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Wstępne słowa
Szanowni Państwo !
W latach 70 XX w, dzięki zaangażowaniu ar tystów cyrku tradycyjnego i działaczy kultury francuski cyrk przeszedł reformę i zapoczątkował nowy etap w dziejach historii sztuki ruchu. Francuski model
c yrku i organizacji kultur y stał się symbolem innowacji, ot war tości
i odwagi ar tystycznej. Sztuka cyrkowa we Francji cz y Kanadzie jest dziś
częścią dziedzict wa kulturowego, jest sz tuką uznaną i wspieraną pr zez
struktury państwowe.
Minęło 10 lat od momentu kiedy pier wsi zapaleńcy podjęli kroki w celu nobilitacji cyrku w Polsce. W roku 2005 grupa pasjonatów, zajmujących się cyrkiem,
żonglerką i przedstawieniami uliczn mi zorganizowała pier wsz y w Polsce Festiwal Nowego Cyrku i Teatru we Wrocławiu (2004 Stowar z yszenie Kejos The - at- er,
2005 Środkowoeuropejskie Spotkania Teatralno Cyrkowe). Ze względu na brak innych
danych przyjmuję tę datę za początek rozwoju nowego cyrku w Polsce.
Ten Przewodnik jest próbą podsumowania dekady i zgromadzenia informacji na temat
aktualnego krajobrazu polskiego nowoczesnego c yrku i sztuki ulicznej. Publikacja ta jest
poszerzona o inicjatywy z dziedziny sztuki plenerowej i w przestrzeni publicznej, (niekoniecznie
identyfikujące się z cyrkiem ale często prezentujące tę sztukę w ramach swojej działalności)
oraz niektóre inicjatywy komercyjne i z okręgu cyrku tradycyjnego.
Mam nadzieję, że praca ta prz ycz yni się do popular yzacji krajowych ar tystów, producentów,
pedagogów i ich projektów oraz pomoże w rozwoju i nobilitacji cyrku i teatru plenerowego jako
formy sztuki w Polsce.
W przewodniku zostały zamieszczone wszystkie zgłoszone inicjatywy i projekty z nadesłanymi
tekstami jak i znane mi inicjatywy, których źródłem były informacje znalezione w internecie. Nie
podejmowałam próby oceny projektów, lecz zakwalifikowałam je do poszczególnych działów:
Edukacja: zajęcia, projekty socjalne i festiwale dla młodzieży i dzieci
Projekty ar tystyczne: kolektywy, teatry, cyrki, ar tyści skupieni w organizacjach jak i grupy
nieformalne oraz ich spektakle i pokazy
Inspirowane cyrkiem: projekty podejmowane przez ludzi niekoniecznie uprawiających tę
dziedzinę sztuki
Agencje ar tystyczne: inicjatywy działające jako agencje i na rynkach świata.
Festiwale: cyrkowe i plenerowe
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Mar ta Kuczyńska - (Ar ta.Ku) Kejos

Niniejsz y Przewodnik jest również podsumowaniem
Ko n f e r e n c j i N ow y Cy r k i S z t u ka w Pr z e s t r z e n i Pu b l i c z n e j ,
która odbyła się prz y ok azji Carnavalu Sztuk–Mistrzów w Lublinie w dniach 23-25 lipca 2014 roku. Wydawnic two prz ygoto w a n e p r z e z M a r t ę K u c z y ń s k ą , w s p o m a g a n ą p r z e z p l a t fo r m ę
ar t yst yczno - badawczą Kejos zawiera podstawowe informacje o
w ydar zeniach, grupach, pr zedstawieniach, organizacjach, inicjaty wach i projektach z dziedziny nowego c yrku i sztuk i w pr zestr zeni
publicznej w Polsce.
K o n fe re n c j a by ł a p o ś w i ę co n a n i e t y l k o n a u k ow y m a s p e k to m b a d a ń n a d
c y r k i e m , a l e p o d ę ł a p ró b ę i n te gr a c j i ś ro d ow i s k b a d a c z y s z t u k p e r fo r m a tywnych i twórców związanych z nurtem Nowego Cyrku, popularyzując cyrk jako
dziedzinę sztuki i przedmiot badań. Program Konferencji składał się z dwóch części: Naukowej (wyk łady uznanych badacz y, referaty wybrane spośród nadesłanych
propoz ycji) oraz Branżowej (prezentacje projektów, grup i inicjatyw ar tystycznych).
Uczestniczyło w niej 200 widzów i zaproszonych gości z Polski i Europy.
M a my n a d z i e j ę ż e t o s p o t k a n i e a r t y s t ó w, p ro d u c e n t ó w, a n i m a t o ró w, b a d a c z y
i Przewodnik prz ycz ynią się do roz woju nasz ych dysc yplin, do wzajemnego poznania
i integracji środowisk , oraz do pełniejszego rozpoznania c yrku i działań plenerow ych
jako przestrzeni sztuk i i pola badań naukow ych. Dziękujemy za akty wność i inspirację. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym obrazem nowoczesnej sztuk i w Polsce
w niniejszym Przewodniku.
Zespół organizacyjny Konferencji:
Marta Kuczyńska - Kejos (pomysłodawca, koordynator konferencji)
Grzegorz Kondrasiuk - Zakład Teatrologii UMCS (koordynacja części naukowej)
Rafał Sadownik - Carnaval Sztuk-Mistrzów (gospodarz, producent)
Magdalena Zylik - Warsztaty Kultury (producent)
Joanna Witkowska - Kejos (PR i Media)
Kinga Podgajna - Kejos (komunikacja, targi sztuki)
Natalia Gorzelańczyk - Kejos (PR)
Sabina Drąg - Kejos (PR, wystawa)
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O Nowym Cyrku i Sztuce w Przestrzeni Publicznej w sieci
Wszystkie wygłoszone podczas Konferencji prelekcje można oglądnąć i wysłuchać na:
www.youtube.com
Archiwum tekstów i literatury po polsku o cyrku i sztuce plenerowej:
www.kejos.org/ar
Strona Konferencji: www.kejos.org/konferencja

rozrywką. Współczesny cyrk, który znalazł swoje istotne miejsce w pejzażu kulturowym
i społecznym obu Amer yk, Australii, w licznych krajach Europy i Azji, w swojej olbrz ymiej różnorodności stał się pełnoprawnym przedmiotem zainteresowań badawcz ych,
m. in. estetyki, teorii sztuki, krytyki artystycznej, pedagogiki czy kognitywistyki. Artyści
cyrkowi realizują wyrazistą misję społeczną, pracują na polu edukacji, wchodzą w relacje z wieloma dziedzinami sztuki, współtworząc np. nowoczesny język artystyczny sztuk
per formatywnych.
Od dekady tego rodzaju inicjatywy ar tystyczne i kulturalne trafiają również do
Polski. Tym samym pojawia się szansa na dopełnienie panoramy współczesnych praktyk
kulturowych.
Organizatorzy Konferencji

Cyrk jako sztuka i przedmiot badań
Współczesna humanist yk a wsk azuje na proces pr zemieszczania się obszarów kultur y
i sztuk i, na odmienne od odziedziczonych sposoby t wor zenia dzieł i uczestniczenia
w kulturze. Podejmując próby uchwycenia ruchomego, niestabilnego przedmiotu badań,
badacze sztuk performatywnych coraz odważniej wychodzą poza bezpieczne terytorium
„sztuk wysokich”, dokonują rozpoznania dziedzin spoza tradycyjnego kanonu, uważanych
za marginalne, o podejrzanym statusie, ale – i o niebywałym potencjale kulturotwórczym
i artystycznym.
Cyrk – zarówno ten dawny, tradyc yjny, jak i tz w. Now y Cyrk – to modelow y pr z yk ład
tak iego właśnie umyk ającego przedmiotu badań, wypar tego poza konwencję dyskursu naukowego. Tak jak historia c yrku w Polsce jest wciąż historią „nieopowiedzianą”
i „nienapisaną”, tak i współczesne drogi roz woju sztuk i c yrkowej (często diametralnie
odmienne od tradycyjnych), jak dotąd nie zmieściły się w spektrum postrzegania polskiej
krytyki sztuki, czy - szerzej - refleksji humanistycznej.
Tymczasem c yr k (a z właszcza nur t tz w. Nowego Cyr k u, roz wijając y się dynamicznie
od lat siedemdziesiątych XX wieku), ma dziś niewiele wspólnego z komercyjną, jałową
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Ot warcie Konferenc ji - Grzegorz Rzepecki - dyrek tor Warsztatów Kultury, R afał Sadownik - organizator C arnavalu Sztuk-Mistrzów,
Mar ta Kuczyńsk a - KOORDYNATOR KONFERENCJI / Platforma Ke jos, Grzegorz Kondr asiuk - ZAKŁAD TEATROLOGII UMCS fot. just yna szyszło

CIRCOSTRADA NET WORK
jest europejsk ą siecią gromadzącą profesjonalistów z
d z i e d z i ny s z t u k i p l e n e rowe j i ws p ó ł c ze s n e g o c y r k u,
pracująca na rzecz roz woju, organizacji i z większenia
rozpoznawalności tych sektorów w Europie. Sieć zajmuje się wymianą profesjonalistów,
gromadzi informacje i badania. Obecnie liczy 66 członków z 24 krajów europejskich i ze
świata.
Współzałożycielem i koordynatorem Sieci jest HorsLesMurs - francuskie centrum zasobów
sztuki plenerowej i cyrkowej.
Od 2003 roku, sieć rozwija kluczowe działania, takie jak: regularne spotkania członków,
organizacja seminariów, pr zeprowadzanie badań, t wor zenie forum umożliwiającego
współpracę, budowanie potencjału i roz wój profesjonalnych reprezentantów tego sektora. Wewnątrz szerokiej panoramy działalności, Sieć Circostrada kładzie duży nacisk na
upowszechnianie informacji wśród profesjonalistów zajmujących się współczesną sztuką
plenerową i cyrkową w całej Europie.
W sierpniu 2014 roku w ramach programu K reaty wna Europa, Sieć Cirkostrada otrz y mała współfinansowanie na kolejny etap pracy. Korzystając z 10-letniego doświadczenia,
uznania w Europie i ze względu na dużą liczbę członków, Sieć rozwija nowe zagadnienia,
wspiera rozwój sektora, proponuje innowacyjne rozwiązania (np. w związku z budowaniem świadomości ar tystycznej publiczności). W nowym etapie roz woju, Circostrada wzmacnia i pogłębia swoje podstawowe war tości, k luczowe od momentu jej powstania:
wymiana zawodowa, rozpowszechnianie informacji, rzecznictwo i praca w zróżnicowanych środowisk ach. Aby to osiągnąć, Sieć roz wija szerok i zak res działań, tak ich jak
warsztaty twórcze, seminaria i spotkania na szczeblu europejskim. 6 wewnętrznych grup
roboczych i 3 programy pilotażowe zapewniają rozwój strategiczny projektów i wdrażają
innowacyjne rozwiązania.
Pilotażowy program obserwacyjny “CSHubble” ma na celu zbieranie strategicznych informacji w sektorze współczesnego cyrku i sztuki plenerowej, ze szczególnym naciskiem na
obserwację nowych zagadnień na mniej znanych obszarach.
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Circostrada regularnie publikuje prace naukowe i badania by ułatwić obserwacje w tych
dziedzinach, umożliwić obieg dzieł ar tystycznych, z większ yć mobilność pracowników
sektora kultury i dostęp do literatury odnoszącej się do tych sektorów.
Niektóre przykłady najnowszych publikacji Circostrady:

SAWA # 3: R amy odniesienia (2013).

Badanie to jest wynikiem trzeciego spotkania Zimowej
Ak a d e m i i S z t u k i Pl e n e rowe j, z r ze s z a j ą ce g o e u ro p e j s k i c h
specjalistów i naukowców projektując ych w yt yczne i pro gramy szkolenia ar t ystów ulicznych. Kolejna edycja SAWA
odbędzie się w Mariborze na Słowenii 6-8 marca 2015.

ESK i Sztuka Cyrkowa (2013) .
Sieć Circostrada we współpracy z holenderskim festiwalem Circo Circolo, rozpoczęła w 2011 roku cykl seminariów poświęconych analizie relacji między Program Europejskich Stolic Kultury
i obszarami sztuki cyrkowej, gromadząc przy jednym stole środowisko cyrkowe, organizatorów i decydentów. Kolejne seminarium ESK odbędzie się w Marsylii we Francji 8-9 luty 2015.
Polit ykA publicznA wspierającA Cyrk
i Sztukę Plenerową w Europie:
8 Profili europejskich (2014).

Sieć Circostrada zorganizowała cztery europejskie seminaria
dla dec ydentów pracując ych w Ministerstwach Sztuk i i instytucjach odpowiedzialnych za sprawy kultury na szczeblu
narodowym i zagranicznym.
Wszystkie publikacje można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej Sieci Circostrada.
Więcej informacji na stronie Circostrada Network: www.circostrada.org
Circostrada na Facebooku!
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„Looking for heros” - Przedstawienie Galowe E JC 2012 fot. automat

Mapa Nowego Cyrku i Sztuki Plenerowej w Polsce
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„ ...Wierzyli, że sztuka może uratować świat
Wierzyli, że cyrk może uratować świat
Wierzyli, że żonglerka może uratować świat
I udowodnili to ! ... „
Bohaterowie !

festiwale

ikonografia [ informacje zawarte w poszczególnych działach, przy każdej oragnizacji ]:
agnecje
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pedagogika c yrku

EDUKACJA

„ Pr ze m i a ny p o l s k i e j s z t u k i c y r k owe j p o j aw i ł y s i ę w ra z z u k o n s t y t u owa n i e m u s t ro j u
socjalist ycznego. Centralizacja władz y w yłoniła Zjednoczone Pr zedsiębiorst wa R ozr ywkowe. D yrektor Leon Adamcz yk , dostał odgórne wytyczne z Ministerstwa Kultur y
i Sztuki, aby zorganizować bazę cyrkową w Julinku. Na wieść o tym, że buduje się w Julinku baza c yrkowa, zaczęli zewsząd zjeżdżać ar tyści. Wiadomości rozchodziły się pocztą
pantoflową. W 1956 roku baza stała się już profesjonalnym miasteczk iem c yrkow ym,
w skład której wchodziły: dwie areny, dwa budynki mieszkalne, baraki dla stajennych, nowa
stajnia dla koni, magaz yn oraz obora; zakupiono także kilkadziesiąt koni i niedź wiedzi.
Baza szybko stawała się samodzielnym bytem, skupiła artystów areny w jednym miejscu
- wówczas tworzyli oni wspaniałą cyrkową społeczność, która żyła, pracowała i rozwijała
się oczywiście przy stałym monitoringu i pod opieką ZPR.
Upaństwowienie cyrków i otoczenie kuratelą państwa sztuki cyrkowej sprawiło
iż artysta cyrkowy mógł liczyć na stały etat i korzystać z praw pracowniczych. Polskie cyrki
w czasach socjalist ycznych nigdy nie nar zek ały na brak zainteresowania. D yrektor z y
c yrków spokojni byli o frek wencję i wcale o nią nie zabiegali, zajmował się tym Dział
Reklamy i Propagandy ZPR. Widownia była zazwyczaj wypełniona po brzegi.
Sy t u a c j a d i a m e t r a l n i e z m i e n i a s i ę w ro k u 1 9 9 1 , k i e d y n a s t ą p i ł a p r y w a t y z a c j a Z P R .
Ministerstwo przekazało nowo powstałej spółce akcyjnej ZPR S.A. majątek rozwiązanego
przedsiębiorstwa państwowego. Wśród tego majątku znalazła się także baza c yrkowa
w Julinku. ZPR, jako spółka akcyjna zaniechały współfinansowania kultur y, a zajęły się
dochodową działalnością finansową. Szkoła z dnia na dzień traciła wsz ystko: opiekę
i mecenat państwa, rekwizyty i kostiumy.
Dla wielu ludzi cyrku prywatyzacja ZPR stała się początkiem końca, a z całą pewnością była momentem z wrotnym nie tylko w ich pr ywatnym ż yciu, ale w sposób istotny zaważ yła na dalszej sytuacji i prz ycz yniła się do późniejszego stanu sztuki cyrkowej
w Polsce.”
Agnieszka Bińczycka
Kurtyna w górę! Czyli tradycja i historia w tle Nowego Cyrku
www.kulturaenter.pl/kurtyna-w-gore/2014/10/
referat online: www.youtube.com/kurtyna_w_gore
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CUDAKI-grupa Cyrkowo-Żonglerska
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.3 CYRK COOL-KIDS TORUŃ
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.8 PAŃST WOWA SZKOŁA SZTUKI CYRKOWEJ W JULINKU
.9 STAROMIEJSKIE CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY KRAKÓW
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CUDAKI-grupa Cyrkowo-Żonglerska
Dobrzeń Wielki
Od 2002 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim działa dziecięca grupa
sztuki cyrkowej Cudaki założona i prowadzona przez Grażynę Chmielowicz. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu obejmują - szeroko pojętą żonglerkę i ekwilibrystykę. Cudaki
zachęcają do udziału wszystkich, bez limitu wiekowego.
Źródło: Cudaki

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, sekretariat GOK +48 774695461 			
Krzysztof Riewold +48 781139328
			
Grażyna Chmielowicz +48 696011234
cudakigok@gmail.com 					
grya@poczta.onet.pl
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www.gokdobrzenwielki.pl
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C yrk Anime
Nowy Sącz

4

EDU-ART
Łódź
Edu-Art czyli Edukacja Artystyczna prowadzona przez Rafała Mikołajewskiego (pedagoga,
instruktora teatralnego, animatora, kuglarza i aktora), od 2005 roku zajmuje się edukacją
cyrkową i teatralną w Polsce oraz współpracuje z Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 przy
organizacji programów edukacyjnych.

Cyrk Anime to istniejący od 2007 roku projekt cyrkowy, który zachęca do aktywności, przełamywania barier i szukania nowych inspiracji. Anime to przede wszystkim grupa animatorów, którzy
zajmują się pedagogiką cyrku. Prowadząc warsztaty z dziećmi i młodzieżą instruktorzy Cyrku
Anime chcą - inspirować, animować i edukować.

Źródło: Edu-Art

Źródło: Cyrk Anime

Edu - Art: Edukacja Artystyczna Rafał Mikołajewski
ul. Marysińska 90d/35, 91-854 Łódź
+ 48 503044900
biuro@eduart.info

Cyrk Anime
info@cyrk-anime.pl 				
			
Grzesiek + 48 889003466
Justyna + 48 888727955
FB:cyrkanime								

www.eduart.info

www.cyrk-anime.pl
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C yrk Cool-Kids
Toruń
Cyrk Cool-Kids powstał w 2000 roku (wówczas jako Grupa Cyrkowa WOAK) z inicjatywy
Alicji Usowicz - pedagoga cyrku dziecięcego. W programie artystycznym Cool-Kids znaleźć
można żonglerkę, akrobatykę, ekwilibrystykę i klaunadę. Cyrk uczestniczy w wielu festiwalach artystycznych dla dzieci i młodzieży, uświetnia imprezy okolicznościowe, festyny i akcje charytatywne na terenie województwa i całego kraju. Dużym osiągnięciem
był udział Cool-Kids w V Europejskim Festiwalu Cyrków Młodzieżowych „Bez granic”
w Berlinie w 2005 roku i w III Europejskim Festiwalu Teatrów Ulicznych i Cyrków w Dreźnie
w 2008 roku.
Źródło: Cool Kids

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń
alicja.usowicz@woak.torun.pl 			
		
Alicja Usowicz +48 601332611
FB: Coolkids.Torun

Inspi
Lublin
Inspi prowadzone przez Mirosława Urbana (psychologa, pedagoga cyrku, coacha, doradcę zawodowego, pasjonata i propagatora żonglowania) od ponad dziesięciu lat prowadzi
warsztaty i szkolenia nauki żonglowania, metody pedagogiki cyrku oraz autorskiego programu Juggling Inspiration (metafora żonglowania); traktuje naukę umiejętności cyrkowych jako proces rozwoju osobistego; posiada duże doświadczenie w pracy z różnorodnymi grupami: uczniowie, studenci, nauczyciele, liderzy społeczni, pracownicy i menedże rowie firm oraz instytucji państwowych, więźniowie, osoby niepełnosprawne, bezrobotni. Mirosław Urban jest również autorem portalu wiedzy na temat pedagogiki cyrku oraz
trzech blogów żonglerskich.
Źródło: Mirek Urban

Ul. Krasińskiego 6/26, 20-709 Lublin				
Mirek Urban +48 693598701
mirekurban@wp.pl 					

www.inspi.pl
www.pedagogikacyrku.blogspot.com
www.zonglowanie -rozwoj-osobisty.blogspot.com
www.benefits-of-juggling.blogspot.com
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Magia Cyrku - Ogólnopolski Dziecięco - Młodzieżowy Festiwal
Sztuki C yrkowe j
Dobrzeń Wielki

7

Pedagogikac yrku.pl
Warsz awa
Otwarte kompendium wiedzy poświęcone tematyce pedagogiki cyrku. Inicjatywa tworzona
jest przez pasjonatów i przez pedagogów dla pedagogów. Jej celem jest jak najszersza dystrybucja informacji i gotowych pomysłów oraz dostarczanie pomocy naukowych dla kadry
pedagogicznej. Serwis zawiera informacje odnośnie kursów doszkalających oraz bieżących
działań trenerów. Strona pozostaje otwartą na nowe osoby, gotowe dzielić się wiedzą oraz
informować o swoich działaniach.
Redaktor i pomysłodawca: Bas Pawełczak

Festiwal powstał w 2009 roku, jego celem jest promowanie sztuki cyrkowej. Magia Cyrku
trwa dwa dni i jest konkursem odbywającym się w tradycyjnej formie spektaklu cyrkowego. Uczestnicy (osoby do 21 roku życia) oceniani są przez niezależnych jurorów. Pierwszy
dzień jest dniem konkursowym, drugi galowym. Jako goście, występują artyści zawodowi.
Podczas festiwalu odbywają się również warsztaty.
Źródło: Magia Cyrku

Źródło: Bas Pawełczak

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki, sekretariat GOK +48 774695461 			
Grażyna Chmielowicz +48 696011234
grya@poczta.onet.pl

Pedagogika cyrku
Bas Pawełczak
kontakt@pedagogikacyrku.pl
FB: pedagogikacyrku

www.gokdobrzenwielki.pl
www.circus.young-festival.pl

www.pedagogikacyrku.pl
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Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowe j w Julinku
Julinek
PSSC jest szkołą przygotowująca do pracy na scenach, arenach i przed kamerami. Historia
szkoły wiąże się z tradycją polskiego cyrku a jej korzenie sięgają roku 1967 kiedy w Julinku
Minister Kultury i Sztuki powołał do życia Państwową Szkołę Cyrkową. W roku 1971 prze kształcono ją w Państwowe Studium Cyrkowe - pomaturalną szkołę artystyczną II stopnia.
W roku 1999 utworzono w miejsce studium Państwową Szkołę Sztuki Cyrkowej z siedzibą
w Warszawie. Z dniem 1 listopada 2014 r., szkoła ponownie podjęła działalność w Julinku.
Nauczyciele wywodzą się z różnych środowisk artystycznych (cyrku, baletu, teatru, pantomimy) oraz sportowych (absolwenci akrobatyki i gimnastyki AWF). Szkoła jest bezpłatna
i kształci uczniów w cyklu trzyletnim. Po ukończeniu nauki i zaliczeniu egzaminu państwowego, uzyskuje się dyplom aktora cyrkowego.
Dyrektor Szkoły: Jerzy Kasprzykowski
Źródło: Internet

Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku
Julinek 1, 05-084 Leszno k/Błonia
tel./fax: 22 6462589
sekretariat@cyrkowa.edu.pl

www.cyrkowa.edu.pl
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stowarzyszenie centrum kultury młodzieży

10

Stowarzyszenie Wspierania Inic jat y w Kulturalnych Kładka
Lipinki
Przy Stowarzyszeniu działa dziecięca grupa cyrkowa Heca. Stowarzyszenie organizuje:
OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA CYRKOWE: To spotkania dzieci i młodzieży organizowane od
15 lat w Nowym Mieście Lubawskim i Brodnicy. Grupy cyrkowe prezentują krótkie pokazy,
uczestniczą w paradzie, podziwiają mistrzów cyrku, biorą udział w konkursach a zaproszeni
instruktorzy i pedagogowie prowadzą dla nich warsztaty.
KURS PEDAGOGIKi CYRKU DZIECIĘCEGO: To cykl 6-ciu spotkań weekendowych kierowanych do nauczycieli, animatorów, studentów, którego celem jest przygotowanie kadr do
pracy z dziećmi oraz nauka technik cyrkowych.
MIĘDZYNARODOWE LATO ARTYSTYCZNE: Stowarzyszenie jest organizatorem letniego wypoczynku, którego motywem przewodnim jest cyrk. Przez dwa tygodnie uczestnicy, pod
okiem instruktorów przygotowują Wielką Galę Artystyczną.
ZIMOWE WARSZTATY CYRKOWE: W czasie ferii zimowych organizowane są 3-dniowe
otwarte warsztaty cyrkowe z bogatym programem artystycznym.
Koordynator: Ewa Dembek
Źródło: Heca
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Grupa Cyrkowa HECA: Lipinki 8A, 13-334 Łąkorz
+48 607275602
cyrkheca@wp.pl

Staromie jskie Centrum Kultury Młodzieży
Kr aków
SCKM to kolebka inicjatyw cyrkowych w Krakowie. Już w 2002 roku miały miejsce pierwsze polsko - niemieckie warsztaty z Dziecięcym Cyrkiem Tasifan, a na Bulwarach Wiślanych
po raz pierwszy stanął cyrkowy namiot. Od tego czasu SCKM regularnie współpracuje z
wydarzeniami, które cyrk stawiają w przestrzni swoich działań np: Slot, O Wschodzie,
Akson, żonglerka.pl, Stowarzyszenie Parasol, jak również jest otwarte na współpracę z innymi przedsięwzięciami promującymi temat cyrku.
Aktualnie obok wydarzeń okazjonalnych typu Cyrk Rodzinny, Cyrk w Szpitalu i Cyrkogranie
na terenie placówki mają miejsce regularne zajęcia kuglarskie: poniedziałki, środy, piątki
- warsztaty dla studentów / czwartki - warsztaty dla dzieci w wieku 6 - 13 lat / sobota akrobatyka dla wszystkich grup wiekowych.
Zajęcia cyrkowe prowadzą: Ola Barczyk, Tadeusz Dylawerski, Janusz Głowacz i Radek Ruchała
Źródło: SKCM

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
ul. H. Wietora 13/15, Kraków
Aleksandra Baczyk,
biuro@sckm.krakow.pl
tel.+48 12 4305090
FB: CyrkRodzinny

www.heca.com.pl
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Warsztat Cyrko-Sztuka
Węgajt y
Realizacje projektu odbywają się w ramach Pedagogiki Teatralnej w Akcji - działań Teatru
Wegajty z dziećmi z gminy Jonkowo. Działania warsztatowe polegają na tworzeniu formy
teatralno - cyrkowej, połączonej z plastyczną oprawą, wykorzystując m.in. takie techniki
pracy jak akrobatyka, manipulacja obiektem, teatr fizyczny czy improwizacja.
Prowadząca: Barbara Grzybowska
Źródło: Cyrko-sztuka

Teatr Węgajty: Węgajty 18, 11-042 Jonkowo
tel./fax: +48 89 5129297
wioskateatralna@gmail.com

www.teatrwegajty.art.pl

www.sckm.krakow.pl
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Woak fot. Alic ja Usowicz
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Uśmiech c yrkowy
Warsz awa
Anna Wojtalewicz poprzez działalność edukacyjną dla dzieci, dorosłych i nauczcieli wychowania fizycznego podczas różnych okazji zajmuję się rozpowszechnianiem sztuki cyrkowej: w parkach miejskich oraz w placówkach oświatowych. Cyrk tratuje jako terapię
śmiechem oraz sposób otwierania ludzi na odmienność, pokazuje sposób na ciekawe, aktywne spędzanie czasu. Zajęcia „W świecie cyrku” łączą naukę sztuki cyrkowej z elementami
arteterapii. Przedstawienie „Edukacyjne spotkanie z artystą cyrkowym”, oprócz prezentacji
cyrkowych trików ma na celu zapoznanie dzieci z historią cyrku.
Źródło: Uśmiech cyrkowy

Uśmiech cyrkowy
ul. Modra 1/1a, 02-661 Warszawa
usmiechcyrkowy@gmail.com
FB: Uśmiech cyrkowy

www.usmiechcyrkowy.pl
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Wojewódzki Ośrodek Animac ji Kultury w Toruniu
Toruń
WOAK od 1997 roku wspiera powstawanie dziecięcych i młodzieżowych grup cyrkowych, a także szkoli instruktorów, nauczycieli i animatorów z całego kraju
w zakresie Pedagogiki cyrku dziecięcego. Półroczne cykle warsztatów oraz spotkania w ramach „Magii cyrku”, doskonalą kwalifikacje w różnych specjalnościach
sztuki cyrkowej. Prowadzący zajęcia to aktorzy, psychologowie i nauczyciele cyrku z kraju
i zagranicy. W ciągu 17 lat ponad 150 osób zdobyło wiedzę i umiejętności praktyczne w
różnorodnych dziedzinach cyrkowych. Dzięki temu w szkołach, świetlicach, domach kultury
w województwie kujawsko-pomorskim działa wiele grup cyrkowych.
Źródło: WOAK

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń
tel. / fax +48 56 6522755
woak@woak.torun.pl
Alicja Usowicz +48 601332611
alicja.usowicz@woak.torun.pl
FB: WOAKtorun

www.woak.torun.pl
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KE JOS, pitagor as pro fot. agnespies

„W cyrku ryzyko zajmuje miejsce nadrzędne w spektaklu. Ryzyko jest widowiskowe,
fizyczne, cielesne. W cyrku tradycyjnym momenty ryzyka podbijane są biciem w werbel
orkiestry. W cyrku współczesnym ryzyko staje się tematem inscenizacji i gry
zespołowej.
Ar t ys t a c y r k ow y gra s i e b i e w s y t u a c j i e k s t re m a l n e j, p rawd z i we j, t u i te ra z . N i e j e s t
to sytuacja pozorowana, prawdopodobna, ale rzeczywista.
W pewnym sensie element r yz yk a istniejąc y w c yr k u jest blisk i charakterowi sztuk i
per formance. Realność r yz yk a tu i teraz. Autor jest przedmiotem i podmiotem dzieła.
Ciało jest materią dzieła. Per former jest podmiotem i przedmiotem jednocześnie. Jego
działanie może powodować prawdziw y ból, sk aleczenie, śmierć, prz ynosi adrenalinę,
oczyszcza. Jego ciało staje się symboliczną ofiarą w rytuale społecznym, jakim jest cyrk.”
Katarzyna Donner
Idiomy Nowego Cyrku
www.kulturaenter.pl/idiomy-nowego-cyrku/2014/10
cały referat online: www.youtube.com/idiomy_nowego_cyrku

„Or yginalność współczesnej sztuki cyrkowej opiera się przede wsz ystkim na przełamującym kierunek teatru dramatycznego uż yciu ciała aktora jako medium. Człowiek, jego
fizjonomia, charakter, sposób myślenia zdolne są do generowania znaczeń bez uż ycia
słowa i opowiadania historii bez tekstu. Dramaturgia czerpie właśnie z niepowtarzalności
ciała i umysłu człowieka, zdolnego prezentować się publicznie. W tym znaczeniu techniką
cyrkową jest doprowadzenie do maestrii różnych umiejętności, nie tylko cyrkowych (np
tworzenie rzeźb).

PROJEKTY ARTYSTYCZNE
„Postać k launa dr yfuje po k ar tach historii, w k ażdej epoce i kulturze znajdując sobie
właściwe miejsce i role. Mocno zakotwiczona w lokalnym kontekście, nasiąka jego właściwościami stając się papierkiem lakmusowym sytuacji społecznej, wskaźnikiem jej zmian
i niepokoi. Groteskowa konwencja w jakiej funkcjonuje oraz zanurzenie w codzienności/
powszedniości poz walają mu z precyzją i nonszalancją wymierzać ostrze kr ytyki. Staje
się głosem tych, których nie słychać w publicznym dyskursie.”
Sabina Drąg
Klaun w kontekstach współczesności
www.kulturaenter.pl/klaun-w-kontekstach-wspolczesnosci/2014/10
cały referat online: www.youtube.com/klaun_w_kontekstach_wspolczesnosci
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Współczesne przedstawienie cyrkowe ogląda się jak ż ycie - gdzie każda sytuacja może
być interpretowana indywidualnie, każdy gest może mieć wiele znaczeń. (…) Cyrkowe
przedstawienie współczesne jest otwar te na wpływy z innych dziedzin sztuki i nie posiada konkretnych zakazów twórczych. (…) Jest autorską, indywidualną wizją. (…) Właśnie
ten konsekwentny system, niepowtarzalny język, konkretny cel przedstawiania spajający
inscenizację w całość, w głównej mierze odróżnia przedstawienie nowoczesnego cyrku
od cyrku tradycyjnego. (…) Współczesny cyrk nie ogranicza się do prezentacji niesamowitych umiejętności. Pomimo barku fabuły komunikuje konkretne treści. Widz ma wybór:
może koncentrować się na warstwie obrazowej lub na podstawie własnej wrażliwości
dopowiedzieć sobie interpretację. Cyrkowe umiejętności są tylko jednym z elementów
budulca przedstawienia. Wzbogacają strukturę inscenizacji, tworząc przedstawienie,
w którym słowa, muzyka, akcje - tworzą teatr totalny: cyrk i teatr w jednym.”
Marta Kuczyńska
“Możliwości dramaturgii przedstawienia nowego cyrku, na podstawie analizy 3 spektakli:
„La Veillée des Abysses“ - James Thiérrée; „Secret“ Cirque ICI, Johann Le Guillerm;
„Le Grand C“ - Compagnie X”
Wydział Teatralny Akademii Muzycznej imienia Leoša Janáčka w Brnie
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Bandit Queen Circus
Wrocł aw
Bandit Queen Circus to projekt oferujący publiczności niestandardową rozrywkę osadzoną
w estetyce cyrkowej. Pierwszy premierowy spektakl - „It’s a Freak Show ” miał miejsce 25 maja
2012 roku. Nawiązujący do idei Nowego Cyrku projekt BQC nie działa jako cyrk stacjonarny
ani „objazdowy ”, lecz konsekwentnie realizuje swoje działania na scenach teatralnych, podczas festiwali artystycznych, czy imprez komercyjnych. Sensem podejmowanych przez BQC
przedsię wzięć jest wprowadzanie w życie marzeń i ambicji artystycznych w sposób zrozumiały i przystępny dla widza, ale z zachowaniem wysokiego poziomu unikatowej estetyki
wizualnej. Rozrywka, którą proponuje projekt jest z założenia czytelna, ale nie banalna.
Programy dla dorosłych są ukierunkowane na poruszanie zmysłów oraz emocji. Repertuar dla dzieci rozbudza wyobraźnię oraz zachęca, zarówno najmłodszych, jak i rodziców,
do kreatywnych działań. Programy artystyczne BQC opierają się na autorskich pomysłach,
włącznie z własną pracownią kostiumów oraz scenografią.
Dyrektor artystyczny: Agata Piesiewicz
Źródło: BQC

BQC
Pracownia: ul. Tęczowa 79/81, 53-601 Wrocław
Agata Piesiewicz agata.bqcircus@gmail.com +48 880762520
Martyna Kukla martyna.bqcircus@gmail.com +48 728 914 539
FB: BanditQueenCircus

32

www.bqcircus.pl
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C arnival - Otwarta Przestrzeń Cyrkowa
Łódź
Jest placówką kulturalno-edukacyjną, działającą w trybie ciągłym od 2011r., powstałą w ramach Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako jedna z działalności Fundacji Miasto Projekt. Carnival poprzez swoje dział nia propaguje sztukę i pedagogikę
cyrku współczesnego z elementami teatru, tańca i pantomimy.
Carnival organizuje: warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dla dzieci z niepełnosprawnością / Otwarte treningi kuglarskie / Wymiany i wyjazdy / Szkolenia kadry instruktorskiej i certyfikowane kursy pedagogiki cyrku / od 2015 Konwent Pedagogiki Cyrku.
Carnival współpracuje z instytucjami, artystami z kraju i z poza. Jest przestrzenią otwartą
na nowe pomysły, udostępnia miejsce do twórczej aktywności artystom z różnych dziedzin
sztuki. „W Carnivalu każdy może zrealizować swój nawet najśmielszy projekt”.
W repertuarze: pokazy tańca w powietrzu, żonglerki; tematyczne, świąteczne; jednoosobowe
i grupowe, interaktywne i konceptualne.
“Out of the Circus” - spektakl łącząc estetykę cyrku z teatrem, poruszający temat wolności.
„Elf Show ” - opowieść o dziewczynce, która we śnie trafia do krainy elfów, inspirowany
współczesnymi i tradycyjnymi bajkami.
Źródło: Carnival

Fundacja Miasto Projekt
ul. Wrześnieńska 48/25, 91-048 Łódź
Justyna Kozulska-Biesiada +48 504027205
carnival.lodz@gmail.com
FB: carnival.lodz

www.carnival.com.pl
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Frikart
Wrocł aw
Twórcą Frikartu jest Łukasz Witkowski - żongler i animator z ponad 10 letnim doświadczniem.Łukasz łączy żonglerkę, pantomimę i komedię w spektaklach teatralnych. Frikart ma
w repertuarzepokazy żonglerki artystycznej, fires how oraz animacje i warsztaty dla dzieci.
Pokazy: Bill Bombadill Show - pokaz uliczny; Frikart Fireshow - pokaz ogniowy
Źródło: Internet

Łukasz Witkowski
+48 537570570
info@frikart.pl

www.frikart.pl
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Fundac ja Sztukmistrze
Lublin
Fundacja powstała w celu rozwoju sztuki Nowego Cyrku w Lublinie i całej Polsce. Działalność Fundacji jest prowadzona w trzech głównych obszarach: pedagogicznym, społecznościowym i artystycznym.
W ramach Akademii Sztukmistrzów odbywają się warsztaty i otwarte treningi kuglarskie dla
dorosłych, młodzieży i dzieci. Kilka razy w roku organizowany jest kurs pedagogiki cyrku
dla nauczycieli i trenerów. Z myślą o profesjonalnych artystach realizowany jest cykl warsztatów mistrzowskich - Master Class.
W celu stymulacji rozwoju środowiska Nowego Cyrku w Polsce i tworzenia platformy wymiany artystycznej od 2013 roku organizowane jest Variete (spektakl
co miesiąc prezentujący etiudy nowego cyrku i inne formy) a od 2014 roku Cyrkula
-cje - Ogólnopolski Konkurs Etiud Nowego Cyrku, wspierające twórców mer ytoryczne
i finansowo.
Od 2011 roku odbywa się Żonglerska Lubelska Konwencja - spotkanie miłośników
nowego cyrku z Polski i zagranicy (otwarta na osoby, które nie miały do czynienia
z cyrkiem): przestrzeń treningowa 24h, miejsca noclegowe, warsztaty i pokazy.
Fundacja zajmuje się również produkcją pokazów. W dorobku artystów Fundacji znajdują się krótkie formy sceniczne oraz nowo - cyrkowy musical “Cafe Variete”
i kabaretowo - fireshow ’owy spektakl uliczny “Szafa Show ”
Źródło: Fundacja Sztukmistrzów
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Do działalności naukowej należy popularyzacja nowego cyrku jako formy sztuki i tematu
badań poprzez organizację m.in Konferencji Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej
oraz prowadzenie wirtualnego archiwum tekstów i prac naukowych o Cyrku i Sztuce Plenerowej w języku polskim. (dostępne na www.kejos.org/ar)

Fundacja Sztukmistrze
Joanna Reczek-Szwed +48 515141798
lublin@sztukmistrze.pl
FB: fundacjasztukmistrze

www.sztukmistrze.pl
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Działalność organizacyjna rozciąga się od kuratorowania, reżyserowania i tworzenia
programów na imprezy kulturalne ( jak np. współpraca z Carnavalem Sztuk-Mistrzów,
Brno Jugling Convention) do organizacji rezydencji i produkcji artystycznych.
Ciałem organizacyjnym platformy jest Stowarzyszenie Kejos The -at-er (założone 2004 roku,
organizator pierwszego festiwalu Nowego Cyrku w Polsce), promujące sztukę i artystów
nowego cyrku. Stowarzyszenie prowadzi małą salę treningową we Wrocławiu (Otwarta
Przestrzeń Treningowa; ul. Otwarta 14a) oraz wspomaga inicjatywy platformy. KejosThe -at-er jest członkiem europejskiej sieci Cirkostrada Network i reprezentuje Polskę w jej
szeregach.
Dyrektorka artystyczna: Marta Kuczyńska

Ke jos - platforma art yst yczno-badawcza
Wrocł aw
Od 2004 Kejos gromadzi niezależnych artystów, naukowców i producentów tworzących
sztuki z pogranicza cyrku, teatru ruchu, multimediów, sztuki w przestrzeni publicznej
i innych nowoczesnych, otwartych form komunikacji z widzem. Działania Kejos cyrkulują
wokół 3 tematów: Sztuka / Nauka / Organizacja
Głównym kierunkiem jest działalność artystyczna czyli produkowanie i wystawianie przedstawień nowoczesnego cyrku i teatru. Bieżące przedstawienia:
Pitagoras pro-jekt solowy, inspirowany ideami antycznego filozofa, w którym partnerem
dla aktorki - żonglerki jest światło, video i muzyka.
Garbage Show - przedstawienie grupowe, opowiadające o zalewających nas śmieciach
i ludziach, którzy budują ze śmieci statek głupców i odpływają do krainy szczęścia i zdrowia.
Clowns Crumbs - międzynarodowe przedstawienie aktorskiej klaunady oparte na tekście
„Mistero Buffo” of Dario Fo, nawiązujące do tradycji podróżujących komediantów przenoszących w różnych językach informacje o współczesnym świecie.

Źródło: Kejos

Kejos
ul. Cybulskiego 9/4, 50-206 Wrocław
Arta.Ku: marta@kejos.org +48 665884551
Sztuka: art@kejos.org
Nauka: pro@kejos.org
Organizacja, PIR: kejos@kejos.org
FB: kejos.org

www.kejos.org I
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www.stowarzyszenie.kejos.org

Strefa Srebrne j Góry
Srebrna Gór a
Grupa założona przez Katarzynę Donner (studentkę reżyserii wrocławskiej PWST
i akrobatkę powietrzną) oraz Bartka Wielgosza (kowala-metaloplastyka, twórcę scenografii
i instalacji plastycznych) rezydująca na stałe w Srebrnej Górze.
Inicjujemy produkcje i realizacje spektakli oraz działania edukacyjne z pogranicza wielu
sztuk: teatru, instalacji i sztuk plastycznych, teatru ruchu, tańca i nowego cyrku.
Realizacje: powietrzny happening „Under Construction - targowisko próżnosci”,
instalacja muzyczna „Penelopiada”, spektakl teatralny „Side show: Women!”, teatralny
per formance „Matsukaze”
Projekty: Społem akro.lab - warsztaty nowego cyrku dla dzieci i młodzieży w Srebrnej
Górze we współpracy z Gminą Stoszowice, Myśl w ruchu - projekt edukacyjno-artystyczny
dla dzieci we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca zrealizowany w Gminie Stoszowice,
Fru - akademia tańca w powietrzu - regularne warsztaty dla dorosłych we wrocławskim
Grusoffisku i dla dzieci w GBP w Srebrnej Górze.
Źródło: Strefa Srebrnej Góry
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Katarzyna Donner katarzynadonner@gmail.com
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www.katarzynadonner.blogspot.com
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TEATR KLINIK A LALEK
Wolimierz
Wiejski i wędrowny teatr lalkowy działający w zamienionym na miejsce pracy twórczej i dom
dworcu kolejowym STACJA WOLIMIERZ. Ten „INST Y TUT PRZEMIANY CZASU W PRZESTRZEŃ”
tworzony jest przez Fundację na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych
w miejscowości Wolimierz. Teatr gra w całej Polsce, odwiedzał też wiele krajów Europy.
W spektaklach odbywających się głównie na łąkach i ulicach udział biorą: ogromne lale,
machiny jeżdżące, grające instalacje, stwory, ludzie i żywioły. Muzyka jest często grana na
żywo przez orkiestrę i aktorów.
Źródło: Internet

Teatr Klinika Lalek
Stacja Wolimierz, ul. Dworcowa 73 59-820 Leśna
Wiktor Wiktorczyk
tel. 697712844
klinikalal@gmail.com
FB: KliniaLalek

Teatr Ósmego Dnia
Poznań
Teatr Ósmego Dnia założony został w 1964 roku przez studentów poznańskiej polonistyki.
W latach 70tych. zyskał miano jednego z najważniejszych teatrów alternatywnych w Polsce.
Opozycyjne spektakle polityczne doprowadziły do przymusowej emigracji twórców teatru w czasach PRL-u. Teatr Ósmego Dnia to przede wszystkim estetyka aktorskiej improwizacji. Znakiem rozpoznawczym poznańskiej „ósemki” są także spektakle wychodzące poza
ramy sceny teatralnej. Aranżowane w przestrzeni miejskiej widowiska poruszają społeczne
i polityczne konteksty. W poszukiwaniach nowych form Teatr Ósmego Dnia sięga po formułę teatru dokumentalnego i plenerowego. Teatr prowadzi także działalność edukacyjną
i kulturotwórczą - organizowane warsztaty, spotkania i rezydencje są szansą dla młodych
twórców, którzy potrzebują przestrzeni do rozwoju aktywności artystycznej.
Dyrektor Teatru: Ewa Wójciak
Źródło: Teatr Ósmego Dnia

Teatr Ósmego Dnia
ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
+48 61 8552086 teatr@osmego.art.pl
FB: Teatr Ósmego Dnia

www.osmego.art.pl

www.klinikalalek.art.pl
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Teatr Na Walizkach
Wrocł aw
Teatr został założony w 2005 roku, przez 3 aktorów: Annę Went, Łukasza Jędrzejczaka oraz
Olega Yemceva - rosyjskiego komika i mima. Teatr rozwijał się dzięki współpracy z wieloma
aktorami z różnych części świata oraz występował na wielu imprezach teatralnych i festiwalach teatrów ulicznych w Polsce i zagranicą. Przedstawienia są zrozumiałe przez wszystkich, niezależnie od wieku i narodowości. Korzenie teatru wywodzą się z pantomimy, ale
zainteresowania wykraczają poza sztukę mimu. Inspiracją są filmy z okresu kina niemego
(Charlie Chaplin, Buster Keaton); rosyjska nowoczesna klaunada; teatr improwizacji.
Twórczość to przede wszystkim komedie w konwencji teatru ulicznego oraz visual comedy.
Źródło: Teatr na Walizkach

Teatr Na Walizkach
+48 71 7227718, +48 507583833, +48 503685568
biuro@teatrnawalizkach.pl
FB: teatr.nawalizkach
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www.teatrnawalizkach.pl
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INSPIROWANE CYRKIEM
„Nowy cyrk uczy, że zabawa jest również dla dorosłych. Nie jest rzeczą infantylną i cechą
charakterystyczną dla niedojrzałości. Zasadniczo rzecz biorąc, zabawa to aktywna rozrywka, która przybiera najczystszą postać wtedy, gdy oddając się jej człowiek może zapomnieć o troskach i problemach codzienności. Najlepiej zapamiętujemy taką zabawę, która
wzbudza żywiołową, nieskrywaną radość, jakiej można doświadczyć w najintymniejszych
marzeniach lub w najbardziej emocjonując ych chwilach jak ieś gr y. To właśnie zabawa
jest tym, co rehabilituje dzisiaj żonglerkę i poz wala się jej roz wijać. Obecnie zabawa
demok rat yzuje się. Akt y wności zarezer wowane dawniej jedynie dla pewnych warst w
społecznych są dziś dostępne dla każdego. Dobr ym prz ykładem jest spor t, któr y przez
długi czas był przeznaczony dla klasy dżentelmenów. Żonglerka rozumiana jako zabawa
dla każdego, jest wyznacznikiem stylu życia i sposobem na konstruowanie tożsamości.

zróżnicowania funkcji aktorskich, połączenie aktora z akrobatą, żonglerem, iluzjonistą,
k u g l a r z e m , ś p i e w a k i e m , b ł a z n e m i z w i ą z a ny z t y m u n i w e r s a l ny w a r s z t a t a k t o r s k i ,
zbudowany na doprowadzonej do doskonałości umiejętności panowania nad własnym
ciałem, na wrodzonym poczuciu rytmu, na celowości i oszczędności każdego ruchu».
Stefan Mokulski, cyt za: Olga Kupcowa
„Cyrkizacja teatru”: doświadczenia teatru radzieckiego w latach dwudziestych (tł.Irina Lappo)
www.kulturaenter.pl/cyrkizacja-teatru/2014/10
cały referat online: www.youtube.com/cyrkizacja_teatru

Żonglerka jest sztuką zakorzenioną w przeszłości. Ocz ywiście zmieniała się z upływem
czasu pod względem inscenizacji, dialogu z innymi dziedzinami sztuk i i ot war tości
na widza. Odrębny świat, jaki stwarza sztuka żonglowania jest widoczny także
współcześnie. Liczba miejsc i dziedzin ludzkiej aktywności, gdzie wykorz ystywana jest
żonglerka stale się powiększa. Lekcje wychowania fizycznego, terapia, teatr, cyrk, szkoła,
biznes, szkolenia osobiste - to t ylko niektóre z dziedzin dopiero odk r y wające zalet y
tej sztuki. Żonglerka mimo różnorodności form i technik w zależności od okresów historycznych i od miejsc jej umocowania społecznego i kulturowego - jest powszechnikiem
kulturowym, który nadaje sens doświadczeniu indywidualnemu i zbiorowemu.”
Grzegorz Zyzik
Żonglerka. Pomost między tradycją i nowym cyrkiem
www.kulturaenter.pl/zonglerka/2014/10
referat online: www.youtube.com/zonglerka_pomost_miedzy_tradycja_a_nowym_cyrkiem
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„Cyrk izacja teatru” - to jedno ze źródeł biomechanik i, systemu teatralno -pedagogiczn e g o o p ra cowa n e g o p r ze z M e ye r h o l d a w l at a c h d w u d z i e s t yc h . ( . . . ) „ Cy r k i z a c j a” ( . . . )
teatru poszerzyła możliwości sztuki scenicznej, powracając niejako do źródeł.” (...) Stefan
Mokulski pisał: «Charakterystyczne właściwości tego teatru to: niezależność od literatury
i dążenie do improwizacji, przewaga ruchu i gestu nad słowem; brak motywacji psychologicznej akcji; wyrazisty, ostry komizm; łatwość przejścia od komicznego, heroicznego
do rejestrów niskich, do komizmu brzydoty; niefrasobliwe połączenie wzniosłej retoryki
z pr zesadnym buffo; dążenie do uogólnienia, do syntet ycznego podejścia do pr zedstawianych postaci za pomocą ostrego podk reślenia jednej lub drugiej cechy bohatera, co owocuje powstaniem umownych figur teatralnych - masek ; i wreszcie - brak
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circus ferus, freak show fot. Wojciech Owczarzak
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Circus Ferus
Poznań
Circus Ferus to grupa osób, realizujących wymyślone przez siebie projekty. Grupa powstała
w 2012 roku w Poznaniu i ma charakter otwarty. W jej skład wchodzą twórcy teatralni.
Circus Ferus można tłumaczyć jako “dziki cyrk” (z łac.), a to dlatego, że oprócz spektakli
w “klasycznej” stylistyce offowej, robią projekty, które przekraczają granice teatralności,
często wychodzą “do ludzi”: na ulice, do sieci, w miejsca niespodziewane.
Spektakl uliczny: “Freak show ”, “Serce Polski”
Akcja uliczna: “Manifestacja”
Źródło: Circus Ferus

Circus Ferus
Kuba Kapral +48 506909158 kubakapral@gmail.com
teatr@circusferus.com
FB: CircusFerus
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www.circusferus.com
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Teatr PRÓG
Wadowice
PRÓG działa od 2005 roku, współpracując z Wadowickim Centrum Kultury. Od 2011 roku działa
w ramach struktur Stowarzyszenia „Grupa Próg”. Oprócz działalności artystycznej PRÓG realizuje projekty kulturalne i edukacyjne. Wieloletnie inspiracje Teatru PRÓG sztuką cyrkową (widoczne przede wszystkim w archiwalnych spektaklach realizowanych do 2010 roku oraz organizowanym w latach 2009-2012 festiwalu „Art-Akcja: Sztuka ponad podziałami”) znalazły swoją
kontynuację w Pikniku Rodzinnym „Ale Cyrk!”, łączącym w sobie aspekt edukacyjny, społeczny
i artystyczny.
Dyrektor artystyczny: Bartosz Nowakowski
Źródło: Teatr Próg

Grupa Próg
+48 506697000
+48 509077297
info@grupa-prog.pl
FB: grupa.prog

www.grupa-prog.pl
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Kuglarstwo.pl
Warsz awa
Otwarta i największa w Polsce wirtualna platforma informacji kuglarskich po polsku. Kuglarstwo to zarazem magazyn informacyjny, baza wiedzy i trików, kalendarz wydarzeń jak i miejsce
wirtualnych spotkań ludzi i grup zainteresowanych szeroko pojętą tematyką cyrku i zabaw
zręcznościowych. Platforma łączy społeczność artystów, sportowców i hobbistów. Wybrane
elementy platformy: Magazyn informacyjny o bieżących wydarzeniach, ciekawostkach /
Otwarty kalendarz - wszystkich wydarzeń, tworzonych przez społeczność / Baza wiedzy kompendium artykułów, listy sztuczek i trików / Forum społeczności kuglarzy z podziałem
na dziedziny / Baza multimediów połączona z dyskusjami / Wyszukiwarka sieciowa / Mapa
Polskich kuglarzy / Oferta edukacyjna i pokazowa.
Redaktor i pomysłodawca: Bas Pawełczak
Źródło: Bas Pawełczak

Bas Pawełczak
+48 606404561
kuglarstwo@gmail.com
FB: kuglarstwo

www.kuglarstwo.pl
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AGENCJE ARTYSTYCZNE
„Sztuk a c yrkowa jest doskonała, bowiem jest absolutna. Najmniejsz y błąd w rozlicze niach gimnasty, jednosekundowa z włok a – i traci równowagę, pada z trapezu, występ
jest odwołany, nie ma żadnej sztuki. Niczego przypadkowego, niczego niesprawdzonego.
Precyzja wykonania – to nie jest jakość czy cecha, to warunek konieczny, to prawo. Sztuka aktora dramatycznego często jest pełną natchnienia amatorszczyzną; sztuka cyrkowca
– zawsze jest mistrzostwem doskonałym.”
Jurij Annienkow, cyt za: Olga Kupcowa
„Cyrkizacja teatru”: doświadczenia teatru radzieckiego w latach dwudziestych (tł.Irina Lappo)
kulturaenter.pl/cyrkizacja-teatru/2014/10
cały referat online: www.youtube.com/cyrkizacja_teatru
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e verest produc tion fot. wik tor bernatowicz
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Fundac ja Wspierania Kultury Ruchu Ocelot
Złotoryja
Organizacja prowadzona przez kanadyjskiego artystę i solistę Cirque du Soleil, trzykrotnego Mistrza Świata w Akrobatyce Sportowej, trenera i konsultanta ds. akrobatyki w produkcjach Franco Dragone i Cirque du Soleil - Bogdana Zająca. Multimedialne widowiska sztuki
ruchu Teatru Ocelot stanowią połączenie sportu, akrobatyki, baletu powietrznego, muzyki
i pantomimy. Działający od 15 lat Teatr Ocelot uświetnił wiele międzynarodowych imprez
kulturalnych i sportowych, gal telewizyjnych i festiwali.
Źródło: Ocelot

Fundacja Wspierania Kultury Ruchu Ocelot
pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja
Bogdan Zając +48 661458301
bogdan@ocelot-foundation.com
Beata Zając +48 607192212
beata@ocelot-foundation.com
Sekretariat tel / fax +48 76 8781989
sekretariat@ocelot-foundation.com

www.ocelot-foundation.com

26

E verest Production
Wrocł aw
Agencja tworzy widowiska na każdą okazję i w każdym miejscu łącząc cyrk, taniec
i teatr (akrobatyka, sztuki walki, iluzja, akrobatyka powietrzna...). Spektakle dla
najszerszych grup odbiorców, dostosowywane są do potrzeb konkretnego eventu,
premiery produktów, pokazu mody, imprezy firmowej, festiwalu i innych. Biuro Festiwalowe
Impart 2016 we współpracy z Agencją Artystyczną Everest wyprodukowało akrobatycznotaneczne widowisko „Prometeusz ”, w którym środkiem wyrazu jest ruch: taniec, akrobacje,
teatr cieni, elementy ekwilibrystyki cyrkowej i wschodnie sztuki walki.
Źródło: Internet

AGENCJA ARTYSTYCZNA EVEREST PRODUCTION S.C.
ul. Objazdowa 56a/2c, 54-511 Wrocław
+48 508098660
+48 781947645
+48 663433888
info@agencja-everest.com
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www.everest-production.eu
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Nu-Art
Gdańsk

29

Nu-Art to artyści i per formerzy o wieloletnim doświadczeniu, którzy dbają o widoiskowość spektaklu, jak i o jego artystyczne wykonanie. Zrzeszają i promują osoby oraz
wydarzenia, związane z rozwojem Nowego Cyrku i kuglarstwa. Agencja istnieje od 2013
roku lecz jej korzenie sięgają działalności grupy ogniowej Flagrantis (8 lat działalności, laureat konkursów fire -show). Regularnie odwiedzają festiwale kuglarskie i cyrkowe w kraju
i zagranicą (np. EJC) Współpracują z osobami i grupami, których pokazy wyróżniają się
na tle innych, są otwarci na nowe zjawiska. Tworzą występy z pogranicza sztuk. Kochają
per formance, przedstawienia uliczne, kuglarstwo i nowy cyrk. Zajmują się animacją środowiska kuglarskiego na Pomorzu i wspierają podobne inicjatywy w Polsce. Współorganizowali m.in Festiwal Rytmu i Ognia FROG 2013 w Gdyni, Festiwal Ognia w Rowach, Manufaktura Ognia w Łodzi. Prowadzą warsztaty podczas pikników miejskich w Gdańsku, współpracują z Gdyńską Akademią Kuglarską, są laureatami konkursu „Ja to bym..., czyli Twój
pomysł na dom kultury ” za sprawą projektu „Niezły cyrk!”, który będzie realizowany
w Gdańskim Archipelagu Kultury. W najbliższym czasie planują przekształcić się w organizację pozarządową, by móc jeszcze aktywniej pracować nad wizerunkiem cyrku w Polsce
i rozwojem tej sceny.

MultiVisual
Warsz awa
To projekt łączący umiejętności żonglerskie i manipulacji przedmiotem z efektami
multimedialnymi (lasery, video). Zespół tworzą finaliści programów Mam Talent:
Barney, Dzielny, Shao, którzy szukają nowych sposobów na zaskoczenie widza. Ich pomysły
wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom rynku eventowego: dynamiczne, spersonalizowane
pod potrzeby klienta.
Pokazy: Manipulacje z elementami Iluzji, Manipulacje Laserami, Malowanie Światłem
na Żywo.
Źródło: Internet

Kamil Dziliński
kontakt@multivisual.pl
+48 888767601

www.multivisual.pl

Źródło: Nu-Art

Nu-Art, ul. Skarżyńskiego 3E/1, 80-463 Gdańsk
info@nu-art.pl
FB: nuartpl
Flagrantis Fireshow
flagrantis@gmail.com
FB: flagrantisfireshow
+48 505650452 / +48 793433767

www.nu-art.pl I www.flagrantis.pl
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festiwal fe ta,Tango Sumo

.FESTIWALE
.30 CARNAVAL SZTUK-MISTRZÓW LUBLIN
.31 FESTIWAL SPOIWA KULTURY SZCZECIN
.32 FESTIWAL SZTUKA ULICY WARSZAWA

festiwale

.33 ULICZNICY - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ART YSTÓW ULICY GLIWICE

„Od wielu lat historia sztuki cyrkowej płynie jakby dwoma kanałami: jeden z nich ma swoje mocne podparcie choćby w postaci Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej, która mieści
się w Warszawie. (...) Jej ambicją jest prz ygotowanie prz yszłych ar tystów sceny i areny
w jednej z dziedzin (gimnastyk a, ak robatyk a, żonglerk a, ek wilibr ystyk a, pantomima),
a także wyposażenie w umiejętności ogólnocyrkowe, tak by absolwent szkoły mógł także
pracować jako animator.

.34 BUSKERBUS - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI ULICZNEJ WROCŁAW

Drugi kanał, to wszelkie nieformalne możliwości nabywania wiedzy i umiejętności takie,
jak: festiwale kuglarsk ie i c yrkowe w k raju i za granicą, warsztaty tematyczne cz y też
otwarte spotkania kuglarskie w wielu miastach w Polsce. Kuglarstwo jest bowiem pozainstytucjonalnym, nieformalnym mocnym punktem w dziedzinie roz woju sztuki cyrkowej
w Polsce, wchłania ono znacznie więcej i rozrasta się o nowe dziedziny wk raczające
w wymiar teatru, edukacji, resocjalizacji czy też animacji czasu wolnego. Korzysta natom i a s t a k t y w n i e z ws ze l k i c h m oż l i w yc h fo r m k s z t a ł ce n i a , zd o by wa n i a u m i e j ę t n o ś c i ,
a także asymilowania innych dziedzin t wórczej działalności. N ie sposób zignorować
wielot ysięcznej już w tej chwili r zesz y samoz wańcz ych k uglar z y cz y też c yr kowców,
którzy swoje umiejętności zdobyli poza szkołą cyrkową.

.38 OFCA - OLEŚNICKI FESTIWAL CYRKOWO ART YST YCZNY OLEŚNICA

.35 WERTEP - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY PUSZCZA BIAŁOWIESKA
.36 FETA - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW PLENEROWYCH I ULICZNYCH GDAŃSK
.37 MFTU - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW ULICZNYCH JELENIA GÓRA
.39 ULICA - MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW ULICZNYCH KRAKÓW
.40 UFO - ULICZNY FESTIWAL OSOBLIWOŚCI SZAMOTUŁY

Dalek a jestem od szt y wnych podziałów na „now y ” i „star y ” c yrk . Sztuk a c yrkowa jest
wielowymiarowym i różnorodnym zjawiskiem, a takie czy inne jej przejawy, to po prostu
znak czasów. Sztuka nie jest jednowymiarowa, ma wiele twarzy, dlatego być może zawsze
z wielkim napięciem czekamy na magiczny moment, gdy kurtyna idzie w górę, bo nigdy
do końca nie wiemy, co się za nią kryje.”
Agnieszka Bińczycka
Kurtyna w górę! Czyli tradycja i historia w tle Nowego Cyrku
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www.kulturaenter.pl/kurtyna-w-gore/2014/10/
cały referat online: www.youtube.com/kurtyna_w_gore
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festiwal spoiwa kultury ,teatr ósmego dnia fot. pozaokiem.eu
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Carnaval Sztuk-Mistrzów
Lublin
Carnaval powstał w 2010 roku jako kontynuacja i rozwinięcie działań Festiwalu
Sztukmistrzów realizowanego od 2008 roku. Carnaval został pomyślany jako wielkie święto
całego miasta i regionu. Swoim charakterem i tematyką nawiązuje do bachtinowskiej idei
Karnawału i wielowiekowej tradycji wspólnego świętowania.
Na Carnaval składa się kilka modułów: sztuka ulicy, przedstawienia w namiotach i teatrach,
warsztaty, wielka parada kuglarska, klub festiwalowy, projekty multidyscyplinarne, konfe rencje tematyczne, akcje plenerowe oraz festiwal Urban Highline.
Ponad 100 punktów programu w 4 dni. 100 pokazów na ulicy i w namiotach cyrkowych,
ponad stu artystów, ponad 200 slacklinerów i 150 tys widzów. To wszystko czyni Carnaval
Sztuk-mistrzów największym w Polsce festiwalem sztuki Nowego Cyrku.
Urban Highline Festival to największy na świecie festiwal poświęcony chodzeniu po taśmach
i jedyny organizowany w mieście w jego zabytkowej części. Rok rocznie UHF odwiedza
ponad 250 slacklinerów z ponad 25 krajów świata.
Carnaval powstał jako odpowiedź na stan naszej kultury, w której brakuje wydarzeń
o charakterze społecznym, ludycznym, łączących społeczności w przeżywaniu. Carnaval
Sztuk-Mistrzów sprzyja nawiązywaniu relacji społecznych i skłania do ekspresji kulturowych.
Jest nie tylko festiwalem ale prawdziwym świętem miasta, kształtującym jego tożsamość.
Organizatorzy: Warsztaty Kultury w Lublinie, Urząd Miasta Lublin, Kancelaria Prezydenta,
Referat ds. Marketingu Miasta
Rafał Sadownik r.sadownik@warsztatykultury.pl
rafal.sadownik@gmail.com
Warsztaty Kultury +48 81 5330818
FB: sztukmistrze

www.sztukmistrze.eu

Źródło: Carnaval Sztuk-Mistrzów
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Festiwal Spoiwa Kultury
Szczecin
Festiwal Spoiwa Kultury to wydarzenie kulturalne o zasięgu międzynarodowym, realizowane cyklicznie od 1999 roku przez Ośrodek Teatralny Kana ze Szczecina. W programie
festiwalu znajdują się: widowiska teatralne, spektakle plenerowe i salowe, sztuka per formance i site specific, akcje uliczne, koncerty, wystawy, projekcje filmów, warsztaty. Spoiwa Kultury to próba odnalezienia wspólnych elementów łączących pozornie odległe formy
stylistyczne i różne przestrzenie kulturowe, to zaspokojenie potrzeby konfrontacji tradycji i współczesności, promocja zarówno sztuki opartej na poszukiwaniach źródłowych, jak
i nowatorskich
eksperymentów. Celem festiwalu jest przezwyciężanie stereotypu
„estradowości” jako jedynej możliwości dotarcia do odbiorcy. Realizacja Festiwalu Spoiwa Kultury opiera się na długofalowej, wielokierunkowej współpracy z artystami i ośrodkami sztuki
z różnych krajów i obszarów kulturowych.
W każdej edycji uczestniczy ok. 150 artystów, odbywa się ok. 30 wydarzeń, publiczność
to ok. 10 000 osób. W roku 2004 organizatorzy otrzymali nagrodę Oko Recenzenta, a w roku
2005 tytuł Ambasadora Kultury.
Źródło: KANA

Ośrodek Teatralny Kana
pl. Św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin
+48 91 4330388 Fax +48 91 4341561
info@kana.art.pl
FB: SpoiwaKulturyFestiwal		
FB: teatrkana 		
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Carnaval sztuk-mistrzów fot. Piotr Arnoldes

www.spoiwakultury.eu I

FB: offenesberlin

www.kana.art.pl
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Festiwal Sztuka Ulicy
Warsz awa
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Festiwal to spektakle teatralne, koncerty, pokazy filmowe i inne działania artystyczne
w przestrzeni miejskiej w Warszawie. Kultura prezentowana jest w nowych, dynamicznych
formach, wychodząc poza budynki teatralne, galerie czy muzea.Na festiwalu występują
teatry uliczne z całej Europy. Festiwal „Sztuka Ulicy ” to propozycja, dla tych, którzy na
weekend zostają w mieście, a lubią spędzać czas z kulturą. Impreza organizowana
na przełomie czerwca i lipca przez Stowarzyszenie Scena 96.

Międzynarodowy Festiwal Art ystów Ulicy Ulicznicy
Gliwice
Ulicznicy to od 2007 roku największa impreza artystyczna w Gliwicach. Festiwal przez lata
łączył szeroki wachlarz działań w przestrzeni publicznej, w ostaznich latach skupiając się na
działaniach kuglarskich (m. in. zloty: żonglerski - Juggling Days, fireshow - Fire&Drums Days
i Fire Punch) i widowiskach teatru ulicznego z całej Europy. W latach 2011 (w ramach starań
o Europejską Stolicę Kultury dla Katowic) i 2013 - festiwal gościł równolegle w Katowicach.
W 2011 uhonorowany przez Centrum im. Adama Smitha w Warszawie nagrodami Innowator
i Grand Innowator, od 2012 współzałożyciel Open Street a.i.s.b.l. z siedzibą w Brukseli.
Dyrektor festiwalu - Piotr Chlipalski

Źródło: Internet

Sztuka Ulicy
ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa
admin@sztukaulicy.pl
+48 22 6686708 / Fax: +48 22 6686708

Źródło: Ulicznicy

ULICZNICY, p.o. box. 245, 44-100 Gliwice
festiwal@ulicznicy.pl
+48 609883994
FB: ulicznicy

www.sztukaulicy.pl

www.ulicznicy.pl
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Międzynarodowy Festiwal Sztuki Uliczne j BuskerBus
Wrocł aw
BuskerBus odbywa się co roku w sierpniu i trwa około 2 tygodni. Uczestniczy w nim około
50 artystów ulicznych reprezentujących różne dziedziny: muzycy, klauni, żonglerzy, magicy, cyrkowcy. Festiwal organizowany jest w 3-4 polskich miastach ( Wrocław +...), do których
artyści podróżują specjalnym autobusem. Na Festiwalu nigdy nie ma i nie będzie biletów,
konkursów, rankingów. Organizatorzy promują wyłącznie artystów wolnych i niezależnych.
“ Wychodzimy z założenia, że festiwal nie może być jedynie zbiorem występujących artystów,
jak to często spotykamy, lecz swoistym spektaklem, jednorodną, multimedialną kompozycją.”
- Romuald Popłonyk - organizator i dyrektor artystyczny.
Źródło: Internet

Busker Bus - Romuald Popłonyk
Pl. Bema 5/7, 50-265 Wroclaw
romek@buskerbus.com
+48 603672282

www.buskerbus.com/pl

62
BuskerBus El Diabolero
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Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep
Puszcz a Białowieska
Wertep organizowany cyklicznie w Puszczy Białowieskiej przez Stowarzyszenie Kulturalne
Pocztówka, nawiązuje do tradycji teatrów wertepowych, czyli wędrujących i wiejskich,
które przed wojną na wschodzie Rzeczypospolitej odgrywały sztuki obrzędowe, misteryjne,
jarmarczne. Zapraszani artyści wędrując z miejscowości do miejscowości dają możliwość
kontaktu ze sztuką w miejscach, gdzie na co dzień nie ma teatru.

MFTU jest najstarszym festiwalem teatrów ulicy w Polsce, powołany w 1982 roku
przez ówczesną dyrektor Teatru im. Cypriana Kamila Norwida Alinę Obidniak. Od
pierwszej edycji gościł wiele zespołów polskich oraz zagranicznych, m.in: Odin
Teatret, Compagne Jo Bithume, Plasticiens Volants, Collectif Organum, Living
Theater. Jeleniogórski Festiwal jest inkubatorem dla młodych grup teatralnych, które
stykają się tu z klasykami polskiego oraz międzynarodowego teatru, zarówno z tymi, którzy
tworzą pełne rozmachu widowiska, jak i twórcami przedstawień kameralnych. Formuła
MFTU wciąż ewoluuje. Od 32 edycji powołany został pierwszy Konkurs na Scenariusz Sztuki
w Przestrzeni Miejskiej, a także odbył się Pierwszy Bieg Ludzi Teatru, który połączył Teatr
im. Cypriana Kamila Norwida z Teatrem Zdrojowym w Cieplicach.
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze współpracuje z innymi festiwalami w Polsce i Europie (Festiwal w Gorlitz, Festiwal Ulica 24 w Krakowie)

Źródło: Internet

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”
Policzna 40, 17-250 Kleszczele
Agata Rychcik - Skibiński +48 601479999
art@wertepfestiwal.pl

www.wertepfestival.pl
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Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych
i Ulicznych Feta
Gdańsk

Źródło: MFTU

FETA jest jednym z największych plenerowych festiwali teatralnych w Polsce, umożliwiającym mieszkańcom Gdańska i turystom poznanie wartościowych zjawisk i trendów
we współczesnym teatrze plenerowym i teatrze tańca, zarówno polskim, jak i światowym.
Festiwal prezentuje widzom w różnym wieku i o zróżnicowanym poziomie wykształcenia
ofertę teatralną bogatą w oryginalne środki ekspresji artystycznej, komentującą współcze sną rzeczywistość.
Źródło: FETA

Plama Gdański Archipelag Kultury
ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk
tel./fax.: +48 58 5574247
feta@plama.art.pl
FB: FETAfestiwal

www.feta.pl

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych
Jelenia Gór a

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra
+48 75 6428114
sekretariat@teatrnorwida.pl
FB: Teatr-im-Cypriana-Kamila-Norwida-w-Jeleniej-Górze

www.teatrnorwida.pl
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Oleśnicki Festiwal Cyrkowo Art yst yczny (OFC A)
Oleśnica
OFCA - trzydniowy festiwal, który w 2014 roku odbył się po raz pierwszy. W programie festiwalu znalazły się: teatr, żonglerka, fireshow, slackline, highline,
busking, kuglarstwo. Wszystkie pokazy odbyły się w przestrzeni miejskiej Oleśnicy.
Poza ulicznymi występami organizatorzy przygotowali część animacyjną: warsztaty
z tańca na szar fie, żonglowania, techniki diabolo, chodzenia na szczudłach i atrakcje dla
najmłodszych (magiczny plac zabaw, bańki mydlane). W pierwszej edycji festiwalu wzięli
udział artyści z Polski i zagranicy.
Koordynator festiwalu: Tomasz Czyżewski
Źródło: OFCA

Tomasz Czyżewski +48 506411033
ole.ofca@gmail.com
FB: festiwalofca

64
fe ta PIA Por tugalia
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festiwal ulica fot. D. Jagieslki Fotogalicja
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Uliczny Festiwal Osobliwości
Sz amotuły
Festiwal Przesłanie UFO czyli międzynarodowej imprezy artystów ulicznych definiuje
przymiotnik osobliwy: szczególny, niezwykły... Podczas UFO stuletni bruk starego miasta
Szamotułach rozgrzewają wszelacy artyści ulicy. Przewodnim motywem festiwalu są żywe
rzeźby - statuy. Przestrzeń między nimi wypełniają muzycy, aktorzy, cyrkowcy i wszyscy
osobliwi, artystyczni włóczykije.
Dyrektor festiwalu: Piotr Michalak
Źródło: UFO

Szamotulski Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły
+48 61 2921307 tel / fax: +48 61 2924754
sekretariat@szok.info.pl

www.ufofestiwal.pl
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ULIC A - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych
Kr aków
Przegląd teatru ulicznego i plenerowego, organizowany przez Teatr KTO od 1988 roku.
Festiwal na stałe wpisał się w letni kalendarz kulturalny Krakowa zmieniając miasto
w wielką plenerową scenę. Spektakle prezentowane są przede wszystkim na Rynku Głównym.
Organizatorzy dążą jednak do tego, by sztuka mogła zaistnieć w różnych przestrzeniach na placach, w podwórkach, w parkach - wszędzie tam, gdzie znajdzie się przypadkowy
przechodzień. Ulica prezentuje rożne dziedziny sztuki i rożne formy wypowiedzi, od tradycyjnych spektakli po per formance, od działań chwilowych po dzieła na stałe wpisujące się
w strukturę miasta. Festiwal Teatrów Ulicznych to bezpośrednia i natychmiastowa konfrontacja dzieła i odbiorcy.
Dyrektor Festiwalu: Jerzy Zoń
Źródło: KTO

Teatr KTO
ul. Gzymsików 8, 30 - 015 Kraków
fax. +48 12 6338947
Danuta Rózycka tel +48 12 6237300
sekretariat@teatrkto.pl, promocja@teatrkto.pl
FB: Teatr-KTO/114883638571740
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www.teatrkto.pl
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Gala E JC i Carnavalu Sztukmistrzów 2012 - Kejos produc tion, fot.mar ta kuczyńsk a

Spis zdjęć na pl ansz ach poszczególnych działów :

.OKŁADKA

Przód, od góry, w prawo
1.FUNDACJA SZTUKMISTRZE,VARIE TE 2, 2. BANDIT QUEEN CIRCUS, IT ’S A FREAK SHOW FOT.
PRZEMEK GÓRECKI
T ył, od góry, w prawo
1.STREFA SREBRNE J GÓRY, HAPPENING FOT. BAR TŁOMIE J WIELGOSZ, 2.CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW, Urban Highline fot. J. Scherer, 3. FESTIWAL FE TA 2012, fot. Kuba Marjański,
4.KE JOS, KON-CYRK FOT. PIOTR SPIGIEL,

.spis treści

od lewej, w prawo
1.FESTIWAL SPOIWA KULTURY,WARSZTAT Y fot pozaokiem.eu 2.FESTIWAL ULICZNICY Fire
Punch 2014, fot. piotr chlipalski 3. CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW Inextremiste - fot. J.
Scherer 4.BuskerBuS Clap Clap, 5.CUDAKI GRUPA ŻONGLERSKO-CYRKOWA

.teoria

od lewej, z góry, w prawo
1.FESTIWAL OFCA 2.UŚMIECH CYRKOWY 3. STREFA SREBRNE J GÓRY, HAPPENING 4.TEATR ÓSMEGO DNIA FOT. P.Graf, 5.DÓŁ CARNIVAL PRzESTRZEŃ 6. KE JOS, pITAGORAS PRO
FOT.AGNESPIES

.01 edukacja

od góry, w prawo
1.SCKM 2.COOL KIDS fot. Agnieszka Dynaburska 3. INSPI

.02 projekt y art yst yczne

od góry, w prawo
1. KE JOS, GARBAGE SHOW FOT. JUST YNA SZYSZŁO 2. FUNADACJA SZTUKMISTRZE, VARIE TE

.03 inspirowane cyrkiem

od góry, w prawo
1. archiwalny spektakl Teatru PRÓG pt. “Ona” (premiera: kwiecień 2009), fot. Paul
Silberberg 2. BUSKER BUS Qian Lan 3. FERUS freak show fot. Wojciech Owczarzak

.04 Agencje art yst yczne

od góry, w prawo
1.NU-AR T. 2. CARNAVAL SZTUMISTRZÓW FOT. Piotr ArnoldeS 3. fundacja OCELOT FOT.
SZWA JKOWSKI.INFO

.05 Festiwale

od góry, w prawo
1. FESTIWAL FE TA 2012, teatr MIMO fot. Włodzimierz Ulatowski 2. SPOIWA KULTURY,
ARMIA fot pozaokiem.eu. 3. CARNAVAL SZTUMISTRZÓW, Urban Highline fot. J. Scherer
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Niniejsza publikacja została zrealizowana we współpracy z Siecią Circostrada
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