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Międzynarodowe Biennale XIV Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr”

INFORMATOR O SPEKTAKLACH
I ZESPOŁACH TEATRALNYCH
na podstawie materiałów nadesłanych

Teatr „Na Laga`At”, Tel Aviv, Izrael

Teatr „Riksteatern Crea”, Norsborg, Szwecja

„Na Laga`At” (po polsku „Dotknij, proszę”) to nazwa jedynego na świecie teatru
aktorów niewidzących, niesłyszących i głuchoniewidomych. Założyli go w 2002
roku w Tel Avivie Adina Tal i Eran Gur, aby pomóc w integracji tych osób z ze
społeczeństwem, wykorzystując kulturę jako platformę do promowania swoich
praw, talentów i aspiracji. Centrum „Na Laga`At” zatrudnia 100 pracowników,
z czego 70 to osoby z niepełnosprawnościami wzroku lub/i słuchu. „Na Laga`At”
to nie tylko teatr ale zarazem centrum kultury i sztuki. To także Centrum Wydarzeń
Kapish Kafe oraz pogrążona w całkowitej ciemności i obsługiwana przez niewidomych restauracja „Black Out”. Swoistego rodzaju edukację otrzymują również
osoby odwiedzające centrum, a mianowicie konfrontację z utartymi obrazami
i przekonaniami.

Riksteatern Crea (dawniej Riksteaterns Tyst Teater) jest pionierem w produkcji

Spektakle zespołu „Na Laga’At” uświadamiają publiczności, że nie ma istotnej
różnicy między człowiekiem niewidzącym i widzącym, słyszącym i niesłyszącym.
Nic nie stanowi przeszkody w wyrażaniu siebie, swoich potrzeb,
w byciu kreatywnym. Zdaniem twórców każdy ma coś do ofiarowania drugiej
osobie. Wystarczy, by ją szanował i chciał ją poznać. Sztuka ułatwia to w sposób
szczególny. Centrum stawia stawia sobie także za cel rozwiązanie dwóch głównych problemów: poprawę zatrudnienia i ekonomicznej niezależności wśród osób
niesłyszących lub/i niewidzących.

sceniczną głuchych. W latach 2017-2018 prowadził również warsztaty dla adep-

The warden of Block 11 (Strażnik bloku 11)
Monodram w wykonaniu niewidomego aktora Hezi Eliyahu. Inspiracją do spektaklu
była książka „Strażnik bloku 11” Amira Haskela. Spektakl wyreżyserowany został
przez Mazora Tala. Monodram oparty jest na prawdziwej historii Jakova Gozalchika,
ocalałego z Holokaustu, który był kapo w bloku 11 obozu koncentracyjnego
Auschwitz. Spektakl ukazuje jak Jakov radził sobie z narzuconą mu niemożliwą
sytuacją, śledząc historię jego życia od polskich Krynek, przez niezwykłą historię
jego przetrwania w czasie II wojny światowej, po postawy, z jakimi się zetknął jako
przybysz w młodym państwie Izrael. Bardzo emocjonalna sztuka, poruszająca
kwestie uprzedzeń i ludzkiej skłonności do kategoryzowania i osądzania, jednocześnie ukazująca niesamowitą moc instynktu przetrwania i woli życia.
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sztuk teatralnych w szwedzkim języku migowym.
Rozpoczął on swoją działalność w 1970 roku, a w 1977 stał się decyzją rządu
szwedzkiego niezależną częścią Teatru Narodowego. Od tego momentu Riksteatern Crea aktywnie promuje i rozwija sztuki sceniczne głuchych, współpracując
z innymi teatrami zarówno w kraju, jak i za granicą. Misją teatru jest tworzenie jak
najlepszych przedstawień zarówno z udziałem, jak i dla szwedzkiej społeczności
języka migowego.
Riksteatern Crea organizuje występy artystyczne artystów niesłyszących
w całej Szwecji. Oferuje pobyty studyjne dla artystów związanych ze sztuką
tów pisarstwa. Realizuje projekt storytelling dla uchodźców z dysfunkcją słuchu,
którzy przyjechali do Szwecji w ostatnich latach. Celem tej akcji jest przerwanie
społecznej izolacji. Teatr wykorzystuje podczas realizacji projektu technikę dramy.

Buhu and Stank
„Dwóch klaunów zostaje wrzuconych na scenę przez otwór kurtyny.
Tak naprawdę nie wiedzą, skąd pochodzą? Co oni tam zrobią? Albo kto decyduje,
co powinno się teraz wydarzyć? Wydaje się, że to kwestia testu? Czekają ich
nieporozumienia i wyzwania. Ciepły występ Buhu i Stanka”.
Reżyseria: Per Sörberg
Scenariusz: Ninna Tersman
Kostiumy: Annika Sundqvist
Projekt maski: Anna Olofson
Obsada: Debbie Z Rennie, Niklas „Elgen” Andersson
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ARBOS - Towarzystwo Muzyczno-Teatralne z siedzibą w Wiedniu
-Salzburgu-Klagenfurcie, Austria
ARBOS specjalizuje się w realizacji nowych form teatru, zwłaszcza projektów dla
współczesnego nowego teatru muzycznego, koncertów scenicznych, teatru dla
młodzieży, teatru osób niesłyszących, przestrzeni reżyserskiej, wystaw teatralnych
i innych form sztuki (projekty crossover): ARBOS - Towarzystwo Muzyczno-Teatralne pracuje nad nowymi formami teatru, które obejmują nową muzykę, nowe sztuki
teatralne, w tym język migowy jako wyraz artystyczny, który wzbogaca teatr
wizualny o nowe formy ekspresji. Innowacyjnym projektem ARBOS-u jest „Muzyka
i Holokaust”. Jego celem artystycznym jest przywrócenie na scenach muzycznych
na całym świecie muzyki kompozytorów których holocaust pozbawił życia, jak
kompozytora Viktora Ullmanna czy Hansa Krásy (obaj zostali zamordowani
w obozie Auschwitz-Birkenau). ARBOS tworzy teatr integracyjny dla młodych ludzi
z młodymi ludźmi, w tym głuchoniemymi, słabo-słyszącymi, głuchoniewidomymi
a także z wieloma niepełnosprawnymi uczniami i studentami, a także dziećmi
niesłyszących rodziców CoDA (= Children of Deaf Adult). ARBOS wydaje publikacje które cieszą się międzynarodowym uznaniem w Europie, w Izraelu, Kanadzie
i USA. Towarzystwo prowadzi również rozmaite prace badawcze:
- dotyczące artystów i muzyków z niepełnosprawnościami, jak na przykład jednorękiego pianisty Paula Wittgensteina
- na temat twórców głuchoniewidomych, takich jak Laura Bridgman, Marie Heurtin,
Helen Keller, czy austriacko-żydowski filozof, pacyfista i postępowy pedagog Wilhelm Jeruzalem
- na temat życia ludzi głuchoniewidomych podczas wojny („Gadające rękawiczki”).
Celem artystycznym organizacji ARBOS jest przedstawienie świata dialogu
w połączeniu z kulturą i edukacją, przyjście ze sztuką także do edukacji kulturalnej, która obejmuje wszystkich i pozwala wszystkim uczestniczyć w kulturze.

Tryptyk
Teatr podczas festiwalu zaprezentuje spektakl „Tryptyk”, na podstawie tekstu
„Hurra! Hurra!”, będącego uwerturą dadaistyczną Raoula Hausmanna, a także
pozostałych tekstów: „Heroes of Peace - Gandhi i inni” - Marthy Steinitz, „Pociąg na
biegunie wschodnim - bitwa Aleksandra” - Arnola Bronnena, „Marynarze z Cattaro bunt - świt” - Friedricha Wolfa.
Reżyseria: Herbert Gantschacher
Muzyka i choreografia: Amal Zwaisdrai
Scenografia i kostiumy: Sanzaba Dimna
Występują: Rita Hatzmann-Luksch, Werner Mössler, Markus Pol i Markus Rupert.
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Teatr Integracyjny „Euforion”, Wrocław
Teatr Integracyjny „Euforion” działa od 1995 roku, ma w swoim repertuarze 21
spektakli opartych na prozie i poezji polskiej oraz światowej. W teatrze występują
osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, terapeuci oraz studenci wrocławskich uczelni.
HISTORIA PREMIER TEATRU EUFORION:
1995 – „Wiatroaeroterapia” wg Andrzeja Bursy
1997 – „Gdzie jesteś?”
1999 – „Psychodancing” wg Marii Pawlikowska – Jasnorzewska
2000 – „Panna Tutli Putli” wg Stanisława Ignacego Witkiewicza
2001 – „Byczek Fernando” wg Munro Leafa
2002 – „Don Kichot” wg Cervantesa
2003 – „Ciaptak na dachu” wg Jana Brzechwy
2004 – „DJ Faustus” wg Goethego
2005 – „Wilki” wg Danuty Wawiłow
2006 – „All you need is love”
2006 – „Colas Breugnon” wg Romain Rollanda
2007 – „Ryby, żaby i raki” wg Jana Brzechwy
2010 – „Rozmowa z kamieniem” wg Wisławy Szymborskiej
2011 – „Garby” wg Leszka Kołakowskiego
2012 – „Noc czerwcowa i Inge Bartsch” wg Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
2013 – „Don Juan” wg Moliera/2016 – „Gdyby Don Juan był kobietą…” wg Moliera
2014 – „Dziewięć kochanek kawalera Dorna” wg Kornela Makuszyńskiego
2015 – „Pszczoły” wg Bolesława Leśmiana
2016 – „Burza” wg Williama Szekspira
2017– „Wariat i zakonnica” wg Stanisława Ignacego Witkiewicza
2019 – „Opowieści o życiu” wg Iwana Franko
Teatr Integracyjny EUFORION powstał z inicjatywy Anny Jędryczki – Hamery
w 1995 roku. Tworzą go osoby inicjujące zmiany postaw społecznych wobec
specyficznej grupy osób niepełnosprawnych – osób z doświadczeniem choroby
psychicznej.
Teatr Integracyjny EUFORION prezentuje spektakle podczas różnego rodzaju
wydarzeń w Polsce (ogólnopolskie i międzynarodowe zjazdy naukowe, festiwale,
konferencje, itp.) oraz na imprezach zagranicznych (międzynarodowe festiwale na
Białorusi i Ukrainie). Były one entuzjastycznie przyjmowane przez międzynarodową publiczność oraz uzyskały bardzo dobre recenzje międzynarodowego jury.
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Do sukcesów na skalę europejską należy zaliczyć:
– nagrodę za wcielanie idei humanizmu do spektaklu „Byczek Fernando” dla
reżyser teatru mgr Anny Jędryczki-Hamera (podczas Międzynarodowego Integracyjnego Festiwalu Teatralnego “Słoneczna Chwila” w Kijowie na Ukrainie w roku
2008)
– nagrodę specjalną międzynarodowego jury za główną rolę w spektaklu „Ciaptak
na dachu” dla jednego z aktorów Teatru Integracyjnego EUFORION – PIOTRA
(podczas V Międzynarodowego Integracyjnego Festiwalu Teatralnego „Nieprzetarty Szlak” w Brześciu na Białorusi w roku 2009)
– nagrodę specjalną jury dla ANNY za szczerość wypowiedzi w roli Królowej
w spektaklu „Rozmowa z kamieniem” (podczas Międzynarodowego Festiwalu
w Kijowie na Ukrainie w 2012),
– nagrodę aktorską dla PAWŁA za rolę Kawalera Dorna w spektaklu „Dziewięć
kochanek kawalera Dorna” (podczas XXVI Spotkań Artystów Nieprzetartego
Szlaku – SANS 2016),
– nagrodę za najlepszy zespół dla TEATRU INTEGRACYJNEGO EUFORION (podczas Międzynarodowego Integracyjnego Festiwalu Teatralnego „Nieprzetarty
Szlak” w Brześciu na Białorusi w 2017 roku),
– nagrodę za poczucie humoru w prezentowanym spektaklu „Dziewięć kochanek
kawalera Dorna” (podczas Międzynarodowego Festiwalu „Szliach” we Lwowie na
Ukrainie w 2018 roku).
– nagrodę za spektakl „Wariat i zakonnica” podczas Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku 2020.
Teatr Integracyjny „EUFORION” prezentował wielokrotnie spektakle podczas
zjazdów naukowych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, podczas Dolnośląskich Festiwali Nauki we Wrocławiu, podczas Międzynarodowych Biennale,
Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr” w Łodzi, podczas Konferencji i Forum
Muzykoterapeutów we Wrocławiu, na Ogólnopolskich Kongresach Studentów
Muzykoterapii oraz na Międzynarodowych Konferencjach Studentów Muzykoterapii we Wrocławiu, podczas Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji
Rytmiki w Łodzi, podczas Konferencji „Psychiatria i Sztuka” w Krakowie i Wrocławiu, w Ośrodku im. J. Grotowskiego we Wrocławiu, w Ośrodku Szkoleniowym
Rekreacyjnego Klubu Nieprzetartego Szlaku w Skrzynicach pod Lublinem oraz
podczas Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie (2006, 2016),
podczas Międzynarodowych Integracyjnych Festiwali Teatralnych “Słoneczna
Chwila” w Kijowie na Ukrainie (2006, 2008 i 2012), podczas Międzynarodowych
Integracyjnych Festiwali Teatralnych „Nieprzetarty Szlak” w Brześciu na Białorusi
(2009, 2012, 2017), podczas Międzynarodowych Festiwali „Szliach” we Lwowie na
Ukrainie (2007, 2010, 2018), podczas Ogólnopolskich Przeglądów Amatorskich
Teatrów Lalkowych w Strzelcach Opolskich (2012, 2013, 2014, 2015), podczas
Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy (2011 i 2015).
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Ponadto teatr wystawia spektakle dla różnych grup społecznych – w ośrodkach
dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, zakładach karnych, szpitalach, podczas
licznych szkoleń dla młodzieży, wolontariuszy, seniorów, osób po kryzysie
psychicznym i profesjonalistów zdrowia. Aktorzy przez lata (niektórzy współpracują z teatrem od 1995 roku) nauczyli się występować w różnych warunkach: na
stadionach, pod sceną, na podwórkach, w parkach, w salach konferencyjnych
i gimnastycznych, na rynku.

Wariat i zakonnica
Główne role, w tym tytułowego Wariata i Zakonnicy, grają osoby z doświadczeniem
choroby psychicznej, udowadniając, że dzięki pracy w teatrze zdrowieją i rozwijają
aktorski talent. Czytając teksty Witkiewicza odnosi się wrażenie, że autor bardzo
dobrze poznał rzeczywistość szpitala psychiatrycznego. Pomimo prawie stu lat,
które upłynęły od powstania tekstu, jego treści są w dużej mierze aktualne.
W swojej inscenizacji Teatr „Euforion” nie chce skupiać się na oskarżaniu lekarzy
i systemu leczenia, stara się natomiast pokazać absurd skupiania się na teoriach
naukowych w obliczu ludzkiego dramatu. Kontrast pomiędzy władzą zdrowych a
chorobliwą wolnością chorych podkreśla się formą teatru lalkowego. Zbyt wielkie
głowy, zbyt wiele teorii, zbyt mało współczucia i wzajemnego szacunku.
„W teatrze integracyjnym „Euforion” staramy się pokazywać chorych psychicznie
jako wartościowe postacie. Osoby z doświadczeniem choroby psychicznej to osoby
niezwykłe, warte włączenia do społeczności. Scena to miejsce świąteczne, gdzie
wszyscy możemy się spotkać po to, by cieszyć się chwilą. To miejsce na wspólnotę
przeżywania i wymianę myśli” – piszą twórcy.
Scenariusz i reżyseria: Anna Jędryczka – Hamera
Opracowanie plastyczne: Anna Jędryczka – Hamera, Ilona Szurkowska
Opracowanie muzyczne: Anna Jędryczka – Hamera

Teatr „Przebudzeni”, Ostróda
Teatr „Przebudzeni” funkcjonuje od 2003 roku przy PSONI, Koło w Ostródzie.
To Zespół skupiający osobowości, które łączy wspólny cel – wyrażanie siebie na
scenie poprzez własny język i na własną odpowiedzialność. Spektakle to swego
rodzaju manifesty, nad którymi Zespół pracuje wspólnie. Teatr, uczestnicząc
w festiwalach i wydarzeniach artystycznych, burzy mity i stereotypy dotyczące
osób niepełnosprawnych. Twórczość Zespołu to składowa pojedynczych historii,
które wyznaczają naszą misję – aby poprzez spektakle trafiać do ludzkich serc,
dusz, emocji, myśli… tak, by te historie przełożyły się na historie widzów – przebudziły ich. Teatr jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, głównie za prawdę,
dystans i przekaz płynące ze sceny. Przyjęliśmy zasadę – „Im więcej przeszkód,
tym większy proces twórczy” – i wiernie przy niej trwamy.
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Zespół pracuje i tworzy dzięki dotacjom z Powiatu Ostródzkiego ze środków
PFRON oraz Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie z Funduszu Aktywizacji
Twórczości Teatralnej, a także dzięki dobrej woli wielu osób.
„Przebudzeni” są bywalcami m.in. następujących festiwali oraz laureatami nagród:
– Ogólnopolski Festiwal Teatralny „COŚ” w Żninie (2010 – wyróżnienie, 2012–
Nagroda Młodzieżowego Jury, 2013 – 1 miejsce oraz Nagroda Młodzieżowego Jury)
– „Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal” w Mrągowie (2010 –
1 miejsce, 2011 – 2 miejsce, 2013 – 2 miejsce)
– Przegląd Teatralny „Czwarta Ściana” w Turku (2010 – Nagroda Grand Prix, 2015 – 1 miejsce)
– Ogólnopolski Festiwal Teatrów Amatorskich „ODEON” w Andrychowie (2011 – 2
miejsce oraz Nagroda Forum Młodych)
– „Rypińska Wiosna Teatralna” w Rypinie (2010 – wyróżnienie, 2011 – 1 miejsce,
2014 - 3 miejsce)
– „Studenckie Spotkania Teatrów Amatorskich” w Opolu (2012 – 3 miejsce)
– Ogólnopolski Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „PozaPozy” w
Gdańsku (2012 – Nagroda Grand Prix)
– Festiwal Młodego Teatru „KRZYKOWISKO” w Maszewie (2013 – 2 miejsce)
– Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych „GALIMATIAS” w Teresinie (2013 –
1 miejsce, 2014 - 1 miejsce)
– Spotkania Teatralne „BEST” w Będzinie (2013 – wyróżnienie)
– Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich w Płośnicy (2005 – 1 miejsce,
2008 – 2 miejsce, 2010 – 1 miejsce, 2011 – 1 miejsce, 2013 – Grand Prix)
– Wojewódzki Konkurs Teatrów Młodzieżowych „BAKCYL” w Bartoszycach (2005
– 2 miejsce, 2007 – wyróżnienie, 2010 – 3 miejsce)
– Przegląd Przedstawień Ewangelizacyjnych w Głotowie (2011 – 3 miejsce)
– Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Doceń swój talent”
w Mikołajkach (2004, 2005, 2006 – 1 miejsce, 2014 - Grand Prix)
– Warsztatowa Jesień Artystyczna w Lidzbarku Welskim (2008 – 3 miejsce, 2010
– 1 miejsce, 2014 - 1 miejsce)
– Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „TAN” w Kętrzynie
(2008 – 1 miejsce, 2010 – 1 miejsce)
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– Międzynarodowy Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych
w Gołdapi (2009 – 1 miejsce)
– Regionalna Nagroda im. Michała Lengowskiego za całokształt twórczości (2013)
– występ jako gość na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Alytus - Litwa
(2014)
– Festiwal Teatrów Amatorskich CHiMERA w Olecku (2014 - Nagroda Publiczności
- 2 miejsce)
– "Zderzenia Teatralne" w Dorożkarni w Warszawie (2014 - Grand Prix)
– występ jako gość podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego w SCENIE "i"
w Krakowie.

Na pohybel!
Spektakl „Na pohybel!” to próba odpowiedzenia i zmierzenia się z dręczącym nas
pytaniem „Teatr dla życia czy życie dla teatru?”. To próba udowodnienia, że mimo
naszych ograniczeń oraz wszelkich przeciwności wciąż się rozwijamy, doskonalimy,
kształcimy, nieustannie „ćwicząc się” do „roli życia”. Zdobywamy nowe doświadczenia i umiejętności, pokonujemy kolejne stopnie (niepełnej) sprawności scenicznej
na rzecz pewności scenicznej. Cykliczny warsztat, etiudy, improwizacje, relacje,
dyskusje, konkluzje, gry intelektualne, łzy wymieszane z radością, kontakt z publicznością – to wszystko nas usprawnia i sprawia, że teatr staje się nam wszystkim
niezbędny, potrzebny i zbawienny.
Reżyseria: Monika Kazimierczyk, Dariusz Wychudzki
Scenariusz: zespół

Teatr „Jestem”, Toruń
Teatr Jestem istnieje od 2009 roku. W swoim dorobku ma 13 premier
w różnych technikach teatralnych (teatr rysunkowy, kabaret, teatr formy, teatr
fizyczny, teatr brechtowski). Od kilku lat z powodzeniem prezentuje swoje spektakle nie tylko toruńskiej publiczności, ale również czeskiej (Hlinsko), rumuńskiej
(Alba Iulia), czarnogórskiej (Kolasin), goleniowskiej, krakowskiej, bydgoskiej,
tczewskiej, kamienieckiej. Zespół tworzą osoby niepełnosprawne, młodzież z
ośrodka dla uzależnionych, młodzież licealna i gimnazjalna oraz wolontariusze.
„Różni nas wszystko, a łączy teatr”.
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PREMIERY
1. „Jest we mnie” 15.02.2010
2. „Bez tytułu” 31.08.2010
3. „Niepełno(s)prawna miłość” 30.07.2011
4. „Odcienie życia” 21.04.2012
5. „SenNOTność” 13.12.2012
6. „Mamy za swoje” 28.10.2013
7. „Przedział” 21.12.2014
8. „Wolno(ś)ci?” 29.11.2014
9. „8 Wspaniałych” 29.09.2014
10. „Telewizja - nasza wizja” 14.12.2015
11. „Wy(s)przedaż” 26.11.2016r.
12. „A to ci historia” 19.12.2016r.
13. „Do domu” 2.09.2017r.
14. O Królewnie Śnieżce i trzech krasnoludkach 27.05.2019r.
Festiwale:
25 – 28 czerwca/ Artsy-Fartsy Fesival/ Hlinsko, Czechy 2015/ „Wolno(ś)ci?”
4 – 7 Lutego/ IV Kingdom of art festival/ Goleniów 2016/ “Wolno(ś)ci?”
14 – 17 kwietnia/ III Apollo International Youth Theatre Festival/ Alba Iulia, Rumunia 2016/ “Wolno(ś)ci?”
18 – 21 sierpnia/ Festiwal Teatralny Mezalians/ Kamieniec Ząbkowicki 2016/
„Wolno(ś)ci?”
21 – 23 października OFMAT/ Kraków 2016/ „Wolno(ś)ci?”
14 – 19 luty/ V Kingdom of art festival/ Goleniów 2017/ “Wy(s)przedaż”
31 lipca – 2 sierpnia/ IV Alternative Theater Festival/ Kolasin, Czarnogóra 2017/
„Wolno(ś)ci?”
11 – 13 czerwca/ XIII Międzynarodowe Biennale, Spotkania Teatralne Terapia i
Teatr/ Łódź 2018/ „Do domu”
5 – 11 września/ 9 edition du Festival International de Theatre de Mont – Laurier
2019, Kanada/ “Do domu”
Festiwale: Tczew Przegląd Twórczości Teatralnej "Życie to teatr"
07.05.2010/ „Jest we mnie”
06.05.2011/ „Bez tytułu”
08.05.2012/ „Odcienie życia”
Festiwale: Toruń Baj Pomorski/ Spotkania „Innym Okiem”
17.10.2019/ „O Królewnie Śnieżce i trzech krasnoludkach”
14.10.2016/ „Kluczucia”
02.10.2015/ „Wolno(ś)ci?”
10.10.2014/ „Przedział”
17.10.2013/ „Mamy za swoje”
18.10.2012/ „SenNOTność”
27.10.2011/ „Bez tytułu”
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O Królewnie Śnieżce i trzech krasnoludkach
Bajka pt. „O Królewnie Śnieżce i trzech krasnoludkach” w naszej interpretacji
opowiada o relacji dziecka z rodzicami. Trochę z innej strony pokazujemy historię
Śnieżki, która ucieka z domu by szukać zrozumienia i zmiany. Spotyka różne
postaci a każda z nich nie może znieść zachowania głównej bohaterki.
Lusterko jest tym elementem, który potrafi pokazać prawdę i wpłynąć na Śnieżkę.
Całość ubrana w słowa, które mają bawić, śmieszyć ale też uczyć. Spektakl zagrany
z myślą o młodszych dzieciach, jednak młodzież też odnajdzie zagadnienia oraz
żarty na swoim poziomie. Tworząc i grając ten spektakl świetnie się bawimy, mamy
nadzieję, że widzowie również wyjdą w dobrych humorach.
Reżyseria: Damian Droszcz
Scenariusz: Zbigniew Wójcik

Teatr „Recepta”, Tychowo
Teatr „Recepta” działa od 7 lat i tworzy go grupa osób, dla których teatr stał się
sposobem na życie. Dwukrotny laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralno-Muzycznego „Albertiana” w Krakowie (2015, 2017), laureat Wielkiej Nagrody na
Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych w Tczewie (2019).
Teatr „Recepta” od 7 lat występuje podczas Międzynarodowych Spotkań Teatralnych w Elblągu oraz uczestniczy od 2015 roku w Europejskim Festiwalu Filmowym
„Ty i Ja” w Koszalinie. Grupę tworzą osoby niebanalne, wrażliwe, z wielkim dystansem do siebie oraz poczuciem humoru. Dali się poznać szerszej publiczności, jako
zespół dojrzały, kreatywny i bardzo szczery w wymowie. Spektakle, które powstają, są naszpikowane własnymi przeżyciami, emocjami i prawdą wplecioną
w utwory literackie.

ONO
Adam i Ewa są idealnym małżeństwem z idealnym życiem i idealnymi planami
na przyszłość. Do pełni szczęścia brakuje im tylko dziecka. Jednak , gdy ono się
pojawia , znikają ich dotychczasowe plany i marzenia. Wymarzyli sobie zdrowe,
piękne i nad wyraz inteligentne dziecko. Lecz dostali to, czego się nigdy nie spodziewali – dostali ONO”
Scenariusz i reżyseria: Wojciech Węglowski
Opracowanie plastyczne: zespół
Opracowanie muzyczne: zespół
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Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą
Teatr plastyczny. Spektakl pt. „Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą” opowiada
o rodzinie, która zostaje wplątana w wir wojny oraz o tym, jakie skutki ona za sobą
niesie. Ukazuje równocześnie odczucia po stronie oczekujących (kobiet) na powrót
mężów, synów oraz mężczyzn, których los rzucił w różne części świata w aspekcie
fizycznym, jak i psychicznym dla obu stron. Jednak nadzieja umiera ostatnia.
Scenariusz i reżyseria: Wojciech Węglowski
Opracowanie muzyczne: Agnieszka Maciąg-Węglowska
Opracowanie plastyczne: zespół

Grupa teatralna „OdNova”, Płock
Grupa teatralna „ OdNova” działa w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24
w Płocku od 15 lat. Wielokrotnie wystawiała przygotowane spektakle, bajki
muzyczne na Przeglądach Osób Niepełnosprawnych „Radość Tworzenia”
w Warszawie, zdobywając wyróżnienia, na deskach Teatru Rampa, w Teatrze na
Woli, w warszawskich Łazienkach. Największym sukcesem młodych aktorów było
zdobycie w 2010, 2015 i w 2018 roku statuetki na Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji w Warszawie. W 2011 roku została nagrodzona przez
Prezydenta Miasta Płocka za szczególne osiągnięcia artystyczne podczas Dni
Historii Płocka. Od 2012 roku, co dwa lata, czyli czterokrotnie , młodzi aktorzy
występowali podczas Międzynarodowego Biennale, Spotkań Teatralnych Terapia
i Teatr w Łodzi, prezentując spektakle teatralne obok teatrów z Belgii, Rosji,
Austrii, Arabii Saudyjskiej, Niemiec, Czech i innych. W grudniu 2019 roku, podczas
festiwalu OSPAR aktorzy zdobyli drugie miejsce – wyróżnienie specjalne – nagrodę Marszałka Sejmu Ewy Witek wraz z listem gratulacyjnym, prezentując pantomimę pt. Niewidzialni.

Niewidzialni
Sztuka ukazuje świat dziecka niepełnosprawnego, czasami „niewidocznego” dla
społeczeństwa ale często napiętnowanego, wyszydzanego za inność, za jednostkę
chorobową, która jest „przyklejona” do dziecka. Sztuka pokazuje uczucia i emocje,
jakie towarzyszą rodzicom, zwłaszcza matkom, kiedy dowiadują się, że urodzi im
się niepełnosprawne dziecko. Bardzo często matki pozostają z tym wszystkim
same i walczą o przyszłość swojego dziecka.
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Scenariusz i reżyseria: Anna Bańka – Słowikowska, Ewa Domżałowicz
Opracowanie plastyczne: Aleksandra Mielczarek
Opracowanie muzyczne: Mateusz Gano
Opracowanie multimedialne, nagranie głosów matek uczniów SPS nr 24: Mateusz Gano
Oświetlenie – teatr cieni: Brian Rosa

Teatr „Motyle”, Świdnik
Grupa taneczno-teatralna „Motyle” zawiązała się w 2001 roku w Warsztacie
Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Świdniku. Tworzą ją uczestnicy warsztatu,
których pasją jest taniec i teatr. Od 2018 roku grupa „Motyle” obok działań teatralnych prowadzi także zajęcia taneczne, czego efektem jest spektakl taneczny
„Chwilo trwaj…!” – o chwilach, które chcielibyśmy zatrzymać w swojej pamięci na
zawsze. Grupa ma na swoim koncie wiele osiągnięć i nagród zdobytych na
scenach krajowych i zagranicznych.

Chwilo trwaj…!
Spektakl taneczno-teatralny pt. „Chwilo trwaj…!” to opowiedziana krokami walca
wiedeńskiego opowieść o ulotnych chwilach, które chcielibyśmy zatrzymać na
zawsze w naszych sercach…
Scenariusz i reżyseria: Renata Elmerych
Opracowanie plastyczne: Renata Elmerych
Opracowanie muzyczne: Renata Elmerych

Grupa taneczno-teatralna „Pasjonaci”, Świdnik
Grupę taneczno-teatralną „Pasjonaci” tworzy kilku tancerzy, których łączy wielka
pasja i miłość do tańca – wspaniałych, wrażliwych osób, o pięknej osobowości,
potrafiących przekazać ruchem to, czego tak często nie można wyrazić słowami.
To także miejsce spotkań ludzi, którzy mają wspólne pragnienie pokazania swoich
umiejętności, pomysłów, pasji i radości życia. Grupa zawiązała się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świdniku w 2014 roku w trakcie prowadzonych tam
zajęć terapeutyczno-tanecznych. Ma już na koncie pewne osiągnięcia, które
zdobyła przede wszystkim poprzez swoją spontaniczność i pasję taneczną.
Myślą przewodnią działań twórczych grupy jest kochać to, co się robi
i cieszyć się tym, bo tylko wtedy jest się prawdziwym.
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Osiągnięcia taneczno-teatralne:
1. III Miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana 2016” za spektakl: „Taniec nie
jedno ma imię” (2016);
2. Nagroda Grand Prix w I Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości artystycznej
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Wiosenne Konfrontacje Teatralno-Muzyczne „Przystanek Talentowo” organizowany przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble, za spektakl
„Taniec nie jedno ma imię” (2016),
3. Wyróżnienie w XIV Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”, organizowanym przez Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku (2017) z spektakl
„Bieguny uczuć – taniec Kristin”,
4. Wyróżnienie w XXVII Międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego
Szlaku „Spotkania Cygańskie” (2017) za spektakl „Bieguny uczuć – taniec
Kristin”,
5. II miejsce w kategorii „Taniec” na VII Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości
Osób Niepełnosprawnych „fART” w Bydgoszczy, za choreografię pt. „Krótka
etiuda taneczna-w hołdzie dla wielkiego Polaka…” (2018),
6. Nagroda za najlepszą reżyserię na IX Międzynarodowym festiwalu Teatralnym
Osób Niepełnosprawnych „Begasas” w Wilnie na Litwie, za spektakl „Historia
pewnej miłości” (2018),
7. Udział w Międzynarodowym Biennale XIII Spotkaniach Teatralnych
„Terapia i Teatr” w Łodzi (2018),
8. Wyróżnienie specjalne na XIV Międzynarodowym Festiwalu „Nieprzetartego
Szlaku” w Brześciu na Białorusi za spektakl „Historia pewnej miłości” (2018),
9. I miejsce w II Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób
z Niepełnosprawnością Wiosenne Konfrontacje Teatralno-Muzyczne „Przystanek Talentowo” w Nałęczowie, za spektakl „Historia pewnej miłości” (2018),
10. I Miejsce w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana 2018” za spektakl:
„Historia pewnej miłości” (2018),
11. Udział w XVI Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” organizowanym przez Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku - wyróżnienie za „świadomą, dojrzałą grę sceniczną, za prawdziwy, szczery teatralny przekaz ważnych
treści w spektaklu w spektaklu „Dotyk” (2019),
12. Udział w 29. Międzynarodowych Spotkaniach artystów Nieprzetartego Szlaku
„Baśnie i legendy” w Lublinie – dyplom za „dużą koncentrację i zbudowanie
napięcia emocjonalnego w spektaklu „Dotyk” (2019),
13. Udział w III Powiatowym Przeglądzie Teatrów „W świecie niepełności”
w Kodniu (2019),
14. Wyróżnienie specjalne dla Anny Skrzetuskiej za rolę w spektaklu
„Bieguny uczuć – taniec Kristin” i Mariusza Jaworskiego za choreografię pt.
„Niespełnienie” oraz Wyróżnienie specjalne dla instruktora grupy – Renaty
Elmerych – za całokształt pracy 4. Festiwalu Integracyjnych Form Tanecznych
w Warszawie – Łomiankach (2019),
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15. III miejsce w kategorii „Teatr” za spektakl „Dotyk” na III Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
„Przystanek Talentowo” w Nałęczowie (2019),
16. Udział w „VI Festiwalu Tańca Świdnik 2019” organizowanym przez Spółdzielczy
Dom Kultury w Świdniku w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku (2019),
17. Udział w wydarzeniu kulturalnych „Noc Teatru” we Lwowie, na Ukrainie –
spektakl „Historia pewnej miłości” (2019),
18. Udział w XIII Nadbużańskim Integracyjnym Festiwalu Muzycznym na Kodeńskiej Kalwarii z widowiskiem teatralno-muzycznym „O miłości, niespełnieniu
i nie tylko…” (2019),
19. Udział w Spotkaniu Integracyjnym „Kabaretowy zawrót głowy” w Sławatyczach
z kabaretem pt. „Mazurskie retrospekcje…” (2019),
20. Udział w projekcie „Skazani na szczęście” w Kijowie na Ukrainie – spektakl
„Historia pewnej miłości” (2019),
21. Udział w III Podkarpackich Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku
w Przemyślu, ze spektaklem „Dotyk” (2019),
22. Udział w Przeglądzie Teatralnym „Masska” w Sopocie – spektakl „Dotyk”
(2019),
23. Występ gościnny podczas premiery spektaklu „Dum Spiro Spero” Akademii
Teatralnej w Chełmie – wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie
Osób z Niepełnosprawnością i ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie – spektakl
„Historia pewnej miłości” (2019),
24. II miejsce w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana 2020”.

Dotyk
Spektakl teatralny pt. „Dotyk” to przedstawienie mówiące o tym, jak ważne
w naszym życiu są relacje oparte na bliskości, dotyku, czułym geście.
Zwraca uwagę na to, jak bardzo potrzebujemy być wysłuchani przez innych ludzi,
rozumiani, akceptowani, kochani. Jednocześnie spektakl ten przełamuje bariery
pomiędzy osobami pełnosprawnymi i osobami z niepełnosprawnością. Lęk, obawy,
które często temu kontaktowi towarzyszą, wynikają najczęściej z naszej niewiedzy
i braku chęci jej posiadania… To spektakl także o zniewoleniu sytuacjami, z których
nie potrafimy się wyplątać, które nas przerastają, są dla nas trudne…
Scenariusz i reżyseria: Renata Elmerych
Opracowanie plastyczne: Renata Elmerych
Opracowanie muzyczne: Renata Elmerych
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Teatr „Czy TAK, czy NIE?”, Toruń
Teatr „Czy TAK, czy NIE?” którego organizatorem jest Fundacja „Dorotkowo”
w Toruniu, powstał dzięki determinacji prezeski zarządu fundacji i wsparciu
PFRON, który od kwietnia 2017 r. dofinansowuje zajęcia taneczno-teatralne,
w ramach których młodzi ludzie, będący podopiecznymi "Dorotkowa" mogą
wyrażać siebie i przedstawiać widziany przez siebie świat za pomocą emocji,
uczuć i gry aktorskiej. Opiekę artystyczną nad przedsięwzięciem od początku
sprawuje Agnieszka Piasecka – instruktorka teatralna i arteterapeutka, wspierana
przez scenarzystkę teatralną, dramaturga i psychologa - Inkę Dowlasz z Teatru
Ludowego w Krakowie. Prapremiera pierwszego spektaklu, jaki zespół aktorski
wraz z Agnieszką Piasecką i Inką Dowlasz, przygotował, przy współpracy Krystiana Wieczyńskiego (reżysera i aktora) oraz Damiana Droszcza (aktora) i Marty
Zawadzkiej (choreografki), odbyła się w Światowy Dzień Zespołu Downa,
21 marca 2018 r. w Toruniu. Przedstawienie to nosi tytuł "Czy można mnie pokochać?" i w dalszym ciągu jest w repertuarze Teatru. Chociaż od dnia pierwszej
swojej premiery aktorzy rozwinęli swoje umiejętności, przygotowując kolejne
widowisko: "Sen o dobrych kolegach", to wciąż z chęcią wracają do swojego
pierwszego spektaklu, dzięki któremu ich Teatr nosi nazwę "Czy TAK, czy NIE?"
Drugi spektakl miał swoją premierę 31 maja 2019 r. w Toruniu.

Sen o dobrych kolegach
Scenariusz napisała Inka Dowlasz na podstawie improwizacji aktorów, obserwacji
zajęć teatralnych prowadzonych przez szefową teatru Agnieszkę Piasecką oraz
rozmów z aktorami i Agnieszką Piasecką. Obejmuje ulubioną teatralną zabawę
grupy - Co się komu śni. Wykorzystuje rzeczywiste marzenia młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie: znaleźć się w pięknym królestwie, znaleźć się w ciepłym
kraju lub w wysokich pełnych śniegu górach; być Elsą z Krainy Lodu, być żołnierzem
i mieć karabin, być piratem i pływać po morzach i oceanach a także mieć dobrych
kolegów i koleżanki. Sen o dobrych kolegach mówi też o tym, że słowo „przepraszam” nie zawsze wystarczy. Nie zawsze można naprawić krzywdę. Lepiej starać
się żyć tak, żeby nikomu nie było przykro i smutno i żeby dawać drugą szansę.
Scenariusz: Inka Dowlasz
Reżyseria: Agnieszka Piasecka i Krystian Wieczyński
Choreografia: Marta Zawadzka
Opracowanie plastyczne: Magdalena Gałuszka i Krystian Wieczyński
Opracowanie muzyczne: zespół
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Teatr „A może…”, Fundacja „Sprawni Inaczej”, Gdańsk
Misja Fundacji „Sprawni Inaczej”: „Jesteśmy otwartym i zaangażowanym społecznie zespołem działającym profesjonalnie na rzecz ludzi niepełnosprawnych i ich
otoczenia. Naszym celem jest maksymalne usamodzielnienie podopiecznych oraz
wsparcie ich rodzin. Poprzez rehabilitację i terapię odkrywamy i rozwijamy możliwości pozwalające na celową i użyteczną pracę. W swym działaniu kierujemy się
szacunkiem, solidarnością i odpowiedzialnością”.

Jedziemy na teatry
„Jedziemy na teatry” to pantomima, sztuka pełna humoru i zabawy ale też i wzruszeń. Grupa artystów wyjeżdża razem w kolejną podróż – tym razem „na teatry”.
Grupa „A może…” ma już za sobą wiele wspólnych wyjazdów a co za tym idzie –
przeróżnych doświadczeń z każdej z takich podróży. Będą to zatem zebrane
wspomnienia ze wspólnych wypraw w artystyczny świat muzyki (także ulubionego
gatunku uczestników: disco polo) i sztuki. Wspomnienia z ostatnich lat: koncertowania, grania i współtworzenia podczas festiwali, przeglądów, spotkań artystycznych na deskach wielu Wspaniałych Teatrów i scen, w kraju i za granicą.
Zespół w 2021 roku obchodzi swoje dwunastolecie, postanowił zatem „spisać”
historię dla potomnych w dźwięku i obrazie. Każda z takich podróży była i nadal jest
w pamięci i sercach artystów bardzo wyjątkowa, również ta ostatnia, która jeszcze
jest przed nami…”
Reżyseria: Aurelia Kurczyńska, Tomasz Szwelnik
Scenariusz: Aurelia Kurczyńska
Opracowanie muzyczne: Tomasz Szwelnik

Grupa rozwoju osobistego poprzez teatr „Pogotowie Teatralne”
Uczymy się pokonywać przeszkody, bariery, rozwiązywać problemy.
Wspieramy się. Rozwijamy swoje zasoby, umiejętności, inspirujemy się nawzajem.
Uczymy się brać i dawać. Budować szczęśliwe relacje z ludźmi. Towarzyszy nam
przyjazna atmosfera, swoboda wypowiedzi, naturalność, spontaniczność. Rozwijamy własną kreatywność, wykorzystujemy zdolności. Wspólnie tworzymy spektakle, happeningi. Gramy wszędzie tam, gdzie jesteśmy mile widziani i gdzie
możemy przekazać coś ważnego i osobistego widowni. Byliśmy dwukrotnie na
Międzynarodowym Biennale, Spotkaniach Teatralnych „Terapia i Teatr” w Łodzi,
graliśmy w Gdańskim Archipelagu Kultury, w Szpitalu Psychiatrycznym w Lubiążu,
Bolesławcu, w Polkowicach. Uczestniczymy w corocznej „Kampanii Słonecznikowej” dotyczącej zdrowia psychicznego, w Lublinie.
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Zrealizowany przez nas spektakl Pawła Kamzy brał udział w 18. Festiwalu na
Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej i otrzymał częściową refundację
kosztów produkcji”.

(Nie) Spamiętane
„Na początku były wspomnienia… Zapach babcinego ciasta… smak oranżadki
w proszku… prezenty pod choinką… głos mamy czytającej bajki na dobranoc… dotyk
ciepłych, szorstkich dłoni dziadka na policzku… stare zdjęcia…..
Nasz spektakl z jednej strony jest sentymentalną podróżą do krainy dzieciństwa,
a z drugiej jest spotkaniem ze swoim wewnętrznym dzieckiem.
Co przechowujemy w zakątkach naszej pamięci?
Dlaczego pamiętamy?
Dlaczego zapominamy?
O czym chcemy pamiętać?
O czym chcemy zapomnieć?
Powspominajmy razem. Wiele wspomnień z dzieciństwa jest wspólnych dla
wszystkich, są z nami całe życie, czy tego chcemy czy nie,
a te dobre dają poczucie bezpieczeństwa, a nawet błogość”.
Reżyseria: Katarzyna Kaźmierczak, Joanna Gonschorek-Naczyńska
Scenariusz: na podstawie pomysłów grupy:
Katarzyna Kaźmierczak, Joanna Gonschorek-Naczyńska
Opracowanie plastyczne – zdjęcia: Karol Budrewicz
Opracowanie muzyczne: Katarzyna Kaźmierczak,
Joanna Gonschorek-Naczyńska

Teatr „Cienie”, Jarosław
„Teatr „Cienie” działa w OREW PSONI Koło w Jarosławiu, przy Jarosławskim
Ośrodku Kultury i Sztuki już od 7 lat. Mamy na swoim koncie występy na różnych
przeglądach i festiwalach teatralnych, gdzie nasi aktorzy wielokrotnie byli nagradzani i wyróżniani. Nasze spektakle to „Pudełko”, „IKARY”, „Afera cyrkowa, „Winda
ciekawych przypadków”.
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Takiego też wsparcia udzielaliśmy im podczas pierwszych występów teatralnych.
Jako terapeuci towarzyszyliśmy im na scenie, pomagaliśmy, a jednocześnie jak
się potem okazało – trochę też ich ograniczaliśmy. Stopniowo jednak zaczęliśmy
odkrywać możliwości i talenty, schowane pod etykietą niepełnosprawności.
Daliśmy więc im przestrzeń na więcej samodzielności na scenie, udzielając
wsparcia jedynie zza kulis i udało się. Okazało się, że mimo swoich ograniczeń
intelektualnych, psychicznych, komunikacyjnych, motorycznych mogą być świetnymi aktorami a nawet pomysłodawcami niektórych scen.
Kolejnym naszym posunięciem w kierunku samodzielności scenicznej są próby
pozostawienia naszych aktorów całkowicie bez pomocy, także tej w kulisach.
I tutaj tez obserwujemy ogromny progres. A także, a może nawet przede wszystkim ogromne poczucie dumy i satysfakcji u naszych niepełnosprawnych
podopiecznych z tej samodzielności scenicznej, która ma również przełożenie na
większą samodzielność życiową. Widzimy, jak rośnie ich poczucie własnej
wartości. Dostrzegamy tez jak ważne są ich sukcesy sceniczne dla rodzin. I to jest
nasz największy sukces, nie nagrody, które zdobywamy na festiwalach i o których
poniżej.
Tradycją już jest, iż „ITAKA i owaka” przygotowuje spektakle na potrzeby imprezy
„Baśniowy Świat”, organizowanej przez obie placówki. Jej celem jest propagowanie kultur, obyczajów, krajobrazów, kuchni i literatury innych krajów. Każdego roku
zatem inspiracją do spektaklu jest literatura wybranego państwa. Najważniejsze
osiągnięcia grupy to III miejsce na Krakowskich Spotkaniach Artystycznych
„Gaudium” w 2014 roku, za przedstawienie „Donkichoci”, I miejsce oraz nagroda
publiczności na Krakowskich Spotkaniach Artystycznych „Gaudium” w 2015 roku,
za spektakl „GRIMM”.
I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana” 2017, II miejsce Krakowskich
Spotkaniach Artystycznych „Gaudium” oraz Wielką Buławę Lajkonika w Przeglądzie Teatralno-Muzycznym Zespołów Artystycznych Osób Niepełnosprawnych
„O Buławę Lajkonika” za spektakl „Koszula szczęścia”. Imiejsce na Krakowskich
Spotkaniach Artystycznych „Gaudium” w 2019 roku, za przedstawienie „Nad
Gangesem”.
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Kobiety sztuki – Teatr „Szklarnia”, Łódź

Nad Gangesem
„Nad Gangesem” to spektakl o poszukiwaniu swojej życiowej drogi,
o odkrywaniu swojego powołania. Czy droga codziennych, zwykłych trudów,
związanych z byciem z drugim człowiekiem, może być tak samo atrakcyjna, jak
realizacja osobistego rozwoju? Mówiąc inaczej, jak żyć? Na kanwie indyjskiej baśni,
opowiadającej o wyborach buddyjskiego mnicha.
Scenariusz i reżyseria: Tadeusz Dylawerski
Opracowanie plastyczne: Beata Siwulska
Opracowanie muzyczne: Tadeusz Dylawerski

Grupa teatralna „Echo”, Gryfice
„Echo” – to grupa teatralna z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach.
Powstała w 2010 roku a jej opiekunami zostali, na co dzień pracujący w Warsztacie terapeuci.
Od początku istnienia grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że jest dla każdego podopiecznego Warsztatu, jako jedna z form terapii. Zespół „Echo” rokrocznie
bierze udział w „Festiwalu Słońca” Przeglądzie Teatrów Niepełnosprawnego
Aktora w Gryficach.
Zespół jeździł również na Przegląd Małych Form Artystycznych w Mikołajkach.
Największych sukcesów grupy upatrujemy w rozwoju naszych podopiecznych
poprzez proces twórczy w czasie wspólnej pracy na scenie. Wśród pozostałych
sukcesów możemy wymienić wyróżnienia na Przeglądzie w Mikołajkach oraz
trzykrotne zwycięstwo w „Festiwalu Słońca” w Gryficach”.

Zobaczyć
Przedstawienie pt. „Zobaczyć” jest oparte na autentycznych doświadczeniach
aktorów. To ukazanie ogromnego znaczenia postrzegania rzeczywistości
w różnych wymiarach, zobaczenia jej z innej perspektywy.
Scenariusz: praca zespołowa
Reżyseria: praca zespołowa
Opracowanie muzyczne: Cezary Wadas
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Spektakl zrealizowany w ramach projektu „Kobiety sztuki”. Instytucja patronująca
zespołowi: Kombinat Szklarnia (grupa nieformalna), Poleski Ośrodek Sztuki
(patron projektu stypendialnego ,,Kobiety Sztuki”).
„Kobiety Sztuki” to działanie artystyczne o wymiarze społecznym, realizowane
w Łodzi w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Patronem projektu jest Poleski Ośrodek Sztuki. Od czterech miesięcy sześć kobiet
- przedstawicielek dwóch pokoleń - młodego (do 25 lat) i najstarszego (70 - 90 lat)
podejmuje wyzwanie stworzenia spektaklu opartego na życiorysach trzech
znanych polskich artystek: Violetty Villas, Agnieszki Osieckiej i Marii Czubaszek.
W międzypokoleniowych duetach opracowały scenariusz spektaklu, którego
celem była analiza życia i twórczości ikon polskiej sztuki pod kątem procesów
dojrzewania i przemijania.
W czasie cyklicznych, cotygodniowych warsztatów młode dziewczęta i seniorki
zbudowały relację opartą na wymianie doświadczeń i wzajemnym zrozumieniu.
Brały udział w warsztatach psychologicznych, które miały na celu je zbliżyć
i ułatwić wzajemne poznanie się. Szukały wspólnych środków wyrazu – literackich, teatralnych, ruchowych, muzycznych. Wspólna praca artystyczna stała się
okazją do nawiązania dialogu i tym samym zapobiega mechanizmom wykluczenia. Praca z twórczością polskich kobiet sztuki sprawia, że uczestniczki same się
nimi stają. Relacje, jakie między sobą nawiązały okazały się ogromnym źródłem
twórczości. Od kilku miesięcy przedstawicielki dwóch zupełnie odmiennych
pokoleń znajdują w sobie więcej podobieństw niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Celem projektu jest nie tylko wsparcie mieszkanek Łodzi w nawiązaniu
dialogu międzypokoleniowego, ale i ich własny rozwój osobisty
i artystyczny. Efektem pracy jest przedstawienie ,,Kobiety Sztuki”.
Scenariusz i reżyseria: Natalia Perek, Katarzyna Topolska, Malwina Sarachmanow, zespół
Opracowanie plastyczne: Katarzyna Topolska
Opracowanie muzyczne: Adam Mortas
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TEATR FORUM Chłopaki nie płaczą
Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury, Warszawa
Teatr Forum jest czymś w rodzaju pojedynku lub zabawy, a więc ma swoje zasady.
Można je modyfikować, zawsze będą jednak obowiązywać, by wszyscy mogli grać
w takich samych warunkach oraz aby ułatwić uczestnikom podjęcie poważnej
i owocnej dyskusji. (Augusto Boal)
Spektakl „Chłopaki nie płaczą” zrealizowany w dramowej technice Teatru Forum
Augusta Boala powstał w 2017 roku w trakcie Kursu Teatru Forum realizowanego
przez Drama Way Fundację Edukacji i Kultury w ramach projektu „Teatr Codzienny”
współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Adresowany jest do młodzieży. Opowiada historię nastolatka, który wyszedł ze szpitala
psychiatrycznego. Jak poradzi sobie w normalnym życiu wśród rówieśników,
przyjaciół, rodziny? Aktorami w przedstawieniu stają się widzowie, (wg Boala –
widzowie-aktorzy), którzy mają okazję wejść w rolę głównego bohatera i zaproponować inne niż on rozwiązanie problemu.
Na stronie www.teatrzaangazowany.pl, prowadzonej przez Drama Way Fundację
Edukacji i Kultury możemy przeczytać:
Teatr Forum to zaangażowana społecznie forma teatru stworzona i opracowana
przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala - twórcę Teatru Uciśnionych (Theatre of the Opressed). Spektakle Teatru Forum tym różnią się od tradycyjnych, że dają możliwość "dopisania" dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany
poprzez interwencje, które uczestnicy tzw. „widzowie - aktorzy" samodzielnie
podejmują na scenie. Spektakle Teatru Forum tworzone są dla określonych grup,
tak by problemy głównego bohatera były tożsame z problemami widzów-aktorów.
Celem Teatru Forum jest aktywizacja i szukanie sposobów rozwiązania problemów społecznych. Ponieważ uczestnicy spektakli w „płaszczu roli” fikcyjnego
bohatera mają możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i wypróbowywania możliwych sposobów ich rozwiązania, spektakle nie są tylko wydarzeniami artystycznymi, ale także okazją do rozwijania umiejętności społecznych
uczestników. Teatr Forum jest często adresowany do grup defaworyzowanych
społecznie, by przeciwdziałać ich wykluczeniu, dostarczając narzędzi konstruktywnej ekspresji i radzenia sobie z opresją.
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Scenariusz: Justyna Dąbrowska, Wiolina Janiszewska, Magdalena Kaczor, Katarzyna Proć, Marta Smagowicz, Marcin Szczepkowski, Marta Wrona, Michał Zaidlewicz
Opieka reżyserska: Jarosław Rebeliński
Występują: Justyna Dąbrowska, Katarzyna Hałuszczak, Dominika Makosz, Paulina
Langa, Paweł Leśniewski, Agnieszka Piasecka, Bartłomiej Piasecki, Marta Smagowicz
Prowadzenie (Joker) Jarosław Rebeliński

„Łowcy Słów” – Elżbieta i Groszek Stanilewicz, Gdańsk
Elżbieta Stanilewicz i Groszek Stanilewicz to opowiadaczki i założycielki „Łowców
słów”. Słuchają i dzielą się ciekawymi historiami przekazywanymi z pokolenia na
pokolenie. Ponieważ od jakiegoś czasu brakowało im w mediach nuty wznoszącej, atmosfery legendarnego ciepła, życzliwości i Happy End’u, postanowiły
działać na własną rękę. Pojawiają się tam, gdzie zmęczeni masową kulturą
słuchacze czekają na czar bezpośredniego kontaktu z żywym słowem, tradycją
znaną i cenioną od pokoleń – opowiadaniem. Sztuka opowiadania to jedna
z najstarszych, przypisanych człowiekowi zdolności. Wskrzeszając baśnie,
klechdy, szepty, plotki i przypowieści z całego świata, zaproszą w podróż ze
słowem - jedynym od pradziejów przekaźnikiem uniwersalnych prawd. Elżbieta
i Groszek Stanilewicz - inicjatorki powstania grupy "Łowcy Słów". Wieloletnie
słuchaczki i propagatorki ożywiania zapomnianej sztuki opowiadania. Miłośniczki
baśni i ciekawych historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie Bywają
w domach kultury, szkołach, bibliotekach... wchodzą na sceny teatralne i kawiarniane - są tam, gdzie zmęczeni masową kulturą słuchacze czekają na czar bezpośredniego kontaktu z żywym słowem, tradycją znaną i cenioną od pokoleń –
opowiadaniem.

Przygody Istot Niepospolitych
Spektakl „Przygody Istot Niepospolitych” to przygoda słowno-artystyczna angażująca widzów. To poniekąd interaktywny spektakl, lub – jak kto woli - spektakl połączony z warsztatami dla widzów. Inspiracją dla twórczyń przygód Dziwnych Stworzeń
są mity, podania i baśnie z całego Świata. Wszelkiej maści Podrzutki, Sieroty,
Dziwolągi, Garbaci, Wariaci, Przybłędy znikąd i z Zaświatów zawsze budziły obawy,
czasem pogardę. Chętnie wyrzucano ich poza bramy miast, poza zasięg wzroku,
poza nawias poprawnej społeczności. Wraz z piętnem jednak, Odmieńcy Ci, dostawali dar, jakąś zdolność, której brakowało innym… Pisany im był niezwykły los.
„Łowcy Słów” przedstawią garść podań, których bohaterowie zmienili bieg historii,
nadając im lepsze zakończenia.
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