
 

Warszawa, 18 lipca 2018 

 

Sezon 2017/2018 w Nowym Teatrze  

Trudno w tym sezonie w Nowym znaleźć dobry moment na podsumowanie ponieważ sezon się nie 

kończy! Trwa nieprzerwanie i płynnie przechodzi w nowy 2018/2019. 12 lipca odbyła się ostatnia – 

ósma – premiera sezonu – „You Are Safe” Agaty Siniarskiej, w lipcu i sierpniu trwają koncerty, pokazy 

filmów, akcje – program Lato w Nowym, w sierpniu odbędzie się 7. już edycja festiwalu muzycznego 

Instalakcje pod opieką kuratorską Wojtka Blecharza oraz gościnne pokazy trzech spektakli nowego 

tańca z Izraela. 

 

Sezon 2017/2018 to 8 premier, dodatkowo 3 premiery gościnne wyprodukowane w 

partnerstwie z Nowym Teatrem, 5 spektakli gościnnych z Europy, 9 spektakli gościnnych z 

Polski, 545 wydarzeń, 57 tysięcy widzów, 2 nowych aktorów w zespole – Jaśmina Polak i 

Bartosz Bielenia, a w tym roku 10 lat! I licznik wciąż bije. 

Sezon wspólnoty 

Sezon 2017/2018 ugruntował energię nowych ruchów społecznych – Gildii Reżyserek i Reżyserów 
Teatralnych, Kultury Niepodległej, Forum Przyszłości Kultury 2017. Dobrze już rozumieliśmy, że 
wspólnie znaczy lepiej, że razem możemy więcej. Nowy Teatr podjął się produkcji spektaklu Krystiana 
Lupy „Proces”, której premiera planowana była w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Wspólny wysiłek 
warszawskich teatrów – Studio, Powszechnego i TR Warszawa, dofinansowanie od miasta stołecznego 
Warszawy oraz pozyskanie dodatkowych funduszy od europejskich koproducentów zdecydowały, że 
udało się tę ideę doprowadzić do realizacji. Powstał spektakl, o którym pisano m.in.: 



„Nikt poza Krystianem Lupą nie dysponuje w polskim teatrze taką skalą wyobraźni, nikt nie buduje z 
taką drobiazgowością scenicznych światów, aby połączyć wizję wywiedzioną z literatury z pewnością 
dnia dzisiejszego i niezbitym przeczuciem przeszłości” Onet 
„Spektakl kolejny raz udowodnił, że polski reżyser ma niezwykły talent, by z publiczności uczynić 
widzów-marzycieli”. Le Monde 
„Spektakl mocny, złożony, aluzyjny. Mistrzowskie efekty: reżyseria, montaż, wyobraźnia sceniczna, 
brawura. W wieku 75 lat, w pełni sił twórczych, Lupa imponuje odwagą moralną i intelektualną” Le 
Figaro 
„Tutaj jednak sieć znaczeń ma tak wielką  siłę – i powieść, i  życie autora, i warunki, w jakich reżyser 
wykonuje swój zawód – że stereotyp artysty-męczennika staje się wybitnym przejawem inteligencji”   
Libération. 
 

 
 
Wspólnota jako strategia tworzenia niezależnej kultury sprawdziła się także we współpracy z Teatrem 
Żydowskim, który zrealizował na scenie Nowego Teatru premierę „Kibiców” w reżyserii Michała 
Buszewicza oraz pokazał dwa spektakle ze swojego repertuaru; Fundacją Burdąg, Teatrem Maat, 
Centrum w Ruchu oraz niezależnymi producentami, z którymi zrealizowaliśmy pokazy w ramach cyklu 
choreograficznego Radykalna bliskość. Współpracowaliśmy z festiwalami – m.in. Ciało/Umysł, Nowe 
Epifanie, Kwadrofonik, Kwartesencja, organizacjami pozarządowymi, jak Art. Stations Foundation, 
Towarzystwo im. Lutosławskiego, Centrala, instytucjami jak Teatr21, Instytut Goethego, Instytut 
Reportażu. 
 
Reżyserzy 
 
Sezon 2017/2018 był sezonem mistrzów, a także młodszych artystów nowej fali polskiego teatru. 
Czekaliśmy na te premiery – Krystiana Lupy, Krzysztofa Garbaczewskiego, Krzysztofa Warlikowskiego 
(w kolejności chronologicznej). Michał Zadara zrealizował tryptyk biblijny na podstawie Księgi Rodzaju. 
Powstała zróżnicowana formalnie trylogia dla każdego, ale może szczególnie dla młodych widzów 
traktowanych najpoważniej na świecie. Udział wzięli aktorzy profesjonalni i dzieci, Boga w pierwszej 



części gra 12-letnia Julia Leszkiewicz, w drugiej na scenie jest jedynie 7-letnia Maja Amsterdamska. 
Twórcy zapowiedzieli realizację księgi ludzi wolnych i faktycznie powstała żywiołowa opowieść w 
wymiarze pozareligijnym. Tygodnik Powszechny nazwał świat wykreowany przez Michała Zadarę 
„małym pokojem dziecięcej wyobraźni”, za najważniejsze uznając „czystość intencji, która sprawia, że 
granie Biblii, a nawet zabawa w Biblię pozbawione są dwuznaczności”.  
 

 
 
Krzysztof Garbaczewski powrócił po kilku latach do Nowego Teatru z pomysłem na realizację dialogów 
Platona. Szukał formy dla „Uczy” między innymi wykorzystując eksperymenty z nowymi technologiami. 
„[…] twórca niezłomnie traktuje teatr jak wielki plac zabaw, maszynę do spełniania marzeń i rzucania 
czarów” – komentował Culture.pl. Zamykający spektakl monolog Jacka Poniedziałka jako Sokratesa 
wejdzie z pewnością do historii teatru kreśląc paralelę z legendarną rolą Hamleta w spektaklu 
Krzysztofa Warlikowskiego z 1999 roku. O tym monologu pisał Dariusz Kosiński w Tygodniku 
Powszechnym: „… moment, który wszystko zmienia, każe wyprostować się na krześle i wysłać sygnał 
alertu do wszystkich sił i zmysłów. I po sekundzie było jasne, że dzieje się coś ważnego”. 
 



 
 
Po najbardziej podstawowej opowieści naszej kultury, starożytnych dialogach Platona, 
dwudziestowiecznej klasyce, czyli „Procesie”, postanowiliśmy zajrzeć w przyszłość. Chcąc powtórzyć 
gest z początku XX wieku kiedy wizjonerzy pierwszej awangardy wymyślali przyszłość zaprosiliśmy 
kuratora Tomasza Platę oraz twórców, którzy mieli podjąć ten trud. Pierwsza swoją wizję przedstawiła 
Anna Karasińska. Jej spektakl „2118. Karasińska” zachwycił krytyków i widzów. Witold Mrozek w 
Gazecie Wyborczej pisał „Rzadko używam w odniesieniu do sztuki słowa piękno, ale ten spektakl jest 
właśnie piękny”.  
 



 
Oczekiwana premiera Krzysztofa Warlikowskiego, powrót po 13 latach do twórczości Hanocha Levina, 

czyli „Wyjeżdżamy” to był triumf teatru zespołowego. 19 aktorów „wyrazistych, śmiałych, 

zaangażowanych, świadomych złożoności poszczególnych protagonistów. Na koniec, w obliczu tych 

jakże „nieudanych” żywotów, widz odczuwa prawdziwe wzruszenie, które go nie opuści i które ocali 

ulotny sens wspólnoty” – pisał Le Monde po pokazach na festiwalu w Montpellier. Zaraz po premierze 

spektakl ruszył w międzynarodowe tournée – m.in. do Francji i Grecji. „Warlikowski wyreżyserował 

swoje najlepsze od dłuższego czasu przedstawienie” – ocenił Le Monde. „Bez końca można by 

rozprawiać o wybitnym spektaklu, równie śmiesznym, co przerażającym” – wtórował Le Figaro i 

zakończył recenzję słowami „Oni powrócą”. „Im dłużej się z tym spektaklem jest (a zostaje na bardzo 

długo), tym ważniejszy – i odważniejszy – się wydaje” – napisał w Newsweeku Dawid Karpiuk. 



 

Goście 

Nie ustawaliśmy też w pokazywaniu intrygujących propozycji europejskiego teatru. W tym sezonie, 

dzięki dofinansowaniu Pro Helvetii, Instytutu Francuskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, prezentowaliśmy zjawiska i twórców teatralnych z Francji i Szwajcarii w cyklu 

„Posthumaniści, rebelianci, marzycie. Spektakle najważniejszych festiwali teatralnych Europy”. 

Philippe Quesne, Vincent Macaigne i Milo Rau, a następnie kolejny już spektakl z Estonii, tym razem 

kompanii Kanuti Gildi SAAL, w końcu też powracający do Warszawy inny laureat Europejskiej Nagrody 

Teatralnej Nowe Rzeczywistości, choreograf, performer Alessandro Sciarroni. „Będziemy mogli poczuć 

się jak na międzynarodowym festiwalu teatralnym” – donosiło Co Jest Grane24. 

https://www.facebook.com/events/153370575274974/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions


 

We współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza zorganizowaliśmy także przegląd najnowszych 

zjawisk polskiej sceny teatralnej „Generation After 2. Showcase”. To już druga edycja „nowej 

artystycznej szkoły myślenia”.  

3 dni 
11spektakli 
89 gości z 24 krajów 
10 instytucji z Polski  
Niemal 100 artystów 
 
Tak w liczbach wygląda bilans Generation After 2. Showcase. Było intensywnie i treściwie. Połączyliśmy 
we wspólnym celu warszawskie teatry – TR, Studio, Komuna // Warszawa, Powszechny, Nowy, 
twórców niezależnych i organizacje pozarządowe. Wzbudziliśmy zainteresowanie polską sceną. 
Gośćmi Generation After 2 byli selekcjonerzy i kuratorzy z najważniejszych festiwali oraz instytucji 
teatru i tańca z Europy, Azji i Ameryki, m.in.:  Théâtre de l’Odéon, Hebbel um Ufer, Festival d’Avignon, 
Narodowego Teatru w Wilnie, Teatru Cameri w Tel Avivie, Wiener Festwochen, ROHM Theatre w 
Kyoto, japoński Tokyo Festival, GATE Theatre z Wielkiej Brytanii, fińskiego TAMPERE Festival, KASERNE 
BASEL, Teatro Libero z Palermo czy FTA | Danse + Théâtre z Montrealu. Przyjechali również niezależni 
kuratorzy, dziennikarze oraz przedstawiciele m.in. estońskiego Ministerstwa Kultury czy Instytutów 
Polskich w Tel Avivie, Bukareszcie i Berlinie. 
Pokazaliśmy spektakle: Janka Turkowskiego, Jędrzeja Piaskowskiego, Natalii Korczakowskiej, Cezarego 
Tomaszewskiego, Małgorzaty Wdowik, Anny Karasińskiej, Krzysztofa Garbaczewskiego, Anny Smolar, 
Michała Borczucha i Michała Libery. To oni udowodnili, że polska scena przechodzi kolejną 
pokoleniową zmianę warty. Młodzi artyści radykalnie zmieniają sposoby budowania wypowiedzi 
artystycznej. Ich wypowiedzi są autorskie i bardzo osobiste.  
Odbiór programu był entuzjastyczny. Chwalono świeżość i różnorodność polskiej sceny. Wielu gości 
zwracało uwagę na liczne przybycie przedstawicieli różnych instytucji z całego świata. 
Doceniona została także nowatorska formuła spotkania w formie speed datingu z reżyserami. Kolejne 

przedstawienia i artyści otrzymują zaproszenia na festiwale, propozycje współpracy. Uczestnicy 



Showcase’u opisywali program używając określeń: zróżnicowany, intensywny, reprezentatywny: “I will 

definitely keep watching the Polish scene, and Now as a production house in an ideal partner. This was 

my first visit, so things probably need more time”, „Athmosphere was great and very welcoming. I like 

the theatres can work together”. 

 

Nowa choreografia 

Zasłużone miejsce w programie zajęła też w tym sezonie choreografia. Najpierw kuratorowany przez 

Mateusza Szymanówkę program „Radykalna bliskość”, na który złożyły się prace choreografek: 

premiery Izy Szostak i Renaty Piotrowskiej-Auffret, spektakl „pURe” Ramony Nagabczyńskiej 

i  „Wychodząc od działania” Marii Stokłosy. Szukaliśmy też najlepszej formuły spotkań z publicznością 

i ekspertami wokół tematu współczesnego tańca. W drugiej części sezonu choreograficzny boom 

proklamowała kuratorka programu Poszerzanie pola, Joanna Leśnierowska. Wspólnie ćwiczymy się w 

patrzeniu na taniec. Pierwszą premierą w ramach programu było lipcowe „You Are Safe” Agaty 

Siniarskiej, mocny głos i refleksja na temat eksploatacji planety inspirowany dyskursem 

feministycznym. Działania edukacyjne także obejmowały pracę z ciałem. Odbywały się warsztaty dla 

różnych grup wiekowych z choreografami takimi, jak: Paweł Sakowicz, Marta Ziółek, Agnieszka Kryst.  



 

Muzyka 
 
Silnie reprezentowana była w programie także muzyka. Odbywały się koncerty Sceny Muzyki Nowej 
pod batutą Andrzeja Bauera m.in. premierowe wykonanie utworu Georga Friedricha Haasa „in vain". 
„Zapowiada się znakomicie. […] w Nowym Teatrze wciąż coś się dzieje, w dziedzinie muzyki zresztą też” 
– pisała Dorota Szwarcman po inauguracji tej serii koncertów. Koncertował u nas także Kwadrofonik 
oraz Royal String Quartet. Drugi sezon swoją przystań odnalazł klub Pardon To Tu z renomowanymi 
koncertami głównie muzyki wywodzącej się z jazzu. Także w tej dziedzinie działania edukacyjne 
towarzyszą i uzupełniają główny program. Zaproponowaliśmy alternatywę dla edukacji muzycznej 
prowadząc Małe Muzyczne Improsceny i MONT Młodą Orkiestrę Nowego Teatru.  MONT – złożony z 
młodzieży o bardzo różnym wyjściowym przygotowaniu muzycznym – po całym semestrze pracy ma 
już repertuar, w którym znalazły się kompozycje napisane specjalnie dla nich przez współczesnych 
kompozytorów oraz pierwszy koncert za sobą.  
 
 
Edukacja 
 
Kontynuowaliśmy także bezpłatne wykłady. Charyzmatyczni wykładowcy, interesujące tematy, 
projekcje, dyskusje to cechy naszej akademii. W tym sezonie bez zahamowań dyskutowaliśmy z Sylwią 
Chutnik o książkach, z Wojtkiem Ziemilskim o teatrze w realu, z Dorotą Semenowicz o skandalu w 
kulturze, z Tomaszem Kolankiewiczem o czarownicach w światowym kinie oraz z Piotrem 
Gruszczyńskim o klasykach nowoczesności w teatrze. 
 



 

Działo się bardzo dużo, nie wszystkie wydarzenia układają się w większe cykle, poddają klasyfikacji. 
Organizowaliśmy spotkania z pisarzami, czytania nowej dramaturgii, warsztaty i akcje artystyczno-
społeczne. Jedynym z najbardziej wyjątkowych wieczorów był pokaz mody z udziałem Dzieci z Dworca 
Brześć. Projektanci przekazali ubrania dla czeczeńskich rodzin, które tego dnia wystąpiły w roli modeli. 
Foyer teatru zamieniło się w wybieg, miejski plac, na którym chłopcy wykonywali breakdance’owe 
figury, a w końcu parkiet, który jeszcze nigdy takich (tradycyjnych, kaukaskich) tańców nie widział. 



 

„Spieszmy się docenić wspólnotę, jaką tworzymy – artyści i widzowie – bo nie wiadomo, jak długo 
potrwa. We wrocławskim Polskim już jej nie ma, w krakowskim Starym aktorzy jeszcze o nią walczą [..]. 
Dużo ostatnio dyskutujemy o tym, jak dziś robić teatr politycznie i społecznie zaangażowany, jak trafiać 
do widza, bronić zagrożonych wartości, budować wokół nich wspólnotę. Są teatry, które starają się to 
robić nie tylko poprzez spektakle, wierząc, że równie ważne jest to, co w przerwie, przed i po 
przedstawieniu. W rozmowach, które toczy się w teatralnych kawiarniach czy barach, w wykładach, 
pokazach filmów, koncertach, przedstawieniach dla dzieci i rodziców. Nowy Teatr działa od dekady, 
siedzibę w odrestaurowanej dawnej bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania na Mokotowie 
ma od dwóch lat i jest na równi teatrem, świetlicą dla dzieci, kawiarnią dla freelancerów z biurem w 
laptopie oraz otwartym dla wszystkich ogródkiem.  
Dzięki temu do widzów kolejnych spektakli Nowego, dojrzewających (i starzejących się) wraz z 
Warlikowskim (rocznik 1962) i jego aktorami, dołączają kolejne generacje” – pisała Polityka. 



 

Wyjazdy i nagrody 
 
Po raz siódmy Nowy Teatr był kuratorem programu teatralnego na Open’er Festiwal. W tym roku 
pokazaliśmy w Gdyni trzy spektakle – „Wesele” Jana Klaty z Narodowego Starego Teatru w Krakowie, 
„Cezary idzie na wojnę” Cezarego Tomaszewskiego z Komuny// warszawa oraz „2118. Karasińska” 
Anny Karasińskiej. Spektakle obejrzało niemal 4 tysiące widzów. 
Spektakle Nowego Teatru były także w Berlinie, Luksemburgu, Nanterre, Pradze, Krajowej, 
Montpellier, Kłajpedzie, Brukseli, Zurychu, Nitrze, Bośni i Hercegowinie, Dreźnie, Tibilisi, Atenach, a 
także na Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy, Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i 
Nieprzyjemnych w Łodzi, Międzynarodowym Festiwalu Boska Komedia w Krakowie, Festiwalu 
Konfrontacje Teatralne w Lublinie, Festiwalu Dialog we Wrocławiu, Festiwalu Dramaturgii 
Współczesnej w Zabrzu, VIII Międzynarodowym Festiwalu Teatralna Karuzela, 53 PTMF KONTRAPUNKT 
w Szczecinie, Festiwalu Open’er w Gdyni oraz w Kielcach. 
„Jeden gest” w reż. Wojtka Ziemilskiego zdobył główne nagrody na Międzynarodowym Festiwalu 38. 

Zürcher Theater Spektakel w Szwajcarii i Festiwalu Fast Forward - Europäisches Festival für junge Regie 

w Dreźnie, nagrodę specjalną oraz nagrodę Magazynu Dani na Festiwalu MESS w Sarajewie. 

„Henrietta Lacks” w reżyserii Anny Smolar zdobyła drugą nagrodę i nagrodę Jury Młodych na XVII 

Festiwalu Dramaturgii Współczesnej - Zabrze 2017, a także nagrodę Rady Miasta Szczecin na 53 PTMF 

KONTRAPUNKT 2018. Spektakl zakwalifikował się także do finału 24. Ogólnopolskiego Konkursu na 

Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. 



 

„Indian” w reżyserii Justyny Sobczyk uhonorowano nagrodą VIII Międzynarodowego Festiwalu 

Teatralna Karuzela w Łodzi, na tym samym festiwalu nagrodę jury profesjonalnego oraz dziecięcego 

otrzymał także spektakl Michała Zadary „Biblia. Rdz 1-11”. 

Krzysztof Warlikowski i Małgorzata Szczęśniak zostali nagrodzeni International Shakespeare Prize na 

Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Krajowej w Rumunii za wniesienie oryginalności do 

interpretacji dzieł Szekspira. 

Michał Borczuch otrzymał w Paszport Polityki . W uzasadnieniu wskazane zostały także spektakle 

zrealizowane w Nowym Teatrze – „Apokalipsa” i „Zew Cthulhu”. 

Teatr otrzymał dwie nominacje do 3. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy – w 

kategorii Najlepsza przestrzeń publiczna oraz Najlepszy budynek użyteczności publicznej. 

Jeszcze nie wyjeżdżamy. Porywamy się na kolejną przygodę. Sezon 2018/2019.  

A najbliższe premiery to: 

31 sierpnia „Białoszewski / Ginsberg VR” w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego 
Instalacja performatywna-mocument VR Krzysztofa Garbaczewskiego i Nowego Teatru we współpracy 
z The Wooster Group w ramach programu „The Performing Garage Presents". Premiera odbędzie się 
w The Performing Garage w Nowym Jorku 
20 września „2118. Ziemilski” w reżyserii Wojtka Ziemilskiego. Premiera w ramach projektu Teatr 

2118 

24 października „Thriller” w reżyserii Anny Smolar. Spektakl dla młodzieży w wieku 13+ 

Listopad „This is the Real Thing” w reżyserii Anny Nowickiej. W ramach POSZERZANIE POLA / 

choreograficzny program Nowego Teatru i Art Stations Foundation  

Grudzień „2118. Nowak” w reżyserii Ani Nowak. Premiera w ramach projektu Teatr 2118 


