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BalletOFFFestival to nowa propozycja Krakowskiego Centrum Choreograficznego. 
Festiwal powstał w miejsce Krakowskich Spotkań BaletOFFowych, które od 1991 roku 
prezentowały i promowały w Krakowie sztukę tańca. W zeszłym roku Festiwal odbył 
się po raz ostatni. Dotychczasowym organizatorem wydarzenia był Dział Animacji 
Kultury obecnie: Impresariat Nowohuckiego Centrum Kultury. 

W ramach Krakowskich Spotkań BaletOFFowych prezentowane były prace kra-
kowskich, polskich oraz zagranicznych artystów, zarówno twórców profesjonalnych, 
jak i uzdolnionych młodych twórców – amatorów. Festiwal przez 22 edycje ewoluował 
w swoim rysie programowym od prezentacji sztuki baletowej (Krakowskie Spotkania 
Baletowe) po przedstawianie współczesnych form tańca – co zaowocowało zmianą 
nazwy na Krakowskie Spotkania BaletOFFowe.

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość oraz nowe potrzeby 
rynku sztuki współczesnej proponowana dotąd formuła Festiwalu wyczerpała się. 
W miejsce dotychczasowych Spotkań powstała inicjatywa wpisana w zupełnie nową 
formę, odpowiadającą potrzebom współczesnych artystów i widzów. 

Organizatorem nowego Festiwalu jest Krakowskie Centrum Choreograficzne, 
które powstało w styczniu 2014 roku, jako rozwinięcie wizji artystycznej i organiza-
cyjnej Krakowskiego Teatru Tańca oraz jego twórcy, Eryka Makohona, działających 
w Nowohuckim Centrum Kultury od wielu lat.

Nowy Festiwal z dużą konsekwencją realizować będzie ideę zawartą w tytułowej 
formule „BalletOFFF” – w głównym nurcie Festiwalu znajdą się propozycje wykra-
czające poza klasyczny wizerunek tańca, eksplorujące nowe myślenie o kompozycji, 
formie i estetyce.

BalletOFFFestival to festiwal rezydencyjny, który stymulować będzie artystyczny 
proces twórczy. Wybrane realizacje projektowe otrzymają od Krakowskiego Centrum 
Choreograficznego wsparcie w realizacji spektaklu/wydarzenia/działania z zakresu 
szeroko rozumianego tańca współczesnego i teatru tańca. Proces obejmie kilkuty-
godniową rezydencję , w ramach której wyłonieni artyści pracować będą w dialogu 

z mentorem. Opiekunami poszczególnych rezydencji będą zaproszone do współpracy 
autorytety artystyczne z Polski i ze świata. 

Kulminację Festiwalu stanowić będzie prezentacja powstałych w wyniku procesu 
spektakli oraz wydarzeń towarzyszących. 

Istotnym elementem nowej formuły Festiwalu jest konfrontacja myśli choreogra-
ficznej, reprezentującej trzy zawierające się w sobie obszary: Kraków – Polska – Świat. 
To właśnie konfrontacja i wymiana doświadczeń artystów, reprezentujących te obszary, 
wynikająca z tego synergia oraz możliwość jej obserwacji przez widownię budować 
będzie dodatkową wartość BalletOFFFestival.

Festiwal to kolejny ważny element misji Krakowskiego Centrum Choreograficznego, 
obejmującej stymulację i wspieranie sztuki choreograficznej oraz stwarzanie warun-
ków do procesowej pracy badawczej/poszukującej w zakresie sztuki choreograficznej. 

KCC poprzez Festiwal stwarza warunki do twórczej konfrontacji choreografa i men-
tora. Udostępnia przestrzeń do pracy studyjnej, oferuje pomoc w realizacji spektaklu 
oraz promocji premiery.

Kuratorem BalletOFFFestival jest Eryk Makohon. 

W ramach tegorocznego prologu, który odbędzie sie w dniach 14–16 listopada 2014 
powstaną dwa autorskie spektakle taneczne, reprezentujące Kraków i Polskę (spektakl 
Karola Miękiny, stypendysty programu Młoda Polska oraz spektakl polsko–niemie-
ckiego kolektywu „Little: interference”). Na koniec BalletOFFFestival swój spektakl 
zaprezentuje grupa ze Słowacji Divadlo Štúdio tanca / Štúdio tanca dance theatre 
w chor. Jozefa Frucka. 

Dodatkowym wydarzeniem Festiwalu będzie premiera Art Color Ballet oraz spek-
takl Krakowskiego Teatru Tańca „Poliamoria”, który zainauguruje działalność nowego 
studia tanecznego Krakowskiego Centrum Choreograficznego.

PROLOGUE
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BalletOFFFestival is a new proposal from Krakow Choreographic Centre. The festival 
was founded in place of The Krakow BalletOFF Meetings, which have promoted and 
presented the art of dance in Krakow since 1991. Last year the festival took place for 
the last time. Till now Nowa Huta Cultural Centre and its Department of Community 
Arts (currently Impresario Department) has been the organiser of Meetings.

Within the Krakow BalletOFF Meetings, a series of works by Krakow and foreign 
artists, both professionals and amateurs, were presented. The Festival has evolved 
through 22 editions in its agenda: starting from presentation of ballet art (Krakow 
Ballet Meetings) to showing contemporary dance forms, which resulted in the name 
change – Krakow BalletOFF Meetings.

Due to dynamically changing reality and new needs of the contemporary art 
market, the Festival’s standard form has dried up. In place of the up-to-now Meetings, 
a new initiative came into being, whose form appeals to and meets the requirements 
of contemporary artists and public.

Krakow Choreographic Centre, founded in January 2014, is the organizer of the 
Festival. The Centre was created as a vehicle for an artistic and organizational vision 
of Krakow Dance Theatre and Eryk Makohon, its founder, which have been working 
within Nowa Huta Culutral Centre for many years.

The new festival will consequently realize the idea included in the title: 
“BalletOFFF” – the main stream consists of propositions exceeding the classic image 
of dance, exploring a new way of thinking about composition, form and aesthetics.

BalletOFFFestival is a residential festival, which will stimulate the creative and 
artistic process. Krakow Choreographic Centre will support chosen projects in the 
realization of a performance/event/activity in a broadly defined range of contemporary 
dance and dance theatre, as well.

The Festival’s culmination will be constituted by a presentation of performances 
and accompanying events, which are to be created as the overall result.

The confrontation of the choreographic thought, representing three self-containing 
areas: Krakow-Poland-the World, is a vital element of the Festival’s new formula. This 
sheer confrontation and exchange of experience among artists, who represent the 
mentioned area, synergy, that eventuates from the whole, as well as the possibility 
to observe it given to the audience will built an additional value of BalletOFFFestival.

Also, the Festival is another important part of Krakow Choreographic Centre’s 
mission, encompassing the stimulation and supporting choreographic art and 
facilitating conditions for continuous and exploring research within choreographic art.

By means of the Festival, KCC facilitates conditions for creative confrontation of 
a choreograph and mentor. It provides the space for studio work, offers support in 
realization of spectacles and promoting of their premiere.

Eryk Makohon is a curator of the Festival.

Within this year’s prologue, which takes place 14th–16th November 2014, two 
authorial dance performances will be created. They will represent both Krakow and 
Poland (a spectacle of Karol Miękina, a stipendist of “Young Poland” programme, 
and a spectacle from a Polish-German collective, “Little:interference”.) At the end of 
BalletOFFFestival a group from Slovakia – Divadlo Štúdio tanca / Štúdio tanca dance 
theatre, will present their spectacle choreographed by Jozef Frucek.

“MIMOS” from Art Color Ballet and “Polyamory” from Krakow Dance Theatre will 
accompany the Festival. The latter will inaugurate the activity of Krakow Choreographic 
Centre’s new dance studio.

PROLOGUE
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PROGRAM

KRAKÓW
14 listopada / piątek 
19:15 Homo religiosus premiera 

chor. Karol Miękina / sala teatralna nck

POLSKA
15 listopada / sobota 

17:00 JETZT/TERAZ premiera  
Little: interference / studio kcc 

19:15 JETZT/TERAZ  
Little: interference / studio kcc

ŚWIAT
16 listopada / niedziela 
19:15 FROM SIDE OF A MAN,  

FROM SIDE OF A WOMAN  
Divadlo Štúdio tanca / Štúdio tanca dance theatre  
chor. Jozef Frucek / sala teatralna nck 

wydarzenia towarzyszące

15 listopada / sobota

 Warsztaty taneczne z Krakowskim Teatrem Tańca

18:00 MIMOS premiera  
Art Color Ballet / sala teatralna nck

16 listopada / niedziela 

17:00 uroczyste otwarcie  
nowego Studia Krakowskiego  
Centrum Choreograficznego

 Poliamoria 
 Krakowski Teatr Tańca / studio kcc

rezerwacje 12 644 02 66 tel. wew. 55 / e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl 

bilety ulgowy 20 zł / normalny 30 zł

PROGRAMME 

KRAKOW
14 November / friday
7.15 pm Homo religiosus premiere
 chor. Karol Miękina / nck theatre hall

POLAND
15 November / saturday
5.00 pm JETZT/TERAZ premiere
 Little: interference / kcc studio
7.15 pm JETZT/TERAZ
 Little: interference / kcc studio

THE WORLD
16 November / sunday
7.15 pm FROM SIDE OF A MAN,  

FROM SIDE OF A WOMAN
 Divadlo Štúdio tanca / Štúdio tanca dance theatre
 chor. Jozef Frucek / nck theatre hall

accompanying events

15 November / saturday

 Dance workshops with Krakow Dance Theatre

6.00 pm MIMOS premiere 
Art Color Ballet / nck theatre hall

16 November / sunday

5.00 pm opening of the  
new Krakow Choreographic 
Centre’s studio

 Polyamory
 Krakow Dance Theatre / kcc studio

booking 12 644 02 66 int. 55 / e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl

tickets discount 20 zł / normal 30 zł
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Karol Miękina

Urodzony 13 lutego 1988 w Krakowie. Tancerz i aktor. Studiował w Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, na Wydziale Teatru 
Tańca w Bytomiu. Uczył się pod okiem takich pedagogów jak: Jacek Łumiński, Jan 
Peszek, Joseph Alter, Barbara Sier-Janik, Jerzy Stuhr, Sylwia Hefczyńska-Lewandowska, 
Janusz Skubaczkowski, Iwona Olszowska, Tomasz Rodowicz, Anna Piotrowska, Hilke 
Diemer, Luise Frank, Georg Blashke.

Występował na wielu festiwalach teatralnych i tanecznych, m.in. International 
Theatre Forum TEART w Mińsku (Białoruś 2012), Tanzfestival w Bielefeld (Niemcy 
2012), 32 Warszawskie Spotkania Teatralne (2012), Bienal Internacional de Danca 
w Kurytybie (Brazylia 2012), VI Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIALOG we 
Wrocławiu (2011), DanceInversion, International Festival of Contemporary Dance 
w  Moskwie (Rosja 2011), 15 Festiwal Szekspirowski w  Gdańsku (2011), 21st 
International Festival of theater schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER w Brnie (Czechy 
2011), 3. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia w Krakowie (2010).

W sezonach 2011/2012, 2012/2013 tancerz Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. 
Występował w spektaklach: Minus 2 (chor. Ohad Naharin),Walk@ karnawału 
z postem, FootBall@…, Szkoda, że cie tu nie ma (chor. Ewa Wycichowska), Desert 
(chor. Paulina Wycichowska) oraz Czterdzieści (chor. Jo Strømgren).

Współpracuje z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, bierze udział 
w spektaklu Ziemia Obiecana (reż. Wojciech Kościelniak), z Teatrem Wielkim Operą 
Narodową w Warszawie, spektakl Lohengrin Ryszarda Wagnera, w roli Księcia Gotfryda 
(reżyseria: Antony McDonald), z Teatrem Bagatela w Krakowie, spektakl Mefisto (reży-
seria: Michał Kotański) oraz z Teatrem Groteska w Krakowie, spektakl Przemiany 
(choreografia: Caroline Finn, reżyseria: Adolf Weltschek).

Można go było także oglądać w: Hamlet (reż. Jan Peszek, Cezary Tomaszewski) 
w tytułowej roli, Everything slips away... (chor. Joe Alter), Harnasie (chor. Kaya 
Kołodziejczyk) w  roli Pana Młodego, Wesele Figara (reż. Jan Peszek, Cezary 
Tomaszewski), w rekonstrukcji Wk-70 (chor. Jacek Łumiński) oraz w Poliamorii (chor. 
Eryk Makohon).

W lutym 2013 roku odbyła się premiera spektaklu w jego choreografii pt. Public 
Space, na VI Festiwalu Atelier Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu.

W 2014 roku został laureatem Programu Stypendialnego Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”.

14 listopada / piątek 

Homo religiosus
chor. Karol Miękina 

19.15 premiera / sala teatralna nck

choreografia Karol Miękina / muzyka Paul Tinsley / kostiumy Zofia Jakubiec 
tancerze Paulina Jaksim, Katarzyna Sikora, Sandra Szatan, Dominik 
Olechowski, Grzegorz Polański, Paweł Zaufal / projekt graficzny Jolanta 
Drozd

Człowiek zaczął oddawać cześć bogom w tym samym czasie, gdy zaczął tworzyć 
sztukę. Podobnie jak sztuka, religia zawsze była próbą odnalezienia sensu i wartości 
życia. Poszukiwania te płynęły i nadal płyną z naszej świadomości, poczucia tego kim 
jesteśmy i jakie jest nasze miejsce w świecie. Jest to jeden z czynników świadczących 
o zdobyciu przez nasz rodzaj cech wyraźnie ludzkich. Postawa duchowa, ukierun-
kowana na doświadczenie sacrum towarzyszyła ludziom we wszystkich epokach. 
Religijność zatem jako istotny wymiar ludzkiego bytu, również stanowi o naszym 
człowieczeństwie. Można by dojść do wniosku, że homo sapiens, to zarazem homo 
religiosus.

Punktem wyjściowym dla spektaklu jest pragnienie człowieka zjednoczenia się 
z czymś większym niż my sami. Czymś poza i ponad nami, a być może także ukrytym 
gdzieś głęboko w nas. Inspiracją staje się potrzeba rodzaju ludzkiego, jaką jest wiara, 
kreacja świata transcendentalnego oraz poszukiwanie Boga. Niewątpliwie potrzeby te 
wynikają z naszych lęków towarzyszących życiu i śmierci, chęci wyjaśnienia tajemnicy 
i tragedii życia. Religijność zakodowana we wnętrzu człowieka, głęboko wyraża jego 
złożoną i skomplikowaną naturę, przekazuje nam coś ważnego o ludzkim umyśle 
i istocie naszych aspiracji.

Realizacja projektu odbywa się w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Młoda Polska”. 

KRAKÓW
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Karol Miękina

He studied at The Ludvik Solski State Theatre School of Cracow (PWST), at The 
Dance Theatre Department in Bytom. He learned under the tutelage of such teachers 
as: Jacek Łumiński, Jan Peszek, Joseph Alter, Barbara Sier-Janik, Jerzy Stuhr, Sylwia 
Hefczyńska-Lewandowska, Janusz Skubaczkowski, Iwona Olszowska, Tomasz 
Rodowicz, Anna Piotrowska, Hilke Diemer, Luise Frank, Georg Blashke.

In the seasons 2011/2012, 2012/2013 he was a dancer at Polish Dance Theatre 
in Poznan.

He performed: Minus 2 (choreography: Ohad Naharin), B@ttle between carnival 
and lent, FootBall@…, Wish you were here (choreography: Ewa Wycichowska), 
Desert (choreography: Paulina Wycichowska) and Czterdzieści (choreography: 
Jo Strømgren).

He cooperate with the Julius Słowacki Theatre in Cracow, taking part in the 
The Promised Land piece (direction: Wojciech Kościelniak); and Cracow Dance 
Theatre – Polyamory (choreography: Eryk Makohon). He also performed in Hamlet 
(direction: Jan Peszek, Cezary Tomaszewski) taking the title role; Everything slips 
away...(choreography: Joe Alter), Harnasie (choreography: Kaya Kołodziejczyk), playing 
the Groom; The Marriage of Figaro(direction: Jan Peszek, Cezary Tomaszewski) and 
at the reconstruction of Wk-70 (choreography: Jacek Łumiński).

February 2013 it was the premiere of his first choreography Public Space, which 
debuted at the 6th Festival of the Atelier of the Polish Dance Theatre in Poznan.

 In 2014 he performs at the Grand Theatre National Opera in Warsaw, in 
a Richard Wagner’s opera Lohengrin, in the role of Prince Gottfryd (direction: 
Antony McDonald) and Groteska Theatre in Cracow, in the performance 
Metamorphosis(choreography: Caroline Finn, direction: Adolf Weltschek).

In 2014, he received a scholarship “Young Poland” from the Minister of Culture 
and National Heritage. 

14 November / friday

Homo religiosus 
chor. Karol Miękina 

7.15 pm premiere / nck theatre hall

choreography Karol Miękina / music Paul Tinsley / costiumes design Zofia 
Jakubiec / dancers Paulina Jaksim, Katarzyna Sikora, Sandra Szatan, Dominik 
Olechowski, Grzegorz Polański, Paweł Zaufal / graphic designer Jolanta 
Drozd

Human began to worship gods the same time he started creating art. And like art, 
religion has always been an attempt to find meaning and value of life. This search 
flowed and continues to flow from our consciousness, a sense of who we are and 
what is our place in the world. This is one of the factors indicating the achievement 
of clearly human characteristics by our kind. Spiritual stance, directed towards the 
experience of sacrum has accompanied people throughout the ages. Hence religiosity, 
as an essential dimension of human existence, likewise constitutes our humanity. One 
could conclude that homo sapiens is also homo religiosus. This category expresses 
the natural human nostalgia for God.

The starting point for the performance is human basic desire to unite with 
something greater than ourselves. Something above and beyond us, perhaps hidden 
somewhere deep in us as well. The inspiration is the need of the human race, which is 
faith, creation of the transcendental world and the search for God. Undoubtedly, these 
needs arise from our life and death concomitant fears, from our desire to explain 
the mystery and the tragedy of life. Religiosity encoded in a man deeply expresses 
his complex and complicated nature, tells us something important about the human 
mind, and essence of our aspirations.

The projects is carried out thanks to the scholarship of the Ministry of Culture and 
National Heritage “Young Poland”.

KRAKOW
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15 listopada / sobota 

JETZT/TERAZ
Little: interference 

17.00 premiera / studio kcc 
19.15 studio kcc

koncepcja i scenariusz Linda Sollacher, Assunta Steiner / muzyka Juan Klaus 
Obermayer / scenografia, kostiumy Linda Sollacher / występują Aneta Orlik,Kim 
Bormann, Katarzyna Gocał, Karol Pruciak, Piotr Mateusz Wach
czas trwania ok. 40 min, bez przerwy

Chodźmy. 
Nie możemy. 
Dlaczego? 
Czekamy.

Samuel Beckett, „Czekając na Godota”

W dramacie „Czekając na Godota” Beckett wykreował absurdalne sytuacje skrajnego 
oczekiwania w świecie, gdzie w zasadzie ruch zanikł kompletnie. Świat, którego jedyną 
składową jest trwanie wyczerpującej wieczności.

W świecie gdzie wolność, rozwój lub nagły sukces jednostki jest naturalny, czeka-
nie oznacza brak zainteresowania lub nawet bezwładność. A jednak, nie możemy tego 
uniknąć. Czekanie wkrada się w nasze życie osobiste, w naszą codzienność. Czekamy.

Ale tak właściwie to na co czekamy? Na co czeka każdy z nas? Gdzie zaczyna się 
stagnacja jednostki, a gdzie nasz byt przepada w niemocy politycznej, społecznej 
ignorancji czy świadomego odrzucenia? W którym momencie marazm wywołany 
czekaniem zaczyna nas uwierać? I czy jest możliwy w tym całym letargu moment 
przełomu, swoistego katharsis?

Czekamy. W zasadzie: Ja czekam. Ty czekasz. On czeka. Ona czeka.
W oczekiwaniu jesteśmy sami. Jesteśmy zmuszeni do mierzenia się z tym stanem 

w samotności. Najlepsze co może nas spotkać, to wytrącenie spowodowane drugą 
osobą. W czekaniu łatwo się zgubić, topiąc się w marzeniach lub snach na jawie. Inni 
stają się wtedy carte blanche, na których swobodnie projektujemy nasze fantazje, 
prowokowane naszą bezczynnością, uśpieniem umysłu.

W tym momencie letargu, znudzenia, niecierpliwości i nerwowości – czy jest miejsce 
na lekkość, humor, dotyk, czy radość?

Aktorzy zanurzeni są w stanie bezruchu, pogubieni pomiędzy czekaniem a oczeki-

waniami. Widownia pozostaje w tym stanie razem z nimi – nie mogąc rozpoznać, czy 
sami czekają na coś, czy podobnie jak bohaterowie pogubili się już w otchłani myśli.

Little:interference

Członkowie grupy Litlle:interference poruszają się pomiędzy Bytomiem a Monachium. 
Grupa istnieje już trzy lata i prężnie działa na światowym rynku sztuki teatru tańca. 
Ich cechą charakterystyczną jest łączenie dwóch języków – niemieckiego oraz pol-
skiego, a także wykorzystywanie różnych form ekspresji cielesnej – pomiędzy gestem 
a tańcem.

Ich pierwszy spektakl HEIMSUCHUNG/NAWIEDZENIE (2012) powstał jako 
finał projektu studenckiego, zakładającego samoorganizację – wykreowany w cało-
ści siłami studentów Wydziału Teatru Tańca krakowskiej PWST oraz Wydziału 
Aktorskiego monachijskiej Akademii Teatralnej. Spektakl był oparty na „Sklepach 
cynamomowych” B. Schultza i był prezentowany w Polsce (Bytom, Kraków, Tykocin), 
Niemczech (Monachium, Freiburg), a także na zagranicznych festiwalach w Rosji 
(Sankt Petersburg) oraz na Węgrzech (Miszkolc). Twórcy zdobyli też nagrodę Złotej 
Maski, przyznawanej przez Mar szałka Województwa Śląskiego za choreografię.

Druga produkcja – OPERCULUM – Looking For Heimat (2013) była również pre-
zentowana na scenach w Polsce i Niemczech oraz na Węgrzech. Poruszała temat 
autochtoniczności, pochodzenia i przywiązania do ziemi oraz własnych schematów, 
a także opowiadała o próbach przełamywania własnych barier.

Grupa wciąż pracuje nad nowymi projektami oraz szuka miejsc prezentacji tych 
dotychczasowych. Ich głównym celem, oprócz tworzenia sztuki, jest szeroka eksplo-
racja kultur świata oraz kolekcjonowanie nielinearnych myśli.

Przedmiotem rozważań w nowym spektaklu zespołu jest oczekiwnie. We wrześniu 
2014 roku grupa sześciu osób z dotychczasowego składu little:interference zebrała 
się w Berlinie na dwa tygodnie, aby wspólnie wypracować koncept trzeciego dzieła. 
Punktem wyjściowym okazał się dramat Samuela Becketta pt.”Czekając na Godota”, 
który młodzi artyści wykorzystali jako inspirację oraz przewodnik. W czasie pracy nad 
konceptem grupa coraz bardziej odchodziła od tekstu dramatu, a skupiała się bardziej 
na indywidualnych odczuciach czasu i przemijania. Podstawowymi pytaniami stały się 
„na co czekasz?”, „gdzie czekamy?”, „dlaczego czekam?”, które doprowadziły w finale 
do powstania scenariusza JETZT/TERAZ.

Szkielet tego spektaklu będzie rozpychany do granic możliwości podczas drugiego 
etapu prób w Krakowie. W tym spektaklu nacisk kładziony jest na eksperymentowa-
nie z estetyką oraz ekspozycja indywidualności w emocji i sytuacji. Centralną osią 
spektaklu jest ukazanie mechanizmów radzenia sobie z oczekiwaniem w kontekście 
pięciu indywidualności.
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15 November / saturday

JETZT/TERAZ
Little: interference

5.00 pm premiere / kcc studio 
7.15 pm kcc studio

concept and scenario Linda Sollacher, Assunta Steiner / music Juan Klaus 
Obermayer / scenography, costume design Linda Sollacher / cast Aneta Orlik, 
Kim Bormann, Katarzyna Gocał, Karol Pruciak, Piotr Mateusz Wach 
endurance aprox. 40 min, without break

Let’s go.
We can’t.
Why not?
We’re waiting.

Samuel Beckett, Waiting for Godot

There are many words for a recess in the English language. Recess. Interval. Break. 
This last one is the one that Tom Holter and Mark Terkessidis remark on in their book 
„Fliehkraft”. For them, the break is “a forced recess that ruptures one’s own time... 
until one is broken because of the loss of one’s time.”

In his drama „Waiting for Godot”, Beckett creates an absurd waiting situation, 
a world where movement has almost ceased. A world where a gruelling perpetuity 
comes into being. 

In a world where freedom, acceleration and immediate satisfactions of one’s 
needs are normal, waiting is a sign for inertia and disinterest. And yet, we cannot 
elude it. Waiting dictates our professional lives, our recreational activities. We wait.

What are we waiting for? What is each one waiting for? Where does the self-caused 
stagnation start and where is fate lost in political powerlessness, social ignorance or 
conscious resignation? When does the stagnation caused by waiting start to hurt? 
Where is the moment of catharsis that comes out of the moment of lethargy?

We wait. Well, actually: I wait. You wait. He waits. She waits. For in the act of 
waiting, we are alone. We are forced to deal with the self. At best, the other serves 
some kind of distraction. At worst, he or she becomes a blank screen on which 
I project my fantasies, provoked by the idle, waiting mind. The search for meaning 
in the other.

In this moment of lethargy, boredom, impatience and nervousness, is there room 
for levity, humour, touch and joy?

The actors immerse in a state of motionlessness. They are lost between waiting 
and expecting and the audience is right there with them – not knowing whether they 
are waiting for something, expecting it, or have already lost the train of thought.

Little:interference moves between Munich and Bytom and has been working 
together for over two years now. Combining two languages and different approaches 
of expressions, we create new performative aspects with the focus on body and 
language. With our first performance HEIMSUCHUNG/NAWIEDZENIE, we went to 
Bytom, Krakow, Freiburg, St. Petersburg and Miskolc (Hungary). The performance 
won the Silesian Theatre Award “Golden Mask” for choreography. In 2013 we worked 
on our second project Operculum – looking for HEIMAT. After the premiere in Munich 
in July 2013, we performed in Bytom and at the “SZEM-Festival” in Miskolc. We are 
constantly looking for new projects, collecting thoughts and ideas and exploring 
the world. 

The new piece is dedicated to the subject of waiting. In September 2014, a group 
of six people from the little:interference ensemble met in Berlin for two weeks of 
concept work. Point of departure was Samuel Beckett’s „Waiting for Godot“ which 
served as inspiration and guide. However, while we dealt with the questions that the 
theme of waiting raised for us as a group and individuals, Beckett’s text moved more 
and more to the background. Fundamental questions such as „What are we waiting 
for? Where are we waiting? Why are we waiting? What happens to us when we are 
waiting? What are the different phases of waiting?“ gained importance. Thus, first 
structural ideas were created and scenes proposed. 

These bare bones of a piece will be fleshed out during the rehearsals in November 
in Cracow. As always, the focus lies on the experimental aesthetics of the exposure 
of emotions and situations. Concentrating on each individual, the piece will deal 
with their kind of waiting, their struggle, confrontation, their coping mechanisms.
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Photo by Linda Sollacher
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16 listopada / niedziela 

FROM SIDE OF A MAN,  
FROM SIDE OF A WOMAN
Divadlo Štúdio tanca /  
Štúdio tanca dance theatre

19.15 sala teatralna nck

choreografia Jozef Fruček / asystentka choreografa Reutr Aviran / muzyka Vasilis 
Mantzoukis / scenografia Jozef Fruček / kostiumy Marek Gašpar Šafárik / 
światła Ján Čief, Jozef Fruček / fotograf Vlado Veverka / taniec Štúdio tanca 
dance theatre

Spektakl sięgający poza granice tańca, choreografii oraz tradycyjnych form scenicz-
nych, poruszający temat niebezpieczeństw i przyjemności związanych z solarną 
seksualnością.
W czterech fragmentach doświadczamy i tworzymy poemat ciał, w którym możemy 
wyrazić nasze wewnętrzne odczucia, pragnienia i wizje. Dotykając ciała, burzymy 
granice tradycyjnego postrzegania i zachowań. Za ten akt zostaniemy odpowiednio 
ukarani.

Jozef Frucek jest założycielem RoothlessRoot. W 2002 roku Ukończył Bratysławską 
Akademię Muzyki i Teatru. W latach 2002–2005 Frucek był członkiem grupy Ultima Vez 
Wima Vandekeybusa, tworząc Blush, oraz Sonic Boom. W latach 2005–2006 współ-
pracował z Royal Flemish Teather w Brukseli nad swoimi własnymi dziełami. W 2006 
roku Józef i Linda Kapatanea założyli RootlessRoot jako przestrzeń dla tworzenia 
swoich własnych produkcji, poszukiwań oraz nauczania. Wraz z Kapetaneą Frucek 
rozwija program poszukiwań Fighting Monkey – wdrażając metodologię sztuk walki 
w edukację tancerzy, aktorów oraz miłośników ruchu. Regularnie prowadzą zajęcia 
na międzynarodowych festiwalach oraz szkołach zawodowych. W latach 2006–2011 
oboje, Frucek i Kapetanea byli wykładowcami w Państwowej Szkole Tańca w Atenach. 
Począwszy od 2012 roku Frucek jest członkiem kadry nauczycielskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

Divadlo Štúdio tanca / Štúdio tanca dance theatre jest działającym od 
dłuższego czasu profesjonalnym teatrem tańca. Na słowackiej scenie kulturalnej 
przedstawił on liczne autorskie projekty, których zadaniem jest przybliżenie pub-
liczności współczesnego tańca i filozofii z nim związanej. Do tej pory, teatr zapre-
zentował 36 premierowych przedstawień, z których 3 były skierowane do dzieci oraz 
wiele projektów tanecznych na świeżym powietrzu we współpracy ze słowackimi oraz 
zagranicznymi artystami. Teatr ten pojawił się gościnnie na kilkunastu słowackich 
scenach, oraz reprezentował Słowację na prestiżowych międzynarodowych festiwa-
lach w Czechach, w Polsce, na Węgrzech, w Bośni i Hercegowinie, Rosji, Niemczech, 
Włoszech, Egipcie, Japonii, Belgii, Indiach oraz we Francji. Bazując na produkcjach 
teatru, powstały dwa filmy – I have not written to you for so long (spektakl Andrea 
Horečná pod tym samym tytułem), oraz Dance Studio (w reżyserii Petera Begányi 
i Michala Večeřa), powstały także dokumenty filmowe zainspirowane pracą teatru. 
Štúdio tanca dance theatre stara oprzeć się popkulturalnym trendom, które zakorze-
niły się w społeczeństwie, które są związane z zanikiem emocjonalnych i etycznych 
wartości. Ponadto, teatr wspiera kreatywne prace, które reprezentują artystyczny wy-
raz autora, lecz także liczą się z punktem widzenia publiczności. W roku 2012 teatr 
obchodził 15 rocznicę powstania.

 fot. Vlado Veverka

ŚWIAT
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16 November / sunday 

FROM SIDE OF A MAN,  
FROM SIDE OF A WOMAN
Divadlo Štúdio tanca /  
Štúdio tanca dance theatre

7.15 pm nck theatre hall

choreography Jozef Fruček / assistant of choreography Reut Aviran / music Vasilis 
Mantzoukis / scene Jozef Fruček / costumes Marek Gašpar Šafárik / lights Ján 
Čief, Jozef Fruček / photographer Vlado Veverka dance artistic team of Štúdio 
tanca dance theatre

Performance reaching to abroad of dance, choreography and traditional stage forms 
treats a topic of dangerous and pleasures of solar sexuality.

In four fragments we explore and create a poem to body, in which we can express 
our inner feelings, desires and vision. It is hitting body, which breaks down the 
boarders of traditional knowledge and behavior. The act for which we will punish 
adequatelly. 

Jozef Fruček 

Jozef is a founding member of RootlessRoot. He graduated from the Academy of 
Music and Theater of Bratislava, completed his PhD Thesis in 2002. 

During 2002–2005 Frucek was a member of Wim Vandekeybus’ Ultima Vez, 
creating Blush (stage and film versions) and, Sonic Boom. During 2005–2006 he 
collaborated with the Royal Flemish Theater in Brussels (KVS) on his own work. 
In 2006 Jozef and Linda Kapetanea formed RootlessRoot as a vehicle for their own 
productions, research and teaching (see below).

Together with Kapetanea Frucek is developing the research program of Fighting 
Monkey – an applied methodology of martial arts in the education of dancers, actors 
and movement practitioners. They regularly give workshops at international festivals 
and in vocational schools.

From 2006–2011 both Frucek and Kapetanea were on the teaching faculty at 
the Athens State School for Dance. Since 2012 Frucek is member of the teaching 
personnel of the The Ludvik Solski State Theatre School of Cracow (PWST) in Poland. 

Photo by Vlado Veverka

Divadlo Štúdio Tanca / Štúdio Tanca Dance Theatre is long-established 
professional dance theatre. In the Slovak cultural scene, it has presented various 
authorial projects, the role of which is to bring contemporary dance and the 
philosophy of modern dance theatre closer to the audience. So far, the theatre has 
premiered 36 performances, out of which three were dedicated to children, and 
many outdoor dance projects in collaboration with several Slovak and international 
artists. The theatre appeared as a guest on several Slovak stages, and represented 
Slovakia at prestigious international festivals in Czech, Poland, Hungary, Bosnia 
and Herzegovina, Russia, Germany, Italy, Egypt, Japan, Belgium, India and France. 
Based on theatre production, two films were made – I have not written to you for 
so long (performance of the same name directed by Andrea Horečná) and Dance 
Studio (by Peter Begányi and Michal Večeřa) as well as there were made other 
documentaries inspired by the theatre’s work. Štúdio tanca dance theatre is trying 
to resist the “popcultural” trends, which prevail in the society, and are related 
to decadence of emotional and ethical values. Moreover, the theatre supports 
creative works which represent the author’s artistic statement as well as allow for 
spectators’ point of view. In the year 2013, the theatre celebrated its 15th anniversary.  

THE WORLD
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15 listopada / sobota 

MIMOS
Art Color Ballet

18.00 premiera / sala teatralna nck

choreografia Anna Karabela / projekt plastyczny, kostiumy, scenografia Agnieszka 
Glińska / tancerze Agata Glenc, Anna Turzańska, Marta Mietelska, Joanna 
Czarnecka, Klaudia Nowak, Piotr Słodkowicz, Daria Kazana, Martyna 
Kantor, Dorota Rowińska / bodypainting Agnieszka Glińska, Anna Seręga, 
Eliza Łoboda, Karolina Sobońska, Violetta Sporny

MIMOS to spektakl obrazujący instynkt i zmysły w sposób dosłowny i metaforyczny. 
Instynkt jest naszym bezpieczeństwem, drogowskazem, zawdzięczamy mu prze-
trwanie gatunku. 

Posiada on jednak też drugą stronę, bezwzględną, silną i agresywną jesteśmy w stanie 
przybierać każdą maskę, aby przetrwać i zaspokoić swoje żądze. 

Za pomocą zmysłów tworzymy mapę relacji z otaczającym nas światem. 

Co jesteśmy w stanie zrobić, aby przetrwać? 

Art Color Ballet

To pierwszy w Polsce w Polsce zespół, który łączy w przedstawieniach malarstwo na 
ciele, muzykę oraz taniec. Założyła go w 1998 r. w Krakowie Agnieszka Glińska – tan-
cerka, choreograf i artystka sztuki bodypainting.

Art Color Ballet wykorzystuje różne style tańca: klasyczny, jazzowy, współczesny, 
a także czerpie inspirację z etnicznych elementów tańca z różnych regionów Polski 
i świata. Dramaturgię spektakli buduje kompozycja malarstwa, tańca, muzyki i światła. 
Czasem elementem spektaklu jest zastosowanie mimikry, gdy tancerz wtapia się w 
obraz, innym razem to klasyczny spektakl baletowy albo action painting – improwi-
zacja z pogranicza performance. 

Najczęściej stosowaną techniką malowania ciała w Art Color Ballet jest 
„gąbka – pędzel”, a także eksperymenty z organicznymi pigmentami, jak glina, zie-
mia, mąka, ziarna oraz techniki malarskie bardziej współczesne: airbrush i efekty 
specjalne. 

wydarzenia towarzyszące Sesje filmowe i fotograficzne stanowią ciekawą podstawę tworzenia spektakli 
i pracy ze światłem, efektów multimedialnych lub samodzielnych etiud filmowych 
(film Cykle do Orawy Wojciecha Kilara na Sound&Screen Festival 2013 film ten zajął 
II miejsce w konkursie). 

Seria prac fotograficznych znalazła się w albumie Art Color Ballet wydanym przez 
wydawnictwo BOSZ.

Pomysły na spektakle Art Color Ballet to autorskie projekty Agnieszki Glińskiej, 
która zaprasza do współpracy malarzy, choreografów i kompozytorów.

Art Color Ballet od 14 lat uczestniczy w World Bodypainting Festival w Austrii. 
Eksperymenty z wykorzystaniem światła UV, nietypowych rekwizytów scenograficznych 
oraz choreografii zapewniły artystom czterokrotne zdobycie I miejsca na festiwalu. 

Najnowszy spektakl MIMOS którego premiera odbędzie się 15 listopada 2014 
podczas BalletOFFFestival powstał w wyniku poszukiwań choreograficznych i psy-
chologicznych ludzkiego instynktu w oparciu o warsztat i choreografię Anny Karabeli 
i pomysły plastyczne Agnieszki Glińskiej.

www.baletcolor.pl

fot. A. Janikowski
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15 November / saturday 

MIMOS
Art Color Ballet

6.00 pm premiere / nck theatre hall

choreography Anna Karabela / graphic poject, costumes, stage design Agnieszka 
Glińska / dancers Agata Glenc, Anna Turzańska, Marta Mietelska, Joanna 
Czarnecka, Klaudia Nowak, Piotr Słodkowicz, Daria Kazana, Martyna Kantor, 
Dorota Rowińska / bodypainting Agnieszka Glińska, Anna Seręga, Eliza Łoboda, 
Karolina Sobońska, Violetta Sporny 

MIMOS is a spectacle that pictures the instinct and senses, both in literal and 
metaphorical way. Instinct is our safety and guide, we owe the survival of species to 
it. Nevertheless, it has also the other side, ruthless, strong and agressive. We are able 
to wear whatever mask in order to survive and cater to our lusts. 

By means of sense we create a map of relations with the surrounding world. 

What are we capable of doing to outlast?

Art Color Ballet 

It is the first band in Poland, which blends bodypainting, music and dance in their 
performance. It was established 1998 in Krakow by Agnieszka Glińska a dancer, 
choreographer and bodypainting artist.

Art Color Ballet makes use of different dance styles: classical, jazz, modern; it is 
also inspired by ethnic elements of dance from various regions of Poland and the 
World. The spectacles’ dramaturgy is built by compositions of paint, dance, music 
and light. At times, the employment of mimicry features a spectacle; then a dancer 
blends into an image. At other times a spectacle is just a classical ballet or simply an 
action painting an improvisation that borders on performance.

The most common technique of body painting in Art Color Ballet is “sponge 
brush”, but also various experiments with organic pigments, such as clay, dirt, flour, 
seeds, as well as more contemporary painting techniques: airbrush and special effects.

Film and photography sessions constitute an interesting base for creating shows 
and working with light, multimedial effects, or standalone film etudes (Wojciech 
Kilar’s film: Cykle do Orawy; which was awarded the second place at Sound&Screen 
Festival in 2013) Photographic works series were included in Art Color Ballet album 
published by BOSZ. 

Art Color Ballet show’s ideas are authorial projects of Agnieszka Glińska, who 
invites painters, choreographers and composers to collaboration.

Art Color Ballet has participated in the World Bodypainting Festival in Austria for 
14 years now. UV light, unusual scenographic props and choreography experiments 
have contributed to the artists’ winning first place four times so far. 

The latest spectacle entitled MIMOS, whose premiere takes place 15th November 
2014 at BalletOFFFestival, came into being as a result of choreographic and 
psychologic research on human instincts. The whole was based on the choreography 
of Anna Karabela and graphic ideas of Agnieszka Glińska. 

www.baletcolor.pl

accompanying events

Photo by A. Janikowski



24 25www.balletofffestival.plfacebook.com/balletoff

16 listopada / niedziela 

Poliamoria  
Krakowski Teatr Tańca

17.00 studio kcc

reżyseria Eryk Makohon / choreografia Eryk Makohon i zespół / muzyka Marcin 
Żminkowski, Ludwig van Beethoven / wokaliza Barbara Mikulska / scenografia 
Eryk Makohon / występują Anna Chmiel-Kowalska, Monika Godek, Bartosz 
Kwapień, Paweł Łyskawa, Jacek Mikosz, Agata Syrek, Monika Świeca, Katarzyna 
Węglowska-Król, Marta Wołowiec, Filip Wójcik, Katarzyna Żminkowska-
Szymańska / fotografie w spektaklu Bartek Cieniawa, Katarzyna Machniewicz / 
wykonanie scenografii Pracownia Ślusarska Roberta Calikowskiego / producent 
Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca Nowohuckie Centrum Kultury 
w Krakowie
czas trwania 60 minut 
premiera – Październik 2013 
Spektakl dla osób powyżej 16. roku życia

„Spektakl Krakowskiego Teatru Tańca porusza kulturowe tabu, jakim jest 
odstępstwo od związku monogamicznego. Aktorzy nie boją się fizyczności, bólu, 
emocji. To, co chcą pokazać widzom, to wolność i prawda o cielesności. Zrywają 
z utopijną wizją relacji poliamorycznej. Wskazują zarówno jej atrybuty, jak i skutki 
uwikłania w sieć związków. Nie ma tutaj miejsca na romantyczną miłość czy 
niezmienność reguł. Poliamoria nie jest więc dla każdego”.

Predystynowani do wielomiłości?  
Natalia Lis, e-teatr

„…niezwykle sensualne przedstawienie zaskoczyło publiczność. Każdy, kto 
twierdzi, że Kraków to konserwatywne miasto powinien zobaczyć tych krakowskich 
tancerzy…”

Hubert Orzechowski,  
Newsweek Polska, 26 X 2013

Krakowski Teatr Tańca

Założony przez tancerza i choreografa Eryka Makohona działa nieprzerwanie od 
1996 roku (do 2008 roku jako Teatr Tańca GRUPAboso).
Przez wiele lat obok działalności artystycznej Teatr prowadził regularną pracę eduka-
cyjną oraz organizacyjną, inicjując festiwale, projekty, wydarzenia promujące taniec 
współczesny i teatr tańca.

 Obecnie idee zapoczątkowane przez Krakowski Teatr Tańca kontynuuje i roz-
wija utworzone w NCK w styczniu 2014 Krakowskie Centrum Choreograficzne, które 
włączyło Teatr w swoje struktury. Tancerze stanowią zespół pracowników Centrum, 
wykorzystując swoje dodatkowe wykształcenie w dziedzinach animacji społeczno-
-kulturalnej oraz zarządzania kulturą. 

Teatr zrealizował już ponad trzydzieści spektakli wystawianych na scenach i festi-
walach w Polsce i zagranicą.

Krakowski Teatr Tańca pracuje w oparciu o polską technikę tańca współczes-
nego oraz inspiracje słownikiem teatralnym Jerzego Grotowskiego i Eugenio Barby. 
Operowanie plastycznym obrazem, montaż scen, indywidualna, procesualna praca 
z tancerzem to podstawowe elementy wpływające na charakter proponowanego przez 
Teatr stylu.

Konsekwencja w realizacji własnej wizji artystycznej oraz specyficzny model 
funkcjonowania Teatru, pozbawionego własnego budżetu, wpisanego w struktury 
Krakowskiego Centrum Choreograficznego – Nowohuckiego Centrum Kultury, a mimo 
to skupiającego tancerzy na stałe, czyni Krakowski Teatr Tańca zjawiskiem oryginalnym 
i wyjątkowym na polskiej scenie tańca.

W 2008 roku zostało utworzone Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca, którego 
celem jest wspieranie inicjatyw Teatru. Stowarzyszenie jest producentem wszystkich 
dotychczasowych spektakli Teatru. 

fot. K. Machniewicz

wydarzenia towarzyszące
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16 November / sunday 

Polyamory 
Krakow Dance Theatre

5.00 pm kcc studio

director Eryk Makohon / choreography Eryk Makohon and company 
scenography Eryk Makohon (done by Pracownia Ślusarska Roberta 
Calikowskiego) / music Marcin Żminkowski, Ludwig van Beethoven /  
vocals Barbara Mikulska / photography in the spectacle Bartek Cieniawa, 
Katarzyna Machniewicz / performed by Anna Chmiel-Kowalska, Monika 
Godek, Bartosz Kwapień, Paweł Łyskawa, Jacek Mikosz, Agata Syrek, Monika 
Świeca, Katarzyna Węglowska-Król, Marta Wołowiec, Filip Wójcik, Katarzyna 
Żminkowska-Szymańska
endurance 60 minutes 
premiere – October 2013 
Spectacle is not suitable for persons under age of 16

“The spectacle of Krakow Dance Theater broaches cultural taboo, that is 
a departure from norm – monogamous relationships. The actors are not afraid 
of corporeality, pain and emotions. The thing they want to show to the audience 
is the freedom and truth about corporeality. They break with an utopian vision of 
poliamoric relation. They show both its attributes and results of being entangled 
in a web of relationships. There is no room for romantic love or unchangeability 
of rules. Hence, Polyamory is not for everyone.”

Natalia Lis, e-teatr 
Predestined for polyamory?

“…unusually sensual spectacle surprised the audience. Everyone who claims 
that Krakow is a conservative city should see these Krakow dancers…”

Hubert Orzechowski  
Newsweek Polska, 26 X 2013

Krakow Dance Theatre

Founded by a dancer and choreographer Eryk Mahon, the Theatre has been unceas-
ingly active since 1996 (since 2008 as Dance Theatre GRUPAboso).

 For many years, apart from artistic activity, the Theatre has regularly worked 
on the educational and organizational ground, initiating festivals, projects and events, 
with aim to promoting contemporary dance and dance theatre.

 Currently the ideas initiated by Krakow Dance Theatre are continued and 
developed by Krakow Choreographic Centre, which was founded in January 2014 
and incorporated the Theatre. Dancers are also the staff of the Centre and use their 
additional education in the field of community arts and culture management.

 The Theatre has organized over thirty spectacles staged during various festival 
both in Poland and abroad.

 Krakow Dance Theatre works based on the Polish technique of contemporary 
dance and inspirations from the theatre dictionary by Jerzy Grotowski and Eugenio 
Barba. Operating plastic images, scene assembly, individual, processual work with 
a dancer constitute elementary features that influence the overall characteristics 
proposed by the Theatre.

 Consequence in realizing its own artistic vision and a specific model of the 
Theater’s functioning, deprived of its own budget, incorporated by Krakow 
Choreographic Centre – Nowa Huta Cultutral Centre, yet still managing to gather 
dancers permanently – all these features make Krakow Dance Theatre an original 
and exceptional phenomenon on the Polish dance scene.

 In 2008 Krakow Dance Theatre Association was established, whose aim is to 
support all initiatives of the Theatre. The Association has produced all up-to-date 
spectacles of the Theatre.
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accompanying events



zeskanuj fotokod i zobacz program festiwalu
scan the QR code and see the festival mobile guide

www.krakowskiecentrumchoreograficzne.pl
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