót z wakacji jest zawsze bolesny - jakże trudno
wstaje się rano z łóżka… Jakże trudno powraca do
codziennych służbowych obowiązków. Na biurku
piętrzy się stos papierów, którymi nikt podczas
naszej nieobecności się nie zajął… A może to tylko
złudzenie. Może przed urlopem wszystko wydawało
się mniej ważne. Summa summarum trzeba zabrać
się do roboty, tylko od czego zacząć?
Jakby tego było mało, to jeszcze dystrybutorzy filmowi dokładają swoje trzy grosze do tego
„nieszczęścia”. Pozwoliłem sobie rzucić okiem
na wrześniowe zapowiedzi kinowe i tu znowu
przerażenie. Wrzesień, drodzy Państwo, zaczyREKLAMA

namy thrillerami i horrorami w ilości znacznej,
by po kilku dniach przejść do dramatów, gdzieś
w międzyczasie oglądając filmy fantasy i animacje
dla dzieci. I proszę mi powiedzieć, gdzie tu załapać
się na dobry nastrój? Jak miękko wylądować po
wakacyjnych szaleństwach? Kiedy osiągnąć równowagę? A może jednak da się coś wybrać z dość
bogatej - a jednak - oferty dystrybutorów, by się
wzruszyć czy też zwyczajnie odprężyć.
Jako pierwszy moją uwagę zwrócił zapowiadany hucznie najnowszy film Filipa Bajona „Kamerdyner”. Akcja filmu opowiada historię pruskiego
rodu von Krauss zamieszkującego w okolicy Pucka
a także miłości pomiędzy kaszubskim chłopcem
Mateuszem a niemiecką arystokratką Maritą. Tymczasem poukładany zdawałoby się świat czekają
gwałtowne zmiany - zbliża się II wojna światowa.
Wśród żyjących obok siebie Kaszubów, Polaków
i Niemców wzbierają niechęć i nienawiść. Znana
wszystkim rzeczywistość przestaje istnieć…
Twórcy tej superprodukcji zapewniają, że
fikcji w tym filmie jest niewiele, głównie zawiera on
udokumentowaną prawdę historyczną, pokazującą
złożone i tragiczne losy Kaszubów. Polska zawsze
była krajem wielonarodowym i wielokulturowym.
Ten niezwykły tygiel był źródłem wielu wzniosłych i ważnych chwil w naszej historii; był naszą
siłą, ale i przekleństwem. Dzisiaj ten niezwykły
czas w naszych dziejach odchodzi bezpowrotnie
w zapomnienie. Ocalić go dla potomnych mogą

Reżyseria: Filip Bajon
Obsada: Sebastian Fabijański, Marianna Zydek, Janusz Gajos

tylko artyści; zdecydowanie warto im zaufać,
warto słuchać. Film realizowany jest z wielkim
rozmachem, należy więc sądzić, że jest to dzieło
niezwykle widowiskowe. W obsadzie zobaczymy
Janusza Gajosa, Sebastiana Fabijańskiego, Annę
Radwan, Adama Woronowicza, Borysa Szyca i in.
Reżyser swoim dotychczasowym dorobkiem gwarantuje sprawnie i interesująco zrealizowany film,
a aktorzy wielką ucztę artystyczną dla widza. Ten
obraz zresztą otwiera tegoroczny 43 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, co ma swoją
wagę! Do tego temat jest nie tylko historyczny, co
przecież nie jest bez znaczenia w roku 100-lecia
Odzyskania Niepodległości, ale również ponadcza-
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Reżyseria: David Kerr
Obsada: Rowan Atkinson

sowy, bo przecież mówi o wartościach uniwersalnych. Nie wiem, jak Wy, ale ja zdecydowanie
wybieram się na ten film, mimo że to nie komedia,
ułatwiająca pourlopowy powrót do rzeczywistości,
a mało optymistyczny dramat.
Dla tych wszystkich, którzy szukają w kinie
lżejszej rozrywki, mam również propozycję
filmową. Już niebawem na ekranach kin zobaczymy po raz trzeci Johnny’ego English’a. Tym
razem niekonwencjonalny agent Jej Królewskiej
Mości stanie oko w oko z niezwykle przebiegłym
hakerem usiłującym zniszczyć, a jakże, świat.
Zmierzy się nie tylko z zagrażającym Imperium
Brytyjskiemu szaleńcem, ale również z najnow-

szą technologią, a przecież próba przechytrzenia
jej wymaga nie tylko niezwykłych umiejętności
i wiedzy; tu niezbędna jest szaleńcza odwaga albo
też, jak w tym przypadku, kompletna … ignorancja. W roli głównej zobaczymy niezawodnego
Rowana Atkinsona. Pełen tytuł filmu to „ Johnny
English: Nokaut”. Jak zawsze w przypadku Atkinsona musicie przygotować się na niekontrolowane
salwy śmiechu, powodowane zaskakującymi
gagami, potrafiącymi rozweselić nawet największego smutasa. Będą pościgi, tylko czy aby na
pewno ścigamy właściwą osobę w odpowiednim
kierunku? Zobaczymy niezwykle widowiskowe
pokazy wschodnich, o przepraszam, zachodnich,
a może jednak wschodnich sztuk walki, będziemy
strzelać, tylko zaraz, gdzie jest pistolet… Ogólnie
będzie zabawnie i bardzo rozrywkowo. Nie
brakuje oczywiście malkontentów, nierozumiejących specyfiki angielskiego humoru, ale to ich
sprawa; na filmach Atkinsona bawimy się świetnie
i oczekujemy, wręcz żądamy, absurdalnych gagów,
które wywołują ogólne rozbawienie.
Jak Państwo widzicie, potwierdza się stara
prawda o kinie: każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Na pourlopowy stres to znakomite lekarstwo. Zawsze można wyłuskać film, który pozwoli nam
płynnie przejść z krainy wakacyjnej beztroskiej
szczęśliwości do świata powtarzalnych zawodowych obowiązków. Ale nie ma się czym martwić.
Wakacje już za rok!

DO POCZYTANIABeata Chomątowska

Betonia.
Dom dla każdego
Zgrabne czteropiętrowce i przytłaczające
drapacze chmur. W małych koloniach lub stojące samotnie. Otoczone
zielenią lub surowym betonem. Osiedla bloków – choć wy
wydaje nam się, że dobrze je znamy, kryją mnóstwo
tajemnic i zaskakujących historii. A są wszędzie
– od metropolii po najmniejsze miejscowości.
Tak liczne, że trudno je zignorować, lecz zarazem
tak dobrze wtopione w krajobraz współczesnych
miast, że na co dzień prawie ich nie widać. W blokach i na blokowych osiedlach mieszka dziś co
najmniej dwanaście milionów Polaków.
Beata Chomątowska przygląda się blokom
bez uprzedzeń, z ciekawością reportera i dociekliwością badacza. Betonia nie jest jednak sentymentalną podróżą przez polskie, niemieckie
i brytyjskie osiedla. To opowieść o idei masowego budownictwa, świetlanych szklanych domach
przemienionych to w slumsy, to w luksusowe
apartamentowce, a przede wszystkim brawurowa
próba ukazania bloków takich, jakie są naprawdę – małych światów, które wywarły ogromny
wpływ na historię współczesnej architektury. Wydawnictwo Czarne, 2018

CENTRUM MUZYCZNE

REKLAMA

CENTRUM
MUZYCZNE
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Instrumenty  Nagłośnienie
 Oświetlenie  Studio
 Statywy  Video  DJ
 sprzęt prezentacyjny


Siedlce, ul. Piłsudskiego 41, 1p
tel. 25 631 06 96, www.midi.pl

REKLAMA

REKLAMA

7. NIGHT
SKATING
SIEDLCE

7 WRZEŚNIA
GODZ. 1900
· ROLKOWISKO
· UL. PRUSA 6
· DUŻA PĘTLA 15KM
· MAŁA PĘTLA 5KM - DLA DZIECI
· GRA DJ BAXX
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MINI PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

SZLAKIEM
PRACOWITEGO
WIATRU CZ. 1
Wodynie
W DZIECIŃSTWIE BYWAŁEM Z TATĄ W WIATRAKU W HOŁOWCZYCACH. WSZYSTKIE KLASY KOŃCZĄCE SZKOŁĘ PRZED WOJNĄ FOTOGRAFOWAŁY SIĘ NA JEGO TLE. NIE NA
TLE SZKOŁY! JA CHYBA WTEDY W JEGO WNĘTRZU NIE BYŁEM, BO NIE DOZNAŁEM TYCH PRZEŻYĆ, KTÓRE ZOSTANĄ MI DO KOŃCA ŻYCIA. NIE SPOSÓB ZAPOMNIEĆ TEGO
SPECYFICZNEGO DŹWIĘKU, GDY ŚMIGA CHWYTA GÓRĄ WIATR I TUŻ PRZY ZIEMI UWOLNIONA OD JEGO CIĘŻARU WĘDRUJE W GÓRĘ PO NASTĘPNĄ PORCJĘ ENERGII.
Ten szum ulgi jest (raczej był)
niezwykły i trudny do opisania. To
trzeba usłyszeć. A ja miałem taką
okazję jeszcze w 1984 r. Szczęśliwie
zdążyłem udokumentować pracę Stanisława Sterniczuka w jego
wiatraku w Chlebczynie. Cztery
lata później ten młyn znikł z pejzażu podlaskiej wsi. To był ostatni
w Polsce wiatrak napędzany siłą
wiatru i pracujący do końca życia
jego właściciela. Od tej pory przestały wsiadać do pociągu na stacji
w Sarnakach babcie z woreczkami
prawdziwej mąki. Tej zmielonej na
kamieniach.
Wiatraki były częstym motywem twórczości malarzy (Jan Stanisławski), grafików (Kazimierz
Szwainowski) i przedmiotem zachwytu architektów. Proszę sobie
wyobrazić budynek służący do
produkcji przemysłowej (przemiał

Stok Wiśniewski

zboża, kości zwierzęcych, papryki,
napęd pił do cięcia drewna oraz
pompowanie wody) i obracany w kierunku zmieniającego się
wiatru, a mogący utrzymać równowagę i pracować posadowiony
tylko na czterech kamieniach. Tak
doskonale wyważony, że opierał
się najsilniejszym wichurom. Poza
tym te śmigi… Wiatraki stanowiły charakterystyczne dominanty
w krajobrazie obok równie wysokich wież kościelnych. Ale jaki budynek dostrzegano w terenie jako
pierwszy? Oczywiście wiatrak. Bowiem tylko on miał obracające się
elementy – śmigi. One stanowiły
o jego wyjątkowości.
Prócz roli gospodarczej pełnił
dawniej rolę internetu. Zaskakująca informacja? Otóż wiadomo,
że przed upowszechnieniem się
mediów masowego ataku, źródłem

Chlebczyn

informacji na wsi była kuźnia,
młyn wodny, plebania czy kościół.
Ale tylko w wiatraku było możliwe
poznanie wieści z dalszych stron.
Funkcjonowała niegdyś grupa wędrownych wiatraczników, chętnie
przyjmowanych do pracy. Przychodzili z daleka z nieznanymi
wiadomościami i nowinkami technicznymi.
Wiatracznicy stanowią pokolenie, które odeszło na naszych
oczach. W ubiegłym roku zmarł
właściciel wiatraka z moich rodzinnych Hołowczyc, Stanisław Nazarewski. Wcześniej odszedł jedyny
w regionie potrafiący złożyć taki
młyn Witold Strzeżek z Latowicza,
czy budowniczy wiatraków Tadeusz Jurzyk ze wsi Przywory. To byli
bardzo zdolni ludzie. Potrafili przewidzieć pogodę, znali tajniki obróbki drewna różnych gatunków, me-

Sucha

talu i kamienia. A jak można było
rozpoznać młynarza w grupie mężczyzn latem? Po drobnych rankach
na przedramionach. Co pewien
czas kamienie młyńskie należało
nakuwać, ostrzyć rowki, by mlewo
się nie sklejało. Drobne odpryski
krzemienia raniły ręce młynarza
do łokci. Ponadto młynarze byli
obdarzeni doskonałym słuchem
muzycznym. Pamiętam te różne
dźwięki, terkotanie, stukanie, szorowanie i przeróżnie szumy. Każdy potrafił wychwytywać zmiany
melodii urządzeń i w porę wymienić zużywający się element: palec
w kole palecznym czy laskę w cewi
i nie ulec zranieniu lub nie zginąć.
Bowiem wiadomo, że w wiatrakach
zdarzało się ich wyjątkowo dużo.
Wystarczy przejrzeć komunikaty
przedwojennej prasy. cdn
Tekst i fot. Sławomir Kordaczuk

Hołowczyce
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W

sierpniu w ramach wymiany
rezydenckiej
PROJECT 2/3 realizowanej przez CKiS,
Teatr Tańca Caro
oraz Instytut Muzyki
i Tańca odbyły się
warsztaty taneczne
„Opening
possibilitities”, które poprowadził Andrea Rama –
profesjonalny tancerz, choreograf, instruktor
tańca. Obecnie związany zawodowo z teatrami w Luxemburgu i Berlinie. Swoje choreografie prezentował na deskach wielu teatrów
Europy i świata, m.in. w Niemczech (Bonn,
Karlsruhe, Reutlingen), Luksemburgu, Włoszech, Finlandii, Polsce, Francji (Paryż, Metz,
Annonay), Holandii (Amsterdam, Rotterdam), Grecji (Ateny, Chania, Patra , Korfu)
i Chiny (Szanghaj).
A oto co artysta powiedział o przeprowadzonych warsztatach: Prowadząc warsztaty „Otwarte możliwości” miałem okazję
pracować z młodym pokoleniem tancerzy z
Siedlec i Warszawy. Byłem zafascynowany
otwartością ich umysłów i możliwościami
ich ciał. Gdybym mógł powiedzieć w jednym

zdaniu, to warsztaty „Otwarte możliwości”
uczyły „podejmowania decyzji w odniesieniu
do teraźniejszość, przyglądania się obecnej
chwili i kreowania naszych własnych zasad
w naszych własnych ciałach”. Pracowałem
w dwóch grupach wiekowych: pierwszą grupę
stanowiły osoby do 12 lat, a drugą nastolatkowie i osoby dorosłe. Obydwie grupy składały się z różnorodnie utalentowanych, ale
niezmiernie zaangażowanych osób.
Podczas zajęć chciałem podzielić się materiałem ruchowym oraz narzędziami pracy, tym
jak obserwujemy, przyjmujemy i odczytujemy bodźce cielesne, informacje o przestrzeni
z maksymalnym wykorzystaniem możliwości naszych oczu. Uczestnicy poznali, czym
jest ruch liniowy, mogli zobaczyć jego wpływ
na nasze uczucia i zmysły. Poznali możliwości poszerzania naszej perspektywy poprzez
ogarnięcie szerszego obrazu przestrzeni, jak
i tworzenie przestrzeni wewnątrz/na zewnątrz
naszych ciał po to, by z pełną świadomością
przemieszczać się po jej trójwymiarowości.
Poprzez technikę ruchu liniowego doświadczyli świadomości ciężaru przemieszczającego się z jednej strony na drugą bądź z jednej
części ciała do drugiej. Bawienie się ruchem
jest wyzwaniem, gdyż wiąże się z podejmowa-

II Letni Festiwal pod Muralem

C

ykl koncertów, który już po raz drugi
umilał wakacyjne wieczory mieszkańcom Siedlec i regionu. W tym roku festiwal
zainaugurował koncert Marka Piekarczyka
z zespołem, do którego zaproszeni zostali też
artyści Teatru Es. Publiczność usłyszała ballady rockowe, jak również piosenki zespołów
Skaldowie, Czerwone Gitary i innych wykonawców w nowych, ciekawych aranżacjach.
Kolejnym punktem festiwalu było Oratorium do poezji Zbigniewa Herberta „Herbertorium” z muzyką Waldemara Koperkie-

wicza, a w wykonaniu aktorów i orkiestry
Teatru Es i Chóru Miasta Siedlce, w którym
dzięki dobrze dobranym kompozycjom
i aranżacjom widz miał okazję poznać takie
teksty poety, jak „Dom”, „Matka”, „Prolog”,
„Ornamentatorzy” czy „Przesłanie Pana
Cogito”.
Na finał festiwalu wybrzmiał akustyczny
recital najpiękniejszych piosenek Seweryna
Krajewskiego w wykonaniu Ambitus Band.
Zgromadzeni Widzowie usłyszeli utwory
sięgając od czasów największej świetności

niem ryzyka w każdym momencie, zarówno
w sensie fizycznym, jak i performatywnym.
Pracowaliśmy również nad dynamiką szybkiego ruchu, z wykorzystaniem przestrzeni podłogi, we wszystkich jej kierunkach, obserwując
możliwości ciała w przestrzeni, które tworzą
się za sprawą wnikliwej obserwacji. Uczyliśmy
się wykorzystania oddechu jako aspektu koordynującego przepływ ruchu albo spajającego
grupę razem. Mam nadzieję, że praca którą
wspólnie wykonaliśmy, będzie dla nich pomocna i inspirująca w przyszłości.
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim
instytucjom, które zaangażowane są w realizację naszego projektu – wymiany kulturalnej pomiędzy Luxemburgiem i Polską oraz
oczywiście niesamowitej i gościnnej Scenie
Teatralnej Miasta Siedlce.

Czerwonych Gitar, poprzez twórczość solową kompozytora, w tym utwory znane z filmów oraz napisane przez niego dla innych
artystów.
Letni Festiwal pod muralem cieszył się dużym zainteresowaniem siedlczan, którzy
licznie uczestniczyli w każdym z koncertów.
Mamy nadzieję, że wydarzenie na stałe wpisze się do kulturalnego kalendarza Siedlec.
Organizatorami festiwalu byli: Centrum
Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce oraz Fundacja Kultury ES-Trada. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Miasta Siedlce.

fot. Janusz Mazurek

Opening possibilities warsztaty artystyczne
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JASTRZÊBSKI S.A.
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INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI
Kontakt:

BALKON

Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, 08-110 Siedlce
www.ckis.siedlce.pl | www.facebook.com/ckis.siedlce
Sekretariat:
tel.: 25 794 31 70, fax: 25 794 31 81;
ckis@ckis.siedlce.pl
Biuro CKiS:
tel.: 25 794 31 73, e-mail: biuro@ckis.siedlce.pl

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, parter - wejście A,
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00–19.00 oraz na godzinę przed każdym
wydarzeniem artystycznym;
Rezerwacja: 25 794 31 89

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI CKIS PREZENTOWANE SĄ W AUTORSKICH AUDYCJACH:
„NA SCENIE I ESTRADZIE – MAGAZYN KULTURALNY
CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ANDRZEJA MEŻERYCKIEGO
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE”
na antenie Katolickiego Radia Podlasie 101,7 FM,
w drugą i piątą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;

„SIEDLECKI MAGAZYN KULTURALNY”
program CKiS w TV Wschód w niedziele
i poniedziałki;
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Dni Siedlec 2018

KONCERT

szlagierów
na

8 września godz. 19:00
Plac gen. W. Sikorskiego

SPONSOR GŁÓWNY

ORGANIZATOR

Wykonawcy: Joanna Różewska fortepian
Tadeusz Woźniak z zespołem „Zegarmistrz światła”
Marek Piekarczyk „51” | Felicjan Andrzejczak „Jolka, Jolka…”
Agnieszka Wilczyńska „Mury” | Chór Miasta Siedlce
Orkiestra Teatru ES, aktorzy i wokaliści Teatru ES, Teatr Tańca Caro
Aranżacje: Krzysztof Chromiński,
Marek Matwiejczyk, Andrzej Maleńczuk
Reżyseria i kierownictwo muzyczne: Waldemar Koperkiewicz
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PARTNERZY TEATRU

