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Projekt to opowieść o przyczynach, potrzebach i faktach związanych z migracją ludzi w Europie. To 

poetyckie i performatywne poszukiwania europejskiej tożsamości oraz punkt wyjścia do refleksji  

o stałości granic i źródłach europejskiej kultury. Artyści z wielu dziedzin – poeci, muzycy, filmowcy, 

fotografowie, aktorzy, performerzy, artyści wizualni – współpracują ze sobą, przekraczając granice 

różnych form sztuki, aby stworzyć opowieść o historii ludzkich wędrówek.  

 

Multimedialne widowisko składa się z dwóch powiązanych ze sobą części, odbywających się we 

wnętrzu i na peronach Dworca Świebodzkiego. Część pierwsza odbywać będzie się codziennie, 

między 31 sierpnia a 10 września, w budynkach dworca. Widzowie będą mieli okazję uczestniczyć  

w wystawach (m.in. Marka Raczkowskiego), czytaniach (m.in. Olgi Tokarczuk czy Matthiasa Göritz), 

pokazach filmowych czy koncertach (m.in. Małych Instrumentów, Julii Marcell czy Teatru Zar).  

Całość projektu skoncentrowana jest wokół multimedialnego spektaklu „Don‘t be so sure that you 

are legal”, który odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 3 września na peronach Dworca 

Świebodzkiego. W przedstawieniu wezmą udział m.in. aktorzy Teatru Polskiego we Wrocławiu 

(Małgorzata Gorol, Adam Szczyszczaj, Marta Zięba), jak również Teatru Zar (Ditte Berkeley, Matej 

Matejka). Obie części są komplementarne, lecz mogą być traktowane, jako odrębne całości. Ich 

wzajemne relacje są złożone i nie stawiają granic zarówno dla wyobraźni artystów, jak i widzów. 
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(20.09.2015. Továrník, Chorwacja)  

Tory kolejowe na dworcu w chorwackiej miejscowości Továrník. Młodzi uchodźcy używają ich, jako 

poduszki podczas przystanku w podróży do Europy Zachodniej. Czekają na niepewny przyjazd 

pociągu, który miałby ich zawieźć do lepszego życia.  

W 2015 roku kryzys uchodźców, spowodowany wojną w Syrii i niekorzystną sytuacją polityczną na 

Bliskim Wschodzie, eskalował do niewyobrażalnych rozmiarów. W efekcie setki tysięcy ludzi ruszyły  

w niebezpieczną wędrówkę, szukając lepszego i bezpiecznego miejsca do życia w Europie Zachodniej. 

Kraje bałkańskie, w tym Chorwacja, znalazły się na szlaku ich trasy. Mimo, że kraje te nie były 

miejscem docelowym uchodźców, odbyło się tu wiele ludzkich tragedii i rozdzierających scen. 

Podjęto też wiele wątpliwych decyzji politycznych, co skutkowało napięciami w regionie. Wielu 

państw wykazywało skrajne postawy – z jednej strony deklarując przyjęcie uchodźców, z drugiej zaś 

zamykając granice. Historie ludzi, którzy wybrali się w niełatwą drogę do lepszego świata można  

z łatwością odczytać z ich twarzy. 

Marko Risovic / Kamerades Photo Collective 
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Pomysłodawcą i reżyserem projektu jest Stephan Stroux, - mieszkający w Berlinie artysta, reżyser, 

aktor i tłumacz. Stroux urodził się w 1945 roku w Bad Peterstal w Schwarzwaldzie w Niemczech. 

Studiował filozofię oraz historię sztuki na uniwersytecie w Kolonii. Reżyserii i aktorstwa uczył się  

w szkole Maxa Reinhardta w Wiedniu. Od 1966 roku działał w obszarze aktorstwa i reżyserii, pełniąc 

także funkcję dyrektora teatrów. Stworzył ponad 80 inscenizacji w niemieckojęzycznych teatrach 

miejskich i państwowych, a także liczne przedstawienia w teatrach i instytucjach za granicą (także w 

języku danego kraju).  

Wśród jego realizacji najwięcej opiera się na inscenizacjach w przestrzeni publicznej, czego 

przykładem jest choćby „Zagłada Titanica” (oparta na poemacie Hansa Magnusa Enzensbergera), 

zrealizowana m.in w Montrealu i Weimarze, czy prezentowany w 2006 roku w Warszawie „Wirtualny 

most na Wiśle”, za który reżyser otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP. Stephan Stroux jest 

znany także ze swoich interdyscyplinarnych i międzykulturowych projektów. Tworzył widowiska 

między innymi dla Europejskiej Stolicy Kultury (Berlin 1988, Lizbona 1994 i Weimar 1999) oraz dla 

Unicefu. 

Stroux w swojej twórczości często dotyka kwestii historii, dziedzictwa kulturowego, tożsamości,  

religii, etyki i godności ludzkiej. W zbiorze zatytułowanym „Prawdziwy koniec wojny jest przed jej 

początkiem” zebrał znakomite i poruszające opowiadania autorstwa czołówki polskich i niemieckich 

pisarzy różnych pokoleń (m.in. Volkera Brauna, Matthiasa Goritza, Dursa Grunbeina, Wojciecha 

Jagielskiego, Mariana Pankowskiego, Silke Scheuermann, Salinii Stroux, Wojciecha Tochmana, Olgi 

Tokarczuk i Magdaleny Tulli).  
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Projekty Strouxa to przede wszystkim ogromny ładunek emocji i powiązań, nie zawsze prostych do 

odczytania dla odbiorcy. „Myślę, że powinniśmy mieć więcej zaufania do tego, co nazywa się 

emocjonalną pamięcią widza. Widz jest w stanie odczytać znacznie więcej, niż tylko snującą się po 

powierzchni opowieść. Próbujemy stworzyć kompozycję, która wywołuje u odbiorcy skojarzenia 

oparte na jego własnych przeżyciach, jego własnych emocjach" - tłumaczy Stroux. 

Stroux został wyróżniony licznymi nagrodami i odznaczeniami, m.in.: tytułem „Przyjaciel Tybetu” 

nadawanym przez Dalai Lamę, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej czy 

Medalem Walentego Roździeńskiego i in. 

Wśród najważniejszych jego projektów należy wymienić: 

 JACQUES OU LA SOUMISSION i LA CANTATRICE CHAUVE – współreżyseria z Eugènem Ionesco 

 Odtwórca głównych ról w teatrze i telewizji, m.in. Jerry O'Cary w PINKVILLE George’a 

Taboriego 

 Namibia, Windhoek: MATUTURA, festiwal kulturalny i projekt teatralny w ramach obchodów 

odzyskania niepodległości Namibii, filmowa dokumentacja niepodległości Namibii i projektu 

teatralnego MATUTURA, w ang. i niem. wersji językowej 

 Holandia, Amsterdam - Stadsschouwburg: QUAI OUEST Bernarda – Marie Koltèsa 

 Portugalia, Porto: LEONCE UND LENA – nagroda za spektakl roku 

 Portugalia, Lizbona: DER PARK Botho Straußa, Teatro da Cornucopia 

 Chile, Santiago, Conception, Lota, Puerto Montt: BALADA DE LOS CONDENADOS A SONAR 

Juana Radrigana 

 Portugalia, Lizbona: DAS SPIEL VOM FRAGEN Petera Handke, Teatro da Cornucopia,  

w ramach festiwalu „Lizbona – Europejska Stolica Kultury 94“. 

 Kanada, Montréal: DER UNTERGANG DER TITANIC Hansa Magnusa Enzensbergera  

w Montréalu, Monument National. 

 Portugalia, Angola, Mozambik, Cabo Verde, São Tomé e Principe/ Guinea Bissau/ Brasil: 
QUEM COME QUEM „WER FRISST WEN“ Podsumowanie projektu „A Viagem ao Centro do 
Circulo“. Opracowanie tekstu sztuki i spektaklu „QUEM COME QUEM“ z udziałem 14 
aktorów, muzyków, tancerzy z siedmiu krajów i trzech kontynentów.  

 Niemcy, Essen: UNION DER FESTEN HAND – wystawienie scenicznej adaptacji powieści Erika 
Regera w byłych budynkach przemysłowych Niemiec Zachodnich, pomnikach historii XX 
wieku  

 Polska, Warszawa: WIRTUALNY MOST NA WIŚLE – projekt upamiętniający wraz ze 150 
artystami z Niemczech i Polski Powstanie Warszawskie z 1944 roku 

 Polska, Katowice: PAMIĘĆ PRACY – instalacja na temat historii i kultury przemysłowej, a także 
przeobrażania się świata i stosunku do pracy i natury 
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KONCERTY 

Religions or Conversions 

Podstawowym elementem tożsamości europejskiej jest kwestia religii. Dolny Śląsk od zawsze był 

miejscem konfrontacji i wojen wyznaniowych – od walk między chrześcijanami a muzułmanami, po 

Wojnę 30-letnią. Ten wyjątkowy koncert pokazuje muzyczne dziedzictwo trzech głównych religii 

Europy – chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Na jednej scenie zostaną zaprezentowane pieśni 

żydowskie i starochrześcijańskie, a także rytualny taniec Sufi.  

Każdego dnia usłyszymy brzmienia tradycyjnych polifonicznych pieśni gregoriańskich oraz 

chrześcijańskich pieśni z Korsyki w wykonaniu aktorów jednego z najbardziej wyrazistych  

i utytułowanych zespołów teatralnych w Polsce – Teatru Zar. 

Tuż obok chrześcijańskich pieśni odbywać będzie się koncert tradycyjnej żydowskiej muzyki religijnej. 

Pieśni zaprezentowane przez Bente Kahan – żydowską aktorkę, pieśniarkę, reżyserkę  

i dramatopisarkę – pochodzą z różnych regionów Europy.  

Ostatnią religią, z której dziedzictwem muzycznym spotkamy się na Dworcu Świebodzkim będzie 

islam. Podczas muzycznego performance’u „Dance of the Dervish” zobaczymy tureckiego artystę 

Mustafę Konucku, który zaprezentuje elementy kultury sufi. Usłyszymy tradycyjne brzmienia ney 

(dźwięki wydobywane z fletu wykonanego z trzciny), a także zobaczymy tradycyjny wirujący taniec 

derwiszów zwany sema. 

Autorzy nie zamierzają dokonywać wartościowania i oceny trzech monoteistycznych religii, lecz nie 

chcą także pomijać uczuć religijnych ludzi, którzy przez kulty pogańskie nadawali sens swojemu życiu. 
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Only a human being – Bente Kahan 

Bente Kahan - aktorka, pieśniarka  

i reżyserka, jest także jedną  

z najaktywniejszych promotorek 

kultury żydowskiej w Polsce.  

W swoim koncercie 

zatytułowanym „Only a human 

being” Kahan zaśpiewa 

interpretacje poezji Tadeusza 

Różewicza w tłumaczeniu Joanny 

Trzeciak. Pierwszy raz artystka 

zaprezentowała materiał  

w czerwcu 2015 roku z okazji 10-

lecia istnienia Centrum Kultury  

i Edukacji Żydowskiej w synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu. 

 

 

Respect for Living – Julia Marcell 

Do projektu Organizatorzy zaprosili także jedną z czołowych 

piosenkarek i autorek tekstów młodego pokolenia – Julię 

Marcell. Laureatka Paszportu Polityki zaczynała od 

klasycznego punku, by ewoluować w stronę brzmień pop  

i indie rock. W jej kompozycjach można odnaleźć wiele 

gatunków muzycznych od brzmień alternatywnych po pop. 

Julia w swoich tekstach skupia się głęboko na wartościach 

bliskich człowiekowi, ludzkiej godności, a także komunikacji  

i relacjach międzyludzkich. W jej twórczości pobrzmiewa ton 

troski o to, co dzieje się w dzisiejszym świecie. Ze względu 

na punkty styczne autorzy projektu „Niedokończony Dom, 

przemieszczający się ludzie, ruchome granice/european 

songlines” zaprosili Julię Marcell do współpracy, by 

zagranym koncertem nadała unikalny charakter całemu 

projektowi. Podczas „Respect for Living” artystka zagra 

utwór specjalnie skomponowany i zadedykowany 

projektowi oraz wybrane kompozycje z dotychczasowego 

dorobku, które wpisują się w tematykę przedsięwzięcia. 
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Between saetas and flamenco - Borja Soto 

Podczas muzycznych podróży w ramach projektu „Niedokończony Dom” nie zabraknie również 

brzmień flamenco oraz saeta. Saeta to rodzaj spontanicznej pieśni religijnej, która wywodzi się  

z żydowskiej muzyki obrzędowej. Od mniej więcej XVI wieku towarzyszyła procesjom w trakcie 

katolickiego Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii. W swoim charakterze saeta czerpie bardzo wiele  

z flamenco, choć forma i styl obu typów bardzo ewoluowała na przestrzeni wieków.  

Tradycyjne hiszpańskie dźwięki zaprezentuje jedyny żyjący w Polsce śpiewak flamenco – Borja Soto – 

pochodzący ze słynnej cygańskiej rodzinny z Sewilli. Na gitarze akompaniować będzie mu Damian 

Kowaliński.  

 

Koncert – Bastiaan Maris 

Pracując z parą, ogniem i dźwiękiem, Bastiaan Maris w swojej 

twórczości kreuje żywe obrazy. Artysta przekształca techniczne 

elementy w złożony organizm. Jego instalacje będą miały za zadanie 

przywrócić życie nieczynnemu dziś Dworcowi Świebodzkiemu. 

Opuszczona stacja kolejowa, która była świadkiem wielu 

indywidualnych historii ludzi zmuszonych do migracji, nie spełnia już 

swojej podstawowej funkcji. Za pomocą różnorodnych narzędzi  

i technik pirotechnicznych Maris nada nowe artystyczne życie miejscu, 

które widziało setki tysięcy odjeżdżających i przyjeżdżających ludzi. 
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CZYTANIA 

Tożsamość dolnośląska: Olga Tokarczuk 

Olga Tokarczuk i jej twórczość będzie 

jednym z głównych głosów artystycznej 

refleksji nad europejską tożsamością. 

Jedna z czołowych polskich pisarek, 

eseistek oraz poetka w swojej twórczości 

wielokrotnie dotykała kwestii tożsamości 

kulturowej Europy oraz Polski. Tokarczuk 

zaprezentuje tekst o tożsamości 

dolnośląskiej, który zostanie stworzony 

przez nią specjalnie na potrzeby projektu 

„Niedokończony dom, przemieszczający 

się ludzie, ruchome granice/european 

songlines”. W materiale poetka analizuje 

tożsamość Dolnego Śląska i przez jej 

pryzmat próbuje zrozumieć, co dokładnie 

mamy na myśli, gdy mówimy  

o tożsamości europejskiej. Tekst będzie 

stanowił swoisty manifest całego 

projektu. 

 

 

Księgi Jakubowe: Olga Tokarczuk 

Porzucanie jednej wiary i stawanie się wyznawcą innej prawdy, to jeden z tematów, jakie 

odnajdujemy w powieści Olgi Tokarczuk „Księgi Jakubowe”. Pytanie o religię, prawdę i to, co 

ukształtowało tożsamość dzisiejszej Europy jest pytaniem, które stawiają autorzy projektu 

„Niedokończony dom, przemieszczający się ludzie, ruchome granice/european songlines”.  

Ostatniego dnia pisarka będzie czytać fragmenty swojej najgłośniejszej książki, uhonorowanej 

nagrodą Nike. 
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Transfer!: Matthias Göritz  

We Wrocławiu Matthias Göritz znany jest przede wszystkim ze swojego udziału w głośnym spektaklu 

„Transfer!” Jana Klaty we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. Göritz spotkał się już ze Stephanem 

Strouxem przy okazji wydania książki „Prawdziwy koniec wojny jest przed jej początkiem”, w której 

poza twórczością poety można znaleźć także teksty Volkera Brauna, Dursa Grunbeina, Wojciecha 

Jagielskiego, Mariana Pankowskiego, Silke Scheuermann, Salinii Stroux, Wojciecha Tochmana, Olgi 

Tokarczuk i Magdaleny Tulli. 

W projekcie „Niedokończony Dom, przemieszczający się ludzie, ruchome granice/european 

songlines” Göritz kontynuuje rozpoczęte przy „Transferze!” prace w jeszcze szerszym kontekście. 

Poeta w swoich tekstach porusza tematy tożsamości i godności ludzkiej, przyglądając się 

współczesnemu ruchowi uchodźców i analizując historię wrocławskich migracji. 

Göritz przeczyta fragmenty sztuki „Transfer!” na podstawie swojej książki „Krótki sen Jakoba Vossa”.  

W czytaniu wykorzystano fragment scenariusza spektaklu „Transfer!”  

autor fragmentu: Matthias Göritz,  

reżyseria: Jan Klata,  

teatr: Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego,  

premiera: 18.11.2006 r. 
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SPEKTAKL 

Don’t be so sure that you are legal 

Spektakl jest multimedialnym widowiskiem, które porusza tematykę wędrówek i migracji ludzi  

w Europie. Za pomocą różnych form sztuki, jak teatr, film, performance, dźwięk, światło czy 

fotografia, autorzy starają się skłonić do refleksji na temat przyczyn, potrzeb i faktów związanych z 

ludzkimi wędrówkami.  

W spektaklu udział wezmą aktorzy Teatru Polskiego we Wrocławiu (Małgorzata Gorol, Adam 

Szczyszczaj, Marta Zięba), a także artyści związani na co dzień z Instytutem Grotowskiego we 

Wrocławiu (Ditte Berkeley, Matej Matejka, Agnieszka Ćwieląg). O oprawę muzyczną przedstawienia 

zadba Jan Tilman Schade – sławny multiinstrumentalista, który od lat tworzy muzykę filmową do 

wielu produkcji fabularnych i dokumentalnych w Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii, Włoszech i 

Japonii. 

Dzisiejszy opuszczony Dworzec Świebodzki we Wrocławiu był świadkiem setek tysięcy 

indywidualnych historii ludzi, którzy byli zmuszeni opuścić Dolny Śląsk lub przybywali doń z odległych 

wschodnich regionów. Na podstawie kilkudziesięciu wywiadów, filmów, dźwięków i zdjęć Stephan 

Stroux poddaje refleksji to, czym dla człowieka jest jego dom i co może oznaczać konieczność jego 

opuszczenia. Jak w tej sytuacji zabrać ze sobą choć część dotychczasowej tożsamości lub w jaki 

sposób zacząć budować nową? Sięgając do swojego DNA dowiedzielibyśmy się, że historia migracji 

dotyczy każdego z nas. Ostatnie wydarzenia pokazują nam, jak krucha i ulotna jest absolutna 

pewność swojego świata, tożsamości czy narodowości.  

Reżyser w sposób bezpośredni zaczepia widza, mówiąc „Nie bądź tak pewny, że Ty jesteś tu legalnie”. 

Nie jest to bowiem kwestia paszportu czy obywatelstwa, ale umiejętności egzystencji oraz akceptacji 

innych wokół. Jedynym sposobem by być „legalnym” jest wzajemny szacunek i akceptacja osoby,  

z którą rozmawiasz. 
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FILMY 

Pustynia 

W filmie „Pustynia” przywołano historie ludzkich 

wędrówek, szukając śladów wygnanych, którzy udali 

się w podróż ku „ziemi obiecanej”. Pejzaż pustyni to 

przestrzeń uniwersalna, która może reprezentować 

każde miejsce i czas. Ślady na piasku znikają i 

pojawiają się bez końca. Czy byli to ludzie zmuszeni 

opuścić Wrocław lub przybyli doń po 1945 roku? Czy 

są to ślady wszystkich, którzy muszą opuścić swe 

domy dzisiaj? 

W obraz zaangażowali się aktorzy wrocławskich scen 

teatralnych oraz ponad 40 statystów. Wśród nich 

zobaczymy m.in. Adama Szczyszczaja, Ditte Berkeley 

Małgorzatę Gorol czy Martę Ziębę. Film będzie 

jednym z elementów instalacji dramatycznej projektu 

„Niedokończony dom, przemieszczający się ludzie, 

ruchome granice/european songlines”, który będzie 

można zobaczyć podczas spektaklu „Don’t be so sure 

that you are legal”. 
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Ślęża 

Jednym z podstawowych elementów europejskiej tożsamości jest religia. Człowiek od zawsze starał 

się nadać sens swojemu istnieniu i próbował uporać się z lękiem egzystencjalnym, kreując sobie 

bogów. Obecnie mówi się o Europie chrześcijańskiej, zapominając o bogatej historii Europy 

żydowskiej czy o wielkim wpływie islamu na kształtowanie się kultury europejskiej. Warto jednak 

pamiętać, że potrzeba religijności istniała jeszcze długo zanim pojawiły się „religie księgi”. 

Film „Ślęża” to obraz, 

który opowiada  

o potrzebie religijnej 

człowieka w odniesieniu 

do pierwotnego ludzkiego 

instynktu przetrwania. 

Akcja filmu osadzona jest 

w jednym z najstarszych 

miejsc kultów pogańskich 

– na górze Ślęży. W 

obrazie zestawiono wiele 

religii, symbolizm Polski 

katolickiej przenika się w 

nim z pogaństwem. Nie 

bez powodu, jako miejsce 

akcji wybrano Dolny Śląsk – centrum wielu konfliktów, w tym także tych o charakterze wyznaniowym 

– chcąc pokazać, że człowiek rzucony w wir wojny ma jeden podstawowy cel: przetrwać.  

W główną rolę w filmie wcieliła się jedna z najznakomitszych aktorek teatralnych scen niemieckich 

Barbara Nüsse. 
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WYSTAWY 

Uciekając 

Spoglądając na historię ludzkości, można z łatwością dojść do wniosku, że świat jest ogromnym 

obozem dla uchodźców. Jednostki, grupy, a nawet całe narody przemieszczały się i mieszały ze sobą 

we wszystkich epokach. Były i są ku temu różne powody: religijne, polityczne, gospodarcze, 

ekologiczne. W ramach projektu zaprezentowana zostanie wystawa 64 karykatur najlepszych 

autorów z całej Europy. Rysunki w sposób humorystyczny i niezwykle celny odnoszą się do 

najbardziej aktualnych kwestii współczesnej sceny politycznej (religijności europejskiej, uchodźców, 

terroryzmu i tożsamości europejskiej). Wystawa odzwierciedla skutki tych zjawisk w naszej obecnej 

Europie. Już w 1867 roku znany francuski karykaturzusta Honoré Daumier pokazał, jak krucha jest 

według niego europejska równowaga. Czy wiele zmieniło się od tamtych czasów? 

Kolekcję zebrał i przygotował Koos van Weringh. 

Marek Raczkowski – Jak znieść, co nieznośne 

Wystawa karykatur Marka 

Raczkowskiego pokaże,  

w charakterystyczny dla autora 

sposób, jak radzić sobie z tym, czego 

nie można znieść. Rysunki pełne 

humorystycznych odniesień  

w bezlitosny sposób obnażają ludzkie 

zachowania i reakcje na otaczającą 

rzeczywistość. 

Meeting Faces 

Intencją autorów projektu jest 

wyraźne zaznaczenie, że każdy 

uchodźca to przede wszystkim 

indywidualna istota ludzka, która 

niezależnie od siebie znalazła się  

w takiej sytuacji. Dlatego mówiąc  

o migracjach unikamy abstrakcyjnego 

pojęcia „uchodźcy”, chcąc mówić  

o człowieku. 

Na wystawie zostaną 

zaprezentowane portrety twarzy 

ludzi, którzy zostali zmuszeni zostawić 

swój dom, by ruszyć w niebezpieczną 

wędrówkę poszukując 

bezpieczniejszego miejsca do życia. 

Oglądając ich twarze widzowie stają 

oko w oko z indywidualnymi historiami jednostek. 
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INSTALACJE 

Majdan 

Instalacja Majdan, odwołując się do niedawnych wydarzeń na Ukrainie, przypomina, że ludzie mają 

prawo do walki o swoje prawa oraz do demokracji. Tożsamość jest budowana i podtrzymywana tylko, 

gdy umiemy zrozumieć i określić siebie, respektując jednocześnie innego człowieka. Spotkanie z „tym 

drugim” przynosi bowiem refleksje, że każdemu z nas należą nam te same podstawowe prawa, 

kierują nami te same potrzeby. Wolność nie jest bowiem kwestią narodowości czy paszportu, ale 

uznania siebie nawzajem i wzajemnej akceptacji swoich praw do życia. 
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MIEJSCA 

 WYSTAWY, KONCERTY, SPEKTAKL 

Dworzec Świebodzki we Wrocławiu 

pl. Orląt Lwowskich 20C 

Wrocław 

Teatr Polskie we Wrocławiu 

Scena na Świebodzkim 

pl. Orląt Lwowskich 20 

Wrocław 

 BANKIET 

Stacja Dizajn 

pl. Orląt Lwowskich 20 

Wrocław 

 

BILETY 

Sprzedaż biletów na wydarzenie odbywa się wyłącznie na miejscu przed wejściem.  

Ceny biletów: 

normalne/ulgowe: 1 zł 

 

STRONY PROJEKTU 

www.niedokonczonydom.pl 

www.facebook.com/niedokonczonydom  

 

ORGANIZATOR 

Europa Oculta we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu i Europejską 

Stolica Kultury Wrocław 2016 
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Naszemu projektowi wsparcia udzieliły liczne instytucje dyplomatyczne, firmy zaangażowane 

społecznie i kulturalnie oraz redakcje. 

 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 

 

Monika Łuczkowska 

monika.luczkowska@gmail.com 

GSM +48 792 582 272 
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