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Pod górę
Spektakl otwarcia 12. Międzynarodowego 16. Festiwalu ANIMO jawił mi się
w pamięci jako dzieło doskonałe. Technicznie, dźwiękowo, warsztatowo.
Majstersztyk w każdym calu. Z biegiem czasu do zachwytu nad umiejętnościami
Stoyana Doycheva doszły jednak wątpliwości.
Marcelina Widz
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zym zachwycałabym się, gdyby nie profesjonalizm
Bułgara z Puppet’s Lab? Gdyby nie mistrzowskie
zgranie dźwięku z ruchem, części ciała z przedmiotem, a animatora z animowaną lalką? Czy kluczem
do sukcesu każdego ciężkiego – z punktu widzenia przesłania – spektaklu jest emocjonalne zmiażdżenie widza
i nie pozostawienie mu żadnej szansy na odetchnięcie?
I czy przestrzeń między aktorem a publicznością zawsze
winna być przy tym tak ciasna i krępująca?
Mit o Syzyfie nie został potraktowany wyłącznie jako
punkt wyjścia do rozważań na temat absurdalności

ludzkiego istnienia, spektakl syzyfowym mitem wręcz
emanował. Zapętlenie działań bohatera wtaczającego
głaz na szczyt góry stało się osią całego spektaklu, ale
nie tylko postać „wtaczającego kamień” odegrała w nim
istotną rolę. Operowanie kontrastami, mrokiem i kontrowym światłem, wreszcie angielsko-bułgarskie słowa
zlewające się w wiecznie nieskończony cykl, zbudowały trudny do jednoznacznego określenia klimat. Mroku?
Antyczności?
Urywki rozmyślań Syzyfa i animowanie prozaiczną –
wydawać by się mogło – formą lalki wiecznie walczącej

z bezsensownością, lalki kompletnie wyjętej z formy, powyginanej od obowiązku powtarzania tej samej czynności, wreszcie multiplikującej się i coraz bardziej fragmentarycznej, zrytmizowały spektakl i wprowadziły widza
w niedookreślony stan hipnozy. Animator zabawił się tu
z publicznością w niebezpieczną grę. Przeniósł sferę teatralną na zupełnie nieznany mi poziom. Rytmem, prostotą i oszczędnością środków wyrazu, ale przede wszystkim wszechobecnym poczuciem bezsensu, przybliżył się
do widza i zmusił do przytaknięcia – do zgody, że życie
to nic innego jak wstawanie i upadanie. Poznawanie i doznawanie porażek. Ciągły rytm i brak jakiegokolwiek rozwiązania. A do tego, jak na złość, odwieczne cierpienie
wpisane w ludzką egzystencję.
Nikt z nas zapewne nie chciałby cierpieć – spektaklowy Syzyf cierpiał aż zanadto. A jeśli już się cieszył, to tylko dla wyolbrzymienia cierpienia, jakie miało spotkać go
po krótkich chwilach spędzonych w radości z gwizdania, poznawania sześcianów, możliwości własnego ciała,
wchłaniania wiedzy. Krótko mówiąc, epikurejskiej radości, jaką powinno – chciałoby się w to wierzyć – zaserwować nam życie.
To przyznanie się do oczywistości było dla mnie ciosem między żebra. Z Schopenhauerowskim poczuciem,
że „życie jest bez sensu”, poczułam się skrępowana tą
emocjonalną nagością. Chciałam poszukać wyjścia z sytuacji, odpowiedzi na pytanie: skoro życie jest tak złe, co
uczynić, żeby zmienić ten stan rzeczy? Nie uzyskałam
jej. Stosując taką formę narracji aktor zatrzasnął furtkę
po raz drugi. Zostaliśmy gwałtem wciśnięci w depresyjny
stan, bezradni i bierni, z jednej strony zachwyceni warsztatową perfekcją bułgarskiego animatora, z drugiej – zirytowani obnażeniem prawdy o nas samych... ale wciąż
z jakiegoś powodu chłonący spektakl do ostatniej minuty.
Przerażającą ocenę wystawiło Puppet’s Lab całej ludzkości. Dostaliśmy metkę kreatur stworzonych przez siły
wyższe, walczących z absurdalnością życia i wiecznie poszukujących własnego „ja”, a co najgorsze, bez możliwości wciśnięcia przycisku quit game. Z przydzielonym zadaniem bezradnego wtaczania swoich głazów na szczyt
swoich gór, upadania i powtórnego wstawania. Właśnie
to wprowadziło mnie w przerażający stan po-spektaklowy, gdy przyszło mi na spokojnie przetrawić obejrzane
przed sekundą widowisko.
Antycznie nie znaczy odlegle. To uniwersalna prawda
o każdym z nas, że – zupełnie jak Syzyf – pozbawieni perspektyw, świadomi końca, przekonani o beznadziejności
starań, z jakiegoś niezrozumiałego powodu po raz kolejny i kolejny podnosimy ten sam głaz. Tę samą garść zmartwień, smutków, cierpienia.
Czy wtaczamy go na górę, bo walka wpisana jest w genotyp człowieka? Do odpowiedzi jeszcze nie doszłam.

Jestem
już dużą
panienką!
…A nie mamuni córeńką. Czyli o spektaklu,
który przenosi rodziców do czasów ich dzieciństwa, a ich pociechy w baśniowy świat
Czerwonego Kapturka.

Dominika Rusiecka
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theatre 199 / Up A Tree Puppet Studio przedstawił znaną każdemu z dzieciństwa bajkę Charlesa Perraulta, łącząc muzykę, teatr lalek i cieni
z estetyką rodem z thrillerów. Minimalistyczna scenografia wykorzystywała tylko naciągnięty w tle półprzezroczysty materiał i dwie skrzynie. Artyści dawali więc sporo
miejsca wyobraźni – widz mógł poczuć się jak w przerażającym gąszczu, usłyszeć pohukiwania sów i trzask łamanych pod nogami gałęzi, widząc tylko czarno-białe
cienie na płótnie. Użyte w tym spektaklu lalki, wyglądające jak postacie z bajek, idealnie wpisywały się w baśniowo-upiorną całość.
Największym jednak zaskoczeniem było oddanie, jakim
aktorzy darzą swoją sztukę i publiczność, ponieważ na
rzecz tego pokazu nauczyli się języka polskiego. Łamana
polszczyzna, jaką się posługiwali, dawała jeszcze lepszy
efekt, podbijając humor opowiadanej w raczej żartobliwy
sposób bajki. Dwóch opowiadaczy, kontrastowo zestawionych, miało odmienne pomysły na tok fabuły, co doprowadzało ich do komicznych kłótni. On był drapieżnikiem,
liczył na drastyczne i krwawe zakończenie, Ona zaś była
dzielnym Wielkim Czerwonym Kapturkiem, który już nie
jest małą dziewczynką i stawia czoła strachom.
Najlepszą recenzją były na pewno długi aplauz od publiczności, głośne śmiechy najnajów oraz cisza podczas
przedstawienia, świadcząca o skupieniu i zaabsorbowaniu dzieci, o które przecież niełatwo.
Pamiętaj jednak, wiem to ja i wiesz to ty, że koniec dopisać możesz ty.

Gdzie jesteś,

Mefisto?

Wszyscy znamy lepiej czy gorzej historię Fausta, uczonego, który, by poznać pełnię
człowieczeństwa, zaprzedał duszę diabłu. Zuzana Smolová i Peter Gaffney przywołują
tę ikoniczną dla zachodniej kultury postać, prezentując alternatywną wersję jej historii.

Adam Karol Drozdowski
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aust czesko-amerykańskiego duetu nie jest już
w żadnej mierze bohaterem Goethego – o kimś takim jak on prędzej mógłby napisać knajpianą balladę, popartą oczywiście społecznymi obserwacjami,
Tom Waits. A że nie napisał, lalkarze robią to za niego,
ilustrując swoją opowieść songami o podobnie brudnym, wyrastającym z kabaretu noir charakterze. Nie ma
trafniejszego skojarzenia dla świata, w którym Boga nie
ma, bo – za Waitsem – wyjechał w interesach, więc i Mefistofelesem jest już nie sam diabeł, a biznesmen-wyzyskiwacz. W tym świecie, choć nadal zaprzedaje się duszę, to współczesnemu demonowi – mamonie.
Co gorsza, jest to świat, który wszyscy znamy doskonale. Nie rozmyślanie nad istotą świata skłania bowiem
Fausta do podjęcia desperackiego kroku, ale niezapłacony za wynajęte mieszkanie czynsz. Któż nie doświadczył takiej desperacji? Uczone księgi idą w odstawkę,
wszak wiedzą nie sposób się najeść, cowieczorne piwo
w lokalnym pubie nie usuwa trosk, tak samo jak w oryginalnym Fauście cielesne uciechy w Piwnicy Auerbacha.
Ale już bliska współpraca z zamożnym kapitalistą może
podratować sytuację. Przynajmniej pozornie, bo wejście
w świat szemranych interesów jest krokiem w jedną
stronę i powrotu nie ma; niewinną Małgorzatę zastąpi więc rozpasana żona biznesmena, zatrudnieni przez
Fausta chłopcy zginą przy pracy, nie przestrzegając prze-

pisów BHP, sam biznesmen rozbije się w swoim aucie,
Faust, choć zajmie jego miejsce, skończy i tak dręczony
wyrzutami sumienia na pustyni. I tylko czarny pudel będzie wszystko z boku obserwował.
Proste są te przesunięcia znaczeniowe, a diagnoza
współczesności, choć oparta na uogólnieniach, niewątpliwie trafna – niejeden przeżywa dziś taki upadek moralny, wchodząc w tryby wielkiego biznesu. Mam jednak
wątpliwości, bo jakkolwiek Lalkową inscenizację Fausta
ogląda się świetnie, spektakl jest żywy, dowcipny i dopracowany estetycznie, trochę żal, że opowieść nie została pogłębiona, a rysunek postaci jest poprowadzony grubą kreską, operuje jedynie stereotypami i kliszami. To ciut za mało, biorąc pod uwagę potencjały, jakie
miała ta realizacja. Przede wszystkim lalki – zbudowane w najróżniejszych technikach, ale wszystkie skonstruowane z nieociosanych, poskręcanych kawałków
drewna, sugerujących tylko ludzkie kształty, a zachowujących charakter naturalnych tworów – tworzą świat
znacznie ciekawszy i unoszący wyobraźnię znacznie dalej, niż pozwala na to scenariusz. Charyzma wykonawców zdecydowanie ratuje sytuację i niesie przebieg, ale
nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w tym przypadku góra
urodziła mysz.
I nie była to czarodziejska góra.

Chciałem być gwiazdą

Każdy przynajmniej raz bawił się w wojnę. Adrenalina płynąca w żyłach, endorfiny
wywołane ruchem. Wracałeś brudny. Błoto było jak krew wsiąknięta w twoje ubrania, ale nie przejmowałeś się tym. W końcu to tylko zabawa.

Mirka Zdral
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lastic Hero jest opowieścią o życiu i śmierci. Życiu
plastikowych żołnierzy, bezimiennych bohaterów,
będących mimo wszystko tylko ludźmi. Wojskowymi z rodziną, marzeniami i przyziemnymi potrzebami
– umierającymi jako bohaterowie wojenni. Jak przedstawić
ten temat w sposób lekki i zabawny? Najlepiej dzięki niecodziennemu kontrastowi żartów przeznaczonych dla widowni pełnoletniej i wykorzystania dziecięcych zabawek.
Człowiek jest zabawką. Plastikowym żołnierzykiem w rękach przełożonego, trybikiem w maszynie, który w każdej
chwili można zastąpić. Zwierzchnik natomiast jest osobą
wszechmogącą, panem życia. Mimo to i najlepszy żołnierz
miewa gorsze chwile, jak pokazuje postać Johnny’ego #2.
To momenty, w których wojownik przypomina sobie, że
nigdy nie chciał walczyć, a jego marzenia (kto nie chciał
zostać gwiazdą!) pozostaną niespełnione. Chwila nieuwagi
kończy się tragicznie i kolejni ludzie giną w krwawym konflikcie. Wielu żołnierzy ma rodziny, których nie widują latami, a jedyne kontakty są możliwe dzięki aplikacjom jak
Skype, gdzie sygnał rwie się wśród zakłóceń.
Przedstawienie mistrzowsko odwzorowuje koszarowe
życie, jego absurdy wyrażają się w przewrotnych scenach,

np. warty wojskowej, składającej się głównie z przerw na
drobne przyjemności, oraz tragicznych historiach pisanych
przez wojnę. Konflikt znany jest Arielowi Doronowi z autopsji – aktor pochodzi z Izraela. Ze względu na swoje pochodzenie rozumie, jak okrutnym i bezsensownym przedsięwzięciem jest wojna. I przedstawia to widzowi w sposób
dobitny – zabijając w puencie spektaklu uosabiającego niewinność pluszowego tygrysa, który towarzyszył oglądającym przez cały czas.
Tygrys jest pierwszą i ostatnią postacią, jaką widzimy
podczas spektaklu. Gdy żołnierzyki przeżywają ciężkie
chwile, jest on dowcipną odskocznią od trudnych tematów
i widz mimowolnie przywiązuje się do niego. Jego śmierć
jest tym bardziej druzgocąca, że nie była zamierzona. Tygrys został zabity przypadkowo, a jego śmierć wykorzystano dla wojennej propagandy. Do czynu przypadkowego
przypisano znaczenie, gloryfikując go i nie przyznając się
do popełnionego błędu. Znamy takie sytuacje.
Wojna jest wynaturzeniem, do którego przywykliśmy.
Nie zaskakuje nas śmierć ludzi, nie porusza cierpienie innych. Plastic Hero przypomina, że nie wolno nam pozostawać obojętnymi.

Buch!

Parafrazy w ruch!
Czy Julek Tuwim ma zostać lekarzem? Nie! Czy Julek ma zostać chemikiem?
Nie! Czy Julek ma zostać bankierem? Tak! A może zostanie poetą...?

Dominika Rusiecka
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wie filigranowe i przebojowe kobiety sprawiły, że scena podczas spektaklu Para buch! Frazy
w ruch! trzęsła się, a widownia pełna dzieci piszczała i krzyczała entuzjastycznie. Wędrowny Teatr Lalek MAŁE MI przywędrował do nas z wybuchową lekcją
o poecie, którego wszyscy znamy od kołyski, Julianie Tuwimie.
Od samego wejścia na salę Graża i Sława swoim śpiewem i muzyką urzekają i wprowadzają nas w bajkę, która
jest zbiorem wierszy dla dzieci Juliana Tuwima, od Rzepki po Pana Hilarego, zahaczając o Lokomotywę, ciężką, ospałą i starając się rozwiązać nurtujący od zawsze
Trudny rachunek. Jednak największe znaczenie miała
tutaj scenografia, która grała główną rolę – słup telegraficzny, który zabierał nas do łódzkiej kamienicy, rodzinnego domu poety, Ameryki marzeń Julka czy na peron

Łódź Kaliska, by potem zamienić się w ciężką lokomotywę i słonia Trąbalskiego albo abecadło, co z pieca spadło i ułożyło się w J. Tuwim. Lalki były natomiast tylko
elementem sprowadzającym nas na ziemię ze świata wyobraźni Juliana. Oczywiście tym, co najbardziej interesowało maluchy, były wybuchy konfetti, kolorowe piórka zawieszone nad ich głowami czy wielki balon rzucony
na widownię; najnaje z chęcią też podejmowały interakcje z aktorkami i odpowiadały chórem na pytania.
Dla dzieci był to spektakl kolorów i dźwięków, które skutecznie absorbowały ich uwagę, ale nie na tyle, by
nie wyciągnąć z niego żadnej nauki. Na widowni wśród
przedszkolaków można było znaleźć i grupę gimnazjalistów, co świadczy o nieumierającym dziecięcym świecie fantazji.

Czas młodej

nym na tzw. krzyżaku. Każda linka zaczepiona jest o inną
część ciała: głowę, korpus, kończynę, często inny staw
– dzięki temu jej ruchy są niezwykle plastyczne. W przeciwieństwie do powyższych lalek, aktor nie chowa się za
parawanem, lecz jest partnerem marionetki.

animacji
Bunraku

Lalka cieniowa – to wywodząca się z tradycji chińskiej
lalka. Jest to płaska forma wykonana z wyprawionej
skóry, która rzuca cień na płaski ekran, z którego widzowie oglądają cień jej sylwetki.
Marcelina Widz

Bunraku – to lalki pochodzące z Japonii. Mają wymiary
ieodłącznym
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festiwalu
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PAŹDZIERNIKA

WTOREK

GDZIE: FOYER TEATRU
ul. Katedralna 18
GODZ: 19:30
PLAMUJ GAMĘ
Z KOLORAMI
MAREK JARYNOWSKI
POLSKA
WIEK: BEZ OGRANICZENIA
NURT: W
CZAS: DO KOŃCA ANIMO 2017

GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 16:30

GDZIE: SALA KOLUMNOWA TEATR
ul. Katedralna 18
GODZ: 12:30
TEATR MAGNESU
WARSZTATY
KRZYSZTOF FALKOWSKI
POLSKA
WIEK: OD 7 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 90 MIN.

GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 13:30
MARIONETKA Z PAPIERU
WARSZTATY
MIROSLAV DUŠA
SŁOWACJA
WIEK: OD 9 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 3 H.

GDZIE: SALA KOLUMNOWA TEATR
ul. Katedralna 18
GODZ: 08:30
TEATR MAGNESU
WARSZTATY
KRZYSZTOF FALKOWSKI
POLSKA
WIEK: OD 7 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 90 MIN.

GDZIE: SALA LUSTRZANA
GDZIE: DUŻY TEATR
DUŻY TEATR ul. Katedralna 18
ul. Katedralna 18
GODZ: 10:30
GODZ: 10:30
TEATR RUCHU I PRZEDMIOTU
PAN SATIE
MASTER CLASS
TEATR ATOFRI
ZERO EN CONDUCTA
POLSKA
HISZPANIA
WIEK: OD 1-5 LAT
WIEK: OD 16 LAT
NURT: PREZENTACJE
NURT: GENERACJE
CZAS: 45 MIN.
CZAS: 3H.

GDZIE: SALA KOLUMNOWA TEATR
ul. Katedralna 18
GODZ: 08:30
TEATR MAGNESU
WARSZTATY
KRZYSZTOF FALKOWSKI
POLSKA
WIEK: OD 7 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 90 MIN.

GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 10:30
PROSTA HISTORIA
LALE.TEATR
POLSKA
WIEK: OD 4 LAT
NURT: PREZENTACJE
CZAS: 60 MIN.

DŹWIĘKOWE SPA

WARSZTATY
MACIEJ HANUSEK
POLSKA
WIEK: OD 16 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 90 MIN.

ALLEGRO MA NON TROPPO

ZERO EN CONDUCTA
HISZPANIA
WIEK: OD 10 LAT
NURT: GENERACJE
CZAS: 45 MIN.

ŚRODA

GDZIE: MUZEUM ZAMKOWE
ul. Katedralna 1
GODZ: 17:00

GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 13:30
MARIONETKA Z PAPIERU
WARSZTATY
MIROSLAV DUŠA
SŁOWACJA
WIEK: OD 9 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 3 H.

SOBOTA

JA, SYZYF

PUPPET’S LAB
BUŁGARIA
WIEK: OD 14 LAT
NURT: PREZENTACJE
CZAS: 60 MIN.

PAŹDZIERNIKA

GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 13:30
MASKA
MASTER CLASS
JIMMY DAVIES
USA
WIEK: OD 14 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 3 H.

GDZIE: SALA KOLUMNOWA TEATR
ul. Katedralna 18
GODZ: 12:30
TEATR MAGNESU
WARSZTATY
KRZYSZTOF FALKOWSKI
POLSKA
WIEK: OD 7 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 90 MIN.

GDZIE: DUŻA SCENA
ul. Katedralna 18
GODZ: 17:30

ul. Katedralna 18

GODZ: 20:00

GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 20:00
PLASTIKOWY BOHATER
ARIEL DORON
IZRAEL
WIEK: OD 18 LAT
NURT: PREZENTACJE
CZAS: 45 MIN.

WARSZTATY
MACIEJ HANUSEK
POLSKA
WIEK: OD 16 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 90 MIN.

GDZIE: MUZEUM ZAMKOWE
ul. Katedralna 1
GODZ: 17:00

GDZIE: DUŻA SCENA

GDZIE: DUŻA SCENA
ul. Katedralna 18
GODZ: 17:30
LALKOWA
INSCENIZACJA FAUSTA
ZUZANA SMOLOVÁ,
PETER GAFFNEY
REPUBLIKA CZECH, USA
WIEK: OD 10 LAT
NURT: GENERACJE
CZAS: 55 MIN.

GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 13:30
MASKA
MASTER CLASS
JIMMY DAVIES
USA
WIEK: OD 14 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 3 H.

PAŹDZIERNIKA

OTWARCIE FESTIWALU

GDZIE: FOYER TEATRU
ul. Katedralna 18
GODZ: 19:30
LALKI
FRAGMENT TWÓRCZOŚCI
MIROSLAV DUŠA
SŁOWACJA
WIEK: BEZ OGRANICZENIA
NURT: W
CZAS: DO KOŃCA ANIMO 2017

GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 13:30
MARIONETKA Z PAPIERU
WARSZTATY
MIROSLAV DUŠA
SŁOWACJA
WIEK: OD 9 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 3 H.

GDZIE: DUŻA SCENA
ul. Katedralna 18
GODZ: 20:00
MURDAS.BAJKA
GRUPA COINCIDENTIA
POLSKA
WIEK: OD 16 LAT
NURT: PREZENTACJE
CZAS: 80 MIN.

sknotą za ojcem, przez Lemowskie Bajki Robotów w rozczulającej i przywodzącej na myśl zabawy plastelinowymi
ludzikami interpretacji, a skończywszy na mocnym akcencie wejrzenia we wnętrze – i temat – kobiecej prostytucji i historii, jakie kryją w sobie kobiety.
Jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pozostaje nam więc czekać z niecierpliwością na kolejną
przerwę między przedstawieniami, kolejną kawę i kolejną projekcję filmów animowanych. Dzisiaj dzieła mistrzowskie. Mamy nadzieję, że będzie smacznie.

GDZIE: MUZEUM ZAMKOWE
ul. Katedralna 1
GODZ: 17:00
DŹWIĘKOWE SPA

DŹWIĘKOWE SPA

WARSZTATY
MACIEJ HANUSEK
POLSKA
WIEK: OD 16 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 90 MIN.

GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 20:00
PREMIERA
ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
L’AMBIGÜE
MIETTES DE SPECTACLE
FRANCJA
WIEK: OD 16 LAT
NURT: PREZENTACJE
CZAS : 45 MIN.

MAŁGORZATA SADY

FILMY ANIMOWANE
KINO ARTYSTYCZNE
POLSKA
WIEK: OD 16 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 45 MIN.

GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 13:30
MASKA
MASTER CLASS
JIMMY DAVIES
USA
WIEK: OD 14 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 3 H.

GDZIE: SALA KOLUMNOWA TEATR
ul. Katedralna 18
GODZ: 08:30
TEATR MAGNESU
WARSZTATY
KRZYSZTOF FALKOWSKI
POLSKA
WIEK: OD 7 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 90 MIN.

GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 10:30
CZERWONY KAPTUREK
THEATRE 199 / UP A TREE
PUPPET STUDIO
BUŁGARIA
WIEK: OD 5 LAT
NURT: PREZENTACJE
CZAS: 50 MIN.

GDZIE: SALA KOLUMNOWA TEATR
ul. Katedralna 18
GODZ: 08:30
TEATR MAGNESU
WARSZTATY
PAŹDZIERNIKA
KRZYSZTOF FALKOWSKI
POLSKA
WIEK: OD 7 LAT
CZWARTEK NURT: ANIMACJE
CZAS: 90 MIN.
GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 17:30
PREMIERA
TEATRO NELINE
SŁOWACJA
WIEK: OD 9 LAT
NURT: GENERACJE
CZAS: 45 MIN.

GDZIE: DUŻA SCENA
ul. Katedralna 18
GODZ: 20:00
KWAIDAN
ROUGE28 THEATRE
JAPONIA,
WIELKA BRYTANIA
WIEK: OD 16 LAT
NURT: PREZENTACJE
CZAS: 70 MIN.

GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 16:30

GDZIE: MUZEUM ZAMKOWE
ul. Katedralna 1
GODZ: 17:00

JESTEM INNA

MAŁGORZATA SADY

FILMY ANIMOWANE
KINO ARTYSTYCZNE
POLSKA
WIEK: OD 16 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 45 MIN.
GDZIE: SALA KOLUMNOWA TEATR
ul. Katedralna 18
GODZ: 12:30
TEATR MAGNESU
WARSZTATY
KRZYSZTOF FALKOWSKI
POLSKA
WIEK: OD 7 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 90 MIN.

DŹWIĘKOWE SPA

WARSZTATY
MACIEJ HANUSEK
POLSKA
WIEK: OD 16 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 90 MIN.
GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 13:30
MARIONETKA Z PAPIERU
WARSZTATY
MIROSLAV DUŠA
SŁOWACJA
WIEK: OD 9 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 3 H.

GDZIE: SALA KOLUMNOWA TEATR
ul. Katedralna 18
GODZ: 12:30
TEATR MAGNESU
WARSZTATY
KRZYSZTOF FALKOWSKI
POLSKA
WIEK: OD 7 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 90 MIN.
GDZIE: DUŻA SCENA
ul. Katedralna 18
GODZ: 10:30
TUWIM JULEK- PARA
BUCH FRAZY W RUCH
TEATR MAŁE MI
POLSKA
WIEK: OD 7 LAT
NURT: PREZENTACJE
CZAS: 45 MIN.

PAŹDZIERNIKA

PIĄTEK

GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 17:30
ŻYRAFA

HOP SIGNOR
PUPPET THEATRE
GRECJA
WIEK: OD 5 LAT
NURT: GENERACJE
CZAS: 40 MIN.
GDZIE: CZARNA SALA
ul. Słowiańska 13
GODZ: 13:30
MASKA
MASTER CLASS
JIMMY DAVIES
USA
WIEK: OD 14 LAT
NURT: ANIMACJE
CZAS: 3 H.

