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DZIS W PROGRAMIE

KIEDY? CO? / KTO? GDZIE? DLA   

16.00      (A+B)

16.00      (A+B)

18.00       (A+B)

,
NR  I    16 kwiecien  2012

Galeria Henryka Sawki

Jackson Pollesch / TR Warszawa 

Rost/ Bühnen GmbH, Niemcy 

The Curators' Piece (A trial against art) / Tea Tupajic & Petra Zanki

Pinkunoizu (koncert) 

Inauguracja XLVII PTMF KONTRAPUNKT 2012

19.45      (A+B)

21.45      

Hala Opery na Zamku

TL Pleciuga

Teatr Wspó³czesny

Malarnia

Kana

Dziewczyna na kanapie / Teatr Wspó³czesny, Szczecin 

21.45      

(A1+BB) 

TL Pleciuga

(A+B)

MA£Y KONTRAPUNKT 2012

KONTRAPUNKT 2012
MA£A FORMA w obiektywie

Wywiady przeprowadzi³a i przygotowa³a Marta Mizgalska
Fotografie, projekt i sk³ad Dominika Odrow¹¿

Informacja dla posiadaczy kontrapunktowych karnetów:
G³osowanie na ulubiony spektakl odbêdzie siê przez wrzucenie karty do g³osowania (nale¿y j¹ 
odci¹æ od karnetu), do urny.  Prosimy o wrzucenie kart ze swoimi g³osami do pi¹tku. Dziêkujemy!



Galeria Fotografii Dominiki Odrow¹¿ W pi¹tek 13 kwietnia wernisa¿ otwieraj¹cy obchody 20- lecia Stowarzyszenia Schloss Bröllin by³ 
jednoczeœnie pierwszym wydarzeniem Kontrapunktu. Oto wra¿enia obecnych tam goœci.
Ja jestem generalnie przeciwko jubileuszom, bo to podkrêca jak¹œ tak¹ sentymentaln¹ jazdê, która, 
wydaje mi siê nigdy dalej nie posuwa, no powiedzmy, ¿e stabilizuje, ale ja do koñca nie wiem czy to 
jest w ogóle potrzebne, takie stabilizowanie i jakieœ takie poczucie, ¿e coœ ju¿ jest sta³ego, przecie¿ 
wszystko siê zmienia.
Fajnie siê patrzy na to, mi³e uczucie, ¿e coœ zosta³o przez tyle lat wykonane, wiadomo, ¿e w trudzie. 
Mo¿e to jest najwiêksza wartoœæ, ¿e przez grupê ludzi, którzy coœ postanowili robiæ i swoim wysi³kiem 
wywalczyli coœ, co mo¿na obrazowaæ teraz czterdziestk¹ katalogów.
Dobrze, ¿e ta linia horyzontu siê przesuwa, ¿e Kontrapunkt jako szczeciñski festiwal, mo¿e tez siêgn¹æ 
dalej, za kilka pagórków, i ju¿ jesteœmy tutaj, gdzie jest takie miejsce, gdzie mog¹ nowe rzeczy 
powstawaæ.

Warsztaty lalkowe
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Warsztaty robienia lalek
Jesteœmy zachwyceni, 
wspaniale poprowadzone. 
Najpiêkniejszy efekt- Pani 
Wiosna, wykonana przez 
piêcioletni¹ Joasiê.
Bardzo fajna impreza, 
urozmaicenie dla dzieci, które 
zobacz¹ trochê drzemi¹cych 
mo¿liwoœci, jak mo¿na zrobiæ 
laleczkê czy ciasteczko.
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Drzwi- dwoje klaunów w tarapatach
Mnie siê bardzo spektakl podoba³. 
Myœlê, ¿e najciekawsza by³a gra 
œwiat³em i cieniem, a synowi najbardziej 
podoba³y siê megafony- wiadomo, jak 
to ch³opak.
Dla mnie fantastyczne by³o to, ¿e choæ 
spektakl by³ nie polski, bo nie pad³o ani 
jedno polskie s³owo, to by³ doskonale 
przez dzieci rozumiany. I ta animacja 
przedmiotami, ¿e zmienia³y siê w 
statek, w rakietê, to by³o przecudowne, 
przynajmniej w ich odbiorze, bo 
widzia³am, ¿e lgnê³y do artystów 
niesamowicie.
Tam by³ statek i œmieszna ³ódka, a 
najbardziej mi siê podoba³o jak 
wchodzili na szafê!
Spektakl by³ ciekawy, ze wzglêdu na 
pomys³ z drzwiami i dwojgiem klaunów, 
ale ja nie do koñca rozumia³am to 
poczucie humoru, to by³o takie trochê 
wyssane z palca. No ale dzieciom siê 
podoba³o.

Warsztaty muzyczne Retro Stefson

Drzwi- dwoje klaunów w tarapatach
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Czeœæ maluszku
Fajne przedstawienie dla takich maluszków, na pocz¹tku by³ problem z 
koncentracj¹, ale potem siê zainteresowa³a.
Ciekawy i bardzo oryginalny. Byliœmy ju¿ na kilku przedstawieniach z 
dzieæmi, a na tym syn rwa³ siê na scenê, ciê¿ko go by³o utrzymaæ. 
Przez pierwsze piêæ minut siedzia³ wryty i patrzy³ na scenê a potem 
ca³y czas chcia³ tam wejœæ, coœ zrobiæ. A córeczka, która jest starsza 
ca³y czas siedzia³a z buzi¹ otwart¹.
Jestem po raz pierwszy z synem i na pewno nie po raz ostatni, syn ma 
dopiero jedenaœcie miesiêcy, wiêc pewnie tak do koñca nie skorzysta³, 
ale rewelacja. Kontakt z dzieæmi œwietny a bariera jêzykowa nie 
stanowi³a ¿adnego problemu. 
Szczególnie podoba³o mi siê jak aktorzy siê zawijali w dywanik i 
odwijali, bo to taki moment zaskoczenia dla dzieci i widzia³am po 
oczach dzieci, ¿e im siê to podoba³o. Zreszt¹ taka zabawa w „a kuku", 
to jedna z pierwszych zabaw, któr¹ dzieci uwielbiaj¹. Bardzo jestem za 
takimi przedstawieniami, ju¿ od najm³odszych lat.

Warsztaty piekarnicze Asprodu

Czeœæ maluszku
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Morska przygoda 
Mattiego

Wszystko by³o 
takie fajne, 
najbardziej 
podoba³y mi siê 
syreny i muzyka.
Spektakl  by³ 
bardzo fajny 
i œmieszny 
a najbardziej 
podoba³ mi siê 
pirat.

MyFikcja & Prywatny obrzêd.
Rewelacja, na pierwszej czêœci 
by³am z synem, oœmioletnim, 
na drugiej ju¿ sama. Mocniej 
odebra³am t¹ pierwsz¹ czêœæ, 
natomiast druga by³a 
zabawniejsza ale nie zagra³a 
mi tak na uczuciach. Maj¹c 
ma³e dziecko bardzo bym 
chcia³a, ¿eby takie coœ czêœciej 
siê zdarza³o.
Myœlê, ¿e doœæ ambitnie jeœli 
chodzi o wiek, od dziewiêciu lat 
to doœæ ambitnie, ale córka ma 
siedem i by³a zachwycona, 
tak¿e mam nadziejê, ¿e do 
innych tak samo trafi³o.
Ta druga czêœæ mi siê bardziej 
podoba³a, bo tam wiêcej mówili 
i by³o wiadomo o co chodzi 
w ogóle.

MyFikcja & Prywatny 
obrzêd
Jak rzucali pocztówki 
to mi siê najbardziej 
podoba³o, na mojej 
by³a jakaœ dró¿ka i 
drzewa i jezioro.
Z³apa³am pocztówkê a 
na niej by³ œnieg, 
choinki i œlady po 
sankach.
Oni zaczêli siê ruszaæ, 
te dŸwiêki pop³ynê³y i 
to by³o piêkne. 
Wzruszy³am siê, 
w³aœciwie nie wiadomo 
czemu. Takie s¹ moje 
wra¿enia, mocne ale 
w³aœciwie nie mogê 
nic powiedzieæ.

Morska przygoda Mattiego, Finlandia

Na arce o ósmej

Morska przygoda Mattiego , Finlandia

MyFikcja & Prywatny obrzêd Panta Rei Danseteater, Norwegia



Zuzu i Lulu 
Oni tam na scenie 
œpiewali, tañczyli, byli 
w ekranie i najpierw 
byli laleczkami a 
potem siê zamienili w 
cz³owieka.
Bardzo nam siê 
podoba³o, byliœmy na 
dwóch spektaklach 
dzisiaj i myœlê, ¿e 
powinno byæ tak 
czêœciej.

Retro Stefson
Ja ju¿ zna³em ich wczeœniej i specjalnie przyszed³em, super siê bawi³em, jak bym móg³ to bym 
poszed³ jeszcze raz na ten koncert w³aœnie.
Ja powiem tylko trzy s³owa, jak mogê: energia, energia, energia. Dziêkujê bardzo.
Tañczyliœmy wszyscy i nawet nas namawiali do tego, ¿ebyœmy tañczyli.
Gdybym nie przysz³a, to bym tak ¿a³owa³a. Zar¹biasta energia, super otwarci, mi³o mi by³o na nich 
patrzeæ. Ja bym chcia³a, ¿eby córka tak kiedyœ gra³a.

6
7

Retro Stefson (koncert) Islandia

Einar Stray (koncert) Norwegia
Pinkunoizu (koncert) Dania 

Jab³oneczka
Bardzo ciekawe przedstawienie. Wczeœniej by³yœmy z córk¹ na du¿ej scenie i by³a ró¿nica w odbiorze.  
Przez to, ¿e sala bardziej kameralna, dzieci mog³y lepiej uczestniczyæ w spektaklu.
Najpierw roœlinka by³a nieznanym drzewkiem a potem wyros³a na ogromne drzewo! Spektakl by³ 
fajowy! A tyle by³o ciekawych rzeczy, ¿e nie umiem wybraæ najfajniejszej!
Tam na scenie by³ pan i pani i robili z jab³ek zwierz¹tka.

Jab³oneczka

Zuzu i Lulu
Spektakl bardzo ciekawy i przede 
wszystkim te¿ pouczaj¹cy. Du¿o siê 
dzieci mog¹ nauczyæ je¿eli chodzi o 
kolory, czêœci cia³a. Wspania³a 
zabawa i do tego œwietna gra 
aktorska, naprawdê myœlê, ¿e warto 
przyjœæ z dzieæmi.
Fajnie, ¿e edukacyjny a jednoczeœnie 
bardzo weso³y. Fajna choreografia, 
fajne kostiumy, tak¿e wszystko bardzo 
przyjazne dla dziecka. Córka nie 
chcia³a wyjœæ i pyta³a czy Zuzu i Lulu 
jeszcze przyjd¹.


