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Czas ryby. Pobudzanie wyobraźni 

Na początku mijającego sezonu pisaliśmy do Państwa tymi słowami:  

„Zastanawiające są okoliczności i czasy, w których przychodzi nam żyć. Okres niepokoju, ciągłych 

wątpliwości i nieustannego zamykania ust. Zauważamy osłabienie siły demokratycznego głosu. Nas po 

prostu nie słyszą i nie słuchają. Czy istnieje jeszcze przestrzeń wsłuchiwania się? Przestrzeń pełna 

refleksji i nieoczywistych rozwiązań w miłości, tolerancji i poszanowaniu każdej i każdego. Zbyt mocno 

przyjmuje się powiedzenie, że “dzieci i ryby” głosu nie mają. Nasze wewnętrzne dziecko jest uwięzione. 

Zabrania mu się wyrażać emocji. (…) Stajemy się rybą? (…) Człowiek funkcjonujący, sprawny, a jednak 

w wizji z głową, która wyraźnie odcina się od ludzkiego ciała.(…) Czuję, że jako teatr mamy misję, 

obowiązek i narzędzia, żeby wzmacniać postawy wewnętrzne człowieka. Nie chodzi o moralizowanie i 

wskazywanie dróg. Chodzi, najprościej ujmując, o motywację. Pobudzanie wyobraźni, która otwiera na 

nas samych, wzmacniając wiarę w siebie poprzez rozumienie, tego jak świat się w nas 

składa. Spektakle, które proponujemy Państwu w nowym sezonie artystycznym opierają się na 

zgłębionej pracy z ciałem w obrębie sztuki tańca, teatru i ruchu. Intryguje nas mocna fizyczność i 

budowanie przestrzeni, w której emocje rozpychają się i zaskakują. Zapraszam po zgłębianie mocy 

własnej wyobraźni, zapraszam na dawkę energii, mocy i wzruszeń. Zapraszam na wyrywanie z piersi, 

na nieokiełznanie, zagubienie. Niech towarzyszy refleksja braku osamotnienia. Tkwimy we wszystkim 

razem. Współodczuwanie -  tego musimy się wciąż uczyć, by nie obudzić się w czasie ryby?” (Anna 

Piotrowska) 

Chęć stworzenia przestrzeni dla pobudzania wyobraźni, eksplorowania fizyczności i szukania wolności 

w niedopowiadaniu ostatecznej interpretacji, zaproszenie widzów w różnym wieku i o różnych 

zainteresowaniach, zainspirowanie światem świateł i techniki teatralnej, wsparcie lokalnych 

środowisk twórczych, ale i tych wymagających szczególnej opieki i wsparcia metodami pracy z ciałem. 

To tylko niektóre z celów, jakie postawił sobie cały zespół Teatru w mijającym sezonie artystycznym 

2021/2022. Ponowne otwarcie po długim okresie pandemii wzmogło tylko naszą determinację, by 

uczynić ciało bardziej widocznym, bardziej odczuwalnym. Żeby spotkać się wreszcie w Teatrze.  

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami podczas nowych premier w reżyserii Anny Piotrowskiej: 

Policzalni (premiera 26 września 2021 r., w koprodukcji z Teatrem Zawirowania), Panny z przyszłości 

(premiera 26 marca 2022 r.), TERYTORIUM (premiera 8 kwietnia 2022), balance of democracy 

(premiera 29 kwietnia 2022), TRIBUTE to (premiera 29 kwietnia 2022), Czas Ryby? (premiera 20 

listopada 2022). Od początku swojej kadencji Anna Piotrowska konsekwentnie rozwija i dookreśla 

autorskie metody pracy i wizję artystyczną, jak również charakterystyczny sposób pracy w obrębie 

zespołu, stwarzający przestrzeń na indywidualny rozwój performera a zarazem stawiający silny 

akcent na kształtowanie wspólnoty, którą spaja intensywna praca procesowa, zmierzająca do 
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wydobycia idei każdego spektaklu. Szczególnie dumni jesteśmy z otrzymania w tym sezonie śląskiej 

nagrody teatralnej Złota Maska dla Anny Piotrowskiej za choreografię do spektakli GEMINI tryptyk i 

Policzalni. Docenienie autorskiej twórczości teatru przekonuje nas, że pokłady kreatywności Teatru 

Rozbark wydobywają się na zewnątrz i zaczynają być widoczne również na tle bogatego i 

różnorodnego świata teatru na Śląsku. Nie bez powodu odwołujemy się do śląskiej i górniczej 

nomenklatury. Wraz z tym intensywnym sezonem coraz częściej powraca do nas sformułowana już 

kilka lat temu przez Annę Piotrowską idea Ciała industrialnego - próba uchwycenia lokalnej 

tożsamości poprzez konsekwentną, długotrwałą pracę zespołu nad zadawaniem pytań o rzeczy 

ważne dla nas jako ludzi "stąd", mających głęboko skrywane, intymne, przestrzenie czekające na 

wydobycie. Dziękujemy za zaufanie i ciekawość, jaką jako widzowie okazujecie nam z każdym 

kolejnym spektaklem, który jest niczym innym jak zaproszeniem do świata, który został wykreowany 

od podstaw. Na bazie indywidualnych inspiracji i wielu godzin fizycznej eksploracji ruchu powstają 

historie, którymi chcemy się dzielić, licząc, że te światy zabiorą w podróż widza. Nie zawsze jest to 

podróż łatwa. Spektakle minionego sezonu w sposób szczególny dotykają tematów śmierci, 

przemijania, władzy i negocjacji, wolności słowa i ekspresji, pułapek codzienności i wszystkiego tego, 

co odbiera nam siły. Boleśnie zmagamy się z tym na polu społecznym i politycznym, ale te najbardziej 

dotkliwe, bolesne pytania i dylematy napotykamy w codziennym życiu.  

Tym właśnie był dla nas Czas Ryby - sezonem, w którym chcieliśmy otworzyć się na rozmowę o tym 

co trudne, by dostrzec jak wiele sił mamy w sobie, by walczyć - o nasz głos, o głos w imieniu tych 

którym go zabrano, o dobro i sprawiedliwość, o piękno, o spokój i pokój, o nasze ciała które 

potrzebują dotyku, o rytuały - te codzienne i te magiczne, tajemnicze, które przypominają o tym, że 

zmieniamy się każdego dnia. Może czas więc na zmianę? Może czas, by ryba wreszcie przemówiła?  

 

Halo Rozbark, Halo Rozbark!  

Mijający sezon w szczególności był obfity w nagrody i prezentacje wyjazdowe. GEMINI tryptyk 

(premiera luty 2022) jako spektakl Polskiej Sieci Tańca 2022 gościł w tym sezonie na scenach Teatru 

Wybrzeże (na zaproszenie Sopockiego Teatru Tańca), na scenie CSW Zamek Ujazdowski (na 

zaproszenie Centrum Teatru i Tańca w Warszawie) oraz w Studio na Grobli w ramach wrocławskiego 

Festiwalu Mandala. Niezależnie od sieci spektakl został też zaproszony na festiwal Horizont 

Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál (20 kwietnia 2022), który odbywa się od 5 lat w najstarszym 

Teatrze Narodowym w Miszkolc na Węgrzech. Spektakl Czas ryby! był też częścią 

28.Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych APART w Katowicach. Spektakl Out of 

structure został zaproszony do Wrocławia i zaprezentowany w przestrzeni Centrum na przedmieściu. 

Policzalni natomiast odwiedzili Festiwal Kalejdoskop w Białymstoku.  

Poza premierowymi spektaklami w repertuarze kontynuowane były również na Scenie Cechownia 

grania spektakli Zespołu: GEMINI tryptyk oraz PROPAGANDA.ucieleśnienie. Teatr wyprodukował 

również spektakl Szekspir: makieta we współpracy z zaproszonym kolektywem dziewczyńskim 

blisko (Mira Mańka/Anna Rogóż, zespół aktorski i muzyka Karol Osman) z premierą 5 września. Jak 

również dwie produkcje we współpracy z Wydziałem Teatru Tańca w Bytomiu - spektakle 

dyplomowe studentów V i IV roku: Do jutra, do jutra! (reż. Maciej Sajur, premiera 12 marca 2022 r.) 

oraz Mokosz (chor. Eryk Makohon, premiera 19.10.2021 r.). Kontynuowana również były dwie 

koprodukcje realizowane z Fundacją Wielki Człowiek: Out of structure (premiera 26.01.2019 r.) oraz 

Czy mnie kochacie? (19.01.2020 r.). 

Teatr Rozbark realizował również swoje stałe zadania impresaryjne, związane z promocją ciekawych i 

oryginalnych zjawisk teatru tańca z Polski i z zagranicy. Odbyły się gościnne prezentacje spektakli: 

TAB’ Nowy Początek (Sopocki Teatr Tańca; koncept, reżyseria, choreografia: Joanna M. Czajkowska), 

Forbidden Paths (Miskolc Ballet, chor. Garrett Smith), Real Love (choreografia: Daniel Abreau), 
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Trans_Miss(i)on (Krakowskie Centrum Choreograficzne, choreografia: Iwona Olszowska, Ferenc 

Fehér) w ramach Polskiej Sieci Tańca oraz spektakl Karoliny Kroczak Empty Bodies.  

Poza repertuarem spektakli nasi artyści realizują też własne pomysły i projekty, wzbogacając proces 

twórczy o dodatkowe media i konteksty. Uruchomiliśmy własne, jedyne i niepowtarzalne 

surrealistyczne RADIO ROZBARK, w którym Daniel Zych realizuje podcasty na wybrane tematy, 

stanowiące echa różnych inny działań artystycznych, które daje widzowi nowe doświadczenie 

obcowania z Teatrem. Jeśli jesteście ciekawi o czym opowiada Ogniste miasto, Inny wymiar teatru, 

Duch psa, Wnętrze kopalni, Samotne drzewo na hołdzie… po prostu posłuchajcie.  

Z inicjatywy Katarzyny Zioło, zrealizowane zostały również projekty Fundacji Wielki Człowiek (dzięki 

wsparciu Zespołu Teatru Rozbark) - dwa wydarzenia o charakterze edukacyjno-artystycznym: 

Wolność kocham i rozumiem! oraz Klasyka wiecznie żywa. Pierwszy projekt (sierpień-grudzień 2021 

r.) łączył sztukę teatralną, sztuki wizualne i działania edukacyjne. W Muzeum Śląskim odbyły się 

warsztaty digital performance prowadzone przez Katarzynę Zioło i Wojciecha Kukuczkę. Następnie 

powstałe w ramach warsztatu prace (10 zespołowych prezentacji) stworzyło wystawę Niczyje, która 

zafunkcjonowała w przestrzeni Kawiarni Teatru Rozbark. Wernisaż wystawy, wraz z oprowadzeniem 

kuratorskim towarzyszył prezentacji spektaklu PROPAGANDA.ucieleśnienie. Istotnym założeniem 

było zderzenie różnych dziedzin sztuki, które podejmują zagadnienia patriotyzmu i skonfrontowanie 

perspektywy artystów z odbiorem widzów, na co pozwoliła dyskusja po wernisażu i spektaklu. 

Natomiast Klasyka wiecznie żywa (listopad 2021 r.) był projektem skierowanym szczególnie do 

nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, choć nadal interesujący również 

dla stałych widzów Teatru Rozbark. Projekt polegał na serii prezentacji spektaklu Czy mnie kochacie? 

(koprodukcja Fundacji Wielki Człowiek i Teatru Rozbark) najpierw grupie nauczycieli, a następnie 

grupom uczniów z Województwa Śląskiego. Spektaklom towarzyszyły dyskusje oraz warsztaty 

poruszające temat możliwości interpretacji sztuki współczesnej przez pryzmat ciała.  

Zainaugurowaliśmy też projekt filmowych prezentacji Studio Rozbark. 2 kwietnia mieliśmy okazję 

zobaczyć kilka mini produkcji, które odnajdą Państwo również na naszym kanale YouTube: Taki 

Taniec, Zarapuj mnie Ślunsk, Apocaliptic trial, czy Z Nieba w Niebo – teledysk zrealizowany dla Pawła 

Małaszyńskiego i zespołu Cochise. Szczególnie to ostatnie nagranie na długo zapadnie w pamięć. 

Zespół Teatru w reżyserii Anny Piotrowskiej zaproponował piękny i dynamiczny obraz do subtelnych 

dzwięków nowej piosenki Pawła Małaszyńskiego. W ramach pokazów filmowych odbyła się też 

premiera filmu w reżyserii Alexeya Torgunakova pt.: Z muzyką i tańcem przez Bytom. Film został 

zrealizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Bytomia. Podobne stypendium otrzymała też 

Julia Lewandowska, realizując projekt poszukiwań w obrębie ruchu i pracy z głosem pod nazwą Chór 

ruchu. Mamy nadzieję, że inicjatywy własne naszych artystów będą się nadal rozwijać, a dla Państwa 

oznaczać to będzie nowe ciekawe propozycje programowe.  

Nie mniej istotne są poszukiwania zespołu w obrębie fotografii i sztuki reżyserii światła. Od lat 

działania artystyczne wspierane są przez te dwa niezwykle ważne obszary. We wszystkich naszych 

kanałach staramy się sukcesywnie eksponować fotografie Aleksandry i Jolanty Staszczyk, sióstr-

fotografek, specjalizujących się w pięknych, głębokich portretach oraz dynamicznych ujęciach ruchu i 

ciała w niezwykłych, czasem trudno dostrzegalnych stanach fizycznych. Trudno wyobrazić sobie 

dokumentowanie działań Teatru bez wnikliwych oczu tych artystek. A jeśli o artystach mowa, Pawła 

Murlika, związanego z Teatrem Rozbark od samego początku istnienia, nie trzeba przedstawiać. Poza 

regularnymi kreacjami światów scenicznych w spektaklach repertuarowych (i w ramach wsparcia w 

wielu innych gościnnych prezentacjach), w mijającym sezonie warto wspomnieć o kolejnej edycji 

projektu W drodze do gwiazd, realizowanego we współpracy z Fundacją Żywego Słowa - Skaczący 

Słoń i Miastem Bytom. Edukacja poprzez wprowadzenie w świat teatru za pomocą świateł i techniki 

scenicznej przynosi kolejny raz znakomite efekty edukacyjne i kolejne grupy młodych ludzi 

zaczarowanych światem teatru.  
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Sezon 2021/2022 był też okresem realizacji pierwszego w Polsce, programu stażowego dla twórców 

tańca. Trudno sobie wprost wyobrazić ten sezon bez naszych wspaniałych stażystów (Julia 

Lewandowska, Szymon Michlewicz-Sowa, Łukasz Szleszyński, Daniel Zych). Większość z nich jest 

teraz stałą częścią zespołu, a już przed nami druga edycja! Teatr wzrasta, a zespół buduje się. „Teren 

Tańca” to roczny staż we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu dający wyjątkowe na 

skalę kraju możliwości doskonalenia swoich umiejętności w ramach szkoleń, doświadczenia w pracy 

organizacyjnej a przede wszystkim twórczej.  

Sezon Czasu ryby to wreszcie olbrzymia transformacja przestrzeni teatru i kwestii organizacyjno-

administracyjnych. Wysiłek włożony w nowe rozwiązania w zakresie promocji, wizualna przemiana 

przestrzeni, dostosowania techniczne i uruchomienie Sceny Cechownia oraz wszystkie małe rzeczy 

wyrażające dbałość o to, by cały budynek teatru służył Państwu jak najlepiej. Wszystko po to, by 

wydobyć z Teatru coraz bardziej wyrazistą tożsamość i charakter, którym chcemy zarażać. Z tego 

miejsca dziękujemy wszystkim pracownikom i partnerskim organizacjom za kreatywność i otwartość 

na zmiany.  

 

Wzmacnianie środowiska 

Czas ryby to - jak wspomnieliśmy na początku - chęć zmotywowania i pokazania siły, która drzemie w 

teatrze i tańcu. Dlatego mijający sezon skoncentrowany był również na tworzeniu sieci wsparcia i 

spotkań artystów. Banalnie brzmi stwierdzenie, że teatr to miejsce spotkań. Na poziomie 

organizacyjnym wymaga to jednak regularnej pracy i elastyczności w działaniu. Świat pędzi a artyści 

wraz z nim, nie łatwo więc znaleźć dla tych spotkań optymalne warunki. Zależało nam jednak, by w 

programie znalazły się punkty, które miejmy nadzieję na stałe wpiszą się w misję teatru i będą 

kontynuowane cyklicznie (niektóre z nich towarzyszą nam już od jakiegoś czasu).  

8 kwietnia odbył się pierwszy Wieczór Krótkich Form Choreograficznych - inicjatywa, w której 

spotkali się młodzi twórcy z różnych środowisk tańca współczesnego i tańca klasycznego (m.in. z 

Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu, absolwenci Wydziału Teatru 

Tańca w Bytomiu), udowadniając jak piękne może być spotkanie ponad gatunkami. W kolejnym 

wieczorze, 29 kwietnia, organizowanym w ramach akcji tańczMY (Narodowy Instytut Muzyki i Tańca) 

zaprezentowali się z kolei twórcy niezależnej śląskiej sceny tańca, których prace stosunkowo rzadko 

goszczą na lokalnych scenach: Shame / Before the storm (chor. Kinga Kuboszek, Monika Małycha), 

Noc Walpurgi (chor. Maria Pieńkus), Po drugiej stronie jestem…JA (chor. Ania Hampel), Speak low if 

you speak love (chor. Julia Dywańska, Pola Filipkowska, Hania Frej), Samosiejki (chor. Kinga Kuboszek, 

Maria Pieńkus). 

Kolejna propozycja sieci to ŚLĄSKA INICJATYWA INTENc/se, pomyślana jako lokalne święto tańca, 

którego celem jest obserwacja, promocja i wspieranie najciekawszych zjawisk na niezależnej scenie 

śląskiego teatru tańca. Projekt zrealizowaliśmy w formule open call. Zaprezentowały się następujące 

zespoły i spektakle: Teatr OdRuchu (Po drugiej stronie Wisły), Zokinazoli (Parówki rosną na 

drzewach), Poruszenie (Efekt motyla), Gliwicki Teatr Tańca (Przepływ) i Teatr Tańca The Hoofers 

(2050). Oprócz prezentacji odbyły się też rozmowy o tańcu z zaproszonymi kuratorami, którzy pełnili 

też funkcję jury. Główną nagrodę zdobyli artyści z zespołu Zokinazoli. Projekt dofinansowano ze 

środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.  

Jak co roku Teatr Rozbark zorganizował również (w ramach współpracy z eferte_ Fundacja Rozwoju 

Tańca) polskie eliminacje Solo Duo Dance Festival. Przegląd małych form choreograficznych jest 

jedną z ważniejszych platform promocji młodych twórców zarówno w skali kraju, jak i poza. Najlepsze 

choreografie otrzymują bowiem zaproszenia do prezentacji w Polsce (poprzez indywidualne 
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zaproszenia członków jury, reprezentujących m.in. Festiwal Kalejdoskop w Białymstoku i Festiwal 

Mandala we Wrocławiu), jak i zaproszenie do prezentacji w międzynarodowym finale konkursu 

choreograficznego SoloDuo Dance Festival w Budapeszcie. Festiwal jest międzynarodową platformą 

małych form tańca współczesnego (Węgry, Polska, Czechy, Szwecja, Rosja, Portugalia, Francja, 

Holandia, Belgia, Niemcy, Meksyk, Korea, Izrael, Turcja, Austria. Festiwal wciąż się rozwija. Od kilku 

lat tworzone są półfinały (Polska, Czechy, Niemcy, Węgry). Celem konkursu jest pobudzanie 

kreatywności, poszukiwanie krótkich, nowych i ciekawych form tańca współczesnego, a także 

wspieranie roli i znaczenia choreografii. Do tegorocznego finału w Budapeszcie dostały się 

następujące polskie prace. Kacper Szklarski otrzymał wyróżnienie jury za spektakl not now, not here, 

a Adrian Radwański otrzymał nagrodę publiczności, i wyróżnienie od jury za polityczną odwagę w 

spektaklu WO/&MAN.  

W Teatrze stworzyliśmy też regularną przestrzeń dla studentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu 

Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie. XXS, czyli Eksperymentalna Scena 

Studencka to przestrzeń samodzielnie kuratorowana i realizowana przez studentów WTT, 

stwarzająca im okazję do prezentacji własnych prac w otwartej formule. Studenci chętni do 

konfrontacji z publicznością zgłaszają własne projekty prezentacji (zarówno prac tanecznych, etiud 

aktorskich czy projektów filmowych). Spotkaniom towarzyszą też dyskusje i jamy taneczne, 

sprzyjające integracji. 

 

Siła demokratycznego głosu 

Jak oddać głos innym? Jak sprawić, żeby poprzez teatr wzmacniał się głos tych, którzy nie zawsze 

dostają mikrofon do ręki? 

Szczególnym wydarzeniem był w tym sezonie projekt Zarapuj mnie ślunsk. Pisaliśmy już o tym, ale to 

działanie zasługuje na to, by wspominać je przy każdej możliwej okazji. Fundacja Żywego Słowa 

Skaczący Słoń z Zabrza we współpracy z Teatrem Rozbark od września do listopada zrealizował 

warsztaty artystyczne, w których wzięły udział wychowanki Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Radzionkowie. Zajęcia prowadzili stażyści Teatru, a w trakcie projektu doszło 

również do twórczej wymiany doświadczeń uczestników z grupą teatralną „Teatr po pracy” w 

Lublińcu oraz Grupą Śpiewaczą Magurzanie przy Zespole Regionalnym Magurzanie z Łodygowic. 

Celem projektu było stworzenie przestrzeni, w której uczestniczki z ośrodka mogły opowiedzieć swoje 

historie, wykorzystując język hip-hopu – przystępny, bliski miejskiej codzienności i dający dużo 

swobody w odkrywaniu własnej ekspresji. Podczas finału projektu w listopadzie nie trudno było 

zauważyć, jak trafny był to wybór. Zarówno opiekuni ośrodka, jak i same uczestniczki podkreślały, w 

jak ważnym momencie projekt został zrealizowany. W okresie pandemii, nasilającym stres i poczucie 

alienacji, trudno było zapanować nad emocjami, a już z pewnością – wspierać działania grupowe. 

Dzięki temu procesowi powstał piękny i szczery efekt w postaci teledysku, krótkiego występu na żywo 

i zaszczepienia w uczestniczkach pasji do sztuki, która daje siłę do zmagania się z przeciwnościami. 

Partnerami Fundacji Żywego Słowa - Skaczący Słoń w realizacji projektu byli: Bytomski Teatr Tańca i 

Ruchu Rozbark w Bytomiu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, Miejskie Centrum 

Kultury w Żywcu, Miejski Dom Kultury w Lublińcu oraz uczniowie klas technik przemysłu mody z 

bytomskiego Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że tam gdzie ciało domaga się głosu, tam pojawia się śpiew. W grudniu 

odbył się również piękny wizualnie i dźwiękowo koncert Bytomskiego Kolektywu Śpiewaczego – 

nieformalnej grupy kobiet spotykających się regularnie m.in. w przestrzeniach Teatru Rozbark, 

zgłębiających tajniki śpiewu tradycyjnego (na koncercie można było usłyszeć głównie pieśni Polesia) 

pod kierownictwem Marleny Hermanowicz. 
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I wreszcie kilka słów o naszych stałych działaniach na polu integracji i terapii przez ruch, które w 

sposób szczególny wspierają środowiska o specjalnych porzrebach edukacyjnych. Dwa zespoły 

związane z naszym teatrem, otrzymały w tym sezonie główne nagrody na XI Festiwal Amatorskiego 

Ruchu Artystycznego – FARA, który odbywał się w Chorzowskim Centrum Kultury. Integracyjny Teatr 

Tańca Integra z prezentacją Ty i ja zdobył II miejsce w kategorii Bez Barier – Dorośli, a Grupa Agrafka, 

działająca przy Domu Pomocy Społecznej Wędrowiec z prezentacją Tchnienie zdobyła w tej samej 

kategorii I miejsce. Dziękujemy za Wasza stałą pracę!  

 

Po prostu być w teatrze 

I teraz tych kilka słów na koniec. Czas ryby minął, ale tak naprawdę nigdy nie zniknie z naszego teatru. 

Mamy też nadzieję, że nie zniknie z Państwa horyzontu. Że zadomowił się w Państwa wyobraźni. W 

ciele. Bo ciało daje nam nieograniczone możliwości ekspresji tego, co w nas się kłębi, co nawet jeśli 

nieuporządkowane, domaga się głosu. Liczymy, że wrócą Państwo po więcej! I że zechcą Państwo 

bywać u nas na stałe. Staramy się, by po każdym wydarzeniu Kawiarnia Teatru była dla Państwa 

otwarta. Byśmy we wspólnym gronie artystów, pracowników, widzów, sympatyków teatru spotykali 

się jak najczęściej. I rozmawiali. O tym, co zrozumiałe i o tym, co nie. O tym, co widzieliśmy na 

spektaklu i o tym, co dzieje się w naszych życiach. Bo ta granica, jak wiele granic jest bardzo umowna. 

Można śmiało powiedzieć, że artystyczne życie i życie artysty to dwie strony tego samego medalu.  

Zapraszamy też na wszystkie stałe zajęcia różnych styli tańca i dziedzin pokrewnych, dla różnych 

grup wiekowych: joga dance flow, street dance, hip-hop, zajęcia ogólnorozwojowe dla maluchów, 

taniec współczesny, tańce towarzyskie dla seniorów, improwizacja, zajęcia wokalno-aktorskie i 

teatralno-aktorskie. Dla dzieci i młodzieży, organizujemy, jak co roku cykl warsztatów w ramach akcji 

Zima oraz Lato w mieście. Ostatecznie chodzi o to, by poczuć ruch "własnej skórze". Wierzymy w 

pozytywną zmianę i to, że mały krok i mały ruch mogą zmienić wszystko. Dbamy, by nasza oferta 

warsztatów była jak najbardziej przystępna i inkluzywna. Zachęcamy do zapisów na kolejny sezon, bo 

ostrzegamy: my nigdy nie zwalniamy tempa! Nowe techniki, nowi prowadzący. Bo ruch to życie a my 

zapraszamy Państwa, byście rozpędzili się z nami. Mijający sezon podsumowany, a teraz czas na 

nowe!  

 

 

 Materiały prasowe Teatru Rozbark / redakcja Anna Duda 

 

 

                                                         


