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Knut Hamsun (1859-1952) 
norweski pisarz, Laureat Literackiej Nagrody Nobla • 1920 roku Był 
jednym z s1edm1orga dnec1 ubogiego. w1e1skiego szewca. Trudną 
sytuację młodego Hamsuna dodalkowo pogorszyła przeprowadzka 
do wuja który znęcał się nad swoim bratankiem głodząc go 1 bijąc 
Trudne dziecinstwo pisarz uznawał za główną przyczynę swoich 
pozniejszych problemów psychicznych - lękow 1 chronicznego 
rozstroiu nerwowego Aby uwolnic się spod tyranii wuja, Hamsun imal 
s i ę niemal każde1 pracy - był między innymi wędrownym spnedawcą , 
kamieniarzem. czeladnikiem szewskim i nauczycielem. Wiele lat spędz~ 
pracując dorywczo w Stanach ZJednoczonych , z ktorych powrocił 
z pode1rzeniem śmiertelne1 horoby. Swoje doświadczenia z wczesnych 
lat zyc1a 1 tułaczki po sw1ecie spisał w biograficznej ks1ązce Fra det 
moderne Amenkas Aandshv" 
KnU1 Hamsun iest uznawany za Jednego z prekursorow modernizmu 
i tendenc1i modernistycznych w powieśc i psychologicznej. Szersze uznanie 
przyniosła mu powiesc ' Głod" - w znaczne) mierze aU1ob1ograficzny zapis 
losow artysty. który popada w szalenslWo, z powodu biedy głodu 1 braku 
mozliwosci publikac1L Największym sukcesem Hamsuna okazała się 
pow1esć 'Blogosławienstwo ziemi'. nagrodzona w 1920 roku Literacką 
Nagrodą Nobla. 
Tworczosc Hamsuna zyskała duze uznanie wśród pisarzy i krytyków. Tomasz 
Mann uznal go za spadkobiercę Fiodora Dostojewskiego 1 Fryderyka 
Nietzschego. Isaac Bashevis Singer doceniał stosowany przez Hamsuna 
subiektywizm oraz uzyc1e reminiscencji. 
Hamsun jest bez wątpienia 1ednym z najwybitniejszych pisarzy norweskich. Na współczesny odbiór jego tworczosc1 
cień rzucaią 1ednak pog lądy polityczne Hamsuna z okresu li wojny św1atowe1 . Był zagorzałym zwolennikiem 
naz1stowsk1ch Niemiec i Hitlera. którego uznawał za •wojownika i proroka. ktory doprowadzi do sprawiedllwosc1 
wsrod narodów" Za swoje pog lądy był sądzony bezposrednio po zakończeniu woiny, ostracyzm dotknął zarówno 
jego osoby jak i jego tworczosci. Swoie polltyczne wybory Hamsun tłumaczy! jako prze1aw norweskiego 
patriotyzmu a nie zdrady. 
60 lat po śmierci Hamsuna autor 1ego biografi i stwierdził "Nic nie mozemy poradzie na to. ze kochamy go, 
równocześnie nienawidząc go prl.ilz te wszystkie lata To iest nasza hamsunowska trauma. On jest Jak upiór, 
ktory nigdy nie pozostanie w groble' 
A Norweg1an autho1. awarded Nobel Prize 10 1920 One of seven ch1ldren of a poor shoemaker Young Hamsun's 
s1tuat1on w s de1enora1ed by the move to his uncle who used to starve and beat ll1s nephew Hamsun would later 
state !hat his d1tt1cult childhood was the main reason lor his nervous d1ff1cul1ies - l~ars and chrome nervous 
breakdown To liberale him elf lrom uncle s tyranny Hamsun tooJ... every poss1ble 1ob - he was a travelmg 
salesman stonemason. shoemaker apprenlice and a teacher. He spenl severa! vears workmg 111vanous1obs 
m Amenca He carne back w11h a susp111on or a deadly 11/ness. He puolished his 1mpress1ons and cxpenences 
from the young age in a b1ograph1cal novel "The spmtual l1le of modern Amenca 
Knut Hamsun •s cons1dered 10 Oe one of the torerunners ol the modermsm and modernist1c 1endenc1es in lhe 
psycholog1ca1 novels He rece1ved w1de accla1m for the novel Hunger" - a sem1autob1ographical work described 
a young wnters descent 1nto madness as a result ol hunger. poverty and Jack ol poss1b1l1ty to puo11sh his works 
Hamsun greatest ach1evement lurned out to be !he novcl "Growth ol the Soil'' . wh1ch was awarded a Nobel Prize 
In 1920. 
Hamsun's hlerary outpul gained wide apprec1at1on among wrilers and rntics Thomas Mann cons1dered h1m 
to b~ Fyodor Oostoyevskv and Fnednch Nietzsche s successor. lssac Bashev1s S1nqer h1ghly valued Hamsun s 
sub1ec11v1sm and !he use oł remirnscences 
Hamsun is. w1thout a ooubt. one ot the greatest Norweg1an authors His reputa!lon dnd recepnon of his wor~s 
is overshadowed by Hamsun s poilt1cal v1ews lrom the lime ol lhe World War Il He was a prominent at.lvocate 
ot Nazi Germany and Hitler who he deemed ·a warnor ano a prophet of 1us11ce lor all nauons' Shortly after the 
war he was sentenced lor his v1ews bolh himself and his works were ostrac1zed Hamsun cons1dered IHS poil11ca1 
cho1ces to be an ou come of Norweg1an patnohsm not lreason 
Nearly 60 years alter his death a recenl b1ographer lold a reporter We can·1 help lov1ng him. lhough we have 
hated h1m all these years Thals our Hamsun trauma He·s a qhost 1ha1 won t stay in !he qrave." 



O spektaklu "Głód Knuta Hamsuna" 
Rzecz o IJ!opii, odpowiedzialności jednostki wobec ogółu I starości 
Pro1ek1 realizowany przez twórcow związanych z Teatrem Centralnym, f u nkcj om1jącym w Centrum Kultury 
w Lublinie, oraz Drammen Theater z Norwegii. 

Szkielet reallzaq1 stanowią fragmenty wypowiedzi starego Knuta Hamsuna z jego ostatniej powieści 
'Na zarosmętych sc1eżkach" wplecione w rozkład i porządek dnia w klinice psych1a1ryczne1 w Vindem, 
w które) Hamsun przebywał między pazdzierniklem 1945 a lutym 1946 roku . 
Hamsun pr.eprowadzając obronę własnej osoby wobec zarzutu zdrady 01czyzny i ko laboracji z okupantem 
laszystowsl(im, poddawany jest rozlicznym zabiegom medycznym mającym na celu wykazanie defektu 
psychiki jako przyczyny odpowiedzialne) za 1ego zachowanie. 
Pod wpływem medykamentów starzec zaczyna widzieć postaci, które sam stworzył pół wieku wcześniej , 
sta j ąc się równoczesme samemu protagonistą napisane1 przez siebie powlesc1 "Głód". Jako stary człowiek 
kroczy ponownie ulicami Chrystianii błagając tym razem nie o publikację własnych lantazmatów, ale artykułu 
tłumaczącego Jego postawę w czasie napasc1 niemieckiej na Norwegię . 
Postaci "Głodu" są teraz równie nieczule wobec noblisty-kolaboranta, jak niegdyś wobec p i sarza-nędzarza . 
Twory jego wyobratni - postacie z powieści Hamsuna - oskarżaJą pisarza tak, Jakby siały się realnymi 
ludzml 
z biegiem sztuki Hamsunowi kompletnie zaciera się rożnica pomiędzy św1atam1 w ktorych funkc1onuje. 
Miotający sie pomiędzy halucynacjami a chwi lowymi powrotami do rea l nośc i Hamsun przesłuchiwany jesl 
przez kom1s1ę sledczą . która ma na celu ustalenie stopnia jego winy oraz swiadomosci tego, jaki rezonans 
społeczny wywołała 1ego postawa. 

Fragmenty przesłuchań 
pochodzą ze sztuki 
"Mamut" Tankreda Dorsta. 

About the play 11 Knut Hamsun's Hunger11 

A story of utopia. respons1b1lrty of an md1v1dual for people at large ami about the old age 
A pro1ect of the makers connected w1th the Central Theatre. ex1s~ng 1n the Centre for Culture in Lublin . 
and Drammen Teater in Norway. 

The product1on 1s l:>ased on excerpts of statemenrs by the ald Knut Hamsun taken !ram his last novel, 
"On overgrown paths" woven into the da1ly rout1ne of the Psychiatrie Cl1mc at Vmderen in Oslo where Hamsun 
stayed between October 1945 and February 1946. 
Hamsun defends h1mself tram the charges of treason and collabora11on w1th the Fascist invaders wh1le bemg 
sub1ected to nurnerous medlcal procedures thai a1m a1 painting to a psych1a1nc delect as a reason for his behav1our 
Under the influence of med1cal treatment the ald man beg1ns to see characters thai he created half a century before 
th1s becommg 11le protagonist of his own novel, "Hunger• He treads the streets of Kristiania once again, th1s time 
not beggmg for products of his fantasy to be publ1shed but for an art1cle expla1mng his attitude dunng the German 
mvas1on an Norway 
The cnaracters from "Hunger" are 1us1 as insens111ve Io the Nobel award wmner-collaborator now as they were 
to the wnter-beggar before The figment of imaginatlon - the characters on Hamsun·s novel accuse h1m as would 
real persons do 
Wlth the passmg lime of 1he play Hamsun completely lases the distinchon between the wor1ds 111 which he ex1sts 
rlingmg 111 and out of the hallucinat1ons and momenlary come back 
Io the reality Hamsun 1s be1ng 1nterrogated by a examming board 
m order to determ1ne the level of his gu1tt and awamess of the 
fact what was the social resonance to his attitude 

Fragments of the mterrogations are laken lrom Tankred 
Dorsts play "Mammoth" 



Ryszard Kalinowski 
Tancerz. choreograf i pedagog W latach 1993-2001 był członkiem Grupy Tańca 
Współczesnego Politechniki Lubelskiej a od 2001 roku związany jest z Lubelskim Teatrem 
Tańca, gdzie stworzył choreografie "Ku dobre1 ciszy" (2002) , "Be ll1ss1mo' (2003)"1 znów, 
I jeszcze ru• (2006) . "48/4" (2007), "NN. Wacławowi Nlżynskiemu' (2008). Zdobywca 
nagród specjalnych dla tancerza: za rolę w spektaklu "DG 586494" na IX Międzynarodowych 
Prezentaciach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu (2001) oraz za rolę Akrobaty 
w spektaklu 'Akrobaci kwiaty I księżyc pomiędzy' na Łódzkich Spotkaniach teatralnych 
(2004 ). Współpracuje przy organizac1i Międzynarodowych Spotkań Teatrow Tanca 
w Lublinie. Od 2003 roku 1est współorganizatorem Forum Tańca Współczesnego oraz 
współorganizatorem i nauczycielem Otwartych Warsztatów Taneczno-Kondycyjnych 
w Centrun: Kultury w Lublinie. Został wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Lublin 
za całokształt pracy w dziedzinie kultury (2001) 1 Nagrodą Teatralną Prezydenta Miasta Lublin 
za twórczość artystyczną I działalność kulturalną na rzecz miasta (2003). 
Dancer. choreographer. teacher In years 1993-2001 dancer of Contemporary Dance Group 
of Lublin Univers1ty of Technology and since 2001 dancer and choreographer In Lublin Dance 
Theatre where he choreographed "Towards the good silence" (2002) , ··Bel llss1mo" (2003), 
'Agam and again' (2006), "4814' (2007), "NN - Tribute to Vaclav Nlj1nsky" (2008) Wmner 
of spec1a1 awards as a dancer for a part in the product1on 'DG 586494'' at the IX International 
Modern Dance Form Presentations in Kalisz (2001) and for the part or the Acrobat in the 
product1on "Actobats. flowers and the moon between· at the Łodz Theatra Meetmgs (2004) 
He cooperates In the organiza!Jon od the International Dance Theatre Feshval in Lublin 
Since 2003 he 1s the coorganiser of Modern Dance Forum and teacher of the Open Dance 
and Conditioning Workshops in the Centre for Culture in Lublin. Rece1ved Lublin Mayor 
Award for :ultural activrty and artist1c ach1evements (2003) 

lukasz Witt-Michałowski 
Ukonczył Wydział Aktorski krakowskiej PWST (filia we Wrocławiu) w 1998 roku oraz Wydział Rezyserii 
Teatralnej w Hess1sche Theaterakadem1e we Frankfurcie nad Menem w 2004 roku . W Niemczech rezyserował 
m.in. Mrożka . Villqu1sta Gombrowicza W 2005 roku wystawił "Tangen•, przedstawienie na motywach 
"Głodu' Knuta Hamsuna w Teatrze Wrtkacego w Zakopanem oraz 'Pustynię" Tankreda Dorsta w Teatrze 
Polskim we Wrocławiu. W ramach Sceny Graffiti w Lublinie z Szymonem Sędrowskim i Bartłom1e1em 
Kasprzykowskim wyreżyserow ał 'Kamienie w kieszeniach" Przedstawienie to zdobyło Wielką Nagrodę 
Publiczności 42. Przeglądu Teatrów Małyc h Form "Kontrapunkt" w Szczecinie. Obecnie pełni funkcję dyrektora 
Sceny Prapremier lnV1tro, iest takle reżyserem przedstaw ień: "Nic co ludzkie", "Pool (no water)", "Ostatni taki 
01c1ec", "Zły" W1tt-M1chałowsk i nieustannie przekracza granice klasycznie po1mowanego teatru . W swoim 
spektaklu "Lizystrata". w rolach aktorskie obsadził w1ęzniów aresztu sledczego w Lublinie. Za projekt Teatr 
"Pod celą' · (w którym stworzono spektakl. 'Lizystrata") Minister Sprawiedliwośc i przyznał artyście specialne 
wyroznienie za zasług i w pracy penitencjarne1. Wrtt-Wjichałowski jest równiez laureatem Nagrody Miasta Lublin 
za upowszechnianie kultury oraz licznych nagrod przyznawanych na festiwalach teatralnych. 
Graduated lrom the Actors epartment 01 the Nauonal H1gher School of Theatre in Cracow ( 1998) and the 
Stage Management Department of Theatre Arts of Hess1sche Theaterakadem1e in Fran~iurt am Ma1n (2004) 
In Germany he staged among others. Mrozek. V1llgu1st, Gombrowicz. In 2005 he staged '·Tangen . a play 
based on Knut Hamsun·s "Hunger at the Witkacy Theatre 1n Za opane and "The Deser! at the Pohsh Theatre 
m Wrocl w. For the play 'Stones in his pockets' wh1ch he directed. he reGe1ved Grad Pnx at Counterpomt 
Fest1val in Szczecin . Currently the director of the Scena lnVitro, where he directed the plays 'Nothmg that 1s 
human". Pool (no water)", 'The last such father and 'Bad'' Win-Michałowski constantly crosses the borders 
of the classical understandlng of theatre. In his product1on "Lys1strata" the cast cons1sted 01 the lnmates of 
a Custody Detent1on 1n Lublin . He was awarded an honour for ments in penitentiary work from the the Minister 
of Just1ce He also rece1ved an award from the Maior of the City of Lublin for populanzation of culture and 
numerou pnzes at theatre festivals. 



Jacek Brzeziński 
Urodził się Lublinie w 1954 roku. Ukończył Polonistykę na UMCS gdzie od 1977 roku wykłada 
podS1awy polskiej kultury i 1ęzyka na za1ęc1ach dla studentow zagranicznych Jest jednym z zalożyc1eh 
teatru Provisorium - aktorem i wspóltworcą wszystkich spektakli Teatru Od 1996 roku wspó/pracu1e 
nie tylko Januszem Opryńskim, reżyserem Teatru Provisorium ale takze z Witoldem Mazurkiewiczem 
I aktorami Kompami Teatr. Bliska współpraca obu teatrów zaowocowała licznymi spektaklami. które 
zostały ciepło przyjęte zarówno przez publicznosć 1ak i krytyków teatralnych i jurorow polskich 
i międzyna·odowych konkursów teatralnych. Za na1w1ększe swoje osiągnięcia w teatrze uznaje role 
w przedstawieniach "Z nieba przez świat do samych piekieł" I "Ferdydurke", które zdobyły prestiżową 
nagrodę Fringe First na Festiwalu w Edynburgu. 
Born in 1954 In Lublin. Graduated tram the Polish studies at the Mane Curie-Skłodowska Umvers1ty 
where. since 1977 he tectures fore1gn students on the basics of the Polish culture and language 
He 1s one et the tounders of the Prov1sonum Theatre. actor and co-ma er of he Theatre 's performances. 
Apart from Janusz Oprynsk1 the director of the Provisorium Theatre since 1996 he has been 
collaboraling w1th Witold Mazurkiewicz and the actors of the Kompania Teatr Close cooperat1on 
between the two theatres has resulted in numerous performance tllat has received a warm welcome 
tram both Ule audience and the theatra cnucs ana 1unes of the Pohsh and 1nternat1onal theatre 
compet1t1ons He cons1ders parts in !he plays 'From heaven. through earth, up to the hell 1tse1r' 
and "Ferdy·jurke' which were awarded prest1g1ous Fnnge First award at the Fest1var 1n Edmburgh 
to be his greatest ach1evements 



Barbara Czajkowska 
Tancerka pedagog, młody choreograf. Ukończyła ogolnokształcącą szkolę baletową 1 z sukcesem przystąplta do 
ogolnopolsk1ego egzaminu Związku Artystow Scen Polskich. Była stypendystką wło kiego programu dla młodych 
tancerzy MODEM - Corso di perfezionamento di danza contemporanea d'ttal ia Jej doswiadczenie zawodowe 
zawiera między innymi czteroletnią współpracę z Polskim Teatrem lanca w Poznaniu. gdzie brała aktywny udział 
w większości repeńuaru , zarówno autorstwa dyrektor Ewy Wycichowskie). 1ak i gościnnyc h twórcow. współpracę 
z wieloma zespołami w Polsce 1 zagranicą m.in. Nomade Fabrlk, R1a1to Theatre , Teatra del S1Jenzio. Serge R1cc1 czy 
Teatrem Tańca Zawirowania i Teatrem Stara Prochownia w Warszawie. W ostatnich latach współpracu1e 
z choreografem Robeńo Zappa la 1 Zappala Compagrna we Włoszech . Wojtkiem Mochniejem i polsko-kanadyjskim 
W&M Physical Theater. Lubelskim Teatrem Tańc a I Teatrem Muzycznym w Lublinie. 
Dance. teacher young choreographer Graduated !ram high ballet school and succes fully took J nat1onal exam to 
the Assowhon 1f the Polish Art1sts (ZASP) A farmer cholarsh1p holder of the łtal1an program Jor young dancers 
MODEM - Corso d1 perrez1onamento d1 danza contemporanea d'ltal1a Her professional ~perienc e overs. among 
others . a four-year cooperation w1th Poi1sh Dance Theatre in Poznan where she took act1ve par! in most of the 
reperto1re both cJ1rected by Ewa Wyc1chowska. as well as the guest d1rec1ors. collaborat1on w1th numerous group> 
in Poland and abroad - Nomade Fabrik R1alto Theatre Teatra del ilenzio. Serge R1cc1 Dan1.E Thea re Zawirowania 
and Stara Prochownia Theatre in Warsaw. among otners In the recen years she collaborate w1th a h reographer 
Rober to Zappala and Zappa la Compagnia in ltaly Wo1tek Mochmej and Pol1sh-Canad1an W&M Phys1cal Theater. 
Lublin Dance Theatre and Music Ttieatre 1n Lublrn 

Wojtek Kaproń 
Tancerz oraz pedagog . Od 1998 uczestn i czył w licznych warsztatach tańca w Polsce obejmujących między 
innymi technika releasing, contact lmprovisation, body condihoning, BMC, polska technika tanca współczesnego , 
improwizaqa W latach 1988-1995 tancerz Klubu Tanca Towarzyskiego "Lider' w Lublinie. a następnie tancerz 
Klubu Tańca Towarzyskiego "Zamek' w Lublinie (do 997 r.) W latach 1997-2002 lancerz I asystent choreografa 
Grupy lanca Wspołczesnego Politechniki Lubelskiej. Od 2001 r. tancerz Lubelskiego Teatru Tanca. Występuje 
w choreografiach ' Traktakt optyczny" 'Akrobaci, kwiaty 1 ks1ęzyc pomiędzy" "Belhss1mo" "plepleJAdy" 1 "Snooker' 
"1 znów, 1 jeszcze raz•. "48/4' Wspołpracu1e przy organizacji Międzynarodowych Lubelskich Spotkan Teatra~ 
Tańca . Od 2003 r 1es1 współorganizatorem 1 nauczycielem Otwartych Warsztatow Taneczno-Kondycyinych 
w Centrum Kultury w Lublrnie. Wyrózniony Nagrodą Teatralną Prezydenta Miasta Lublin za tworczos ć artystycz ną 
1 działalność kultura lną na rzecz miasta (2005 r.) . 
Dan cer. teacher. Since 1998 part1c1pant of dante WOIKShop m Poland (relea~ 1 ng contact improvisat1on. body 
condihomng, BMC Polish techrnque ot contempora1 y dance improv1sat1on In years 1988 1997 ballroom dancer 
in Lublin Dance Clubs "Lider" and ''Zamek" In year 1997 - 2 02 dancer and cnoreographer·s assistant at 
Contempora1y Dance Group of Lublin Univers1ty of Technology. Since 2001 dancer In Lublin Dance T'ieatre 
he part1c1pates in the product1ons "Opt1cal treaty ' · Acrobats. flowers and the moon betv een" 'Bell1ssimo" 
'plepleJAdy' ''Again and agam . "Snooker·. ''48 4' Cooperates w1th the orgamzat1on of the International Lublin 
Dance Theatres Fest1val A co or amzer and teacłle r of Open Dance 3nd Cond1t1 ning Worksnops m Lublin 
In year 2005 awarded with Lublin Mayor Award lor his cultu1at act1v1ty and artisllc ach1evemen1s 

Beata Mysiak 
Tancerka W latach 1997-2001 tancerka w Teatrze lanca "System Ruchu". Od 2001 roku lanczy w Grupie Tanca 
Wspołczesnego Politechniki Lubelskie]. W 2004 rok rozpoczęła wspo/pracę Lubelskim Teatrem Tańca , 
zatrudniona na etacie instruktor/tancerz od 20D5r. Współpracuje przy organizacji Międzynarodowych Spotkan 
Teatrów Tańca . Brała udział w warsztatach lanca współczesnego oraz uczestnic zyła w wielu festiwalach w Polsce 
i zagranicą Występu1e w choreografiach: "Akrobaci. kwiaty 1 ks iężyc pomiędzy•, "plepleJAdY", "Snooker','' 1 znow, 
i feszcze raz' . "48/4" oraz "endo" 
Dancer In years t997-2001 was a dancer of an amateur dance group System Ruchu m Rzeszow Since 2001 
in Contemporary Dance Group or Lublin Umvers1ty of Technology Star ted cooperat1on with Lublin Dance Tt>ea re 
in 004, began work as a eacher and dancer 1n 2005 . She collaborates w1th the organ1za11on of the International 
Lublin Dance Theatres Fest1va1 Took part m many test1vats and w rkshops sess1ons in Poland and abroao 
Performs in choreographies. • Acrobats flowers and he moon between• •·plepleJAdy· , "Snoo er'. 'Agam and aga1n". 
' 48 '-1 " and "endo ' 

Anna Zak 
Tancerka. nauczycielka anca. Od 1996 uczestniczyła w warsztatach tanca w Polsce i zagranicą. 
m.m. technika reieas1ng, contact 1mprov1stat1on. body conditioning BMC. polska technika tańca 
współczesnego . improwizacja. W latach 1993-2000 tancer'Ka Grupy lanca Wspołezesnego Polrtechmki 
Lubelsk1e1 gdzie występowala w nagradzanych choreografiach "Głosy •· i "Godziny, lata .. •. a także Teatru 
Muzycznego w Lublinie (1998 r. ) Realizowała autorski program edukaCJi taneczne1 dla dzieci i młodziezy 
szkół podstawowych oraz tworzyła autorskie choreografie I miniatury taneczne dla dzieci (1999-2003 r.) 
Od 2001 roku jest tancerką Lubelskiego Teatru Tańca 1 wspołautorką spektaklr "Z rachunku prawdopodo
bienstwa• oraz "Ku dobrej ciszy". Występu1e w choreografiach "Traktakt optyczny", "Ku dobrej ciszy', 
"Akrotlac1 . kwiaty I księzyc pomiędzy", "plepleJAdy" 1 "Snoo er', ' 48/4" Współpracuje przy organizacji 
Międzynarodowych Spotkan Teatrów lanca. Od listopada 2005 roku prowadzi Gru pę Tańca Współczesnego 
Politechniki Lubelskiej Otrzymała Indywidualną Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin za całokszta lt pracy 
w dziedzinie kultury (2005 r.) 
Dancer teache .. Since 1996 has been contmu1ng dancie eaucahon at workshops 1n Porancl and aoroad 
e g releas1ng. contact improv1sat1on. body conóitioning. BMC. improvisation Polish techn1Que al contemporary 
dance. 1mprov1sitt1on Between 1993-2000 dancer Contemporary Dance Group of Lublin Univers1ty of 
Technology where she par 1c1pated in award-winmng choreographies 'Voices· and Hours years . ·· is well 
as the Mus1r Theatre 1n Lublin. Her expenence also 1nctudes dance educat1on programmesfor chi arc~ and high 
school studtnls . maKmg of choreographies and Jheatre-dance m1matures tor ch1Jdren 11993-2000). Since 
2001 dan er of the Lublin Dance Theatre and LD-author ul performances From the calculus of probab1hty' 
and "Towards the good silence' She par lic1pates in choreographies "Opt1cal treaty", "Towards the good 
silence· 'Acrobats. flowers and the moon between' . "p.epleJAdy' , Snooker' "48. 4" Cooperates 1n the 
organizat1on of the International Lublin Dance Thealres FestivJI In 2005 sl1e received a Lublin Mayer 
Award for her curtural act1v1ty and ar t1st1c ach1evements 



Isak Anderssen 
Norweski kompozytor. muzyk i producent. Studiował edukację muzyczna wioloncze lę oraz kompozyqę na 
preshzowei Norwesk1e1 Akademii Muzycme1 (1992-1997) w Oslo. Swo1e wcześniejsze płyty wydawał pod 
aliasami Upper Rooms oraz Pointus Piratus. Jego tworczosc charakteryzuje bogactwo stylistyczne. skłonnosc 
do poszukiwania i eksperymentowania. Komponuje muzykę elektroniczną . jest utalentowanym wiolonczelistą . 
w swojej karierze wielokrotnie wspołpracował z teatrami, baletem. reahzowal także performances muzyczne. 
1~orweg1ar omposer. rnus1wn :ind producer Stud1ed mus1L educa11or C'!llO and composrhn cli ·~t pres11g1ous 
Norwegiar Music Acadamy r 1992 -1 997) His eany works were publ1sheo bv the Upper Rooms and Pointu~ 
P1ratus labtls Hrs work is charac!e11zecl by a stylist1c ariety. tendency to arlishc search and experimentalion. 
Composes electronrc m11s11~ . 1s a talented cello player throughout his career he collt1borated w1th theatres. ballet 
and organized music perlorrnan es. 

Nia Damerell 
scenografka kost1umolozka. Absolwentka Norweskiej Akadem1 Teatralnej w Frednkstad, obecnie kontynuuje 
edukac1ę w Statens Teaterskole w Kopenhadze. Tworzyła kostiumy i scenografie zarówno na potrzeby teatru jak 
1 l lłmu . Współpracowala między Innymi z norweskim reżyserem Mortenem Traav1k1em (autor glosnego pro1ektu 
''Miss Landmme" zwracającego uwagę na zagrożen ie . jakie stanowią miny dla ludności cywilnej) 
Stdge a 1d costuml designer Graouated frurn tht Norweq1ar H1eatre Academy in Fredril.stad. urrent1y 
contmues education in Statens Teaterskote 1n Copenhagen. She has maae costurnes and stage design both for 
theatre Jnd r11m. Cooperated arnong otners. w1th a Norweg1an d1rector Morter Traav1k . autor of the rarnous 
Proiect ''Miss Landmine·· wh1ch draws the public attent1on ta the threat of tt1e m1nes ro the c1v1hans 

Grzegorz Polak 
Urodził się w 1982 roku. Dotychczas reahzowai oswietlenie dla 
projektów teatralnych 1 muzycznych: m.in. Lubelski Teatr Tanca "NN 
Waclawow1 N1zynskiernu" we współpracy z Jamesem Ctotfelterern. 
d&d action 'Daleko od ciała" Teatr Prov1sonum I Kompania "Teatr" 
"Emigranci", Feshwal Muzyki Młode1 Białorusi "Basowiszcza" 
Grodek 2006 r 2007. Festiwal Muzyki "INNE Brzmienia' Lublin 
2008 1 2009 i "Ogrody Polrtyk1' Elbląg 2008 i 2009. ' 40-lecie 
Woodstock' Kostrzyn nad Odrą 2009 {transmisja telew1zy1na) 
czy Najmnie1szy koncert swiata VooVoo i Haydarnaky Alwernia 
2010 (nagranie płyty DVD) . Od kilku lat realizuje oświetlenie dla 
Międzynarodowego Festiwalu "Konlrontacje Teatralne". 
Międzynarodowych Spotkan Teatrow l anca I Fest1walu 
Teatrow Europy Srodkowe1 '·Sąs 1edz1• Stale wspołpracuje 
z zespołami VooVoo i Haydarnaky 
bCJr~ n J G82. "Jor f don the light design for 1he„1re and 
musi~ projects among others ·NN - Tnbule to Vacl. v 
N11insl\y by Lublin Dance Theatre in <.ooperat1on w1th 
James Clotfelt~r. "Far trom th~ boa by d&a dance action 
'En11grants" !J•r the Prov1sorium Theatre ana l\ompan1a 
'leatr "Bdrnw1szcza' 111 Grodek 2006 and 2007 Inn 
Brzri1cnia Art n Music Feshv~f ir Lublin 2008 and 2009. 
•Ogrody flol tvki' 111 Elllląg 2008 and ?009. Woods lock 
40-Anmversary · in Kostrzyn 2009 ITV broadcasl) clnd 
Voo Voo ami H~yaamakV°s 'The smallest conc~·t ir lhe 
wor'd tDVC recordmg1 For severilf vears has tJeen 
wo ing as . light technic1an for the lr1terna1ional Theatrn 
Confront.Jhons Fest1vat ano Fest1val of Certr" Europe 
The<i res "Ne1grbours' CoopP.rates regul:Hiy w1th 
Voovoo and Haydamaky 
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Wsparcie udzielone przez Islandię Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europeiskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
Supporl~d by a grant from lceland Llechtenstem and Norway through the EEA Financial Meer m1sni 
and the Norweg1an Financial Mechan1sm 
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