
AwAngArdA jAko stAn umysłu
dyrektor Artystyczny: ewA PilAwskA 
teAtr Powszechny w łodzi



 ProgrAm 

4 III (sb) 17:30 AwAngArdA to stAn 
umysłu – wernisaż wystawy 

Foyer

18:00 triumf woli 
narodowy stary teatr, 
kraków

Duża Scena

5 III (nd) 20:00 wszystko o mojej mAtce  
teatr łaźnia nowa, kraków

Duża Scena

12 III (nd) 19:00 Żony stAnu, dziwki 
rewolucji, A moŻe 
i uczone biAłogłowy 
teatr Polski, bydgoszcz

Duża Scena

13 III (pn) 19:00 teAtr nA Żywo czy 
z dVd? – dyskusja 

Mała Scena

14 III (wt) 19:15 eiswind/hideg szelek 
teatr narodowy 
(burgtheater), wiedeń  
– projekcja 

Mała Scena

18 III (sb) 19:00 sceny myśliwskie 
z dolnej bAwArii 
teatr Polski, Poznań

Duża Scena 

19 III (nd) 13:00 AwAngArdA, teAtr i cAłA 
resztA – seminarium

Mała Scena

19:00 mAtki i synowie 
teatr Polonia, warszawa
– pokaz mistrzowski

Duża Scena

20 III (pn) 19:15 gArderobiAny 
teatr narodowy, warszawa
– pokaz mistrzowski

Mała Scena

21 III (wt) 19:15 gArderobiAny 
teatr narodowy, warszawa
– pokaz mistrzowski

Mała Scena

23 III (czw) 19:00 Punkt zero. łAskAwe  
teatr Provisorium, lublin

Opus Film

25 III (sb) 19:15 blAckout 
teatr Powszechny w łodzi/
komuna warszawa
– prapremiera

Mała Scena

26 III (nd) 16:00 blAckout 
teatr Powszechny w łodzi/
komuna warszawa

Mała Scena

26 III (nd) 19:00 rogucki koncert Duża Scena



 4 marca, godz. 18:00 
 teatr Powszechny w łodzi, duża scena 

   narodowy stary teatr im. heleny modrzejewskiej 
w krakowie

Paweł Demirski

 triumf woli 
reżyseria: Monika Strzępka 
scenografia: Martyna Solecka
kostiumy: Arek Ślesiński
muzyka: Stefan Wesołowski
obsada: Juliusz Chrząstowski, Marcin Czarnik,  
Monika Frajczyk, Radosław Krzyżowski, Michał Majnicz, 
Marta Nieradkiewicz, Dorota Pomykała, Anna Radwan, 
Dorota Segda, Małgorzata Zawadzka, Krzysztof Zawadzki,  
Krystian Durman, Adam Nawojczyk 

Spektakl z optymistycznym przesłaniem. Spektakl będący 
galą optymizmu i wiary w człowieka? – tak duet Strzępka/
Demirski zapowiada swoje nowe przedsięwzięcie. 
Zainspirowała ich jedna ze scen filmu „Człowiek z księżyca” 
o amerykańskim komiku Andym Kaufmanie: gdy 
bohater dowiaduje się, że jest chory na raka, postanawia 
zrealizować w Nowym Jorku spektakl-show, który wypełnią 
dobre, napawające optymizmem, wzruszające historie. 
Liczy na to, że energia płynąca od widowni pomoże mu 
w walce z chorobą. (…) Twórcy pragną między innymi 
przywołać słynną, modelową ich zdaniem, historię Kathrine 
Switzer – pierwszej kobiety, która w 1967 roku przebiegła 
oficjalnie maraton w Bostonie, dopuszczona do niego 
tylko dlatego, że ukryła płeć pod inicjałami K.V. Wcześniej, 
aby zniechęcić kobiety do podejmowania tego wyzwania, 
straszono je, że zamienią się w mężczyzn, urosną im 
wąsy, włosy na klatce i że istnieje całkiem spore ryzyko 
wypadnięcia macicy…

 Czas trwania: 3 godziny 30 minut (jedna przerwa)

 Bilety
 1. strefa – normalny: 90 zł, ulgowy: 80 zł
 2. strefa – normalny: 80 zł, ulgowy: 70 zł

 5 marca, godz. 20:00 
 teatr Powszechny w łodzi, duża scena 

  teatr łaźnia nowa w krakowie

Tomasz Śpiewak

 wszystko  
 o mojej mAtce 
reżyseria: Michał Borczuch 
scenografia: Dorota Nawrot
muzyka: Bartosz Dziadosz
reżyseria światła: Jacqueline Sobiszewski
obsada: Iwona Budner, Monika Niemczyk,  
Halina Rasiakówna, Ewelina Żak, Krzysztof Zarzecki,
Marta Ojrzyńska, Dominika Biernat

„Wszystko o mojej matce” tytułem nawiązuje do filmu 
Pedro Almodóvara, nie jest jednak jego teatralną adaptacją. 
To osobisty projekt reżysera Michała Borczucha i aktora 
Krzysztofa Zarzeckiego inspirowany postaciami ich matek, 
które w roku 1986 i 1998 zmarły na raka. To przedstawienie 
dorosłych synów, półsierot, którzy mają do dyspozycji 
jedynie strzępy pamięci dziecka i nastolatka. Z pomocą 
zaproszonych do projektu aktorek i realizatorów chcą 
opowiedzieć o niemożliwej (bo zdeformowanej przez 
pamięć) historii odchodzenia matki lub nawet fascynacji 
jej chorobą, odbiorem choroby w kontekście przemian 
społeczno-politycznych w Polsce pod koniec lat 80. i 90.  
XX wieku.

 Czas trwania: 2 godziny 10 minut (bez przerwy)

 Bilety
 1. strefa – normalny: 90 zł, ulgowy: 80 zł
 2. strefa – normalny: 80 zł, ulgowy: 70 zł



Théroigne de Méricourt to feministyczna działaczka 
Rewolucji Francuskiej, walcząca o prawa kobiet-
obywatelek, o równość, wolność, solidarność. Jej nazwisko 
nie pojawia się jednak obok Dantona i Robespierre’a, nie 
ma jej w podręcznikach i encyklopediach. Za działalność 
i poświęcenie sprawom kobiet została natomiast 
„nagrodzona” linczem. Sprawczyniami tego były kobiety, 
o prawa których bezkompromisowo walczyła. Jej poglądy 
i postulaty były zbyt radykalne również dla liderów 
Rewolucji Francuskiej. Jej odwaga i zaangażowanie zostały 
przez historię przykryte diagnozą szaleństwa, fanatyzmu 
politycznego. Postać Théroigne de Méricourt jest dla 
twórców spektaklu pretekstem do zastanowienia się nad 
ideami, metodami, narzędziami, które mogłyby obudzić 
rewolucyjny zryw dzisiaj, w XXI wieku. Czy radykalizm 
zwany często fanatyzmem jest skuteczną metodą budzenia 
uśpionych obywateli? Jak wzbudzić w sobie odwagę, 
entuzjazm i wiarę w możliwość zmiany?

 Czas trwania: 1 godzina 50 minut (bez przerwy) 

 Bilety 
 1. strefa – normalny: 70 zł, ulgowy: 60 zł
 2. strefa – normalny: 60 zł, ulgowy: 50 zł

 12 marca, godz. 19:00 
 teatr Powszechny w łodzi, duża scena 

   teatr Polski im. hieronima konieczki 
w bydgoszczy

Jolanta Janiczak

 Żony stAnu,  
 dziwki  
 rewolucji,  
 A moŻe  
 i uczone 
 biAłogłowy 
reżyseria: Wiktor Rubin
scenografia: Michał Korchowiec
muzyka: Krzysztof Kaliski  
obsada: Beata Bandurska, Magdalena Celmer, Martyna 
Peszko, Sonia Roszczuk, Małgorzata Trofimiuk, Małgorzata 
Witkowska, Mirosław Guzowski, Roland Nowak, Maciej 
Pesta, Marcin Zawodziński



 14 marca, godz. 19:15 
 teatr Powszechny w łodzi, mała scena 

  teatr narodowy (burgtheater) w wiedniu

Árpád Schilling i Éva Zabezsinszkij

 eiswind/hideg  
 szelek 
ProjekcjA

reżyseria: Árpád Schilling
scenografia i kostiumy: Juli Balázs
muzyka: Imre Lichtenberger Bozoki, Karwan Marouf, Moritz 
Wallmülle
obsada: Lilla Sárosdi, Falk Rockstroh, Zsolt Nagy, 
Alexandra Henkel, Martin Vischer, András Lukács

W „Eiswind/Hideg Szelek” węgierski reżyser teatralny Árpád 
Schilling sprawdza jak polityka Viktora Orbána rozlała się na 
całą Europę. Pokazuje jak w kontekście tematu uchodźców 
na kontynencie radykalizuje się nacjonalizm. Schilling robi 
to na przykładzie dwóch rodzin – zachodnioeuropejskiej 
i węgierskiej – w które wcielają się członkowie zespołu 
z Burgtheater i aktorzy węgierskiego teatru Krétakör. 
Obie rodziny spotykają się w sytuacji skrajnej izolacji 
w małym domku w lesie, gdy na zewnątrz szaleje burza. 
W tej konfrontacji do głosu dochodzą gwałtowne emocje, 
ujawniające jak słaba w rzeczywistości jest twierdza, za jaką 
uważamy Europę.

 Czas trwania: 1 godzina 45 minut (bez przerwy)

 Bilety: 20 zł

 18 marca, godz. 19:00 
 teatr Powszechny w łodzi, duża scena 

  teatr Polski w Poznaniu

Martin Sperr

 sceny  
 myśliwskie 
 z dolnej 
 bAwArii 
reżyseria: Grażyna Kania
scenografia i kostiumy: Sabine Mader
muzyka: Dominik Strycharski
obsada: Piotr B. Dąbrowski, Teresa Kwiatkowska, 
Anna Biernacik, Ewa Szumska, Konrad Cichoń, Barbara 
Prokopowicz, Barbara Krasińska, Kornelia Trawkowska, 
Piotr Kaźmierczak, Jakub Papuga, Andrzej Szubski

„Sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii” na przykładzie wiejskiej 
społeczności pokazują, w jaki sposób społeczeństwa, 
w imię obrony moralności i ukonstytuowanego stylu życia, 
mogą wytwarzać mechanizmy wykluczenia. A także, jak 
mogą się one umacniać i integrować poprzez obecność 
kogoś, kto zagraża utrzymaniu status quo. W swojej sztuce 
Sperr pokazuje mieszkańców małej wsi, w której obecność 
tego, kto nie przystaje do reszty, prowokuje do przemocy 
– nagonka na innego popycha tu niepełnosprawnego 
intelektualnie do samobójstwa, a homoseksualistę – do 
morderstwa. Polowanie na ofiarę trwa tak długo, aż 
w końcu bierze ona odwet, sama stając się myśliwym. 

 Czas trwania: 1 godzina 50 minut (bez przerwy)
 
 Bilety
 1. strefa – normalny: 70 zł, ulgowy: 60 zł
 2. strefa – normalny: 60 zł, ulgowy: 50 zł



 19 marca, godz. 19:00 
 teatr Powszechny w łodzi, duża scena 

  teatr Polonia w warszawie

Terrence McNally

 mAtki i synowie 
PokAz mistrzowski

reżyseria: Krystyna Janda
światło: Katarzyna Łuszczyk
scenografia i kostiumy: Magdalena Maciejewska
obsada: Krystyna Janda, Paweł Ciołkosz, Antoni Pawlicki, 
Adam Tomaszewski

Wielokrotnie nagradzana sztuka Terrence’a McNally’ego, 
grana z powodzeniem na Broadwayu. Matka nieżyjącego 
Andre odwiedza Michaela – byłego partnera swojego 
syna. Kobieta jest pełna nienawiści i uprzedzeń. Nie 
może przyjąć do wiadomości, że jej syn był gejem. Osią 
spektaklu jest konflikt między matką a dawnym partnerem 
syna, jego nowym towarzyszem i wychowywanym 
przez nich dzieckiem. Ważne. Aktualne. Wzruszające. 
Bezkompromisowe. O tolerancji. 

 Czas trwania: 1 godzina 40 minut (bez przerwy)

 Bilety
 1. strefa – normalny: 100 zł, ulgowy: 90 zł
 2. strefa – normalny: 90 zł, ulgowy: 80 zł

 20, 21 marca, godz. 19:15 
 teatr Powszechny w łodzi, mała scena 

  teatr narodowy w warszawie

Ronald Harwood

 gArderobiAny 
PokAz mistrzowski

reżyseria: Adam Sajnuk
scenografia: Katarzyna Adamczyk
muzyka: Michał Lamża
obsada: Janusz Gajos, Jan Englert, Beata Ścibakówna, 
Edyta Olszówka, Jacek Mikołajczak, Karol Pocheć, 
Michalina Łabacz

Na afiszu Szekspirowski „Król Lear”. Szef teatralnej trupy, 
dla współpracowników „Sir”, ma zagrać tytułową rolę po raz 
dwieście dwudziesty siódmy. Jego siły słabną. Za kulisami 
towarzyszy mu garderobiany Norman.  
„Garderobiany” to należąca do współczesnego kanonu 
sztuka o ulotności teatru, o osobistym i artystycznym 
spełnieniu, o samotności, lojalności i międzyludzkich grach. 
W roli Sira występuje Jan Englert, Garderobianego gra 
Janusz Gajos.

 Czas trwania: 1 godzina 40 minut (bez przerwy)

 Bilety 
 normalny: 100 zł 
 ulgowy: 80 zł



 23 marca, godz. 19:00 
 opus film, ul. łąkowa 29 

  teatr Provisorium w lublinie

Janusz Opryński

 Punkt zero.  
 łAskAwe 
scenariusz i reżyseria: Janusz Opryński
muzyka: Rafał Rozmus 
scenografia: Jerzy Rudzki 
obsada: Eliza Borowska, Agata Góral, Jacek Brzeziński, 
Sławomir Grzymkowski, Artur Krajewski, Łukasz 
Lewandowski

Twórcy spektaklu „Punkt Zero. Łaskawe” – jak sami mówią 
– mają odwagę sięgnąć po opisaną przez Jonathana Littella 
historię Maxa Aue, kata, niemieckiego oficera, członka 
elitarnej grupy nazwanej mistrzami śmierci, który brał czynny 
udział w zagładzie Żydów. Trzeba bowiem odwagi, by 
opowiedzieć ten burzliwy los wykształconego Europejczyka, 
który uwierzył w sens swojej pracy. Odwaga jest także 
potrzebna do tego, by jeszcze raz próbować mówić ze 
sceny o zagładzie. Jak mówić? Czy jest sens wracać do 
tego co niewyobrażalne? (…) Punkt Zero – ten pierwszy 
człon tytułu - twórcy spektaklu zaczerpnęli z refleksji Imre 
Kertésza, a konkretnie z mowy wygłoszonej w berlińskim 
Renaissance Theater; „[…] W końcu Auschwitz nie zdarzył 
się w pustce, ale na gruncie zachodniej kultury i cywilizacji 
[…]. W płomieniach zginęło to wszystko, co dotychczas 
uznawaliśmy za europejskie wartości, i w tym etycznym 
punkcie zero, w tych moralnych i duchowych ciemnościach 
jedynym punktem, od którego można wszystko zacząć, jest 
to, co ów mrok spowodowało: Holokaust […]”

 Czas trwania: 2 godziny 45 minut (bez przerwy)

 Bilety 
 normalny: 70 zł
 ulgowy: 50 zł   *Spektakl dla widzów dorosłych

 25 marca, godz. 19:15   |   26 marca, godz. 16:00 
 teatr Powszechny w łodzi, mała scena 

   teatr Powszechny w łodzi i komuna warszawa

Marta Sokołowska

 blAckout 
PrAPremierA

reżyseria: Katarzyna Kalwat
scenografia: Dominika Skaza
obsada: aktorzy Teatru Powszechnego w Łodzi i Komuny 
Warszawa.

Blackout to utrata zasilania na znacznym obszarze. 
To sytuacja, która w dobie powszechnego dostępu 
do elektryczności i internetu jest dla rozwiniętych 
społeczeństw sytuacją ekstremalną. Rozległa awaria 
sieci elektroenergetycznej to nie romantyczny wieczór 
przy świecach, ale trudne do wyobrażenia odcięcie od 
wszelkich urządzeń w domu, na ulicy, sklepie, szkole, 
stacji paliw, banku, szpitalu, więzieniu i in. To brak 
światła, wody, ciepła, lekarstw i komunikacji. W wymiarze 
społecznym to rozpad lub relatywizacja zasad etycznych, 
chaos informacyjny, radykalna zmiana organizacji życia, 
gdzie wartościami stają się praktyczne umiejętności. 
Z drugiej strony przedłużający się kataklizm może stać 
się uwolnieniem od wszechobecnych mediów, swoistym 
„punktem zero”, szansą na tworzenie nowego porządku 
i nowych idei. Dla twórców spektaklu blackout staje się 
pretekstem do rozważań o człowieku XXI w., do namysłu 
nad jego kondycją i zweryfikowania, co w sytuacji „końca 
świata” staje się impulsem do działania: lęk, agresja, 
osobista podróż, a może troska o innych? Czym są siły, 
które decydują o człowieczeństwie i woli przetrwania? 
Czy poczucie krańcowości będzie impulsem do miłości, 
rozpaczy, społecznego rozpadu, a może do osobistej 
wiwisekcji?

 Bilety 
 normalny: 45 zł
 ulgowy: 35 zł



z nowoczesnych mediów, bazujących na komunikacji 
internetowej? Jak pokazują działania podejmowane przez 
współczesnych twórców, aktor i widz nie muszą przebywać 
w jednej przestrzeni, by wejść w interakcję. Gdzie 
zatem są granice teatru? Czy w ogóle one istnieją? I jak 
cyberprzestrzeń wpływa na teatralne dzieło - zarówno jego 
tworzenie, jak i odbiór? Nad tym zastanowią się uczestnicy 
dyskusji - praktycy i teoretycy teatru. Moderatorem 
rozmowy będzie Łukasz Maciejewski.

 AwAngArdA, teAtr i cAłA resztA – seminarium 

19 marca, godz. 13:00
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

Seminarium „Awangarda, teatr i cała reszta” podejmie 
problematykę przeobrażeń formacji awangardowej, od jej 
historycznych początków, aż po stan dzisiejszy. Uczestnicy 
dyskusji zastanowią się m.in. nad tym, jakie odmiany sztuki 
odgrywały podstawową rolę w różnych okresach dziejów 
awangardy, jakie znaczenie posiadał w jej historii teatr 
i sztuki performatywne, jaki wpływ na jej transformacje 
wywarły nowe media. A także jak najnowsze zjawiska 
artystyczne z pola szeroko rozumianych progresywnych, 
radykalnych sztuk wizualnych wpływają na kształt 
i kulturowy status teatru, jakie nowe zjawiska teatralne bądź 
post-teatralne kształtują się poza tradycyjną dziedziną 
teatru. Zapytają o znaczenie Internetu i cyberprzestrzeni 
dla teatru i sztuki performans oraz o społeczny i polityczny 
potencjał dzisiejszego teatru. 

Wśród uczestników seminarium znajdą się zarówno artyści, 
jak i badacze współczesnych praktyk artystycznych 
i teatralnych: Annie Abrahams, mieszkająca we Francji 
holenderska artystka performans, tworząca swoje projekty 
performatywne w Internecie; Grzegorz Laszuk, lider 
alternatywnej formacji teatralnej Komuna Otwock, a obecnie 
– Komuna / Warszawa, łączącej w swych działaniach 
awangardowy eksperyment z zainteresowaniami 

 wydArzeniA 
 towArzyszĄce 
 AwAngArdA to stAn umysłu – wystawa  

4 marca, godz. 17:30 – wernisaż
Teatr Powszechny w Łodzi, foyer

Wystawa „Awangarda to stan umysłu” prezentuje twórców, 
którzy w różnych epokach (nie tylko w czasach historycznej 
awangardy) stawiali sobie za cel rozbicie wszelkich 
zastanych struktur i nie tylko w sztuce, ale i w zastanej 
rzeczywistości. Pokazujemy tych, którymi kierował przymus 
rozbijania wszelkich schematów i dążenie do ubrania 
w formę – nienazwanego. Stąd wśród prezentowanych 
artystów są między innymi Antonin Artaud i Arthur 
Rimbaud, Georgij Gurdżijew i Tatsumi Hijikata, Jerzy 
Grotowski i Miron Białoszewski.

Multimedialna wystawa przygotowana została we 
współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa 
Raszewskiego. Kuratorzy Magda Kulesza i Krzysztof Kelm.

 teAtr nA Żywo czy z dVd? – dyskusja 

13 marca, godz. 19:00
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

To przewrotnie postawione pytanie stanowić będzie 
punkt wyjścia do dyskusji o granicach sztuki, jej 
obecnym kształcie i przyszłości oraz znaczeniu internetu 
i nowych technologii dla teatru. Przyzwyczajeni jesteśmy 
bowiem uznawać, że immanentną cechą teatru jest jego 
niepowtarzalność i jednorazowość. Że teatr jest tym 
wyjątkowym rodzajem sztuki, które za każdym razem 
powstaje w obecności i świadomości widza. Sztuką w 
której sensy i wymowa teatralnego dzieła nie tylko dopełnia 
się w świadomości odbiorcy, ale również zmienia się 
dzięki jego obecność i interakcji pomiędzy nim a aktorem 
Z drugiej strony teatr to także ta sztuka, która żywo 
reaguje na wszelkie przemiany społeczne. W tym również 
potrzeby współczesnego społeczeństwa korzystającego 



społecznymi; Izabella Pluta, pracująca w Szwajcarii 
i Francji badaczka przeobrażeń współczesnego teatru 
pod wpływem nowych mediów; Ewa Wójtowicz, 
autorka książek o sztuce internetowej oraz najnowszych 
artystycznych tendencjach post-medialnych, oraz Ryszard 
W. Kluszczyński, badacz współczesnej twórczości 
artystycznej, w szczególności sztuki nowych mediów, 
autor licznych książek oraz kurator wystaw prezentujących 
aktualne awangardowe tendencje artystyczne. 

 rogucki koncert 

26 marca, godz. 19:00
Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

Piotr Rogucki - wokalista, tekściarz, frontman łódzkiego 
zespołu rockowego Coma, aktor. W swoich scenicznych 
wykonaniach łączy elementy poezji, rocka i teatru. 
Zdobywca wielu nagród na festiwalach piosenki 
artystycznej m.in. Festiwalu Piosenki Studenckiej 
w Krakowie, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 
i Festiwalu Spotkania Zamkowe w Olsztynie. Zdobywca 
Fryderyków za Najlepszy Album Rockowy w latach 2004, 
2006, 2009, 2011, oraz dla Najlepszego wokalisty w roku 
2011. Wydał solowe albumy „Loki – wizja dźwięku” (2011), 
„95-2003” (2012) i „J. P. Śliwa” (2015). 

W ramach projektu „Rogucki Koncert” Piotr Rogucki 
wraz z zespołem zaprezentuje materiał ze swoich 
dotychczasowych wydawnictw. 

 PrzydAtne  
 informAcje 
Szczegółowy repertuar i program wydarzeń 
towarzyszących dostępny jest na stronie  
Teatru Powszechnego w Łodzi 

 www.powszechny.pl/pl/festiwal 

Zapraszamy również do oglądania rozmów z twórcami na 
profilu Facebook Festiwalu, które prowadzić będzie Max 
Cegielski.

 Festiwal.SPiN

Nasze kluby festiwalowe:

restauracja bawełna 
Manufaktura, ul. Ogrodowa 19A/46

doki gastro/bar
Off-Piotrkowska, ul. Piotrkowska 138/140

W trakcie Festiwalu specjalne oferty i rabaty 
dla widzów XXIII MFSPiN

teatr Powszechny w łodzi
ul. Legionów 21, 91-069 Łódź
sekretariat: 42 632 38 87
kasa: 42 633 50 36 lub 42 633 25 39 w. 314
bilety@powszechny.pl
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Sponsorzy:
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Kreacja graficzna:






