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„Bajki dla dzieci z bliska i z daleka” (sobota 15 XI, godz. 12.00 – ekspozycja polska
i afrykaƒska)
Razem z opowiadaczami z Grupy Studnia O. b´dziemy w´drowaç po rozgrzanej s∏oƒcem
Afryce i zapuszczaç si´ w ost´py niesamowitej S∏owiaƒszczyzny, zanurzymy si´ w australijski
czas snu, by powróciç na w∏asne podwórko...
Muzyka: Gwidon Cybulski, Sebastian Wielàdek

„Noc opowieÊci” (sobota 15 XI, godz. 21.00)
Nocà czas p∏ynie inaczej, inaczej te˝ s∏ucha si´ opowieÊci. B´dziemy w´drowaç a˝ na kraƒce
Êwiatów, tam, gdzie czekajà na nas pó∏nocne zamki lodowe i bretoƒskie menhiry, potem
zanurzymy si´ w zmys∏owy Êwiat Orientu, by za chwil´ wskoczyç w sam Êrodek wspó∏czesnego miasta... Przeplatanie kultur, wàtków, tradycji. Wspó∏czesny nomadyzm. Mistrzem
wieczoru, który poprowadzi nas przez narracyjny labirynt, b´dzie Pawe∏ Górski.
Uczestnikami podró˝y – festiwalowi goÊcie, Grupa Studnia O. i wszyscy s∏uchacze.
„Opowiadaç dzisiaj” – debata z udzia∏em wszystkich goÊci festiwalu (piàtek 14 XI,
godz. 18.00, kawiarnia w Muzeum Etnograficznym)
W swobodnej atmosferze porozmawiamy o ró˝nych aspektach pracy opowiadacza –
z tekstem, tradycjà, muzykà, cia∏em itp. Dowiemy si´, czym dla konkretnych artystów jest
opowiadanie, profesja opowiadacza, skàd czerpià êród∏a swych opowieÊci, jakà rol´ odgrywajà w swoim kr´gu kulturowym. Spotkanie poprowadzi Ma∏gorzata Litwinowicz z Grupy
Studnia O.

GRUPA „JESTEÂMY!”
Czym jest szcz´Êcie? Gdzie go szukaç? Jak historia tradycyjna wp∏ywa
na kszta∏t historii osobistej – i odwrotnie? Jak opowiadanie historii
mo˝e przekraczaç bariery w mówieniu? Projekt „Skarb z Malcanowa.
OpowieÊci o szcz´Êciu” stanowi efekt warsztatu opowiadania,
prowadzonego przez Beat´ Frankowskà, Jarka Kaczmarka, Mi∏osza
Pawlika i Gwidona Cybulskiego, dla cz∏onków Stowarzyszenia Rodzin
i Przyjació∏ Osób Niepe∏nosprawnych Intelektualnie „JesteÊmy!”.
OpowieÊci tradycyjne, zaczerpni´te z ró˝nych kultur, przeplatajà si´ z opowieÊciami z ˝ycia,
z mikrohistoriami, które toczà si´ w Wiàzownie, Malcanowie i Duchnowie.
Muzyka: Gwidon Cybulski
„Skarb z Malcanowa. OpowieÊci o szcz´Êciu” – czwartek 13 XI, godz. 17.00

JAREK KACZMAREK
Opowiadacz, gitarzysta, autor opowiadaƒ, muzyki i tekstów
piosenek, animator kultury. Poszukuje opowieÊci wspó∏czesnej –
zderzenia tradycyjnej formy opowiadania z tematykà dotykajàcà
wspó∏czesnoÊci. Organizuje wydarzenia artystyczne w przestrzeni
miejskiej, prowadzi warsztaty opowiadania dla dzieci i nauczycieli.
„BuszMeni. Legendy miejskie buszem i bluesem podszyte”
(niedziela 16 XI, godz. 21.00)
OpowieÊci i koncert muzyki inspirowanej tradycyjnym bluesem
i muzykà afrykaƒskà. Legendy miejskie – prawdziwa historia
warszawskiego guêca, o czarnej wo∏dze i ró˝owym cadillacu,
o diable w dyskotece...
Jarek Kaczmarek – opowiadanie, gitara, stopa
Gwidon Cybulski – Êpiew, gitara, balafon, ngoni, harmonijka ustna, djembe, didjeridoo
Weêmie równie˝ udzia∏ w projektach: „Skarb z Malcanowa. OpowieÊci o szcz´Êciu” – czwartek 13 XI, godz. 17.00,
„Historie podniebienne” – piàtek 14 XI, godz. 21.00, „Bajki dla dzieci z bliska i z daleka” – sobota 15 XI, godz. 12.00

AGNIESZKA AYSEN
KAIM
,
Opowiadaczka-orientalistka i t∏umaczka o tureckich korzeniach.
Znawczyni tradycji tureckiego opowiadacza – meddaha. Specjalizuje
si´ w repertuarze blisko- i Êrodkowowschodnim. Jej opowieÊci
sà oparte na oryginalnych wschodnich pierwowzorach, ale
opowiadane w autorskim t∏umaczeniu na wspó∏czesnà literackà
polszczyzn´.
Weêmie równie˝ udzia∏ w projektach „Historie podniebienne” – piàtek 14 XI,
godz. 21.00 i „Bajki dla dzieci z bliska i z daleka” – sobota 15 XI, godz. 12.00

GOSIA LITWINOWICZ
Opowiadaczka i animatorka kultury, w swojej praktyce ∏àczy poszukiwania w ró˝nych tradycjach opowiadania, traktujàc sytuacj´
opowiadania jako sytuacj´ dialogu i wymiany. Prowadzi warsztaty
dla studentów, muzealników, bibliotekarzy, nauczycieli, dla osób
starszych na Uniwersytecie III wieku.
Weêmie równie˝ udzia∏ w projektach „Historie podniebienne” – piàtek 14 XI, godz. 21.00
i „Bajki dla dzieci z bliska i z daleka” – sobota 15 XI, godz. 12.00

DOROTA MACIEJUK
Opowiadaczka wykorzystujàca w swojej
praktyce warsztat pantomimiczny i wokalny.
Przywiàzuje wag´ do cielesnoÊci i motoryki s∏owa, które jej
opowieÊciom nadajà ostateczny kszta∏t. Specjalizuje si´ w repertuarze orientalnych i bajkach dla dzieci.
Weêmie równie˝ udzia∏ w projekcie „Historie podniebienne” – piàtek 14 XI,
godz. 21.00 i „Bajki dla dzieci z bliska i z daleka” – sobota 15 XI, godz. 12.00

VAYU NAIDU
(INDIE/WIELKA BRYTANIA)
Zamieszka∏a w Londynie hinduska opowiadaczka Vayu Naidu
przywo∏uje s∏ynny sanskrycki epos „Ramajana”. Ksià˝e Rama, który
wyrusza na ratunek swej ukochanej ma∏˝onki Sity, po drodze spotyka
latajàcà ma∏p´, z∏otego jelenia i demona o dziesi´ciu g∏owach.
Zobacz wi´cej: www.vayunaiducompany.org.uk
„Ramajana. Triumf Âwiat∏a nad CiemnoÊcià” – czwartek 13 XI, godz. 21.00
Spektakl w j´zyku angielskim ze streszczeniem w j´zyku polskim.

SERGE TAMAS
(GWADELUPA NA KARAIBACH)
Znakomity gitarzysta i perkusjonista, pochodzàcy z Gwadelupy,
niewielkiej wyspy na Morzu Karaibskim. Od lat akompaniuje
najwi´kszym opowiadaczom historii z Karaibów i z Francji.
Animuje liczne warsztaty, opracowa∏ w∏asnà metod´ nauczania
rytmu, Êpiewu i kompozycji.
Weêmie udzia∏ w projektach: „Musica instrumenta magis” – czwartek 13 XI, godz.
19.00, „Historie podniebienne” – piàtek 14 XI, godz. 21.00, „Turli turli jajeczko” –
piàtek 14 XI, sobota 15 XI, godz. 11.00

MARTINE TOLLET
(BELGIA)
Wywodzi si´ ze Êrodowiska teatralnego Brukseli. Obecnie prowadzi
w Pary˝u l’Atelier de la Parole (Warsztat S∏owa), miejsce spotkaƒ
i warsztatów wokó∏ tradycji ustnej. Inspirujàc si´ tradycyjnymi historiami z ca∏ego Êwiata, tworzy w∏asne wersje opowieÊci. Wa˝nà cz´Êç
jej repertuaru stanowià mity i wielkie teksty epickie. Niczym archeolog przedziera si´ przez kolejne warstwy tekstu, by dotrzeç do
g∏´bokiego sensu opowieÊci, wydobyç z martwych zapisków i o˝ywiç
fragment mrocznego Êwiata.
Z takich okruchów, nadt∏uczonych fragmentów uk∏adanki powsta∏a
opowieÊç o Inanie, sumeryjskiej bogini, którà Babiloƒczycy czcili pod
imieniem Isztar, wyzwolonej i lubie˝nej, okrutnej, kapryÊnej i porywczej. JesteÊmy
w czwartym pokoleniu bogów, w momencie gdy matriarchat zaczyna si´ chwiaç pod
atakami nowych m´skich bogów. Spektakl opowiada dzieje mi∏oÊci Inany i Dumuziego oraz
zejÊcie bogini do podziemi.
Zobacz wi´cej: www.latelierdelaparole.net.
„Inana i Dumuzi. Sumeryjska opowieÊç mitologiczna” – niedziela 16 XI, godz. 19.00
Spektakl po francusku z podpisami w j´zyku polskim.

KAMILA BIA¸KOWSKA-ISMAI¸
Stworzy∏a projekt graficzny materia∏ów promujàcych festiwal.
Zobacz wi´cej: www.bialkowskaismail.pl
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STUDNIA OPOWIEÂCI 2008
Na skraju kultur, na skraju Êwiatów
Co robiç w d∏ugie listopadowe wieczory? S∏uchaç opowieÊci.
Ju˝ po raz trzeci opowiadacze z ró˝nych zakàtków Êwiata przybywajà do
Warszawy na Mi´dzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania. „Studnia OpowieÊci” staje si´
wa˝nym punktem na kulturalnej mapie naszego miasta. Tym razem festwal rozgrywa si´
w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Zapraszamy do podró˝y przez ró˝ne tradycje,
ró˝ne j´zyki i style, podró˝y b´dàcej odzwierciedleniem naszego Êwiata, w którym to, co
archaiczne zderza si´ ze wspó∏czesnoÊcià, motywy si´ przenikajà, kultury krzy˝ujà.
ZaprosiliÊmy artystów, którzy pracujà zarówno z historiami lokalnymi
i lokalnà pami´cià (Witek Dàbrowski z Teatru NN z Lublina, Patrick Ewen z Bretanii), jak
i takich, którzy si´gajà do wielkich tradycji epickich (mitologiczna opowieÊç sumeryjska, epos
hinduski) i nadajà im w∏asnà indywidualnà form´ (Martine Tollet z Belgii, Vayu Naidu
z Indii/Wielkiej Brytanii).

ARTYÂCI I WYDARZENIA:

BEATA FRANKOWSKA

HEIDI DAHLSVEEN
(NORWEGIA)

Opowiadaczka, która poszukuje kobiecej tradycji
opowiadania w rozmaitych rdzennych tradycjach i kulturach:
od inuickiej i lapoƒskiej, przez s∏owiaƒskà, do ˝ydowskiej
i afrykaƒskiej. Pracuje z historiami lokalnymi i osobistymi.
Prowadzi warsztaty opowiadania dla ludzi starszych,
niepe∏nosprawnych intelektualnie, uczniów i studentów.

Nigdy nie wiadomo, co czai si´ wÊród zamarzni´tych fiordów
i w zamkach lodowych Norwegii podczas zimowej nocy...
Norweska opowiadaczka, która na co dzieƒ wyk∏ada na
University of Oslo College, sypnie opowieÊciami jak Êniegiem
– a b´dà wÊród nich historie o trollach i innych dziwnych,
tajemniczych istotach z Pó∏nocy, o których opowiadajà starsi
ludzie, gdy dni stajà si´ coraz krótsze i nad ziemià zapada
polarna noc.
Zobacz wi´cej: www.dahlsveen.no
Spektakl w j´zyku angielskim z t∏umaczeniem na ˝ywo.
„Na wierzcho∏ku lodowca” – Êroda 12 XI, godz. 21.00

WITEK DÑBROWSKI
Aktor i opowiadacz, zwiàzany z Teatrem NN z Lublina.
„Tajbe∏e i jej demon” to niezwyk∏a historia opisanej przez
Icchaka Bashevisa Singera mi∏oÊci opuszczonej przez m´˝a
kobiety i pomocnika me∏ameda. Senna sceneria ma∏ego
miasteczka w okolicach Lublina, zabawne dialogi
kochanków, wielka mi∏oÊç, wielki smutek i ponadczasowa
prawda, ˝e „...istniejà sekrety, których serce nie mo˝e
wyjawiç ustom...”.

Wspó∏czeÊni opowiadacze sà kulturowymi i geograficznymi nomadami – dlatego
wraz z nimi b´dziemy w´drowaç na skraju ró˝nych Êwiatów: z wierzcho∏ka pó∏nocnego
lodowca (Heidi Dahlsveen z Norwegii) przeniesiemy si´ na rozgrzanà s∏oƒcem Gwadelup´
(Serge Tamas), by za chwil´ znaleêç si´ w samym sercu wielkomiejskiego buszu
(Jarek Kaczmarek i Gwidon Cybulski).
Tegoroczny repertuar ma wyraênà dominant´ muzycznà – b´dzie wiele ˝ywej
muzyki, ale i muzycznoÊci ˝ywego s∏owa: Patrick Ewen porwie nas do taƒca, grajàc do swych
opowieÊci na skrzypcach, akordeonie i gitarze, Magda Lena Górska opowie demoniczne
historie o muzyce i muzykach z ró˝nych kultur, a zwieƒczeniem festiwalu b´dzie goràcy
afrykaƒsko-bluesowy koncert („Miejscy BuszMeni”).
To b´dzie podró˝ przez wszystkie zmys∏y – dla odwa˝nych historie wywo∏ujàce
g´sià skórk´ („W Krainie Strrraszyde∏”), dla smakoszy – historie „podniebienne” Grupy
Studnia O.
Nie zabraknie repertuaru dla dzieci, tych najmniejszych, od roku do trzech lat
(„Turli, turli jajeczko”), i tych troch´ starszych, które majà ochot´ podró˝owaç z nami
po ca∏ym Êwiecie czarodziejskim wehiku∏em opowieÊci („Bajki dla dzieci z bliska i z daleka”).
W programie festiwalowym znajdzie si´ równie˝ projekt, którego wspó∏autorami
i wykonawcami sà osoby niepe∏nosprawne fizycznie i intelektualnie – uczestnicy warsztatów
prowadzonych przez opowiadaczy ze Studni O. w Wiàzownie w 2008 roku („Skarb
z Malcanowa”).
Dla nocnych marków przygotowaliÊmy jak zwykle upojnà „Noc opowieÊci”, dla
intelektualistów, badaczy i ludzi ciekawych tajemnic sztuki opowiadania – debat´ wszystkich
goÊci festiwalu nad magià s∏owa ˝ywego („Opowiadaç dzisiaj”).
Zapraszamy!

Na klarnecie zagra Jaros∏aw Adamów.
Zobacz wi´cej: www.tnn.lublin.pl
„Tajbe∏e i jej demon” – Êroda 12 XI, godz.19.00

DUET H.
Nieformalna grupa opowiadaczek, którà tworzà
Anna StaÊkiewicz i Marzena Micha∏ek. Ich zainteresowania
w´drujà po ca∏ym Êwiecie, ró˝nych j´zykach (od czeskiego,
przez rosyjski, do islandzkiego) i nastrojach. Opowiadajà dla
dzieci i doros∏ych. Gdy nie opowiadajà, koƒczà studia
na Uniwersytecie Warszawskim i pracujà w organizacjach
pozarzàdowych.
„W Krainie Strrraszyde∏” mieszkajà strzygi i upiory, olbrzymy
i wampiry. JeÊli starczy Wam odwagi, mo˝ecie pow´drowaç
tam razem z nami na dêwi´kach g∏uchego b´bna i poczuç
na plecach g´sià skórk´. Podró˝ tylko dla dzielnych dzieci
i rodziców!
Zobacz wi´cej: www.duetH.blogspot.com
„W Krainie Strrraszyde∏” – niedziela 16 XI, godz. 17.00

www.studnia.org

PATRICK EWEN
(BRETANIA)
Muzyk i pieÊniarz folkowy, który szukajàc przygód, zagubi∏ si´
na rubie˝ach Bretanii, hen, daleko na dzikim zachodzie
Europy... By∏o to w 1970 roku. Od tego czasu opowiada
i opiewa swój kraj, jego mieszkaƒców i ich historie.
Poeta Yvon le Men mówi o nim: „By∏ sobie raz Patrick Ewen,
co patrzy∏ z uÊmiechem na swych sàsiadów, swych
bohaterów, jak wychodzà z t∏umu i zmierzajà w stron´
legendy”.
Zobacz wi´cej: www.myspace.com/ewendelahayefavennec
Spektakl w j´zyku francuskim z t∏umaczeniem na ˝ywo.
„Na skraju trzech krajów i dwóch Êwiatów” – sobota 15 XI, godz. 19.00

Weêmie udzia∏ w projektach: „Skarb z Malcanowa” – czwartek 13 XI,
godz. 17.00, „Historie podniebienne” – piàtek 14 XI, godz. 21.00, „Bajki dla
dzieci z bliska i z daleka” – sobota 15 XI, godz. 12.00

MAGDA LENA GÓRSKA
(POLSKA/FRANCJA)
Opowiadaczka i pieÊniarka. Opowiada po polsku i francusku.
Âpiewa w kilkunastu j´zykach Êwiata. Specjalizuje si´ w muzycznym stylu opowiadania. Wyst´powa∏a na wielu festiwalach
we Francji, w Szwajcarii, Hiszpanii, Burkina Faso.
„Musica instrumenta magis” (czwartek 13 XI, godz. 19.00)
Cudowne i potworne opowieÊci o muzykach i muzyce.
O tajemniczych zwiàzkach, jakie ∏àczà muzyka z jego
instrumentem. O mrocznych êród∏ach inspiracji i nadprzyrodzonych mocach, które mieszajà si´ do gry. GarÊç historii
z ró˝nych kultur, w których muzyka uchyla ràbka zas∏ony,
za którà inny Êwiat wabi i przyzywa tajemniczymi tonami.
Magda Lena Górska – opowieÊç, Êpiew
Serge Tamas – gitara, manuba, instrumenty perkusyjne, Êpiew

„Turli turli jajeczko” (piàtek 14 XI, sobota 15 XI,
godz. 11.00 – ekspozycja polska)
Kràg∏e jak brzuch mamy, g∏adkie jak buzia dziecka, pe∏ne jak
ksi´˝yc jajeczko wyrusza szukaç przygód na szerokim Êwiecie... A w nim samym, pod cienkà
skorupkà drzemie Êwiat. Wyliczanki, rymowanki, wyÊpiewanki dla dzieci od 12 miesi´cy do
trzech lat i ich opiekunów (maksymalna liczba dzieci: 15).
Weêmie równie˝ udzia∏ w projekcie „Historie podniebienne” – piàtek 14 XI, godz. 21.00

PAWE¸ GÓRSKI
Poszukuje inspiracji w sztuce kulinarnej. Gospodarz sto∏u,
obdarzony szlachetnym darem rozwiàzywania ludzkich
serc i j´zyków. Mistrz improwizacji. Jego opowieÊci iskrzà
humorem, sà przeplatane nieoczekiwanymi dygresjami,
odniesieniami do tu i teraz.
Jest liderem projektu „Historie podniebienne” – piàtek 14 XI, godz. 21.00,
poprowadzi równie˝ „Noc opowieÊci” – sobota 15 XI, godz. 21.00

GRUPA STUDNIA O.
Organizator festiwalu
JesteÊmy pierwszym w Polsce stowarzyszeniem opowiadaczy. Dzia∏amy od 1997 roku.
èród∏em naszych opowieÊci jest bogata i ró˝norodna tradycja literatury ustnej: bajki i baÊnie,
mity i eposy z ró˝nych kultur, a tak˝e historie autorskie. Sztuk´ opowiadania traktujemy jako
indywidualnà twórczoÊç artystycznà, inspirowanà tradycjà, lecz wpisujàcà si´ w kontekst
wspó∏czesnoÊci. Praktyk´ opowiadania historii ∏àczymy z rozleg∏à dzia∏alnoÊcià animacyjnà
i edukacyjnà.
Grup´ Studnia O. tworzà: Beata Frankowska, Magda Lena Górska, Pawe∏ Górski, Jarek Kaczmarek, Agnieszka Aysen
,
Kaim, Gosia Litwinowicz, Dorota Maciejuk.
Zobacz wi´cej: www.studnia.org

„Historie podniebienne” (piàtek 14 XI, godz. 21.00)
S∏odko-s∏owno-kwaÊne historie z ró˝nych kultur. Mo˝na je poznaç uchem, okiem
i podniebieniem. Wachlarz smaków, które towarzyszà mi∏oÊci, Êmierci i codziennoÊci.
Historie zakrapiane winem, toastem, ˝artem i ∏zami.
Lider projektu: Pawe∏ Górski
Muzyka: Zofia Dowgia∏∏o, Sebastian Wielàdek, Serge Tamas

