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TEATROTEKA

Teatroteka is a series of film adaptations of work by young Polish playwrights, produced by Documentary and Feature
Film Studios, Poland’s largest state-owned film production company.

Teatroteka  represents  a  new  way  of  thinking  about  adaptations  of  theatrical  works,  in  both  the  artistic  and  the
production  contexts.  The  films  are  created  by  young  artists,  often  making  their  debuts;  thanks  to  technical  and
infrastructure support they manage to make intriguing, innovative works.

The idea of the project is to use the potential of film technology to bring to the screen the richest achievements of young
Polish playwrights: contemporary works, texts that are often written in a “post-dramatic” form, differing in their styling
and conventions from classical drama.

Over the past 15 years, a new generation of authors writing for the stage has arisen in Poland. They have created their
own original language, means of expression and form, and have also enriched contemporary drama by introducing
questions  that  concern  young  people,  and  their  way  of  perceiving  the  reality  that  surrounds  us.  Young  Polish
playwrights deserve to be promoted, to be made known to a broader audience: This is the main goal of the project.
Appreciating the educational value of Teatroteka, in 2015 a nationwide education program, Teatroteka Creativity Lab,
was created, including educational activities for young people based on the works that are performed.

TEATROTEKA

Teatroteka to projekt Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych o charakterze artystycznym i edukacyjnym.

Teatroteka to nowy etap w myśleniu o ekranizacjach teatralnych, tak w kontekście artystycznym, jak i realizacyjnym.
Ekranizacje  tworzone  przez  młodych,  często  debiutujących  twórców,  przy  wsparciu  technologii  i  infrastruktury
filmowej,  pozwalają  na  realizację  ciekawych,  nowatorskich  utworów.  Projektowi  od  samego  początku  przyświeca
również cel jego szerokiej dystrybucji i dostępności.

Ideą projektu jest wykorzystanie potencjału technologii filmowej do ekranizacji najbardziej wartościowych osiągnięć
„młodej” polskiej dramaturgii teatralnej. Sztuki współczesne, to teksty napisane często w formie „postdramatycznej”,
odmienne w swej stylistyce i konwencji od klasycznego dramatu.

W ciągu ostatnich piętnastu lat zaistniało w Polsce nowe pokolenie autorów piszących dla teatru. Stworzyli oni swój
oryginalny język, sposób obrazowania, formę, a także wzbogacili dramat współczesny o problematykę dotyczącą ludzi
młodych i o ich sposób postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. „Młoda” polska dramaturgia zasługuje na jej
propagowanie, na zapoznanie z nią szerszego kręgu odbiorców – jest to główny cel edukacyjny projektu.



IHUMANS

Summary:
A work of social science-fiction. Advanced technology has created humanoid beings designed to fill the human need for
closeness with another person. After a break-up, the protagonist decides to purchase such a humanoid, an ideal partner 
whose programming is tailored to her individual needs. Things get complicated when the robot begins to feel and even 
suffer. Though a comedy, the play addresses the problems of artificial intelligence as well as the complex nature of 
human needs, and a woman's needs in particular.

Cast: Anna Ilczuk, Mateusz Damięcki, Philippe Tłokiński, Katarzyna Figura, Krzysztof Dracz, Rozalia Mierzicka, 
Rafał Maćkowiak, Mariusz Zaniewski, Mariusz Grydlik, Małgorzata Ścisłowicz.
Director: Katarzyna Trzaska
Running time: 61'
Year of Production: 2016

HUMANI

Streszczenie:
Utwór z gatunku socjologicznego science fiction. Rozwinięte technologie pozwalają na stworzenie istot 
humanoidalnych, które mają zaspokoić ludzką potrzebę bliskości innej osoby. Główna bohaterka, po nieudanym 
związku, postanawia kupić humanoida, zaawansowanego technologicznie robota o ludzkim kształcie. Indywidualne 
oprogramowanie pozwala stworzyć partnera idealnego. Sprawa się komplikuje, kiedy robot potrafiący upodobnić się 
do człowieka zaczyna wykazywać zdolność do przeżywania, odczuwania, a nawet cierpienia. Komedia nie pozbawiona 
refleksji o problemie sztucznej inteligencji, a także o skomplikowanej naturze potrzeb człowieka, a w szczególności 
kobiety.

Występują: Anna Ilczuk, Mateusz Damięcki, Philippe Tłokiński, Katarzyna Figura, Krzysztof Dracz, Rozalia Mierzicka,
Rafał Maćkowiak, Mariusz Zaniewski, Mariusz Grydlik, Małgorzata Ścisłowicz.
Reżyseria: Katarzyna Trzaska
Czas: 61’ 
Rok produkcji: 2016



CARRIED AWAY

Summary:
A lyrical comedy in the spirit of “Czech” humour. An absurd story about great love. The fifty year old hero, a loser and 
a failure, decides that for once in his life, he shall work up the courage and perform a heroic deed. He kidnaps a female 
co-worker (a woman he’s in love with since childhood) to free her from her primitive husband and begin a new life with
her. When he transports her to the unoccupied house of his aunt, he realizes what he has actually done. That’s when the 
kidnapped co-worker encourages him and reinforces his conviction that his deed was justified and deeply humane. 
However, this does not change the fact that they will soon have to face the woman’s husband who is in pursuit.

Cast: Agata Kulesza, Andrzej Mastalerz, Tomasz Sapryk, Iza Kuna, Andrzej Konopka
Director: Michał Szcześniak
Running time: 56’
Year of Production: 2017

PORWAĆ SIĘ NA ŻYCIE

Streszczenie:
To liryczna komedia utrzymana w konwencji „czeskiego” humoru. Absurdalna historia wielkiej miłości. 
Pięćdziesięcioletni bohater, życiowy nieudacznik i pechowiec, postanawia raz w życiu zdobyć się na odwagę i dokonać 
heroicznego czynu. Porywa koleżankę z pracy (w której zakochany jest od dzieciństwa), aby uwolnić ją od 
prymitywnego męża i rozpocząć z nią nowe życie. Kiedy wywozi ją do pustego domu swojej ciotki, uświadamia sobie, 
czego w istocie dokonał. I wtedy porwana koleżanka dodaje mu otuchy i podtrzymuje w przeświadczeniu, że jego czyn 
był słuszny i głęboko ludzki. Nie zmienia to jednak faktu, że przyjdzie zmierzyć się obojgu ze ścigającym ich mężem 
kobiety.
Sztuka zwyciężyła w konkursie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i WFDiF na utwór dramatyczny dla TEATROTEKI.

Występują: Agata Kulesza, Andrzej Mastalerz, Tomasz Sapryk, Iza Kuna, Andrzej Konopka
Reżyseria: Michał Szcześniak
Czas: 56' 
Rok produkcji: 2017



YOUR HIGHNESS

Summary:
A young man dies during an expedition to the peak of Kangchenjunga in the Himalayas. His companion, Wanda, 
explains what happened at a press conference. One of the funeral attendees – a documentary film director – suggests 
Wanda return to Kangchenjunga to retrieve the missing climber’s body. Anna, the boy’s girlfriend, joins the expedition, 
upon which a film is to be based, along with her father, Jerzy, Wanda’s friend. The four must contend not only with 
extreme weather but also with their own, complicated past. The play was inspired by material including the biography 
of Polish mountain climber Wanda Rutkiewicz.

Cast: Dorota Kolak, Jacek Romanowski, Agnieszka Żulewska, Krzysztof Czeczot, Kaya Kołodziejczyk.
Director: Agnieszka Smoczyńska
Running time: 52'
Year of Production: 2015

WASZA WYSOKOŚĆ

Streszczenie:
Podczas wyprawy na Kanczendzongę ginie młody chłopak. Towarzysząca mu Wanda tłumaczy na konferencji prasowej, 
jak do tego doszło. Jeden z uczestników pogrzebu, reżyser - dokumentalista, proponuje Wandzie powrót na 
Kanczendzongę – po ciało zaginionego alpinisty. Do wyprawy, z której ma powstać film, dołącza dziewczyna chłopaka, 
Anna oraz jej ojciec Jerzy, przyjaciel Wandy. Cała czwórka musi skonfrontować się nie tylko z surową naturą, ale i z 
własną, niełatwą, przeszłością. Sztuka inspirowana m.in. biografią Wandy Rutkiewicz znalazła się w finale Gdyńskiej 
Nagrody Dramaturgicznej w 2014 roku.

Występują: Dorota Kolak, Jacek Romanowski, Agnieszka Żulewska, Krzysztof Czeczot, Kaya Kołodziejczy
Reżyseria: Agnieszka Smoczyńska
Czas: 52'
Rok produkcji: 2015



DOLCE VITA

Summary:
The play is inspired by Tadeusz Różewicz’s Kartoteka and Fellini’s La Dolce Vita.The inspiration by Różewicz’s drama
is strictly formal - we find the protagonist in an analogous situation. He decides to spend a quiet Sunday in bed. 
However, this doesn’t come to pass as a collection of characters winds through his apartment. The reference to Fellini is
not quite as literal. The drama’s authors asked themselves the question: who could the film’s Marcello be, were he 
transported into contemporary Polish reality? As a result, they created a not devoid of humour and criticism towards the 
hero, spiritual portrait of today’s thirtysomethings.

Cast: Dawid Ogrodnik, Agnieszka Żulewska, Julia Wyszyńska, Łukasz Ignasiński, Gabriela Muskała, Jan Frycz, Roma 
Gąsiorowska, Marcin Januszkiewicz, Tomasz Mycan, Katarzyna Herman, Tomasz Karolak, Natalia Łagiewczyk, 
Katarzyna Cynke.
Director: Lena Frankiewicz
Running time: 65’
Year of Production: 2016

DOLCE VITA

Streszczenie:
Sztuka – jak piszą autorzy – inspirowana jest „Kartoteką” Tadeusza Różewicza i filmem „Dolce Vita” Felliniego. 
Inspiracja dramatem Różewicza jest oczywista, chociaż czysto formalna. Poza kilkoma krótkimi cytatami  z 
„Kartoteki”, analogiczna jest przede wszystkim sytuacja, w jakiej zastajemy bohatera. Postanawia on spokojnie 
spędzić niedzielę we własnym łóżku. Jednak nie będzie mu to dane, bowiem przez jego mieszkanie przewinie się galeria 
postaci. Nawiązanie do Felliniego jest mniej dosłowne. Twórcy dramatu zadają sobie pytanie: kim mógłby być filmowy 
Marcello przeniesiony w polskie, współczesne realia?  W efekcie powstaje, nie pozbawiony humoru i krytycyzmu wobec 
bohatera, portret duchowy dzisiejszych trzydziestoparolatków.

Dzisiejszy polski Marcello z Dolce vita jest nieźle sytuowany, realizuje się zawodowo, używa życia. A jednak czuje się 
wewnątrz pusty, wyjałowiony i nieszczęśliwy. Każde jego marzenie o stworzeniu lub przeżyciu czegoś wyjątkowego 
rozbija się o poczucie własnej pospolitości i niedojrzałości.

Występują: Dawid Ogrodnik, Agnieszka Żulewska, Julia Wyszyńska, Łukasz Ignasiński, Gabriela Muskała, Jan Frycz, 
Roma Gąsiorowska, Marcin Januszkiewicz, Tomasz Mycan, Katarzyna Herman, Tomasz Karolak, Natalia Łagiewczyk, 
Katarzyna Cynke.
Reżyseria: Lena Frankiewicz
Czas: 65'
Rok produkcji: 2016


