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Rezerwacja i sprzedaż biletów
oraz karnetów festiwalowych:
ttzawirowania@gmail.com
790 555 979
Płatności można dokonywać osobiście
w biurze przy ulicy Wspólnej 61 lub
przelewem internetowym:
Płatności przelewem:
Fundacja Scena Współczesna
ul. Kraszewskiego 25
02-415 Warszawa
mBank: 60 1140 2017 0000 4502 1263 7650

Sprzedaż biletów online
za pośrednictwem portalu
eWejsciowki.pl
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Ceny biletów:
20 PLN
100 PLN - karnet na wszystkie spektakle
70 PLN - karnet na 5 wybranych spektakli
*karnety festiwalowe obowiązują na spektakle
odbywające się w dniach 14-25 czerwca 2019

Tickets Reservation/Festival Passes
/Repertoire/Festival Workshops
Contact us:
ttzawirowania@gmail.com
+48 790 555 979

PROGRAM
/ PROGRAMME
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26.o5.2o19
The Physical Theater
Inzhest

ALIENS

14:00, 17:00
Bulwary Wiślane, Rynek Nowego Miasta

27.o5.2o19
Kibbutz Contemporary
Dance Company

ASYLUM
19:00

15.o6.2o19
Compagnia Atacama

TU MIA (You Mine)
19:00
Ośrodek Zawirowania – Belwederska

16.o6.2o19
17.o6.2o19
The Human Expression
Dance Company

INVISIBLE
HABITUDES
19:00

Teatr Studio

Pin-Up Studio

14.o6.2o19

18.o6.2o19

Teatr Tańca Zawirowania

INTEGRO Grupo de Arte

19:00

19:00

Ośrodek Zawirowania – Belwederska

Ośrodek Zawirowania – Belwederska

PO GODZINACH
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SPIRALA

19.o6.2o19
Teatr Tańca Zawirowania
& Navdhara India
Dance Theatre

THE CROSSING
19:00

Ośrodek Zawirowania – Belwederska

21.o6.2o19
Aleksandra Krajewska

LULLABY FOR
THE RESTLESS

Akademia Tańca Zawirowania & Elwira Piorun

LILITH
- zakazana kobiecość

23.o6.2o19
Valerie Green/
Dance Entropy

RIGHT NOW
19:00
Ośrodek Zawirowania – Belwederska

23.o6.2o19
Teatr Tańca Zawirowania
& Valerie Green/
Dance Entropy

EVERYTHING
POLSKA PREMIERA

8:00, 20:00

19:00

Ośrodek Zawirowania – Belwederska

Ośrodek Zawirowania – Belwederska

22.o6.2o19

25.o6.2o19

Clairobscur Dance

Ferenc Fehér

19:00

19:00

Ośrodek Zawirowania – Belwederska

Ośrodek Zawirowania – Belwederska

SUPREMACY RIDE

THE STATION
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W 2019 roku Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania
będzie miał charakter jubileuszowy – celebrujemy piętnastolecie
naszej działalności! Z tej okazji
zaprosiliśmy do Warszawy jeden
z najbardziej znanych zespołów tańca na świecie, wyjątkową
gwiazdę - Kibbutz Contemporary
Dance Company z Izraela. „The
Crossing” oraz „Looking for Asylum”
to hasła towarzyszące tegorocznej
edycji wydarzenia. Pierwsze z nich
odnosi się do wielokulturowego
spotkania i skrzyżowania tradycji. Hasło nawiązuje również do
współpracy Teatru Tańca Zawirowania z indyjskim Navdhara India
Dance Theatre, której owocem
jest wspólny spektakl „The Crossing”. Projekt znajdzie się w jubileuszowym repertuarze festiwalu.
Co więcej, będziecie mieli okazję
zobaczyć występy zespołów reprezentujących skrajnie różne kultury z całego świata – Peru, USA,
Włoch, Węgier, Singapuru, Izraela,
Białorusi i Polski. Oprócz współpracy z Indiami, pokażemy efekty
kolaboracji Teatru Tańca Zawirowania z zespołem Valerie Green/
Dance Entropy z Nowego Jorku.
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Hasło „Looking for Asylum” odnosi
się do poszukiwań w świecie różnych kultur za pomocą tańca. Poza
odniesieniami do migracji społecznej i politycznej, azyl to miejsce
ucieczki od cywilizacji i problemów
współczesnego świata. Azylem
w znaczeniu artystycznym będzie współpraca międzynarodowa,
umożliwiająca poznawanie nowych ludzi, otwierająca umysł pod
kątem wrażliwości na inne kultury
i inne pojmowanie świata. Wszystkie spektakle XV edycji festiwalu Zawirowania będą zahaczały
o tematykę społeczną i psychologiczną, traktując taniec jako formę
wypowiedzi. Jubileuszowa edycja
festiwalu Zawirowania to miejsce
prezentacji własnych i odmiennych
wizji świata współczesnego - dla
jednych będącego uosobieniem
pełnej realizacji szczęścia, dla
innych utożsamianego z zepsuciem. Jak zawsze przygotowaliśmy
wyjątkowy repertuar, dodatkowo
po spektaklach odbywać się będą
spotkania z artystami, którzy podczas wizyty w Warszawie poprowadzą również warsztaty taneczne.
Spektakle prezentowane będą
w różnych lokalizacjach. Świętujcie
z nami 15-lecie ZAWIROWAŃ!

2019 is a special year for Zawirowania International Dance Theatre
Festival – we celebrate the jubilee
15th edition of our activity! On
this occasion we invited to Warsaw one of the most famous dance
companies all over the world, an
unique star – Kibbutz Contemporary Dance Company from Israel.
This year’s edition will be held
under two slogans: ‘The crossing’
and ‘Looking for Asylum’. The first
one refers to the multicultural
meeting and the crossing of traditions. The slogan relates also to
the cooperation between Zawirowania Dance Theatre with Indian
Navdhara Dance Company which
results in the common play – ‘The
Crossing’. The project will take
part in the Festival as one of the
jubilee repertoire’s positions. What
is more, you will have an opportunity to see performances of the
companies representing extremely
different cultures from all over the
world – Peru, USA, Italy, Hungary,
Singapore, Israel, Belarus and Poland. Next to the cooperation with
India we will show the effects of
the collaboration of Zawirowania
Dance Theatre with Valerie Green/
Dance Entropy from New York City.

The slogan ‘Looking for Asylum’
refers to the explorations in the
world of different cultures by dance and movement. In addition to
references to the social and political migration, the asylum is a place
of the escape from civilisation and
the problems of the modern world.
Asylum in the artistic sense will be
an international cooperation enabling meeting new people, opening
the mind in terms of sensitivity
to other cultures and a different
understanding of the world. All
the performances of 15th edition
of the Festival will take social and
psychological subject up treating
dance as a form of expression.
Jubilee edition of Zawirowania Festival is a place of the presentation
of one’s own and different visions
of the contemporary world – for
some, the embodiment of happiness, for others, identified with
corruption. As always, we have
prepared an unique repertoire. Additionally, after the performances
there will take place the meetings with the artists who will also
conduct dance workshops during
they stay in Warsaw. The performances will be shown in different
locations. Celebrate ZAWIROWANIA
2019 with us!
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Physical Theater
Inzhest
/ Białoruś

ALIENS

26.o5.2o19
14:00, 17:00
Bulwary Wiślane
i Rynek Nowego Miasta
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Uliczny pokaz-happeningowy, w którym główną rolę odgrywają Najwyżsi Przełożeni i Kontrolerzy Kosmicznych Sił Specjalnych, włączający się w rytm życia miejskiego tłumu. Performance odbywa się w formie pochodu "przybyszów z innego
świata" (wszelkie określenia są akceptowalne, wedle własnych,
subiektywnych odczuć). Pierwszy pokaz przedstawienia odbył
się w lecie 2012 r. na Festiwalu Jedności Braterskich Narodów
Słowiańskich, który tradycyjnie odbył się na styku granic państwowych Rosji, Białorusi i Ukrainy - nieopodal Homla. Pomysł
i reżyseria: Slava Inozemcev.
Najstarszy i jak do tej pory, niestety, JEDYNY NIEZALEŻNY
PROJEKT ARTYSTYCZNY NA BIAŁORUSI, ODNOSZĄCY SUKCESY
I DZIAŁAJĄCY NIEPRZERWANIE OD 35 LAT pod kierunkiem Teatru Współczesnej Pantomimy. Teatr fizyczny realizujący wydarzenia (jako pierwszy na Białorusi!) jako teatr uliczny (Teatr Plenerowego), korzystając również z gatunku tańca Butō. Założony
w Mińsku w 1980 roku przez studentów Instytutu Kultury pod
kierunkiem Vyacheslava Inozemtseva. Do 2001 r. funkcjonował
jako Teatralne Studio Pantomimiczne "Żest". Brał udział w wielu
festiwalach i międzynarodowych projektach na Białorusi, w Rosji i Europie.

The street performance-happening. Performance-procession
among the urban crowd of guests from another world - Supreme Supervisors, Controllers Space Special Forces - whoever
understands. The performance was shown for the first time in
the summer of 2012 at the festival of unity of fraternal Slavic
peoples, which was traditionally held at the junction of the state borders of Russia, Ukraine and Belarus - not far from Gomel.
Idea and direction - Slava Inozemcev.
Physical Theater Inzhest - the oldest and so far, unfortunately, the ONLY ONE INDEPENDENT ART PROJECT IN BELARUS,
WHICH IS MORE THAN 35 YEARS WORKING STEADILY AND SUCCESSFULLY in direction of Modern Mime Theater, the Physical
Theater, and also - for the first time in Belarus! - in direction of
"Street Theater" (Outdoor Theater), "Spatial Dramaturgy" (Site
Specific Performance), Butoh dance. Created in Minsk in 1980
by students of the Institute of Culture under the leadership of
Vyacheslav Inozemtsev, until 2001 - Pantomime Theater Studio
“Zhest”. Participated in many festivals and international projects in Belarus, Russia and Europe.

Physical Theater
Inzhest
/ Belarus

ALIENS

26.o5.2o19
14:00, 17:00
Bulwary Wiślane
i Rynek Nowego Miasta
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KIBBUTZ
CONTEMPORARY
DANCE
COMPANY
/ Izrael

ASYLUM
27.o5.2o19
19:00
Teatr Studio

Choreografia,
scenografia i oświetlenie:
Rami Be’er
Montaż dźwięku:
Rami Be’er, Alex Claude
Kostiumy:

W swoim najnowszym dziele „Asylum”, Rami Be’er bada i konfrontuje ze sobą uniwersalne pojęcia i problemy, takie jak: tożsamość, obcość, przynależność, wolność, ojczyzna, tęsknota,
dom. Według artysty, te tematy są istotne dla każdej istoty
ludzkiej z egzystencjalnego punktu widzenia, w jakimkolwiek
miejscu i czasie się znajdujemy. Poszukiwanie miejsca, które
jest utożsamiane z domem stało się częścią ludzkiej egzystencji.

Rami Be’er, Lilach Hatzbani
Dyrektor prób
i asystent Dyrektora
Artystycznego:

"Niezwykła kompozycja doświadczonego artysty i mistrza
kompozycji. Techniczny poziom grupy jest wyjątkowy!"
- Ruth Eshel

Nitza Gombo
Asystent dyrektora prób
i asystent montażysty
dźwięku:

"Pełen zaangażowania spektakl oraz klarowność choreografii przekonajcie się!"
- The New York Times

Eyal Dadon
Tancerze:
Shani Cohen, Ilya Nikurov,
Megan Doheny, Su Jeong
Kim, Jinhwan Seok,
Léa Bessoudo, May Asor,
Anastasia Cheshun,
Albert Galindo,
Nathaniel Wilson,
Jungwoon Jung,
Arianna Di Francesco,
Salomé Cynamon,
Tristán Carter, Yarden Oz,
Dylan Tedaldi,
Theo Samsworth, Dvir Levi
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Kibbutz Contemporary Dance Company to jedna z czołowych
grup tanecznych na świecie. Dyrektorem artystycznym zespołu jest Rami Be’er, którego wyjątkowy styl choreografii stał
się cechą charakterystyczną zespołu, zarówno w Izraelu jak
i zagranicą. Technicznie silna, eklektyczna grupa tancerzy i ich
wielka wrażliwość, KCDC najlepiej ukazuje izraelską technikę
tańca. Zespół wykonuje swoje choreografie regularnie w najważniejszych teatrach i festiwalach na całym świecie. KCDC
zostało założone w 1973 przez Yehudita Arnona, prowadzącego
fundację wspaniale prosperującego do dziś Internatonal Dance
Village, będącego czołowym centrum tańca w Izraelu. Zespół
Kibbutz Contemporary Dance Company wraz z International
Dance Village są położone na szczycie wzgórz zachodniej Galilei, w północnej części Izraela - Kibbutz Ga’aton.

KIBBUTZ
CONTEMPORARY
DANCE
COMPANY / Israel

ASYLUM

Kibbutz Contemporary Dance Company, one of the leading dance companies in the world, is identified with the work of Artistic Director Rami Be’er whose exclusive and unique choreographic character has become the company’s trademark both
in Israel and abroad. With its technically strong and physically
eclectic cast of dancers and its dynamic sensibility, KCDC characterizes Israeli dance at its best and performs regularly in
the most respected theaters and at leading festivals worldwide.
KCDC was founded in 1973 by the late Yehudit Arnon who laid
the foundation for today’s thriving International Dance Village
which was developed and continues to evolve into a first-class
center for dance under the leadership of Rami Be’er and KCDC’s
management and staff.
In his work ‘Asylum’, Be’er examines concepts such as identity, foreignness, belonging, freedom, identification, homeland,
longing, and home. According to him, these concepts are ones
that are relevant to every human being from an existential view,
wherever he or she may happen to be situated in place and
time. The quest for a place that is identified as a home is part
of the human existential experience.
“An extraordinary composition of a seasoned artist and a master
in composition. The technical level of the company is exceptional!” – Ruth Eshel

27.o5.2o19
19:00
Teatr Studio

Choreography, Stage Design
& Lighting:
Rami Be’er
Sound Editing:
Rami Be’er, Alex Claude
Costume Design:
Rami Be’er, Lilach Hatzbani
Rehearsal Director and
Assistant to the Artistic
Director:
Nitza Gombo
Assistant to the Rehearsal
Director and Assistant Sound
Editor:
Eyal Dadon
Cast:
Shani Cohen, Ilya Nikurov,
Megan Doheny, Su Jeong
Kim, Jinhwan Seok,
Léa Bessoudo, May Asor,
Anastasia Cheshun,
Albert Galindo,
Nathaniel Wilson,
Jungwoon Jung,
Arianna Di Francesco,
Salomé Cynamon,
Tristán Carter,
Yarden Oz, Dylan Tedaldi,
Theo Samsworth, Dvir Levi
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TEATR
TAŃCA
ZAWIROWANIA
/ Polska

PO GODZINACH

14.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

W zagonionym świecie yuppie nie ma czasu na wytchnienie.
Relacje z bliskimi ulegają osłabieniu. Rano wsiadają do metra,
samochodu lub tramwaju, by jak najszybciej zasiąść za biurkiem. Wieczorem są zbyt zmęczeni żeby wykrzesać z siebie jakiekolwiek emocje. Pozostają fantazje przed ekranem komputera, biurowe plotki. Rozmyślanie o tym, co nigdy się nie stanie,
a mogłoby się wydarzyć. Gdyby przekroczyło się granice towarzyskiego konwenansu. Wyobrażone romanse, namiętności bez
pokrycia, spekulacje na temat uczuć. Nigdy nie zrealizowane. Bo
niosące zbyt duże ryzyko klęski.

Choreografia:
Zbiorowa
Obsada:
Klaudia Buda,
Jacek Foltyn,
Aleksandra Krajewska,
Przemysław Stokowiec
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Teatr Tańca Zawirowania powstał w 2004 roku pod auspicjami Fundacji Scena Współczesna. Założycielem oraz dyrektorem
grupy jest Włodzimierz Kaczkowski. Kierownikiem artystycznym
zespołu jest Elwira Piorun, była solistka Teatru Wielkiego. Niemalże od początku swojego istnienia Teatr Tańca Zawirowania
nie tylko czynnie uczestniczy w procesach kulturotwórczych
w Polsce, ale występuje ze swoimi spektaklami na festiwalach
całego świata, począwszy od naszych europejskich sąsiadów,
poprzez Azję, Afrykę skończywszy na Ameryce Północnej i Południowej. Teatr prowadzi także działalność edukacyjną – w AKADEMII TAŃCA ZAWIROWANIA odbywają się stałe zajęcia i warsztaty, których częstym efektem są spektakle wieńczące pracę
młodych tancerzy. Zespół Teatru Tańca Zawirowania składa się
z tancerzy o wykształceniu baletowym i takich, którzy zdobywali szlify na warsztatach tańca współczesnego. Połączenie
różnych doświadczeń tancerzy daje ciekawy efekt sceniczny
i rozszerza możliwości kreacyjne uprawianego przez nich teatru.
Teatr tworzy autorskie spektakle, których zadaniem jest opowiadanie o emocjach przy pomocy ruchu. Ambicją twórców jest,
aby przy zastosowaniu współczesnych technik tańca powstawały spektakle narracyjne, fabuły opowiadane poprzez taniec.

ZAWIROWANIA
DANCE
THEATRE / Poland

AFTER HOURS

In a busy world a yuppie doesn’t have time to rest. Relations
with relatives weaken. They get into metro, a car or a tram in
the morning to be able to sit at their office desk as quickly as
possible. In the evening they’re too tired to show any emotions.
What’s left are fantasies in front of their computers and office gossips. Pondering about what will never happen and what
could happen if they want beyond social convention. Imaginary
affairs, passion, speculations about feelings. Dreams that can’t
come true. Because they are meant to fail.

14.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

Zawirowania Dance Theatre was founded in 2004. From its inception, the group’s artistic director and main choreographer
has been Elwira Piorun, a former soloist of the Teatr Wielki –
Polish National Opera in Warsaw. The group consists of dancers with various technical backgrounds, from classical dance, through contemporary and jazz dance, to pantomime. The
combination of various backgrounds results in an interesting
stage effect, widening the group's creative potential. Włodzimierz Kaczkowski, director, often responsible for narration in
the performances, collaborates with Zawirowania. The group's
main principle is to use contemporary dance techniques to create narrative performances. They call for a story in dance. The
group has performed abroad many times (Crete, Hungary, the
Czech Republic, Germany, Spain, Ukraine, Russia, USA, Israel
and more).

Choreography:
Collective
Dancers:
Klaudia Buda,
Jacek Foltyn,
Aleksandra Krajewska,
Przemysław Stokowiec
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COMPAGNIA
ATACAMA
/ Włochy

TU MIA (You Mine)

15.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

Pomysł,
Choreografia,
Reżyseria:
Patrizia Cavola
- Ivan Truol
Występują:
Patrizia Cavola
- Ivan Truol
Muzyka oryginalna:
Epsilon Indi
Tenor:
Roberto Manuel Zangari
Kostiumy:
Medea Labate
Oświetlenie:
Danila Blasi
Produkcja:
Atacama
Przy współpracy
z Ministerstwem
Dziedzictwa
i Działalności Kulturowej
i Turystyki
- Dział Rozrywki
oraz LAZIO REGION
- Oddział Kultury
i Polityki Młodzieżowej
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TU MIA (You Mine) skupia się na dwóch osobach, na relacji pomiędzy mężczyzna a kobietą, poprzez dryfowanie w głębokościach dynamizmu pomiędzy nimi.
Bycie mężczyzną, bycie
kobietą, zderzenie płci, jedna dopełniająca drugą, miłość, stopienie się w jedność, własność, posiadanie, kontrola, utrata limitów. Degeneracja relacji, rywalizacja, samookaleczenie. Agresja, upokorzenie, silniejszy niszczy słabszego. Przemoc określa
pozycję, prowadzi do zniszczenia. Agresja wobec kobiet, ich
zabójstwa, przemoc płciowa, Sinobrody, Potwór, Ogr, Choroba,
Morderstwo.
Zespół Atacama Company został założony w 1999 roku przez
tancerkę i choreografkę Patrizie Cavola oraz dyrektora artystycznego, choreografa, tancerza i aktora Ivána Truoli. Grupa
jest wspierana przez M.I.B.A.C.T. Od 2009 roku ma swoją siedzibę w La Scatola dell'Arte w Rzymie, będącego miejscem treningów i realizacji występów. Ich działania były prezentowane
w wielu ważnych teatrach oraz międzynarodowych festiwalach
we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Francji i Brazylii.

COMPAGNIA
ATACAMA / Italy

TU MIA (You Mine)

TU MIA (You Mine) springs from the desire to focus on the Two
again, on the relationship between a man and a woman, by
plunging into the depths of the dynamics between them. Being a man and being a woman, male and female, the meeting
of genders, one completing the other, love, fusion, possession,
control, and losing the limits of one’s Self. The degeneration of
the relationship; competition and self- harm. Aggression, humiliation, the strongest destroys the weakest. Violence insinuates as a poison, leading to annihilation. Violence against the
woman, femicide, gender violence. Bluebeard, Monster, Ogre.
Illness. Murder.
Atacama Company has been founded in 1999 by the dancer and
choreographer Patrizia Cavola and the choreographer, dancer
and actor Iván Truol, who take care of the artistic direction. The
Company is supported and recognized by the M.I.B.A.C.T. and,
since 2009, it has residence at La Scatola dell'Arte in Rome,
training and production center under the artistic direction of
the two choreographers. Productions signed by P. Cavola and I.
Truol have been presented in numerous important theaters and
international Festivals in Italy, Germany, Spain, Belgium, France,
Brazil.

15.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

Concept,
choreography:
Patrizia Cavola
- Ivan Truol
Cast:
Patrizia Cavola
– Ivan Truol
Original Music:
Epsilon Indi
Tenor:
Roberto Manuel Zangari
Costumes:
Medea Labate
Light design:
Danila Blasi
Production:
Atacama With
the contribution
of MIBACT Ministry
of Cultural Heritage
and Activities and Tourism
- Entertainment
Department and
LAZIO REGION
- Department
of Culture and
Youth Policies.
Residences:
La Scatola dell'Arte
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The Human
Expression Dance
Company
/ Singapur

INVISIBLE
HABITUDES

16.o6.2o19
17.o6.2o19
19:00
Pin-Up Studio

Dyrektor artystyczny
i Choreograf:
Swee Boon KUIK
Kompozytor
i Wykonanie
na żywo:
Yujun WANG

W świecie nagłych zmian politycznych i społecznych, doświadczamy licznych opinii i przekonań, wielu skrajnych i bezwzględnych. Odnalezienie własnego spojrzenia i tożsamości staje się
coraz bardziej skomplikowane. W spektaklu Invisible Habitudes, urodzony w Malezji, osiadły w Singapurze choreograf Swee
Boon Kuik zgłębiał te problemy poprzez język tańca, gdzie rzetelność i płynność ruchu przenikały się w dialogu pomiędzy
ciałem a jego otoczeniem. Ten projekt został stworzony przy
użyciu metodologii nazwanej "puste ciało”, skoncentrowanej na
dopasowaniu umysłu, ciała i serca.

Oświetlenie:
Adrian TAN
Kostiumograf:
An Ni LOO
Występują:
Anthea SEAH,
Brandon KHOO,
Billy KEOHAVONG,
Lynette LIM, Zu You NG,
Klievert Jon MENDOZA
Asystent Dyrektora
artystycznego
i Instruktora ruchu:
Anthea Seah
Instruktor ruchu:
Billy Keohavong
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The Human Expression Dance Company to zespół tańca współczesnego, o najwyższej jakości i kunszcie. Założony w 2008 roku
przez Dyrektora artystycznego Kuik Swee Boon, zespół występował podczas głównych wydarzeń na: Singapore Arts Festival,
Esplanade da:ns Festival, International Festival Les Hivernales
w Awionionie (Francja), Oriente Occidente Festival w Rovereto (Włochy), SIDance Festival i Seoul Performing Arts Festival
w Połudiowej Korei, Beijing i Guangdong Dance Festival w Chinach, Yokohama Dance Collection na TPAM, Niigata International
Dance Festival w Japonii, Auckland Arts Festival w Nowej Zelandii i wiele innych. Poprzez wyjątkowość cielesnych i ruchowych prac, T.H.E. zanurza się głęboko w uniwersalne, ludzkie
doświadczenia. Punktem wyjścia twórczości zespołu jest dziedzictwo i historia Singapurczyków, zestawione z wnikliwymi obserwacjami nowoczesnego społeczeństwa.

The Human
Expression Dance
Company / Singapur
INVISIBLE
HABITUDES

In a world of rapid political and social change, we experience
loud volumes of opinions and beliefs, many extreme and absolute. Finding one’s personal belief and identity becomes increasingly complicated. In da:ns festival 2018 commission "Invisible Habitudes", Malaysia-born, Singapore-based choreographer
Swee Boon Kuik explores these issues through the language
of dance—where solidity and fluidity intersect—in a dialogue
between the body and its environment. This performance was
created using T.H.E’s “hollow body” methodology, focused on
aligning the mind, body and heart.
The Human Expression Dance Company (T.H.E) is synonymous
with ground breaking contemporary dance of the highest quality and artistry. Founded in 2008 by Artistic Director Kuik Swee
Boon, T.H.E has been commissioned by, or invited to perform at
major events such as: Singapore Arts Festival, Esplanade da:ns
festival; international festivals Les Hivernales in Avignon, France; Oriente Occidente Festival in Rovereto, Italy; SIDance Festival and Seoul Performing Arts Festival in South Korea; Beijing
and Guangdong Dance Festival in China; Yokohama Dance Collection at TPAM and Niigata International Dance Festival in Japan; Auckland Arts Festival in New Zealand, amongst others.
With our unique brand of highly physical and kinetic works,
T.H.E digs deep into the universal human experience. At the heart of our works lies a connection with heritage and collective
history as Singaporeans, juxtaposed with incisive observations
on modern society: elements that set apart our repertoire of
original creations.

16.o6.2o19
17.o6.2o19
19:00
Pin-Up Studio

Artistic Director
& Choreographer:
Swee Boon KUIK
Music Director,
Composer
& ‘Live’ Performer:
Yujun WANG
Lighting Designer:
Adrian TAN
Costume Designer:
An Ni LOO
Performers:
Anthea SEAH,
Brandon KHOO,
Billy KEOHAVONG,
Lynette LIM, Zu You NG,
Klievert Jon MENDOZA
Assistant to Artistic Director
& Movement Instructor:
Anthea Seah
Movement Instructor:
Billy Keohavong
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INTEGRO
Grupo de Arte
/ Peru

SPIRALA

18.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

INTEGRO jest peruwiańskim zespołem działającym w dziedzinie tańca i performansu, nastawionym na angażowanie działań
eksperymentalnych i różnych gatunków sztuk. Grupa tworzy
swoje projekty artystyczne zaczynając od interdyscyplinarnej, dynamicznej pracy z różnymi rodzajami mediów i języków.
Interesują się głównie łączeniem dziedzin, w których proces
twórczy oznacza ponowne łączenie elementów z różnych źródeł kulturowych.
Występuje:
Ana Zavala
Choreografia:
Ana Zavala
– Oscar Naters
Video:
Aldo Caceda
Muzyka:
Inkeri Pretrozzi,
Juan Carlos Salazar
Asystent dźwięku:
Trilce Naters
Reżyseria, Produkcja
i Oświetlenie:
Oscar Naters
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SPIRALA jest nazwą symbolizującą powrót do pamięci i oznacza rozdrobnioną, poprzerywaną i dynamiczną ścieżkę wiodącą
do ruchu. Jest także symbolem powtarzalności w naturze. To
powrót do domu, do centrum, do rdzenia, gdzie każdego dnia
nasze działania sprawiają, że duchowe praktyki mają szansę
ożyć. Taniec jest tworzony w pamięci widza, gdzie napięcia
i części ruchu, zachodzące pomiędzy ciałem występującym,
a świadkiem wydarzenia, wspólnie budują ciągły przepływ doznań. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tym wszystkim chodzi
o przerywanie codziennej egzystencji z powodu jej niespotykanego charakteru i jeśli część z tych rzeczy, z którymi musieliśmy się zmierzyć, musieliśmy poczuć, znaleźć czy pokochać,
takich jak: gesty, taniec czy dziecinne zabawy, mogą zamienić
się w hierofanię - możemy czuć się gotowi do rzemiany.

INTEGRO
Grupo de Arte
/ Peru

SPIRALA

18.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

INTEGRO is a Peruvian creative nucleus in the field of dance
and performance, devoted to experimentalism and integration
of the arts. We develop artistic projects upon the basis of interdisciplinary work dynamics with different media and languages. Our main interest lies in hybrid performances in which
the creative process implies reuniting elements from a variety
of cultural sources.
SPIRALA is a name that points towards a return to memory
and signals a fragmented, broken and dynamic path that leads
towards movement and is also a cosmic symbol that repeats itself once and again in nature. It is a return home, to the center,
to the core where every day actions make true spiritual practice come alive. A dance is produced in the memory of the spectator in a way that tensions and fragments created between the
performer’s body and the onlooker’s view build a continuous
flow of sensations. If we consider that it’s all about interrupting
everyday life due to its unusual character and if some of the
things we have dealt with, felt, found or loved such as gestures,
dances, and childish games can turn into hierophany, we can
feel worthy of an eternal return.

Performer:
Ana Zavala
Choreography:
Ana Zavala
– Oscar Naters
Videos:
Aldo Caceda
Music:
Inkeri Pretrozzi,
Juan Carlos Salazar
Sound assistant:
Trilce Naters
Direction, Production
& Light Design:
Oscar Naters
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NAVDHARA INDIA
DANCE THEATRE i
TEATR TAŃCA
ZAWIROWANIA
/ Indie i Polska

THE CROSSING

19.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

Choreografia:
Ashley Lobo,
Karolina Kroczak
i Elwira Piorun.
Tancerze:
Bartek Woszczyński,
Ula Woszczyńska,
Ilona Gumowska,
Karma Chuki,
Sonakshi Amitabh
i Chetan Solanki.
20

The Crossing to spektakl będący rezultatem współpracy między Teatrem Tańca Zawirowania oraz zespołem Navdhara India
Dance Theatre. Tytułowe skrzyżowanie nawiązuje do wymiany
kulturowej, która miała miejsce podczas pracy nad przedstawieniem. Projekt nawiązuje do polskiej oraz indyjskiej tradycji.
Podczas pracy nad spektaklem artyści korzystali z tematyki
związanej z religią, obrzędem oraz rytuałem. Przedstawienie
reprezentuje podobieństwa oraz równice pojawiające się podczas konfrontacji dwóch kultur, środkowoeuropejskiej oraz południowoazjatyckiej. Na scenie spotkają się: duchowy Wschód
i racjonalna Europa. Dzięki różnorodnym doświadczeniom hinduscy oraz polscy artyści wprowadzą nas w mistyczny świat
tańca. Część inspiracji zaczerpnięto z jogi. W pracy użyta została również autorska technika Ashley'a Lobo, czyli Prana Paint
& Flow™. Jest to unikalne podejście, w którym ruch badany jest
poprzez łączność, oddech i dotyk.
Premiera spektaklu odbyła się w 2018 roku w Warszawie. Następnie spektakl był prezentowany w Royal Opera House
w Mumbaju w Indiach.

NAVDHARA INDIA
DANCE THEATRE &
ZAWIROWANIA
DANCE THEATRE
/ India & Poland

THE CROSSING
19.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

The Crossing is a collaborative contemporary dance production
between Zawirowania Dance Theatre, based in Warsaw, Poland
and Navdhara India Dance Theatre, based in Mumbai, India. The
title refers to the cultural exchange that has taken place between the performers while working on this production. It represents the similarities and differences that arise during the
coming together of two cultures - in this case Central European
and South Asian, the spiritual East and the rational West.
In this production, Indian and Polish artists, through the mystical world of dance, celebrate their diversity and common
experiences on stage. The performance comprises of 5 separate pieces choreographed by Indian-Australian choreographer
Ashley Lobo and Polish choreographers, Karolina Kroczak and
Elwira Piorun. Many of the dance pieces use Lobo's notable
technique technique, Prana Paint and FlowTMwhich is a unique
sensitizing approach developed by him that explores movement through yoga, breath, connectivity, and touch to help the
dancer go deep within.

Choreography:
Ashley Lobo,
Karolina Kroczak
& Elwira Piorun.
Dancers:
Bartek Woszczyński,
Ula Woszczyńska,
Ilona Gumowska,
Karma Chuki,
Sonakshi Amitabh
& Chetan Solanki.
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double bill:
ALEKSANDRA
KRAJEWSKA
i TEATR TAŃCA
ZAWIROWANIA
/ Polska

LULLABY FOR THE
RESTLESS
LILITH–
zakazana kobiecość
21.o6.2o19
18:00, 20:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

Lullaby for the Restless
Choreografia i wykonanie:
Aeksandra Krajewska
Mentorzy:
Alleyne
Dance: Kristina and Sadé
Alleyne
Muzyka:
‚Ambush’ by Tomi Balogh,
‚Attack/Transition’
by alva noto
+ Ryuichi Sakamoto
+ with Ensemble Modern ‚

Lullaby for the Restless to podróż wątpiącego umysłu, myśli
zakłócającej spokój. Tutaj, pomiędzy snem a rzeczywistością,
czas płynie inaczej. Brutalna fizyczność spotyka się tu z delikatnością oddając emocje, konflikty, wątpliwości oczekiwania
i marzenia które okupują przestrzeń z tyłu głowy.
Aleksandra Krajewska jest absolwentką Salzburg Experimental
Academy of Dance (SEAD), w Austrii, gdzie miała przyjemność
pracować z wieloma renomowanymi nauczycielami i choreografami. Podczas studiów miała okazję wziąć udział w wymianie w Tel Avivie oraz występować jako gość w kompanii BODHI
Project. Jest niezależną artystką, która stale rozwija swój język
ruchowy, współpracując równocześnie przy wielu projektach na
terenie Europy. Pracowała między innymi z takimi artystami jak
Alleyne Dance, Jukstapoz, Jos Baker, Iratxe Ansa i Igor Bacovich,
B’cause Dance Company i Teatr Tańca Zawirownia. Jest współtwórczynią WHY NOT? collective. Stworzyła też swoją pierwszą
pracę solową: ‘Lullaby for the Restless’, nagrodzoną na Festiwalu Miniatur Choreograficznych w Belgradzie.

Du bist nicht einer von uns...
(2014)’ by Hassan Zanjirani
Farahani

Lilith
– zakazana kobiecość
Choreografia:
Elwira Piorun
Wykonanie:
Amanda Nabiałczyk,
Agata Dulęba,
Joanna Dębska,
Alaksandra Kostrzewa,
Paulina Spiel,
Monika Parafiniuk,
Weronika Banul,
Maria Konstancja Orthwein
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Lilith to mało znana postać, chociaż występuje zarówno w Biblii, jak i w tradycji żydowskiej. Miała być pierwszą żoną Adama,
niestety była zbyt niezależna, więc została zastąpiona przez
uległą Ewę. W wielu starożytnych opowieściach jest symbolem kobiecego wyzwolenia, ale jednocześnie, w konsekwencji
nieposłuszeństwa mężczyźnie, jest prototypem wszelkiego rodzaju demonów żeńskich: czarownic, wampirzyc i wiedźm. Do
dziś inspiruje twórców w różnych dziedzinach sztuki, pobudza
wyobraźnię i zmysły. Lilith to obraz kobiety diabelsko-anielskiej
która fascynuje, ale jednocześnie przeraża. To kobieta uwodzicielsko-niszczycielska, wieczna femme fatale. Mimo wielokrotnych prób wyparcia jej z tradycji, ośmieszania i wiązania z nią
jedynie negatywnych cech, wciąż pozostaje źródłem inspiracji,
symbolem kobiecości oraz uniwersalnym ponadczasowym archetypem.

‘Lullaby for the Restless’ showcases the journey of the mind
in doubt, tireless thought disrupting rest. You enter the place
between sleep and reality, where time flows differently. In the
powerful, brutal physicality and the gentle softness you’ll find
a reflection of the emotions, conflicts, doubts, expectations
and dreams that occupy the back of a mind.

double bill:
ALEKSANDRA
KRAJEWSKA
i TEATR TAŃCA
ZAWIROWANIA

Graduated from Salzburg Experimental Academy of Dance
(SEAD) with a major in contemporary dance, where she was
working with internationally acknowledged teachers and choreographers. She continues her education in a master study
programme in Movement Research, where she continues to develop her movement language. She continues to work, performing in various project across Europe. Most recent being: Alleyne Dance, Jukstapoz, Jos Baker, Iratxe Ansa and Igor Bacovich,
B’cause Dance Company and Zawirowania Dance Theatre. She
has also created her first solo work ‘Lullaby for the Restless’,
awarded at Festival of Choreographic Miniatures in Belgrad.

LULLABY FOR THE
RESTLESS

/ Poland

LILITH–
forbidden femininity
21.o6.2o19
18:00, 20:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

Lilith is a little known character, although it appears in both the
Bible and the Jewish tradition. She was supposed to be Adam’s
first wife, unfortunately she was too independent, so she was
replaced by a submissive Eve. In many ancient stories is a sym- Lullaby for the Restless
bol of female emancipation but at the same time, as a con- Choreography, performance :
sequence of disobeying a man, it is a prototype of all kinds of Aleksandra Krajewska
female demons: witches, vampires and hags. To this day she in- Mentorship:
spires artists in various fields of art, stimulates imagination and Alleyne
senses. Lilith is an image of devil-angel woman who fascinates Dance:
and scares at the same time. This is a seductive-destructive Kristina and Sadé Alleyne
woman, an eternal femme fatale. Despite repeated attempts Music:
to displace her from tradition, ridiculing and bindingonly nega- Ambush’ by Tomi Balogh,
tive features with her, she still remains a source of inspiration, ‚Attack/Transition’
by alva noto
a symbol of femininity and an universal timeless archetype.
+ Ryuichi Sakamoto
+ with Ensemble Modern‚
Du bist nicht einer von uns...
(2014)’ by Hassan Zanjirani
Farahani

Lilith
– zakazana kobiecość
Choreography:
Elwira Piorun
Cast:
Amanda Nabiałczyk,
Agata Dulęba, Joanna Dębska,
Alaksandra Kostrzewa,
Paulina Spiel,
Monika Parafiniuk,
Weronika Banul,
Maria Konstancja Orthwein
23

CLAIROBSCUR
DANCE
/ Stany Zjednoczone

SUPREMACY RIDE

22.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22
Clairobscur Dance powstało w 1987 roku z inicjatywy choreografki - Laurie Seftona. Nazwa grupy jest francuskim tłumaczeniem słowa „Chiaroscuro” (tłum. Światłocień), siedemnastowiecznego terminu malarskiego, oznaczającego podkreślanie
kontrastu pomiędzy światłem i cieniem, osiągane za pomocą
różnicowania natężenia światła. O ile światło (ruch) jest aspektem oczywistym i łatwo dostrzegalnym, o tyle cień padający
na przedmiot musi być odszukany i dostrzeżony zarówno przez
wykonawcę ruchu jak i widza. Clairobscur Dance tworzy i prezentuje bardzo emocjonalne spektakle, dostępne dla ogólnoświatowej publiczności. Przez współpracę z przykuwającymi
uwagę artystami; grupa dąży do innowacji, produkuje doskonały
artystycznie i znaczący repertuar. Tworzą kreatywne prace dla
teatrów, filmów, video VR360, sztuki site-specific, w których taniec wykorzystywany jest jako główne medium do dyskusji na
temat uniwersalnych pytań dotyczących emocji, człowieczeństwa i kondycji psychicznej człowieka.

Choreografia:
Laurie Sefton
Muzyka:
Górecki QUASI UNA
FANTASIA,
Movements I, II & III
(aranżacja Boosey & Hawkes,
Inc., wydawca i właściciel
praw autorskich)
Kostiumy:
Stephanie Luckey
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Inspiracją dla “Supremacy Ride” były wybory Prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2016 roku. Artystka skupiła się na sztuce
mowy ciała 45. Prezydenta USA oraz przywódców innych krajów.
Praca została stworzona, by nakłaniać nie tylko do refleksji dotyczącej gestów Prezydenta, ale także do zastanowienia się nad
tym jak miażdżące wtargnięcie polityków w przestrzeń mediów
doprowadziło mieszkańców do niespodziewanej wędrówki pełnej codziennej frustracji, strachu, złości i nadziei. Laurie Sefton
brała pod uwagę gesty światowych przywódców (zarówno przeszłych jak i obecnych) oraz 45. Prezydenta USA w celu stworzenia instynktownej tyrady pełnej znaczeń i insynuacji. Praca
zgłębia problematykę właściwości i przypuszczalnego znaczenia tych gestów - ich dynamikę oraz fakt jak czuje się odbiorca
ruchów i jak na nie odpowiada. Co więcej, praca bada akt zmagania się z próbę uporania się z nowa normalnością oraz towarzyszącym nam codziennie zamieszaniem i strachem.

CLAIROBSCUR
DANCE
/ USA

SUPREMACY RIDE

Clairobscur Dance was founded in 1987 by Artistic Director and
resident choreographer, Laurie Sefton. The company’s name is
the French translation of Chiaroscuro, a 17th century painterly
term which means an effect of contraste light and shadow created by light falling unevenly on an object. Movement is obvious, (the light) but also contains a subtext (the shadow), which
must be sought out and discerned by both the creator of the
movement and its spectators. Clairobscur Dance creates and
presents issued based, emotional performance and accessible
work for a global audience. Through collaboration with compelling artists, designers, composers we pursue innovation, produce artistically excellent and relevant programming. We create works for traditional theater venues, film, VR360 and site
specific performances in which, we utilize dance as a medium
to address, examine and discuss universal questions, emotions
and conditions of humanity.
Supremacy Ride was inspired by the 2016 U.S. election, rhetoric
and gestures of the 45th president of the United States and
other world leaders. Created to reflect not only the physical
gestures of this president, but how the crushing invasion of
politics in the media have put citizens on an unintended trek
of daily frustration, fear, anger and hope. Ms. Sefton considered
gestures from world leaders/past and present, as well as the
45th U.S. President to create a visceral tirade full of meaning
an innuendo. This work delves into the physicality and possible
meaning of these gestures - expanded, contracted, and how
they make the mover and recipient of the movements feel and
respond. More than that, the work examines the struggle of
coping with the new normal of daily upheaval and fear.

22.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

Choreography:
Laurie Sefton
Music:
Gorecki’s QUASI UNA
FANTASIA,
Movements I, II & III
(by arrangement with Boosey & Hawke, Inc., publisher
and copyright owner)
Costume Design:
Stephanie Luckey
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VALERIE GREEN/
DANCE ENTROPY
/ Stany Zjednoczone

RIGHT NOW

23.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

Valerie Green/Dance Entropy to entuzjaści humanizmu. Zarówno w docenianej przez krytyków choreograficznej pracy Valerie Green jak i misji grupy, dostrzec można chęć aktywizowania wzmożonej kreatywności wśród społeczeństwa na całym
świecie. W pracach widoczne jest przenikanie się śmiertelności
i transcendencji, cielesności i wyrafinowania, instynktowności
i samoświadomości. VG/DE zaprasza artystów, publiczność –
każdą jednostkę ludzką – do fascynującego doświadczenia cielesnego. Grupa w swoim dorobku repertuarowym charakteryzuje się wspaniałą różnorodnością programu.
„Jasny, klarowny wyartykułowany, nieustraszony, błyskotliwy taniec” – Chris Dohse, VILLAGE VOICE.

Choreografia:
Valerie Green
Występują:
Emily Aiken,
Daan Bootsma,
Valerie Green,
Kristen Licata
Hana Ginsburg Tirosh
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Valerie Green jest tancerką, choreografką i nauczycielką, działającą w środowisku tanecznym Nowego Jorku od 1995. Stworzyła własne grupy taneczne: Dance Entropy w 1998 roku oraz
zespół Green Space. Jej choreografie były wystawiane zarówno
w Nowym Jorku jak i wielu miejscach poza Stanami Zjednoczonymi. Uczyła i występowała na całym świecie. Między innymi w:
Azerbejdżanie, Armenii, Gruzji, Austrii, Francji, Włoszech, Grecji,
Rosji, Indiach, Serbii, Bośni i Hercegowinie, Słowenii, Chorwacji,
Albanii, Gwatemali, Kubie i Kanadzie.

VALERIE GREEN/
DANCE ENTROPY
/ USA

RIGHT NOW

Valerie Green/Dance Entropy believes in humanizing movement,
both in Ms. Green’s critically acclaimed choreographic work and
the company’s mission to plant creative seeds in communities
across the world. Intersecting mortal and transcendent, sensual and sophisticated, visceral and self-aware, VG/DE invites the
artist, the audience—the human—into a compelling, physical
experience. The company will share an exciting diverse program
of repertory spanning the company’s long history.

23.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

“Articulate, Fearless, Intelligent Dancing”— Chris Dohse,
VILLAGE VOICE
Valerie Greenhas been an active dancer, choreographer and teacher in the New York City dance community since 1995. She
created her own company, Dance Entropy in 1998, and creating
a permanent company home called Green Space. Her choreography has been seen throughout NYC and has also toured
to various venues throughout the US. Internationally she has
taught and performed in Azerbaijan, Armenia, Georgia, Austria,
France, Italy, Greece, Russia, India, Serbia, Bosnia, Slovenia,
Croatia, Albania, Slovenia, Guatemala, Cuba and Canada.
Please visit www.DanceEntropy.org.

Choreography:
Valerie Green
Performed:
Emily Aiken,
Daan Bootsma,
Valerie Green,
Kristen Licata,
Hana Ginsburg Tirosh
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TEATR TAŃCA
ZAWIROWANIA i
VALERIE GREEN/
DANCE ENTROPY
/ Polska i Stany Zjednoczone

EVERYTHING
POLSKA PREMIERA

24.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

ZAWIROWANIA
DANCE THEATRE &
VALERIE GREEN/
DANCE ENTROPY
/ Poland & USA

EVERYTHING

23.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22
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"Everything" instalacja taneczna odwołująca się do stale rozszerzającego się wszechświata. Performance wchodzi w interakcję z konstelacją gwiazd i ciałem człowieka w różnych stanach
formacji i eksplozji. Inspirowany astrofotografią, teorią strun,
łączności oraz medytacji w przestrzeni i czasie. Nowa praca
łączy wzrokowy, fizyczny oraz emocjonalny przekład kosmosu.
Wymiana kulturalna oraz współpraca pomiędzy Valerie Green/
Dance Entropy oraz Teatrem Tańca Zawirowania - Nowy Jork/
Warszawa 2019.

“Everything” A dance performance installation evoking the ever-expanding universe, transforming the performance space into
a constellation of stars and human bodies in various states of
formation and explosion. Inspired by astrophotography, string
theory, interconnectivity and meditations on space and time.
The new dance work weaves together a visual, physical and
emotional translation of the cosmos. A cultural exchange and
collaboration in progress between Valerie Green/Dance Entropy
and Zawirowania Dance Theatre NYC/Warsaw in 2019.
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FERENC FEHÉR
/ Węgry

THE STATION

25.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22

Tancerze, twórcy:
Ferenc Fehér,
Dávid Mikó
Muzyka:
Ferenc Fehér
Konsultacje:
Judit Simon
Oświetlenie:
Dávid Kovácsovics
Choreografia:
Ferenc Fehér
Partner produkcyjny:
Katlan Csoport
Współpraca, Patronat:
NKA, Emberi Erőforrások
Minisztériuma,
Katlan Csoport
30

Ferenc Fehér jest doświadczonym i osiągającym sukcesy tancerzem i choreografem. Jego styl jest unikalną i pełen ekspresji
– stanowi mieszankę freestylu, physical dance i animal movements. Charakterystyczna technika Ferenca jest rezultatem ciągłego rozwoju i dopracowywania repertuaru unikalnych ruchów.
Tworzy i wykonuje swoje choreografie na całym świecie od 2007
roku.
Ta historia nie jest o porządnej rodzinie, czekającej
na stacji dworca.
Mieliśmy 3 lata kiedy zniknęliśmy.
Mieszkaliśmy tutaj, w tym zamkniętym miejscu,
które znane jest jako The Station, przez 123 lata.
Wiemy dokładnie kim wtedy byliśmy i czym się staliśmy.
Uciekaj jeśli możesz!
Baw się ze mną jeśli się odważysz!
Czy oby na pewno wiemy kim wtedy byliśmy
i czym się staliśmy?

Ferenc Fehér is an experienced and successful dancer-choreographer. His style is a unique and expressive combination of
freestyle dance, physical dance and animal movements. Ferene's dance is the result of constantly improving and perfecting
his repertoire of unique moves, and he has been making and
performing his own choreographies all over the world since
2007.
This story is not about a nice family who is waiting
at a station.
We were 3 years old when we disappeared.
We have been living here in this closed place for 123 years,
which is known by the people as The Station.
We know exactly who we were then,
and what we have become.
Escape if you can!
Play with me if you dare!
Do we know exactly who we were then,
and what we have become?

FERENC FEHÉR
/ Hungary

THE STATION

25.o6.2o19
19:00
Ośrodek Zawirowania –
Belwederska 20/22
Dancers, creators:
Ferenc Fehér,
Dávid Mikó
Music:
Ferenc Fehér
Professional Consultant:
Judit Simon
Light:
Dávid Kovácsovics
Choreography:
Ferenc Fehér
Production Partner:
Katlan Csoport
Supporters:
NKA,
Emberi Erőforrások
Minisztériuma,
Katlan Csoport
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PROGRAM WARSZTATÓW
FESTIWALOWYCH
Kuik Swee Boon / Singapur
16.06.2019 / 12:00-13:30
Navdhara India Dance Theatre / Indie
17-18.06.2019 / 16:30-18:00
Valerie Green / USA
22.06.2019 / 12:00-14:00
Laurie Sefton / USA
23.06.2019 / 12:00-14:00
Ferenc Fehér / Węgry
24.06 / 16:30-18:00
Wszystkie warsztaty odbywają się w siedzibie
Akademi Tańca Zawirowania
przy ulicy Wspólnej 61/101.

CENNIK
1 warszatat – 50 PLN
2 warsztaty – 65 PLN
3 warsztaty – 80 PLN
6 warsztatów - 130 PLN

ZAPISY
ttzawirowania@gmail.com

Kuik Swee Boon / Hollow Body
“Hollow Body” jest metodą opartą na improwizacji, opracowaną przez dyrektor artystyczną T.H.E Dance Company - Swee Boon
Kuik. Celem techniki jest pomoc w rozpoznawaniu różnic stanów umysłu, serca
i ciała, zaangażowanych w ruch. Poprzez
proste ćwiczenia które uwalniają niepotrzebne napięcia, dąży się do wydobycia
głębszego zrozumienia własnego “ja”. Nauka
jak tworzyć i kierować energią organiczną
w jej szczerej formie jest głównym pojęciem metody “Hollow Body”; świadomość
wywoływania ruchu i impulsów z głębi
wnętrza ciała w celu tworzenia nowej
ekspresji.

790-555-979

PŁATNOŚĆ
- osobiście w Akademii Tańca Zawirowania
ul. Wspólna 61
- przelewem

DANE DO PRZELEWU
Fundacja Scena Współczesna
ul. Kraszewskiego 25
02-415 Warszawa
Multibank:
60 1140 2017 0000 4502 1263 7650

TYTUŁ PRZELEWU
warsztaty festiwal,instruktor,
data imię i nazwisko uczestnika
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Navdhara India Dance Theatre /
NIDT repertuar zespołu
Jedyne warsztaty, na których będziemy
uczyć się i przyglądać procesowi powstawania prac i choreografii Navdhara India
Dance Theatre. Zespół NIDT stał się znany
w międzynarodowym środowisku tanecznym poprzez unikalność ruchów oraz język
choreografii, oparty na technice Ashley
Lobo Prana Paint. To pierwszy takiego
rodzaju warsztat w Polsce, który pozwala
uczestnikom uczyć się bezpośrednio od
zespołu NIDT.

Valerie Green / Dance Your Frame
Dance Your Frame. Zajęcia rozpoczynają się
serią ćwiczeń opartych na kontakcie z podłogą, których celem jest pobudzenie stóp,
kręgosłupa oraz miednicy. Następnie, wykonamy ćwiczenia na stojąco, skupiając się
na właściwym ustawieniu ciała i poprawnej
postawie. Warsztaty kończą się rytmiczną,
pełną kombinacją ruchów, które angażują skręt ciała, podskoki, pracę z podłogą
i poza nią, precyzyjne wykonanie gestów
oraz użycie zróżnicowanej dynamiki. Zasady,
na które kładziemy nacisk na warsztatach są korzystne dla treningu tanecznego obejmującego użycie siły pochodzącej
z wnętrza ciała i zaangażowaniu miednicy,
w celu inicjowania, kontroli i emitowania ruchu. Ćwiczenia są prowadzone przy
ostrożnym i bezpiecznym użyciu mechaniki ciała i układu nerwowo-mięsniowego,
uwydatniając ruch, który podąża za logiką
i rytmem ciała.

Laurie Sefton
Laurie Sefton pochodzi z Los Angeles, jest
prawnuczką kubańskiego imigranta, choreografką, dyrektor artystyczną, reżyserką, producentką i dance advocate. Jej choreografie
były prezentowane w Nowym Jorku, Massachusetts, Missouri, Utah, Texasie, Californii,
Niemczech i wielu ważnych festiwalach na
całym świecie. Jej najnowsza praca Concert
Walls, została zlecona przez LA Music
Center dla Moves After Dark na Walt Disney
Concert Hall z muzyką na żywo. Jest twórcą
choreografii do teledysków oraz krótkiego
filmu nakręconego techniką VR360 “Edge
of the Sky” dla OmniSpherica Productions
(obecnie dostępny na platformie YouTube).
Pracowała w profesjonalnych i studenckich
grupach tanecznych. Otrzymała nagrody:
People Choice Award oraz Festival Champion podczas Rocky Mountain Choreography
Festival.

Ferenc Fehér / Ugly but Cute
Nazwa metody: brzydkie ale urocze. Styl
jest nową techniką, która w najlepszy
sposób uczy destrukcji oraz ponownej
odbudowy i rekonstrukcji nas samych.
Takie podejście sprowadza nas - fizycznie
i instynktownie - bliżej tej nieprzewidywalnej ale w pełni zamierzonej metodzie. Nasz
taniec oraz system ruchów działa podobnie
w każdym miejscu na świecie. Wszystko
jest pięknie skonstruowane, otaczają nas
piękne rzeczy, każdy kto tańczy - chce to
robić dobrze, wszystko musi być piękne.
Powinniśmy znaleźć złoty środek pomiędzy
pięknem a brzydotą, poprzez wiedzę jak to
zniszczyć. Świadomość pełni ważną rolę
w tańcu. Nie istnieje jedynie piękny wymiar
tańca, ważny jest także kontrast pomiędzy
pieknem a brzydotą. Brzydota ma wiele
stron, może być piękna i słodka, interesująca, a nawet wstydliwa. Musisz być do
tego stopnia zniszczony, by stworzyć coś
nowego, ponieważ dopiero wtedy jesteś
w stanie to zrobić. Ale to jest tego warte.
Styl prezentowany na warsztatach zawiera w sobie elementy: physical dance oraz
animal movements.
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