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CENY BILETÓW  
podane są na stronach z opisami spektakli

Wstęp na Grządkę Teatralną i na wystawy 
jest wolny dla wszystkich (w przypadku 
chęci zwiedzania wystaw przed spektaklami 
biletowanymi wymagane jest zakupienie biletu  
na spektakl!).

Nie prowadzimy rezerwacji ani przedsprzedaży.
Bilety są sprzedawane na godzinę przed 
rozpoczęciem spektaklu/koncertu. Bilet wstępu nie 
gwarantuje miejsca siedzącego.

plac Sejmu Śląskiego 2
Katowice

SPEKTAKLE DLA DOROSŁYCH 
LETNIA GRZĄDKA TEATRALNA 
WIECZORY KABARETOWE I KONCERTY 
WYSTAWY

KOCHANKOWIE  
NIE Z TEJ ZIEMI 

Niby opowieść zwyczajna, a jednak zupełnie niezwyczajna; niby 
o miłości codziennej, a jednak niż Śmierć i Opatrzność silniejszej.
Na skutek pewnego nieporozumienia ze świętym Piotrem (bo i za-
światy maczają palce w intrydze) kameralny dom pod Londynem 
zamieszkują dwie pary zakochanych ludzi. Piszących powieści kry-
minalne mężczyzn, Jacka i Simona, wspierają ich wierne i oddane 
żony: Susie i Mary. Wychodząca poza standardowe ramy czułość, 
z jaką małżeństwem Mary i Simona opiekują się Susie i Jack, po-
twierdza, że „miłość nie zna granic ni kordonów”. Wydumana przez 
autorkę sztuka opowiada o zupełnie niewydumanym codziennym 
życiu i uczuciach wspólnych nam wszystkim.

tekst: Pam Valentine
przekład: Elżbieta Woźniak
reżyseria: Piotr Urbaniak
scenografia: Joanna Schoen
muzyka: Bolesław Rawski
światła: Marek Oleniacz
asystent reżysera: Przemysław Redkowski
inspicjent/sufler: Sylwia Domin
występują: Dariusz Starczewski, Magdalena Walach, Przemysław Redkowski, 
Adam Szarek, Karolina Chapko, Ewa Mitoń, Marek Bogucki, Sebastian Oberc
czas trwania: 120 minut (1 przerwa)

Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Kraków

2 lipca 
godz. 21:00

(bilety: 15 zł)



A Koziołek wziął tobołek i wędruje, biedaczysko, po szerokim szukać 
świecie tego, co jest bardzo blisko. Takie motto towarzyszy przygo-
dom Koziołka Matołka, ulubieńca wszystkich dzieci. Spektakl zre-
alizowany jest w atrakcyjnej dla widza konwencji zabawy teatralnej. 
Wartka akcja, barwne przygody, zabawne sytuacje, humorystyczne 
zdarzenia, wyborowe aktorstwo i przebojowa muzyka wypełniają 
przedstawienie, czyniąc je atrakcyjnym i zapewniając widzom chwi-
le niezapomnianego relaksu. A Koziołek znów przemierza świat, 
szukając swego miejsca na ziemi. Odwiedza egotyczne kraje, prze-
bywa na dworze cesarskim, uczy się chińskiego, zaklina węże na tar-
gu w Bombaju, spotyka Indian i oczywiście przeżywa wiele emocjo-
nujących przygód, groźnych, śmiesznych i pouczających. Jak zwykle 
wychodzi cało z każdej opresji i w chwale wraca do rodzinnego Paca-
nowa, odnajdując (całkiem blisko) to, co dla niego najlepsze.

tekst: Kornel Makuszyński
reżyseria: Lucyna Sypniewska
scenografia: Ewa Pietrzyk
muzyka: Piotr Nazaruk
występują: Małgorzata Bulska, Maria Byrska, Katarzyna Pohl, Lucyna  
Sypniewska, Radosław Sadowski
czas trwania: 55 minut

KOZIOŁEK  MATOŁEK

3 lipca
 godz. 15:00

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała
(wstęp wolny)

ZNANE – NA NOWO
Kabaret Hrabi

Kabaret Hrabi jest znany. I ma znane skecze. Ale ze znanych ske-
czy też można stworzyć nowy program. I oto jest. Znacie, ale nie 
znacie. Pamiętacie, ale nie tak. Uwielbiacie jak zwykle. Dalej jest 
tylko śmiech. Znane – na nowo to program, w którym Kabaret Hrabi 
odświeża swoje najlepsze numery w brawurowym stylu. Tego wie-
czoru długo nie zapomnicie.

występują: Joanna Kołaczkowska, Tomasz Majer, Dariusz Kamys, Łukasz 
Pietsch

(bilety: 20 zł)

3 lipca 
godz. 20:00



WYSOCKI. 
POWRÓT DO ZSRR

Teatr Nowy, Kraków

Historia Włodzimierza Wysockiego, słynnego radzieckiego barda, 
ale i morfinisty i alkoholika, który na co dzień zmagał się z władzą 
i bezpieką ZSRR. Muzyczny spektakl oparty został na zapiskach 
Mariny Vlady Przerwany lot, listach przyjaciół Włodzimierza Wy-
sockiego i Umierałem sto razy Korczaka. Przedstawia jedną z naj-
większych postaci rosyjskiego życia kulturalnego lat 60. i 70. Na 
utworach Wysockiego wychowywały się rosyjskie pokolenia. 
Spektakl, który przypadkowo zbiega się z ostatnimi smutnymi i za-
trważającymi wydarzeniami na Ukrainie, jest wypowiedzią twór-
ców o totalitarnych zapędach Rosji i o jej krzywdzącym jednostkę 
systemie.

scenariusz i reżyseria: Piotr Sieklucki
opracowanie muzyczne: Paweł Harańczyk
dźwięk: Artur Hocyk
światło: Wojtek Kiwacz
muzyka na żywo: Paweł Harańczyk
występują: Edward Linde-Lubaszenko, Piotr Sieklucki
czas trwania: 85 minut

9 lipca
godz. 21:00

10 lipca
godz. 15:00

HISTORIA ŚNIEŻKI
Teatr Maska, Rzeszów

W dobrze opowiedzianej historii tkwi wielka siła. Może uratować 
opowiadającego z niejednej trudnej sytuacji, obudzić marzenia lub 
popchnąć do działania słuchacza… Ta historia jest dobrze opowie-
dziana. Jej bohaterów znacie doskonale: to Królewna Śnieżka, sied-
miu krasnoludków, zła macocha i piękny królewicz. Czy jednak na 
pewno nic nie może was zaskoczyć w tej pięknej baśni? Przekonajcie 
się o tym sami.

na podstawie baśni braci Grimm
tekst i reżyseria: Oleg Żiugżda
przekład: Katarzyna Litwin
scenografia: Larysa Mikina-Probodiak
muzyka: Bogdan Szczepański
występują: Maria Dańczyszyn, Jadwiga Domka, Henryk Hryniewicki, 
Maciej Owczarek, Natalia Zduń
czas trwania: 50 minut

(bilety: 15 zł) (wstęp wolny)



 Teatr Montownia, Warszawa; Teatr Papahema, Białystok

CALINECZKA 
DLA DOROSŁYCH

Spektakl o tym, co baśń Andersena w sobie ukrywa. Ośmioro ak-
torów, korzystając z różnych konwencji teatralnych, w zabawny, 
bezpretensjonalny sposób ujawnia to, co mimo że oczywiste, przez 
wiele pokoleń było, jest i zapewne będzie upraszczane i infantyli-
zowane. Środkami pozwalającymi na opowiedzenie Calineczki dla 
dorosłych są świeże spojrzenie na baśń Andersena, humor i lalki uka-
zujące w nieobsceniczny sposób dwuznaczność przygód małej bo-
haterki. Spektakl jest owocem spotkania dwóch teatrów niezależ-
nych, dwóch pokoleń i dwóch teatralnych języków, dramatycznego 
i lalkarskiego.

na podstawie Calineczki Hansa Christiana Andersena
adaptacja i reżyseria: Teatr Montownia i Teatr Papahema
scenografia i kostiumy: Paulina Czernek
muzyka: Wiktor Stokowski
występują: Adam Krawczuk, Marcin Perchuć, Rafał Rutkowski, Maciej 
Wierzbicki, Paulina Moś, Helena Radzikowska, Paweł Rutkowski, Mateusz 
Trzmiel
czas trwania: 65 minut

16 lipca
godz. 21:00

Teatr Conieco, Białystok

PSOTNA ANKA-
-JAGODZIANKA

Spryt i odwaga pomagają rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy. 
W bajce angażujemy dzieci z widowni (grają role dam i rycerzy) oraz 
przekonujemy do zdrowej żywności. W królestwie Bajadery smok 
Zakalec co roku porywa jedną damę, zmuszając ją do gotowania 
posiłków i śpiewania kołysanek. Tak jest od wieków. Zły zwyczaj nie 
podoba się młodej księżniczce Ance-Jagodziance, która nie chce, by 
smok skrzywdził następną dziewczynę. Postanawia wybrać się na 
służbę zamiast kolejnej damy i dać Zakalcowi nauczkę.

tekst i reżyseria: Marian Ołdziejewski
występują: Marian Ołdziejewski, Ewa Ołdziejewska
czas trwania: 40 minut

17 lipca
godz. 15:00

(bilety: 15 zł) (wstęp wolny)



TO NIE BYŁA PIĄTA, 
TO BYŁA DZIEWIĄTA – 
KOMEDIA KRYMINALNA

Oto mężatka, która czuje, że w jej udany związek wkradła się nuda, 
obojętność i nihilizm. Wtedy, naturalnie, przypadek sprawia, że spo-
tyka innego mężczyznę. Zakochuje się w niezależnym facecie, ale to 
przecież nie powód, żeby tracić męża! Tak zaczyna się kryminalna in-
tryga. Komedia z wątkiem kryminalnym spodoba się zwłaszcza tym, 
którzy lubią zabawne, życiowe historie z przymrużeniem oka.

tekst: Aldo Nicolaj
przekład: Zofia Ernstow
reżyseria: Mariusz Pilawski
scenografia: Agnieszka Izydorczyk
kostiumy: Patrycja Krzyczman
reżyseria dźwięku: Kamil Bobrukiewicz
występują: Magdalena Drewnowska, Rafał Dąbrowski, Witold Łuczyński
czas trwania: 105 minut (1 przerwa)

23 lipca
godz. 21:00

Teatr Mały w Manufakturze, Łódź

MÓJ PRZYJACIEL, PIES

To pełne humoru przedstawienie dla dzieci od trzech lat. W głębi 
lasu Troskliwy Tata Niedźwiedź przygotowuje swemu synkowi ja-
jecznicę. Brak zgodnej z przepisem liczby jaj wywołuje całą lawinę 
zdarzeń. Mały Miś w drodze po brakujące jajko spotyka bezdom-
nego Psa. Tata stanowczo odmawia przyjęcia go pod swój dach. 
Jajecznica spada na ziemię. Nawet ocalałe jajko płata figla i nie 
staje się dla misiów kolacją. Wreszcie pojawia się podstępny Lis, 
wprowadzając wielkie zamieszanie. Wszystko jednak kończy się 
szczęśliwie! Przyjaźń zwycięża! 

reżyseria: Mariola i Marcin Ryl-Krystianowscy 
występują: Mariola i Marcin Ryl-Krystianowscy 
czas trwania: 50 minut 

24 lipca
godz. 15:00

TeatRyle, Poznań
(wstęp wolny)(bilety: 15 zł)



Wrocławski Teatr Komedia, Wrocław

Z TWOJĄ CÓRKĄ?
NIGDY!

Sztuka bardzo popularnego u naszych południowych sąsiadów ko-
mediopisarza, aktora i reżysera wykorzystuje klasyczną formułę ko-
medii pomyłek, przede wszystkim emocjonalno-uczuciowych, ale 
i sytuacyjnych. Żywy i dowcipny język to dodatkowy atut. Dwa za- 
przyjaźnione małżeństwa przeżywają kryzys wieku średniego. 
Koukolikowie wyjeżdżają w drugą podróż poślubną, powierzając 
swoim przyjaciołom, Szimandlom, opiekę nad nastoletnią córką.  
Spektakl okraszony został znakomitymi piosenkami.

tekst: Antonin Procházka
przekład: Jan Węglowski
reżyseria: Wojciech Dąbrowski
scenografia i kostiumy: Małgorzata Matera
choreografia: Katarzyna Kot-Małecka
opracowanie muzyczne: Bartosz Pernal, Paweł Dobosz
występują: Kinga Zabokrzycka, Wojciech Dąbrowski, Ola Zienkiewicz,  
Beata Rakowska, Jan Węglowski, Łukasz Płoszajski, Jakub Grębski,  
Katarzyna Kot-Małecka, Tomasz Leszczyński
czas trwania: 130 minut (1 przerwa)

30 lipca
godz. 21:00

(wstęp wolny)

31 lipca 
godz. 15:00

O KOCIE W BUTACH 
PRZY WESOŁYCH NUTACH

Najmłodszy syn młynarza, Adam, otrzymuje w spadku po zmarłym 
ojcu czarnego kota. Nie spodziewa się nawet, że dar ten odmieni 
jego życie. Wyśmiewany w piosence kot nagle zaczyna mówić i, co 
więcej, bierze w swoje łapy los opiekuna. Wspólnie poznają przy-
szłą miłość młynarczyka, królewnę Lenę, walczą o jej serce z bo-
gatym Księciuniem i dzielnie stawiają czoła złemu czarnoksiężni-
kowi Buranowi. Oprócz wartkiej akcji, udziału widowni i pomysłów 
reżysera na barwne przedstawienie perypetii Adama i jego kota, 
spektakl dostarczy kolejny raz pięknych piosenek. Nie zabraknie 
także dreszczyku emocji i zestawu wzruszeń…

reżyseria: Ewelina Tabaka
scenariusz, muzyka i teksty piosenek: Rafał Gołąbowski
scenografia: Justyna Respondek
kostiumy: Urszula Szebel
maski i kukły: Elżbieta Żelezik
aranżacje i mastering: Krzysztof Pająk
gitary solowe: Jacek Przydryga
choreografia: Agnieszka Bednarz
wokal: Wojciech Dudziński (gościnnie)
występują: Grzegorz Żyła, Agnieszka Bednarz, Anna Tarnawska, Jarosław 
Tyran, Błażej Olma, Agata Kmita, Justyna Masłowska
czas trwania: 60 minut

Teatr Moich Marzeń, Chorzów
(bilety: 15 zł)



Teatr Ludowy, Kraków

Inteligentna komedia zawsze, kiedy już wybrzmi śmiech, budzi re-
fleksję. Tak jest też tutaj: sztuki Freda Apke, znanego i popularnego 
w Polsce niemieckiego dramaturga, zawsze bawią przewrotnością 
dialogów. Już sam tytuł tej tragikomedii przywodzi na myśl wiele 
wręcz groteskowych skojarzeń, a cóż dopiero, jeśli wpisać go w kon-
tekst związku starszego mężczyzny z młodszą kobietą z apetytem na 
życie. Każda taka historia ma wiele meandrów i szczegółów. Warto 
się w nie zagłębić, korzystając z lekkiej, komediowej formy przedsta-
wienia, w której życie mniej boli, a śmiech oczyszcza i wyzwala.

tekst: Fred Apke
przekład: Marta Klubowicz
reżyseria: Tomasz Obara
scenografia: Andrzej Witkowski
występują: Kajetan Wolniewicz, Beata Schimscheiner, Piotr Pilitowski
czas trwania: 100 minut (1 przerwa)

VIA-GRA

6 sierpnia
godz. 21:00

Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych

Borsuk Bazyl, Lis Daktyl i Niedźwiedź Melon to pedantyczne zwie-
rzęta, które wiodą życie pełne monotonii i śmiesznych rytuałów. 
Lęk przed wyimaginowanymi stworami: „zębiratorami”, „szlamia-
kami” i „ponurami” paraliżuje bohaterów tak, że boją się wycho-
dzić z domu. Wyprawa do ogródka po zapasy jest dla nich nie lada 
wyczynem. Mieszkają razem, lecz czują się samotni. Bez przerwy 
czekają na list od kogokolwiek. W ich świat wkracza nieokrzesana 
i arogancka Frania. Burzy normalny rytm dnia, robi bałagan i wpro-
wadza zamieszanie. 

tekst: Magda Żarnecka
reżyseria: Przemysław Jaszczak
scenografia i kostiumy: Paweł Brajczewski
muzyka: Krzysztof Domański
projekcje: Paweł Brajczewski
występują: Anna Jezierska, Jakub Grzybek, Kamil Król, Paweł Pawlik
czas trwania: 50 minut

FRANIA PIORUN

7 sierpnia 
godz. 15:00

(wstęp wolny)(bilety: 15 zł)



Dzika strona Wisły, Warszawa

Warszawski Teatr Makabry przedstawia: jak dostać się do wojska? 
Jak rozpoznać, czy wybuchła wojna? Jakie produkty warto kupić na 
wypadek konfliktu zbrojnego? Jak zrobić rekonstrukcję historyczną 
w weekend? Na te i inne pytania odpowie weteran, patriota i mistrz 
sztuk walki, pułkownik Gazda. Na zamówienie MON odbędzie się 
szkolenie wojskowo-patriotyczne z elementami burleski, które 
wyłoni teatralny oddział paramilitarny, gotowy do prowadzenia 
wojny hybrydowej i patrolowania Warszawy. Ułańska fantazja, 
szarże, koszarowe żarty, makabra i anegdotki z pola walki, a przede 
wszystkim neopatriotyczne hity: Karbala, WKU, Zakochany Dron. 
Po Ojcu polskim i Seksie polskim Maciej Łubieński i Michał Walczak 
łączą siły w kolejnym, tym razem wyjątkowo wybuchowym, patrio-
tycznym show Rafała Rutkowskiego. Daj się zmusztrować, poczuj 
smak przygody i zostań żołnierzem polskim.

scenariusz: Maciej Łubieński, Michał Walczak
reżyseria: Michał Walczak
występuje: Rafał Rutkowski
czas trwania: 80 minut

7 sierpnia 
godz. 20:00

ŻOŁNIERZ POLSKI –  
PATRIOTYCZNY 
ONE MAN SHOW 
RAFAŁA RUTKOWSKIEGO

NIEDŹWIEDŹ/
OŚWIADCZYNY

Graliśmy to wiele lat temu z Okupską, Kalusem i Warszawskim. 
Nagrody, wyjazdy, wzruszenia i szaleńczy śmiech. I po wielu latach 
niegrania nagle zatęskniliśmy za najznakomitszymi komediowymi 
żartami w historii dramaturgii.
Kłótnia o Wołowe Łączki i o to, który pies jest lepszy, Zabij czy Za-
graj. I wdowa, co to „zamknęła się dla świata i aż do śmierci nie zdej-
mie żałoby”, a potem „na pojedynek! Na pojedynek!”. 
Czechow wraca do Korezu. Inni aktorzy, inne kostiumy, ale reżyser 
ten sam.

tekst: Antoni Czechow
przekład: Jerzy Wyszomirski (Niedźwiedź), Artur Sandauer (Oświadczyny)
reżyseria: Maciej Ferlak
występują: Katarzyna Tlałka, Mirosław Neinert, Robert Talarczyk
czas trwania: 85 minut

13 sierpnia
godz. 21:00

 Teatr Korez, Katowice
(bilety: 15 zł)(bilety: 20 zł)



Divadlo PIKI, Pezinok (Słowacja)

Mała bohaterka z książek Astrid Lindgren znana jest starszym i młod-
szym, a uwielbiana już od siedemdziesięciu lat przez kolejne poko-
lenia maluchów na całym świecie. W tym spektaklu powraca razem 
ze swoimi przyjaciółmi, Tommym i Anniką. W małym szwedzkim 
miasteczku dzieci przeżywają przeróżne przygody (i spotykają cie-
kawych ludzi). Spektakl przeznaczony jest dla odbiorców w każdym 
wieku, ale przede wszystkim dla tych dzieci, które nie chcą dorastać 
i dla tych dorosłych, którzy chcieliby znowu stać się dziećmi.

14 sierpnia
godz. 15:00

PIPI

tekst: Astrid Lindgren
adaptacja i reżyseria: Katarína Aulitisová i L’ubomír Piktor
scenografia, lalki, kostiumy: Aleš Votava
muzyka: Borek Suchánek
występują: Katarína Aulitisová i L’ubomír Piktor
czas trwania: 45 minut

Teatr Zagłębia, Sosnowiec

NAJDROŻSZY

Lekka komedia francuskiego mistrza gatunku, Francisa Vebera, reży-
sera, scenarzysty i dramaturga. Bohaterem jest tu Francois Pignon, 
życiowy pechowiec i nieudacznik, desperacko próbujący zwrócić na 
siebie uwagę. Tym razem traci pracę i rodzinę, nie ma grosza przy 
duszy ani perspektyw na przyszłość… Wydawałoby się, że to sytu-
acja bez wyjścia, a jednak nie! Pignon bierze sprawy w swoje ręce 
i postanawia znaleźć rozwiązanie, którego skutki zaskoczą nawet 
jego samego. Jego pomysł jest bardzo przewrotny…

tekst: Francis Veber
przekład: Barbara Grzegorzewska
reżyseria: Paweł Aigner
scenografia: Magdalena Gajewska
muzyka: Piotr Klimek
asystent reżysera: Grzegorz Kwas
sufler: Ewa Żurawiecka
inspicjent: Urszula Czyż
występują: Agnieszka Bałaga-Okońska, Edyta Ostojak, Małgorzata Sadowska, 
Michał Bałaga, Piotr Bułka, Grzegorz Kwas, Zbigniew Leraczyk
czas trwania: 135 minut (1 przerwa)

Uwaga: spektakl dla widzów dorosłych

20 sierpnia 
godz. 21:00

(wstęp wolny) (bilety: 15 zł)



Teatr Fuzja, Poznań

Opowieść o osiedlowej przyjaźni trójki zwierzaków: Wróbla, Kota 
oraz Psa. Bohaterowie postanawiają przeprowadzić rewolucję na 
pobliskim placu zabaw. W tym celu zakładają gang, wymyślają de-
mokrację oraz wymieniają niewygodne pory roku…

reżyseria: Tomasz Rozmianiec
scenariusz: Tomasz Rozmianiec, Jakub Woźniak, Agnieszka Mikulska
kostiumy: Małgorzata Fabian
muzyka: Artur „Sosen” Klimaszewski
teksty piosenek: Jakub Woźniak
występują: Agnieszka Mikulska, Tomasz Rozmianiec, Jakub Woźniak 
czas trwania: 50 minut

21 sierpnia 
godz. 15:00

SZABADABADA
 Impresariat Artystyczno Promocyjny Pro Arte, Zabrze

Należą do klasyki. Znają ich wszyscy. Prostotą i szczerością trafiają 
do każdego, są uniwersalni. Bez względu na wiek (swój i odbiorcy) 
potrafią trafić w sedno i uchwycić to coś szczególnego, tu i teraz. 
Ich utwory mają niesamowitą zdolność pobudzania do rozmowy, 
otwierają umysł i rozwiązują język. Niewiele zespołów w Polsce 
może pochwalić się tak bogatą historią wspólnego grania. Razem 
przeszli długą drogę przez wiele nurtów i stylistyk, od jarocińskiej 
sceny, po studio im. Agnieszki Osieckiej. Stale imponują wrażliwo-
ścią, spostrzegawczością i dystansem do świata.

RAZ DWA TRZY – KONCERT

Zespół:
Adam Nowak – gitara, śpiew 
Grzegorz Szwałek – pianino el., akordeon
Jacek Olejarz – perkusja
Jarek Treliński – gitara elektryczna, akustyczna
Mirek Kowalik – gitara basowa, kontrabas
gościnnie: Tadek Kulas – trąbka

21 sierpnia 
godz. 20:00

(wstęp wolny) (bilety: 20 zł)



Teatr Capitol, Warszawa

Kiedy kota nie ma… istnieje szansa, że pojawi się w najmniej ocze-
kiwanym momencie! A wtedy bieg komicznych wydarzeń w tej zna-
komitej brytyjskiej komedii sytuacyjnej może nabrać zawrotnego 
tempa. Podróż poślubna do Saint Tropez? Tak! Ale w dwudziestą 
rocznicę ślubu? Jak poradzą sobie z wzajemnymi uszczypliwo-
ściami dwa zabawne angielskie małżeństwa z dwudziestoletnim 
stażem? Jak rozbudzić dziką namiętność w mężu fajtłapie? Jak 
rzeczony mąż może dotrzymać kroku szwagrowi seksoholikowi? 
Jak zaimponować zmanierowanej zamożnej siostrze i nie zabić jej 
wędzonym łososiem? Oraz czy szczotka sedesowa z wizerunkiem 
pary królewskiej może pomóc w samobójstwie pięknej dwudzie-
stolatce? Odpowiedzi mogą być abstrakcyjnie zaskakujące! 

tekst: Johnnie Mortimer, Brian Cooke
przekład: Klaudyna Rozhin
reżyseria: Andrzej Rozhin
scenografia i kostiumy: Joanna Pielat-Rusinkiewicz
opracowanie muzyczne: Agnieszka Putkiewicz
występują: Viola Arlak, Marysia Dejmek, Anna Gornostaj, Zosia Zborowska, 
Jacek  Lenartowicz, Piotr Zelt
czas trwania:  160 minut (1 przerwa)

27 sierpnia 
godz. 21:00

KIEDY KOTA NIE MA…

Sztuka inspirowana baśnią Marii Krüger Apolejka i jej osiołek, ad-
resowana do dzieci w wieku przedszkolnym, to pełna wdzięku, za-
bawna i bardzo pogodna historia o miłości, wykorzystująca motyw 
narzeczonego zamienionego w zwierzę.
Królewna Wełenka i Królewicz Kłębuszek jeszcze się nie znają, ale są 
sobie przeznaczeni. Tęsknią i marzą, przeczuwając, że miłość nada ich 
życiu sens, że we dwoje będzie radośniej i ciekawiej. Ona czeka niecier-
pliwie w wieży, on szuka jej po całym świecie, choć ten „cały świat” to 
tak naprawdę miasteczko i jego sympatyczni mieszkańcy: Kwiaciarka, 
Listonosz, Kominiarczyk, Aptekarz… Wszyscy się tutaj znają, a wza-
jemna życzliwość sprawia, że nie tylko postaci sztuki, ale i widzowie 
ogrzeją się w ciepłej, serdecznej atmosferze. Jednak kiedy szczęście 
będzie na wyciągnięcie ręki, los podda Wełenkę najważniejszej próbie. 

tekst: Maria Joterka
reżyseria: Janusz Ryl-Krystianowski
scenografia: Julia Skuratova
muzyka: Robert Łuczak
ruch sceniczny: Ewelina Ciszewska
występują: Marta Popławska, Katarzyna Prudło, Aleksandra Zawalska, 
Beata Zawiślak, Grzegorz Eckert, Mirosław Kotowicz, Jacek Popławski
czas trwania: 60 minut

28 sierpnia 
godz. 15:00

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum, Katowice

O KRÓLEWNIE WEŁENCE

(bilety: 15 zł) (wstęp wolny)



(wstęp wolny)

2 lipca – 4 sierpnia

Wystawa malarstwa Poli Minster i Piotra Naliwajki
Galeria Teatru Korez
Wernisaż: 2 lipca, po spektaklu Letniego Ogrodu Teatralnego 

Nikos Kazandzakis, 
Grek Zorba

Ludwik Stomma,  
Antropologia wojny

Sofokles,  
Antygona 

Ludwik Stomma,  
Antropologia wojny

Henri-Irénée Marrou,  
Historia wychowania w starożytności

„Kto stworzył ten labirynt niepewności, tę świątynię duf-
ności, naczynie grzechu, pole usiane tysiącem zasadzek, 
przedsionek piekła, kosz po brzegi napełniony chytrością, 
truciznę słodką jak miód, łańcuch, który wiąże śmiertelnych 
z doczesnością – kobietę?”

„(…) bo tak naprawdę – ciągnął – jedyną przyczyną pierwszej 
wojny światowej było to, że mężczyźni się nudzili…”

„Przecież kobietą jesteś, Antygono
 i z mężczyznami do walki niezdolną;
nam słuchać trzeba, bo im powierzono
władzę nad światem; to słowo »nie wolno«
z ust silniejszego jest dla nas przestrogą.”
 

„Przypomnijmy raz jeszcze to zdanie Ernesta Schulze: 
»Wśród najpiękniejszych rzeczy, jakie przyniosła wojna – 
jest to, że nie mamy już hołoty«. Wojna jest bowiem rów-
nież, jak to już pisali średniowieczni francuscy kronikarze, 
wielkim oczyszczeniem.”

„Kobieta spartańska winna być przede wszystkim rodziciel-
ką wielu dzieci silnych fizycznie. Wychowanie jej podlega 
eugenicznej zapobiegliwości. Pragnie się ją pozbawić 
wszelkiej niewieściej subtelności i miękkości, zahartować jej 
ciało, zmusza się ją, by pokazywała się nago w dni świątecz-
ne i podczas obrzędów. Ma to z dziewic spartańskich uczynić 
»krzepkie i męskie samice«, aby wyzwolone z czułostko-
wych powikłań oddały się bez zastrzeżeń w służbie rasy.”

A to wszystko jest w naszych obrazach. Zapraszamy.



Galeria Teatru Korez
Wernisaż: 12 sierpnia, godz. 18:00

WYSTAWA 
TOWARZYSZĄCA 
2016 KSBDA SPRING 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE

(wstęp wolny)

12 sierpnia – 10 września

Trzy wystawy specjalne wchodzące w harmonogram 2016 KSBDA 
Spring International Conference: 

28 maja • – Seoul National University in Seoul, Korea  
(+ wykłady gości zagranicznych: dr hab. Stefan Lechwar  
i A.P. Gerry Leonidas).

Lipiec•  – University of Reading, Wielka Brytania.

12 sierpnia•  – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.  
Ekspozycja gościnnie w Galerii Teatru Korez.

Celem organizowania co roku międzynarodowej konferencji oraz 
towarzyszących jej wystaw jest wymiana doświadczeń różnych 
środowisk akademickich na polach sztuki, projektowania oraz 
edukacji.
Na wystawie będzie można obejrzeć ok. 400 prac autorstwa człon-
ków KSBDA oraz innych zaproszonych artystów z całego świata. 
Dzieła z zakresu m.in. projektowania graficznego, wzornictwa 
przemysłowego, grafiki warsztatowej, rzeźby, ceramiki etc. zapre-
zentowane zostaną w formie drukowanych reprodukcji. Najważ-
niejsi członkowie stowarzyszenia będą obecni podczas uroczyste-
go wernisażu w Galerii Teatru Korez.

KSBDA (prezes – prof. KyungWon Lyu, Chungbuk National Uni-
versity) jest największym stowarzyszeniem edukacyjnym w Korei 
obejmującym kierunki artystyczne i projektowe. Stowarzyszenie 
liczy ponad 3000 członków (profesorów), a KSBDA jest jednocze-
śnie partnerem Japan Society of Basic Design & Art i China Society 
of Basic Design & Art oraz Taiwan Society of Basic Design & Art. 
Corocznie organizuje ono krajowe konferencje i wystawy w Korei 
(wiosną oraz jesienią), na których członkowie prezentują swoje pra-
ce teoretyczne, a także artystyczne i projektowe.
Corocznie, równolegle z dwiema konferencjami w samej Korei, 
KSBDA organizuje także dwie imprezy zagraniczne. Odbyły się one 
dotąd na uczelniach m.in. w USA, Włoszech, Japonii, Chinach, Taj-
wanie, Hiszpanii oraz w Niemczech.
Uniwersytet Śląski jest pierwszym polskim partnerem projektu.

Organizatorzy: 
KSBDA (Korea Society of Basic Design & Art) oraz dr hab. Stefan Lechwar 
reprezentujący Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuki w Cieszynie 
(Zakład Projektowania Graficznego)
Współorganizator: Teatr Korez
Koordynator: wiceprezes KSBDA — Associate Professor Chang Sik Kim, De-
partment of Design, San Jose State University, Kalifornia, Stany Zjednoczone.



Hol na parterze budynku Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja 
Kultury im. Krystyny Bochenek
Wernisaż: 14 sierpnia, po zakończeniu spektaklu teatralnego 
dla dzieci

Pokaz będzie prezentacją efektów działań w ramach Pracowni Działań 
w Przestrzeni oraz Pracowni Grafiki. Dzieci pokażą własną wizję twór-
czości Alexandra Caldera zrealizowaną wspólnie z artystką Ireną Imań-
ską. Zostaną zaprezentowane prace malarskie pełne koloru i form. 
Jednak najistotniejsze będą rzeźby przestrzenne: statyczne i mobilne, 
w formie możliwej do uruchomienia przez najmłodszych odbiorców. 
Czeka ich zatem sporo dobrej zabawy w „dmuchanie” dzieła sztuki. 
Druga część wystawy to klasyczne grafiki zrealizowane podczas warsz-
tatów letnich z artystą Krzysztofem Ruminem, dedykowane twórczo-
ści Mauritsa Cornelisa Eschera. Na ścianie zawisną więc multiplikacje 
wyobrażające zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla jego dzieł. Po-
wtarzalność i logika będzie widoczna tylko przy uważnym spojrzeniu 
w poszczególne odbitki pełne niespodzianek.
W ramach projektu Future Artist – Twórcza Kontynuacja 6 realizowa-
nego w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny 
Bochenek przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Patronat honorowy: Polski Komitet Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA. We współpracy (już po raz 
dziesiąty) z Teatrem Korez i Letnią Grządką Teatralną.

Idea i koordynacja: Ewa Kokot

14—31 sierpnia 

(wstęp wolny)

FUTURE ARTIST. 
WIELOKROTNE 
POWTÓRZENIA  
I RZEŹBY W RUCHU

Czwarte spotkanie z muzyką świata w podcieniach Miasta Ogro-
dów (wcześniej Centrum Kultury Katowice). Wraz z zaproszonymi 
na festiwal muzykami podróżowaliśmy już na południe Włoch i do 
krajów basenu Morza Śródziemnego. Teraz czas na nieco mniej 
spenetrowane zakątki. 
Bilety w cenie 10 zł za wieczór do nabycia w sieci ticketportal.pl 
(m.in. punkt sprzedaży w Mieście Ogrodów), ticketpro.pl (sta-
cjonarni w salonach Empik, sklepach Saturn i Media Markt) oraz 
kupbilecik.pl

24 czerwca 
godz. 19:00
Qra (Quferau+Zora)
Federspiel

1 lipca
godz. 19:00
Blokowioska
Fara

24 czerwca i 1 lipca

OGRODY DŹWIĘKÓW

FESTIWAL 
MUZYKI ŚWIATA



czerwca 2017

2016/2017

BILET 
IN BLANCO

BILETY IN BLANCO
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Patroni medialni




