


Wszyscy wiemy, że tabliczka „Exit” umieszczana w sklepach, biurach czy innych

miejscach publicznych oznacza wyjście awaryjne. Dla mojej ekipy praca w tym

teatrze stała się czymś takim. Pomaga wyjść z niewoli niepełnosprawności.

Maciej Sikorski

Założyciel Teatru EXIT



Teatr EXIT, powstał w listopadzie 2016 roku w Krakowie, w ramach warsztatów

terapii  zajęciowej Stowarzyszenia  „KLIKA”,  które na różne sposoby  aktywizuje

osoby  z  niepełnosprawnościami.  To  MIEJSCE  SPOTKANIA artystów

niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.  

Teatr  EXIT  to  przestrzeń,  w  której  spotykają  się  DWA  ŚWIATY –  osoby

niepełnosprawne,  w  zdecydowanej  większości  bardzo  chore  –  cierpiące  na

wielokończynowe  porażenie  mózgowe,  niewidome,  niepełnosprawne

intelektualnie oraz artyści o uznanym dorobku. Te pozornie odległe światy łączy

WSPÓLNA  PASJA  –  TEATR  I  MUZYKA. Ich  spotkanie  sprowadza  się  

do  wzajemnego  uczenia  się  siebie.  Tylko  wówczas  możliwe  jest   prawdziwe

przyjecie siebie nawzajem, czyli wspólna WYMIANA DARÓW. 

Świat  artystyczny  w  wielkiej  swej  części  utkany  jest  z  egoizmu,  chęci

błyszczenia  przed  innymi.  W  naszym  teatrze  próbujemy  odnaleźć  się  

w  sytuacji  dzielenia  naszymi  zdolnościami.  Ufamy,  że  otrzymaliśmy  je  

po to, żeby służyć nimi innym ludziom. Dla zaprzyjaźnionych z nami ludzi sztuki

osoby niepełnosprawne są wielkim darem. Oni również mogą się tu bardzo wiele

nauczyć.  Tego  jak  WAŻNY  JEST  DRUGI  CZŁOWIEK,  jak  WAŻNE  SĄ  RELACJE,  

że  można  zachwycić  się  drugim  człowiekiem  tak  po  prostu,  bez  chęci

skorzystania na znajomości, tak typowej dla „normalnego” świata.

W  Teatrze  EXIT  SZUKAMY  WSPÓLNIE  PRAWDZIWEGO  PIĘKNA, 

a nie  atrakcyjności.  Chcemy naszą sztuką budować człowieka,  prowadzić go  

ku  prawdziwemu  szczęściu,  a  nie  ulotnej  przyjemności,  którą  jakże  często  

ze szczęściem mylimy. Nasza twórczość opiera się w wielkiej części na Słowie

Bożym,  gdyż  wierzymy,  że  to  ono  ma  moc  zmieniać  ludzi  i  prowadzić  ich  

do prawdziwego szczęścia. MAMY AMBICJĘ TWORZYĆ RZECZY PIĘKNE w świecie

zawłaszczonym przez brzydotę. Nie chcemy skandalu czy szyderstwa, CHCEMY

SPOTKANIA I RELACJI. 

Pragniemy budować przykład dla ludzi chorych i MÓWIĆ IM, ŻE JEST NADZIEJA, 

że nie można się poddawać. Osobom zdrowym zaś pragniemy pokazać piękno

wynikające z dzielenia się i pomagania innym.

     Maciej Sikorski 



NASZ ZESPÓŁ

w obiektywie Kamili Kansy (Laury Makabresku)



 Maciej Sikorski

    Zbigniew Łuczyński  

 Kamil Padlikowski



 

 Beata Nowosielska   

 

 

  
 Ekipa Exit

 

 Marcin Konik



  

 Ryszard Waligóra

Tadeusz Dylawerski   

                Tomasz Balon        



NASZE SPEKTAKLE I FILMY



PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI

grudzień 2019

To  było  absolutnie  niezwykłe  doświadczenie.  Jakby  docieranie  do  jądra

miłości, patrzenie na nią po zdjęciu wszystkich "światowych" filtrów 

- sztucznej atrakcyjności, wybujałego erotyzmu i pustych, emocjonalnych

gier.  Docieranie  do  całkiem  nieznanych obszarów  -  uczuć czystych i  ich

obrazu bez  krzywego  zwierciadła.  Wszystko  to  wydarzyło  się  w  trakcie

realizacji  naszego  spektaklu  "Pieśń  nad  pieśniami",  który  zainaugurował

czwarty rok naszej działaności.

Scenariusz / adaptacja „Pieśni oad Pieśniami” - Maciej Sikorski

Reżyseria - Maciej Sikorski

Muzyka – Adam Szewczyk

Scenografia – Anna Mendera

Występują:

Natalia Lewandowska

Marcin Konik

Asia Sych

Ryszard Waligóra

Kamil Padlikowski

Adam Szewczyk

Tomasz Drozdek

ze  specjalnym  udziałem  kwartetu  smyczkowego  ze  Szkoły  Muzycznej  

II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie

        

         

         Natalia Lewandowska  
                       Marcin Konik



JONASZ

listopad 2019

To nasz drugi film, steatralizowana fabuła, będąca adaptacją biblijnej księgi

Jonasza.  Oszczędny  w  formie,  ascetyczny,  mocno  symboliczny,  z  dużą

ilością  długich  ujęć  i  zbliżeń  z  nieśpiesznym  obrazem  i  kadrami,  które

ożywają niczym malarskie  płótna. To  opowieść dziejąca się  niejako poza

czasem. Bez wskazywania kontekstów historycznych. W filmie pojawia się

kilka obiektów, w tym szkielet wielkiego wieloryba, płetwala błękitnego o

długości ok. 10 metrów. Film stara się wykorzystywać walory dramatyczne

niepełnosprawnych  aktorów  oraz  dużą  sugestywność  i  plastyczność

scenografii.  Opowieść  o  Jonaszu  odbywa  się  w  dwóch  przestrzeniach  

- w obiekcie przemysłowym (hala starej odlewni żeliwa w Oświęcimiu) i na

scenie teatru "Łaźnia Nowa" w Krakowie. W tutułowej roli Jonasza wystąpił

chory na porażenie mózgowe Bawer Aondo-Akaa. Towarzyszą mu aktorzy

Teatru  EXIT  i  aktorzy  zawodowi.  Emocje  towarzyszące  filmowi  buduje

również muzyka, która przy pomocy żywych instrumentów oddaje, bardzo

istoną w historii  Jonasza,  grozę burzy i  lęku.  Artyści wykonują 4 utwory,

będące  intergralną  częścią  opowieści.  Adam  Szewczyk,  kompozytor

muzyki,  zaprosił  do  wspólnego  grania  wybitnych  muzyków:  Adama

„Szabasa“  Kowalewskiego  -  kontrabas,  Bogusława  Kaczmara  -  piano,

Tomasza  Drozdka  –  perkusionalia.  Na  sksofonie  zagrał  w  tym  składzie

niewidomy artysta, aktor eatru EXIT - Ryszard Waligóra.

Scenariusz / adaptacja „Księgi Jonasza” 

- Maciej Sikorski

Reżyseria 

 - Maciej Sikorski, ks. Roman Sikoń SDB

Muzyka – Adam Szewczyk

Scenografia – Olgierd Chmielewski

Występują:

Bawer Aondo-Akaa, Marcin Konik 

Tomasz Balon, Zbigniew Łuczyński

Beata Nowosielska, Ryszard Waligóra

Stanisław Banaś, Tadeusz Dylawerski



WYJŚCIE

listopad 2019

"Wyjście"  to  51  minutowy  dokument  opowiadający  o  niecodziennej

codzienności teatru EXIT. Jest to zapis prób, koncertów i trasy teatru ze

spektaklem  „Genesis”.  W  filmie  obok  aktorów  EXITu  pojawia  się  Marek

Piekarczyk,  śpiewający  w  spektalku  piękn  ztuce,  w  której  chodzi  o  coś

znacznie więcej niż tylko o sztukę. Film jest pięknym obrazem wspólnoty.

Scenariusz – Joanna Zając, Michał Król

Reżyseria – Michał Król

Zdjęcia  –  ks.  Roman  Sikoń  SDB,  Michał  Król,  Damian  Kurzawa,

PeterSzarkowski

Występują:

Ryszrad Waligóra

Zbigniew Łuczyński

Beata Nowisielska

Marcin Konik

Tomasz Balon

Tadeusz Dylawerski

Maciej Sikorski

Kamil Padlikowski

ze specjalnym udziałem 

Marka Piekarczyka



GENESIS

maj 2018

Spektakl w konwencji teatru cieni, z muzyką na żywo, oparty na biblijnych

tekstach  „Księgi  Rodzaju”,  a  opowiadający  o  stworzeniu  świata.

Niepełnosprawni i pełnosprawni aktorzy Teatru EXIT, poprzez dialog światła

i  cieni  wpisany  w  fantastyczną  senografię  obrazów  ze  starych  rycin,

próbują  dotknąć  Tajemnicy  początku  życia.  Przejmująca  muzyka  i  pieśń

zaśpiewana  przez  spacjalnego,  muzycznego  gościa  spektaklu  –  legendę

polskiej  muzyki  rockowej,  Marka  Piekarczyka,  wywołują  ogromne

wzruszenie widzów. Po spektaklu następuje spotkanie. Zaproszeni goście

będący  przedstawicielami  różnych gałęzi  nauki  próbują odpowiedzieć na

pytanie  o związki  współczesnej fizyki  i  biblijnego opisu stworzenia świat

oraz  aktualności  Księgi  Rodzaju  w  kontekście  współczesnych  zagrożeń

cywilizacyjnych.

Scenariusz / adaptacja „Księgi Rodzaju” – Maciej Sikorski

Reżyseria – Maciej Sikorski i Tadeusz Dylawerski

Muzyka – Adam Szewczyk

Scenografia – Olgierd Chmielewski oraz Ania Mendera

Występują:

Ryszrad Waligóra

Zbigniew Łuczyński

Marcin Konik

Tomasz Balon

Tadeusz Dylawerski

Maciej Sikorski

Kamil Padlikowski

Tomasz Kałwak

ze specjalnym udziałem 

Marka Piekarczyka



HIOB

listopad 2017

Etiuda  filmowa  będąca  adaptacją  „Księgi  Hioba”.  Z  cierpieniem  

i samotnością biblijnego Hioba mierzy się Tomasz Balon, niepełnosprawny

aktor,  cierpiący  na  wielokończynowe  porażenie  mózgowe.  Film  staje  się

pretekstem do odważnego podjęcia tematu cierpienia, przed którym nie ma

schronienia. Dla nas, pracujących w środowisku osób niepełnosprawnych

jest  on  wciąż  bardzo  aktualny.  I  bardzo  trudny.  „Świat”  ucieka  jak  może

przed  tym  problemem.  My  chcielibyśmy  stanąć  z  nim  twarzą  w  twarz,

poszukać światła pozwalającego lepiej zrozumieć przedstawiane tu treści.

Stąd też wybór  aktora  do  roli  głównej.  Tomek nie  potrzebuje  grać,  jest  

w nim prawda,  której  nie  byłby w stanie oddać żaden zawodowy aktor.  

Nikt z nich nie przeżył tego co on, nikt nie będzie lepszy w przedstawieniu

tej  postaci.  Po filmie,  zaproszamy  widzów  na  spotkanie  z  gościem,

najczęściej biblistą, wyjaśniającym widzom niełatwe treści „Księgi Hioba”.

Rozmawiamy na temat sensu cierpienia we współczesnym świecie. Całość

przeplatana jest wierszami recytowanymi przez jednego z aktorów Teatru

EXIT, chorego na wielokończynowe porażenie mózgowe – Marcina Konika.

Scenariusz / adaptacja „Księgi Hioba” – Maciej Sikorski

Reżyseria – Maciej Sikorski

Muzyka – Adam Szewczyk

Występują:

Tomasz Balon

Asia Sych

Ryszard Waligóra

Zbigniew Łuczyński

Marcin Konik

Tadeusz Dylawerski

Maciej Sikorski



EXIT

luty 2017

Biblijna  „Księga  Wyjścia”  jest  absolutnie  niesłychana.  Również  dla

współczesnego człowieka. Jest tak samo prawdziwa zarówno dla nas, jak 

i  dla  ludzi  sprzed kilku tysięcy lat.  Wykorzystując narzędzia teatru cieni  

i  muzykę  na  żywo,  staramy  się  pokazać,  jak  bardzo  aktualne  jest  jej

przesłanie.  Podczas   warsztatów  tearalno-muzycznych,  po  spekaklu,

artyści  dialogują  z  widzami  na  temat  jej  aktualności  „tu  i  teraz”.  

Owocem warsztatów jest powstanie piosenki do tekstu losowo wybranego

przez publiczność psalmu i  spontaniczne  ilustrowanie  przy  pomocy  figur

teatru cieni.

Scenariusz / adaptacja Księgi Wyjścia – Maciej Sikorski

Reżyseria – Maciej Sikorski, Tadeusz Dylawerski

Muzyka – Adam Szewczyk

Scenografia – Viola i Olgierd Chmielewscy

Występują:

Beata Nowosielska

Zbigniew Łuczyński

Marcin Konik

Tomasz Balon

Tadeusz Dylawerski

Maciej Sikorski

Adam Szewczyk



SPEKTAKLE ROCZNICOWE

SPEKTAKLE NA ZAMÓWIENIE



JEZDA NA MOSKWĘ

grudzień 2018

Spektakl  historyczny,  połączony  z  warsztatami  dla  dzieci,  zrealizowany  

wg  tekstów  ks.  Józefa  Nideckiego  i  Jana  Kochanowskiego.  

Przedstawienie zrealizowane w konwencji teatru cieni z muzyką na żywo.

 

Scenariusz / adaptacja tekstów Jana Kochanowskiego 

i ks. Józefa Nideckiego – Maciej Sikorski

Reżyseria – Maciej Sikorski

Muzyka – Adam Szewczyk

Scenografia – Olgierd Chmielewski

Występują:

Marcin Konik

Zbigniew Łuczyński

Tadeusz Dylawerski

Maciej Sikorski

Adam Szewczyk



KU JEDNOŚCI

listopad 2018

Unikatowa odsłona przeszłości, poświęcona historii wyjątkowego miejsca

w Polsce, jakim są Kostomłoty. Spektakl realizowany w konwencji teatru

cieni i żywego planu z muzyką na żywo, przedstawiający tragiczną historię

unitów podlaskich od czasu Unii Brzeskiej, przez carskie prześladowania, aż 

po  przymusowe  wysiedlenia  po  II  wojnie  światowej.  Premierę,  podczas

Festiwalu  „Stanica  Jedności”  w  Kostomłotach  poprzedziły  warsztaty

teatralne,  w  których wzięli  udział  uczniowie  Katolickiego  Liceum  im.  C.K.

Norwida  z  Białej  Podlaskiej.  Przedstawienie  przygotowywane  wspólnie  

z uczestnikami warsztatów, którzy występują również na scenie, tworząc

chór śpiewający trzy pieśni w języku starocerkiewnosłowiańskim.

Scenariusz – Maciej Sikorski

Reżyseria – Maciej Sikorski

Muzyka – Adam Szewczyk

Scenografia – Olgierd Chmielewski oraz Ania Mendera

Występują:

Beata Nowosielska

Ryszard Waligóra

Zbigniew Łuczyński

Marcin Konik

Tomasz Balon

Maciej Sikorski

Kamil Padlikowski

gościnnie 

Stanisław Banaś



KOŃSKA DAWKA POEZJI,

CZYLI MARCIN KONIK WIERSZE MÓWI

marzec 2018

Jeden znaszych aktorów, Marcin Konik jest osobą o niezwykłej wrażliwości.

Praktycznie  nie  umie  czytać,  co  nie  przeszkadza  mu  jednak  znakomicie

interpretować  wiersze.  Kiedy  odkryliśmy  ten  wyjątkowy  i  poruszający

widzów  talent  Marcina,  nagraliśmy  czternaście  wierszy  współczesnych

poetów  w  interpretacji  tego  znakomitego  aktora  chorego  na  dziecięce

porażenie mózgowe. Cykl będzie kontynuowany.

 



W REALIZACJI



TOBIASZ

planowana premiera: wrzesień 2020

Zespół EXIT rozpoczął próby tekstowe do filmu „Tobiasz”. Scenariusz jest

adaptacją  bibllijnej  „Ksiegi  Tobiasza”.  Film  będzie  liryczną  opowieścią  

o uzdrawianiu relacji, nasyconą biblijnymi symbolami. Ascetyczny w formie,

nieśpieszny  w  obrazie,  pełen  ciszy,  dający  przestrzeń  do  kontemplacji

Tajemnicy. Trwają ostatnie prace nad castingiem do brakujących dwóch ról 

i sfinansowaniem przedsięwzięcia.

Scenariusz / adaptacja „Księgi Tobiasza” – Maciej Sikorski

Reżyseria – Maciej Sikorski

Muzyka – Adam Szewczyk

Wystąpią:

Natalia Lewandowska

Ryszrad Waligóra

Zbigniew Łuczyński

Marcin Konik

Tomasz Balon

Tadeusz Dylawerski

Maciej Sikorski

Kamil Padlikowski

Tomasz Kałwak

Stanisław Banaś



EXIT

czyli rzecz o wychodzeniu z niewoli

planowana premiera: październik 2020

Unikatowe  przedsięwzięcie  artystyczne.  Jest  to  rozwnięcie  pierwszego

spektaklu  teatralnego  Teatru  EXIT.  Składają  się  na  nie  trzy  spektakle

będące  adaptacją „Księgi  Wyjścia”.  Zostaną one  wystawione  w plenerze

(pod tzw. Małymi Piramidami w Egipcie, w pobliżu Góry Synaj oraz na Górze

Nebo w Jordanii). Zespół teatru zabierze ze sobą w podróż ok. 30 widzów,

którzy  oprócz  możłiwości  obejrzenia  spektakli,  będą  z  wyboru

wolontariuszami i będą mieli okazję przyjrzeć się swojemu życiu w świetle

wydarzeń  opisywananych  w  „Księdze  Wyjścia”.  Po  każdym  spektaklu

odbędzie się rozmowa z publicznością. Będzie to próba ukazania kilkunastu

archetypicznych  wydarzeń,  w  których  każdy  może  się  przejrzeć  

i  odpowiedzieć  sobie  na  pytanie,  w  którym  miejscu  tej  wędrówki  się

znajduje. Widownię uzupełnią zaproszeni przez teatr mieszkańcy lokalnych

społeczności. Częścią projektu będzie film dokumentalny, który zrealizuje,

współpracujący z Teatrem EXIT, znany dokumentalista Michał Król.

Scenariusz  – Maciej Sikorski

Reżyseria – Maciej Sikorski

Muzyka – Adam Szewczyk

Scenografia – Olgierd Chmielewski

Wystąpią:

Natalia Lewandowska

Ryszrad Waligóra

Zbigniew Łuczyński

Marcin Konik

Tomasz Balon

Tadeusz Dylawerski

Maciej Sikorski

Stanisław Banaś



KONTAKT

Maciej Sikorski

530 719 801

Kamil Syc

788 434 823




