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Nabór wykonawców do TeaJru Ruchu odbył się pod koniec marca bietącego roku. 
Miał chara/aer otwarty. To maczy, te w projekcie mógł wziął udziaJ dosłownie 
kat.dy, o ile był pełnoletni i miał na swoim koncie jakiekolwiek wcześniejsze 
doiwiadczenie taneczne lub aktorskie. Pr6by odbywały się w weekendy. 
Prezentowany spektakl jest rezultatem trzymiesięcznej pracy grupy milo§nik6w 
"poruszania się". 

Maciej Ciechomski - śpiewa! w kilku chórach amatorskich. Emisji głosu uczył się 
na warsztatach Olgi Szwajgier. Przez dwa lata uczył się aktorstwa w Studiu Mimów 
Stefana Niedziałkowskiego. Obecnie rozwija się w kierunku tradycyjnego teatru 
słowa i teatru ruchu. Uczestnik warsztatów teatralnych Instytutu Grotowskiego, 
Teatr Pieśni Kozia i innych. Do rozwoju aktorskiego wykorzystuje technikę 
Meisnera. Zwolennik koncepcji teatru intuitywnego stworzonej przez Pawia 
Dudzińskiego i rozwijanej przez jego Teatr Performer. Ogromny wpływ wywarł 
na niego rosyjski reżyser Sergiey Khovalevych. Fascynują go tradycyjne pieśni 

z obszaru Europy, a także japoński Teatr No i taniec butoh. 

Karolina Doro:l:ala - zafascynowana tańcem, ruchem i różnymi formami pracy 
z ciałem. Poszukiwała ekspresji w tańcu podczas wiciu warsztatów w Polsce, Irlandii, 
Niemczech i Francji. Po dziesięciu latach zbierania własnych doświadczeń, 
ukończyła kurs rozwojowo-trenerski Living Dance Form i zaczęla prowadzić zajęcia 
ruchowe dla dorosłych, w tym dla kobiet po zabiegu mastektomii. Kształci się 
w obszarze terapii tancem w Tanztherapie Zentrum Berlin. na co otrzymala 
stypendium w ramach programu współpracy międzynarodowej Instytutu Muzyki 
i Tańca. 

Joanna Okarma - socjolog z wykształcenia. W warsztatach teatru ruchu wzięła 
udział po raz pierwszy. Cwiczy jogę i tai-chi. Uczyła się tańca towar.tyskiego i salsy 
duo. Związana z Klubem Poetów przy BUW. gdzie recytowała poezję w trakcie 
wieczorów poetyckich i autorskich. Jej wiersze ukazały się w antologii Klubu Bilans 
otwarty. Zagrała Magdalenę, główną rolę żeńską. w spektaklu poetyckim Grażyny 
Ziółkowskiej Pieśń o miłości i śmierci na podstawie Rainera Marii Rilkego. 
Ponadto śpiewała w chórach w Polsce, Belgii i w chórze Gaude Mater Polonia 
w Paryżu pod dyrekcją Ewy Lenartowicz. Grywa na gitarze i wiolonczeli. 

Andrzej Papis - studiował psychologie; na Uniwersytecie Warszawskim i wiedzę 
o teatrze w warszawskiej Akademii Teatralnej. Absolwent kursów aktorskich 
i tanecznych. Jako aktor współpracowal z takimi reżyserami jak Anna Dziedzic, 
Grzegorz Jarzyna czy Krystian Lupa. Dziala też w środowiskach społecznic 
wykluczonych i w nurcie amatorskim, gdzie prowadzi warsztaty i zajęcia teatralne. 
Ostatnio swoją uwagę skierował ku teatrowi fizycznemu. Czenvonym debiutuje jako 
reżyser takiego przedsięwzięcia. 


