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Do końca wierzyliśmy, że uda nam się spotkać na żywo. Po to, by posłuchać historii. By zanurzyć się we wspólnej
rzece przeżyć. By – choć na chwilę – zażyć bezpośredniej wspólnoty opowiadania i słuchania. Ale musimy uznać,
ze smutkiem, że w tym roku nie jest to możliwe.
Przenosimy festiwal do Internetu, z nadzieją, że podążycie tam z nami. Czy opowiadanie historii ma szansę wybrzmieć
w wersji online?
Zdaniem Jacka Dukaja, autora książki „Po piśmie”, zmierzamy nieuchronnie – jako kultura, epoka, cywilizacja
– w stronę postpiśmienności. Zamiast opowiadać – chcemy przeżywać, bez pośrednictwa języka pisma i symboli.
Mają to nam zapewnić (już zapewniają) social media ze swoją rzeką hasztagów i trendów. Zamiast s ł u c h a ć, wolimy
p a t r z e ć i to najlepiej przez elektroniczne nośniki, bo tam wizerunki i głosy są wyrazistsze i pierwotniejsze wobec
samej osoby. Technologie zapewniają nam przeżycia bezpośrednie – po co chodzić do lasu czy na spektakl opowiadania, skoro można go sobie obejrzeć i doświadczyć, j a k b y się tam było.
A jednak, mimo że w pandemii wielu z nas – opowiadaczy – wpadło w słodkie sidła zapisów cyfrowych (na wieczność!), tęskno nam było, może i po staroświecku, by doświadczyć ulotności, efemeryczności i jednorazowości żywego
bezpośredniego spotkania. A że nie tym razem? Tęsknota przetrwa pandemię.
Może trochę na przekór Dukajowi, a może w zgodzie z jego metaforą kulturowej matrioszki, zaprosiliśmy w tym roku
opowiadaczy, którzy łączą swoją praktykę ustności z pisaniem i pracą badawczą. I wszyscy artyści, mimo coraz trudniejszej sytuacji i zejścia do internetowych podziemi, chcą być z nami nadal – tak, jak jest to możliwe. Bo może ten
czas, jaki przeżywamy, już się nie powtórzy? Bo może opowieść przychodzi z pomocą właśnie teraz?
Będziemy zatem gościć (tym razem w naszych domach) – po 14 latach od drugiej edycji festiwalu – Matsa Rehnmana,
szczodrego ojca sztuki opowiadania ze Szwecji, który jednocześnie jest pisarzem i ilustratorem swoich książek. Mats
będzie opowiadał dla nas historie ze swojego studia w Sztokholmie, a towarzyszyć mu będzie muzycznie Olena
Yeremenko z Warszawy. Z walizką pełną książek i literackich tropów przyjedzie z Paryża Muriel Bloch, w równie doborowym towarzystwie – wywodzących się z tradycji ustnej, choć przecież zanurzonych w kulturze pisma – głupców
z Chełma (może cały świat to jeden wielki Chełm?). Jej scenicznym, polskim echem będzie Magdalena Górska, która
zaprosi do naszych domów noblistkę-cudzoziemkę, poszukiwaczkę radu, a może kwiatu paproci. Wśród polskich
pisarzy-improwizatorów znajdą się również Grzegorz Uzdański i Witold Vargas.
Będziemy poruszać się na płynnym styku światów i tożsamości: gatunków i płci (śladem „Metamorfów”), gestu migowego i słowa (słyszalny i widzialny projekt „Migawki”), historii ludowej – niepiśmiennej, a jednak spisanej, chłopskiej
i babskiej (Jakub Szela zawładnął wyobraźnią nie tylko Radka Raka, ale też Małgorzaty Litwinowicz), Indii i Wielkiej
Brytanii – dwóch ojczyzn, a może matczyzn Petera Chanda, który nas serdecznie, po pendżabsku, rozbawi. Będziemy
opowiadać, ale też rozmawiać (na zoomie). A więc spotkajmy się. Jest po co.

Kup bilet, wesprzyj nasz festiwal!
Beata Frankowska/Grupa Studnia O.

BILETY:
Sprzedaż biletów na spektakle online
na GoOut od 5 listopada

PROGRAM FESTIWALU ONLINE
LISTOPADA CZWARTEK
19.00 Dziadowski blues 2020
– JACEK HAŁAS, JAREK KACZMAREK
21.00 Historia Jakubowa. Opowieść ludowa chłopska i babska
– MAŁGORZATA LITWINOWICZ, JOLANTA KOSSAKOWSKA, BART PAŁYGA
LISTOPADA PIĄTEK
19.00 Królowa Jadwiga nurkuje albo zmyślone historie znanych osób
– GRZEGORZ UZDAŃSKI
21.00 O głupcach z Chełma i inne historie żydowskie stamtąd i skądinąd
– MURIEL BLOCH (Francja)
LISTOPADA SOBOTA
12.00 Opowieści z kraju, w którym żyła moja matka
– PETER CHAND (Indie/Wielka Brytania)
17.00 Cudzoziemka. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie
– MAGDA LENA GÓRSKA (Polska/Francja)
19.00 Metamorf. Legendy płci
– MATS REHNMAN (Szwecja), OLENA YEREMENKO (Ukraina/Polska)
STREAMING ZE SZWECJI
22.00 - 24.00 Noc opowieści, z udziałem gości festiwalu
LISTOPADA NIEDZIELA
12.00 Migawki. Opowieści z dwóch światów
– KATARZYNA JACKOWSKA-ENEMUO, MADI ROSTKOWSKA
17.00 Zaułek niewidomej Indianki
– WITOLD VARGAS (Polska/Boliwia)
19.00 Osobliwe historie ze stacji metra Bonne-Nouvelle
– MURIEL BLOCH (Francja), BART PAŁYGA
21.00 Mroczne opowieści z Indii
– PETER CHAND (Indie/Wielka Brytania)

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
20 listopada, piątek, godz. 11.00-12.30 (zoom)

Spotkanie mistrzowskie „Pojedynek na słowa” – prowadzenie: Mats Rehnman.

20 listopada, piątek, godz. 14.00-15.30 (zoom)

Spotkanie z dr Agnieszką Ayșen Kaim wokół książki „Meddah, turecki teatr jednego aktora.
Spotkanie tradycji kultury ustnej z kulturą widowiskową” (seria„Comunicare” Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, 2020) – prowadzenie: Paweł Rodak.

22 listopada, niedziela, godz. 14.00-15.30 (zoom)
Panel „Po/piśmienni”, z udziałem gości festiwalu
– prowadzenie: Beata Frankowska, Jarek Kaczmarek.

19
godz. 19.00
Muzyka, śpiew,
opowieść:
Jacek Hałas
– lira korbowa,
Jarek Kaczmarek
– gitara

listopada
CZWARTEK

Jacek Hałas, Jarek Kaczmarek
Dziadowski blues 2020

Spotkanie, przenikanie się, zderzenie i współbrzmienie tradycyjnych ballad dziadowskich na lirę korbową i głos Jacka Hałasa z miejskim gitarowym bluesem Jarka Kaczmarka. Muzyczne opowieści o życiu
i śmierci, o duszy i ciele, o miłości i zdradzie, o wędrówce przez wiejskie bezdroża i miejskie zaułki.
Współczesne wariacje wokół „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Twardowski i Robert Johnson na
ulicach Warszawy. Nowe szaty Świtezianki na wiślanych bulwarach. Dusza z ciała wyleciała i tramwajem
odjechała…
A jeszcze wczoraj tak wiele miałam - im więcej miałam, tym więcej chciałam
Z nikim i niczym się nie liczyłam, studni bez dna nie wypełniłam…

Fot. Przemek Piłaciński

fot. Marta Garbacz/Filip Żylak

Małgorzata Litwinowicz,
Jolanta Kossakowska,
Bart Pałyga
godz. 21.00
Opowieść, tekst:
Małgorzata Litwinowicz
Muzyka
– śpiew alikwotowy,
instrumentarium
(skrzypce, fidel,
morin-huur, daf,
drumla):
Jolanta Kossakowska
i Bart Pałyga

HISTORIA JAKUBOWA.
OPOWIEŚĆ LUDOWA CHŁOPSKA I BABSKA
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ.
Chłopska historia w Polsce jest naprzemiennie wypierana i celebrowana. Jeśli próbujesz ją opowiadać,
nigdy nie wiesz, w co trafisz. Może w wielkomiejską modę, może w państwową ideologię, może w intymność rodzinnych historii, może w dumę, może w przemilczenie. Może w koncert, może w pysk. „Tu jestem,
w rzece u spodu, cichy mu głos odpowiada” – nurt tej opowieści płynie jak podziemna rzeka, ukryta i stale
obecna. Są w niej ballady o chłopskich powstaniach i strajkach w XIX i XX wieku. Odcisnęły się te historie
po pańsku, niby kuta podkowa na trakcie: w historii, w czynach i zdarzeniach, co zasługują na chronologię
– jak na przykład rok 1846. I o tym śpiewamy. Mówimy w swoim widowisku również o transakcjach chłopami. O Mariannie, która za sprzedaż swego syna zyskała jego życie – bo państwo mogli go wychowywać
i leczyć. O autostradach i kapliczkach. O moim dziadku, co szedł pół setki kilometrów ze swojej chaty do
miasta Wilna po lekarstwo, by uratować syna. Taka droga, taki los. Opowiemy troszkę o bolących nogach
i całym ciele bolącym. I że ogólnie #niedasię. Po prostu nie da się. Oś widowiska stanowi poemat Brunona Jasieńskiego „Słowo o Jakubie Szeli”. Autor był Żydem z Klimontowa i entuzjastycznym komunistą.
Został zamordowany w Rosji w 1938 roku i tyle było z jego entuzjazmu. I to jest też kawałek naszej
historii. Tej słabszej, co jednak czasem się budzi. Będziemy mieli i budzik.

listopada
PIĄTEK

Grzegorz Uzdański

KRÓLOWA JADWIGA NURKUJE
ALBO ZMYŚLONE HISTORIE ZNANYCH OSÓB
Grzegorz Uzdański (ur. 1979) jest autorem powieści ,,Wakacje” (nominacja do Nagrody Conrada) i ,,Zaraz
będzie po wszystkim” oraz strony ,,Nowe wiersze sławnych poetów”. Pracował w Zespole Literackim
przy Studiu Munka, a także jako nauczyciel filozofii (obronił doktorat z Heideggera), etyki i wychowawca w Społecznym Gimnazjum nr 20 ,,Raszyńska”. Zajmuje się improwizacją komediową - gra w stałym
składzie Resortu Komedii, a także grupach Dobrze, Cinema Disco, The Musicals i innych. Śpiewa w zespole Ryby. Stały współpracownik kwartalnika ,,Przekrój”, publikował też w ,,Dwutygodniku” i ,,Gazecie
Wyborczej”. Jego tekst ukazał się w zbiorze ,,Nadzieja” (Wydawnictwo Agora, 2020).
Grzesiek Uzdański będzie improwizował opowieści o podanych przez publiczność znanych postaciach
historycznych. Będą to opowieści całkowicie zmyślone, a jeśli pojawią się w nich elementy prawdziwe, to
przypadkowo. Osoby z publiczności zaproponują postać i przedmiot bądź czynność (na przykład królową
Jadwigę i nurkowanie), co zainspiruje improwizatora do stworzenia historii o tej postaci i tej rzeczy (czyli
w tym wypadku o królowej i jej nurkowych przygodach). Może być też tak, że artysta opowie jakieś – dla
odmiany prawdziwe – historie osobiste, na przykład o tym, jak w dzieciństwie urządzał wyścigi jagód.

20
godz. 19.00

Fot. Aurore Claverie

Fot. Jakub Celej

Muriel Bloch (Francja)

O GŁUPCACH Z CHEŁMA
I INNE HISTORIE ŻYDOWSKIE STAMTĄD I SKĄDINĄD
Pisarka, opowiadaczka i tłumaczka – Muriel Bloch jest jedną z najważniejszych postaci odrodzenia
sztuki opowiadania we Francji. Od 1979 roku przemierza drogi frankofońskiego świata, opowiadając
w muzeach, teatrach, bibliotekach, szkołach, więzieniach, na statkach, w zamkach, w ogrodach... Regularnie prowadzi warsztaty z praktyki opowiadania i repertuaru. Koordynowała program „Paris sur Paroles”
na paryskim festiwalu Quartier d’été. Prowadziła audycję „Opowieści na przebudzenie” w radiu France
Culture. Nagrała kilkanaście płyt z historiami z całego świata. Opublikowała ponad trzydzieści książek,
powieści i zbiorów tradycyjnych opowieści, które stały się źródłem repertuaru wielu opowiadaczy.
Historie żydowskie należą do ulubionych opowieści Muriel Bloch. Przecinają one odległe szerokości
geograficzne i ramy czasowe, od legendarnego króla Salomona, przez mądrych głupców z Chełma, do
obrazków współczesnego Paryża. Opowieści piękne jak sen albo straszne jak koszmar, w których humor
i rozpacz, zapalczywość i czułość wzajemnie się spotykają.

godz. 21.00
Spektakl w języku
francuskim.
Przekład sceniczny
– Magda Lena Górska

20
SPEKTAKL
ODWOŁANY
Opowiadanie:
Grupa Studnia O.,
czyli
Beata Frankowska,
Magda Lena Górska,
Agnieszka Ayșen Kaim,
Jarek Kaczmarek
Muzyka:
Mateusz Szemraj
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listopada
PIĄTEK

Grupa Studnia O.

GŁUPCY W CZASACH ZARAZY
W czasach zarazy lub innych kataklizmów rozsypują się oficjalne struktury i tworzą nowe, efemeryczne, dziurawe. Będziemy zaglądać w te narracyjne dziury, poszukując nieciągłości, zapomnienia, zmian
tożsamości, karnawałowego przewrócenia zastanych porządków. Przycupniemy w cieniu cmentarza,
gdzie szaleniec Jecheskiele Wiocz ciągle bierze ślub z głuchoniemą Matel – bo tylko głupcy mogą nas uratować. Będziemy wietrzyć spiski, poszukując recepty na cudowne uzdrowienie, i wspólnie zaśpiewamy
piosenkę zaklinającą czas zarazy. Sprawdzimy swój głos – podobnie jak zrobił to nadkantor synagogi na
Tłomackiem, który na szynach kolejowych w Otwocku stanął w szranki z lokomotywą pociągu jadącego
z naprzeciwka – czyj ton okaże się wyższy.
Przeczytamy na nowo „Rabina bez głowy i inne opowieści z Chełma”, które zebrał i opracował Menachem Kipnis, a z jidysz przełożyła Bella Szwarcman-Czarnota (Wydawnictwo Austeria, 2013), spojrzymy z naszego okna na zrobione przez niego fotografie i zapytamy, o czym dzisiaj są te historie i jaki może
być ich ciąg dalszy.

Fot. Aleksandra Rózga

listopada
SOBOTA

Fot. Elise Gherlan

Peter Chand (Indie/Wielka Brytania)
godz. 12.00
Spektakl dla dzieci od
lat 10 i dorosłych,
w języku angielskim,
z elementami języka
pendżabskiego.
Przekład sceniczny –
Agnieszka Ayșen Kaim

OPOWIEŚCI Z KRAJU, W KTÓRYM ŻYŁA MOJA MATKA
Peter Chand to znany brytyjski opowiadacz hinduskiego pochodzenia. Specjalizuje się w interpretacji
indyjskich, zwłaszcza pendżabskich opowieści, które przekłada na język angielski. W repertuarze ma
opowieści z tradycji hinduskiej, które brawurowo łączy w jedną całość ze znanymi narracjami z tradycji
europejskiej, np „Fajka wodna, szisza braci Grimm”. Peter Chand od wielu lat organizuje festiwal sztuki
opowiadania „At the edge” w regionie Birmingham.
„Opowieści z kraju, w którym żyła moja matka“ to autorski wybór ulubionych indyjskich opowieści, zebranych przez Petera od rodziny w ojczyźnie matki - Indiach, i od hinduskiej społeczności w Wielkiej Brytanii.
www.peterchand.com

listopada
SOBOTA

Magda Lena Górska (Polska/Francja)

CUDZOZIEMKA. OPOWIEŚĆ O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Magda Lena Górska kreśli akrobatyczną a jednak spójną paralelę pomiędzy odkryciem radu a zerwaniem
kwiatu paproci w ludowej baśni, z jej dramatycznym zakończeniem i beznadziejnym morałem. Czy jest
opowieść bardziej polska w swej fatalności? Czy można tę baśń, w której zwycięstwo prowadzi do klęski,
przewartościować? Jaką magiczną parabolę zatacza historia życia Marii Skłodowskiej-Curie, genialnej
uczonej o przebogatym życiu wewnętrznym i nieugiętej woli, która w maratońskim wysiłku uwolniła się
od ograniczeń przynależności płciowej, klasowej i narodowej, przeobrażając zgrzebną baśń w uniwersalny epos? O byciu cudzoziemką, Polką we Francji, kobietą-naukowcem w gronie samych mężczyzn, idealistką w dobie bezlitosnego kapitalizmu. A także o językowych splotach, o zmianie imienia, o uwalnianiu
się od kolejnych więzów i ograniczeń. Bo jak mówi filozofka Simone Weil, wielką jest zbrodnią wykorzeniać innych, ale wykorzenić samego siebie jest szczytem wolności.
Magda Lena Górska to opowiadaczka, pieśniarka i muzykantka z pogranicza sztuk, kultur i języków.
Cudzoziemka – w Polsce i we Francji. Nawiguje pomiędzy polskim i francuskim, narracją i śpiewem, tradycją i nowoczesnością. Współzałożycielka Grupy Studnia O. i stowarzyszenia SlaviCarib, promującego
dialog międzykulturowy poprzez sztukę Współinicjatorka MFSO w Warszawie, jak również festiwalu Une
Autre Histoire w Orleanie we Francji. Bywalczyni międzynarodowych festiwali opowiadania. Łączniczka
między światami polskich i frankofońskich opowiadaczy. Od lat rozwija trudną i rzadką sztukę tłumaczenia na żywo opowiadanych na scenie historii.
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godz. 17.00

Fot. Aleksandra Rózga

Mats Rehnman (Szwecja)

Autor plakatu: Mats Rehnman

METAMORF. LEGENDY PŁCI
Co się wydarzy, gdy dwie wiejskie dziewczyny wezmą ze sobą ślub? Czy mężczyzna może zostać matką?
A co z byciem zarówno mężczyzną, jak i kobietą? Na te, jak i inne queerowe pytania odpowie nam spektakl „Metamorf. Legendy płci”. Mats Rehnman odnalazł je wśród głęboko ukrytych oraz zapomnianych
historii z kultury arabskiej i hinduskiej, a także z mitologii greckiej.
Mats Rehnman ma rozpoznawalny na całym świecie styl opowiadacza-badacza. Wyszukuje historie starożytne i tradycyjne z różnych kultur i przerabia je na współczesne opowieści, które poruszają serca
i umysły słuchaczy. Jest zarówno pisarzem, jak i ilustratorem własnych książek dla dzieci, autorem zbiorów opowiadań oraz książek z gatunku literatury faktu o sztuce opowiadania. Jako nestor opowiadaczy
w Szwecji przyczynił się do renesansu tej sztuki w swoim kraju.
Ścieżkę muzyczną spektaklu – specjalnie na potrzeby festiwalu, dzięki współpracy online Polska/Szwecja
– przygotuje znana polskiej publiczności wirtuozka skrzypiec i nyckelharpa (tradycyjny szwedzki instrument smyczkowy) Olena Yeremenko.

godz. 19.00
Opowiadanie:
Mats Rehnman
Muzyka:
Olena Yeremenko
Spektakl w języku
angielskim

21
godz. 22.00
-24.00
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SOBOTA

NOC OPOWIEŚCI, Z UDZIAŁEM GOŚCI FESTIWALU
Czego potrzebujemy od Nocy opowieści w czasach dystansu społecznego, nie-scenicznych masek
i sanitarnych reżimów? Chwilowego doświadczenia, że mimo wszystko jesteśmy razem, choć przed ekranami komputerów – wspólnotowego śpiewu, opowiadania o tym, co nas boli i co nas cieszy, żywiołowego śmiechu i ciszy, gdy wybrzmi historia, która nas dotyka, głębokiego zanurzenia (w rzece przeżyć, choć
może niekoniecznie hasztagów i trendów), a jednocześnie swobodnej improwizacji, budowania interakcji
opowiadaczy ze słuchaczami? Wszystkiego tego będzie po trochu i więcej jeszcze. Agnieszka Ayșen Kaim
i Jarek Kaczmarek, wraz z improwizatorem Grzegorzem Uzdańskim, zadbają o to, byśmy nie posnęli,
a Katarzyna Jackowska-Enemuo i Olena Yeremenko poprowadzą naszą wspaniałą festiwalową orkiestrę.

listopada
NIEDZIELA

Fot. Migawki

Katarzyna Jackowska-Enemuo, Madi Rostkowska
godz. 12.00
Spektakl dla dzieci od
6 lat i dla dorosłych

MIGAWKI. OPOWIEŚCI Z DWÓCH ŚWIATÓW

Opowieści prawdziwe, baśnie i przypowieści stare jak świat łączymy w spektakl utkany ze słowa i ciszy,
z muzyki i gestu. Przez Wielką Powódź, przez step, na którym śpiewa Wiatr, przez świat, w którym szczęściu trudno zapobiec, powędrujemy, zadając światu i sobie pytania o to, czym jest porozumienie, po co
nam różnorodność i po co w ogóle wszyscy robimy to, co robimy. Pytać będziemy po polsku i w Polskim
Języku Migowym, a odpowiedzi... no cóż, nigdy nie wiadomo, w jakiej formie się pojawią.
Projekt Migawki jest pionierską inicjatywą, w której łączymy światy: Głuchych i słyszących, opowieści,
muzyki, ruchu i teatru. Powstał w 2018 roku z inicjatywy Madi Rostkowskiej – choreografki zajmującej
się od lat Polskim Językiem Migowym, oraz Katarzyny Jackowskiej-Enemuo – muzykantki i opowiadaczki
historii. We współpracy z Grzegorzem Grecasem – reżyserem teatralnym, od kilku lat tworzymy spektakle narracyjne, w których obydwa języki – polski i Polski Język Migowy – są równoważne, wzajemnie się
przenikają i uzupełniają, wspólnie tworząc materię opowieści. Od dwóch lat pracujemy nad baśniami, ale
też prawdziwymi historiami, zbieranymi od Głuchych i słyszących w różnych miejscach w Polsce. Projekt
Migawki nie jest tylko i wyłącznie próbą otworzenia świata teatru dla Głuchych, ani też świata Głuchych
dla tych, co słyszą – choć to oczywiście istotne. Jest przede wszystkim poszukiwaniem sposobu narracji
ukazującej świat ciszy i świat słowa mówionego jako elementy tej samej, bogatej i różnorodnej kultury
polskiej. Nasze spektakle i opowieści prezentowane były m.in. we Wrocławiu („Migawki z Wrocławia”
w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, 2018; „Migawki ze Stolicy Krasnoludków” w ramach Wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków, 2019), w Łodzi („Migawki z Łodzi”, zrealizowane w ramach programu Dotknij Teatru, 2019) a obecnie w sieci: „Migawki – Opowieści z Dwóch Światów”, zrealizowane
w ramach programu Kultura w sieci, 2020.
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Witold Vargas (Polska/Boliwia)

ZAUŁEK NIEWIDOMEJ INDIANKI
Witold Vargas, współautor i ilustrator serii książek „Legendarz” w tym „Bestiariusza słowiańskiego”, muzyk, podróżnik, pedagog i opowiadacz, zaprezentuje na festiwalu historię z gatunku „Musisz koniecznie
o tym opowiedzieć”. „Zaułek niewidomej Indianki” ma mocne rysy autobiograficzne. Urodzony w Boliwii,
w rodzinie mieszanej klasowo i rasowo, był w dzieciństwie świadkiem krwawych przewrotów, politycznej zawieruchy i niewiarygodnych losów swojej rodziny, co dziecięca wyobraźnia przekształciła w fantastyczną baśń. Przeplatają się w niej śmiech, groza, miłość i rozważania nad kondycją ludzką. Tytułową
niewidomą Indianką jest babcia autora, znana na całą okolicę opowiadaczka, która, jak mawiał Gabriel
Garcia Marquez o swojej, opowiadała niestworzone rzeczy z kamienną twarzą, jakby to była absolutna
prawda. To nie realizm magiczny, to południowoamerykańska rzeczywistość.
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godz. 17.00
Spektakl dla
młodzieży i dla
dorosłych

Opowieść, podobnie jak książka Witka Vargasa „Dwa królestwa i wielkie morze” (Poławiacze pereł,
2020), są oparte na osobistych doświadczeniach autora, ale także jego znajomych i przyjaciół, którzy –
wyrwani przez los z ziemi, na której wyrośli – zdołali zapuścić w Polsce nowe korzenie. Zarówno książka,
jak i opowieść mówią o tym, jak goją się rany, jak wyrastają nowe pędy i jak po latach z kory przesadzonego drzewa można odczytać wspomnienia – czasem radosne, a czasem traumatyczne. Książka jest adresowana przede wszystkim do dzieci, natomiast żywa opowieść skierowana jest głównie do publiczności
dorosłej (i starszych dzieci), zdolnej udźwignąć ładunek niełatwych emocji i prawdy.

Il. Witold Vargas, „Dwa królestwa i wielkie morze”
(Poławiacze pereł, 2020)

Fot. Valérie Broué Ripon

Muriel Bloch (Francja)

OSOBLIWE HISTORIE ZE STACJI METRA BONNE-NOUVELLE
Muriel Bloch to opowiadaczka na każdą okazję i przy każdej pogodzie. Jej repertuar jest przepastny
i eklektyczny: od tradycyjnych historii, które na swój sposób przetwarza, przez fakty z gazet, po opowieści wyssane z palca. Od czterdziestu lat zbiera historie i różnego rodzaju drobiazgi: pudełka po sardynkach, guziki, tkaniny, wszelkiego rodzaju papier pakowy, kapsułki, paczki papierosów... Mieszka w Paryżu,

godz. 19.00
Spektakl w języku francuskim.

Przekład sceniczny:
Magda Lena Górska
Muzyka: Bart Pałyga
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Spektakl w języku
francuskim.
Przekład sceniczny:
Magda Lena Górska
Muzyka: Bart Pałyga
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przy bulwarach, blisko stacji metra Bonne-Nouvelle (Dobra Nowina). Jak sama o sobie mówi, nie jest
opowiadaczką terroiru, tylko opowiadaczką trotuaru. Lubi podróżować, żeby potem opowiadać, czasem
do odległych miast, najczęściej po uliczkach swego ukochanego Paryża. To miasto Historii, gdzie roi się
od historii przeszłych i teraźniejszych, które narratorka lubi nakładać na siebie według swojego uznania
i wyobraźni. Inspirują ją także utwory takich pisarzy, jak Julio Cortazar, Italo Calvino czy Franz Kafka.
Zgubić się w mieście niczym w lesie – to szansa, żeby trafić na cuda i osobliwości. Być może na festiwalu
pojawi się opowiastka zrodzona ze spaceru Muriel Bloch po listopadowej Warszawie?
Improwizować muzycznie (na wiolonczeli i innych instrumentach) do opowieści Muriel będzie znakomity
Bart Pałyga.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muriel_Bloch

Fot. Elise Gherlan

Peter Chand (Indie/Wielka Brytania)
godz. 21.00
Spektakl
dla dorosłych,
w języku angielskim

MROCZNE OPOWIEŚCI Z INDII

Ci, którzy przybierają różną postać, przebiegli uwodziciele, sadystyczna teściowa oraz duchy pełne zmysłowego czaru – oni wszyscy są częścią ciemnych i niepokojących historii z Indii, które przywiezie ze sobą
do Warszawy brytyjski opowiadacz hinduskiego pochodzenia – Peter Chand. Niektóre z nich właśnie
u nas zostaną opowiedziane po raz pierwszy. Opowiadacz odkryje przed nami, jaki niszczycielski sekret
kryje się w Gaju Tamaryndowca; jaka jest najgorsza klątwa rzucona na potężnego Pana Indrę i w jaki sposób nieokiełznany głód biednej synowej zmienia samą boginię Kali… Wybuchowa mieszanka pięknych
baśni, mitów, skierowana do dorosłych.
„To był porywający wieczór pełen zaskoczenia, magii i grozy zapierającej dech!” (Storynight w Torriano
London)

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE (zoom)
Spotkanie mistrzowskie „Pojedynek na słowa”
– prowadzenie: Mats Rehnman

Podczas warsztatów spróbujemy odnaleźć pomost, prowadzący nad głębokim wąwozem pomiędzy
językiem pisma i językiem oralności. Co to znaczy być opowiadaczem w kulturze, gdzie pismo jest normą
(powszedniością)? Co to znaczy być pisarzem próbującym zrozumieć oralność? Mats Rehnman podzieli
się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem z 35 lat pracy praktykującego opowiadacza-performera,
jak i autora książek.
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godz.
11.00-12.30
/zoom/

Spotkanie w języku angielskim. Wsparcie językowe: Magdalena Macińska

*
W świecie kultury muzułmańskiej, gdzie teatr nie zdołał wytyczyć sobie niezależnego miejsca wśród dziedzin sztuki, to właśnie ustność / oralność zrekompensowała jego brak wśród sztuk performatywnych. Turecki meddah rozwinął
się pomiędzy wiekiem XI a XIX z formy opowiadacza w epicki teatr jednego
aktora, pozostając w zgodzie z zasadami życia koczowniczego. Włączając elementy tradycji środkowoazjatyckiego szamana, starotureckiego pieśniarza epickiego ozan i arabskiego maddaha oraz tradycję perskiego opowiadacza Księgi
królewskiej. Szahname, przyjął także środki teatralne i dramatyczne. Jako forma
artystyczna łączy sztukę opowiadania z ludowym teatrem tradycyjnym. Zaadoptowana w formie „widowiska narracyjnego” sztuka opowiadania zyskała uznaną
pozycję na współczesnych scenach teatrów offowych, sprawdzając się z sukcesem w projektach międzykulturowych i interdyscyplinarnych. W kontekście
omawianych tradycji ustnych kręgów kultur ałtajskiego i Bliskiego Wschodu potencjał performatywny sztuki opowiadania stanowi dla współczesnych artystów
źródło inspiracji, oferując wzór modelu interaktywnego, równouprawniającego
widza i artystę.
(…) to niezwykle interesująca monograﬁa, traktująca o zjawisku głęboko zakorzenionym w kulturze Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej – nie tylko wśród ludów
tureckojęzycznych, ale także irańskich i w świecie arabskim. Stąd wysoko oceniam
zarówno wybór tematu jako takiego, jak i uwzględnienie w analizowanym materiale nie tylko elementów tureckich, ale także wywodzących się z innych wyżej
wymienionych kultur muzułmańskich.
Z recenzji prof. Marka Dziekana

Agnieszka Ayşen Kaim Meddah – turecki teatr jednego aktora

Agnieszka Aysen Kaim, orientalistka tureckiego pochodzenia, badaczka i publicystka, tłumaczka języka tureckiego, opowiadaczka i wiceprezeska Stowarzyszenia
„Grupa Studnia O.”, zajmującego się badaniem i praktyką sztuki opowiadania i literaturą ustną. Członkini Rady Wykonawczej Europejskiej Federacji Sztuki Opowiadania FEST, asystentka w IS PAN. Autorka książki Bahar znaczy Wiosna,
Wydawnictwo Poławiacze Pereł 2015 (III Nagroda Polskiej Sekcji IBBY – „Książka
Roku 2016” w kategorii literackiej).
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Agnieszka Ayşen Kaim
Meddah – turecki teatr
jednego aktora
Spotkanie tradycji kultury ustnej
z kulturą widowiskową

Fot. Johan Söderberg

www.wuw.pl

Spotkanie z dr Agnieszką Ayșen Kaim wokół książki
„Meddah, turecki teatr jednego aktora.

Spotkanie tradycji kultury ustnej z kulturą widowiskową”
(seria„Comunicare” Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020)

W świecie kultury muzułmańskiej, gdzie teatr nie zdołał wytyczyć sobie niezależnego miejsca wśród
dziedzin sztuki, to właśnie ustność/oralność zrekompensowała jego brak wśród sztuk performatywnych.
Turecki meddah wyewoluował z tradycyjnej formy opowiadacza w epicki teatr jednego aktora. Fenomen
tej formy odzwierciedla skomplikowaną relację pomiędzy modelami kultury ustnej a kultury pisma. Podczas spotkania autorka podzieli się nie tylko efektami wieloletniej pracy badawczej, ale również swoim
doświadczeniem praktyka w ramach stowarzyszenia „Grupa Studnia O.” na międzykulturowym pograniczu Orientu i Okcydentu.
Prowadzenie: Paweł Rodak

Panel „Po/piśmienni” z udziałem gości festiwalu
„Nie chodzi [już] o opowiedzenie historii – opowieść to narzędzie, fabuła to trick – chodzi o to, by
żyć d r u g i e g o c z ł o w i e k a” – wieszczy Jacek Dukaj w książce „Po piśmie”. Czy rzeczywiście?
Jak współczesna sztuka opowiadania historii sytuuje się wobec kultury oralności, pisma i przepowiadanej
postpiśmienności? Czy figura matrioszki, sugerowana przez Dukaja, będzie poręczna do opisu fenomenu
opowiadaczy historii, którzy jednocześnie są czytelnikami/pisarzami/badaczami? Zapraszamy do rozmowy z gośćmi festiwalu.
Prowadzenie: Beata Frankowska, Jarek Kaczmarek.
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