


11 Echo to spektakl-koncert zbudowany wokół pieśni tra

dycyjnych i współczesnych odmiennych pod względem te
matyki oraz pochodzących z różnych kultur. Tak różnorodny 
wybór oraz na nowo odkrywany przez aktorów sposób ich 
wykonania jest efektem refleksji na ternar obecności trady

cyjnej pieśni we współczesnej kul[urze i dla współczesnego 
odbiorcy. „Echo" jest próbą znalezienia nowego sposobu 
prezentowania tych pieśni, poza znanymi już schematami: 
wykonań skoncentrowanych na wielkiej dbałości o prawdę 
etnograficzną albo też dowolnego transformowania utworów, 
aby mogły wejść do nurtu kultury komercyjnej. Staramy się 
znaleźć możliwość rozumienia starych pieśni bez upraszcza
nia ich ani bez konieczności osadzania ich w oryginalnym 

kontekście kulturowym. 
W swojej pracy aktorzy wykorzystują różne rodzaje 

emisji głosu i rezonansu w ciele - re wynikające z zastoso
wanych technik śpiewu (śpiew jazzowy, śpiew tradycyjny -
afrykański, arabski, łotewski), wynikające aktorskich działań 

fizycznych oraz z akustycznych właściwości przestrzeni. 
Właśnie przestrzeń, w której znajdują się i wyko

nawcy i odbiorcy jest kolejnym z uczesników spektaklu. 
Zespół w pełni wykorzystuje możliwości dramaturgiczne i 
akustyczne, wynikające z relacji przestrzennych między wy
konawcami a widzem oraz wykonawcami a rezonującymi 
elementami przestrzeni. Efektem jest rozwibrowanie sali i 

wypełnienie jej brtmieniem. 
W warstwie tekstowej, większość pieśni z koncertu 

„Echo" jest dla polskiego odbiorcy niezrozumiała . Zamiast 
tłumaczyć ich teks ty, zespół wykorzystuje fakt , ie treść słów 
najczęściej nie stanowi ich podstawowego nośnika znaczenia 
ani środka ekspresji. Twórcy spektaklu nadają im nową wy
mowę wynikającą ze spotkania ich właściwości muzycznych 
z niekonwencjonalnym wykonaniem nietypową przestrzenią 
i akustyką, oraz osobistymi skojarzeniami widzów. Spektakl 
"Echo" stawia odbiorcę w sytuacji żywego doświadczenia naj
cenniejszych i unikalnych jakości w pieśniach: ich brzmienia, 
rezonansu w ciele i przestrzeni oraz nieograniczonych możli
wości ludzkiego głosu. 

OBSADA:::::::::::::::::::::::: 

Gwidon Cybulski , Dominika Jarosz, Monika M ario rri, 
Sean Palmer, Monika Sadkowska, Łukasz Wójcicki. 
REŻYSERJA ::::::::::::::::: .............. ... ... ...... ...... .. · ·· · ············ ·· ···· ·· · 

Katarzyna Kazimierczuk 

Premiera li 21.05.2010 
godz. 20.30 

ul. Inżynierska 3, Warszawa 
teł. 0-502-121-330 

www. teatrr mus. pl 
teatr rem u.s@wp.pl 

11 Teatr Remus powstał w 1995 roku. Od sześci u lar 
siedziba teatru mieści się na warszawskiej Pradze, przy ulicy 
Inżynierskiej 3. Teatr zrealizował sze 'ć spektakli , pokazywa
nych między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Gardzieni

cach, Węgajtach oraz Holstebro, (Dania). 
Teatr Remus należy do nurtu określonego przez Eugenia Bar
łr; mianem Trzeciego Teatru - zespołów, dla których - w od

różnieniu od teatrów repertuarowych - oprócz wystawiania 
spektakli, w centrum zainteresowa ń leży sposób, w jaki teatr 

jest obecny w otaczającym go środowisku społecznym i kul

turowym. 
Dla zespołu wiąże się to również z potrzebą wychodzenia poza 
zamknięte, elitarne kręgi kultury wysokiej czy awangardowej 

i pracy w środowiskach podlegających kulturowej i społecznej 
marginalizacji. „Jesr dla nas ważne po co i dla kogo gramy. 

Nie chcemy zamykać się na ar tystycznej wyspie - czy wręcz w 
warowni - środowiska, które myś li tak samo jak my." - mówią 

o swojej pracy członkowie zespołu. 
Zespół Teatru Remus zrealizował szereg projektów animacji 
kultury, zwłaszcza w społecznościach, które z różnych przy
czyn są wykorzenione kulturowo. Charakteryzuje je bierność, 
zamknięcie, postawy ksenofobiczne oraz wykluczenie, które 
polega na pozbawieniu możliwości artykulacji własnych po
trzeb, aspiracji i dążeń. Ten rodzaj wykluczenia łączy je zresztą 
z szerszym kręgiem całej współczes nej społeczności, zdomi
nowanej przez masową kulturę konsumpcyjną, która nie daje 
odbiorcy żadnej możliwości dialogu. 
I )ziałalność animacyjna Stowarzyszenia Teatral nego Remus 
w tych środowiskach jest swego rodzaju laboracoryjną pra
cą nad poszukiwan iem sposobów przełamania negatywnych 
skutków zaniku we współczesnym świecie kultury czynnej. 
Teatr w tego rodzaju pracy stanowi znakomite medium, po
nieważ za jego pośrednictwem można stworzyć taką sytuację 

spotkania z widzem, która nie polega na biernym odbiorze 
spektaklu, lecz wciąga odbiorców w aktywny dialog. 
Teatr Remus współpracuje między innymi z Odin Ieacret 
(Dania), Projektem Terenowym Teatru Węgajty, Teatrem 
Wolnym z Brześcia (Białoruś), O m Teacret (Dania), Labora

rorioteatteri Fennica (Finlandia), 1earrem Realistycznym ze 
Skierniewic i Teatro delle Selve (Włochy). 



Spektakle/ pokazy: 
21.05 piątek 20.30 
22.05 sobota 20.30 
27.05 czwartek 20.30 
28.05 piątek 20.30 
29.05 sobota 20.30 
30.05 niedziela 20.30 
06.06 niedziela 20.30 
10.06 czwartek 20.30 
11.06 piątek 20.30 
18.06 piątek 20.30 
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Na w zy stkic pokazy: 
Wstęp Wolny !!! 



ECHO - zespół 
AKTORZY: 

Gwidon Cybulski: wokalista, muzyk multiinstrumentalista 
grający na instrumentach etnicznych jest założycielem i 
liderem zespołu Gadająca Tykwa wykonującego muzykę 
autorska inspirowaną muzyką etniczną ku I tur świata. Jest 
również członkiem zespołów Neil Ambientes, Wielbłądy 
oraz Radio Samsara oraz zespołu Marii Pomianowskiej 
„Chopin na pięciu kontynentach" 

Dominika Jarosz: aktorka, wokalistka, muzyk. 
Współpracuje z Teatrem Chorea i Stowarzyszeniem 
Sztukanowa. Współpracowała z z Nettheatre Brała udział 
w spektaklach Hemyk Hamlet Ho.1pital reż. P. Borowski 
w Studium Teatralnym oraz spektaklach P. Passiniego: 
Bramy Raju, Tehillim. Psalmy, Odpoczywanie, Śpiewając 
w pustce, Drugi pokój. 

; Monika Mariotti: aktorka, wokalistka od 2009 roku 
mieszka i pracuje w Polsce. Brała udział w spektaklach 
Farinella & Chopin reż. N. Babińska, Kompleks 
Porlnoya, Teatr Konsekwentny. We Włoszech brała 

udział m. in . w spektaklach Lucii Calamaro Magie oraz 
Tumore, uno speltacolo desola10. 

Sean Palmer: aktor, wokalista, muzyk, od dwóch lat pracuje 
i mieszka na stałe w Polsce. Brał udział m. in. w Orestei 
reż. M. Zadara, Ajier All This Fucking reż. C. S. Valiente, 
Muzyka z Pozoslalości reż. M. Zadam, Śmierć i 
dziewczyna reż. A. Korytkowska. Współpracuje z 
Teatrem Chorea Po plakach, zespołem muzycznym 
Niewinni Czarodzieje, oraz z kompozytorem muzyki 
nowoczesnej Simonem Thomem. 

Monika Sadkowska: aktorka, wokalistka, bierze udział w 
spektaklu Chór Kobie! reż. M. Górnicka, Bóg Fejs reż. Z. 
Kowalski, współpracowała ze Studium Teatralnym przy 
spektaklach Hamlet Henryk Hospilal reż. P. Borowski, 
Bramy raju reż. P. Passini oraz spektaklach N. 
Babińskiej: Suita, Farinella & Chopin. Śp iewała w 
zespole Żywiołak. 

Łukasz Wójcicki: wokalista. perkusista uczeń APT 
Gardzienice, współpracownik Teatru Chorea, aktualnie 
performer w teatrze „Komuna Warszawa'' i wspóltwórca 
duetu rytmiczno-mówionego Wylewka - Polska Poezja 
Nieśpiewana. Współzałożyciel zespołu Alamut i 
warszawskiej samby ulicznej Energanza. Muzyk składu 
KulturKomplex. 

REŻYSERIA: 
Katarzyna Kazimierczuk: reżyser i założycielka Teatru 

Remus. Spektakle: In meinem Namen. Szepl Kruka, 
Śpiący, Przepowiednia Końca .~wiala, Oddalenie, Jedno 
Echo. Projekt Wyspim1.1ki, Echo, Falanster. Asystent 
reżysera i scenograf w międzynarodowym zespole 
teatralnym The Bridge of Winds, dziafającym przy Od in 
Teatret. 


