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Szczecin, dn. 25 listopada 2016 r. 

 

Niezwykły spektakl Mumio rozpoczął 10. SZPAKA 

 

Jubileuszową, 10. edycję Festiwalu Komedii SZPAK zainaugurował w czwartek spektakl grupy 
artystycznej Mumio, znanej m.in. z kultowych reklam sieci komórkowej. Szczecińska premiera 
spektaklu Mumio „Welcome Home Boys” przyciągnęła blisko 700 osób. 

 

Grupa Mumio została założona w 1995 roku w Katowicach. Tytuł ich pierwszego spektaklu „Kabaret 
Mumio” sprawił, że do dzisiaj aktorzy kojarzeni są właśnie z twórczością kabaretową, jednak ich 
przedsięwzięcia mają charakter teatralny i oparte są na ambitnym żarcie. 

Niezwykłe przedstawienie „Welcome Home Boys” to połączenie kina z teatrem, bo aktorzy występują 
jednocześnie na ekranie i na żywo. Autorski materiał filmowy, stanowiący nieodłączną część projektu, 
inspirowany jest kinem polskim, czeskim i francuskim lat 60. i 70-tych. Nie brakuje też odniesień do 
filmu amerykańskiego. Dopełnieniem są motywy ludowe i baśniowe w charakterystycznym dla 
Mumio abstrakcyjno - absurdalnym stylu. 

Szczecińska premiera spektaklu Mumio „Welcome Home Boys” inaugurującego 10. Festiwal Komedii 
SZPAK przyciągnęła blisko 700 osób, które wypełniły po brzegi Salę Koncertową przy ul. Energetyków. 

Przed nami w ramach SZPAKA jeszcze trzy dni dobrej zabawy: dziś konkurs stand up i Narwani Talk 
Show, w sobotę improwizowana bajka dla dzieci, konkurs kabaretowy i Impro z Gwiazdami: 
Pakosińską, Andrusem i Tremiszewskim, w niedzielę improwizowana bajka dla dzieci i spektakl 
finałowy – one man show Rafała Rutkowskiego „Żołnierz Polski”. 

Z gwiazdami SZPAKA będzie się też można spotkać w Empiku Galerii Kaskada – w sobotę z Katarzyną 
Pakosińską, w niedzielę z Rafałem Rutkowskim. 

Szczegółowy program wydarzeń: www.szpak.info.pl  

 
 
Festiwal Komedii SZPAK to konkurs dla zespołów i solistów, a także pokazy pozakonkursowe w których udział biorą 
gwiazdy, znani konferansjerzy i uznane autorytety polskiej estrady, których różnorodność sprawia, że SZPAK to festiwal 
prezentacji nie tylko sztuki stricte kabaretowej, ale też działań z pogranicza teatru, pantomimy, muzyki. Przez dziewięć lat 
realizacji festiwal SZPAK stał się największym wydarzeniem związanym ze sztuką kabaretu i komedii w regionie Pomorza 
Zachodniego i jednym z ważniejszych punktów na festiwalowej mapie Polski. W myśl nieustannego rozwoju form i środków 
wyrazu w 2014 roku zapadła decyzja o rozwinięciu formuły festiwalu do interdyscyplinarnego festiwalu sztuk związanych z 
szeroko rozumianą komedią. Od tego momentu linia programowa festiwalu otwarta została na nowe formy: spektakle 
teatralne, improwizacje, stand up, monodramy, film, rysunek, sztuki audiowizualne, literaturę, etc. poszerzając tym samym 
grono potencjalnych odbiorców. SZPAK to swoisty kolaż różnych środków wyrazu, którym przyświeca wspólny cel – uśmiech 
odbiorcy. Jubileuszowa 10. edycja Festiwalu Komedii SZPAK odbędzie się w dniach 24-27.11 w Szczecinie. 
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