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Po czterech edycjach, które pokazały jak ważne jest stymulowanie 
procesu twórczego i  wspieranie nie tylko obiegu spektakli 
tanecznych, ale w szczególności samych artystów na drodze kreacji 
i produkcji scenicznych, prezentujemy Państwu kolejną odsłonę 
BalletOFFFestival – festiwalu wciąż rezydencyjnego, jednak 
zyskującego wymiar silnie międzynarodowy. Stało się to możliwe 
dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta 
Krakowa, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Instytutu Muzyki i Tańca oraz Unii Europejskiej.

Transformacje
Te m a t e m  w i o d ą c y m  d l a  B a l l e t O F F F e s t i v a l  2 0 18  s ą 
TR A NSFORM ACJE. B y ł y one inspir acją dl a t wor z ąc ych 
w Nowohuckim Centrum Kultury rezydentów, ale także kluczem 
w yboru spektakl i gościnnych prezentowanych w  ramach 
tegorocznego programu.
Transformacja jest wpisana w  czas, w  historię, w  naturę. 
W świecie rozwijających się dynamicznie technologii jesteśmy 
mimowolnie poddawani nieustannym transformacjom, zmieniamy 
się, dostosowujemy, ewoluujemy. W  wybranych spektaklach 
transformacji ulega w głównej mierze ciało, a co za tym idzie jego 
ruch i atrybuty: kobiecość, męskość. Przemianie ulega także to, 
co nas definiuje, to, co w nas ludzkie. Zmieniamy się pod wpływem 
galopującej i przenikającej mimowolnie nasze życie popkultury, 
szaleńczego rozwoju techniki, cyfryzacji, mediatyzacji. Coraz 
większe przeniesienie aktywności człowieka do świata wirtualnego 
generuje nowe estetyki i  formułuje nową (meta)fizykę ciała. 
W obliczu nowych form fantomatyki stosowanej rodzą się pytania: 
czy w człowieku będącym na szczycie królestwa zwierząt wciąż 
tkwi prymarny instynkt lub potrzeba stadnych rytuałów? Czym jest 
dla nas teraz poczucie wspólnoty i jak budujemy naszą tożsamość 
zbiorową? Czy kierujemy się potrzebą grupowej jedności czy raczej 
budujemy naszą indywidualną jedność, skupiając się na spójności 
własnej somy? Jak definiujemy siebie wobec świata, który wydaje 
się zamykać w internetowej Sieci? Czy w tym powierzchownie 
doskonałym lub całkowicie wirtualnym świecie wciąż obecni 
jesteśmy My jako ludzie? A  jeśli tak to czy jest w nim miejsce 
na duszę?

Rezydencje
Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane premiery, których 
rez ydencje odby ł y s ię w  Nowohuckim Centr um Kultur y 
we  wrześniu. Dwie wybrane w  drodze selekcji konkursowej 
propozycje spektakli z  zakresu szeroko rozumianego tańca 
w s p ó ł c ze s n e g o o t r z y m a ł y  o d K r a ko w s k i e g o C e ntr um 
Choreograficznego wsparcie na płaszczyźnie organizacyjnej, 
infrastrukturalnej, promocyjnej , mer y tor ycznej, a  tak że 
finansowej. Opiekunem rezydentów, czuwającym nad kompozycją 
i dramaturgią prac, był Brian Michaels.
Drugą częścią programu gościnnych rezydencji KCC, mającego 
swój finał w ramach BalletOFFFestival będzie prezentacja dwóch 
produkcji zrealizowanych w ramach programu Instytutu Muzyki 

i  Tańca „Zamówienia choreograficzne 2018” w  Nowohuckim 
Centrum Kultury w październiku. Autorami gościnnych choreografii 
są Iwona Olszowska i Ferenc Fehér oraz Quan Bui Ngoc.
Ostatnim, ale i dominującym akcentem w zbiorze tegorocznych 
r e z y d e n c j i  j e s t  p r o j e k t  i C o D a C o  –  m i ę d z y n a r o d o w e 
przedsięwzięcie, które otrzymało dofinansowanie w  ramach 
dwuletniego programu Kreatywna Europa. Uczestniczy w nim 
wielokulturowa grupa choreografów, którzy - podróżując 
po  par tnerskich krajach i  odby wając w  nich rezydencje - 
tworzą spektakl w  sposób kolektywny i  demokratyczny: bez 
artystycznego lidera. Proces pracy nad spektaklem angażuje 
tancerzy, lokalną społeczność, profesjonalistów i  amatorów 
oraz zaprasza ich do aktywnego uczestnictwa, obserwowania, 
komentowania. Partnerami w projekcie są artyści i producenci 
ze Szwecji, Węgier, Walii, Hongkongu oraz Polski. Krakowskie 
Centrum Choreograficzne – Nowohuckie Centrum Kultury jest 
gospodarzem ostatniej rezydencji, wieńczącej etap produkcji, 
a tym samym miejscem premiery spektaklu it will come later. 
Program rezydencji iCoDaCo obejmie też warsztaty z tancerzami-
pedagogami z partnerskich krajów, lekcje otwarte poprzedzające 
festiwal i próby otwarte w trakcie pracy nad spektaklem oraz 
rozmowy pospektaklowe.

Spektakle gościnne
Bogatemu programowi rezydencyjnemu towarzyszy w tej edycji 
równie ciekawy zestaw gościnnych spektakli. Na scenie NCK 
zaprezentują się zespoły i choreografowie ze światowej czołówki 
jak Jefta van Dinther i Fernando Belfiore. Zza południowej granicy 
przyjechali do nas Petra Tejnorová i Jaro Viňarský z produkcją 
You Are Here. Polskę reprezentuje Magda Jędra spektaklem 
Królestwo.

Warsztaty
Podczas tegorocznego festiwalu niezmiennie w programie znajdują 
się także warsztaty. Tym razem proponujemy cztery intensywne 
dni z jedenastoma nauczycielami, w których nie zabraknie techniki, 
fizyczności, ale też pracy nad kreacją i świadomością tancerza 
w ruchu scenicznym.

Wystawa
Kl amr ą ł ąc z ąc ą spek takle fes t i w alowe z  pr zes tr zenią 
Nowohuckiego Centrum Kultury jest autorska wystawa zdjęć 
Katarzyny Machniewicz. Wystawa przy wołuje wspomnienia 
poprzednich edycji, pozwala na refleksje nad powstałymi w NCK 
produkcjami podkreślając ich wagę i  wymiar oraz pozostawi 
taneczny ślad po festiwalu na dłużej.

KATARZYNA BESTER
kuratorka spektakli gościnnych

AGATA MOLĄG
kierowniczka Krakowskiego Centrum ChoreograficznegoBalletOFFFestival 2018



czas trwania: 19 listopada – 9 grudnia 2018
miejsce: Galeria Szara, Nowohuckie Centrum Kultury

Zdję c ia zos ta ł y w y konane podc z as popr zednich ed yc j i 
BalletOFFFestival i obejmują lata 2014 – 2017. 
 
KATARZYNA MACHNIEWICZ – laureatka głównej nagrody w kategorii 
„Teatralne zdjęcie sezonu” w  konkursie fotografii teatralnej 
2015 organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego

Medium States

When the existing reality transforms into something new, still intangible,
undetermined, but already sensed;
when the old fades away, but is still present in the afterimage,
still echoes with shape, view, motion, or word;
when it’s only through implementation that the new can take its place
in the present – there appear —
— medium states.
Unstable.
Temporary.
Fleeting.
Unhurried or instantaneous.
Unwanted or desired.
Withering, never (not) to come back.

After four editions, which showed the importance of the creative process 
stimulation and support for not only the circulation of dance performances, 
but in invigorating the artists themselves on the path of creation and stage 
production, we welcome you to another edition of BalletOFFFestival – still 
the festival of residencies, but gaining strong international dimension. It 
is possible thanks to additional financial support from the Municipality of 
Krakow,the Ministry of Culture and National Heritage, the Institute of Music 
and Dance and European Union.

Transformation
The leading theme for BalletOFFFestival 2018 is TRANSFORMATION. It 
served as an inspiration for the residents who worked in the Nowa Huta 
Cultural Center, but also the key to the selection of guest performances 
presented as part of this year’s program.
Transformation is inscribed in time, in history, in nature. In the world of 
dynamically developing technologies, we are involuntarily subjected to 
constant transformations, we change, adapt and evolve. In the spectacles 
chosen by us, mainly the body is a subject of transformation, and thus 
its movement and attributes: femininity, masculinity. Also, what defines 
us – what is human in us is subject to change. We are changing under the 
influence of pop culture, galloping and penetrating involuntarily our life, 
the mad development of technology, digitization and mediatization. The 
increasing transfer of human activity to the virtual world generates new 
aesthetics and formulates a new (meta)physics of the body. In the face of 
new forms of virtual reality, questions arise: is there a primary instinct or 
a need for herding rituals still in the man who is at the top of the animal 
kingdom? What does the sense of community mean for us now and how do we 
build our collective identity? Are we guided by the need for group unity or are 
we building our individual unity, focusing on the cohesion of our own soma? 
How do we define ourselves in relation to the world that seems to be closed 
in the Internet network? Are we as people still present in this superficially 
perfect or completely virtual world? And if so, is there a room for soul in it?

Residencies
During the festival we will see the premieres of residents who worked 
in Nowa Huta Cultural Centre in September. Two groups selected by 
the organizer in competition received organizational, infrastructure, 
promotional, substantive as well as financial support from the Krakow 
Choreographic Centre in the implementation and production of a spectacle 
in the field of widely understood contemporary dance. Brian Michaels will be 
the caretaker of the residents, supervising the composition and dramaturgy 
of the works.
The second part of the KCC residency program will be the presentation 
of two productions selected in Choreographic Commissions 2018 of the 
Institute of Music and Dance. Nowa Huta Cultural Centre hosted guest 
choreographers Iwona Olszowska, Ferenc Fehér and Quan Bui Ngoc, who 
created these performances, in October.

The last but most-dominant accent in the collection of this year’s 
residences may be the iCoDaCo project – an international venture funded 
through r Creative Europe program. The aim of the project was to gather 
an intercultural group of choreographers who, traveling through partner 
countries and residing in them, create a spectacle on the principle of a fully 
collective and democratic work: without an artistic leader. The process 
of work on the performance involves the dancers, the local community, 
professionals and amateurs, and invites them to actively participate, observe 
and comment. Partners in the project are artists and producers from 
Sweden, Hungary, Wales, Hong Kong and Poland. The Krakow Choreographic 
Centre – Nowa Huta Cultural Centre hosts the last residency, and thus the 
venue of it will come later premiere. During the residency workshops with 
dancers-educators from partner countries, open classes preceding the 
festival, open rehearsals during the work on the performance and discussion 
panels will take place.

Guest performances
The rich residency program will be accompanied in this edition with an 
equally interesting set of guest performances. The NHCC stage will present 
companies and choreographers from the world leaders like Jefta van Dinther 
and Fernando Belfiore. Petra Tejnorová and Jaro Viňarský from Czech 
Republic will show their production You Are Here. In turn, Poland will be 
represented by Magda Jędra with the spectacle Kingdom.

Workshops
During this year’s festival, we propose four intense days of workshops 
conducted by 11 teachers in which there will be technique and physicality, 
but also work on the creation and awareness of the dancer in the stage 
movement.

Exhibition
The bracket combining festival performances with the space of the Nowa 
Huta Cultural Center will be the original exhibition of photographs by 
Katarzyna Machniewicz. The exhibition will recall the memories of previous 
editions, allow for reflection on the productions created in the NHCC, 
emphasizing their importance and dimension, and will leave the dance track 
after the festival for a long time.

KATARZYNA BESTER
curator of guest performances

AGATA MOLĄG
director of Krakow Choreographic Centre
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Stany pośrednie

Gdy istniejąca rzeczywistość przeistacza się w nową, jeszcze nieuchwytną,
niedookreśloną ale już przeczuwaną;
kiedy to co stare zanika, ale jest jeszcze obecne w powidokach,
jeszcze wybrzmiewa echem kształtu, obrazu, ruchu albo słowa;
gdy to co nowe, urzeczywistniając się, zajmie dopiero swoje miejsce
w teraźniejszości – pojawiają się…
…stany pośrednie.
niestabilne.
tymczasowe.
nietrwałe.
powolne lub błyskawiczne.
niechciane lub pożądane.
przemijające (nie)bezpowrotnie.

duration: November 19 – December 9, 2018
place: Nowa Huta Cultural Centre

The photos were taken during previous BalletOFFFestival editions and cover 
the years 2014 – 2017.

K ATARZ YNA MACHNIEWICZ – winner of the main award in the category 
“theatrical picture of the season” in the 2015 Theatre Photography 
Competition organized by the Zbigniew Raszewski Theater Institute.

Wystawa fotografii
Katarzyny Machniewicz
Photography exhibition
by Katarzyna Machniewicz



Trans 
transmiss 
Miss / ona 
Mission 
On 
Transmission 
Transmit 

To podróż w głąb. Wymiana pomiędzy heart beat, flow dynamic, 
pomiędzy tym, co wewnątrz i na zewnątrz. Eksploracja witalnego 
i pierwotnego tribal oraz subtelnego suspend. Ruch poddany 
prawom f iz yki , emocji ,  s tanu. Zanur zany w  odmiennych 
czasoprzestrzeniach i rzeczywistościach. Pulsujący pomiędzy 
witalnością, pierwotnością a status quo. Pomiędzy realnością, 
a snem o  lataniu. Wynurzający to, co organiczne, zwierzęce, 
archetypowe, ale także skierowane na  subtelne przebicia, 
nieuchwytności kosmosu i ducha. Trans, rytuał, droga do siebie 
przez połączenie z cząstką otaczającej energii Wszechświata.

choreografia Iwona Olszowska, Ferenc Fehér taniec Jan Lorys, 
Paweł Konior, Zuzanna Nir, Piotr Skalski, Monika Świeca,
Marta Wołowiec muzyka Ferenc Fehér, Marcin Janus

Spektakl zrealizowany we współpracy z Instytutem
Muzyki i Tańca w ramach programu Zamówienia choreograficzne 2018

Trans 
transmiss 
Miss
Mission 
Transmission 
Transmit 

It’s a journey deep inside. Exchange between heart beat, flow dynamic, 
between what’s inside and outside. Exploration of vital and original tribal 
and subtle suspend. Movement subjected to the laws of physics, emotions 
and state. Immersed in different space-time and realities. Pulsating between 
vitality, primordial status and status quo. Between reality and dreaming 
about flying. Erecting what is organic, animal, archetypal, but also directed 
to subtle punctures, the elusiveness of the cosmos and spirit. Trans, ritual, 
the path to itself by connecting with a particle of the surrounding energy of 
the Universe.

choreography Iwona Olszowska, Ferenc Fehér dance Jan Lorys, Paweł 
Konior, Zuzanna Nir, Piotr Skalski, Monika Świeca, Marta Wołowiec music 
Ferenc Fehér, Marcin Janus

The production is co-financed by Institute of Music and Dance within the program 
Choreographic Commissions 2018
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18.00 22 listopada CZWARTEK / Studio KCC premiera

6.00 pm 22 November THURSDAY / Studio KCC premiere

Trans_Miss(i)on
Grupa Wokół Centrum
Trans_Miss(i)on
Around Centre Group



Niewymierny wysiłek fizyczny
szczypta abstrakcji
2/3 ruchu
6 narracji
1 stała
120 rewolucji
90% negocjacji
nutka humoru

Spektakl jest efektem podróży sześciorga niezależnych artystów 
z  pięciu krajów, autonomicznie negocjujących swoje miejsce 
w przestrzeni, razem.
Sześcioro – jeden cel i splot celów.
Sześcioro na pewnej niepewnej ścieżce.

iCoDaCo (PL: Międzynarodowy Kolektyw Tańca Współczesnego) to 
cykliczny, dwuletni, prowadzony przez artystów projekt wymiany 
interkulturowej na płaszczyźnie tańca współczesnego. Pierwsza 
edycja została zainicjowana przez organizację ilDance z siedzibą 
w Göteborgu (Szwecja) w 2012 roku.

Co dwa lata nowy międzynarodowy kolektyw choreografów 
i  ar t ystów tancer z y gromadzi s ię , t wor ząc fasc ynujące 
mikrospołeczeństwo (kreatywną społeczność), które funkcjonuje 
jako symboliczna reprezentacja makrokosmosu (świata, w którym 
żyjemy). Czerpiąc wiedzę i  inspirację ze społeczno-politycznej 
rzeczywistości każdego kraju reprezentowanego przez kolektyw, 
tworzą nową produkcję w  ramach kilku rezydencji w  swoich 
krajach.

Idea zgromadzenia różnorodnej grupy artystów, którzy nie są 
do siebie podobni i ułatwienia im wspólnego procesu tworzenia 
nowego dzieła zrodziła się z inicjatywy dyrektorów artystycznych 
ilDance, Lee Brummer i Israela Aloniego, którzy chcieli pokazać, 
że osoby całkiem odmienne mogą nie tylko koegzystować ze sobą 
w sposób neutralny, ale również konfrontować swoje różnice 
i wykorzystywać je na rzecz kreatywnego i produktywnego procesu 
tworzenia autentycznej sztuki.

W  czasach, w  któr ych różnice pomiędz y poszczególnymi 
osobami i  społeczeństwami są przyczyną niesamowitego 
zniszczenia i krzywdy na świecie, projekt artystyczny proponujący 
i udowadniający realność zgoła odmiennej rzeczywistości wydaje 
się pilnie potrzebny.

Idea
Proces tworzenia odbywa się podczas trwających dwa tygodnie 
rezydencji w każdym kraju. W tym czasie iCoDaCo otwiera swoje 
drzwi dla lokalnej społeczności tancerzy i zaprasza miejscowych 
ar t ystów niebędąc ych c z łonkami kolekt y w u do  udzia łu 
w  porannych zajęciach i  warsztatach. W  ten sposób większa 
liczba twórców z uczestniczących krajów ma szansę wymienić się 
praktykami i metodami pracy z międzynarodową grupą członków 
iCoDaCo.

Kolektyw otwiera również dla ogółu społeczności przestrzeń 
prób w trakcie procesu, kiedy to goście mogą nie tylko zobaczyć 
materiały i idee, nad którymi trwa praca, ale również podzielić 
się swoimi opiniami i komentarzami dotyczącymi tematyki dzieła 
oraz form poszukiwań i eksploracji i progresji stosowanych przez 
kolektyw. Doskonaląc proces dzięki bezpośrednim uwagom 
mieszkańców miejsc, które odwiedza iCoDaCo, gwarantujemy 
bardziej autentyczne i  rzetelne odzwierciedlenie kultur y 
i rzeczywistości społecznej krajów, z których pochodzą artyści 
należący do kolektywu. 

Proces pracy kończy się rezultatem per formaty wnym lub 
ek sponatemek spoz yc y jny m, k tór y w  natur al ny spos ób 
wykorzystuje różnorodne działania uczestników projektu. Kiedy 
dzieło jest już ukończone lub ostatecznie opracowane, iCoDaCo 
powraca do wszystkich społeczności odwiedzonych w trakcie 
procesu tworzenia i prezentuje/wykonuje je. Na późniejszym etapie 
dzieło jest dodatkowo dostępne do prezentacji w innych krajach.
Po prezentacjach organizowane są także rozmowy z artystami, 
co daje publiczności kolejną możliwość nawiązania kontaktu 
z artystami i dowiedzenia się więcej o projekcie oraz procesie, 
który w ogromnym stopniu czerpie wiedzę i  inspiracje z wizyt 
i spotkań w różnych krajach odwiedzonych w trakcie procesu przez 
kolektyw.

iCoDaCo wywiera wpływ na  osoby i  społeczności wchodzące 
w interakcje z projektem na wielu poziomach. Artyści należący 
do kolektywu mają wyjątkową możliwość pracy w demokratycznym 
ś r o d o w i s ku ,  w  k tó r y m gr up a o s ó b p r z y z w y c z a jo n y c h 
do  prowadzenia własnej, solowej praktyki i  bycia źródłem 
większości odpowiedzi w  procesie kreatywnym może dzielić 
się i wymieniać swoimi praktykami i stawiać sobie wzajemnie 
wyzwania w przyjazny, inspirujący, satysfakcjonujący i fascynujący 
sposób. 

Społeczności taneczne w każdym z uczestniczących krajów mogą 
korzystać z  wpływu wszystkich międzynarodowych artystów 
w kolektywie w trakcie procesu twórczego i rozwijać cenne sieci 
kontaktów wśród lokalnych i zagranicznych artystów w spokojnym, 
skromnym i pozbawionym konkurencji otoczeniu. Organizacje 
i instytucje współpracujące z iCoDaCo automatycznie poszerzają 
swoje sieci kontaktów i  powiązania z  osobami działającymi 
na równoległych polach w pozostałych uczestniczących krajach. 
Społeczność każdego kraju biorącego udział w  projekcie ma 
jedyną w swoim rodzaju okazję do bycia świadkiem, zaangażowania 
się i w pewnym stopniu także wpływania na proces tworzenia 
międzynarodowego projektu w dziedzinie tańca współczesnego.

twórcy – performerzy Lee Brummer, Mui Cheuk-Yin, Eddie Ladd, 
Joseph Lee, Weronika Pelczyńska, Imre Vass dramaturgia Gwyn 
Emberton i  Israel Aloni kompozytor Gosheven scenografia 
i projekt przestrzeni Simon Banham reżyseria świateł Kathrine 
Sandys muzyka Rhodri Davies kostiumy Hanka Podraza kierownik 
techniczny Kristian Rhodes

fo
t. 

Sw
ir

e 
Pr

op
er

tie
s’

 A
rt

is
Tr

ee

it will come later
Międzynarodowy Kolektyw 
Tańca Współczesnego iCoDaCo

it will come later 
iCoDaCo International
Contemporary Dance Collective



Unmeasurable physical effort
a pinch of abstract
2/3 movement
6 narratives
1 constant
120 revolutions
90% negotiation
a hint of humour

The work is a journey of six independent artist from five different countries 
negotiating their way through the space autonomosly, together.
Six with one purpose and a junction of purposes. 
Six on a definite uncertain path.

iCoDaCo is a biennial artist led intercultural exchange project within the 
landscape of contemporary dance. The collaborative project was first 
initiated by the Gothenburg (Sweden) based international company and 
organisation – ilDance, in 2012.

Every two years a new collective of international choreographers and dance 
artists are gathered together to form an exciting micro society (creative 
community) that functions as a symbolic representation of the macrocosmos 
(the world we live in). Informed by and corresponding to the social-political 
realities of each country represented by the collective, they co-create a new 
production over several residencies hosted in each represented country.

The idea of gathering a diverse group of artists who are dissimilar to each 
other and to facilitate their joined process of making a new piece, was 
originated from the ambition of the directors of ilDance, Lee Brummer and 
Israel Aloni, to demonstrate the possibility of people who are different to 
each other to not only coexist in a neutral manner but also, confront their 
differences and utilise them towards a creative and productive process of 
making a genuine art work that matters.

At a time where differences between individuals and societies are the cause 
for massive destruction and harm in our world, an artistic project which 
proposes and proves the feasibility of a contrary possibility, seems urgent.

The creation process happens in residencies of at least two weeks in each 
country. During these residencies iCoDaCo opens its doors to the local 
dance community and invites local artists who are not part of the collective 
to join morning classes and occasional workshops led by the artists in the 
collective. This way, more artists from the participating countries have 
a chance to exchange methods and practices with the international artists 
in iCoDaCo.

For the general public, iCoDaCo opens the rehearsal space during the 
process where the public gets to not only view materials and ideas in 
development but also has the opportunity to share their opinions and 
comments about the subject matter and the forms of exploration and 
development conducted by the collective. By cultivating the process with 
a direct input of inhabitants of the communities that iCoDaCo visits along the 
way, we guarantee a more genuine and honest representation of the culture 
and social reality in the countries from which the collective members are 
from.

The development process is concluded by a performative result or exhibit 
which naturally utilises the diverse practices of the artists in the collective. 
When the piece is concluded or formulated, iCoDaCo returns to all the 
communities that they have visited during the creation process and present/
perform the piece. Additionally, the piece is available to tour to other 
countries at a later stage.
We also hold artist talks after the performances in order to offer another 
opportunity for the public to correspond with the artists and learn more 
about the project and the process which is grandly inspired and informed by 
the visits and interactions in the various communities in the countries that 
the collective visits throughout the process.

iCoDaCo influences the individuals and the communities that interact with 
the project on multiple levels. The artists in the collective have a unique 
oppor tunity to work in a democratic environment where a group of 
individuals, used to leading their own practice and being the source of most 
answers in their creative processes, get to share, exchange and challenge 
each other’s practice in a nurturing, inspiring, fulfilling and exciting fashion. 

The dance communities in each of the participating countries are able to 
enjoy the influences of all the international artists in the collective during 
the creation process and develop valuable networks amongst local and 
international artists in a calm, humble and noncompetitive setting. The 
organisations and institutions that cooperate with iCoDaCo instantly broaden 
their network and connections with parallel actors in the cultural field in 
the other participating countries. The general public in each participating 
country have an unmatchable opportunity to witness, be involved and to some 
extent influence the creation process of an international contemporary dance 
project.

makers – performers Lee Brummer, Mui Cheuk-Yin, Eddie Ladd, Joseph 
Lee, Weronika Pelczyńska, Imre Vass dramaturgy Gwyn Emberton & Israel 
Aloni composer Gosheven set & space design Simon Banham score designer 
Rhodri Davies light designer Kathrine Sandys costume design Hanka 
Podraza tour management Kristian Rhodes
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20.00 22 listopada CZWARTEK / Scena NCK premiera
20.00 23 listopada PIĄTEK / Scena NCK

8.00 pm 22 November THURSDAY / Main Stage premiere
8.00 pm 23 November FRIDAY / Main Stage



Gdyby jutra nie było.
To jest moja podróż.
Nic nas nie powstrzyma.

Natalia Dinges, Sylwia Hefczyńska-Lewandowska, Daniela 
Komędera-Miśkiewicz, Dominika Wiak choreografia Quan Bui Ngoc
muzyka Peter Łyczkowski

Spektakl zrealizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach 
programu Zamówienia choreograficzne 2018

Before tomorrow.
This is my trip.
Until I.

Natalia Dinges, Sylwia Hefczyńska-Lewandowska, Daniela Komędera-
Miśkiewicz, Dominika Wiak choreography Quan Bui Ngoc music by Peter 
Łyczkowski

The production is co-financed by Institute of Music and Dance within the program 
Choreographic Commissions 2018

Gladiator, Marsjanie (do  domu), Cyborgi i  ty tani – w  meta-
wszechświecie Fernando Belfiore przeszłość i przyszłość budują 
teraźniejszość. Artysta tworzy nową epopeję o bogach i człowieku, 
o maszynach i gadżetach, o dźwięku i świetle. Zaczynając od 
pozornie beznadziejnej sytuacji, która nawiązuje do greckich 
tragedii, autor wprawia swoje deus ex machina w ruch.

Sięgając do pierwotnej idei science fiction, badając potencjalne 
konsekwencje nauki i  innowacji w oprawie fikcyjnej opowieści, 
Belfiore zgłębia ekstrema ludzkiego losu. Łączy historię innowacji 
technologicznej, dramat i ich współczesne interpretacje dzięki 
potędze swojej nieskończonej wyobraźni. Ten meta-wszechświat 
pozwala widzom doświadczać swojej codzienności na zupełnie 
innym poziomie. Ujawnione zostaną nie trzy, lecz co najmniej sześć 
wymiarów.

D3US/X\M4CHIN4 to współczesny rytuał mówiący o  tym, jak 
moglibyśmy radzić sobie z technologią. To nieoczekiwana potęga, 
machina, która wprawiona w ruch rozszerzy wyobraźnię widza.

choreografia i reżyseria Fernando Belfiore kreacja i wykonanie 
Goran Kusic, Luna Eggers Matz, Rozemarijn de Neve, Jija Sohn 
scenografia Nikola Knežević realizacja dźwięku Steven Martin 
Snider oświetlenie Wijnand van der Horst dramaturgia Mirjana 
Smolic „Oko zewnętrzne” Krisztina de Châtel, Ricardo Guratti, 
Vincent Riebeek, Renée Copraij opieka artystyczna Suzy Blok 
wsparcie scenariuszowe Charlot van der Meer producent 
Dansmakers Amsterdam produkcja Sanne Wichman reklama 
Dansmakers Amsterdam wsparcie Amsterdams Fonds voor de 
Kunsten, Dansgroep Amsterdam, Workspace Brussels specjalne 
podziękowania dla Young Artfund Amsterdam, ICKamsterdam 
PRODUCENT Dansmakers Amsterdam SPONSORZY Amsterdams 
Fonds voor de Kunst, Dansgroep Amsterdam, Workspace Brussels 
AUTOR ZDJĘĆ Campagnebeeld: Alwin Poiana

The Gladiator, Martians (Go home), Cyborgs and titans, in Fernando 
Belfiore’s meta-universe the past and the future form the now. He crafts 
a new epic poem of gods and man, of machines and gadgets and of sound and 
light. Starting from a seemingly hopeless situation, which refers to the Greek 
tragedies, Belfiore sets his deus ex machina in motion.

From the original thought of Science Fiction - researching the possible 
consequences of science and innovation framed in a fictional story - Belfiore 
investigates the extremes of human condition. He connects the history of 
technological innovation, drama and their contemporary interpretations with 
his endless imaginative power. This meta-universe let you experience your 
daily reality on a whole different level. Not three but at least six dimensions 
will be laid bare.

D3US/X\M4CHIN4 is a contemporary ritual about how we could deal with 
technology. It is an unsuspected power; a machine that once set in motion 
will expand your imagination.

choreography and direction Fernando Belfiore creation and performance 
Goran Kusic, Luna Eggers Matz, Rozemarijn de Neve, Jija Sohn Set design 
Nikola Knežević sound design Steven Martin Snider ligth design Wijnand 
van der Horst dramaturgy Mirjana Smolic Outside eye Krisztina de Châtel, 
Ricardo Guratti, Vincent Riebeek, Renée Copraij artistic coach Suzy Blok 
writing support Charlot van der Meer producer Dansmakers Amsterdam 
production Sanne Wichman publicity Dansmakers Amsterdam supported 
by Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Dansgroep Amsterdam, Workspace 
Brussels Special thanks to Young Artfund Amsterdam, ICKamsterdam 
PRODUCER Dansmakers Amsterdam SPONSORS Amsterdams Fonds voor 
de Kunst, Dansgroep Amsterdam, Workspace Brussels PHOTOCREDITS 
Campagnebeeld: Alwin Poiana
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Black is the colour

D3US/X\M4CHIN4
Fernando Belfiore



Cielesny przewodnik po obecności, relacjach międzyludzkich 
i innych przygodach.

Czy możliwe jest doświadczenie momentu czystej obecności? 
Czy też zawsze niesiemy ze sobą naszą przeszłość, uprzedzenia, 
plany i rezultat naszych doświadczeń? Czy można znaleźć drogę 
pomiędzy gorączkową produkcją znaczeń a rezygnacją na rzecz 
zrozumienia poprzez postrzeganie? Drogę do  doświadczania 
innego rodzaju czasu, kiedy po prostu obserwujemy taniec? I czy 
sądzicie, że widzicie to, co ja?

YOU ARE HERE zaskakująco zbacza z utartej drogi „w kierunku 
obecności”, zmieniając perspektywę i wrażliwość na otaczający 
nas świat. Wraz z  tancerzami widzowie doświadczają radości 
tworzenia, dając się porwać fascynującej przygodzie, w której 
zapominają o uprzedzeniach czy stereotypach względem tańca 
(i innych kwestii).

reżyser Petra Tejnorová tancerze i performerzy Jaro Viňarský, 
Tereza Ondrová oraz Nathan Jardin scenografia Adriana Černá 
muzyka Dominik Žižka reżyser światła Tomáš Morávek producent 
Michal Somoš współpraca filozofka Alice Koubová, tancerz, 
choreograf i asystent reżysera – Matthew Rogers, grafik – Jaromír 
Skácel, konsultacja dramaturgiczna – Marta Ljubková … oraz Ty…

A corporeal guide through presence, human relationships and other 
adventures

Is it possible to experience anything like a pure moment of presence? Or 
do we always carry our past, our prejudice, our plans and the culmination 
of our experience? Can we find the way in between the hectic production of 
meaning and the resignation to understand by perceiving? 
The way to experience time of different sort, when we simply watch dance? 
And do you think you see what I see?

YOU ARE HERE is a surprising derailment „for presence” that changes 
one’s perspective and sensitivity to the world around us. The audience, 
together with the dancers, experiences the joy of creation while embarking 
on a thrilling adventure in which prejudices about dance (and other things 
too) are forgotten.

director Petra Tejnorová dancers and performers Jaro Viňarský, Tereza 
Ondrová and Nathan Jardin stage designer Adriana Černá sound designer 
Dominik Žižka light designer Tomáš Morávek producer Michal Somoš 
collaboration philosopher Alice Koubová, dancer and choreography & 
directing assistant Matthew Rogers, graphic designer Jaromír Skácel, 
dramaturgical eye of Marta Ljubková and with You...

His tor ia tocz y ł a s ię z  gr ubsza pr zewidy walnym torem, 
aż do swojego końca, a więc do czasu, w którym z tym właśnie 
czasem i otaczającą nas przestrzenią zaczęły dziać się dziwne 
rzeczy. Porządek oparty na  koherencji tych dwóch wielkości 
okazał się rzeczą nietrwałą. Jak coś może się popsuć to podobno 
się popsuje. Tak było i  tym razem. Świat mocno przyspieszył 
a  zwielokrotniona siła odśrodkowa coraz mocniej zaczęła 
zaciskać węzły jego poplątanej struktury. Otoczone post-chaosem 
performerki starają się poskładać w spójną całość fragmenty 
zapamiętanego świata. Żyć w bezkrólewiu bez prawdy i porządku 
jest rzeczą nieznośną. Cywilizacyjna tendencja do rekonstruowania 
porządku, budowania lepszej formy organizacji i poszukiwania 
światów w homeostazie składa obietnicę spokoju czy choćby 
iluzorycznej pewności.

choreografia Magda Jędra współpraca Iza Szostak występują 
Iza Szostak, Magda Jędra muzyka Szałas, Piotr Czajkowski, Die 
Antwoord światła Karolina Gębska

Zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultur y i  Dziedzictwa 
Narodowego oraz ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium 
Kulturalnego Miasta.

History used to take a mostly predictable course until its end, i.e. until 
the time when something weird began to affect time and the surrounding 
space. The order based on the coherence of these two notions proved to 
be transient. Supposedly, if something can break down, it will break down 
eventually. As it was the case in this instance. The world accelerated, and 
the multiplied centrifugal force tightened around its tangled structure. 
Embedded in post-chaos, performers try to re-integrate the shards of 
the remembered world. To live during an interregnum devoid of truth and 
order is unbearable. The civilisational tendency to reconstruct order, create 
improved forms of organisation, and look for homeostatic worlds, promising 
placidity or at least illusory security.

choreography Magda Jędra cooperation Iza Sostak cast Iza Szostak, Magda 
Jędra music Szałas, Piotr Czajkowski, Die Antwoord lights Karolina Gębska

Developed as part of the scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage, 
the Cultural Scholarship of the City of Gdańsk. Co-financed by the City of Gdańsk. 

15.00 oraz 19.00 25 listopada NIEDZIELA / Teatr Ludowy – Scena Stolarnia20.00 24 listopada SOBOTA / Studio KCC

3.00 and 7.00pm 25 November SUNDAY / Ludowy Theatre – Stolarnia Stage8.00 pm 24 November SATURDAY / Studio KCC

KRÓLESTWO
Magda Jędra
Kingdom
Magda Jędra
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YOU ARE HERE
Petra Tejnorová, Jaro Viňarský 
i kolektyw
YOU ARE HERE
Petra Tejnorová, Jaro Viňarský and coll.



W tej okolicy 
wszystko co wzrok obejmie
takie jest chłodne
Bashô (z dziennika Oinnikki, 1688)

Projekt ar tystyczny Jestem miłością I  stanowił opowieść 
o dwóch kobietach, które mierzyły się z kulturowymi schematami 
„kobiecości” narzucanymi przez religię i system patriarchalny. 
Jestem miłością II to projekt o poszerzonym składzie, którego 
główną matrycę stanowią opowieści o miłości i trudy nawiązywania 
międz y ludzk ich rel ac j i .  Mają one char ak ter int y mnych 
zwierzeń. Odczarowanie świata dotyczy także miłości. Dlatego 
osiągnięcie miłosnego spełnienia może okazać się rewolucyjne 
dla życia jednostki zarówno w kontekście indywidualnym, jak 
i  zbiorowym. Tytułowe Jestem miłością w  pierwszej części 
stanowiło rodzaj klątw y, która generowała poczucie winy 
i chrześcijańskie cierpienie. Natomiast druga część jest próbą 
osiągnięcia miłosnego spełnienia, ale tak, żeby była ona dokonana 
na własnych warunkach i stała się wolna od tłamszących ludzką 
wolność schematów patr iarchalno-religijnych. Popularny 
zwrot afektywny w polu sztuki, nauki i przestrzeni kulturowo-
społecznej koncentruje się na ludzkich emocjach i bada ich wpływ 
na społeczne życie jednostek. Twórczynie i  twórcy spektaklu 
Jestem miłością II postanowili obiektem badań uczynić własną 
emocjonalność i zaprezentować w jaki sposób wpływa ona na ich 
codzienną egzystencję.

choreografia Barbara Bujakowska dramaturgia Daria Kubisiak 
muzyka Kamil Tuszyński wykonanie Barbara Bujakowska, Daria 
Kubisiak, Sebastian Grygo

In this area,
everything that your eyes include
is cool
Bashô (z dziennika Oinnikki, 1688)

The artistic project I am love I was a story about two women who were 
confronted with cultural schemes of „femininity” imposed by religions and 
the patriarchal system.
I am love II is a project with an extended composition, whose main matrix 
are stories about love and the hardships of establishing interpersonal 
relationships. The stor ies are intimate conf idences. The wor ld’s 
disappointment also applies to love. Therefore, achieving a fulfillment 
of love can turn out to be revolutionary for an individual’s life, both in an 
individual and collective context. Title I am love in the first part was a kind 
of course that generated guilt and Christian suffering. The second part, on 
the other hand, is an attempt to achieve a fulfillment of love, but so that it 
would be done on its own terms and become free from the human freedom of 
patriarchal and religious patterns suppressing people. The popular affective 
expression in the field of art, science and the cultural and social space 
focuses on human emotions and examines their impact on the social lives 
of individuals. The creators of the performance I am love II decided to make 
their own emotionality and present how it affects their everyday existence.

choreography Barbara Bujakowska dramaturgy Daria Kubisiak music Kamil 
Tuszyński performance Barbara Bujakowska, Daria Kubisiak, Sebastian 
Grygo

Linia horyzontu w pięknym ogniu
Jak skręcony metal pnący się ku górze
Wszystko rozmyte, skąpane w cienkiej, pomarańczowej mgle
Chwytasz moją dłoń
We dwoje 
zupełnie pochłonięci 
Jak sen na jawie
Lub gorączka
(wolne tłumaczenie fragmentu „The Dead Flag Blues”, Godspeed 
You! Black Emperor)
z wykorzystaniem tekstu Sławomira Mrożka „Keczup”

choreografia oraz w ykonanie Dominika Gr yz, Aleksandra 
Krajewska, Paulina Rewucka, Paweł Żołądek oświetlenie 
Radosław Lis muzyka Andrzej Jaworski konsultacje Brian 
Michaels

The skyline was beautiful on fire
All twisted metal stretching upwards
Everything washed in a thin orange haze
You grabbed my hand
And we fell into it
Like a daydream
Or a fever
(„The Dead Flag Blues”, Godspeed You! Black Emperor)
with the fragment of the text by Sławomir Mrożek „Keczup”

choreography and performance Dominika Gryz, Aleksandra Krajewska, 
Paulina Rewucka, Paweł Żołądek light design Radosław Lis music: Andrzej 
Jaworski consultation: Brian Michaels
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18.00 22 listopada CZWARTEK / Studio KCC premiera18.00 22 listopada CZWARTEK / Studio KCC premiera

6.00 22 November THURSDAY6.00 22 November THURSDAY

Jestem miłością II
I am love II

nieprzeniknione srebro
impenetrable silver



Dark Field Analysis odwołuje się do intensywności bycia żywym, 
stawiając nas, ludzi, naprzeciw innych form życia. W spektaklu 
to, co organiczne miesza się z tym, co syntetyczne, człowiek ze 
zwierzęciem, a to, co materialne z tym, co ulotne. Pomiędzy dwoma 
nagimi mężczyznami siedzącymi na dywanie rozwija się długa 
konwersacja. Motyw krwi przewija się przez całe widowisko niczym 
czerwona nić. Tytuł Dark Field Analysis (PL: analiza ciemnego 
pola) pochodzi od nazwy gałęzi medycyny alternatywnej, w której 
wykorzystuje się mikroskopię ciemnego pola do diagnozowania 
ogólnoustrojowych chorób organizmu mających źródło we krwi. 
Lecz rozmowa pomiędzy dwoma mężczyznami to znacznie 
więcej niż tylko fakty medyczne. Krew służy tutaj jako analogia 
do spoglądania wewnątrz i na zewnątrz: do wnętrza własnego ja 
i poza jego granice.

choreografia i reżyseria Jefta van Dinther współpraca i wykonanie 
Juan Pablo Camara i  Roger Sala Reyner oświetlenie Minna 
Tiikkainen scenografia Cristina Nyffeler realizacja dźwięku David 
Kiers piosenki oparte na utworach „The Slow Drug” i „Horses in my 
Dreams” autorstwa PJ Harvey tekst Jefta van Dinther, Juan Pablo 
Camara i Roger Sala Reynerasystent choreografa Thiago Granato 
opieka artystyczna Gabriel Smeets i Felix Bethge koordynacja 
techniczna Bennert Vancottem kierownictwo artystyczne Martin 
Falck kierownik Emelie Bergbohm kierownictwo produkcji Annie 
Schachtel dystrybucja Key Performance administracja Interim 
kultur AB (svb) koprodukcja Tanz im August / HAU Hebbel am Ufer 
Berlin, Tanzquartier Wien, Sadler’s Wells London, PACT Zollverein 
Essen, Centro Cultural Vila Flor Guimaraes i Dansens Hus Oslo
sponsorzy Swedish Arts Council, Miasto Sztokholm i NATIONALES 
PERFORMANCE NETZ (NPN), Co-production Fund for Dance – 
fundusz finansowany przez Komisarza Rządu Federalnego ds. 
Kultury i Mediów na podstawie decyzji niemieckiego Bundestagu 
wsparcie O Espago do Tempo Montemor-o-Novo, BUDA Kortrijk 
i Swedish National Touring Theatre

Dark Field Analysis calls upon the intensity of being alive by placing us 
humans in relation to other forms of life. In the performance, organic 
blends with synthetic, human with animal and material with ethereal. A long 
conversation unfolds between two naked men on a carpet; the topic of blood 
running as a red thread throughout the performance. Dark Field Analysis 
draws its name from a branch of alternative medicine that uses dark field 
microscopy to diagnose systemic bodily conditions originating in the blood. 
But the conversation between the two men encompasses more than medical 
facts. Here, blood serves as an analogy for looking inwards and outwards: 
into and beyond our selves.

choreography and direction Jefta van Dinther created with and performed 
by Juan Pablo Cámara and Roger Sala Reyner lighting design Minna 
Tiikkainen scenography Cristina Nyffeler sound design David Kiers songs 
based on the tracks ”The Slow Drug” and ”Horses in my Dreams” by PJ 
Harvey text Jefta van Dinther, Juan Pablo Camara and Roger Sala Reyner 
assistant choreographer Thiago Granato artistic advice Gabriel Smeets and 
Felix Bethge technical coordination Bennert Vancottem art direction Martin 
Falck manager Emelie Bergbohm production management Annie Schachtel 
distribution Key Performance administration Interim kultur AB (svb) co-
production Tanz im August / HAU Hebbel am Ufer Berlin, Tanzquartier 
Vienna, Sadler’s Wells London, PACT Zollverein Essen, Centro Cultural Vila 
Flor Guimaraes and Dansens Hus Oslo funded by Swedish Arts Council, 
City of Stockholm and the NATIONALES PERFORMANCE NETZ (NPN) Co-
production Fund for Dance, which is funded by the Federal Government 
Commissioner for Culture and the Media on the basis of a decision by the 
German Bundestag supported by O Espaço do Tempo Montemor-o-Novo, 
BUDA Kortrijk and The Swedish National Touring Theatre
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Dark Field Analysis
Jefta van Dinther



NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY
KRAKOWSKIE CENTRUM CHOREOGRAFICZNE
al. Jana Pawła II 232, 31 – 913 Kraków
tel. 12 644 02 66 wew. 20
e-mail: kcc@nck.krakow.pl 
www.nck.krakow.pl/kcc

BILETY I INFORMACJE
Biuro Organizacji Widowni
tel. 12 644 02 66 wew. 55
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl 
www.nck.krakow.pl
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Projekt współfinansowany w 
ramach programu Unii Europejskiej 
„Kreatywna Europa”

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

The project is supported by the Arts Development Fund of the Home Affairs Bureau,
the Government of the Hong Kong Special Administrative Region

więcej informacji:

www.balletofffestival.pl
www.facebook.com/balletoff

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa
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