
Mette Ingvartsen, 
Guillem Mont de Palol   |   Dania / Hiszpania

All the Way out There

21 września   |   19.00   |   czas: 50 min.   |   
 

premiera: 2011   |   
   

|   
  

21.00

artysta networku APAP

All the Way out There to spektakl o skrajnościach. Poruszający obraz dwóch ciał w ekscytu-
jącej podróży w poszukiwaniu granic fizycznej ekspresji – od terytoriów cichej pustki po 
wybuchy prędkości i ekstremalnego entuzjazmu. To czas renegocjacji pojęć fanatyzmu, 
entuzjazmu, witalności, radości. Czas poszukiwania granic tego, co ludzkie.

Helena Waldmann   |   Niemcy

revolver besorgen

21 września   |   20.00   |   czas: 60 min.   |   
 

22 września   |   20.00   |   czas: 60 min.   |   
 

premiera: 2010   |   
   

|   
   

|   
  

21.30

Niemiecka reżyserka i choreografka Waldmann, zaliczana do twórców teatru postdramaty-
cznego, w swojej nowej produkcji bada zanik pamięci jako pozytywny i wyzwalający 
potencjał ludzkiego mózgu, wyczuwając zdolność do szczęścia, które tam też tkwi. Pełen 
humoru, a zarazem groteskowy spektakl o ograniczeniach i pokusach ucieczki od nich,  
w którym balet staje się symbolem rygorystycznego treningu, tak często narzucanego  
nam przez życie… z genialnym tańcem Brit Rodemund.

Mathilde Monnier
& La Ribot   |   Francja

Gustavia

23 września   |   19.00   |   czas: 60 min.   |   
 

premiera: 2008   |   
   

|   
   

|   
  

20.30

Spektakl stworzony przez dwie indywidualności choreograficzne z odmiennych środowisk, 
ale o podobnych obawach o przyszłość sztuki, a zwłaszcza sztuki performance. Ukrywa-
jąc się za scenicznym imieniem Gustavia i odwołując się do tradycji burleski, artystki 
opowiadają o istotnych dla nich sprawach, jak kobiecość, śmierć, teatr, życie artysty  
i katastrofy oraz radości z nim związane. 

Alessandro Sciarroni   |   Włochy

Joseph

25 września 
  

|   19.00   |   czas: 30 min.   |   
 

premiera: 2011   |   
   

|   
  

19.30

TOP 10 – Aerowaves

warsztaty: 20–24 września   |   15.00–18.00

Tytułowy Józef, przez cały spektakl stojąc na scenie tyłem do publiczności, poszukuje 
swojego wizerunku we wszystkim, na co spojrzy. Solo przestaje być grą jednostki, kiedy 
wypełnia się mnóstwem zadziwionych, przypadkowych spojrzeń z internetu, zniekształ-
conych, zwielokrotnionych, mocnych ciał… Spektakl korzysta z czatu Chatroulette. 

11. C/U

Po 10 edycjach rozważań na temat tańca i historii XX wieku, Ciało/Umysł prze-

niesie nas w nowe obszary sztuki XXI wieku w emocje w tańc/u!
 

Festiwal przybliży sposób, w jaki emocje są przedstawiane i interpretowane 

w europejskiej sztuce tańca ostatniej dekady. Co je wywołuje? Jak artyści poprzez 

gesty, mimikę i język ciała przekazują w swoich spektaklach smutek, cierpienie, 

strach, melancholię, czułość i radość? 

Spektakle C/U używają nowych technologii, wspaniałej techniki tanecznej, 

całej „machinerii” scenicznej, aby zaznaczyć, że i bez wojny, totalnej zagłady i po-

ruszania ciężkich traum, tylko żyjąc życiem codziennym, próbując zmagać się  

z tym, jak zostaliśmy ukształtowani i jakim represjom zostaliśmy poddani, wciąż 

towarzyszy nam lęk, nasuwają się pytania i marzenia o spełnieniu i miłości, przy-

należności do społeczeństwa. To nie jest narracja historyczna, to narracja czło-

wieka uwikłanego w politykę, społeczeństwo i swój zawód – zawód tancerza, 

artysty.

Nasze poglądy na temat emocji i ich relacji z rozumem/intelektem nie zmie-

niają się w czasie. Zmienia się tylko ich interpretacja, a jej umiejętność jest klu-

czową umiejętnością życia. Poddajmy się i zmierzmy z emocjami, które towarzy-

szą poszczególnym spektaklom, poddajmy się refleksji nad własnymi emocjami.

zespół C/U

oznaczenia:

  Teatr Studio – Duża Scena

  Teatr Studio – Malarnia

  po raz pierwszy w Polsce

  premiera polska

  premiera warszawska

  spotkanie z artystą 

wersje językowe spektakli

  po niemiecku / tłum. na polski

  po angielsku / tłum. na polski

  po angielsku

kalendarium spektakle

fot. Peter Lenaerts

fot. Oscar Henn

Tabea Martin   |   Holandia

Duet fot Two Dancers

22 września 
  

|   19.00   |   czas: 25 min.   |   

premiera: 2010   |   
   

|   
   

|   
  

19.30

TOP 10 – Aerowaves

Duet for Two Dancers każe nam przyjrzeć się lękom i niepokojom wywołanym przez niespeł-
nianie oczekiwań – swoich lub tych, które narzuca nam społeczeństwo czy zawód. Wolność 
wyboru różnych zawodów i tożsamości często jest powodem niepewności i zwątpienia. 
Spektakl stawia pytania o „bycie tancerzem”, a także o „nie bycie tancerzem”.

fot. Leo van Velzen

fot. Marc Coudrais

20 . 09
czwartek

21 . 09
piątek

22 . 09
sobota

23 . 09
niedziela

24 . 09
poniedziałek

25 . 09
wtorek

26 . 09
środa

27 . 09
czwartek

28 . 09
piątek

29 . 09
sobota

30 . 09
niedziela

20.00
Helena Waldmann
revolver besorgen

Duża Scena   Malarnia      Modelatornia   Kawiarnia Studio   

19.00
Mathilde Monnier & La Ribot
Gustavia

20.00
Annie Vigier & Franck Apertet 
/ les gens d’Uterpan
Avis d’audition

20.00
Luca Silvestrini / Protein Dance
LOL (lots of love)

20.00
(M)imosa
Twenty Looks or Paris is Burning 
at The Judson Church (M)

19.00
Mette Ingvartsen,
Guillem Mont de Palol
All the Way out There

19.00
Tabea Martin
Duet for Two Dancers

19.00
Alessandro Sciarroni
Joseph

19.00
Magdalena Chowaniec, 
Mathieu Grenier
When I don’t Dance I Collect 
Crystal Balls

19.00
Izabela Szostak
The Glass Jar Next to the Glass Jar

15.00–18.00
warsztaty
Alessandro Sciarroni

15.00–18.00
warsztaty
Alessandro Sciarroni

15.00–18.00
warsztaty
Alessandro Sciarroni

15.00–19.00
warsztaty
Alessandro Sciarroni
+ pokaz pracy

15.00–18.00
warsztaty
Alessandro Sciarroni

16.00–19.00
wideo / biblioteka

16.00–19.00
wideo / biblioteka

16.00–19.00
wideo / biblioteka

16.00–19.00
wideo / biblioteka

16.00–19.00
wideo / biblioteka

16.00–19.00
wideo / biblioteka

16.00–19.00
wideo / biblioteka

16.00–19.00
wideo / biblioteka

16.00–19.00
wideo / biblioteka

16.00–19.00
wideo / biblioteka

19.00
Luca Silvestrini / Protein Dance
LOL (lots of love)

Annie Vigier & Franck Apertet / 
les gens d’Uterpan   |   Francja

Avis d’audition

25 września 
  

|   20.00   |   czas: 180 min.   |   
 

premiera   |   
   

|   
 

Avis d’audition jest otwartym przesłuchaniem, przedstawionym na scenie w formie spek-
taklu. Podczas trzech godzin audycji widzowie uczestniczą w procesie selekcji i wyłaniania 
„profesjonalisty”, przyglądając się, jakim wyzwaniom i wymaganiom poddawany jest 
współczesny tancerz przez les gens d’Uterpan. Wybrani tancerze dołączą do zespołu.

19.00–21.00
Artysta tańca. Emocje a rozum
– panel dyskusyjny

22.00
otwarcie C/U

23.00
zamknięcie C/U

12.00–14.00
zamknięcie wideo / biblioteki

fot. materiały C/U

fot. materiały C/U

20.00
Helena Waldmann
revolver besorgen

19.00
Rafał Dziemidok / Koncentrat
Lamentacje



Luca Silvestrini /
Protein Dance   |   Wielka Brytania

LOL (lots of love)

27 września   |   19.00   |   czas: 70 min.   |   
 

28 września   |   20.00   |   czas: 70 min.   |   
 

premiera: 2011   |   
   

|   
   

|   
  
20.30 (27.09)  

         
21.30 (28.09)

warsztaty: 29 września   |   10.00–13.00

Protein, nagrodzony przez British Dance Award w 2011 r., proponuje satyryczny, jedno-
cześnie ostry komentarz na temat naszego społeczeństwa Facebooka. Pokazuje wpływ 
nowoczesnych technologii na sposób, w jaki się komunikujemy. LOL to opowieść o po-
szukiwaniu miłości i towarzystwa drugiego człowieka w doskonale skomunikowanym 
świecie zupełnie odizolowanych jednostek. 

Magdalena Chowaniec,
Mathieu Grenier   |   Austria / Francja / Polska

When I don’t Dance I Collect Crystal Balls

26 września 
  
|   19.00   |   czas: 60 min.   |   

  

premiera: 2012   |   
   

|   
   

|   
  
20.00

Barbara i William, bohaterowie spektaklu, usytuowani gdzieś między światem tańca towa-
rzyskiego i musicalu, ujawniają swoją drugą naturę skrytą za sztucznymi uśmiechami  
i perfekcyjną techniką. Eksplorując fizyczną i psychiczną relację tancerzy uczestniczących 
w zawodach tanecznych, proponują dyskurs z dzisiejszą sytuacją tańca współczesnego.  

11. międzynarodowy festiwal tańca współczesnego

ciało/umysł

20 — 30 września 2012

www.cialoumysl.plmiejsce

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

bilety

kasa Teatru Studio
tel. 22 656 69 41

Dział Promocji, Sprzedaży i Obsługi Widzów
tel. 22 620 21 02
www.teatrstudio.pl/bilety

Sprzedaż biletów rozpoczyna się 1 lipca.

Ceny biletów:  
  

30 – 50 zł   |   
  

20 – 30 zł   |   karnety: 200 – 300 zł

organizator    biuro festiwalowe

    Teatr Studio
    tel. 22 214 08 52  /  22 214 08 45
    festiwal@cialoumysl.pl

festiwal finansowany ze środków

partnerzy 

patronat medialny 

spektakle

(M)imosa   |   Francja / USA / Portugalia

Twenty Looks or Paris is Burning 
at The Judson Church (M)

29 września   |  20.00   |   czas: 120 min.   |   
  

premiera: 2011   |   
   

|   
   

|   
  

22.00

tylko dla dorosłych

artyści networku Open Latitudes

Muzyczny performance, w którym czterech wykonawców domaga się uznania siebie za 
Mimosę. Każde solo ugina się pod przepychem mieszanki stylów tańca, muzyki i ekstrawa-
ganckich strojów. Bada zderzenie kultury voguing, postmodernistycznego tańca i własnej 
tożsamości, w której pod zwyczajnością i spektakularnością artyści skrywają pragnienie 
bycia kimś innym i lęk przed samym sobą.

fot. Paula Court

Iza Szostak   |   Polska

The Glass Jar Next to the Glass Jar

28 września   |   19.00   |   czas: 45 min.   |   

premiera: 2012
   

|   
  
21.30

Kontynuacja poszukiwań zgłębiających naturę człowieka. Autorka performansu zagłębia się 
w naturę człowieka i stawia pytania dotyczące młodości, przemijania, cielesności, starości. 
Czym jest dokładnie starzenie się? Jak dochodzi do samopoznania, gdy zbliża się ten nieod-
wracalny etap? Co starzeje się najpierw i kiedy to następuje? Jak zachowuje się nasze 
ciało w chorobie? A może młodzi są starzy?

fot. Marta Ankiersztejn

Rafał Dziemidok / Koncentrat   |   Polska

Lamentacje

29 września   |  19.00   |   czas: 45 min.   |   
 

premiera: 2012   |   
   

|   
  

22.00

Spektakl multidyscyplinarny łączący w sobie języki teatru, opery i tańca  w duchu „nowego 
tańca”: eksponując zarówno umiejętności, jak i osobowość wykonawców. Bezpośrednimi 
inspiracjami dla Lamentacji jest twórczość Williama Firbanka, Notatki o campie Susan Sontag 
oraz legendarne solo Marthy Graham, Lamentation.

fot. materiały C/U

fot. materiały C/U

fot. materiały C/U

Po spektaklach zapraszamy na spotkania z artystami.
Panele dyskusyjne oraz spotkania poprowadzi Joanna Szymajda i goście.

wideo / biblioteka: C/U po raz pierwszy udostępnia swoje zbiory, w których 
znajdzie się ponad 200 pozycji wydawniczych i ponad 500 VHS/DVD.

 

warsztaty inspirowane spektaklem LOL / Luca Silvestrini: 
29 września   |   10.00–13.00
Szkoła tańca i baletu „Piruecik”, ul. Tamka 40

 

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Ciało/Umysł.
Bieżące informacje na www.cialoumysl.pl oraz facebook.com/cialoumysl
Program może ulec zmianie!


