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IX Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy 

Motto festiwalu pochodzi z książki Moniki Sznajderman Błazen. Maski i 

metafory: „Mnie interesują tereny dalekie od mainstreamu, pogranicza, 

marginesy i opłotki kultury, nieoczywiste na pierwszy rzut oka skojarzenia i 

konteksty, Bystroniowe «tematy, które mi odradzano»”. 

W 2018 roku Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy odbywa się w dniach 14-20 maja, a 

jego tematem przewodnim są Mapy. Organizowany od dziewięciu lat festiwal szkicuje własną 

geografię kulturową, która bezwiednie kieruje nas ku nieoczywistym kontekstom, zapomnianym 

traktom i twórczym rubieżom. Podczas podróży, mapy pobudzają wyobraźnię: zarówno gdy 

opadamy z Sopotu do Wołowca, jak i kiedy mozolnie wdrapujemy się z Gardzienic, czy z 

Wrocławia, przez Supraśl, do Trójmiasta. Podczas spotkań z literaturą, teatrem, muzyką – czy też 

innymi formami sztuki – przytrafiają się przygody o charakterze bardziej lub mniej metaforycznym. 

Festiwal Between.Pomiędzy daje okazję, aby prowadzone na Wydziale Filologicznym 

Uniwersytetu Gdańskiego badania w sposób praktyczny wprowadzać w przestrzeń publiczną. 

Zdarza się, że słoneczna plaża czy sopockie molo stają się miejscem ożywionej dyskusji uczniów, 

studentów, doktorantów z doświadczonymi badaczami i uznanymi artystami, a przy okazji niekiedy 

również i z przypadkowymi przechodniami. Chodzi właśnie o żywotność – w założeniu festiwal ma 

być miejscem spotkania. Nie po raz pierwszy gościmy autorów Wydawnictwa Czarne. Tym razem 

jednak wydawnictwo przybliżamy w szerszym kontekście. Podczas cyklu rozmów z Moniką 

Sznajderman, spotkań z Andrzejem Stasiukiem, a także koncertu tego ostatniego z Mikołajem 

Trzaską, proponujemy swoistą rezydencję Czarnego w Trójmieście. Istotną rolę odgrywają w niej 

tłumaczenia fragmentów tekstów Sznajderman i Stasiuka – a także opowiadania Zygmunta Haupta 

– na język angielski. Podejmujemy również  wyzwanie, jakim jest aktorsko-muzyczna współpraca 

przeprowadzona w ramach BOTO czyta Stasiuka. Wydarzenia związane z festiwalem odbywają się 

przede wszystkim w Sopocie – w Teatrze BOTO, Teatrze na Plaży, Dworku Sierakowskich oraz na 

Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże – lecz gościmy również w pozostałych miastach Trójmiasta. W 

programie zaplanowaliśmy spektakle, które są zaprezentowane na Scenie Głównej Teatru Wybrzeże 

(Mapa i terytorium) oraz na Scenie Kameralnej Teatru Muzycznego (Krwawe gody). Z kolei Teatr 

Gdynia Główna realizuje z brazylijskim Teatrem Máskara kilkudniowe warsztaty teatralne, 

zakończone publicznym pokazem. W festiwalu bierze udział wielu znakomitych gości, zarówno 
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krajowych, jak i zagranicznych. Część spotkań – szczególnie tych o charakterze naukowym – 

prowadzona jest w języku angielskim. Warto podkreślić, że otwarcie festiwalu zaplanowaliśmy w 

Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. Skąd przyjeżdżają nasi goście? Wioleta Fiuk, 

Bogusław Żyłko i Małgorzata Czermińska z różnych stron Trójmiasta. Piotr Tomaszuk z Supraśla. 

Zbigniew Benedyktowicz, Małgorzata Grzegorzewska i Paweł Potoroczyn z Warszawy. 

Przemysław Czapliński i Maciej Rychły z Poznania. Jarosław Fret z Wrocławia. Robson Corrȇa de 

Camargo – wraz z grupą sześciu aktorów/badaczy – z brazylijskiej Goiânii. Stanley Gontarski z 

Tallahassee. Wolfgang Görtschacher z Salzburga. Michael Edwards z Paryża. Octavian Saiu z 

Bukaresztu. Jon McKenna z Londynu. Jonathan Heron z Warwick, a Nicholas Johnson z Dublina. 

Zbigniew Kulik z Karpacza, a Wojciech Zieliński ze Szczecina. Monika Sznajderman i Andrzej 

Stasiuk przyjeżdżają z Wołowca, kierując się przez Sopot do Warszawy. 

W ramach programu festiwalu proponujemy:  

• spotkania autorskie z pisarzami i poetami – Monika Sznajderman, Andrzej Stasiuk, 

Mieczysław Abramowicz, Michael Edwards, 

• spektakle teatralne – Ostatnia taśma Teatru ZAR, Dziady. Noc druga Teatru Wierszalin, 

Mapa i terytorium Teatru Wybrzeże, Uchodźcy. Testigo documentary grupy DzikiStyl 

Company, BOTO czyta Stasiuka (Góra-Weber, Nalepa, Dymiter, Wojtczak), Krwawe gody 

SWA im D. Baduszkowej, Tod i Trauma Cricoteki oraz pokaz pracy warsztatowej Company 

Teatru Máskara i Teatru Gdynia Główna, 

• koncerty – Mateusz i Maciej Rychły, Mikołaj Trzaska, Leszek Kułakowski, Piotr Krępeć, 

Irek Wojtczak / Lena Gruszczyńska / Kamil Pater / Kamil Piotrowicz oraz Maciej Sadowski 

Kwadrat), 

• dyskusje – Paweł Potoroczyn, Piotr Tomaszuk, Jarosław Fret, 

• spotkania z badaczami – Przemysław Czapliński, Olga Kubińska, Małgorzata Czermińska, 

Jean Ward, Monika Szuba, Maria Fengler, Żaneta Nalewajk-Turecka, Zbigniew 

Benedyktowicz, Artur Blaim, Bogusław Żyłko, Stanisław Rosiek, 

• warsztaty teatralne – SE Gontarski, Jon McKenna, Robson Corrȇa de Camargo, Nicholas 

Johnson, Jonathan Heron, 

• filmy – Ucho wewnętrzne, … but the clouds…, Z tego samego ogrodu, 
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• happening – Martin Blaszk,  

• słuchowisko radiowe – Noc Stasiuka,  

• sesje naukowe,  

• oraz wystawy obrazów (Wojciech Zieliński) i fotografii (Zbigniew Kulik, kurator wystawy: 

dr Joanna Lisiewicz).  

Gościom i uczestnikom festiwalu zapewniamy przestrzeń do kreatywnego spotkania. 

Kontynuujemy tym samym wypracowaną podczas poprzednich edycji festiwalu formułę, 

umożliwiającą dyskusje krajowych i zagranicznych artystów, teatrologów i literaturoznawców oraz 

pasjonatów sztuki współczesnej. Zwracamy uwagę, że niewątpliwą ozdobą tegorocznego festiwalu 

będzie światowa premiera laboratoryjnych zmagań S.E. Gontarskiego, uznanego na świecie 

badacza twórczości Samuela Becketta, z miniaturą …but the clouds… . Każdego, kto miałby ochotę 

zapoznać się z powiązanymi z festiwalem wydawnictwami, zapraszamy do znajdującej się w 

Dworku Sierakowskich kawiarni Młody Byron, gdzie można oddać się lekturze przy dobrej kawie. 

   Tomasz Wiśniewski, David Malcolm i Katarzyna Kręglewska 

FESTIWAL W SKRÓCIE: 

● 10 spotkań autorskich i dyskusji tematycznych 

● 8 przedstawień teatralnych 

● 6 koncertów jazzowych (i nie tylko) 

● 3 czytania performatywne 

● 3 projekcje filmowe  

● 2 wystawy 

● 1 słuchowisko radiowe 

● 1 happening 

● 1 premiera światowa 

● 24 godziny warsztatów 

● 24 godziny sesji naukowych 

W organizacji festiwalu biorą udział pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Filologicznego 

(Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki oraz Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk) Uniwersytetu 

Gdańskiego. Festiwal współpracuje z kołami studenckimi Brikolaż oraz Poetry Time! 
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IX Festiwal Between.Pomiędzy jest organizowany przez Fundację Between.Pomiędzy i Uniwersytet 

Gdański we współpracy z Teatrem Wybrzeże i Teatrem BOTO.  

Patronat honorowy: JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz Prezydent Miasta Sopotu.  

Dofinansowanie: Urząd Miasta Sopotu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Kąpielisko 

Morskie Sopot.  

Partnerzy: Ambasada Irlandii w Polsce, Uniwersytet Stanowy Goiás w Brazylii, Wydawnictwo Czarne, 

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Cricoteka – Ośrodek Dokumentacji Twórczości Tadeusza 

Kantora, „Kultura” Paryska, Wydawnictwo Ossolineum, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, Teatr na 

Plaży, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Młody Byron, Teatr Gdynia Główna, Studium Wokalno-Aktorskie 

im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Polskie Towarzystwo Studiów nad Europejskim Romantyzmem, 

Wydawnictwo UG, Fundacja Terytoria Książki, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Teatr Polskiego Radia, 

Koło Naukowe Teatrologów Brikolaż, Księgarnia Książka dla Ciebie, Firmin Księgarnia w Teatrze 

Patroni medialni: The Theatre Times, Trójmiasto.pl, „Tekstualia”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 

„Topos” 

Organizatorzy: Tomasz Wiśniewski, David Malcolm, Katarzyna Kręglewska 

Wsparcie akademickie: Jean Ward, Monika Szuba, Żaneta Nalewajk-Turecka, Olga Kubińska, Stanley E. 

Gontarski, Robson Corrȇa de Camargo, Martin Blaszk, Joanna Lisiewicz, Katarzyna Ojrzyńska, Bartosz 

Lutostański, Aleksandra Wachacz 

Team Between: Ewelina Stefańska (kierownik zespołu), Ewa Marzjan-Jeleńska (between.edukacja), 

Agnieszka Kochanowska (grafika), Rafał Borkowski (seminarium beckettowskie), Filip Cieślak 

(tłumaczenia), Joanna Gruca (media społecznościowe, fotografia), Anna Głuszek (media społecznościowe), 

Aleksandra Molenda (media społecznościowe), Ilona Mazur (media społecznościowe), Paulina Turska 

(opieka nad gośćmi), Dominika Dzikowicz (opieka nad gośćmi), Zuzanna Wolska (opieka nad gośćmi), 

Paulina Niedzielska (rezerwacje), Roksana Kwiek (obsługa konferencji), Paulina Tryba (wsparcie 

organizacyjne), Alicja Szemberska (dokumentacja). 

 

KSIĄŻKI KTÓRE INSPIROWAŁY TEGOROCZNY FESTIWAL: 

• Znikająca Europa, redakcja Katharina Raabe i Monika Sznajderman, Wołowiec 2006. 

• Jadąc do Babadag, Andrzej Stasiuk, Wołowiec 2004. 

• Black Sea, Neal Ascherson, London 1995.  

• Poruszona mapa, Przemysław Czapliński, Kraków 2016. 

• The Summer before the Dark, Doris Lessing, London 1973. 

• Who You Hear it From, Simon McBurney, London 2012. 

• Inne przestrzenie, inne miejsca, redakcja Dariusz Czaja, Wołowiec 2013. 

• Arts of Resistance, Alexander Moffat i Alan Riach (z Lindą McDonald-Lewis), Edinburgh 

2008. 

• Travels with a Donkey in the Cevennes, Robert Louis Stevenson, New York 1879. 

• Literature and Cartography, redakcja Anders Engberg-Pedersen, Cambridge, Mass. 2017. 
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WYDAWNICTWO CZARNE 

Tegoroczne działania skupiamy na temacie „Mapy”. Jako Between.Pomiędzy staramy się kreślić 

kulturowe mapy, zarysowywać punkty odniesienia i nieustannie wobec nich podróżować. Do 

podjęcia tematu „map” sprowokowały nas w znacznej mierze książki, które ukazały się nakładem 

Wydawnictwa Czarne. O niektórych z nich już rozmawialiśmy, podczas wprowadzających do 

festiwalu marcowych spotkań w Teatrze BOTO. Podczas samego festiwalu naszymi gośćmi są 

Monika Sznajderman oraz Andrzej Stasiuk, założyciele Czarnego, z którymi przeprowadzimy 

szereg spotkań. O Fałszerzach pieprzu rozmawiać będzie z Moniką Sznajderman gdański pisarz 

Mieczysław Abramowicz, którego książka Każdy przyniósł, co miał najlepszego stanowi znakomitą 

kanwę do rozmowy o „Śladach pamięci” (poniedziałek, 14 maja). Podczas innej rozmowy Moniki 

Sznajderman, tym razem ze Stanisławem Rośkiem, skupimy się na tomie Błazen. Maski i metafory 

– wszak wydawnictwo słowo/obraz terytoria było pierwszym wydawcą tej książki (wtorek, 15 

maja). W poniedziałek od godziny 16.00 w Teatrze BOTO będziemy rozmawiać o Książkach 

Moniki Sznajderman oraz o Mapach Andrzeja Stasiuka. Specjalnie na tę okazję David Malcolm 

tłumaczy na angielski fragmenty twórczości obojga pisarzy, a Sylwia Góra-Weber, Adam Nalepa, 

Marcin Dymiter i Irek Wojtczak przygotowują przedstawienie BOTO czyta Stasiuka. We wtorek, 

również w Teatrze BOTO, obejrzymy film Magdaleny Gubały i Szymana Uliasza Ucho 

wewnętrzne, poświęcony Mikołajowi Trzasce, znów posłuchamy tłumaczeń Davida Malcolma, a na 

godzinę 21.00 zapraszamy na wspólny koncert Mikołaja Trzaski i Andrzeja Stasiuka. Ze Stasiukiem 

rozmawiać będziemy ponownie, tym razem o Samuelu Becketcie, w środę przed południem w 

Dworku Sierakowskich. Gościem festiwalu jest także Zbigniew Benedyktowicz, który w Teatrze na 

Plaży opowie o prowadzonym przez niego kwartalniku „Konteksty”, jak również o wydanym przez 

Czarne Elementarzu Tożsamości (wtorek, 15 maja). Jesteśmy przekonani, że Wydawnictwo Czarne 

będzie jednym z tematów rozmów, poruszanych podczas sobotniego spotkania z Przemysławem 

Czaplińskim. Wreszcie, dzięki współpracy z Kulturą Paryską, przeczytamy angielski przekład 

opowiadania Strachy Zygmunta Haupta. Opowiadanie tego ważnego dla Czarnego autora zostanie 

opublikowane w tłumaczeniu Davida Malcolma na anglojęzycznej witrynie Kultury Paryskiej w 

dniu otwarcia festiwalu. Zapraszamy do tej lektury. Skoro zaś o lekturze mowa – przez cały tydzień 

trwania festiwalu wybrane książki Wydawnictwa Czarne można czytać w naszej Czytelni 

Festiwalowej, w kawiarni Młody Byron (Dworek Sierakowskich w Sopocie). Wybrane książki tego 
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wydawnictwa będą dostępne w promocyjnych cenach w księgarni Książka dla Ciebie (Krzywy 

Domek w Sopocie) oraz w Księgarni Firmin (budynek Teatru Wybrzeże w Gdańsku). 

 

WSPÓŁPRACA Z TEATREM WYBRZEŻE  

Dzięki współpracy z Teatrem Wybrzeże możliwe są prezentacje przedstawień, wymagających 

większych przestrzeni teatralnych – co znacząco poszerza wachlarz przywoływanych podczas 

festiwalu rozwiązań artystycznych. Na deskach Sceny Głównej Teatru Wybrzeże możemy w tym 

roku obejrzeć głośny spektakl Mapa i terytorium w reżyserii Eweliny Marciniak, powstały na 

podstawie powieści Michela Houellebecqa. Interesuje nas nie tylko tytułowa „mapa”, lecz również 

obecne w przedstawieniu splatanie literatury i teatru. Pokaz Mapy i terytorium w ramach festiwalu 

odbędzie się w sobotę, 19 maja o godzinie 18.00. Kilka dni wcześniej, w środę, 16 maja o godz. 

19.30 na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże (to już Sopot), mamy okazję obejrzeć – po raz 

pierwszy w Trójmieście – znany na świecie Teatr ZAR. Jarosław Fret, reżyser i założyciel tego 

teatru, w oryginalny sposób mierzy się z dramatem Samuela Becketta Ostatnia taśma. W ramach 

swojej inscenizacji Fret zakłada ewolucję spektaklu przez najbliższe dziesięciolecia, przynajmniej 

do czasu, gdy wcielający się w rolę Krappa Alessandro Curti obchodzić będzie 69 urodziny. 

Ostatnia taśma pokazywana będzie po włosku (z polskimi i angielskimi napisami), co gwarantuje 

niepowtarzalny charakter pokazu, którego realizacja możliwa była dzięki wsparciu Instytutu im. 

Jerzego Grotowskiego. Już następnego dnia, w czwartek, 17 maja o godz. 19.00 na Scenie 

Kameralnej prezentujemy Dziady. Noc drugą Teatru Wierszalin. Autorska interpretacja trzeciej 

części Dziadów proponowana przez Piotra Tomaszuka otwiera drogę do dalszych dyskusji nad 

dziełem Adama Mickiewicza, które przeprowadzimy przy wsparciu trójmiejskich badaczy 

europejskiego romantyzmu.  

• Teatr ZAR, Ostatnia taśma – środa, 16 maja 2018, godz. 19.30, Scena Kameralna Teatru 

Wybrzeże 

• Teatr Wierszalin, Dziady. Noc druga – czwartek, 17 maja 2018, godz. 19.00, Scena 

Kameralna Teatru Wybrzeże 

• Teatr Wybrzeże, Mapa i terytorium – sobota, 19 maja 2018, godz. 18.00, Duża Scena Teatru 

Wybrzeże 

 

Bilety na wszystkie spektakle dostępne są kasach Teatru Wybrzeże. 
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UNIWERYSYTET GDAŃSKI: KONFERENCJE I SEMINARIA NAUKOWE 

Sesje akademickie stanowią kluczowe wydarzenie dla festiwalu Between.Pomiędzy. To właśnie w 

trakcie spotkań naukowych wykluwają się pomysły na kolejne publikacje oraz zarysowuje się 

horyzont działań na kolejne lata. W 2018 roku istotna pod tym względem jest współpraca anglistów 

i teatrologów z Uniwersytetu Gdańskiego z Uniwersytetem Stanowym Goiás z Brazylii, irlandzkim 

Trinity College Dublin, a także Ambasadą Irlandii w Polsce. Współpraca tych instytucji umożliwiła 

organizację trzech warsztatów/laboratoriów teatralnych inspirowanych twórczością Samuela 

Becketta:  

• prowadzonych przez Robsona Corrȇa de Camargo w Teatrze Gdynia Główna warsztatów 

wokół tekstu Company,   

• prowadzonego przez Nicholasa Johnsona oraz Jonathana Herona w Teatrze na Plaży w 

Sopocie laboratorium Mapping Beckett, 

• oraz warsztatów prowadzonych przez zaprzyjaźnionych z festiwalem od lat Stanleya E. 

Gontarskiego oraz Jona McKennę. 

 

Gdańskie Seminarium Beckettowskie skupiać się będzie na temacie Twarze Becketta i uczestniczyć 

w nim będzie niemal trzydziestu krajowych i zagranicznych badaczy (środa – czwartek). Podczas 

seminarium proponujemy sesję otwartą, podczas której zapraszamy na dyskusje o twórczości 

irlandzkiego noblisty z pisarzem Andrzejem Stasiukiem oraz dyrektorem Instytutu Grotowskiego, 

Jarosławem Fretem (środa 16 maja, w Dworku Sierakowskich). 

W piątek i sobotę (18-19 maja) odbędzie się z kolei konferencja naukowa Czytanie map w 

literaturze i teatrze. Składać się będzie z następujących sesji: 

• współorganizowana z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem 

dyskusja wokół Dziadów Mickiewicza, z udziałem Piotra Tomaszuka (dyrektora Teatru 

Wierszalin), prof. Zbigniewa Majchrowskiego, prof. Małgorzaty Jarmułowicz, oraz prof. 

Mirosławy Modrzewskiej, 

• sesja plenarna z udziałem Pawła Potoroczyna (Dyrektor Naczelny SWPS), prof. 

Przemysława Czaplińskiego (UAM), prof. S.E. Gontarskiego (Florida State University), dr 

Nicholasa Johnsona (Trinity College Dublin), Nicholasa Herrona (Warwick University) oraz 

Wolfganga Görtschachera (Uniwersytet w Salzburgu), 

• otwarte dyskusje wokół ostatnich tomów publikowanych w ramach prowadzonej przez 
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Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego serii Literatura i okolice, czyli książek: Historia. 

Kultura. Literatura Jurija Łotmana z udziałem prof. Bogusława Żyłko i prof. Artura Blaima, 

a także Ku poetyce chrześcijańskiej Michaela Edwardsa z udziałem autora oraz tłumaczki i 

redaktorek tomu. 

Jak widać choćby z wymienionych wyżej przykładów, prowadzone na gdańskiej anglistyce i 

polonistyce badania znajdują podczas Festiwalu Between.Pomiędzy praktyczne, wszechstronne i 

międzynarodowe konteksty.  

Seminarium Twarze Becketta organizowane jest przez dr hab. Tomasza Wiśniewskiego, dr Bartosza 

Lutostańskiego (UWM), Aleksandrę Wachacz oraz Rafała Borkowskiego, natomiast konferencja 

Czytanie map w literaturze i teatrze przez prof. Davida Malcolma, dr Katarzynę Kręglewską oraz dr 

hab. Tomasza Wiśniewskiego. 

 

BECKETT RESEARCH GROUP IN GDAŃSK to grupa badawcza założona i prowadzona przez 

dr hab. Tomasza Wiśniewskiego, afiliowana przy Katedrze Sztuk Scenicznych działającej przy 

Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Skupia anglistów, romanistów, 

polonistów i artystów z różnych ośrodków w Polsce, a jej honorowym patronem jest profesor S.E. 

Gontarski z Uniwersytetu Stanu Floryda w USA. BRGiG współpracuje z krajowymi i 

zagranicznymi badaczami zajmującymi się Beckettem, jak również z tłumaczami i artystami 

mierzącymi się z jego twórczością. Właśnie spotkanie świata akademickiego ze środowiskiem 

twórczym – poszukiwanie różnorodnych, nie zawsze komplementarnych, sposobów oglądu 

twórczości Becketta, wyznacza główną oś podejmowanych działań. BRGiG organizuje cykliczne 

seminaria Beckettowskie w Trójmieście, a także warsztaty/laboratoria teatralne oraz dyskusje z 

poetami, pisarzami, filmowcami oraz twórcami teatralnymi. Działalność BRGiG to również 

publikacje oraz wspieranie inicjatyw artystycznych. W 2012 roku monografie zbiorowe Samuel 

Beckett. Tradycja-awangarda oraz Back to the Beckett Text otworzyły serię Between.Pomiędzy 

prowadzoną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach której w 2017 roku ukazał 

się również tom Beckett w XXI wieku. Rozpoznanie. W 2016 roku nakładem Wydawnictwa Maski 

ukazała się książka Przedstawienie Becketta, zawierająca tłumaczenia esejów S.E. Gontarskiego na 

język polski.  
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CZYTELNIA FESTIWALOWA W MŁODYM BYRONIE  

Z kawiarnią Młody Byron współpracujemy od samego początku istnienia festiwalu i rozpoczęliśmy 

ją jeszcze zanim Patryk wpadł na pomysł, aby w ogródku za Dworkiem Sierakowskich stworzyć 

plażę. W tym roku zdecydowaliśmy, że oprócz licznych sesji naukowych w zacisznym Młodym 

Byronie urządzimy czytelnię, gdzie można będzie poczytać powiązane z festiwalem wydawnictwa. 

Zapraszamy do lektury naszych Almanachów, a także tłumaczeń poezji i prozy opublikowanych we 

współpracy z Wydawnictwem Maski. Specjalny zestaw książek przygotowuje Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, w których znajdziemy wszystkie jedenaście tomów serii 

between.pomiędzy. Nie zabraknie oczywiście także książek Wydawnictwa Czarne oraz słowo/obraz 

terytoria, a także najświeższych numerów sopockiego dwumiesięcznika „Topos” oraz warszawskich 

kwartalników „Tekstualia” i „Konteksty”. W ramach współpracy z Młodym Byronem oraz 

Towarzystwem Przyjaciół Sopotu w Dworku Sierakowskich organizujemy międzynarodowe 

seminarium Twarze Becketta, w ramach którego przewidujemy wydarzenia otwarte dla szerokiej 

publiczności: dyskusję z Andrzejem Stasiukiem oraz prowadzoną przez Octaviana Saiu rozmowę z 

dyrektorem Instytutu Grotowskiego, Jarosławem Fretem (środa, 16 maja). W piątek odbędzie się 

tutaj również spotkanie Piotra Tomaszuka – dyrektora Teatru Wierszalin – z gdańskimi badaczami 

europejskiego romantyzmu, podczas którego dyskutować będziemy o Dziadach Adama 

Mickiewicza (na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja). Z kolei w sobotę będzie miała 

miejsce prowadzona w języku angielskim sesja Reading Maps, w której, oprócz gości 

zagranicznych, uczestniczyć będą Paweł Potoroczyn oraz profesor Przemysław Czapliński.  

Wszystkich chętnych zapraszamy jeszcze na koncert Fingerstyle i okolice Piotra Krępecia (sobota, 

19 maja godz. 20.00) oraz na seminarium wokół słuchowiska Noc w reżyserii Julii Wernio, 

zrealizowanego przez Teatr Polskiego Radia w oparciu o dramat Andrzeja Stasiuka (niedziela, 20 

maja godz. 15.00). Oba te wydarzenia są bezpłatne i otwarte dla szerokiej publiczności. 
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BETWEEN W BOTO 

Kameralny Teatr BOTO to niewątpliwie kluczowe miejsce dla festiwalowych działań. Tu gościmy 

Monikę Sznajderman, Andrzeja Stasiuka, Stanisława Rośka. Tu rozmawiamy z poetą Michaelem 

Edwardsem oraz przyglądamy się jak Mateusz i Maciej Rychły uwalniają dźwięki. Tu prowadzimy 

dyskusje, oglądamy filmy, planujemy koncerty. Tu będzie miała miejsce światowa premiera 

laboratoryjnej pracy nad filmową miniaturą Samuela Becketta … but the clouds … w reżyserii S.E. 

Gontarskiego. To na ścianach BOTO już od 3 marca wiszą obrazy Wojciecha Zielińskiego, a 

Szymon Uliasz i Magdalena Gubała pokażą tu film o Mikołaju Trzasce pt. Ucho wewnętrzne. Sam 

Trzaska zagra tu koncert wspólnie z Andrzejem Stasiukiem. Tu pokazujemy przedstawienie Tod i 

Trauma w reż. Tomasza Kaczorowskiego (Cricoteka). Teatr BOTO to jednak przede wszystkim 

artyści. W poniedziałek 14 maja, już po rozmowach wokół Wydawnictwa Czarne, Sylwia Góra-

Weber, Adam Nalepa, Marcin Dymiter oraz Irek Wojtczak przedstawią efekt wspólnej pracy w 

ramach wydarzenia BOTO czyta Stasiuka. W BOTO będziemy mogli również posłuchać Davida 

Malcolma, czytającego własne tłumaczenia prozy Sznajderman, Stasiuka i Zygmunta Haupta. W 

spotkaniach będzie można uczestniczyć „na piętrze”, bądź też – w bardziej nieformalny sposób – na 

parterze budynku , gdzie transmitować będziemy spotkania i koncerty. 

 

BETWEEN W TEATRZE NA PLAŻY 

Teatr na Plaży to miejsce wyjątkowe – bowiem scena jest tutaj rzeczywiście usytuowana na plaży. Z 

miejscem tym zaprzyjaźnieni jesteśmy „od zawsze”. W tym roku planujemy tu kilka wydarzeń 

otwartych dla szerokiej publiczności, a także robocze spotkania warsztatowe. We wtorek, 15 maja o 

godzinie 14.30 rozpoczną się spotkania z Żanetą Nalewajk-Turecką oraz Zbigniewem 

Benedyktowiczem, podczas których rozmawiać będziemy o prowadzonych przez nich 

kwartalnikach – „Tekstualia” oraz „Konteksty”. Z pewnością przywołamy również twórczość 

Cypriana Kamila Norwida, Elementarz tożsamości oraz, tak obecnie aktualną, tematykę związaną z 

interkulturowością. Z kolei w piątek, 18 maja, zapraszamy na przedstawienie Uchodźcy. Testigo 

documentary w wykonaniu tancerzy tworzących DzikiStyl Company (godz. 19.00). W Teatrze na 

Plaży odbędą się także warsztaty teatralne S.E. Gontarskiego z Jonem McKenną. 
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BETWEEN.EDUKACJA 

Jak co roku, w trakcie festiwalowego tygodnia proponujemy spotkania kierowane do młodzieży 

licealnej i gimnazjalnej. W poniedziałek, 14 maja, zapraszamy na godzinę 10.00 do Budynku 

Neofilologii na Uniwersytecie Gdańskim. Po oficjalnym otwarciu festiwalu, jego twórcy – profesor 

David Malcolm, dr hab. Tomasz Wiśniewski oraz dr Katarzyna Kręglewska – wyjaśnią, dlaczego 

tym razem za temat przewodni obrali właśnie „Mapy” oraz przeczytają przygotowane przez Davida 

Malcolma tłumaczenie opowiadania Zbigniewa Haupta Strachy, które tego samego dnia zostanie 

opublikowane przez Kulturę Paryską – właściciela praw autorskich do tekstów Haupta – na 

anglojęzycznej witrynie internetowej. W następnej kolejności będzie miał miejsce wykład 

Zbigniewa Kulika, poświęcony jego przyjaźni z Tadeuszem Różewiczem, który będzie stanowił 

wprowadzenie przed otwarciem wystawy fotografii Tadeusz Różewicz w Karkonoszach, której 

kuratorem jest dr Joanna Lisiewicz. Happening Martina Blaszka zwieńczy otwarcie festiwalu około 

południa – jak zawsze nie możemy być pewni jego przebiegu. We wtorek, 15 maja zapraszamy do 

Teatru na Plaży na godzinę 14.30 na spotkanie z redaktorami ogólnopolskich czasopism. Żaneta 

Nalewajk-Turecka opowie o warszawskim kwartalniku „Tekstualia” oraz o swojej nowej książce 

poświęconej twórczości Cypriana Kamila Norwida. Z kolei ze Zbigniewem Benedyktowiczem z 

Polskiej Akademii Nauk będziemy rozmawiać o jego książce Elementarz tożsamości, jak również o 

prowadzonym przez niego kwartalniku antropologicznym „Konteksty”. W środę, 16 maja 

zapraszamy do Dworku Sierakowskich, gdzie podczas sesji naukowej Twarze Becketta rozmawiać 

będziemy z Andrzejem Stasiukiem, a następnie z Jarosławem Fretem (dyrektorem Instytutu 

Grotowskiego) o twórczości irlandzkiego noblisty. W piątek, 18 maja o godzinie 17.30 

zapraszamy do Teatru BOTO na spotkanie autorskie z Michaelem Edwardsem, poetą brytyjskim, a 

jednocześnie członkiem Akademii Francuskiej. O polskim tłumaczeniu jego książki Ku poetyce 

chrześcijańskiej rozmawiać będziemy w Budynku Filologii w sobotę, 19 maja po godzinie 17.00. 

Przez cały tydzień można zapoznać się z powiązanymi z festiwalem wydawnictwami w zacisznej 

Czytelni w Młodym Byronie (Dworek Sierakowskich w Sopocie). 

Zapraszamy do zapoznania się z programem całego festiwalu, gdzie można znaleźć szczegóły, 

dotyczące odbywających się w jego ramach przedstawień (m.in. Dziady Mickiewicza Teatru 

Wierszalin), spotkań autorskich, pokazów filmów oraz koncertów. Zwracamy uwagę, że na niektóre 

z wydarzeń obowiązuje rejestracja (szczególnie w przypadku wyjść grupowych), a inne są 

biletowane. 

Szczegółowe informacje: ewa.marzjanjelenska@gmail.com 
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CZYTANIE SCENY. READING PERFORMANCE 

 

Koło Naukowe Teatrologów Brikolaż oraz Beckett Research Group in Gdańsk zapraszają studentów 

i doktorantów zainteresowanych współczesną sztuką sceniczną do udziału w programie Czytanie 

sceny. Reading performance. W trzeciej już odsłonie projektu proponujemy wspólne obejrzenie 

wydarzeń scenicznych prezentowanych w ramach Festiwalu Between.Pomiędzy. Podsumowaniem 

wspólnego doświadczenia będzie prowadzona w języku angielskim dyskusja, poświęcona 

różnorodności naszych spostrzeżeń i doświadczeń. Chcemy stworzyć przestrzeń do rozmów w 

języku angielskim o sztukach scenicznych osobom, będącym na różnych poziomach 

zaawansowania – program kierowany jest nie tylko do anglistów. Chcemy rozmawiać o tym, jak 

interpretować, a także jak uczyć odbioru współczesnej twórczości scenicznej. Liczymy na 

wzajemną wymianę doświadczeń. Program ma charakter seminaryjny i kierowany jest do wąskiej 

grupy odbiorców, nieprzekraczającej 10 osób, a prowadzą go dr Katarzyna Kręglewska i dr hab. 

Tomasz Wiśniewski. 
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Between.Wydawnictwo Czarne 
 

 

MONIKA SZNAJDERMAN 

 

Antropolog kultury; stopień doktora nauk humanistycznych 

otrzymała w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Autorka 

książek Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS, Współczesna 

Biblia Pauperum. Szkice o wideo i kulturze popularnej, Błazen. 

Maski i metafory oraz Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna. 

Redaktorka kilku antologii esejów, m. in. Nostalgia. 

Eseje o tęsknocie za komunizmem, Znikająca Europa 

(z Kathariną Raabe), Jako dowód  i wyraz przyjaźni. Reportaże 

o Pałacu Kultury (z Magdaleną Budzińską). Od 1996 roku 

prowadzi Wydawnictwo Czarne. Urodzona w Warszawie, 

mieszka w Beskidzie Niskim. Żona, matka, babka. 

Za książkę Fałszerze pieprzu uhonorowana Nagrodą im. Marii 

i Łukasza Hirszowiczów, Nagrodą Literacką Miasta Radomia 

oraz Nagrodą im. Jerzego Turowicza. Autorka została 

również wyróżniona przez Kapitułę i Dyrekcję Fundacji 

im. Jerzego Bonieckiego – Polcul za działalność społeczną, 

wydawniczą oraz popularyzację czytelnictwa, 

a także nominowana do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 

(2017), Nagrody Literackiej Nike, nagrody Śląski Wawrzyn 

Literacki, oraz do Literackiej Nagrody Europy Środkowej 

Angelus. 

Wydarzenia 

Poniedziałek, 14.05.2018, godz. 

14.00, Wydział Filologiczny UG 

Ślady pamięci – rozmowa z Mieczysławem Abramowiczem 

Poniedziałek, 14.05.2018,  

godz. 16.00, Teatr BOTO, Sopot  

Reading Sznajderman and Stasiuk in English – David Malcolm 

Poniedziałek, 14.05.2018,  

godz. 16.15, Teatr BOTO  

Książki – spotkanie autorskie 

Wtorek, 15.05.2018,  

godz. 19.45, Teatr BOTO 

Reading Sznajderman in English – David Malcolm 

Wtorek, 15.05.2018,  

godz. 20.00, Teatr BOTO 

Błazen – rozmowa ze Stanisławem Rośkiem 
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ANDRZEJ STASIUK 

 

 Urodził się w 1960 roku w Warszawie. Mieszka w Beskidzie 

Niskim. Prozaik i eseista. Autor Murów Hebronu, Dukli, 

Opowieści galicyjskich, Dziewięciu, Jadąc do Babadag, 

Taksimu, Dziennika pisanego później, Grochowa, 

Nie ma ekspresów przy żółtych drogach, 

Wschodu i kilku innych książek. Laureat paru nagród, 

m.in. Nagrody im. Samuela Bogumiła Lindego 2002, 

Nagrody im. Adalberta Stiftera 2005, Nagrody Literackiej Nike 

2005, Międzynarodowej Nagrody Literackiej Vilenica 2008, 

Nagrody Literackiej Gdynia 2010, Nagrody 

Forum Ekonomicznego i Miasta Krakowa „Nowa Kultura 

Nowej Europy” im. Stanisława Vincenza 2011, 

Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 2011 w dziedzinie literatury, Nagrody Literackiej 

m. st. Warszawy 2015 i Austriackiej Nagrody Państwowej 

w dziedzinie literatury europejskiej 2016. Jego książki 

są tłumaczone na niemal wszystkie języki europejskie, 

a także na koreański. 

Wydarzenia 

Poniedziałek, 14.05.2018,  

godz. 16.00, Teatr BOTO, Sopot  

Reading Sznajderman and Stasiuk in English – David 

Malcolm 

Poniedziałek, 14.05.2018,  

godz. 17.15, Teatr BOTO  

Mapy – spotkanie autorskie 

Poniedziałek, 14.05.2018,  

godz. 18.30, Teatr BOTO  

BOTO czyta Stasiuka 

Wtorek, 15.05.2018,  

godz. 21.00, Teatr BOTO 

Koncert – Andrzej Stasiuk, Mikołaj Trzaska 

Środa, 16.05.2018, godz. 10.00, 

Dworek Sierakowskich, Sopot 

Seminarium naukowe Beckett’s Faces – rozmowa 
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WYDAWNICTWO CZARNE 

 

– powstało w 1996 roku i jest prywatną, niezależną oficyną wydawniczą. 

Specjalizuje się w literaturze faktu, eseistyce oraz polskiej i światowej 

prozie. W obszarze największych zainteresowań wydawców znajduje się 

współczesny reportaż, w jego rozmaitych odsłonach tematycznych 

i gatunkowych, literatura podróżnicza, dokumentalna, biografie 

i książki historyczne. 

Do grona autorów, którzy publikują w Wydawnictwie Czarne należą 

między innymi Andrzej Stasiuk, Krzysztof Varga, Jurij Andruchowycz, 

Herta Müller, Paul Theroux, Jean Hatzfeld, Jacek Hugo-Bader, 

Wojciech Tochman, Maciej Zaremba, Paweł Smoleński, Mariusz Szczygieł, 

Tadeusz Konwicki, Swietłana Aleksijewicz, Lidia Ostałowska, Liao Yiwu, 

Colin Thubron, Karl-Markus Gauß, Martin Pollack, Robert Makłowicz, 

Thomas Bernhard, Tadeusz Słobodzianek oraz wielu innych 

wybitnych pisarzy, znakomitych dziennikarzy i cenionych naukowców, 

nazwiska światowej sławy i obiecujący debiutanci. Ich twórczość 

jest przedstawiana w kilku rozpoznawalnych i różnorodnych seriach. 
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Between.Rozmowy 

 
ŚLADY PAMIĘCI – z Moniką Sznajderman rozmawia Mieczysław Abramowicz 

Poniedziałek, 14 maja 2018, godz. 14.00, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, sala 3.3 

 

Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 

2017 

 

Wbrew tytułowi, to nie jest książka historyczna. To książka o pamięci. 

A właściwie o dwóch pamięciach, które się w żadnym miejscu 

nie spotykają. I o losach, które od stuleci toczyły się równolegle, 

nigdy razem. Losach moich dwóch rodzin - polskiej i żydowskiej. 

Autorka 

Ze wstępu: 

„Zanim autor rozpocznie pracę nad opowiedzeniem swojej rodzinnej 

historii, zastanawia się, po co w ogóle to robi. Czy nie byłoby lepiej, 

w każdym razie dla naszej psychicznej równowagi, pozostawić 

niektórych spraw w spokoju i przykryć ich milczeniem? Czy nie byłoby 

mądrzej tę lub inną osobę zostawić w łaskawym (albo też 

zawstydzającym) zapomnieniu? W końcu nikt nie może od nas żądać, 

byśmy się do wszystkiego dokopali i wszystko bez wyjątku ujawnili, 

także najczarniejsze plamy i najtragiczniejsze rozdziały przeszłości. 

A może jednak tak? Może to nasz obowiązek? Mimo że przysłowie 

poucza, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem? 

Monika Sznajderman zdecydowała się na srebro, na otwartość, 

którą bez wątpienia i bez przesady można nazwać bezpardonową. 

Także wobec siebie. Zasługuje tym na nasz bezgraniczny podziw. 

Opowieść o jej żydowskiej i polskiej rodzinie jest dziełem literackim, 

a jednocześnie ważnym dokumentem historycznym. To tak jak z kroplą, 

w której można zobaczyć całe morze: Monice Sznajderman udało się 

w małym, wąskim wycinku rodzinnej historii pokazać tragiczną historię 

Polski XX wieku, jej ciemne i ponure karty, ale także dużo 

wielkich chwil”. 

Martin Pollack 
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Mieczysław Abramowicz – pisarz, historyk, aktor-lalkarz, 

reżyser teatru lalek, rzecznik prasowy Gdańskiej Gminy 

Żydowskiej, komentator Radia Gdańsk. W czasach licealnych 

po raz pierwszy aresztowany za działalność antykomunistyczną 

(1969). Podczas studiów na Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1971-1976) kierował 

Grupą „Ubodzy” Teatru Akademickiego KUL, w tym czasie 

odbył roczny staż w Instytucie Laboratorium 

Jerzego Grotowskiego. Absolwent warszawskiej PWST, 

Wydz. Reżyserii Teatru Lalek w Białymstoku (1985), 

dwukrotnie stażysta w Institut International de la Marionnette 

w Charleville-Mézières (Francja), asystent Petera Schumanna 

przy warsztatach Bread and Puppet Theatre w Charleville 

i Poznaniu. W latach 80. i 90. aktor i reżyser kilku polskich 

teatrów lalek. W 1988 założył wraz  z żoną Małgorzatą prywatny 

Teatr W Drodze Sp. z o.o. (występowali m.in. w Belgii, 

we Francji i na Litwie).  

W pierwszej połowie lat 90. dziennikarz i sekretarz redakcji „Gazety Morskiej”, 

gdańskiego dodatku do „Gazety Wyborczej”, w latach 1997–2002 kustosz Muzeum Opowieści 

w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, później archiwista Teatru Wybrzeże, 

obecnie pracownik Działu Teatralnego Muzeum Narodowego w Gdańsku. 

Badacz dziejów gdańskich Żydów i teatru żydowskiego w Gdańsku; autor wielu publikacji 

na ten temat (publikowanych m.in. w Niemczech i w Izraelu), uczestnik kilku 

konferencji naukowych poświęconych dziejom teatru żydowskiego w Polsce. 

Autor zbiorów opowiadań Każdy przyniósł, co miał najlepszego (2005, nominowanej w 2006 

do nagród literackich Nike, Angelus, Gdynia) oraz Bowiem jak śmierć potężna jest pamięć (2013). 

Na podstawie jego opowiadania Ulica Sieroca Radio Gdańsk nagrało słuchowisko (nagrodzone 

w 2005 na sopockim festiwalu Dwa Teatry). Autor sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych 

i filmów dokumentalnych, prac publicystycznych o historii Gdańska, publikowanych 

m.in. w miesięczniku „30 Dni”, autor cyklu wystaw w Muzeum Narodowym w Gdańsku 

(m.in. „Dybuk. Na pograniczu dwóch światów”, 2015), redaktor naukowy polskiego wydania 

Dziejów Żydów gdańskich Samuela Echta (2012), współredaktor (wraz z Janem Ciechowiczem 

i Katarzyną Kręglewską) tomu pokonferencyjnego Dybuk. Na pograniczu dwóch światów, 2017. 

W 1998 roku laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury 

(wspólnie z Grzegorzem Fortuną za kwartalnik „Był sobie Gdańsk”), w latach 2004 i 2005 

Pomorskiej Nagrody Artystycznej, w 2006 Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury 

„Splendor Gedanensis”. 
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Każdy przyniósł, co miał najlepszego, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 

Gdańsk 2006. 

Zbiór opowiadań, których bohaterowie, ludzie z kulturowego i narodowego 

pogranicza, wędrują przez labirynt Historii XX wieku – od wojen światowych 

do współczesności. Autor opisuje losy Polaków, Żydów i Niemców, 

lub po prostu gdańszczan, na tle wielkich wydarzeń tego zakątka Europy. 

Śledzi losy zwyczajnych ludzi, nieświadomych tego, że znaleźli się 

na dziejowym zakręcie; nie kreśli zbiorowego portretu pokolenia. 

Ci prości ludzie – uczennica gimnazjum, kuśnierz, sprzedawca 

bożonarodzeniowych choinek – którzy potrafią kierować się dobrem 

drugiego człowieka, a nie nakazami ideologii, w chwilach próby 

zdobywają się na akty bezprzykładnego, choć często anonimowego heroizmu. 

Pomagając prześladowanym, broniąc przekonań za cenę życia bądź też 

szukając uczucia w czasach wojny i prześladowania, próbując ocalić to, 

co ideologie mają w głębokiej pogardzie – współczucie, dumę 

i potrzebę zaufania. Książka nominowana do nagród Nike, Angelus i Gdynia. 

 

Bowiem jak śmierć potężna jest pamięć, Wyd. Oskar, Sopot/Gdańsk, 2013. 

Tom zawiera trzydzieści sześć opowieści sopockich Żydów, 

którzy zostali pochowani na tamtejszym kirkucie. Snują swoje historie 

już po własnej śmierci. Mówią o rzeczach wzniosłych i banalnych, 

o zdarzeniach historycznych i wydarzeniach rodzinnych, o drobiazgach 

i sprawach fundamentalnych. Wśród owych duchów jest modystka, 

kioskarka sprzedająca gazety, weteran wojny światowej, 

komentator wyścigów hipicznych, gimnazjalistka z Warszawy, 

bogaty sprzedawca samochodów, ogrodnik, sprzedawca ryb, 

miłośniczka języka esperanto… Ich opowieści zapisane są 

we wszystkich językach, którymi mówili Żydzi w kosmopolitycznym 

kurorcie: w jidysz, niemieckim, hebrajskim, rosyjskim, polskim, ukraińskim 

i niemieckim. Jest tych opowieści trzydzieści sześć, bo w każdym 

ludzkim pokoleniu żyje trzydziestu sześciu cadikim, sprawiedliwych, 

dzięki którym świat wciąż istnieje. Nie jest to książka o śmierci. 

Są to opowieści o pamięci i jej trwaniu, bo: „Śmierci nie ma. Jest tylko 

wieczne wędrowanie. Kiedy więc przyjdzie właściwy moment trzeba wstać 

i wyruszyć w drogę”. 
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BŁAZEN – z Moniką Sznajderman rozmawia Stanisław Rosiek 

Wtorek, 15 maja 2018, godz. 20.00, Teatr BOTO, Sopot 

 

Błazen. Maski i metafory, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000 

[II wyd. Wyd. Iskry, Warszawa 2014].  

W metaforze – literackiej czy filozoficznej – postać klowna jako przybysza 

z zaświatów powraca do dzisiaj: nic dziwnego, że symboliczna wyobraźnia 

na dobre powiązała zjawisko błazeństwa ze zjawiskami należącymi 

do sfery sacrum. Uczestniczy w niej cała symboliczna przestrzeń, 

wyznaczona przez sylwetki błazna-klowna-linoskoczka-kuglarza, 

przez zjawiska błazeństwa, obłędu, szaleństwa i śmiechu, 

przywołując rozmaite święte postaci: raz Bożego prostaczka, anioła 

czy Chrystusa, innym zaś razem – diabła i inne duchy złe. 

Ale także archaiczną postać Najwyższego Boga, łączącego w sobie 

wszelkie sprzeczności – dobro ze złem, anielskość z demonizmem, 

dobrotliwą kpinę z najokrutniejszym żartem. 

 

Stanisław Rosiek – profesor historii literatury, eseista i wydawca. 

Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. 

Współtwórca wydawnictwa słowo/obraz terytoria. 

Był członkiem redakcji „Litterariów”, „Punktu” i „Podpunktu”, a także 

rocznika „Punkt po Punkcie”. Aktualnie jest redaktorem naczelnym 

"Schulz/Forum". Współredagował z Marią Janion trzy tomy z serii 

„Transgresje” (Galernicy wrażliwości, 1981; Osoby, 1984; Maski, 

1986). Razem ze Stefanem Chwinem napisał książkę Bez autorytetu. 

Szkice (1981), za którą w 1983 roku otrzymał Nagrodę Fundacji 

Kościelskich.  

W latach dziewięćdziesiątych zajmował się kultem pośmiertnym Adama Mickiewicza 

(Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety, 1997) oraz twórczością kilku pisarzy 

dwudziestowiecznych (Peiper, Schulz, Białoszewski). Jest współautorem Słownika schulzowskiego 

(2002) oraz cyklu pięciu podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich 

(Między tekstami, 2002–2005). W roku 2002 opublikował antologię Wymiary śmierci, 

w 2008 książkę [nienapisane], w 2010 Władzę słowa, a w 2014 drugą część nekrografii 

pt. Mickiewicz (po śmierci). Pracuje wraz z zespołem nad wydaniem Dzieł zebranych 

Brunona Schulza i nad kalendarzem jego życia i twórczości. 
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„Tekstualia” – rozmowa z Żanetą Nalewajk-Turecką wokół numeru poświęconego 

Interkulturowości 
Wtorek, 15.05.2018, godz. 14.30 (Teatr na Plaży, Sopot) 

Norwid Kasperskiego – rozmowa z Żanetą Nalewajk-Turecką 
Wtorek, 15.05.2018, godz. 15.00 (Teatr na Plaży, Sopot) 

 

 

Żaneta Nalewajk-Turecka – dr hab., historyk literatury, 

komparatystka. Współzałożycielka i redaktor naczelna 

(od 2005 roku) kwartalnika „Tekstualia”. Pracuje w Zakładzie 

Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej 

na Wydziale Polonistyki UW. Jest autorką monografii W stronę 

perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza 

i Witolda Gombrowicza (2010), Leśmian międzynarodowy – 

relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne (2015) 

oraz współredaktorką (razem z Edwardem Kasperskim) monografii 

Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji (i nie tylko) (2009), Edgar 

Allan Poe – niedoceniony nowator (2010).  

Zredagowała tomy: Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty 

konstrukcji (2011), Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji (2012, przy współpracy 

Magdy Nabiałek, Magdaleny Mips i Joanny Jastrzębskiej), Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze 

polskiej po 1989 roku (przy współpracy Magdaleny Mips, 2013). Jest także edytorką 

i redaktorką naukową książek Edwarda Kasperskiego Metody i metodologia (metodologia ogólna, 

nauki humanistyczne, wiedza  o literaturze, 2017), Tropami Norwida. Studia – interpretacje – 

paralele  (2018) oraz edytorką i współredaktorką tomu Rytm twórczego życia. 

Jubileuszowe rozmowy o literaturze (wspólnie z Iwoną Smolką i zespołem redakcyjnym 

kwartalnika „Tekstualia”, 2013). Publikowała liczne artykuły w tomach zbiorowych 

oraz w czasopismach. Jej teksty tłumaczone były na języki angielski, ukraiński, bułgarski, czeski, 

słoweński i serbski. Jest członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 

Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej oraz Towarzystwa Literackiego 

im. Adama Mickiewicza. 
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Elementarz tożsamości – rozmowa ze Zbigniewem Benedyktowiczem 

Wtorek, 15.05.2018, godz. 15.30 (Teatr na Plaży, Sopot) 

 Dr hab. Zbigniew Benedyktowicz, profesor Instytutu Sztuki PAN – 

antropolog kultury. Wieloletni wykładowca w Instytucie Etnologii 

i Antropologii Kulturowej UW, w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, 

kierował Zakładem Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej. 

Redaktor naczelny kwartalnika „Konteksty”, członek redakcji 

„Kwartalnika Filmowego”. Zajmuje się problematyką wyobraźni 

symbolicznej i antropologią kultury współczesnej. Autor licznych 

artykułów na ten temat, współautor i redaktor naukowy książek: Film 

i kontekst (1988), Sztuka na wysokości oczu. Film i antropologia (1991), 

Zbigniew Rybczyński – podróżnik do krainy niemożliwości (1993), 

Elementarz tożsamości (2016). Autor książek z zakresu antropologii 

kultury: Dom w tradycji ludowej (z Danutą Benedyktowicz, 1992), 

Portrety „Obcego”. Od stereotypu do symbolu (2000), Dom – droga 

istnienia. Dom w tradycji ludowej / The Home – the Way of Being. Home in 

Folk Tradition (z Danutą Benedyktowicz, 2009) oraz Elementarz 

tożsamości. Antropologia współczesności – antropologia kontekstowa 

(2016). 

 

Elementarz tożsamości. Antropologia współczesności – antropologia 

kontekstowa, Wołowiec 2016 

Peryferia jako najżyźniejsza gleba sztuki? W Elementarzu tożsamości 

Zbigniew Benedyktowicz, antropolog kultury, sięga po dzieła mistrzów kina: 

Frederico Felliniego, Andrieja Tarkowskiego, Gabriela Axela, 

Romana Polańskiego, Wojciecha Jerzego Hasa, Zbigniewa Rybczyńskiego, 

a także twórczość Tadeusza Kantora, Brunona Schulza, Tadeusza Konwickiego, 

Czesława Miłosza, Mircei Eliadego, Osipa Mandelsztama i innych, 

by w ich uniwersalizmie odkryć archetypiczną siłę lokalności, prowincji 

i prowincjonalności. W globalnym świecie bez granic i historii pamięć, obrzędy, 

dom, z którego się wychodzi, do którego się tęskni i czasami wraca, 

mają zapładniającą moc i są źródłem odrodzenia mitu. Wspomnienia ukryte 

w figurze dziecinnego pokoju, szkolnej klasy, wiejskiego drewnianego domu, 

w obrzędzie dziadów, wieczerzy czy w figurze wędrownych cyrkowców stają się 

esencją żywej sztuki. 

[opis z okładki książki] 
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Książki Jurija Łotmana – rozmowa z Bogusławem Żyłko i Arturem Blaimem 

Sobota, 19.05.2018, godz. 17.00 (Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, lobby na parterze) 

Jurij Łotman (1922–1993) – jeden z najwybitniejszych humanistów XX wieku, teoretyk literatury, 

historyk literatury oraz kultury rosyjskiej, semiotyk kultury. Absolwent 

Uniwersytetu Leningradzkiego, od wczesnych lat pięćdziesiątych do końca życia związany 

z uniwersytetem w Tartu (Estonia). Jeden z twórców tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej, 

inicjator serii wydawniczej „Trudy po znakowym sistiemam”. Honorowy członek 

Brytyjskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa 

Semiotycznego. W Polsce ukazały się następujące jego książki: Semiotyka filmu (1983), 

Struktura tekstu artystycznego (1984), biografia literacka Aleksander Puszkin (1990), Kultura 

i eksplozja (1999), Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX (1999), 

Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury (2008) będąca podsumowaniem jego wieloletnich 

badań nad semiotyką kultury, oraz artykuły w antologiach: Semiotyka kultury (1975) i Semiotyka 

dziejów Rosji (1993). Ponadto kilkadziesiąt innych artykułów i rozpraw 

rozsianych po czasopismach naukowych, społeczno-kulturalnych i artystyczno-literackich.  

 

[Nota z okładki książki wydanej przez WUG: Kultura, historia, 

literatura] 

 

  

Bogusław Żyłko 

 

Profesor emerytowany Uniwersytetu Gdańskiego, w którym przepracował ponad 40 lat, kierując 

kolejno: Zakładem Historii Filozofii Nowożytnej, Zakładem Filozofii Kultury i  Zakładem 

Semiotyki Kultury i Komunikacji Międzykulturowej (wszystkie w Instytucie Filozofii, Socjologii 

i Dziennikarstwa). Zajmuje się nadal semiotyką kultury, rosyjskimi doktrynami estetycznymi 
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(zwłaszcza literaturoznawczymi) XX wieku, historią idei. W wydawnictwie UG uruchomił 

(książką Olgi Freidenberg Obraz i pojęcie) serię wydawniczą „Literatura i okolice” (do tej pory 

ukazało się w tej serii osiem książek). Przygodę z poważną nauką rozpoczął na początku 

lat siedemdziesiątych na seminarium doktoranckim prof. Marii Janion (w 1979 roku obronił, 

przygotowaną pod Jej kierunkiem dysertację doktorską zatytułowaną Jurij Tynianow jako teoretyk 

i metodolog literatury). Zajmował się osobą i dziełem Michaiła Bachtina (poświęcił mu 

swoją rozprawę habilitacyjną), a w ostatnim okresie głównymi szkołami naukowymi 

w humanistyce rosyjskiej XX wieku, udostępniając w przekładach prace 

jej najwybitniejszych przedstawicieli (m. in. opublikował we własnym tłumaczeniu i opracowaniu 

ponad 10 tomów prac semiotyków z grupy Tartu-Moskwa). Niedawno ukończył 

obszerną monografię (w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), zatytułowaną 

Panorama myśli rosyjskiej XX wieku (Główne szkoły naukowe w humanistyce rosyjskiej XX wieku). 

Obecnie pracuje nad książką o wschodnich intelektualnych fascynacjach Czesława Miłosza. 

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (członek Zarządu Oddziału Gdańskiego), 

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Komitetu Słowianoznawstwa PAN (wybrany na kadencję 

2015–2018). 

Artur Blaim 

 

Profesor literatury angielskiej w Katedrze Translatoryki, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki 

Uniwersytetu Gdańskiego. Autor Early English Utopian Fiction (1984), Aesthetic Objects 

and Blueprints. English Utopias of the Enlightenment (1997), Gazing in Useless Wonder. 

English Utopian Fiction 1516-1800 (2013), Robinson Crusoe and His Doubles (2016), 

Utopian Visions and Revisions, or the Uses of Ideal Worlds (2017) oraz artykułów i rozdziałów 

w książkach na temat utopii/dystopii w literaturze i filmie, semiotyki kultury 

i Williama Shakespeare’a; współredaktor Texts of Literature, Texts of Culture, Texts in/of Texts, 

Structure and Uncertainty, Imperfect Worlds and Dystopian Narratives in Contemporary Cinema, 

Spectres of Utopia. Theory, Practice, Conventions. 
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Poetry Reading – rozmowa z profesorem Michaelem Edwardsem 

Piątek, 18.05.2018, godz. 17.30 (Teatr BOTO, Sopot) 

Ku poetyce chrześcijańskiej – rozmowa z profesorem Michaelem Edwardsem, 

prowadzenie: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska 
Sobota, 19.05.2018, godz. 18.00 (Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, lobby na parterze) 

 

Michael Edwards – urodzony w Anglii w roku 1938, jest zarówno 

romanistą (doktorat napisał na Uniwersytecie w Cambridge 

pod kierunkiem Odette de Mourges), jak i anglistą. W młodości 

wykładał na uniwersytetach w Warwick i w Essex, ale z czasem 

coraz częściej przebywał we Francji, gdzie w końcu osiadł z żoną – 

Francuzką. Jest nie tylko uczonym, ale również poetą, 

i to poetą dwujęzycznym, zaprzyjaźnionym z wieloma współczesnymi 

poetami.  

Tematyka jego książek naukowych, również napisanych w dwóch językach, obejmuje dzieła 

Shakespeare’a, francuski dramat siedemnastowieczny, poezję francuskich symbolistów 

i angielskich modernistów (z T. S. Eliotem na czele). Edwards jest profesorem w Collège de France, 

Honorary Fellow w Christ’s College, Cambridge, a od roku 2013 pierwszym w historii brytyjskim 

członkiem Académie française. Dwukrotnie gościł w Trójmieście, wygłaszając wykłady plenarne 

i prezentując swoją poezję na konferencjach naukowych organizowanych na Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

red. Jean Ward, Maria 

Fengler, przeł. Monika Szuba, 

Gdańsk/Pelplin 2017 

W przełomowym dziele Ku poetyce chrześcijańskiej (1984) 

Michael Edwards stawia przed sobą zadanie niezwykle trudne: 

rozważać literaturę w świetle biblijnej nauki o naturze języka, 

zawieszonego między Upadkiem a perspektywą odnowy 

zapowiedzianej przez Zesłanie Ducha Świętego. Z jednej strony 

jest to próba, której śmiałość może narazić go na szyderstwa, z drugiej 

jednak nie sposób nie podziwiać swobody, wdzięku i ogromnej erudycji, 

z jakimi porusza się po wielkich obszarach na pograniczu 

różnych literatur,  języków i dyskursów.  



 
 

25 

 

Nie można też nie zauważyć taktu i ostrożności kryjących się pod skromnym sformułowaniem 

w tytule książki, która nie pretenduje do systematyzowania, nie zakłada z góry, dokąd doprowadzą 

rozważania – wręcz przeciwnie, otwiera się na to, co nieoczekiwane, idąc tropem pokornego 

i cierpliwego poznawania zjawisk literackich i kulturowych. Książka Edwardsa doczekała się wielu 

wznowień, jednakże nigdy dotąd nie była tłumaczona. To zadziwiające, tym bardziej że z samego 

pojęcia przekładu czyni on oryginalny i subtelny użytek, zgłębiając jego metaforyczny potencjał. 

Zatem z poczuciem zaszczytu oddajemy w ręce Czytelników polski przekład dzieła, które rzuca 

nowe światło na wiele zagadnień istotnych nie tylko w świecie nauki. 

 

 

 

Małgorzata Czermińska 

 

– prof. dr hab., absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie prof. senior na Wydziale 

Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzi seminaria na studiach doktoranckich. Zajmuje 

się teorią powieści i prozy niefikcjonalnej, literaturą polską XX wieku, związkami literatury i sztuk 

wizualnych. Wybrane publikacje: Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie 

(2000); Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry (2005). Redakcja i wstęp do zbioru przekładów: 

Autobiografia (2009). Współredakcja tomów: Czesława Miłosza „Północna strona” (2011) i Miłosz 

na Żuławach. Epizod z biografii poety (2013).  
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Jean Ward – anglistka, tłumaczka, profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Literatur i 

Kultur Anglojęzycznych w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu 

Gdańskiego. Zajmuje się poezją brytyjską, irlandzką i polską, recepcją poezji T. 

S. Eliota w Polsce, powiązaniami między współczesną poezją polską a angielską, 

poezją religijną oraz zagadnieniami przekładu literackiego. Jest autorką dwóch 

monografii: T. S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy (Universitas, 2001) oraz 

Christian Poetry in the Post-Christian Day: Geoffrey Hill, R. S. Thomas, 

Elizabeth Jennings (Peter Lang, 2009). Przełożyła na angielski wiersze m.in. 

Ryszarda Horodeckiego, Andrzeja Szuby i Tadeusza Sławka, jest również 

tłumaczką monografii Tadeusza Sławka o Henrym Davidzie Thoreau, Grasping 

the Community of the World (2014). We współpracy z Marią Fengler 

zredagowała w serii between.pomiędzy dwie książki wieloautorskie: Między 

słowem a rzeczy-wistością. Poezja Eliota wobec cielesności i Wcielenia (2015) 

oraz Striking the Chords of Spirit and Flesh in Polish Poetry (2016). Antologia 

dołączona do tej książki zawiera wiele jej przekładów z poezji polskiej. Również 

z Marią Fengler jest redaktorką naukową przetłumaczonego z języka 

angielskiego studium Michaela Edwardsa Ku poetyce chrześcijańskiej. 

Monika Szuba – literaturoznawczyni, tłumaczka, adiunkt w Instytucie Anglistyki 

i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Kultur 

i Literatur Anglojęzycznych). Zajmuje się współczesną prozą 

i poezją anglojęzyczną. Redaktorka Boundless Scotland: Space in Contemporary 

Scottish Fiction (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2015), 

współredaktorka The Poetics of Space and Place in Scottish Literature (Palgrave 

2019) oraz Reading 19th Century Literature: Essays in Honour of J. Hillis Miller 

(Edinburgh University Press 2019). Autorka przekładu książki Michaela 

Edwardsa Ku poetyce chrześcijańskiej. W latach 2011–2017 współtworzyła 

Festiwal Between.Pomiędzy. 
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Between.Scena 

TEATR BOTO: BOTO CZYTA STASIUKA 

PONIEDZIAŁEK, 14 maja 2018, godz. 18.30 (Teatr BOTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytają: Sylwia Góra Weber, Adam Nalepa 

Muzyka: Marcin Dymiter, Irek Wojtczak 

Twórcy o projekcie: 

Szukamy połączeń pomiędzy słowem i dźwiękiem. Mowa bywa częścią muzyki, 

podobnie jak muzyka ma wiele wspólnego z mową. Literatura wyzwala i otwiera przestrzenie 

interpretacyjne, a ludzki głos i muzyka  budują „świat” dla tekstu, który pozwala wyjść 

poza stosowane i znane formy. To spotkanie na przecięciu teatru, muzyki i słuchowiska, 

które wyzwala potencjał tkwiący w brzmieniu głosu, treści literatury i niewidzialnym dźwięku. 

Sylwia Góra Weber – aktorka, absolwentka wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. 

Pracowała m.in. w Teatrze Wierszalin w Supraślu, Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. 

Od 2010 roku związana z Fundacją Teatru BOTO, której jest współzałożycielką i wiceprezeską. 

Od roku 2011 aktorka Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Laureatka nagrody Miasta Sopotu – Sopocka 

Muza 2014. Otrzymała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta 

Sopotu. 

Adam Nalepa – reżyser, absolwent Teatrologii, Filmografii i Historii Starożytnej Uniwersytetu 

Ruhry w Bochum. Współzałożyciel i dyrektor artystyczny Fundacji Teatru BOTO. W 2007 roku 

otrzymał propozycję inscenizacji światowej prapremiery Blaszanego Bębenka z okazji obchodów 

80-tych urodzin Güntera Grassa w Teatrze Wybrzeże, z którym współpracuje od tego czasu.  

Reżyserował spektakle w Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze Dramatycznym w Warszawie, 

Teatrze Muzycznym w Gdyni, Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. 

Jest wielokrotnym laureatem nagród teatralnych, m.in. Marszałka Województwa Pomorskiego 

(2008, 2012, 2014), Miasta Gdańsk (2008, 2012, 2014), Miasta Sopotu (Sopocka Muza 2014), 

Splendor Gedanensis (2014) oraz Sztormu Roku Gazety Wyborczej (2014). 
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Marcin Dymiter – porusza się w obszarze elektroniki, muzyki improwizowanej. Tworzy instalacje 

dźwiękowe, słuchowiska radiowe, muzykę do filmów, spektakli, wystaw i przestrzeni publicznych. 

Gra w projektach: niski szum, emiter_franczak audio video performance, Flora Quartet, MAPA, 

TRYS SAULES. Producent muzyczny. Współtwórca i kurator festiwalu mikro_makro 

oraz innych projektów dźwiękowych. Stypendysta Uniwersytetu Sztuki w Berlinie, finalista 

konkursu Netmage International Multimedia Festival w Bolonii. Stypendysta Marszałka 

Województwa Pomorskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011) i Fundacji 

Wyszehradzkiej (2012). Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. 

Irek Wojtczak – saksofonista, improwizator, aranżer, twórca nieprzewidywalny, wymykający się 

jednoznacznym definicjom muzyki. Znakomicie wpisał się w polską scenę muzyczną, 

gdzie jako lider, sideman czy solista nagrał ponad czterdzieści albumów. Został doceniony 

przez czołowych amerykańskich krytyków magazynów „All About Jazz” i „The New York City 

Jazz Record”, takich jak: Karl Ackermann, C.Michael Bailey, Budd Kopman czy Ken Waxman. 

Utwór z płyty Irek Wojtczak Folk Five ukazał się na samplerze dołączonym 

do brytyjskiego miesięcznika muzycznego „The Wire” (listopad 2015). 

 

TEATR MUZYCZNY (PPSWA) W GDYNI: KRWAWE GODY 

PONIEDZIAŁEK, 14 maja 2018, godz. 20.00 (Teatr Muzyczny w Gdyni, Scena Kameralna) 

  

 

Tłumaczenie: Rubi Birden 

Reżyseria:  Adam Nalepa  

Obsada: Katarzyna Domalewska, Agnieszka Kwiecień, 

Weronika Nawieśniak, Hanna Nowakowska, Joanna Pasternak, 

Joanna Rybka, Kinga Taront, Sławomir Banaś, Mateusz Feliński, 

Kacper Kubryński, Grzegorz Miller, Kamil Załuska  

Choreografia: Wioleta Fiuk  

Muzyka, aranżacje: Artur Guza 

Podczas spektaklu będzie można usłyszeć piosenki w języku oryginału, 

w nowych aranżacjach. 

Krwawe gody to najsłynniejszy dramat andaluzyjskiego poety, dramaturga i kompozytora Federica 

Garcii Lorki, określany jako „kwintesencja hiszpańskości".  Pełen sprzeczności utwór przypomina 

szpagat: pomiędzy surowością obyczajów społeczeństwa, które jest definiowane przez honor 

i tradycję, a zarazem skrzętnie skrywa emocje – oraz gorącą, hiszpańską namiętnością. 

Nie znajdując możliwości ujścia, namiętność ta spala bohaterów od środka. On kocha ją, Ona kocha 

Innego, a wszystkiemu przyglądają się krewni i sąsiedzi, którzy nie zawahają się dobyć broni 

i przemienić dzień wesela w dzień żałoby. 
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TEATR ZAR: OSTATNIA TAŚMA 

ŚRODA, 16 maja 2018, godz. 19.30 (Teatr Wybrzeże, Scena Kameralna w Sopocie) 

 

 

 

 

 

Występuje: Alessandro Curti 

Reżyseria i inscenizacja: Jarosław Fret 

Tekst: Ostatnia taśma Samuela Becketta, w 

przekładzie na język włoski Carla Fruttera 

Język: włoski 

Napisy: polskie 

Producent: Instytut Grotowskiego 

Czas trwania: 65 min 

Ostatnia taśma narodziła się z naszej fascynacji beckettowską architekturą ciszy. Obudowanie życia 

dźwiękiem, otaczanie się dźwiękiem stało się dla nas podstawowym tropem kompozycji spektaklu. 

W naszej pracy zakładamy, że dźwięk jest wehikułem pamięci, a przez to wehikułem czasu. 

Ostatnia taśma pozwala nam sprawdzić i uwydatnić przekonanie, że teatr także jest maszyną czasu. 

W jej centrum zawsze pozostaną cisza lub jej sceniczna namiastka, jaką jest pauza. 

Przygotowując inscenizację, wychodzimy od sytuacji, w której młody aktor nagrywa swój głos, 

chcąc wykorzystać nagranie w przyszłości, gdy już będzie gotów na zmierzenie się z bohaterem 

Becketta. Najlepszym sprawdzianem tej gotowości jest próba przywołania Krappa już dziś – i tak 

przez trzydzieści lat. 

Jarosław Fret i Alessandro Curti 

Alessandro Curti (ur. 1979, Włochy) w 1998 roku dołączył do grupy teatralnej 

Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa, z którą rozpoczął pracę artystyczną trwającą osiem lat, 

skupioną na regularnej oraz intensywnej pracy z głosem. Wziął udział w ponad dwudziestu 

spektaklach zespołu. Ukończył DAMS (Wydział Sztuki, Muzyki i Teatru) na Uniwersytecie  

w Turynie. W kolejnych latach pracował z: Andrzejem Szczużewskim (aktor Wrocławskiego Teatru 

Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego), Robertą Carreri i Augustem Omolù (Odin Teatret, 

Dania), Ives’em Lebretonem (student Etienne’a Decroux, twórcy mimu cielesnego). 

Brał udział w projektach kierowanych przez Eugenia Barbę i Julię Varley (Odin Teatret) – 

występował w przedstawieniu Małżeństwo Medei w 2008 roku, a rok później w nowej wersji 

spektaklu Ur-Hamlet. W latach 2007–2008 stworzył, wyreżyserował oraz grał w dwóch 

przedstawieniach: Silhouette; soirée théâtrale-chantante (kabaret teatralny) oraz I teraz: Apokalipsa 

w Mahagonny (na podstawie libretta Bertolta Brechta do Rozkwitu i upadku miasta Mahagonny 

Kurta Weila). W tym czasie promował, organizował i prowadził warsztaty teatralne dla młodzieży 

licealnej. Od roku 2009 mieszka we Wrocławiu i pracuje jako aktor w Teatrze ZAR, 

prowadzonym przez Jarosława Freta. Bierze udział w tryptyku Ewangelie dzieciństwa oraz 

przedstawieniu Armine, Sister. 
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TEATR WIERSZALIN: DZIADY. NOC DRUGA 
CZWARTEK, 17 maja 2018, godz. 19.00 (Teatr Wybrzeże, Scena Kameralna w Sopocie) 

 

Spektakl na podstawie III części dramatu Adama Mickiewicza 

Obsada: 

W roli Konrada: Rafał Gąsowski 

W rolach współwięźniów: 

Dariusz Matys - ksiądz Piotr, Senator 

Monika Kwiatkowska - Pani Rollinson 

Sylwia Nowak/Katarzyna Wolak - Ewa 

Barłomiej Olszewski - Diabeł 

Vitalij Kuprianov/Piotr Łasiewicki - Diabeł 

W roli Guślarza: Piotr Tomaszuk 

Premiera: Supraśl, 27.05.2017 r. 

 

Przeczytać Mickiewicza – to jedno. Zrozumieć Mickiewicza – to drugie. Ale usłyszeć Mickiewicza, 

to coś jeszcze zupełnie innego. Osobiście, po dwóch latach spędzonych na pracy nad „Dziadami”, 

mam wrażenie, że są one wielką partyturą. Ta muzyka ukryta jest w słowach, to requieum 

dedykowane męczennikom „narodowej sprawy”.  

Piotr Tomaszuk  
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DZIKISTYL COMPANY: UCHODŹCY. TESTIGO DOCUMENTARY 

PIĄTEK, 18 maja 2018, godz. 19.00 (Teatr na Plaży, Sopot) 

 

 

 

Reżyseria:  Patryk Gacki 

Wykonanie: Wioleta Fiuk, Patryk Gacki, 

Michał Łabuś (gościnnie) 

Choreografia, światła, kostiumy: DzikiStyl 

Company 

Muzyka: kolaż 

Opieka artystyczna w ramach GFT: Pavel 

Zuštiak  

Premiera: 17.06.2016 r. 

Spektakl dotyka kwestii wzbudzającej w ostatnich miesiącach ogromne emocje w całej Europie: 

losu uchodźców, opuszczających swoje rodzinne kraje w wyniku wojny i prześladowań, podróżujących 

tysiące kilometrów w poszukiwaniu lepszego życia. W przedstawieniu twórcy skupiają się przede wszystkim 

na dramatycznych losach jednostek, które zmagają się z brakiem schronienia, żywności, poczucia 

bezpieczeństwa. Twórcom zależy na jak najwierniejszym i jak najbardziej wiarygodnym zobrazowaniu – 

za pośrednictwem ruchu – stanów psychicznych, towarzyszących ucieczce. Artyści skupiają również uwagę 

na wizerunku ludzkiego ciała w momentach ekstremalnego wysiłku fizycznego. Los uchodźców oddany jest 

nie wprost, a poprzez ruchowe skojarzenia, wyrażające ciasnotę, wyobcowanie, poczucie dyskomfortu, 

nadzieję na wolność szybko tłumioną przez pozostałych, bierność i zwątpienie, przeplatane z momentami 

radości. Spektakl przynosi również komentarz na temat współczesnej sytuacji społecznej i politycznej. 

Bezpośrednią inspiracją dla przedstawienia były zdjęcia oraz rozmowy przeprowadzone 

z Maciejem Moskwą, trójmiejskim fotografem, który konsekwentnie, przez wiele miesięcy, 

dokumentował masową ucieczkę mieszkańców ogarniętych wojną krajów Bliskiego Wschodu. 

Przedmiotem zainteresowania twórców spektaklu stały się właśnie osobiste historie, które uchodźcy 

opowiedzieli fotografowi, a które przekazują prawdę o kryzysie uchodźców i trwającej wojnie. 

 

Teatr Dzikistyl Company został założony w 2010 roku w Gdańsku. Grupa skupia się na poszukiwaniu 

równoważności pomiędzy tańcem fizycznym a ruchem codziennym, między odrębnymi technikami 

tanecznymi, które na pierwszy rzut  oka nie mają ze sobą nic wspólnego oraz na poszukiwaniu kontekstów, 

w których owe połączenia zafunkcjonują.  

W swoich spektaklach DzikiStyl podejmuje problematykę społeczną oraz komentuje 

współczesne wydarzenia. Zespół zajmuje się również opracowywaniem ruchu scenicznego 

do spektakli dramatycznych. Dotąd współpracował m.in. z następującymi twórcami: Adamem Nalepą (Nie-

Boska Komedia, Czarownice z Salem, Kupiec Wenecki, Zemsta, Krwawe Gody), Jakubem Roszkowskim 

(Wielka Improwizacja, Lepszy Świat, Bunt), Adamem Orzechowskim (Mary Page Marlowe), 

Zbigniewem Brzozą ( Do komina, Murzyna! Murzyna!). 
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TEATR MÁSKARA & TEATR GDYNIA GŁÓWNA: TOWARZYSTWO (COMPANY) 

– pokaz pracy warsztatowej 

PIĄTEK, 18 maja 2018, godz. 20.30 (Teatr Gdynia Główna) 
 

 

 

Grupa Máskara (Centrum Badań Federal University of Goiás, Brazylia) przeprowadzi warsztat 

inspirowany Towarzystwem Samuela Becketta. Spektakl Máskary Companhia miał premierę 

podczas Beckett Festival w Buenos Aires w Argentynie w 2009 roku. Warsztat został 

zorganizowany przez Uniwersytet Gdański w ramach Samuel Beckett Seminar 2018, 

we współpracy z Teatrem Gdynia Główna. 

Towarzystwo jest nowelą i jednym z bardziej fascynujących tekstów Samuela Becketta. Składa się 

z 59 paragrafów, nawiązując do niemal pełnego koła zegara. Piętnaście akapitów odnosi się 

do sceny z przeszłości. Jest to najwyraźniej przeszłości tego kogoś, kto leży, ułożony na wznak 

w ciemności. Tekst rozpoczyna się słowami: „Jakiś głos dochodzi do kogoś w ciemności. 

Wyobraź sobie”. Poza głosem i osobą słuchającą, jest jeszcze jedna postać: „inny”. 

Postać ta wypowiada się w drugiej osobie. Pierwotnie napisana po angielsku, opowieść/nowela 

została później przetłumaczona przez Becketta na język francuski, po czym ponownie przełożona 

na angielski. Beckett zaczął pisać Towarzystwo w maju 1977 roku. Spektakl Grupy Máskara 

jest prezentowany w niemal zupełnej ciemności, oczekuje od widza „wyobrażenia sobie”. 

Czy mógłbyś to zrobić? Jesteś „tym”, czy „tamtym”? Nikim! 
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TEATR WYBRZEŻE: MAPA I TERYTORIUM 
SOBOTA, 19 Maja 2018, godz. 18.00 (Teatr Wybrzeże, Duża Scena, Gdańsk) 

 
 

Na podstawie powieści Michela Houellebecqa 

Reżyseria: Ewelina Marciniak 

Przekład, adaptacja i dramaturgia: Jan Czapliński 

Scenografia, kostiumy, reżyseria światła: Katarzyna Borkowska 

Asystentka scenografa: Paula Grocholska 

Muzyka na żywo: Justyna Święs, Wojciech Urbański 

Pedagog teatru: Sebastian Świąder 

Video: Filip Załuska 

Asystent reżysera: Michał Jaros 

Inspicjent-sufler: Agnieszka Szczepaniak 

 

Obsada: Jed Martin - Piotr Biedroń / Marek Tynda, Olga Szeremojowa - Katarzyna Dałek,  

Jean-Pierre Martin - Krzysztof Matuszewski, Michel Houellebecq - Michał Jaros,  

Franz Teller - Jacek Labijak, Marylin - Magdalena Boć, Jeff Koons - Mateusz Radoch,  

Damien Hirst - Piotr Zamudio-Zeidler, Alter ego Jeda - Piotr Burdzel, Alter ego Ojca - Patryk Makowski, 

Alter ego Olgi - Victoria Makowska, Przedmiot - Magdalena Boć, Jasselin - Marek Tynda,  

Helene - Justyna Święs 

 

Premiera: 14 października 2016 roku na Dużej Scenie 

Czas: 3 godziny 10 minut (dwie przerwy) 

Spektakl zalecany dla widzów powyżej 16 roku życia. 
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Najbardziej utytułowana powieść francuskiego pisarza, laureata nagrody Goncourtów, 

to melancholijna, choć zarazem niepozbawiona ironii opowieść o współczesnej sztuce. 

Namysł nad kondycją współczesnego świata Houellebecq prowadzi tym razem nie z perspektywy 

burdelu z Tajlandii, a galerii sztuki w Paryżu. Ale logika tej zmiany nie jest chyba przypadkowa… 

Główny bohater, Jed Martin nie radzi sobie w życiu zbyt dobrze - nie potrafi nawiązywać relacji 

z ludźmi, z trudem podtrzymuje więzi rodzinne. Jako artysta, odnosi jednak spektakularny sukces 

robiąc zdjęcia map Michelin. W przygotowaniu następnej wystawy pomaga mu sam Michel 

Houellebecq – pisze tekst do katalogu. Wkrótce potem Houellebecq zostaje bestialsko 

zamordowany. Melancholijny dramat o artyście w czasach późnego kapitalizmu przeradza się 

w rasowy kryminał. Kto zabił? Dlaczego? I co z tym wszystkim ma wspólnego sztuka 

współczesna? 

Zaczepiona w tradycji nowofalowego kina francuskiego, dialogująca z Godardem, ale także 

 z klasycznym czarnym kryminałem MAPA…, to opowieść pełna refleksji nad śmiercią  

i przemijaniem, namysłu nad rolą artysty i sztuki w dzisiejszych czasach, tęsknoty za spełnieniem 

się w pełniejszej, prawdziwszej relacji z drugim człowiekiem. 
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Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA: TOD I TRAUMA 

NIEDZIELA, 20 maja 2018, godz. 18.00 (Teatr BOTO, Sopot) 

 

 

 

 

Reżyseria: Tomasz Kaczorowski  

Autor dramatu: Włodzimierz Szturc 

Wykonanie: Alicja Czerniewicz 

Projekt przestrzeni i lalki: Tomasz Kaczorowski 

Wykonanie lalki:  Agnieszka Polańska  

Koordynacja techniczna: Mariusz Gąsior 

Współpraca pedagogiczna: Barbara Pasterak 

Koordynacja produkcji: Izabela Zawadzka 

Producent: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

CRICOTEKA 

Podstawą spektaklu jest dramat Włodzimierza Szturca Tod i Trauma. To osobista wypowiedź osoby, 

która mierzy się z własnymi słabościami. Konfrontacja z ułomnością, przemijaniem 

i własnym ciałem. Autor przedmiotem refleksji czyni proces autodestrukcji i (nie)świadomości 

człowieka, kruchość ciała, a także sytuacje opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Bohaterami 

dramatu są tytułowi Tod (śmierć) i Trauma (Kaleka), jednak cały tekst jest monologiem, 

prowadzonym przez śmierć. Spektakl w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego to przedstawienie 

na jedną lalkę i jedną aktorkę (Alicja Czerniewicz).  

Tod i Trauma to spektakl opierający się na zderzeniu przeciwieństw  (ruch – paraliż, życie – śmierć, 

głos – milczenie, pomoc – tortura), sprawdzaniu granic niepełnosprawności, ludzkiego ciała oraz 

możliwości oddania głosu wykluczonym. Niewielkich rozmiarów lalka wykonana przez Agnieszkę 

Polańską imituje rzeźby Giacomettiego o wydłużonych i zdeformowanych kończynach i 

zaburzonych proporcjach. To kolejna próba zderzenia (tym razem na poziomie formalnym) 

kruchego człowieka z pustką, jak również bliskiej relacji publiczności i działań aktorskich, ruchu 

lalki i wypowiadanych słów.  

Włodzimierz Szturc – prof. dr hab., pracuje na Wydziale Polonistyki (Katedra Teatru i Dramatu) 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.  

Wykładał w Université François Rabelais w Tours i w Institut National des Langues et 

Civilisations Orientales w Paryżu. Przedmiotem jego badań jest  literatura XIX i XX wieku oraz 

antropologia kultury, a zwłaszcza mity i rytuały. Jest autorem sztuk 

teatralnych, monografii szkiców, recenzji i artykułów z dziedziny literaturoznawstwa i wiedzy 

o teatrze oraz redaktorem zbiorów prac naukowych z zakresu antyku i romantyzmu. Jego najnowsza 

książka, Genetyka widowiska. Człowiek/Maska/Rytuał/Widowisko, ukazała się w 2017 roku. 

Opracowuje monografię Eironeia – efekt długoletnich badań nad ironią. Współpracuje z Teatrem 
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Współczesnym w Szczecinie, Teatrem Groteska w Krakowie, Teatrem Bałtyckim w Koszalinie oraz 

warszawskim Instytutem Teatralnym. Jest dramaturgiem spektaklu Do DNA (w reżyserii 

Ewy Kaim). 

Tomasz Kaczorowski – reżyser i autor tekstów dla teatru. Absolwent Wiedzy o Teatrze na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, studiował reżyserię na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, 

obecnie student Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim. Zadebiutował 

w Teatrze Współczesnym w Szczecinie autorskim spektaklem Trollgatan. Ulica Trolli. Następnie 

wyreżyserował przedstawienia: Chimery Afanasjewa w koprodukcji gdańskiego Teatru Miniatura i 

sopockiego Teatru na Plaży oraz polską prapremierę dramatu Kristo Šagora Ty, Hitler  w Teatrze im. 

Jana Kochanowskiego w Opolu, Opowieści spod stołu, czyli Absurdalny świat Stasia Witkiewicza w 

słupskim Państwowym Teatrze Lalki „Tęcza”, Nocny Autobus Michała Walczaka w Nowym Teatrze 

im. Witkacego w Słupsku (we współpracy z sopockim teatrem BOTO), Nie wierzę w 

śmierć Wacława Oszajcy w gdańskim Teatrze Miniatura, Tod i Trauma w krakowskiej Cricotece 

oraz autorski spektakl #ciemność w Teatrze im. Horzycy w Toruniu. Do jego głównych 

zainteresowań należą współczesna dramaturgia i spektakle dla młodzieży oraz edukacja teatralna 

młodzieży, nauczycieli i seniorów. 

Alicja Czerniewicz – studentka na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku (Akademia 

Teatralna, Warszawa), grała w spektaklu Pospolite Żywoty Martwych Polaków w reżyserii Marcina 

Wierzchowskiego oraz brała udział w czytaniu zwycięskiego dramatu X Metafor Rzeczywistości 

w Teatrze Polskim w Poznaniu Dni Powszednie Alicji Łukasik w reżyserii 

Tomasza Kaczorowskiego. 

 Agnieszka Polańska – absolwentka filmoznawstwa UJ, Krakowskiej Szkoły Projektowania 

Ubioru. Ukończyła I stopień grafiki na UP w Krakowie, od 10 lat związana z Teatrem Figur 

Kraków, w którym pracuje jako scenografka i animatorka, poszerzając swoje doświadczenia 

związane z teatrem cieni i teatrem formy.  
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MARTIN BLASZK – HAPPENING PRZENIESIENI PRZEZ 

Poniedziałek, 14 maja 2018, godz. 11.00-13.00 (Uniwersytet Gdański, Budynek Neofilologii) 

 

Martin Blaszk – adiunkt w Instytucie Anglistyki 

i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. W swoich 

badaniach naukowych interesuje się happeningiem, 

alternatywami i kreatywnością w nauczaniu. 

Przeniesieni przez 

Happening Przeniesieni przez jest próbą „mapowania” i eksplorowania doświadczeń migrantów. 

Happening jest planowany i przygotowywany przez studentów III roku amerykanistyki 

na Uniwersytecie Gdańskim, a także Martina Blaszk. Podczas happeningu studenci 

są zaangażowani w opowiadanie historii i działania związane z marzeniami i nadziejami migrantów 

oraz ich sukcesami i rozczarowaniami. Przed happeningiem obiekty, które są częścią 

prezentowanego wydarzenia można będzie zobaczyć w holu Wydziału Neofilologii.  
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Between.Warsztaty 

STANLEY E. GONTARSKI i JON McKENNA 
Wtorek, 15.05.2018 (Teatr na Plaży, Sopot) 

 

S. E. Gontarski – profesor literatury angielskiej na Stanowym 

Uniwersytecie Floryda, patron honorowy Beckett Research Group 

in Gdańsk. W latach 1992–2008 redaktor naukowy czasopisma 

„Journal of Beckett Studies”. Redaktor wielu tomów naukowych, 

np.: Beckett after Beckett (wspólnie z Anthonym Uhlmannem, 2006); 

Understanding Bergson, Understanding Modernism, 2013 

oraz Understanding Deleuze, Understanding Modernism, 2014 

(współredakcja Paul Ardoin, Laci Mattison); 

The Edinburgh Companion to Samuel Beckett and the Arts (2014). 

Autor licznych książek, m.in.: The Faber Companion to Samuel Beckett: A Reader’s Guide 

to His Works, Life, and Thought (wspólnie z C. J. Ackerleyem, 2006) Creative Involution. Bergson, 

Beckett, Deleuze (2015), Beckett Matters. Essays on Beckett’s Late Modernism (2016), 

Beckett’s „Happy Days”. A Manuscript Study (2017), Revisioning Beckett. Samuel Beckett’s 

Decadent Turn (2018). Teatrolog, współpracował bezpośrednio z Beckettem 

przy dwóch produkcjach – teatralnej i kinowej wersji Co gdzie oraz scenicznej wersji Towarzystwa. 

Przyczynił się do powstania jednoaktówki Impromptu „Ohio”, którą Beckett napisał specjalnie 

na organizowaną przez Gontarskiego konferencję w Columbus. Sztuka ta jest jedyną pośród 

dzieł Becketta, która zawiera w tytule oznaczenie geograficzne (chociaż w samej sztuce Ohio 

nie jest wspomniane ani słowem). Uważa się, że ta informacja była swoistym hołdem Becketta 

dla Gontarskiego. W 2016 roku nakładem wydawnictwa Maski ukazał się tom Przedstawienie 

Becketta, wybór esejów Gontarskiego w tłumaczeniu na język polski. 

 

Jon McKenna – brytyjski aktor, którego doświadczenie zawodowe 

sięga wszelkich form sztuki scenicznej: od przedstawień 

teatru ulicznego po produkcje hollywoodzkie. Niedawno można było 

go zobaczyć w filmie Legend (reż. Brian Helgeland, 2015). 

Wielokrotnie gościł na festiwalu Between.Pomiędzy, biorąc udział 

w warsztatach i happeningach. 
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MAPPING BECKETT – Laboratorium Samuela Becketta:  

Nicholas Johnson & Jonathan Heron 

Czwartek, 17.05.2018, godz. 12.00-17.00 (Teatr na Plaży, Sopot) 

Laboratorium Samuela Becketta we współpracy z Centrum Studiów nad Beckettem 

przy Trinity College w Dublinie oferuje przestrzeń dla pogłębionych badań nad utworami 

Becketta poprzez performans. Podczas spotkania wyjazdowego na festiwalu 

Between.Pomiędzy w 2018 roku proponujemy jednodniowe warsztaty, mające na celu 

przebadanie terytoriów, granic i rubieży twórczości Becketta. Laboratorium organizowane 

jest przy wsparciu Ambasady Irlandii w Polsce.  

 

METODY i CELE PRACY 

Fundamentalną zasadą funkcjonowania Laboratorium jest badanie dzieł Becketta 

poprzez performans – w ten sposób można uzyskać głębsze zrozumienie funkcji i znaczeń 

jego tekstów. Wykorzystywanie performansu jako metody badań nad scenariuszami 

wydaje się w pełni uzasadnione – większość badaczy jest zgodna, że kinestetyczna 

i praktyczna wiedza zdobyta przez aktora, reżysera, projektanta czy technika, pozwala 

głębiej pojąć istotę danego dzieła. Laboratorium stosuje tę zasadę wobec wielu różnych 

gatunków, począwszy od prozy i poezji, przez utwory pisane dla radia i telewizji, 

a skończywszy na listach, manuskryptach i szkicach pisarza. Twórcy Laboratorium pragną 

ustanowić środowisko służące zarówno celom naukowym, jak i pedagogicznym, 

które umożliwi badaczom wspólne zagłębienie się w twórczości Becketta, ujmowanej 

w wymiarze performatywnym. 

 

Prowadzone w ramach warsztatów praktyki przyczyniają się do stworzenia 

środowiska pracy, opartego na niezhierarchizowanym i eksploracyjnym ucieleśnieniu 

zespołu – uczestnicy Laboratorium są zapraszani do podjęcia badań za pośrednictwem 

performansu, w ramach których dokonują refleksji na temat dramaturgii oraz odgrywania 

i reżyserowania wybranych fragmentów dzieł Becketta. Poprzez intensywną pracę 

nad tekstami źródłowymi oraz różnymi formami ich odgrywania na scenie, metoda ta 

ma za zadanie dostarczyć rozbudowanej wiedzy na temat struktury tekstu, wpisanych 

weń odniesień oraz sposobów działania „żywej myśli”. 
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Nicholas Johnson – jest przewodniczącym Creative Arts 

Practice na Trinity College w Dublinie. Brał udział w tworzeniu 

takich dzieł, jak Beckett’s First Play z Dead Centre na zlecenie 

National Theatre (dramaturgia, 2017), Cascando z Pan Pan 

(dramaturgia, 2016), i No’s Knife w Lincoln Center (reżyseria, 

2015). Współtworzył i grał w Abstract Machines: The Televisual 

Beckett (ATRL, 2010) i Three Dialogues (ATRL, 2011). 

Współredagował specjalne wydanie „Journal of Beckett Studies” 

na temat performansu (23.1.2014) z Jonathanem Heronem, 

z którym w 2013 roku założył Samuel Beckett Laboratory. 

Jest współtwórcą Samuel Beckett Summer School 

oraz współprzewodniczącym Beckett Working Group dla IFTR. 

Rok 2016 spędził na Uniwersytecie w Yale jako visiting research 

fellow . 

Jonathan Heron – jest praktykiem teatralnym oraz badaczem teatru i performansu. 

Piastuje funkcje nauczyciela akademickiego i zastępcy dyrektora IATL na Uniwersytecie 

w Warwick. Wcześniej pracował jako adiunkt w centrum CAPITAL (z The Royal 

Shakespeare Company) oraz jako Youth Arts Leader teatru Pegasus w Oksfordzie 

podczas jego pięćdziesiątej rocznicy. Reżyserował Diary of a Madman & Discords 

(Warwick Arts Centre) i Rough for Theatre II oraz Ohio Impromptu (Oxford Playhouse), 

a jako drugi reżyser Kroki oraz Kołysankę (Den Nationale Scene, Bergen). Główną rolę 

odgrywała w nich Rosemary Pountney, z którą współpracował przy kilku projektach 

związanych z twórczością Becketta. 
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COMPANY – warsztaty The Máskara Company oraz Teatru Gdynia Główna. 

Prowadzenie: Robson Corrȇa de Camargo 

16 – 18 maja 2018  (Teatr Gdynia Główna)  

Grupa Máskara – Centrum Badań FEDERAL UNIVERSITY OF GOIÁS, Brazylia – 

przeprowadzi warsztat inspirowany Towarzystwem Samuela Becketta. Spektakl Máskary 

Companhia miał premierę podczas Beckett Festival w Buenos Aires w Argentynie w 2009 roku. 

Warsztat jest organizowany przez Uniwersytet Gdański w ramach Samuel Beckett Seminar 2018, 

we współpracy z Teatrem Gdynia Główna. 

 

 

Robson Corrȇa de Camargo – uzyskał tytuł doktora 

na Uniwersytecie w São Paulo. Twórca Interdisciplinary 

Postgraduate Program in Cultural Performances 

(interdyscyplinarnego podyplomowego kursu z zakresu 

przedstawień kulturowych) w Federal University of Goiás, 

w centrum Brazylii, gdzie pracuje od 2002 roku. 

Od roku 1995 pracuje na tekstach Becketta jako reżyser, 

do tej pory zrealizował między innymi: Czekając na 

Godota, Co gdzie, Cascando, Towarzystwo, Grę Becketta 

oraz jednoaktówki pisarza. Autor i edytor następujących 

książek: Theatrical Games of Viola Spolin, a pedagogy of 

experience (z Karine Ramaldes); Brazilian Theater, 1970-

2010 (z Evą Bueno); The World Is a Windmill. Reflections 

on 20th Century Folk Theater; The Gestual in the Theater. 

Corrêa de Camargo jest członkiem Rady Redakcyjnej 

Anthem Press (performance i teatr) oraz Rady Redakcyjnej 

czasopisma akademickiego Moringa (UFPb). 

MÁSKARA 

 

– nazwa została zainspirowana językiem Arabskim, 

w którym máskara oznacza szyderczego bufona, rzecz, lub 

niepoważnego człowieka; lub, stylizowaną reprodukcję 

twarzy ludzkiej, lub pyska zwierzęcego, którą aktorzy 

zasłaniają całą twarz lub jej część w ramach 

charakteryzacji; to również fantazja, przebranie; 

lub fizjonomiczna ekspresja aktora wyrażająca stan 

emocjonalny postaci przez niego przedstawianej. Maska 

w rytuałach i ucztach oznacza zarówno to, co kryje głowę 

i ciało, jak i osobę ją noszącą, oraz tego, kto się wciela 

w jakąś rolę. Maska niesie w sobie znaczenie oraz kontekst. 
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Between.Sesje naukowe 
 

READING MAPS IN LITERATURE AND THEATRE 

„Dziady” Adama Mickiewicza – rozmowa z udziałem Piotra Tomaszuka.  

We współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim 

Romantyzmem 
Piątek, 18.05.2018, godz. 10.00-12.00 (Dworek Sierakowskich, Sopot) 

 

 

Piotr Tomaszuk (ur. w 1961 w Białymstoku) – reżyser, autor 

scenariuszy teatralnych, założyciel działającego w Supraślu Teatru 

Wierszalin. Studiował na Wydziale Wiedzy o Teatrze Państwowej 

Wyższej Szkoły Teatralnej, następnie Reżyserii Teatru Lalek w 

Białymstoku. Wyróżniony najważniejszymi nagrodami ludzi teatru, 

m.in. Nagrodą im. Konrada Swinarskiego (1993), Nagrodą im. Leona 

Schillera (1995), nagrodą Krytyków Polskiego Ośrodka ITI, 

oraz Srebrnym Medalem Gloria Artis (2006). 

Kierowany przez niego Teatr Wierszalin w okresie 

swojej dwudziestopięcioletniej działalności trzykrotnie zdobywał 

prestiżową nagrodę Fringe First na Festiwalu w Edynburgu (za 

Turlajgroszka w 1993, Merlina w 1994,  i za Medyka Felixa w 1997). 

Był też wielokrotnie nagradzany na teatralnych  festiwalach w kraju ( 

m.in. Grand Prix Festiwalu Sztuk Współczesnych RAPORT w Gdyni 

dla spektaklu Bóg Niżyński) i za granicą ( m.in. Grand Prix na 

Przeglądzie Teatrów Alternatywnych „Koprziva” w Czechach 

zdobyło przedstawienie Święty Edyp). 

Najważniejsze spektakle przygotowywane według własnych scenariuszy: O medyku Felixie 

(1986), Turlajgroszek (1987), Turlajgroszek – historia prawdziwa” (1990) – współautorem 

tej drugiej wersji przedstawienia był Tadeusz Słobodzianek, Głup – Pasja Zabłudowska 

(1997), Ofiara Wilgefortis (2000), Święty Edyp (2004), Bóg Niżyński (2006), Wierszalin. 

Reportaż o końcu świata według książki o tym samym tytule autorstwa 

Włodzimierza Pawluczuka (2007),  Statek błaznów (2010), Traktat według Traktatu 

o manekinach Brunona Schulza (2011), Wziołowstąpienie (2015), Dziady. Noc pierwszą 

(2016), Dziady. Noc drugą (2017) oraz Wykład według Ksiąg narodu polskiego i 

pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza (2017). 
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Piotr Tomaszuk wielokrotnie współpracował z Teatrem Telewizji realizując m.in. Klątwę 

według Stanisława Wyspiańskiego,  Prawiek i inne czasy wg Olgi Tokarczuk, Żywot Józefa 

Mikołaja Reja w adaptacji Kazimierza Dejmka, Historyję o chwalebnym zmartwychwstaniu 

Pańskim według Mikołaja z Wilkowiecka), a także z Teatrem Polskiego Radia 

(m.in. nagrodzone w Gdyni i na Festiwalu Prix Europa w Wenecji słuchowisko 

Ofiara Wilgefortis).  

W okresie swojej działalności reżyserował i kierował artystycznie teatrami lalek 

„Miniatura”w Gdańsku, „Banialuka” w Bielsku-Białej i „Guliwer” w Warszawie. 

Reżyserował gościnnie w teatrach dramatycznych realizując m.in. Operę za trzy grosze 

Bertolda Brechta (Teatr Dramatyczny w Ostrawie, Czechy), Matkę Joannę od aniołów  

według Jarosława Iwaszkiewicza (Teatr Dramatyczny w Legnicy), 

Mazepę Juliusza Słowackiego (Teatr Polski w Warszawie). 

 

READING MAPS IN LITERATURE AND THEATRE – sesje otwarte 

Piątek, 18.05.2018, godz. 13.00-17.00 (Uniwersytet Gdański, Neofilologia, sala 370) 

 

READING MAPS IN LITERATURE AND THEATRE 

Reading Maps – seminarium naukowe z udziałem Pawła Potoroczyna, 

Przemysława Czaplińskiego, Stanleya E. Gontarskiego, Nicholasa Johnsona, 

Jonathana Herona oraz Wolfganga Görtschachera 

Sobota, 19.05.2018, godz. 10.00-13.00 (Dworek Sierakowskich, Sopot) 

 

PAWEŁ POTOROCZYN – dyrektor Generalny, SWPS 

Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, Polska. 

W latach 2008-2016 był dyrektorem Instytutu 

Adama Mickiewicza. W 1992 roku rozpoczął służbę publiczną 

jako prezes PAP, był również konsulem ds. kultury w 

Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles. Założyciel 

i pierwszy dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Nowym 

Jorku. W roku 2005 objął IKP w Londynie. 

Autor nagrodzonej NIKE powieści Ludzka rzecz, 

publikuje między innymi w: „Tygodniku Powszechnym”, 

„Rzeczpospolitej”, „Brief”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. 

Od 2017 roku Dyrektor Generalny Uniwersytetu SWPS, 

pierwszego prywatnego uniwersytetu przymiotnikowego w 

Polsce. 
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PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI – profesor zwyczajny; 

historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, 

krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury 

(UAM, Poznań), kierownik specjalności krytycznoliterackiej, 

członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 

dziesięciu książek – ostatnio: Polska do wymiany (2009), 

Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016). 

Redaktor tomów zbiorowych – m. in.: Nowoczesność i 

sarmatyzm (Poznań 2011), Literatura ustna (2011), Kamp. 

Antologia przekładów (współredaktor: Anna Mizerka; 2013). 

Kurator wielu cyklów dyskusyjnych - m. in. „Moc truchleje. 

Debaty o polskim katolicyzmie” (Centrum Kultury Zamek, 

Poznań), „Boskie narracje. O wierze, religii i bogach rozmowy 

z pisarzami” (Teatr Polski, Poznań 2015/2016); „Bioklasy: 

segregacje i sojusze” (Warszawa 2016). „Nie-boskie narracje. 

O lęku i gniewie” (Teatr Polski, Poznań 2016/2017), 

„Prognozowanie teraźniejszości” (UAM, Poznań 2016/2017). 

Wykładowca gościnny wielu uczelni zagranicznych (Niemcy, 

Belgia, Francja, Wielka Brytania, Węgry, USA). Laureat 

nagród: im. L. Frydego (1997), Fundacji im. Kościelskich 

(1998), im. Kazimierza Wyki (2004), im. Jana Długosza 

(2017). Przedmiot badań: literatura (polska) i problemy późnej 

nowoczesności. 

 

WOLFGANG GÖRTSCHACHER – Senior Assistant 

Professor na Uniwersytecie w Salzburgu, autor książek: 

Little Magazine Profiles: The Little Magazines in Great 

Britain 1939-1993 (1993) i Contemporary Views on the Little 

Magazine Scene (2000), właściciel i dyrektor wydawnictwa 

Poetry Salzburg, redaktor „Poetry Salzburg Review”, 

współredaktor „Moderne Sprachen”, przewodniczący AAUTE 

(Austrian Association of University Teachers of English). 
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BECKETT’S FACES 
18 – 19 maja 2018 (Dworek Sierakowskich, Sopot) 

Konferencja naukowa oraz rozmowy seminaryjne z udziałem:  

• Andrzeja Stasiuka,  

• Jarosława Freta i Octaviana Saiu,  

• Robsona Corrȇa de Camargo,  

• S.E. Gontarskiego,  

• Olgi Kubińskiej,  

• Joanny Lisiewicz i Bartosza Lutostańskiego  

• oraz Przemysława Wasilkowskiego 

 

JAROSŁAW FRET – założyciel i lider Teatru ZAR, reżyser, 

aktor; dyrektor Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, wykładowca 

Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, 

Filia we Wrocławiu, kurator programu teatralnego w ramach 

Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W latach 1999-2002 

zrealizował szereg wypraw do Gruzji, Armenii i Iranu, 

prowadząc poszukiwania w obrębie najstarszych form muzyki 

chrześcijańskich kościołów wschodnich. W kolejnych latach 

wspólnie z członkami Teatru ZAR organizował wyprawy 

badawcze na grecką górę Atos, Sardynię i Korsykę, do Armenii, 

Turcji i Izraela. 

Reżyser pięciu spektakli grupy: Tryptyk Ewangelie dzieciństwa był pokazywany m.in. w 

Los Angeles, Florencji, San Francisco, Chicago, Sybinie, Atenach, Edynburgu, Madrycie, 

Belgradzie, Paryżu, Kairze, Seulu, Nowym Delhi, Rio de Janeiro i Sao Paulo. W listopadzie 

2013 roku ukończył pracę nad spektaklem Armine, Sister, do którego opracował oryginalną 

dramaturgię muzyczną i specjalną architekturę. W 2016 roku podczas Olimpiady Teatralnej 

we Wrocławiu premierę miał jego najnowszy spektakl Medee. O przekraczaniu. Fret 

wykłada i prowadzi warsztaty w Polsce i za granicą. Uhonorowany m.in.: przyznawanym 

przez magazyn „Los Angeles Times” tytułem Best New Music Theater (2009) 

i Wrocławską Nagrodą Teatralną za Tryptyk Ewangelie dzieciństwa (2010). Pomysłodawca i 

koordynator licznych projektów realizowanych w Polsce i za granicą w ramach programu 

Instytutu Grotowskiego, m.in.: Olimpiady Teatralnej we Wrocławiu w 2016 roku, Roku 

Grotowskiego UNESCO 2009, programu Masters in Residence oraz Międzynarodowego 

Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy”. Dzięki jego staraniom w 2010 roku 

otwarta została nowa siedziba Instytutu Grotowskiego: Studio na Grobli. 
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dr OCTAVIAN SAIU – wykładał teatrologię i literaturę 

dramatyczną na Narodowym Uniwersytecie Teatru 

i Kinematografii (NUTC) w Bukareszcie oraz na Uniwersytecie 

w Otago (Nowa Zelandia), a także, jako profesor wizytujący, 

na Uniwersytecie Londyńskim oraz na uniwersytetach w Tokio 

i w Lizbonie. Jest doktorem teatrologii NUTC i literatury 

porównawczej Uniwersytetu Otago. Aktywnie uczestniczy 

w wielu międzynarodowych wydarzeniach teatralnych 

i konferencjach naukowych w Ameryce Północnej, Australazji 

i Europie, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu w Edynburgu, 

gdzie był przewodniczącym konferencji poświęconej 

Samuelowi Beckettowi (2013).  
Od 2004 roku piastuje funkcję przewodniczącego konferencji organizowanych w ramach 

Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Sibiu. Jest Pomocniczym Sekretarzem 

Generalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC) 

i przewodniczącym Sekcji Rumuńskiej (Teatrologia) stowarzyszenia. Opublikował osiem 

książek o teatrze, a jego artykuły ukazały się w kilku międzynarodowych pismach. Laureat 

Nagrody Krytyków (2010) i Nagrody Zrzeszenia Artystów Teatralnych (UNITER, 2013). 

Jego najnowszą publikacją w języku angielskim jest monografia Hamlet and the Madness 

of the World (2016). 
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Prof. UG., dr hab. OLGA KUBIŃSKA – kierownik Katedry 

Translatoryki Instytuty Anglistyki i Amerykanistyki 

na Uniwersytecie Gdańskim, translatolożka, literaturoznawczyni, 

poetka. Naukowo zajmuje się angielskim piśmiennictwem 

renesansowym, literaturą Holokaustu, przekładoznawstwem. 

Jest autorką monografii Przybyłem tu, by umrzeć (słowo/obraz 

terytoria, 2013), za którą otrzymała nagrodę „Literatury 

na świecie” i redaktorką naukową książki Retoryka umierania. 

Angielskie mowy pożegnalne doby Tudorów i Stuartów 

(słowo/obraz terytoria, 2016). 

Współredaguje serię Przekładając nieprzekładalne. Tłumaczyła wiersze Geoffreya Hilla, 

George’a Szirtesa, Ireny  Klepfisz  i Desmonda Grahama; współtłumaczyła powieść 

Anthony’ego Burgessa Śmierć w Deptford (Death in Deptford), eseje George’a Steinera, 

Seamusa Heaneya. Franka Kermode’a i Alexandre’a Koyrégo.  

Opublikowała cztery tomy wierszy: Biały kwadrat i inne obrazy, słowo/obraz terytoria, 

1995, za który otrzymała Literacką Nagrodę Miasta Gdańska; Zaduszki, Biblioteka Toposu, 

2011; życie. wydanie drugie poprawione, słowo/obraz terytoria, 2014 i body art, 

słowo/obraz terytoria, 2016. Publikowała w „Poetry Wales” (UK), „Kresach”, „Zeszytach 

Literackich”, „Odrze”, „Toposie”, „Przeglądzie politycznym”, „Tekstualiach”, 

„Migotaniach”, „Autografie”.  Tłumaczona na język angielski. 

 

Pracuje nad monografią i antologią tłumaczeń wierszy Holokaustowych (Rozdwojony język. 

Bilingwalne poetki Holokaustu). Bada reprezentacje Holokaustu w literaturze (głównie 

anglojęzycznej i polskiej) ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji i doświadczenia 

kobiet. Studiuje jidysz na Hebrew University of Jerusalem. 

Mieszka w Gdańsku-Oliwie. Lubi podróże, muzykę, British Library, Tate Modern i psy. 
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dr JOANNA LISIEWICZ – gdynianka; absolwentka 

Filologii Polskiej na Uniwersytecie  Gdańskim; autorka książki 

o Milczeniu w teatrze Tadeusza Różewicza i Samuela Becketta, 

scenariusza   15 urodziny Infantki (Człowiek w probówce. 

Antologia komiksu polskiego, Egmont 2004) 

oraz wielu artykułów o literaturze, teatrze i filmie, 

opublikowanych na łamach „Toposu”, „Tekstualiów”, „Teatru” 

oraz w tomach naukowych. W zakresie poszukiwań badawczych 

interesuje się  pozawerbalnymi środkami ekspresji w dramacie 

i teatrze. Członkini grupy badawczej Beckett Research Group 

in Gdańsk. Współorganizatorka konferencji literackiej 

poświeconej życiu i twórczości Tadeusza Różewicza Oko Poety 

(2006). Jurorka Gdyńskiej Alternatywnej Nagrody 

Dramaturgicznej na Festiwalu R@port w Gdyni (2017); 

ekspert do spraw edukacji teatralnej dla młodzieży Gdańskiego 

Teatru Szekspirowskiego; prelegentka na wielu ogólnopolskich 

i międznawowych konferencjach naukowych. 

 

dr BARTOSZ LUTOSTAŃSKI – adiunkt w Katedrze 

Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 

w Olsztynie, kierownik Olsztyńskiego Zespołu Badań 

nad Narracją (ORGIN), członek European Narratological 

Network i International Society for the Study of Narrative, 

tłumacz, współorganizator konferencji BETWEEN.POMIĘDZY 

w Sopocie (od 2010 roku). Autor licznych prac z zakresu teorii 

literatury, narratologii, literatury brytyjskiej i irlandzkiej. 

Zajmuje się brytyjską i polską współczesną prozą 

eksperymentalną. Jego monografia dotycząca powojennej prozy 

Samuela Becketta i Witolda Gombrowicza zdobyła nagrodę 

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na najlepszą 

rozprawę doktorską w 2016 roku. 
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Fot. Joanna Gind 

PRZEMYSŁAW WASILKOWSKI – jest absolwentem 

Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 

Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 1994–1999 

pracował w Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards 

w Pontederze we Włoszech. Współpracował między innymi 

z Teatrem Nowym w Łodzi, Teatrem Polskim w Poznaniu, 

Teatrem Bretoncaffe w Warszawie, Teatrem Studio w Warszawie 

czy Teatrem Śląskim w Katowicach. Wasilkowski współpracował 

również z teatrami za granicą (Zona Castaglia w Turynie, 

ARCAT i Atelier Monique Stalens w Paryżu). Zajmuje się także 

reżyserią. W swoim dorobku posiada kilka autorskich spektakli 

(Lament Doctoris Fausti, Zona Tenebrarum, Stany szoku i SAM), 

które były prezentowane na wielu festiwalach w Polsce 

i za granicą. Spektakl SAM, oparty na tekstach Williama 

Szekspira, Samuela Becketta i Sarah Kane został nagrodzony 

w konkursie SzekspirOFF (2016, XX Festiwal Szekspirowski) 

oraz na Sopockich Konsekwencjach Teatralnych (2017). 

Od 2012 roku Wasilkowski jest doktorantem PWSFTviT 

w Łodzi, a promotorem jego przewodu doktorskiego jest profesor 

Krystian Lupa. Stale współpracuje z Beckett Research Group 

in Gdańsk. 
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Between.Filmy 

UCHO WEWNĘTRZNE – REŻ. MAGDALENA GUBAŁA, SZYMON ULIASZ 

WTOREK, 15 maja 2018, godz. 18.00 (Teatr BOTO, Sopot) 

 

 

Scenariusz i reżyseria:  

Magdalena Gubała, Szymon Uliasz 

Operatorzy:  

Piotr Michalski, Krzysztof Bartuzin 

Montaż: Maciej Walentowski 

Muzyka: Mikołaj Trzaska 

Dźwięk: Marcin Lenarczyk 

Producent: Magic Production 

Koproducent: Instytucja Filmowa 

„Silesia-Film”, Studio Filmowe 

LADACHWILA, Cor Leonis 

Production 

74 min. 

Ucho wewnętrzne to muzyczny esej o spotkaniach różnych osobowości w twórczym procesie. 

To historia o spełnionym marzeniu człowieka, który rzucił studia plastyczne i zaryzykował – zaczął 

grać na saksofonie. Formalna strona filmu podporządkowana jest muzyce, jej zmiennym, nierzadko 

„połamanym” rytmom. Rzecz opowiada o  wewnętrznym pejzażu Mikołaja Trzaski, 

w szczególności zaś o jego inspiracjach i twórczych przyjaźniach, m.in. z pisarzem Andrzejem 

Stasiukiem. 

Magdalena Gubała  – reżyserka, scenarzystka, scenograf, autorka teledysków. W 2012 roku wraz 

z Szymonem Uliaszem laureatka Nagrody im. Andrzeja Munka za Najlepszy Debiut Reżyserski 

(film Ścinki). Realizatorka dźwięku dokumentu antropologicznego Pogłosy, powidoki (2011). 

Absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikowała 

na łamach miesięcznika „Ruch Muzyczny” i kwartalnika „Konteksty”. 

Szymon Uliasz – reżyser dokumentów antropologicznych: Pogłosy, powidoki (2011), Błędne mapy 

(2014), twórca teledysków.  W 2012 roku wraz z Magdaleną Gubałą laureat Nagrody im. 

Andrzeja Munka za Najlepszy Debiut Reżyserski (film Ścinki). Doktorant w Instytucie Etnologii 

i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 roku otrzymał 

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w dziedzinie filmu. 
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… JAK OBŁOKI … – DOKUMENTACJA WARSZTATÓW S.E. GONTARSKIEGO 

ŚRODA, 16 maja 2018, godz. 21.00 (Teatr BOTO, Sopot) 

 

Reżyseria: S.E. Gontarski (Florida State University) 

Współpraca: Magdalena Gubała, Szymon Uliasz  

Zdjęcia: Piotr Michalski 

Dźwięk i muzyka: Marcin Lenarczyk  

Montaż: Szymon Uliasz 

 

Występują: 

Jon McKenna 

Lil Warren   

 

Specjalne podziękowania dla Antoniego Libery  

za udostępnienie polskiego przekładu … jak obłoki… 

 

Organizacja warsztatów 

Tomasz Wiśniewski 

Katarzyna Kręglewska 

Światowa prapremiera filmu, dokumentującego efekt przeprowadzonego przez S.E. Gontarskiego 

warsztatu teatralnego wokół utworu Samuela Becketta … jak obłoki … .  

Warsztaty przeprowadzono w ramach VIII Festiwalu Between.Pomiędzy w maju 2017 roku 
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Z TEGO SAMEGO OGRODU – FILM O BRACIACH ZIELIŃSKICH 

NIEDZIELA, 20 maja 2018, godz. 19.00 (Teatr BOTO, Sopot) 

 

Jerzy Zieliński 

 
 

Wojciech Zieliński 

Film dokumentalny o braciach artystach, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w swoich dziedzinach. 

Wojciech – malarz – żyje i tworzy w Szczecinie, zdobywa nagrody, uznanie i uczy młodzież 

w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Jerzy, operator filmowy, autor zdjęć do wielu polskich 

i zagranicznych filmów, mieszka w USA i w Polsce. Ma na swoim koncie liczne nagrody, szacunek 

środowiska filmowego. Podobnie jak brat naucza – jest wykładowcą łódzkiej „Filmówki”, prowadzi 

warsztaty, m.in. dotyczące sztuki operatorskiej. Obaj skupiają się na obrazach: Wojciech 

na tych tradycyjnych, Jerzy zaś na filmowych. Film nosi tytuł Z tego samego ogrodu… –

bo z niego wyszli. 

Scenariusz i realizacja: Marek Osajda 

Zdjęcia i montaż: Bartosz Jurgiewicz 

 

Dokument przygotowany w ramach projektu „Stypendium twórczego Miasta Szczecina”  

i dzięki wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Between.Koncerty 

ANDRZEJ STASIUK & MIKOŁAJ TRZASKA 

Wtorek, 15 maja 2018, godz. 21.00 (Teatr BOTO, Sopot) 

 

Mikołaj Trzaska  –  urodzony w Gdańsku, saksofonista, 

klarnecista basowy, kompozytor, w latach 1988- 91 studiował 

sztuki piękne.  

Wyrósł na gruncie yassu – artystyczno-społecznego ruchu, 

który na przełomie lat 80. i 90. zbuntował się przeciw skostnieniu 

krajowego jazzowego środowiska.  Trzaska był współzałożycielem 

najważniejszej formacji yassu – legendarnej Miłości oraz (wciąż 

aktywnego) Łoskotu. Choć impet yassu wygasł 

wiele lat temu, Trzaska stał się czołową postacią krajowej sceny 

improwizowanej.  

Po okresie yassowym, nagrał kilka skupionych i wyciszonych płyt 

z braćmi Olesiami.  Akompaniował także poetom – Świetlickiemu 

i Andruchowyczowi, tworzył projekty muzyczno-literackie 

z Andrzejem Stasiukiem.  

Dziś jest liderem międzynarodowego tria Volumen, członkiem 

m.in., Bassisters Orchestra czy Shofar – wykonujacego muzykę 

żydowską. Przede wszystkim jednak realizuje się na gruncie 

radykalnego free jazzu, współpracując z tuzami światowej wolnej 

improwizacji, m.in. z: Peterem Brötzmannem, Joe McPhee, Kenem 

Vandermakiem, Peterem Friisem Nielsenem, Michaelem 

Zerangiem, Clementine Gasser, Johnem Tchikai, Noelem Akchote.  
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UWOLNIONE DŹWIĘKI – MACIEJ RYCHŁY, MATEUSZ RYCHŁY 

Środa, 16 maja 2018, godz. 21.30 (Teatr BOTO, Sopot) 

 

Ideą projektu Uwolnione dźwięki jest odczytanie muzyki z obrazów zawierających zapis nutowy.  

W swoich założeniach jest to więc projekt interdyscyplinarny, łączący dźwięk i sztukę wizualną, 

muzykę dawną i historyczne malarstwo europejskie. W wydarzeniu, jakim są Uwolnione dźwięki, 

koncert, pokaz, spektakl i wykład łączą się, zapewniając nowoczesną w przekazie podróż 

w głąb historii kultury europejskiej. 
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BOTO WILD JAM: LESZEK KUŁAKOWSKI & GOŚCIE – wydarzenie towarzyszące 

Czwartek, 17 maja 2018, godz. 21.30 (Teatr BOTO, Sopot)  

 

Kolejna odsłona BOTO Wild Jam, czyli cotygodniowe spotkania 

z najlepszymi artystami pomorskiej i krajowej sceny muzycznej, 

okraszone smakiem i zapachem bourbonu „dzikiego indyka”.  

Tym razem gospodarzem będzie Leszek Kułakowski, 

który zagra z zaproszonymi przez siebie gośćmi. 

Leszek Kułakowski – kompozytor, pianista jazzowy, teoretyk muzyki, pedagog, 

zwany przez krytykę „wizjonerem jazzu”. Kompozytor ponad 150 utworów jazzowych 

na zróżnicowane obsady instrumentalne i instrumentalno-wokalne, od zespołów jazzowych po big-

bandy i orkiestry symfoniczne. Tworzy także muzykę współczesną, jest zwany guru 

„trzeciego nurtu” – łączącego muzykę współczesną z jazzem.  

Jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem i założycielem kierunku jazz i muzyka 

estradowa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Prowadzi klasę kompozycji 

i Big Band AM w Gdańsku.  

W twórczości kompozytorskiej zafascynowany jest jazzem, traktowanym jako tworzywo 

uniwersalnej narracji muzycznej. W małych formach jazzowych eksperymentuje 

z materią dźwiękową łącząc treści jazzowe z aleatoryzmem, serializmem, polimodalizmem 

i politonalnością. Fascynacja muzyką i osobowością Krzysztofa Komedy inspiruje Kułakowskiego 

do organizacji Komeda Jazz Festival, by kultywować i rozwijać twórczo 

dzieło Krzysztofa Komedy, zwanego „Chopinem Jazzu”. 

Muzycy biorący udział w jam session – wstęp wolny. 
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WOJTCZAK/GRUSZCZYŃSKA/PATER/PIOTROWICZ – wydarzenie towarzyszące 

Piątek, 18 maja 2018, godz. 21.30 (Teatr BOTO, Sopot) 

Skład: 

Irek Wojtczak – saksofony 

Lena Gruszczyńska – wokal  

Kamil Pater – gitara 

Kamil Piotrowicz – piano 

 

Irek Wojtczak – saksofonista, improwizator, aranżer, twórca nieprzewidywalny, wymykający się 

jednoznacznym definicjom muzyki. Znakomicie wpisał się w polską scenę muzyczną gdzie jako lider, 

sideman czy solista nagrał ponad czterdzieści albumów. Został on doceniony przez czołowych 

amerykańskich krytyków magazynów „All About Jazz” i „The New York City Jazz Record”, takich jak: 

Karl Ackermann, C.Michael Bailey, Budd Kopman czy Ken Waxman. Utwór z płyty Irek Wojtczak Folk Five 

ukazał się na samplerze dołączonym do brytyjskiego miesięcznika muzycznego „The Wire” (listopad 2015). 

Kamil Pater – gitarzysta, improwizator, producent muzyczny, twórca muzyki do spektakli teatralnych. 

Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Współtwórca jednych z najbardziej wyróżniających się 

zespołów na scenie muzyki alternatywnej i jazzowej: JAAA!, Contemporary Noise Quartet/Quintet/Sextet, 

Dziki Jazz, Irek Wojtczak Bees Knees. Nominowany do Fryderyków w kategorii Jazzowy debiut roku 

za płytę Dziki Jazz. W ostatnim czasie poświęcił się produkcji muzyki i eksperymentom współtworząc 

wiele projektów, w tym projekt SHMIB (Symultaniczna Hybryda Muzyki Improwizowanej z Bio artem) 

autorstwa wybitnego artysty Elvina Flamingo. 

Kamil Piotrowicz – kompozytor, pianista. Nominowany do nagrody „Fryderyk 2017” za drugą, autorską 

płytę „Popular Music” nagraną z zespołem „Kamil Piotrowicz Sextet”. Laureat wielu festiwali i konkursów 

jazzowych, m. in. Jazz Nad Odrą (Nagroda Indywidualna za Kompozycję), Krokus Jazz Festiwal (Grand 

Prix), Blue Note Jazz Competition (Grand Prix), Ogólnopolski Przegląd Zespołów Jazzowych i Bluesowych 

w Gdyni (Grand Prix). Ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie w klasie kompozycji prof. zw. dra hab. 

Leszka Kułakowskiego na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W 2015 roku odbył sześciomiesięczne 

stypendium w „Rhythmic Music Conservatory” w Kopenhadze. Kontynuuje studia magisterskie na obydwu 

uczelniach.  W 2016 roku został wyróżniony nagrodą "Młody Twórca Kultury" Miasta Gdańska, Stypendium 

Ministra Kultury oraz Stypendium Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Koncertował w wielu 

państwach Europy (m. in. w Danii, w Szwecji, w Niemczech, w Belgii, w Czechach i na Węgrzech). 
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PIOTR KRĘPEĆ: FINGERSTYLE I OKOLICE 

Sobota, 19 maja 2018, godz. 20.00 (Młody Byron – Dworek Sierakowskich w Sopocie) 

 

Piotr Krępeć – powszechnie zaliczany jest do grona gitarzystów fingerstyle, okrzyknięty przez 

Magazyn „Top Guitar”: „objawieniem i wielką nadzieją polskiej gitary”. Artysta nieustannie 

wymyka się jednoznacznym kwalifikacjom. Nieco znudzony typowo fingerstyle'owym graniem, 

w którym na piedestale stoi sprawność techniczna (gitarzysta gra równocześnie linię melodyczną, 

bas i elementy perkusyjne), coraz częściej ucieka w stronę minimalizmu. Podczas koncertu 

łączy dwa, niemalże skrajne, repertuary – skomplikowane technicznie, widowiskowe utwory 

z płyty In Substance, wpisujące się w konwencję fingerstyle oraz najnowsze kompozycje 

na gitarze barytonowej solo, oscylujące między smooth jazzem, muzyką ilustracyjną a medytacją. 
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MACIEJ SADOWSKI KWADRAT– wydarzenie towarzyszące 

Sobota 19 maja 2018, godz. 21.00 (Teatr BOTO, Sopot) 

Skład: 

Dawid Lipka – trąbka 

Michał Jan Ciesielski – saksofon 

Maciej Sadowski – kontrabas 

Tomasz Koper – perkusja 

 

Maciej Sadowski Kwadrat to projekt solowy, do którego muzyk dojrzewał przez jakiś czas – 

studiując klasykę i jazz, grając jako muzyk sesyjny w wielu projektach jazzowych 

oraz rozrywkowych, współtworząc muzykę z Sekstansem, Almost Jazz Group 

czy Marcinem Świetlickim i Zgniłością. 

 

Potrzeba stworzenia czegoś własnego, nie tylko pod względem nazwy, ale i mieszczącej się 

pod nią twórczości, pojawiła się u muzyka już dawno. Od kilku lat pisał, poszukując 

własnego stylu. MS2 to ostatecznie muzyka wywodząca się z jazzu, ale znacznie wychodząca 

poza klasyczne ramy tego gatunku, zarówno jeśli chodzi o instrumentarium, jak i kompozycje 

oraz aranżacje. Odzwierciedla muzyczne podróże artysty, jego inspiracje i potrzeby. 

 

Do współpracy Sadowski zaprosił bliskich przyjaciół, z którymi spotyka się i rozumie 

zarówno muzycznie, jak i w życiu prywatnym. Dzięki temu ostateczny produkt 

jest po części dziełem wspólnym, który był szlifowany podczas wielu inspirujących spotkań. 
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Between.Wystawy   

TADEUSZ RÓŻEWICZ W KARKONOSZACH:  

WYSTAWA FOTOGRAFII ZBIGNIEWA KULIKA  

[14-27 maja 2018 r., Wydział Neofilologii UG] 

Poniedziałek, 14 maja 2018, godz. 11.00 (Uniwersytet Gdański, Budynek Neofilologii, aula 24) – 

Wernisaż wystawy oraz wykład Zbigniewa Kulika 

 
Okładka albumu wydanego przez Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu (2011) 

Autor wystawy towarzyszył Tadeuszowi Różewiczowi (1921-2014), wybitnemu twórcy kultury 

polskiej,  w czasie jego pobytów w Karkonoszach i miał możliwość wykonania wielu zdjęć 

dokumentacyjnych, z których potem wybrał trzydzieści cztery na tę wystawę. Jej celem jest 

pokazanie mistrza pióra i jego niezwykłej osobowości na tle „Gór Olbrzymich” – jak to kiedyś 

nazywano Karkonosze – oraz miejsc, w których pisarz przebywał. Inicjatywa wykonania fotografii 

najczęściej pochodziła od fotografującego, ale zdarzało się również, że i od samego poety, 

który zauroczony danym miejscem lub obiektem pragnął jego uwiecznienia. 

Niektóre zdjęcia wykorzystywane były później jako ilustracje do wydawnictw związanych z poetą: 

monograficznego dzieła Tadeusz Różewicz z cyklu „A to Polska właśnie", dwumiesięcznika 

literackiego „Topos", kwartalnika „Śląsk", czy też do tomiku wierszy Wyjście (gdzie jedną 

z fotografii opublikowano na drugiej stronie okładki). Wiele z tych zdjęć wydano również 

w albumach: Tadeusz Różewicz w Karkonoszach (2011, 2014) oraz Tadeusz Różewicz w fotografii 

(2018). 

Kuratorem wystawy jest dr Joanna Lisiewicz – gdynianka; absolwentka Filologii Polskiej 

na Uniwersytecie  Gdańskim; autorka książki o Milczeniu w teatrze Tadeusza Różewicza 

i Samuela Becketta. 
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COLLAGE PAMIĘCI: WYSTAWA OBRAZÓW WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO  

[3 marca – 20 maja 2018 r., Teatr BOTO, Sopot] 

Niedziela, 20 maja 2018, godz. 19.00 (Teatr BOTO, Sopot) – finisaż wystawy 

 

 

*** 

Szczegóły i aktualności na stronie internetowej: www.between.org.pl oraz na Facebooku i Instagramie. 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie. 
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