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WWW.MIK.WAW.PL
WWW.FESTIWALOPOWIADANIA.PL

Informacje
ORGANIZATORZY:

DOSTĘPNOŚĆ:

Stowarzyszenie „Grupa Studnia O.”,
Mazowiecki Instytut Kultury

Wybrane spektakle z tłumaczeniem
na PJM.

MIEJSCE WYDARZENIA:

Osoby, które chcą skorzystać z asysty,
uprzejmie prosimy o kontakt
z Magdaleną Ptak: m.ptak@mik.waw.pl,
tel./SMS 601 669 440; 22 586 42 64

Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa,
ul. Elektoralna 12

BILETY:
O MIEJSCU:
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Festiwal odbywa się w Warszawie, w siedzibie
Mazowieckiego Instytutu Kultury, przy ulicy
Elektoralnej 12. Wszystkie spektakle odbywają
się w Sali Widowiskowej. Wydarzenia towarzyszące odbywają się w Sali Elektorskiej.

WWW.MIK.WAW.PL
WWW.FESTIWALOPOWIADANIA.PL

Internetowa sprzedaż biletów na GoOut.pl
oraz sprzedaż bezpośrednia w Mazowieckim
Instytucie Kultury na godzinę przed
spektaklem.
Bilet na spektakl poranny - 20 zł;
Bilet na spektakl popołudniowy/wieczorny - 30 zł;
Karnet na 2 spektakle wieczorne - 50 zł;
Noc opowieści - 50 zł; karnet na całość - 200 zł.
Bezpłatne wydarzenia towarzyszące:
wejściówki na GoOut lub w siedzibie MIK.

DODATKOWE WYDARZENIA
TOWARZYSZĄCE:
Partnerem tegorocznej edycji Festiwalu jest
Interdyscyplinarne Centrum Badań nad
Edukacją i Komunikacją Międzykulturową.
Zapraszamy na wydarzenia towarzyszące,
które odbędą się 14 i 15 listopada na schodach
paradnych siedziby Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55
(wejście od ul. Browarnej).

14.11 / PONIEDZIAŁEK
18.00 / Wstęp wolny
Spotkanie z „Grupą Studnia O”
– organizatorami Festiwalu,

którzy opowiedzą o tegorocznym programie,
przybliżą postaci festiwalowych gości
i odpowiedzą na pytania publiczności.

15.11 / WTOREK
18.00 / Wstęp wolny
Spotkanie z festiwalowym gościem
z Burkina Faso.

Kientega Pingdéwindé Gérard, opowie
o swojej artystycznej i życiowej drodze
prowadzącej do wyboru profesji opowiadacza,
o opowiadaniu w kontekście dialogu kultur
i budowania własnej tożsamości.
Spotkanie w języku francuskim – tłumaczenie
Magda Lena Górska.

16.11 / ŚRODA
9.00
Tam gdzieś za czarną wodą… /PL/UKR/
Legendy i baśnie ukraińskie – Roksana
Pietruczanis, Margarita Udovichenko
(Polska/Ukraina)

11.30
Tkaczka chmur – Katarzyna Jackowska-

Enemuo, Aleksandra Rózga, Mateusz Szemraj

17.30 / Wstęp wolny
Wernisaż wystawy i rozmowa
z prof. Andrzejem Bieńkowskim.

W rozmowie wezmą również udział: Jacek
Hałas, Andrij Liaszuk i Magda Lena Górska.
Prowadzenie: Piotr Kędziorek (Radiowe
Centrum Kultury Ludowej) /PJM/

19.00
Kossyam, czyli żądać mądrości

/FR/PL/mooré/
KPG (Kientega Pingdéwindé Gérard),
opowiadacz-kowal (Burkina Faso)
Spektakl w języku francuskim i mooré,
przekład sceniczny: Magda Lena Górska

21.00
MIST. Spotkanie na moście /PL/UKR/

– Jacek Hałas, Andrij Liaszuk (Polska/Ukraina)
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17.11 / CZWARTEK

18.11 / PIĄTEK

9.00
Księga życia. Wspomnienia, sny, wiersze

9.00
Niezwykłe ptaki – Łowcy Słów

– Jarek Kaczmarek

(Groszek i Elżbieta Stanilewicz)

11.30
Droga zaklęta, sennym zielem porośnięta.

11.30
Beowulf, czyli Wilk Wojny.

Baśń z „Klechd Sezamowych” Bolesława
Leśmiana – Magda Lena Górska, Dorota
Maciejuk

19.00
Słowa nad brzegiem wody.

Opowieść pomiędzy kulturami
– Agnieszka Ayşen Kaim, Marta Maślanka,
Marta Puchłowska (Polska/Turcja)
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21.00
Beowulf, czyli Wilk Wojny.

Teatr opowiadania /EN/PL/ – Jesper la Cour
Andersen, Troels Kirk Eising (Dania).
Spektakl w języku angielskim, elementy
przekładu scenicznego: Agnieszka Ayşen Kaim

Teatr opowiadania /EN/PL/ – Jesper la Cour
Andersen, Troels Kirk Eising (Dania)

14.00-17.00 / Wstęp wolny
Warsztaty śpiewu.

Ballady wielogłosowe z centralnej Ukrainy
i Polesia – Tetiana Sopiłka

19.00
Ginczanka. Żeńska odmienna pieśń

/PJM/
– Beata Frankowska, Robert Lipka,
Tomasz Grabowski

21.00
O, Janis! Opowieść muzyczna o Janis
Joplin /FR/PL/ – Hélène Palardy (Francja)

Spektakl w języku francuskim, napisy
w języku polskim

19.11 / SOBOTA

20.11 / NIEDZIELA

10.00
Bebe King. Spektakl dla maluszków /FR/PL/

11.00-12.00 / Wstęp wolny
Spotkanie z pieśnią bułgarską

– Hélène Palardy (Francja). Spektakl w języku
francuskim, elementy przekładu scenicznego:
Magda Lena Górska

12.00
Droga zaklęta, sennym zielem porośnięta.
Baśń z „Klechd Sezamowych” Bolesława
Leśmiana – Magda Lena Górska, Dorota
Maciejuk

13.00 / Wstęp wolny
Poetki wobec wojny /PL/UKR/

– Aneta Kamińska i Hałyna Kruk (Polska/
Ukraina), prowadzenie: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek (Dwójka) /PJM/

15.00 / Wstęp wolny
Motyw „zamurowanej kobiety”
w bałkańskiej epice tradycyjnej
i kulturze współczesnej. /PJM/

W rozmowie udział biorą: Grażyna SzwatGyłybowa, Rigels Halili, Marzena Maciulewicz.
Prowadzenie: Agnieszka Ayşen Kaim,
Magdalena Tejchma (RCKL)

17.00
„Zamurowana i Mistrz Manole” oraz
inne pieśni epickie /BG/PL/ – Nina Nikolina
z zespołem The Magic Voices (Bułgaria)
Spektakl-koncert w języku bułgarskim,
napisy w języku polskim

20.00-24.00
Noc Opowieści

– Tetiana Sopiłka z zespołem Dziczka,
Jaroslaw Krysko i goście festiwalu

– prowadzenie: Nina Nikolina z zespołem
The Magic Voices

12.00
Wędrówka Nabu /PJM/

– Opowieści z Walizki (Anna Woźniak,
Joanna Sarnecka). Przekład na PJM

15.00 / Wstęp wolny
Scena otwarta: Opowiadaczki 2022.
Finał warsztatów Mazowieckiej Szkoły
Opowiadaczy MIK

17.00
Tam gdzieś za czarną wodą… /PL/UKR/
Legendy i baśnie ukraińskie – Roksana
Pietruczanis, Margarita Udovichenko
(Polska/Ukraina)

19.00
Ragandé! Obudź się!

/FR/PL/mooré/PJM/
– Kientega Pingdéwindé Gérard,
zwany KPG (Burkina Faso)
Spektakl w języku francuskim i mooré,
przekład sceniczny: Magda Lena Górska
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Tytuł tegorocznej edycji festiwalu nawiązuje
do słynnej książki Alberta Lorda Pieśniarz
i jego opowieść, a zwłaszcza do formuły:
„Nasz poeta oralny jest twórcą [composer].
Nasz pieśniarz śpiewający opowieści jest
twórcą opowieści. Pieśniarz, wykonawca,
twórca i poeta są jednym – w różnych
aspektach, lecz w tym samym czasie”.
W poszukiwaniu tak rozumianej twórczości
epickiej podążymy różnymi ścieżkami
i mostami, łączącymi tradycję ze współczesną
praktyką artystyczną. Czy dzisiaj pieśniarz/
pieśniarka to wciąż twórca/twórczyni
opowieści na żywo?
Za Lordem podążymy na Bałkany.
Pozmawiamy z badaczami i badaczkami
o toposie zamurowanej kobiety i posłuchamy
pieśni epickich, w wykonaniu pieśniarki
bułgarskiej Niny Nikoliny i jej zespołu, oraz
historii, jakie te pieśni niosą. Czym są dzisiaj
dla nas te archaiczne opowieści?
Szeroko otworzymy drzwi i serca dla pieśniarzy i pieśniarek z Ukrainy. Lirnik z Równego
Andrij Liaszuk z lirnikiem Jackiem Hałasem
zbudują mist/most między muzycznymi
tradycjami epickimi Polski i Ukrainy. Poetki
Hałyna Kruk ze Lwowa i Aneta Kamińska
z Warszawy zabiorą głos wobec toczącej się
wojny – swoimi wierszami. Roksana Pietruczanis i Margarita Udovichenko wprowadzą
nas w świat baśni ukraińskich, a Tetiana
Sopiłka z zespołem Dziczka poprowadzi nas
we wspólnym śpiewaniu wielogłosowych
pieśni podczas Nocy opowieści.

Głos w sprawie wojny zabiorą także artyści
z Danii: Jesper la Cour Andersen i Troelas
King Eising, powołując na nowo do życia
staroangielski epos Beowulf, czyli Wilk Wojny.
Podobnie opowiadacz-kowal z ludu Mossi,
zwany przez wszystkich KPG (skrót od imion
i nazwiska), opowie, wyśpiewa i wytańczy
trzydniowe powstanie ludowe w 2014 roku
w Burkina Faso, które doprowadziło do
obalenia dyktatora.
Przywołamy w opowieściach francuskiej
performerki Hélène Palardy i polskiej
opowiadaczki dwie niepokorne ikony współczesności: 27-letnie poetki/pieśniarki i ich
wiersze-pieśni, pełne oporu, buntu i ekstatycznego zachwytu: Janis Joplin i Zuzannę
Ginczankę.
Przywrócimy żywą, ustną postać tekstom
literackim, karmiąc je muzyką i osobistym
doświadczeniem, jak baśń z Klechd Sezamowych Bolesława Leśmiana, Wędrówka Nabu
Jarosława Mikołajewskiego i Tkaczka chmur
Katarzyny Jackowskiej-Enemuo. Pokażemy
również, jak można pracować z materią wspomnień, własnych i cudzych, nadając im formę
wiersza, tradycyjnej formuły czy malowania
na wodzie w tureckiej technice ebru.
Festiwalowi towarzyszy wystawa obrazów
prof. Andrzeja Bieńkowskiego, która sama
w sobie jest opowieścią o odchodzącym
świecie ostatnich ludowych artystów –
muzykantów i pieśniarzy.
Beata Frankowska i Grupa Studnia O.

16.11 / ŚRODA
9.00
Tam gdzieś za czarną wodą…
Legendy i baśnie ukraińskie
– Roksana Pietruczanis, Margarita
Udovichenko (Polska/Ukraina)
Spektakl dla widzów od 9 lat
Sala Widowiskowa
Dodatkowy spektakl dla dzieci i dorosłych:
20 listopada, godz. 17.00
Odwołując się do prastarej tradycji słowa
mówionego i śpiewanego, zapraszamy do
świata ukraińskich wędrownych opowiadaczy:
kobzarzy, bandurzystów, lirników, bajarzy.
Tak jak oni będziemy przemierzać zielone
połoniny, lasy ciemne i wody czarne, będziemy
opowiadać legendy i baśnie z różnych
zakątków Ukrainy: o kozakach dzielnych
i odważnych, o czarnookich dziwczatach,
o skarbach i dobrej doli, a i o niedoli też.
Zajrzymy w ciemną lasów gęstwinę, gdzie
mieszkają leśne Mamuny, Mawki i Błud.
Będziemy też śpiewać tradycyjne ludowe
pieśni ukraińskie i dumki kozackie.

Roksana Pietruczanis – z wykształcenia
filolożka, z zamiłowania opowiadaczka.
Inspirację do opowieści czerpie z mitologii
słowiańskiej, demonologii oraz wierzeń
ludowych.

Opowiadanie: Roksana Pietruczanis,
muzyka: Margarita Udovichenko

Margarita Udovichenko – absolwentka
Uniwersytetu Sztuki w Charkowie, wokalistka
zespołów Kukawica, Moribaya, Sumana oraz
Korinnia. Za główne punkty zainteresowania
obrała pracę z głosem naturalnym, techniki
śpiewu tradycyjnego i białego.
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11.30
Tkaczka chmur
– Katarzyna Jackowska-Enemuo,
Mateusz Szemraj, Aleksandra Rózga
Spektakl dla widzów od 6 lat
Sala Widowiskowa
Czas trwania: ok. 50 min
W pałacu Słońca, na samiuśkim końcu świata
mieszkają Trzy Zorze – trzy siostry prządki –
które przędą, układają i przecinają złote nici
ludzkiego losu. I kiedy rodzi się dziecko,
Zorze przychodzą, przynoszą nić jego losu
i każdemu dziecku dają jakiś dar. Tak zaczyna
się opowieść o niezwykłych przygodach dwójki
rodzeństwa. Baśń w delikatny, obrazowy
sposób wprowadza widzów w temat spotkania
z tym, co nieuchronne: chorobą, śmiercią
i towarzyszącym im trudnym emocjom.
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Napisana na podstawie tego spektaklu
książka Tkaczka Chmur (wyd. Albus 2021,
ilustracje: Marianna Sztyma) otrzymała
w 2022 r. Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego
Warszawy oraz szereg innych nagród.
Opowiadanie, śpiew, akordeon – Katarzyna
Jackowska-Enemuo, śpiew, baraban;
Perkusjonalia, kankle – Aleksandra Rózga;
Cymbały, oud, saz – Mateusz Szemraj

17.30
Wernisaż wystawy i rozmowa
z prof. Andrzejem Bieńkowskim.
Rozmówcy: Andrzej Bieńkowski, Jacek Hałas,
Andrij Liaszuk, Magda Lena Górska
Prowadzenie: Piotr Kędziorek (Radiowe
Centrum Kultury Ludowej)
Przekład na PJM
Sala Elektorska
Bezpłatne wydarzenie towarzyszące
Rozmowa na temat obrazów Andrzeja
Bieńkowskiego, jego ostatniej książce
„Trzymałem węża w garści” (Prószyński
i Ska, 2022), spotkaniach z ostatnimi wiejskimi
muzykantami, a także o epickiej tradycji
muzycznej w Polsce i Ukrainie.
Andrzej Bieńkowski (ur.1946) – malarz,
etnograf, pisarz, profesor sztuk plastycznych.
Autor książek Ostatni wiejscy muzykanci
(Prószyński i S-ka 2001, Muzyka Odnaleziona

Fot. Małgosia Bieńkowska

2012), Sprzedana muzyka (Czarne 2007),
1000 kilometrów muzyki. Warszawa-Kijów
(Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
2009 – w 2010 roku książka autor otrzymał
za tę publikację doroczną Nagrodę Nowych
Książek), Trzymałem węża w garści (Prószyński
i S-ka 2022) oraz serii książek i płyt z muzyką
wiejską Muzyka Odnaleziona (wielokrotnie
nagradzanych przez PR Dwójka w konkursie
Muzyka Źródeł).

19.00
Kossyam, czyli żądać mądrości

(Burkina Faso)
KPG (Kientega Pingdéwindé Gérard)
– opowiadacz kowal
Spektakl w języku francuskim i mooré,
przekład sceniczny: Magda Lena Górska
Sala Widowiskowa
KOSSYAM to współczesna bajka o buncie,
który łączy i jednoczy synów i córki jednego
kraju. Każdy się w niej odnajdzie: mechanik
uliczny, działacz internetowy, polityk,
żołnierz, gospodyni domowa, student,
sklepikarz, ofiara powstania, dziennikarz,
imam, ksiądz, starszyzna, społeczność
międzynarodowa... Narrator, niczym

Fot. Olympia de
Maismont Studio

przytulona do ściany jaszczurka, obserwuje
otaczający go świat i opowiada wydarzeniach
z 2014 roku, w Burkina Faso - o trzydniowym
powstaniu ludowym, które doprowadziło do
obalenia dyktatora. Jego bohaterowie, ludzkie
archetypy, przybierają postać zwierząt, które
wychodzą na ulicę. Bo to na ulicy rozgrywa się
i zmienia historia.

21.00
MIST. Spotkanie na moście
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– Jacek Hałas, Andrij Liaszuk (Polska/Ukraina)
Sala Widowiskowa
Spotkanie dwóch artystów, dwóch opowieści
i dwóch tradycji, które, choć bliskie, to jednak
różne. Na mistu, którym przechodzą między
wątkami, tematami, melodiami. Na mostku,
który jest za wąski, by się minąć. Na werbowej
doszczeczce. Wierzymy, że tworzenie takich
artystycznych mostów jest szczególnie ważne
w sytuacji politycznych napięć, ksenofobii
i nacjonalizmów. Równie ważne jest mówienie
o duchowości, wartościach niematerialnych,
MIST-yce, a wszak te właśnie tematy są treścią
zapomnianej sztuki dziadów/lirników, którą
się zajmujemy, i z nimi chcemy docierać
bezpośrednio do ludzi.

Zajmuje się działalnością edukacyjną wśród
dzieci i młodzieży. Jest członkiem działającego
w Równem zespołu Silska Muzyka.

Andrij Liaszuk – śpiewak, lirnik. Pochodzi
z Kowla na Wołyniu, ukończył Państwowy
Instytut Kultury w Równem. Brał udział w
badaniach etnograficznych na zachodnim
Polesiu i Wołyniu. Od wielu lat interesuje
się grą i wyrobem ludowych instrumentów.

Jacek Hałas – absolwent Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu, muzyk (lira korbowa,
akordeon, flety pasterskie, drumla, fortepian),
śpiewak, tancerz, kompozytor. Współtwórca
wielu formacji muzycznych, projektów
artystycznych oraz teatralnych.

17.11 / CZWARTEK
9.00
Księga życia. Wspomnienia, sny, wiersze.
Opowiadanie: Jarek Kaczmarek
Spektakl dla widzów od 14 lat
Sala Widowiskowa
Opowieści z życia wzięte i życiem pisane.
Osobiste narracje, które splatają się ze
scenami z kart wielkiej historii. Czy w jednej
małej opowieści da się pomieścić całe życie?
Jak znaleźć obraz, w którym będzie można,
w mgnieniu oka, uchwycić jego sens i znaczenie?
Jak w jego prozie dotknąć błysku poezji?
Posłuchajcie rodzinnego wspomnienia z
grudniowej nocy 1944 roku - poruszającej
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11.30
Droga zaklęta, sennym zielem porośnięta.

Baśń z „Klechd Sezamowych” Bolesława Leśmiana
– Magda Lena Górska, Dorota Maciejuk
Opowiadanie i śpiew: Magda Lena Górska,
pantomima i śpiew – Dorota Maciejuk
Spektakl dla widzów od 6 lat
Sala Widowiskowa
Spektakl dodatkowy dla dzieci i dorosłych:
19 listopada (sobota), godz. 12.00

W dalekiej krainie leży góra zaklęta,
Cmentarnicą zwana. Na samym wierzchołku
tej góry jest postument marmurowy, na nim
klatka złota, w klatce ptak czarodziejski,
Bulbulezar, słowik tysiąca opowieści.
Skrzydła ma pawie, szyję łabędzią, dziób
bociani, pazury sępie, a oczy jaskółcze.
Głosem ludzkim gada, bajki opowiada.
Co opowie bajkę, to zapali fajkę... Na jego
spotkanie wyruszymy wraz z mądrą Parysadą
i jej dwoma braćmi. Wyruszymy drogą zaklętą,
sennym zielem porośniętą, pełną ciszy
i milczenia i dziwnego przeznaczenia…

opowieści o małej Irmince i jej zagubionym
cukierku ze świątecznej choinki. Wybierzcie
się razem z dwudziestoletnią Marysią na
majową wędrówkę w 1953 roku ulicami
zburzonego miasta, by poczuć zapach i smak
„pierwszej radości powojennej Warszawy”.
Pochylcie się nad losem trzech maturzystów
zagubionych wiosną 1988 roku w tajemniczej
komnacie Elizeum – Domu Przyjemności...

19.00
Słowa nad brzegiem wody.

Fot. Paweł Ogrodzki

Opowieść pomiędzy kulturami
– Agnieszka Ayşen Kaim, Marta Maślanka,
Marta Puchłowska (Polska/Turcja)
Sala Widowiskowa
Obrazy przywołane z niepamięci dzieciństwa
są jak cienie barwnych plam padających
na wodę. Opowieść oparta na wątkach
autobiograficznych, z użyciem tradycyjnych
formuł zaczerpniętych z tureckiej literatury
ustnej. Powstaje na żywo w interakcji
z obrazem malowanym na wodzie. Zawiera
szczyptę polskiego romantyzmu i tureckiej
melancholii, wierszy Nazıma Hikmeta, Yunusa
Emre, i pewnej nieznanej poetki.

Opowiadanie: Agnieszka Ayşen Kaim, ebru:
Marta Puchłowska, muzyka: Marta Maślanka,
operator kamery: Selçuk Kaplan.
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21.00
Beowulf, czyli Wilk Wojny.

Teatr opowiadania
– Jesper la Cour Andersen, Troels Kirk
Eising (Dania)
Spektakl w języku angielskim,
elementy przekładu scenicznego:
Agnieszka Ayşen Kaim
Sala Baletowa (pierwsze piętro)
Dodatkowy spektakl: 18 listopada, godz. 11.30
Beowulf to spektakl na podstawie anonimowego staroangielskiego poematu heroicznego,
spisanego w wieku X, ale wykonywanego
ustnie już od VIII wieku. Poemat opisuje
legendarne pradzieje dawnych Germanów:
Danów (Duńczyków) i Geatów (Szwedów).
Wersja w wykonaniu duńskiego duetu skupia
się na odwiedzinach mocarnego bohatera
z plemienia Geatów - Beowulfa („pszczeli
wilk”, „wilk wojny”) u króla Danów Hrothgara
i pokonaniu mieszkającego na bagnach
ludojada Grendela oraz jego matki-wiedźmy.

Fot. Simon Jeppesen

Artyści na nowo interpretują ten pradawny
epos w konwencji współczesnego spektaklu
na pograniczu teatru fizycznego i opowiadania,
przy akompaniamencie muzyki wygrywanej
na przedmiotach codziennego użytku.

18.11 / PIĄTEK
9.00
Niezwykłe ptaki – Łowcy Słów
(Groszek i Elżbieta Stanilewicz)
Spektakl dla widzów powyżej 10 lat.
Sala Widowiskowa
Ratowały ludzi i miasta. Zwiastowały nadejście
dnia, wolę bogów, wielkie zmiany i wiosnę.
Zsyłały zarówno błogosławieństwa jak i
klątwy. Przenosiły wiadomości, pieśni i sny.
Od wieków kierowane wolnymi sercami
,przemierzały tysiące mil przestworzy. Będzie
to opowieść o skrzydlatych Wędrowcach przy
których, Ludzie odważyli się śpiewać, chodzić

na dwóch nogach i marzyć o lataniu.
Spójrz w górę, nie jesteś sam/sama.
Łowcy Słów to gdański duet matki i córki,
oficjalnie działający od 2010 roku.
Są wieloletnimi słuchaczkami i propagatorkami sztuki opowiadania.
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14.00-17.00
Warsztaty śpiewu. Ballady wielogłosowe
z centralnej Ukrainy i Polesia

– Prowadzenie: Tetiana Sopiłka
Sala warsztatowa
Bezpłatne wydarzenie towarzyszące
Podczas warsztatów będzie możliwość poznania i nauki kilku wielogłosowych ballad
z Centralnej Ukrainy oraz Polesia. Jest to
żywa forma komunikacji, porozumienia
między wykonawcami. W trakcie warsztatów
będziemy zgłębiać podstawowe zasady
budowy i wewnętrznej konstrukcji pieśni
wielogłosowych oraz swobodnego poruszania
się w ich przestrzeni – jak również techniki
samego śpiewu. W ramach zajęć odbywać się
będzie również praca nad prawidłową emisją,
elementami wymowy, rytmem, frazowaniem,
techniką oddechu oraz artykulacją i manierą
wykonania charakterystyczną dla wybranych
regionów Ukrainy.

Poznane pieśni zaprezentujemy razem
z zespołem Dziczka podczas Nocy opowieści.
Tetiana Sopiłka – ukraińska wokalistka,
etnomuzykolożka, pedagożka.
Absolwentka i wieloletnia pracowniczka
naukowa Akademii Muzycznej im. Piotra
Czajkowskiego w Kijowie. Wykładowczyni
Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej,
współpracowniczka Fundacji „Muzyka
Kresów” w Lublinie. Członkini powstałego
w 1979 roku legendarnego ukraińskiego
zespołu Drewo, założycielka i liderka
warszawskiego zespołu Dziczka.

19.00
Ginczanka. Żeńska odmienna pieśń.
Scenariusz i opowiadanie: Beata Frankowska,
muzyka: Robert Lipka, wędrujące obrazy:
Tomasz Grabowski
Przekład na PJM
Sala Widowiskowa
Fot. Hollybaba

Próba opowiedzenia duchowej biografii
Zuzanny Ginczanki – poetki, która m.in. dzięki
książkom badaczki jej życia i spuścizny prof.
Izoldy Kiec stała się dzisiaj w Polsce ikoną
współczesności. Podstawowym obrazem,
który przenika twórczość Ginczanki, jest
„żeńska odmienna pieśń”. Ginczanka śpiewała
po swojemu; przez całe swoje krótkie życie
w Równem, Lwowie i Warszawie szukała
swojego głosu. Tej odmienności jej dykcji,

frazy, rytmu, pieśni będziemy szukać w jej
poezji i w jej życiu. Pieśni pełnych buntu
i oporu, ale i ekstatycznego zachwytu nad
przemijalnym, zmysłowym pięknem tego
świata.
Tomasz Grabowski – Głuchy artysta-grafik,
współpracujący z MIK od wielu lat; autor cyklu
„Portrety Głuchych” oraz serii wideoartów
o życiu społecznym i kulturze Głuchych.
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21.00
O, Janis! Opowieść muzyczna o Janis Joplin
Hélène Palardy (Francja)
Spektakl w języku francuskim,
napisy w języku polskim
Sala Widowiskowa
Wokalistka rockowa i opowiadaczka Hélène
Palardy snuje opowieść o niezwykłej drodze
Janis Joplin, dzieląc się jednocześnie więzią,
która od lat łączy ją z legendarną wokalistką
rockową lat 60. Hélène Palardy ze swoją
gitarą nadaje tej opowiadanej i wyśpiewanej
biografii, intymnej i niekonwencjonalnej,
energię rockowego koncertu. Projekt stanowi
okazję przeżycia legendy Janis Joplin
i poznania faktów z jej życia. Jest hołdem
dla tej młodej kobiety, która otworzyła przed
swoimi współczesnymi wiele ścieżek
i pozostaje ciągle żywa.

Fot. Anne Marcel

19.11 / SOBOTA
10.00
Bébé King. Spektakl dla maluszków
Hélène Palardy (Francja)
Sala Widowiskowa
Wszyscy na niego czekali. Bébé King przyszedł
na świat! Mama gra i śpiewa, aby utulić go do
snu. Cały dom jest oczarowany. A najbardziej
malusieńkie stworki, co mieszkają za kominkiem. Gdy Hélène Palardy i jej gitara grają

i opowiadają, maluchy swingują na kolanach
i w ramionach kołyszących się rodziców.
Spektakl w języku francuskim, który maluchy
(od 0 do 3 lat) na pewno zrozumieją. Starszym
pomoże tłumaczenie Magdy Leny Górskiej.

13.00
Poetki wobec wojny (Polska/Ukraina)
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Aneta Kamińska, Hałyna Kruk
Prowadzenie: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek
(Dwójka)
Przekład na PJM
Sala Elektorska
Bezpłatne wydarzenie towarzyszące
Będziemy wsłuchiwać się w czytane przez
poetki wiersze i rozmawiać. Skupimy się
przede wszystkim na wierszach, które
powstały i wciąż powstają w odpowiedzi
na rosyjską inwazję i wojnę w Ukrainie.
Jakimi słowami, obrazami i metaforami poetki
dają wyraz historii, której jesteśmy świadkami
i która rujnuje nie tylko budynki i miasta,
ale również język?
Hałyna Kruk (1974) – ukraińska poetka,
tłumaczka i badaczka literatury.
W 2018 wyszedł wybór jej wierszy Wakacje
nad Letą w przekładzie Bohdana Zadury,
a w 2022 – Żywica w przekładzie Anety
Kamińskiej. Stypendystka programu Gaude
Polonia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej

(Warszawa 2003, 2010) oraz Homines Urbani
w Willi Decjusza (Kraków 2005).
Aneta Kamińska (1976) – poetka i tłumaczka
poezji ukraińskiej. Autorka wielu książek
poetyckich, ostatnio teraz zaraz (2022) oraz
wschodniki / zachodniki (2022). Wydała liczne
wybory przekładów wierszy: m.in. Lubow
Jakymczuk Morele Donbasu (2018), Hałyny
Kruk Żywica (2022), Julii Musakowskiej Żelazo
(2022) oraz autorskie antologie: Cząstki
pomarańczy. Nowa poezja ukraińska (2011),
30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska
(2012) oraz Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy
i dla Ukrainy (2014).

15.00
Motyw „zamurowanej kobiety”
w bałkańskiej epice tradycyjnej
i kulturze współczesnej (rozmowa)
Paneliści: Grażyna Szwat-Gyłybowa,
Rigels Halili, Marzenia Maciulewicz
Prowadzenie: Agnieszka Ayşen Kaim,
Magdalena Tejchma (RCKL)
Przekład na PJM
Sala Elektorska
Bezpłatne wydarzenie towarzyszące
W obrębie wielojęzycznego folkloru takich
krajów, jak Albania, Bośnia i Hercegowina,
Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Grecja,
Macedonia, Rumunia, Serbia i Węgry, znany
jest wędrowny topos zamurowanej kobiety,
który upamiętnia archaiczną i wygasłą
tradycję ofiary zakładzinowej z człowieka.
Składano ją, by zjednać sobie wrogie moce,
by wznoszona budowla mogła trwać.
W okresie kształtowania nowoczesnych
narodów topos ten przeniknął z tradycji ustnej
do piśmiennictwa i sztuki badanego obszaru,
ożywiany do dziś w różnych sferach życia
artystycznego, naukowego i politycznego.
W ramach festiwalu przedstawione zostaną
najciekawsze badawczo przypadki funkcjonowania tego toposu na wskazanym obszarze.
Badania prowadzone są w Instytucie
Slawistyki PAN w ramach realizacji grantu
Narodowego Centrum Nauki.

Grażyna Szwat-Gyłybowa – slawistka,
historyczka literatury i kultury, profesor
nadzwyczajna w Instytucie Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk, wykładowczyni
literatur i kultur południowosłowiańskich
na Uniwersytecie Warszawskim.
Rigels Halili – antropolog kultury, adiunkt
w Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim.
Marzena Maciulewicz – slawistka,
kulturoznawczyni, absolwentka Wydziału
„Artes Liberales” UW, Studium Europy
Wschodniej UW i Instytutu Slawistyki
Zachodniej i Południowej UW.
Agnieszka Ayşen Kaim – turkolożka,
doktor habilitowana w Instytucie Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk, opowiadaczka ze
Stowarzyszenia „Grupa Studnia O.” i tłumaczka
języka tureckiego.
Magdalena Tejchma – dziennikarka muzyczna
radiowej Dwójki i Radiowego Centrum Kultury
Ludowej.
Zofia Kręc – tłumaczka z bułgarskiego,
studentka bułgarystyki na Uniwersytecie
Warszawskim w Instytucie Slawistyki
Zachodniej i Południowej.
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17.00
„Zamurowana i Mistrz Manole”
oraz inne pieśni epickie
Nina Nikolina i zespół The Magic Voices
(Bułgaria)
Spektakl-koncert w języku bułgarskim,
napisy w języku polskim
Sala Widowiskowa
Nina Nikolina to bułgarska piosenkarka,
kompozytorka i autorka tekstów. Jej muzyka
to połączenie nowoczesnego brzmienia
i bułgarskiej muzyki tradycyjnej. Wykonuje
tradycyjne ballady ludowe - epickie pieśni,
jak słynna o Zamurowanej i mistrzu Manole.
Pieśni wykonuje we własnej aranżacji,
w formie wielogłosowego śpiewu.
Tradycyjna epika jest wciąż obecna
w bałkańskiej kulturze współczesnej

w różnych jej sferach. Przykładem jest
działalność piosenkarki Niny Nikoliny,
która łączy pracę etnomuzykolożki z własną
praktyką sceniczną, przywracając muzyce
popularnej bułgarskie tradycyjne pieśni
narracyjne. Obok Niny Nikoliny (Nikolina
Dimitrova Popova) wystąpią Tanya Parvanova
i Biserka Danova-Pilarska.
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20.00-24.00
Noc Opowieści
Wszyscy goście festiwalu
Prowadzenie muzyczne: Tetiana Sopiłka
z zespołem Dziczka i Jaroslaw Krysko
Sala Widowiskowa
Na tę jedną, niepowtarzalną Noc staniemy się
wspólnotą – słuchających, opowiadających
i śpiewających. Noc opowieści jest zawsze
jedną wielką niespodzianką; nigdy do
końca nie wiemy, czym zechcą się podzielić
ze słuchaczami artystki i artyści naszego
festiwalu. Ten duch improwizacji i wolności
będzie z nami i tym razem. Będą się mieszać,
zaplatać i tworzyć jedyną w swoim rodzaju
tkaninę języki, rytmy, wrażliwości, obrazy,
historie. Wraz z Tetianą Sopiłką i zespołem
Dziczka wyśpiewamy cały swój smutek
i całą swoją radość.

Dziczka – Repertuar grupy stanowią
tradycyjne wiejskie pieśni – obrzędowe,
liryczne, religijne – z różnych regionów
Ukrainy oraz Podlasia.
W swoich interpretacjach śpiewaczki
starają się zachować oryginalne dialekty
oraz charakter i sposób wykonania.
Dziczka regularnie daje koncerty w Polsce
i za granicą, bierze udział w festiwalach
i projektach teatralnych.

20.11 / NIEDZIELA
11.00-12.00
Spotkanie z pieśnią bułgarską
Nina Nikolina z zespołem The Magic Voices
Tłumaczenie z języka bułgarskiego
na język polski.
Sala Widowiskowa
Bezpłatne wydarzenie towarzyszące
Nina Nikolina wprowadzi uczestników
warsztatów w tajniki wielogłosowego
śpiewu bułgarskiego oraz jak poprzez
pieśni opowiadać historie.

12.00
Opowieści z Walizki
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Opowiadanie: Anna Woźniak i Joanna
Sarnecka; muzyka: Paweł Sulik, Anna Woźniak;
konsultacje psychologiczne: Natalia Gutowska,
Kamila Poznańska
Spektakl dla widzów od 9 lat
Przekład na PJM
Sala Widowiskowa

Zapraszamy na opowieść, bajkę-niebajkę,
historię, za pomocą której budujemy małe,
wędrujące muzeum, w którym chcemy
zgromadzić opowieści o dzieciach na granicy
i w drodze. Zależy nam na tym, żeby je
upamiętnić, ich obecność w tak dziwnych
miejscach, jak Puszcza Białowieska, mały
ponton pośród ogromnego morza, czy rwący
nurt rzeki. A czy Nabu się uda? Tego nie
wiemy. Nasza opowieść nie jest więc bajką,
jest rzeczywistością wielu dzieci, o której
chcemy mówić, przypominać, którą chcemy
upamiętnić. „Wędrówka Nabu” powstała na
podstawie książki Jarosława Mikołajewskiego
o tym samym tytule.

Fot. Ewa Golis

15.00
Scena Otwarta: Opowiadaczki 2022
Finał warsztatów Mazowieckiej Szkoły
Opowiadaczy MIK
Sala Widowiskowa
Bezpłatne wydarzenie towarzyszące
W ramach cyklicznej Sceny otwartej młodzi
stażem opowiadacze próbują swoich sił
w sytuacji publicznego podzielenia się
opowieściami. W tym roku swoje historie
zaprezentują uczestniczki warsztatów
pt. « Opowiadaczki », które odbywają się
w ramach Mazowieckiej Szkole Opowiadaczy
w Mazowieckim Instytucie Kultury
(Warszawa, Mława, Siedlce, Szydłowiec).
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19.00
Ragandé! Obudź się! (Burkina Faso)
Kientega Pingdéwindé Gérard, zwany KPG
Spektakl w języku francuskim i mooré,
przekład sceniczny: Magda Lena Górska
Przekład na PJM
Sala Widowiskowa

Opowiadacz-kowal, autor, tancerz, aktor
i performer współpracujący z najwybitniejszymi twórcami z Afryki Zachodniej. Pochodzi
z kasty kowali i określa siebie jako tego, który
wykuwa słowa. Jest założycielem Centrum
Edukacyjno-Kulturalnego Koombi w swojej
wiosce Arbollé oraz autorem programu
opowiadania w szkołach podstawowych
w Burkina Faso. Zakorzeniony w tradycji ludu
Mossi, KPG czerpie z oralnego dziedzictwa

Fot. Olympia de Maismont Studio

swych przodków, nakładając je na tkankę
współczesności. Tradycyjne opowieści
w wykonaniu KPG zyskują amplitudę nauk
humanistycznych: antropologii, socjologii,
filozofii, historii i polityki. Dają lepsze
zrozumienie świata ludzi, aż do jego
mitycznych wymiarów. „Ragandé” został
uznany za najlepszy spektakl Burkina Faso
w 2016 roku.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:
Stowarzyszenie „Grupa Studnia O.”, ul. Lokajskiego 4 m. 27, Warszawa
e-mail: festiwalstudnia@gmail.com

RADA PROGRAMOWA MFSO:
Koordynacja programowa: Beata Frankowska
Koordynacja międzynarodowa: Agnieszka Ayşen Kaim, Magda Lena Górska
Promocja, kontakt ze szkołami: Jarosław Kaczmarek, e-mail: opowiadacz@wp.pl,
tel. 506 738 207
Opracowanie graficzne: Wioletta Pierzgalska
Redakcja tekstów festiwalowych: Beata Frankowska
Druk: Wydrukowano na papierze z recyklingu Nautilus Classic 100%.
Używając papieru z makulatury, oszczędzamy drzewa.
Koordynacja ds. logistyki i sprzedaży biletów: Agnieszka Meyer, tel. 500 616 444
Koordynacja ds. sceny/produkcja spektakli: Anna Gołębiowska
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PARTNERZY:

20

PARTNERZY MEDIALNI:

Zadanie publiczne dofinansowano
ze środków otrzymanych od m.st Warszawy
oraz z budżetu państwa - ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

