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Wiosną 2017 roku  na 
krakowskim Kazimierzu 
nastąpił oficjalny start 
offowej Sceny Supernova. 
Na pokładzie znaleźli się artyści z różnych dziedzin sztuki, a stery objął 
inicjator pomysłu Jakub Kowalik. 

Supernova od początku rozwijała się  dynamicznie i mimo braku sponsorów 
czy stałych dotacji, dzięki pasji działających w niej osób udawało się 
realizować kolejne projekty, zarówno własne jak i naszych gości z kraju i 
zagranicy. Trajektorie lotu wyznaczyły szeroko pojęte działania w materii 
sztuki niezależnej. 

Od momentu powstania zagraliśmy ponad sto spektakli, zorganizowaliśmy 
wiele koncertów, wernisaży , warsztatów i performensów. Daliśmy szansę 
młodym ludziom współpracując z uczelniami artystycznymi, zapraszaliśmy 
niszowe zespoły muzyczne z całego świata oraz  tancerzy improwizatorów, 
otworzyliśmy się na nowe zjawisko czyli scenę impro komediowego, a naszą 
siedzibę zdobiły kolejno obrazy i rzeźby z wystaw, które organizowane były u 
nas regularnie. 

Współpraca z Fundacją Kolor Nadziei czy krakowskim oddziałem Polskiego 
Związku Niewidomych pozwoliła nam  otworzyć się na twórców i odbiorców 
sztuki z różnych środowisk, często pomijanych i marginalizowanych. 

Z czasem Supernova  dla wielu artystów, a także widzów, stała się 
przestrzenią twórczego dialogu i spotkania, przyjazną przystanią, w której 
można zanurzyć się we wszechświat sztuki. 

Z potrzeby podsumowania prawie trzech lat naszego lotu 
postanowiliśmy stworzyć to wydanie by przybliżyć Supernovą tym, 
którzy nas jeszcze nie poznali. 

Misja Sceny Supernovej:
- Promowanie polskiej sztuki offowej w europejskiej przestrzeni kulturalnej.
- Stworzenie ekosystemu artystycznego.
- Zniesienie granic: widz - aktor, scena - widownia.
- Interakcja społeczna.
- Synteza sztuk.
- Kultowe miejsce twórczej młodzieży i ludzi w każdym wieku.
- Teatr - galeria sztuki - miejsce inspiracji.

W tym czasie na deskach teatru odbyły się:

Według szacunków w całym okresie trwania teatru Scena Supernova 

odwiedziło nas ponad 19 tyś. osób.



Więcej info:

Hanoh Levinn                                                            

Chudy żołnierz 
reż. Jakub Kowalik

„Jestem bardziej tobą niż ty sam”
Sussin, tytułowy Chudy żołnierz wraca po 5 latach z wojny. W domu zastaje 
swoje alter ego, Grubego żołnierza, który przywłaszczył sobie jego żonę, 
dziecko, tożsamość. W Swiecie dramatu ludzkie relacje zostały zaburzone 
przez wszechobecną wojnę, która nigdy się nie kończy. 

Polska premiera - jeden z ostatnich dramatów Levina.

fot. Jakub Szachnowski



Justyna Kowalska

Ciała Niebieskie
reż. Jakub Kowalik

„Ciało. Ciało. Następne ciało. I jeszcze jedno ciało.
238 ciał. Niebiesko mi. Od tych ciał.”
Oniryczna, poetycka  i pełna humoru sztuka o sławnym astronomie z 
XVII-go wieku Janie Heweliuszu.Heweliusz żeni się z młodą Elżbietą, która 
pomaga mu w obserwacjach astronomicznych, razem podróżują na księżyc, 
gdzie leżąc w kraterze słuchają muzyki sfer. Nagle pojawia się duch zmarłej 
pierwszej żony Katarzyny, który nie ma zamiaru opuścić męża... Bohaterom 
towarzyszy tajemnicza papuga.

fot. Jakub Szachnowski

Więcej info:



Roland Schimmelpfennig

Arabska Noc
reż. Jakub Kowalik

‚‚Arabska Noc to współczesna baśń dla dorosłych.’’

Akcja dzieje się w upalną noc wśród mieszkańców wielonarodowego 
blokowiska, w jednym z dużych miast. Awaria wody w budynku 
uruchamia lawinę zdarzeń, w wyniku której rzeczywistość zaczyna 
mieszać się z iluzją, snem, a w realny świat bohaterów 
wkrada się świat baśniowy z opowieści z 1000 i jednej nocy.

fot. Jakub Szachnowski

Więcej info:



Roland Schimmelpfennig 
"Arabska Noc" 
reż. Jakub Kowalik

Roland Schimmelpfennig

Arabska Noc
reż. Jakub Kowalik

‚‚Arabska Noc to współczesna baśń dla dorosłych.’’

Akcja dzieje się w upalną noc wśród mieszkańców wielonarodowego 
blokowiska, w jednym z dużych miast. Awaria wody w budynku 
uruchamia lawinę zdarzeń, w wyniku której rzeczywistość zaczyna 
mieszać się z iluzją, snem, a w realny świat bohaterów 
wkrada się świat baśniowy z opowieści z 1000 i jednej nocy.

fot. Jakub Szachnowski

Więcej info:

Eduardo Erba 

Maraton w Nowym Jorku
reż. Jakub Kowalik

Dwóch przyjaciół umawia się na trening: chcą wystartować w maratonie
w Nowym Jorku. Biegną, rozmawiając o kobietach, sporcie, filozofii, wspólnych
wspomnieniach.  Zwykłe spotkanie, przeradza się nieoczekiwanie w kluczowe
wydarzenie dla losu obu bohaterów.

fot. Jakub Szachnowski

Więcej info:



Katariny Frostenson 

Dara, dzień Nowego roku
reż Jakub Kowalik

„Jak ze snu...  ”

Tytułowa Dara poprzez marzenia senne konfrontuje się ze swoją przeszłością., 
wspólnie z tajemniczym towarzyszem symbolicznie przyrządza posiłek złożony ze wspomnień.

fot. Jakub Szachnowski



Michał Walczak 

Pierwszy raz
reż. Jakub Kowalik

Deszczowa noc, księżyc, butelka wina, dobra muzyka i para 
nastolatków szykująca się do zbliżenia.

Czy wszystko potoczy się według romantycznego scenariusza idealnego pierwszego 
razu? Czy będzie to niezpomniane przeżycie, które zostanie w ich pamięci na lata? 
W sztuce Walczaka dwójka bohaterów w czasie wielokrotnie odgrywanej sceny, 
próbuje zainscenizować swoje idealne wyobrażenie pierwszego zbliżenia



Małgorzata Kujawa 

Powietrze pachnące 
jaśminem
Reż.  Jakub Kowalik,  Małgorzata Kujawa

Spektakl oparty na prawdziwych wspomnieniach archeologa 
podróżującego po Egipcie. 

Relacja kobiety z 8-letniego pobytu w Kairze, Luksorze i oazach. Aktorzy przenoszą widza w świat 
niezwykły, trochę niebezpieczny, ale także magiczny i dowcipny.
Rewolucja, analiza antropologiczno-kulturowa, podróż po pustynnych zakamarkach…



Aleksandr Fredro 

Świeczka Zgasła
reż. Jakub zKowalik

Kraksa pocztowego dyliżansu zmusza ich do spędzenia 
nocy w leśnej chatce na odludziu. 

Przemoczeni, źli, zmarznięci – nie tak wyobrażali sobie podróż.
Ona ma go za gbura, on ją za starą dewotkę, może gdy przyjrzą się sobie 
uważniej, dostrzegą coś innego.
Pełna humoru jednoaktówka Fredry opowiada o spotkaniu dwójki 
nieznajomych w podróży, podczas której ich wzajemne relacje oscylują między 
niechęcią a entuzjazmem.



Wybrane spektakle 
innych grup teatralnych, 
które powstały i miały 
premierę na Scenie 
Supernova

„Raport z marzenia o Polsce”, reż. Jarosław Tochowicz

spektakl teatralny zrealizowany w technice teatru dokumentalnego, w oparciu o 
wspomnienia członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów z lat 80. 

Spektakl, oparty na przeprowadzonych wywiadach z ośmioma działaczami 
NZS, oddaje głos drugo lub trzecioplanowym bohaterom historii. Ich opowieści 
pokazują czym ponad trzydzieści lat temu była wolność, a czym jest ona teraz.  

Teatr Kontrabanda „Ja i Mick Jagger, czyli małpy uciekły z wrzaskiem” 
reżyseria Grzegorz

Emocjonalny thriller inspirowany życiem Marianne Faithfull, jej karierą, jej 
porażkami i jej związkiem z Mickiem Jaggerem.

Ten monodram to opowieść o miłości, uzależnieniu i niebezpiecznym 
przekraczaniu granic. Przejmująca spowiedź utalentowanej artystki, która 
zamiast dalej wspinać się na szczyt wylądowała na ulicy. 

Perfokolektyw „Sny o wojnie”, scenariusz i reżyseria Agata M. Skrzypek

„Czy miałeś kiedyś tak, że nie byłeś pewny, czy coś zrobiłeś, czy tylko to ci się 
wydaje?”, zapyta Roma, jedna z dwóch bohaterek uwięzionych w rzeczywistości, 
która może być snem, spektaklem albo zwykłym dniem.
W „Snach o wojnie” granice między jawą a snem są nieustannie negocjowane, 
komunikacja między bohaterkami naprzemiennie wznawiana i przerywana, 
a wszystko to w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o to, czy można ufać 
własnej pamięci? I co może wyniknąć z ludzkiej podatności na autosugestię? A 
wreszcie – jakie to ma znaczenie w przededniu wojny?  

Teatr Bakałarz,  „Nienawiść”, reżyseria Paweł Budziński

Jest to właściwie jedna scena – jedna z niewielu nie-komediowych scen z 
„Kupca Weneckiego”, Williama Szekspira. Spektakl to rozprawa sądowa w której 
rzecz toczy się o „funt mięsa”, czyli życie człowieka. Jeżeli niewydarty się cud, w 
biały dzień, w majestacie prawa zostanie zamordowany człowiek a mord ten 
zatwierdzony będzie prawomocnym wyrokiem. 
Spektakl nagrodzony na 22. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku Nagrodą 
Jury oraz Nagrodą Publiczności.

Teatr Bakałarz,  „Sankhara, lęki nasze”, reżyseria Paweł Budziński

Sankhara to w terminologii buddyjskiej zanieczyszczenie umysłu a 
zanieczyszczeniem z kolei jest wszystko to, co wyprowadza nasz umysł z 
równowagi: gniew, niechęć, niekontrolowane pożądanie oraz szeroko pojęte 
lęki. O tych ostatnich traktuje spektakl „Sankhara…”,Spektakl stawia pytanie, czy 
jedynie poprzez wielkie cierpienie możliwe jest jakiekolwiek katharsis.

Fundacja Rezonanse Kultury „Serio. Życie jest piękne.” reżyseria: 
Aleksandra Skorupa

Wychodząc od tekstu białoruskiego dramatopisarza artyści pragną 
opowiedzieć historię jednostki zanurzonej w brudnym świecie tandety i 
beznadziei. Pozorna zabawa zdaje się coraz bardziej przypominać absurdalną 
rzeczywistość, będącą rodzajem „bad-tripu”. 
Oto opowieść o Wadimie, Lenie, Aleksieju i Andżeli staje się pretekstem do 
opowiedzenia o nas samych. Ta podróż może zabrać nas w najgłębsze rejony 
podświadomości pod czujnym okiem tajemniczego Kierowcy. 

Teatr ZUT Kraków „Dzień Walentego”, reż. Wiktoria Marcinkiewicz

Pierwsza płaszczyzna sztuki, to historia dwóch 60-cio latek: Walentyny i 
Katii, pozornie całkowicie od siebie różnych, żywiących miłość do jednego 
mężczyzny, wracających retrospekcyjne do wspomnień z czasów młodości i 
dorosłości. W spektaklu możemy zobaczyć ich młodsze wersje na przestrzeni 
40 lat oraz oczywiście postać jedynego mężczyzny tego utworu - Walentego. 

Teatr Nowe Przestrzenie „To nie ta bajka” senariusz i reżyseria Dariusz 
Szymor

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żyła sobie pewna księżniczka. 
Wokół niej śpiewały skowronki i tańczyły roześmiane misie. Całe swoje krótkie 
życie czekała na księcia, który przyjedzie na białym rumaku i…
Wszyscy to znacie, prawda? Przecież zawsze na początku jest jak w bajce…
A znacie to? 
Książę i księżniczka są już dawno po ślubie.
On jest rekinem biznesu: sława, pieniądze i seks. Ma jedną zasadę – nigdy nie 
przegrywa. Tylko dla żony jest frajerem.
Ona jest wybitną psycholożką, tak samo świetną, co zagubioną.



IMPRO!Supernova
Wieczór podczas którego każdy może wyjść na scenę i 
zanurzyć się w świecie improwizacji scenicznej.

Chcesz zobaczyć jak to jest tworzyć postaci i historie na żywo? Odkrywać co 
siedzi Tobie i partnerom scenicznym w głowie i sercach? To się świetnie składa! 
Tego wieczoru wszystko będzie możliwe.



Kirill Aleksandrov 

Radzieckie Kreskówki 
Psychodeliczne
Cykliczy pokaz filmowy  animacji powstałych w latach osiemdziesiątych w 
Związku Radzieckim przygotowywany przez Kirilla Aleksandrova. 

W ciężkich czasach totalityzmu sztuka niezależna istniała i rozijała się, a dzisiaj 
warto przybliżyć polskiemu widzowi te zapomniane nieco artystyczne filmy. 
Tradycyjnie pokaz cieszy się ogromną popularnością i sala pęka w szwach



Scena Supernova

TalkSHOW
Telewizyjny format na deskach teatru. klasyczna rozmowa z gośćmi 
specjalnymi na temat ich dokonań, pasji, pracy, a także wernisaż sztuk, 
prezentacje filmowe, występy muzyczne. Świeże wydarzenia powstałe z 
inicjatywy Łukasza Leśniewicza.



Scena Supernova

Koncerty na żywo
W supernovej odbyło się ponad 100 koncertów artystów 
zarówno lokalnych jak i grup z całej Europy i świata, 
wśród wielu wydarzeń można wyróżnić:
 
- koncert Agressiwa69 +SMOGG + Męczenie Owiec
- grupa Żmij, która wydała płytę koncertową „Żmij unplugged in Supernova”
- cykl koncertów i jammów  „Plac Zabaw” ( 9 edycji), na którym muzycy 
z Krakowa i ich goście mogli spróbować improwizacji do białego rana w 
mieszanych składach muzycznych
- występ perkusistki Hilary Binder ze Stanów Zjednoczonych wraz z zespołem 
RIOT
- koncert etnicznej muzyki Echoes of Peace TRIO 
- „Cyfrowe Orbitowanie” - cykl eksperymentów dźwiękowo-cyfrowych 
prowadzony przez Jaro Tochowicza
- Bringers US Cold Cold Nights – koncert zespołów ze Stanów Zjednoczonych 
i Pragi
- koncerty krakowskiego zespołu „The Perfumes”
- występ holenderskich muzyków  You Should Get To Know Us wraz z 
brytyjskim Cowgirll 
-koncerty charyzmatycznego krakowskiego pianisty Oskara Cenkiera
- Happiness Planet // Kowalska + Sarapata // impromusicperfoart



Scena Supernova

RapSCENA
Nietuzinkowe wydarzenie liryczno-muzyczne w kosmicznym krakowskim 
teatrze Scena Supernova. Podczas stelarnych wybuchów zaistnieje 
przestrzeń zarówno na stary hip hop jak i na nowy trap/rap, ale również na 
muzykę instrumentalną czy jedyną w swym rodzaju rapoezję.
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Gościnne spektakle na scenie:

No Vidiš „ZE MĚ” (work in progress), reż. Tereza Dvořáková, Barbora Fialová 

DS Neukočírovatelná laktace „Kon.zum”, koncepcja: Nikola Šroubková i Štefánia 
Kuchárová

Włoski Instytut Kultury w Krakowie „Suita Niewybaczalne”, reżyseria: Alessio Pizzech 

„One Woman Show NIEprzykładna mama” Katarzyna Zawadzka 

 „Emigranci” Teatr Nowy w Nowym Sączu

 „Kolorowa, czyli biało-czerwona”, „Cudzołożnice”,  „Marzenie Nataszy”, „BIEŃ_1920” 
, reż. Bartłomiej Miernik, Fundacja Banina na Scenie Supernova

Teatr Totutotam „Klara” reż. Mateusz Przyłęcki

„Opowiemy Wam Historię! Spektakl Improwizowany” The Szpalers

 „Krótkie spięcie, wieczór komedii improwizowanej” Impro Tacos

„Monologi V” Kobieca Grupa Teatralna

 „I że ci nie odpuszczę” Teatr Kontrabanda

„Szał Time 2, czyli jak zostałam lesbijką” Teatr Nowe Przestrzenie

Monodram „Wielbłądy z Barbiany” / „Cammelli a Barbiana”, Włoski Instytut Kultury w 
Krakowie,

„MOMO” Teatr Rawa

Monodram „Panna Nikt”

„Księga Pełna Czarów”. Interaktywny spektakl dla dzieci - zdj. z wyd. 

NARZĘDZIA OJCA, Czytanie performatywne dramatu Agaty M. Skrzypek

Weekend z Performatyką 31 maja – 1 czerwca 2019 r.

Sztukmisja „Dostrzeż mnie” reż.  Kathleen Ann Thomson

Wernisaże:
Same (w) sobie - wystawa rzeźby Andrzeja Dromerta

Infantki i Wnętrza  - wernisaż obrazów Przemysława Widła

Wernisaż obrazów - Bartosza Popadiaka

Vacuum cleaner - wernisaż Agnieszki Kotarby

Wernisaż - Sylwii Mensfeld 

Kroniki (nie)codziennie - wernisaż Barbary Pieszko 

Rysunwek VIII „Pejzaż miejski z trefnisiem” - wystawa pasteli Jarosława Wojtyny 

Warsztaty:
- Ashiko x Drum Workshop x Ethno Session x Supernova 

- 15 sec of Fame - warsztat z Gosią Haduch
 
- Warsztaty aktorskie z Catherine Fornal

- Dzika Plaża w Krakowie - Kreatywny Krąg Kobiet

- Awakening Physicality

- Wieczór Bitew Tanecznych + Warsztaty Balansowania na Rękach

Inne wydarzenia:

- Spotkanie z budownictwem naturalnym

- Cyfrowe orbitowanie 

- Free The Dance  

- Multiakcja Supernova - Krakers Art WEEK
 
- Full Moon Supernova
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Jakub Kowalik
- rocznik 1976, urodził się i wychował na Śląsku. Od 
dzieciństwa jego umysł jak wahadło oscylował między 
harmonijną estetyką nauk ścisłych ( w szczególności 
matematyki), a burzliwym żywiołem wyobraźni i potrzebą 
twórczości. Z pierwszej tendencji wzięły sie studia 
informatyczne, z drugiej wieloletnie działania w obszarze 
teatru, najpierw jako aktor, potem reżyser i dramaturg, a 
w końcu także dyrektor teatru Sceny Supernova. W latach 
2008-2014 działał w Teatrze Hothaus , gdzie uczęszczał 
na kursy aktorskie i dramaturgiczne oraz zagrał w wielu 
spektaklach, m.in. w „Procesie” Franza Kafki w reżyserii 
Wojciecha Terechowicza (postać Józefa K.) oraz rzeźbiarza art 
brut Karola Wójciaka „Heródka” w sztuce
„Nieudany Krawniak” w reżyserii Mai Kubackiej W latach 
2015-2017 prowadził założony przez siebie „Teatr w Kosmos” 
reżyserując m.in. „Taniec Delhi” Iwana Wyrypajewa, „Pierwszy 
Raz” Michała Walczaka oraz komedię A. Fredry „Świeczka
zgasła”  Od 2017 do dziś przewodzi zespołowi Sceny 
Supernova, z którym wystawił m.in. „Arabką Noc” R. 
Schimmelpfenniga, „Ciała Niebieskie” J. Kowalskiej, „Maraton 
w Nowym Jorku” Edoardo Erby oraz ostatnią premierę: 
„Chudego Żołnierza” Hanocha Levina.
Większość sztuk realizowanych przez Jakuba Kowalika to 
teksty najlepszych współczesnych dramaturgów, a wśród 
przewijających się motywów pojawia się przemieszanie 
baśniowego świata snu z dzienną realną rzeczywistością.
W teatrze ceni sobie wzajemną inspirację i twórczy rezonans 
między reżyserem, aktorami oraz artystami tworzącymi 
muzykę, projekcję czy scenografię. W trakcie prób dzięki 
wspólnej pracy opartej w dużym stopniu o improwizację 
kształtuje się oryginalne dzieło.

scenasupernova@gmail .com     
+48 609 126 163              

www.scenasupernova.pl
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