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dnia Pl'ZYSzła z Poznania wieść, 
•;ą"·nad nowym spektakJem, że uc7.lł 

e &ie to~ „ Tańcz, .Póki 

--~Od lat, po nz pierwszy 
--Cł11978 czy mote 1979, uznałem 
"'1111t~ąlem muju.t staJe, i chyba 

ie w kt6tyim momencie 
&tdziłem-małodusznie -

M!~r.dawało mi się, po długim 
"lllli' Bursy mógłbym powiedzieć: 
-.. chwyty. Inna rzecz, te te 

łealralny, rod7Jlj wyobraźni, 
Dijly nie podlegał kwestii 
a był tak oswojony, tak bliski, 

łllWJtilłllC:ątycia, nawykiem, 
lfłJJflla~· llcjego wratli~ moralna 
•ll!C:l*YWDloim i naszym tyciu 

Odniesienia. ParacfObalnie, 
tzmi~. Poniewu 0 

lłałości. jak .POłudniJc 
l'lłllfDłe umielibYńty olaeitJać 

•••• aaa olaeglił si~ na 
~-llll~wiaam zTeatrem 
--~W nim odnaJeł.ć. 
~o?Ro~ie gia' W najlepszym razie -

zyc1e Pl'Ocentów od Jegendy, a to przecie.tnie 
uchodzi, takie duchowe rentierstwo. 

I oto jest nowe przedstawienie, doprawdy inne, 
doprawdy zaskakujące, przedstawienie, które ma 
dla mnie jakość esencji wydestylowanej 
z wszystkich doświadczeń Teatru Ósmego Dnia: 
jest gorzkie, boleśnie szczere, autoironiczne 
i patetyczne zarazem; ale jeśli patetyczne, to 
w pierwszym znaczeniu słowapathos, które 
oznacza cierpienie. Jest to przedstawienie właśnie 
wycierpiane, nie wzdragające się przed rachunkiem 
przewin i małości, ale jednocześnie pokazujące -
jak „Atlantis" Audena - że każde doświadczenie 
wzbogaca, nawet jeżli jest podróżą do kresu nocy. 
Bo wszelkie ludzkie przeżycia mają sens, o ile tylko 
potrafimy nadać im porządek, utrzymać się w 
ryzach fonny-jak w tańcu, który ma swój krok, 
rytm, metrum. Tańcz, póki możesz- czy w tych 
słowach nie kryje się rodzaj imperatywu, który 
wyznacza zasadę istnienia, na przekór wszystkiemu 
złemu, co się przeciw nam sprzysięga. 

-> 

~ 

againsl us. 



(Konstandinos Kawafis „Itaka" 
w przekładzie Czesława MiłOS2.8) 

Będąc pierwszyn;i obsen;vatorem pracy 
nad spektaklem T ANCZ, POKI MO~E~Z, 
na pytanie jak powstało to przedstaw~en.ie, 
odpowiedziałbym: zostało w znakomitej 
większości wyimprowizowane przez 
aktorów-twórców. 

Improwizacja teatralna to piekielni~ 
trudny sposób pracy. Aktorzy Te.atru Osm~go 
Dnia uczyli się go latami i uczą się go dalej. 
Nie myślałem nigdy wcześniej, a znamy się 
już blisko 20 lat, że tak wiele ufuości 
pokładają w tym sposobie. Ich wiara, , 
ich determinacja, że tylko tak może powstac 
ważny, autentyczny teatr jest piękna . 
i wzruszająca. Ale jest w nich również wiele 
lęku, że ową zdolność, go~owość do .. 
improwizacji można utracić, bo pr~ciez 
nic nie jest nam dane raz ostatecznie. Stąd 
codzienny, żmudny cykl. Jakże nużący. 
Niezmiennie zaczynający się od zestawu 
ćwiczeń, nazywanych ironicznie „szpitalem". 
Te ćwiczenia mają ochronić nadwyrężone 
stawy, nadwyrężone mięśnie. Potem kró~a 
rozmowa, decyzja o wyborze przestrzem, 
tematu, który spróbują nazwać gestem, 
ruchem, głosem, w ostateczności słowem. 
I wreszcie improwizacja: raz bardzo udana, 
innym razem nie. W tej udanej jest pełne 
napięcie, zmienny rytm, precyzyjny gest. 
Ruch, zazwyczaj komponowany w ró~nyc~ 
kierunkach, pozwala ogarnąć błyskawicznie 
całą przestrzeń. Aktorzy dość szybko potrafią 
zbudować grupowy obraz, aby po chwili 
rozpaść się na poszczególne, 
zindywidualizowane postacie. Bacznie . 
obserwują się nawzajem. W ruchu, geście, 
spojrzeniu, głosie zawarty jest komunikat, 
który do siebie wysyłają. Zmieniają się 
nadawcy komunikatu. Nie zostanie przyjęty, 
gdy jest słaby, gdy nie niesie nadziei spotkania 
się, aby zbudować przejrzysty znak. Dobra 
improwizacja unosi, wprowadza pewność, 
że obrane tropy, tematy były decyzją trafną. 
Po nieudanej zapada milczenie, a czasem 
wybucha wielka awantura. Ekspresja w kłótni 

ogromna, lecz jak szybko wybucha, tak 
i szybko cichnie. Być może te wybuchy to 
również element warsztatu aktora - nie bez 
znaczenia. Czasem pojawi się wódka 
ratunkowa, rozładowując złe, czarne 
napięcia. I tak przez całe trzy miesiące, 
które były ostatnim etapem pracy nad 
przedstawieniem. 

Moi przyjaciele zawsze zawierzali ciału 
w teatrze, ale tym razem wiara ta objawiła się 
w sposób szczególny. Od początku 
towarzyszyła im świadomość, że właśnie 
w ciele znajdą najwięcej prawdy. Szukali jej 
długo. 

Albert Camus napisał: Aktor znajduje się 
w miejscu, gdzie ciało i umysł spotykają się 
i obejmują uściskiem, gdzie umysł zmęczony 
porażkami, zwraca się ku swemu 
najwierniejszemu sprzymierzeńcowi. I dalej : 
Konwencją teatru jest, że serce wypowiada 
się i pozwala się rozumieć tylko przez gesty 
i ciało, albo przez głos, który tyle jest głosem 
duszy co ciała. Prawo tej sztuki żąda, by 
wszystko wyolbrzymić i wyrazić cieleśnie. 
Gdyby na scenie trzeba było kochać tak, jak 
się kocha, odwoływać się do głosu serca, 
patrzeć w oniemiałej kontemplacji, nasz język 
pozostałby szyfrem. Tu trzeba usłyszeć 
milczenie. Miłość podwyższa ton i nawet 
nieruchomość staje się spektakularna. 
WŁADZA NALEŻY DO CIAŁA. Teatralność 
to słowo niesłusznie pogardzane, oznacza tu 
całą estetykę i moralność. Połowa życia 
człowieka mija na domysłach, na odwracaniu 
głowy i na milczeniu. I ZJAWIA SIĘ AKTOR. 
ZDEJMUJE CfAR Z UWIĘZIONEJ DUSZY 
I NAM/ĘTNOSCI SĄ ROZKIEŁZNANE ... 

I nie ma lepszych słów na opisanie tego 
stanu świadomości. Cały ciężar znaczeń, 
sensów osiadł w milczeniu, frenetycznym 
ruchu, powtarzal~ości gestu. Bo jak mówi 
Hannah Arendt: Zycie duszy z całą swoją 
intensywnością znacznie lepiej lryraża się 
w spojrzeniu, westchnieniu i geście niż 
w mowie. 



As lhe firsl obserwr of \W>rk on lhe " 
performance "Dance As long As You Can . 
if askeJ aboul ił:s orlgins. I \W>ułJ answer: 
il "'as łargeły a resułl of improvisalion by 
lhe aclors/ aulhors. 

Thealrtcal improvisalion is a Jevi.łtshly 
Jtfftcull moJe of \W>rk. The aclors of lhe Tealr 
Ósmego Dnta haw łearneJ il over many years 
anJ are in facl sliłl learning il:. I haJ never 
lhoughl before CanJ we haw known each olher 
for ałmosl lwenly years) lhal lhey pul so much 
lrusl I.n lhis melhoJ. Thetr fatlh. lhei.r 
Jelermtnalion lhal il is lhe onły way in which 
a meaningfuł. genuine lhealrtcal resułl can be 
achteveJ. is beaulifuł anJ moving. Bul lhey also 
baw lhe quile nalurał fear lhal Lhis abtlily. lhts 
reaJiness lo improvise can be łosl - as nolhing 
is ever given lo us inJeftnilely. Hence lhe 
exhausling Jaiły rouline. How liring. lnvartably 

begl.nning .~tlh a sel o~. exercl.ses całleJ. 
ironicalły. lhe hospilał . These exercises are 
meanl lo prolecl lhe slraineJ joinł:s anJ muscles. 
Then a shorl conference. Jeci.sion as lo lhe 
chotce of space anJ subjecl lhal lhey will lry 
lo renJer wtlh geslure. movemenl:. mice. anJ -
if nolhing else helps - wilh \W>rJs. AnJ. 
finałly. lmprovisalion. Somelimes successfuł. 
somelimes nol:. lf il lurns oul lo be successfuł. 
lhere is suspense. fiuclualing rhylhm. precl.se 
geslure. Movemenl:. usuał ly composeJ 
in Jifferenl Jirechons. enables lhem lo galher 
in. immedi.alely. lhe whołe avai.łabłe space. 
Fairły qutckly lhe aclors are abłe lo butlJ up 
a group piclure. only lo splil 11 inlo 
presenlalions of parltcułar. tnJivtJual 
characlers. They walch each olher wariły. In lhe 
movemenl:. lhe geslure. lhe look is conlai.neJ 
a message lhal lhey senJ lo each olher. łls 
senJers change. Il wi.łl nol be accepleJ if i.l is 

§ loo \+eak. tf il gives no hope of meeling in 
-: order lo creale a elear sigu. GooJ improvlsalion 
_; ełales. gl.-ves confidence lhal lhe chosen lrail.s 
~ anJ subjecls were lhe rtghl Jecisl.ons. Theres 

enormous a]>ression I.n a quarreJ. bul il Jies 
Jown as soon as il słarls. P erhaps lhose 
oulbursls conslilule a significanl ełemenl in lhe 
aclor's skilJ? Somelimes "emergency mc:łka" 
appears. lo rełieve lhe kJ. Jark lensions. AnJ 
so on for lh.ree whołe monlh.s. whtch ~ lhe 
finał slage of \W>rk on lhe performance. 

My frtends have ałways haJ fatlh in the role 
of lhe body in lhe lhealre. bul Lb.is lime lhe 
failh founJ an unusuał manifeslalion. Rtghl 
from lhe slarl lhey were aware lhal the body is 

where lhey \W>ułJ finJ lhe mosl lrulh. AnJ lhey 
searcheJ for lhts lrulh for a long lime. 

Alberl Camus wrole: Tke aclor is wkere 
&x/y and mind meel and embrace. where mind 
EireJ of defeals lurns Io ils mosl fa11kfu} frienJ. 
AnJ furlher: Ile comenEJ.on of lheaEre is Ehal 
Ebe I.earl expresses ilse/f (and al/ows ilse/f Io be 
underslooJ) by geslure and &x/y only. or /,_,, 
t0ice. which is as muck EJ.e mice of Eke !iOu/ as 

of Ehe &x/y. Tbe law of lkis arl demancls Ekal 
everylhing be exaggeraleJ and gi-.en &x/i/y 
expressJ.on. /f on slage one Here Io /me like one 
real/y does. refer Io lke mice of Eke I.earl walck 
in speeck/ess conEemp/aEJon. our language tt0uld 
remain a cipker. J/ere. silence kas Io be kearJ. 
I.me enkances lke sound and e-.en lke 
molJonf ess komes specl.acular. TJ/Jl POWER 
IS IN TJ/E l10D Y. Tbealricalily. a "°n/ 
wrong/y kelJ in conlempl kere signihes Eke 
aesll.elic and Ehe mora/. J/a/f of man~ life is 
spenl in guessm>rk. lurning one~ kead and 
silence. AND ALONG COMfS TJ/E 
ACTOR REMOVfS TllE SPELL PROM 
TJ/E IMPRJSONED SOUL AND 
PASSJONS ARE UNLEASJ/ED. .. 

AuJ lhere are no beller \W>rds for Jescribing 
lhts slale of consciousness. The whołe ~igbl 
of meaning has seuleJ in silence. frenelic 
IDO\'Cmenl:. repealabtłtly of geslure. For. as 
Hannah ArenJl puls il: Tbe life of Ehe sou/ 
in al/ ils inlensily is beller expressed in 
a g/ance. a sigb. a geslure. Ekan in speeck. 
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PamięciAndrzeja Rzepeckiego 
aktora Teatru Biuro Podróży, 

współtwórcy i aktora przedstawi.enia SABAT 
Teatru Ósmego Dnia, który zginął tragicznie 
w drodze na festiwal teatralny w Edynburgu. 

Twoja śmierć wplotła się w naszą pracę, 
w Przedstawienie, które jest przeciw czasowi, 

który leczy rany. 

In remembrance or AnJu.eJ Rzepecki 
Ador of "Tealr Bturo PoJrózy". 

co-crealor anJ at;lor in lhe performance "SABBATU" 
by lhe Tealr Osmego Dnta. JteJ in an a c:ctJenl 
on his way lo lhe lhealre feslivał In EJtnburgh. 

Your Jealh ha.~ »m-en ilself Inio our work. 

inio lhe Show whlch Nghls againsl 

»ound-heahng Time. 
) 
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1965 
Przegląd Teatrów Poezji, Poznań 
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Poezji z Repertuarem 
Rosyjskim i Radzieckim, Poznań 
1966 
Studenckie Festiwale Teatralne: Katowice, Toruń 
1967 
Studencki Festiwal Teatralny, Poznań 
Wiosna Teatralna, Lublin 
1968 
Studenckie Festiwale Teatralne: Poznań Katowice 
Kraków ' ' 

1969 
Wiosna Teatralna, Lublin 
Konfrontacje - Teatr, Film i Telewizja, Poznań 
1970 - . . ~ - V W10sna Teatralna, Lublm 

~ - VII Spotkania Teatralne, Łódź 
~ - International Festival of Student Theatres, Zagreb 

- 1971 fn - Incontroazione 71, Palermo 
~ - International Festival of Student Theatres, Zagreb 
~ - VIII Spotkania Teatralne, Łódź 
?,;5 - III Międzynarodowy Festiwal Teatru Otwartego, 
~ Wrocław 

~ 1972 
-N V Festiwal Kultury Studentów, Wrocław 

~ 1973 
Tournee (Great Britain): Durham, Nottingham, 
London, Shefield, Birmingham, Ipswich 
Tournee (Nederland): Amsterdam, Rotterdam 
~estiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA, 
Swinoujście 
IX Spotkania Teatralne, Łódź 
IV Międzynarodowy Festiwal Teatru Otwartego, 
Wrocław 

1974 
Festival Intemazionale dei Teatri Universitari, Parma 
1975 
V Międzynarodowy Festiwal Teatru Otwartego, 
Wrocław 

1976 
Incontroazione 76, Palermo 
X Spotkania Teatralne, Łódź 

- Tournee (Belgique & BRD): Gent, Bruxelles, 
Turnham, Koln 
Konfrontacje Młodego Teatru, Lublin 
1978 
Konfrontacje Młodego Teatru, Lublin 
Międzynarodowe Spotkania Teatru i Sztuki Otwartej, 
Oleśnica i Wrocław 
VI Festiwal Kultury Studentów PRL, Poznań 
1979 
Konfrontacje Młodego Teatru, Lublin 
Międzynarodowy Warsztat Teatralny, Iława 

1980 
Tournee (Nederland): Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 
Defft, Tilburgr Enschede 

- Teatr Studencki Robotnikom - Gdańsk '80, Gdańsk 

1981 
- Sympozjum „AKTOR", Poznań 
- Polish Cultural Days „Knebel i Słowo", Goteborg, 

Stockholm 
- Tournee (Nederland): Amsterdam, Rotterdam, Utrecht 
- XI Festival Intemazionale del Teatro di Strada, 

Santarcangelo 
- Toumee (Italia) : Napoli, Varese 
- London International Festival ofTheatre LIFT, London 
- Coloquio Internacional del Teatro de Grupo, Zacatecas 
- Tournee (Mexiko): Mexico City, Durango, Oaxaca -

Ist International Theatre Review 
- Międzynarodowe Konfrontacje Młodego Teatru, 

Lublin 
W latach 1982-1984 Teatr Ósmego Dnia został zaproszony 
na festiwale we Włoszech, Hiszpanii, Danii, Szwecji 
i Szwajcarii, lecz nie wziął w nich udziału, ponieważ 
władze odmówiły członkom zespołu wydania paszportów. 
From 13.Xłl.1981 Io 1984 lnvllallons af!er lhe Jcclarahon of 
Marlin! law In Poland lo parłlclpale In F..t1 ...... ł1 In Jlały. Spain. 
Denmart S-Jen and Sw1lzerland. In wh1ch lhe group coułd nol 
lake parł due Io lhe refu.al of paaporls by lhe Pol 11b aulhorlltes. 

1983 
I Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, 
Jelenia Góra 

1984 
II Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, 
Jelenia Góra 

1985 
- Festival du Theatre Itinerant Europćen: Blois, 

Grenoble, Conversano 
- Ciao Halley!, Aradeo 

Estate Cagliaritana, Cagliari 
Edinburgh Fringe Festival, Edinburgh 
(Fringe First A ward) 
Tournee (Great Britain): Newcastle, London, Norwich, 
Birmingham, Cardiff, Llanrhaedr-Im-Mochnat, 
Aberyswyth, Oxford 
Tournee (Sverige): Goteborg, Ljungkile, Sk6vde, 
Stockholm 
Tournee (BRD): Bremen, Bielefeld, Hanower, Milnster 
Rassengna Teatro d'Oggi, Verona 

1986 
Tournee (Sverige): Malm6, G6teborg, Stockholm 

- Jugendtheaterfestival, MUnchen 
- Jugendtheaterfestival, Stuttgard 
- Tatajaja Festival, Mainz 
- Kleintheaterfestival , Berno 

Ilnd Reisendes Theaterfestival, Bielefeld 
International Theaterfestival, Freiburg 
Rencontre a Blois, Blois 
Astiteatro, Asti 
Nottumo di Clowns - Attori e Saltinbanchi, Forli 

- Rassegna Internazionale di Teatro, Palmi 
- „E sonavan„. Le vie d'intorno„.", Bergamo 
- Teatro d'Estate, Brescia 

Festival of Polish Theatre, Arhus 
- Saltlageret, Kopenhaga 

1987 
- Camevale/Sicilia: Pontaserchio, Mazzarino, 

Caltanissetta · 
- Polnische Kunstfestival, West Berlin 
- „Progetto la Peste" (Sardegna), Sassari, Castel Sardo 
- Haag Zomer Festival, Den Haag 
- Polnische Theatertage - Brotfabrik, Bonn 
- Belluard Bollwerr Festival, Fribourg 
- Teatro Oltre, Lamezia Terme 
- International Theatre Festival, Grenoble 
- Nottumo di Clowns - Attori e Saltinbanchi, Forli 
- Zuercher Theater Spektakel, Zurich 
- Breminale Kunstfestival, Bremen 
- Teatro a Villa Sabucchi, Pescara 
- Thematische Wochen: Krise ais Chanse, Basel 

1988 
- Carnevale/Sicilia: Viagrande, Sommatino, 

Trecastagni, Licodia Eubea 
- Tournee (BRD): Marburg, Monster 
- F~stival du Theatre Europćen, Blois 
- S1tges Teatre Internacional - XX edició, Sitges 
- fi Teatro dell Esilio, Bari 
- !X'Centenario dell'Universita di Bologna, Incontro con 

il teatro polacco: TEATR ÓSMEGO DNIA 1964/1988 
Boi ogna ' 
Internacional Festival: Joven Escena '88, Albacete 
Trans Europe Festival, West Berlin 

- Polish . Real.iti.e~ I Polish Arte in The J 980s, Glasgow 
- Tournee (S1c1ha): Gela, Serradifalco, Butera 

1989 
- MIR CARA VANE (15.V. - 20.IX.): Moskva 

Leningrad (Sankt-Petersburg), Warszawa, P;aha, 
West Berlin, Kebenhavn, Basel, Liestal, Lausanne, 
Blois, Paris 
Tournee (Sicilia): Riesi, S. Cataldo, Mussomeli, 
Calascibeta 

1990 
XXX Poznańska Wiosna Muzyczna - Festiwal 
Polskiej Muzyki Współczesnej, Poznań 

- Tournee (Ćeskoslovensko): Bratslava Brno Blansko 
~~ , ' ' 

- Polnische Kulturtage, Oldenburg 
1991 

- Performances - FABRIK, Hamburg 
- Tournee (Polska) : Warszawa, Lublin, Tamów 
- Theaterlandschaft Polen - Theater am der Ruhr 

MOlheim ' 
- 17. Open Ohr Festival, Mainz 
- 2 Festiwal Teatralny „Na granicy", Cieszyn -

Ćeśky Teśin 
Międzynarodowy Festiwal Teatrany Malta '91" 
Poznań " ' 

„E sonavan L . 
. " · e vie d'into " 

Intemaz1onale di teatro ~o„. - FestivaJ 
XXI Festival Santarc ' music~ e danza, Bergamo 
~umee (Polska): Gd~;~1~:;1 te.atri, Santarcangelo 

arszawa (Działania z Gaz t ~)cm, .Bydgoszcz, 
1992 " e ą , Kielce 
To . 

umee (Sverige) · Stockb 
Helsingborg · olm, Goteborg, Lund 
Tournee (Italia) · Boi , 
Festiwal „KONTAK~~a, Ve:ona 
Tournee (Italia): Belusdo Torun 
Teatro dei Mondi '92 F ' Rzym (Teatro Vasce/Jo) 
Euro · k · , aenza 

pejs J Miesiąc Kultu . 
Tournee (Great B . . ry, Krakow 
Crewe ntam): Cardiff, London G/ 

- NOW'92 ' asgow, 
_ a FestivaJ of Art 

S
40th International Film F s ~or Today, Nottingham 
an Sebastian estJvaJ of San Sebastian 

- Internationale Kulturta ' 
Dźiwadło I Theater - IfetRl~MA I, Oldenburg 
Begegnung mit Nachbarn kallje ~e susodami I 
Fundacja Pogranie ' B_udyśm I Bautzen 
Centrum Kultury te br „Sejny'', Sejny 
1993 ' u m 

- XVB d y goskie Spotkania T 
- Teatr Powszechny w Rad e.atralne, Bydgoszcz 
- Teatr w Słupsku om1u 

Off-Prezentacje Teatra! 
Collage teatralny S ne, Bydgoszcz 
C , anok 

entrum Kult 
- Śrem k' O ury, Lublin 

s 1 środek K I · - IV GJ' · k' u tury, Srem 
iw1c ie Spotkan' T 

- „Europejska Kult i~ eatra/ne, Gliwice 
- Vorzicht 4. Treffe~~ w . tzełomie'', Loccum 
- III Międzynarodowy Freie; Theater, Heme 

p . est1waJ Te tr 1 ozn'.111 a a ny „Malta '93" 
- ':' D1vadlo w pohybu B , 
- D1vadelna Nitra '93 ..:_ mo 
- Bremer Dialoge i'm Theatre Festiva/ Nitra 

d neuen Eur / . ' 
an ere Kilnste Brem opa Literatur und 

- X~II Rzeszo~skie ;n . 
- Lodzkie Spotkan· T potkama Teatralne Rze ó 
- Werkstatt der Ku~~ eai:alne '93, Lódź , sz w 
- Sch/achthof KuJtur:~n m Berlin, Berlin 

1994 trum, Kassel 

III Międzynarodowe S o . 
ślady, miejsca WspóJn: ~ama ~eatralne - ścieżki 
Transfuzje ,94 K k . ' ągrowiec ' 
D . • ra ow 

m Podkowy Otr b 
Podkowa Leś~a ę usy (Ośrodek dla Uchodźcó ) 
M ' d w, ię zynarodowe T · 
Lublin nennale Sztuki MAJDANEK '94 
Łódzkie Lat T ' 
Dni p ? eatralne, Łódź 
V . rz_em!'sla, Przemyśl 

Ghw1ck1e Spotk . 
Warszawska w· ama Teatralne, Gliwice 
3 IOsna Teatra/ W 

. Internationaler StraB h na, arszawa 
Ho/zminden ent eater-Forderpreis, 



Il Turkowskie Prezentacje Teatrów Ulicznych, Turek 
festiwal Teatrów <<a part», Katowice 
Dni Sztuki Współczesnej, Białystok 
Ul Przegląd Teatrów Najlepszych, Opole 

- „Na zamku ... ", Szczecin 
BAL TOSCANDAL '94, Rakvere (Eesti) 
IV Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA '94, 

Poznań 
XVII lnternationa\es Freiburger Theaterfestival 

„Anders'wo'', Freiburg 
- 4e Festival International de Theatre Contemporain, 

Lausanne 
- Prisma Il, Oldenburg 

1995 
- Premiery miesiąca w Lublinie, Lublin 
- Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 
- Ul Akademickie Spotkania Teatralne KLAMRA'95, 

Toruń 
- XX Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Kraków 

Festiva\u\ International de Theatre Jeune 
Professionnel, Sibiu (Romania) 
Off-Prezentacje Teatralne, Bydgoszcz 

- International Theatre Festiva\ HELSINKI ACT, 

Helsinki 
- VI Gliwickie Spotkania Teatralne, Gliwice 
- Dni Sztuki Współczesnej, Białystok 
- La Strada - Festiwal Teatrów Ulicznych, Kalisz 

Dni Śremu - Prezentacje, Śrem 
- festiwal Teatrów «a part», Katowice 
- V Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA '95, 

Poznań 
- International Theatre festival, Villach 

Gassen Sensationen, Heppenheim 
Sommer-Theater, Oldenburg 
International Theater Festival „LA STRADA", 

Amersfoort 

TEAlR ÓSMEGO ONiA 
ul. RAtAjcZAkA 44 
61-728 POZNAŃ 
td. : „.48/6 l/'127714 
td./fAX: „ .48/61 /'/22720 

Specjalne podziękowania: 
a specjał lłianł.s lo: 
Domowi Kultury w Przytocznej 
oraz przyjaciołom z firmy Peńekt. 




