Amadouce to moment wielkiej radoÊci. RadoÊci nietkni´tej. Ka˝de s∏owo Amadouce oddycha wraz
ze mnà. Powiedzieç tak na brzuch, który si´ zaokràgla. Pozwoliç si´ wyrzeêbiç ˝yciu. Gra∏am go
w teatrach, mieszkaniach, knajpach, bajecznych miejscach otwartych na niebo i nawet w kopalni
w zag∏´bieniu ziemi. Widzia∏am kobiety i m´˝czyzn, jak si´ Êmiejà, jak p∏aczà, jak przychodzà
mnie uÊcisnàç, widzia∏am pary pe∏ne nadziei i ˝ycia. Widzia∏am ca∏à sal´ wstrzymujàcà oklaski,
˝eby nie zbudziç dziecka, które si´ w∏aÊnie narodzi∏o.
Czwartek 5 XI, godz. 19.00 / Spektakl w j´zyku francuskim z polskimi napisami

ˇ
PREMYSL
RUT,
MROCZNE CZECHY, STRASZNE MORAWY
(CZECHY)
Urodzi∏ si´ w 1954 roku. Autor krótkich opowiadaƒ
(m.in. „Przewodnik lunatyka po Pradze”, „Mroczne
Czechy, straszne Morawy”) i esejów o kulturze popularnej (zw∏aszcza o piosenkach, opowieÊciach i ich
autorach). Zbiera stare czeskie pieÊni i interpretuje
je w swoich spektaklach. Wspó∏pracuje z czeskim
radio. Naucza interpretacji pieÊni, autorskiego
czytania i autorskiej twórczoÊci w Akademii Sztuki
Performatywnej w Pradze.
Te stare odnalezione opowieÊci sà tak kruche jak paj´czyna w starym kufrze... Ale niezwyk∏a
czu∏oÊç i szacunek, jakimi autor obdarza czeskie baÊnie ludowe i s∏owo mówione, sprawiajà,
˝e historie te ods∏aniajà przed nim niespodziewanie to, co w nich najg∏´bszego – swojà dusz´...
Âroda 4 XI, godz. 21.00 / Spektakl w j´zyku czeskim z wprowadzeniem w j´zyku polskim

PAULINA KARCZEWSKA,
MATEUSZ TYMURA (TEATR WIERSZALIN),
MA¸A PASJA CZYLI HISTORIA O PSIE
PANA JEZUSA
Scenariusz zosta∏ oparty na fragmencie „Ch∏opów”
W∏adys∏awa Stanis∏awa Reymonta i sprowadza si´ do
opowieÊci, którà niespiesznie snuje [...] biedny cz∏owiek,
ciàgnàcy w∏asnor´cznie wóz z ca∏ym swoim mizernym
dobytkiem. OpowieÊç o w∏asnym zagubionym piesku
stopniowo przechodzi w opowieÊç o pierwszym
udomowionym psie, który towarzyszàc Jezusowi w jego
w´drówkach po Êwiecie, pogodzi∏ si´ z rodzajem ludzkim i ju˝ na zawsze zosta∏ przyjacielem
cz∏owieka. [...] M∏odym artystom uda∏o si´ w wyjàtkowy sposób zharmonizowaç wszystkie u˝yte
Êrodki teatralne dla zbudowania jednorodnej w tonie, subtelnej i wzruszajàcej opowieÊci.
dr Halina Waszkiel
Spektakl zrealizowany w ramach prac studentów Akademii Teatralnej w Bia∏ymstoku.
opieka artystyczna: Andrzej Beya-Zaborski
inspiracja literacka: Ch∏opi W∏adys∏aw Reymont
adaptacja i re˝yseria: Paulina Karczewska, Mateusz Tymura
wyst´pujà: Mateusz Tymura, Paulina Karczewska
Âroda 4 XI, godz. 19.00

GOSIA LITWINOWICZ
I GRUPA STUDNIA O.,
MIASTO
Przestrzeƒ, którà zamieszkujemy, pe∏na jest Êladów
miejsc, które opuÊciliÊmy. Sà w niej ulice ma∏ych
miasteczek, lekka sennoÊç wspó∏istniejàca z pragnieniem
wielkiej zmiany i wielkomiejskiego przyspieszenia.
Dêwi´ki dochodzàce z dzia∏ek, pociàg do Otwocka.
Opuszczone wille w Konstancinie, sochaczewskie
boisko, gdzie przed wojnà by∏ cmentarz ˝ydowski. Nieoznaczone tunele, bramy i podwórka.
Przechodzi tamt´dy cygaƒska kapela d´ta, cz∏owiek, co ostrzy no˝e, fotograf, który
zachorowa∏ na melancholi´. Porzàdek Zachodu, nostalgia Wschodu, uwielbienie i po˝àdanie
metropolii oraz pragnienie, by miasto oswoiç; elegancja promenady i wiejski zaÊpiew.
Wszystko to jest tutaj, w ulicach, w budynkach. W nas. I o tym w∏aÊnie opowiemy.
Piàtek 6 XI, godz. 21.00

NOC ZADUSZNA, NOC OPOWIEÂCI
Kiedy nadejdzie noc, noc zaduszna, noc opowieÊci, otworzymy si´ na kontakt z przodkami
i wspólnie z wszystkimi goÊçmi festiwalu – zakl´ciami, pieÊniami, rytmami, historiami –
b´dziemy wywo∏ywaç duchy i taƒczyç z nimi w rytmie samby – tak jak Garrincha...
Udzia∏ biorà wszyscy goÊcie Festiwalu / Muzycy: Sebastian Wielàdek, Wojciech Lubertowicz, Tadeusz Czechak
Sobota 7 XI, godz. 22.30-3.00

STUDNIA OPOWIEÂCI DLA DZIECI:
BEATA FRANKOWSKA,
DUCH DZIADKA I INNE HISTORIE
(dla dzieci od 4 lat)
Jak z dzieçmi rozmawiaç o Êmierci, jak o niej opowiadaç?
Kanwà narracyjnà spotkania b´dzie opowieÊç na podstawie
ksià˝ki Kima Fupza Aakesona Esben i duch dziadka, z wplecionymi historiami osobistymi. Zapraszamy na spotkanie dzieci
z rodzicami i dziadkami – przynieÊcie zdj´cia i pamiàtki; w ten
oko∏ozaduszkowy czas b´dziemy wspólnie opowiadaç historie
naszych przodków, przywo∏ywaç z pami´ci to, co kiedyÊ razem
prze˝yliÊmy. Na przyk∏ad tak, jak zrobi∏ to Esben: „Pami´tam,
˝e stroiliÊmy miny, kiedy babcia sma˝y∏a wàtróbk´ na kolacj´, i przeklinaliÊmy tylko wtedy,
gdy ona nie s∏ysza∏a, i ˝e kiedyÊ wybraliÊmy si´ na ca∏y dzieƒ na ryby i nic nie z∏owiliÊmy...”.
Na akordeonie zagra Robert Lipka, goÊcinnie wystàpià cz∏onkinie Stowarzyszenia
Kobiet Dakini (www.dakini.org.pl).
Sobota 7 XI, godz. 11.00

PAWE¸ GÓRSKI,
TAM, GDZIE LIÂå ZNALAZ¸ SWOJEGO KONIA.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Warszawa, ul. Jazdów 1
Organizator:
Stowarzyszenie Grupa Studnia O.

www.studnia.org

BAJKI CHI¡SKIE
(dla dzieci od 10 lat)
OpowieÊci z podró˝y do Chin, ilustrowane pokazem slajdów
z wyprawy i bajkami. Zdj´cia pokazujà zwyk∏e ˝ycie ludzi,
a szczególnie dzieci, w miastach i wioskach, ich prac´, zabawy,
dole i niedole codziennoÊci, zmaganie si´ z ci´˝kà pracà, upa∏em
czy ogromnà chiƒskà zupkà jedzonà w pociàgu. Ale to nie sà
zwykli ludzie, to bohaterowie bajek, których spotykaliÊmy na
ulicach, w parkach,w pociàgach,wysoko w górach czy na pustyni.
Opowiemy o Jiu, który w górach odnalaz∏ konia i uratowa∏ swojà
wiosk´ przed zalaniem, o pewnym studencie, który namalowal ˝ó∏tego bociana na Êcianie
gospody, aby ten, schodzàc ze Êciany, taƒczy∏ i bawi∏ goÊci do samego rana, o ksi´˝niczce
Weng-czeng i bohaterze Hou-i. Ka˝dy b´dzie móg∏ napisaç chiƒski znak i pos∏uchaç
dêwi´ków niezwyk∏ej chiƒskiej lutni.
Opowiadajà: Dominika Borkowska i Pawe∏ Górski, na lutni zagra Hu Xin Xin
Piàtek 6 XI, godz. 11.00

MAGDA LENA GÓRSKA i SERGE TAMAS,
JAK BUM-CYK-CYK SZUKA¸ MUZYCZKI
(dla maluchów w wieku 1–4 lat i ich opiekunów)
Ojej, co za ha∏as! W g∏owie coÊ tyka,
w brzuchu burczy, serce puka, ka˝de w swoim
rytmie. A gdzie si´ podzia∏a Muzyczka?
Muzyczna podró˝ przez rytmy, j´zyki,
kontynenty... dla najm∏odszych i nie tylko.
Magda Lena Górska
– opowieÊç, Êpiew, instrumenty perkusyjne
Serge Tamas (wybitny gitarzysta i perkusjonista z Gwadelupy)
– gitara, manuba, instrumenty perkusyjne, Êpiew
Âroda 4 XI, niedziela 8 XI, godz. 11.00

AGNIESZKA AYSEN
, KAIM
I DOROTA MACIEJUK,
ORIENTALNY DYWAN BAJEK
(dla dzieci w wieku 5–12 lat)
Zbiór orientalnych bajek, które tworzà dywan. Przewodnim
jego motywem jest tkanie losu bohaterów, a tym samym
ró˝nie rozumianej drogi do szcz´Êcia. Opowiadanie
po∏àczone b´dzie ze wspólnym dzia∏aniem dzieci i rodziców.
Wszyscy wezmà udzia∏ w „wyplataniu” i wiàzaniu dywanu
opowieÊci z ró˝nokolorowych tkanin, których kolorystyka
jest oparta na tradycyjnej perskiej symbolice barw. Pojawià
si´ wspólne wró˝by i „zaklinanie losu” z fusów od kawy.
Wpleciemy w dywan swoje osobiste ˝yczenia. A czekajàcy
w kolejce do „tkania” zaproszeni b´dà do nauki piosenek
i taƒca korowodowego.
OpowieÊciom i dzia∏aniom towarzyszy muzyka turecka
i ba∏kaƒska – gra Marcin Zadronecki (Balkan Sevdah).
Czwartek 5 XI, godz. 11.00

GRUPA STUDNIA O.: BEATA FRANKOWSKA, MAGDA LENA GÓRSKA, PAWE¸ GÓRSKI, JAREK KACZMAREK, AGNIESZKA AYSEN
KAIM, GOSIA LITWINOWICZ, DOROTA MACIEJUK
,

Bilety:
Program dla dzieci: 20 z∏/rodzina
Spektakle wieczorne: 20 z∏/osoba
Noc opowieÊci: 30 z∏
Karnet: 180 z∏
Bilety do nabycia w Instytucie Teatralnym
od 26 paêdziernika
Rezerwacje (równie˝ od 26 paêdziernika):
tel. 886 437 878

Program festiwalu:
Êroda 4 XI Cuda
11.00 Jak Bum-cyk-cyk szuka∏ Muzyczki (dla maluchów 1–4 lat)
– Magda Lena Górska i Serge Tamas (Polska/Francja/Gwadelupa)
19.00 Ma∏a Pasja czyli historia o psie Pana Jezusa
– Paulina Karczewska, Mateusz Tymura
ˇ
21.00 Mroczne Czechy, straszne Morawy – Premysl
Rut (Czechy)
czwartek 5 XI Uczucia i rozum
11.00 Orientalny dywan bajek (dla dzieci 5–12 lat)
– Agnieszka Aysen
, Kaim, Dorota Maciejuk
19.00 Amadouce – Mich¯le Nguyen (Belgia)
21.00 Poza granicà Êwiat∏a – Manya Maratou (Grecja)
piàtek 6 XI Miejsca
11.00 Tam, gdzie liÊç znalaz∏ swojego konia. Bajki chiƒskie (dla dzieci od 10 lat)
– Pawe∏ Górski
19.00 Kowal i koÊciany most – Ben Haggarty (Wielka Brytania)
21.00 Miasto – Grupa Studnia O.
sobota 7 XI Czas
11.00 Duch dziadka i inne historie (dla dzieci od 4 lat) – Beata Frankowska
17.00 Rzeki p∏ynàce gdzie indziej – Yousif Latif Jaralla (Irak)
19.00 W Palermo albo w piekle – Mimmo Cuticchio (Sycylia)
21.00 Garrincha. Samba i Êmierç – Jarek Kaczmarek
22.30 NOC OPOWIEÂCI z udzia∏em wszystkich goÊci festiwalu
niedziela 8 XI Gry z przeznaczeniem
11.00 Jak Bum-cyk-cyk szuka∏ Muzyczki (dla maluchów 1–4 lat)
– Magda Lena Górska i Serge Tamas (Polska/Francja/Gwadelupa)
17.00 Sindbad ˚eglarz – Claire Garrigue (Francja)
19.00 Dawid z Sasunu – Vergine Gulbenkian (Armenia)
21.00 Gilgamesz – Ben Haggarty (Wielka Brytania), Manya Maratou (Grecja)
KAMILA BIA¸KOWSKA-ISMAI¸
Stworzy∏a projekt graficzny materia∏ów promujàcych festiwal.
Zob. wi´cej: www.bialkowskaismail.pl

STUDNIA OPOWIEÂCI
Miasto – korzenie i sny
Ju˝ po raz czwarty do Warszawy zawitajà opowiadacze z ró˝nych stron Êwiata.
Tym razem gospodarzem Festiwalu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Miejsce to przywo∏uje pytanie o granice mi´dzy teatrem a sztukà opowiadania.
Tematem tegorocznej edycji Festiwalu jest miasto. Przywo∏amy historie si´gajàce
do jego korzeni, czerpiàce inspiracj´ z historii i ˝ywej pami´ci. Si´gniemy do miejskich legend
i mitów. Wybierzemy si´ na wspó∏czesnà przechadzk´ ulicami miast Wschodu i Zachodu.
Tak jak Sindbad wyruszymy w podró˝ na spotkanie nieznanego – do krain,
w których mieszkajà przedziwne istoty, a ludzie chodzà do góry nogami. Poprowadzi nas tam
Claire Garrigue, francuska opowiadaczka i pieÊniarka.
Zanurzymy si´ w wielokulturowym i wielog∏osowym miejskim tyglu. Naszym
przewodnikiem po staro˝ytnym Sasunie b´dzie Ormianka Vergine Gulbenkian, wraz
z mistrzem Mimmo Cuticchio zstàpimy w otch∏aƒ piekielnego Palermo, Yousif Jaralla
pociagnie nas w labirynt uliczek Bagdadu.
Pow´drujemy równie˝ do Pragi magicznej, choç dalekiej od sielanki. W krainie
ˇ
mrocznej wyobraêni naszym przewodnikem b´dzie Premysl
Rut, opowiadacz, pisarz,
muzyk, aktor, cz∏owiek wielu talentów. A z Pragi ju˝ blisko do Warszawy – ciàgle na nowo,
po swojemu odkrywanej. Z okien tramwaju, z perspektywy dziecka, dzia∏kowicza,
niespiesznego przechodnia...
OpowieÊç jest przestrzenià, w której spotykajà si´ narracje budynków, historie
przedmiotów, dzieje barw i zapachów, cienie osobistych wspomnieƒ. Z tego utka swoje
delikatne niczym skrzyd∏o motyla opowieÊci Mich¯le Nguyen, belgijska opowiadaczka
o wietnamskich korzeniach.
Ben Haggarty poprowadzi nas w stron´ êród∏a – przez histori´, w której ludzie
stajà przeciw bogom i choç p∏acà za to niema∏à cen´ – zyskujà wolnoÊç na swojà miar´.
Tam, gdzie najdawniej wzniesiono miejskie mury: do kraju dawnych Sumerów. B´dziemy
wi´c s∏uchaç eposu o czynach Gilgamesza.
A kiedy zm´czy nas zgie∏k miasta, wraz z Greczynkà Manyà Maratou i Teatrem
Wierszalin opuÊcimy miejskie mury, by zapuÊciç si´ w leÊne ost´py, eksplorowaç to, co dzikie
i nieoswojone.
Gdy zaÊ nadejdzie noc, noc zaduszna, noc opowieÊci, otworzymy si´ na kontakt
z przodkami i wspólnie – zakl´ciami, pieÊniami, rytmami, historiami – b´dziemy wywo∏ywaç
duchy i taƒczyç z nimi w rytmie samby, dajàc si´ porwaç nieziemskiemu dryblingowi
Garrinchy.

Kontakt do organizatorów: Stowarzyszenie Grupa Studnia O.
Gosia Litwinowicz: tel. 501 165 207
Jarek Kaczmarek: tel. 506 738 207
e-mail: studnia_o@wp.pl

ARTYÂCI / SPEKTAKLE:

MIMMO CUTICCHIO,
W PALERMO ALBO W PIEKLE
(SYCYLIA)
Mimmo Cuticchio urodzi∏ si´ w 1948 roku
w mieÊcie Gela na Sycylii. Jego ojciec by∏
w´drownym lalkarzem. Syn poszed∏ w Êlady
ojca – inspiracj´ czerpa∏ z sycylijskiej tradycji
teatru marionetek, nadajàc jej w∏asne,
artystyczne pi´tno. Jego projekty ∏àczà
tradycj´ lalkarskà z operà i teatrem
muzycznym. W spektaklach Cutticchio
wyst´pujà marionetki, aktorzy i muzycy.
W 1997 roku za∏o˝y∏ w Palermo pierwszà szko∏´ dla lalkarzy i opowiadaczy, gdzie
organizowane sà warsztaty narracji i tradycyjnego teatru marionetek. Jego sztuka przekracza
granice j´zyków, opowieÊç istnieje poza tekstem, przekaz dzia∏a poza s∏owami.
Sobota 7 XI, godz. 19.00 / Spektakl w j´zyku w∏oskim z wprowadzeniem w j´zyku polskim

CLAIRE GARRIGUE,
SINDBAD ˚EGLARZ (FRANCJA)
Przez 15 lat by∏a wiejskà piel´gniarkà
w Normandii, rozwijajàc jednoczeÊnie pasj´
Êpiewu i s∏uchania poprzez ró˝ne style i osobiste poszukiwania muzyczne. W 1993 roku
zarazi∏a si´ goràczkà opowiadania. DoÊwiadczy∏a wówczas, ˝e opowieÊci tradycyjne,
tkwiàce poza czasem, niosà w sobie
bezcennà pomoc w rozwoju ÊwiadomoÊci
zarówno dzieci, jak i doros∏ych. Od 1999
roku jest zawodowà opowiadaczkàpieÊniarkà, opierajàcà swà prac´ na muzycznoÊci s∏owa. W Sindbadzie ˚eglarzu Claire
akompaniuje sobie na sanzie zrobionej z puszki po sardynkach i na gopichand (indyjskim
instrumencie jednostrunowym).
Sà w ka˝dej opowieÊci drzwi uchylone na nasze w∏asne istnienie, zaproszenie do podró˝y, która
pociàga nas nicià wspomnienia czy pragnienia… Sindbad uosabia wiecznego podró˝nika,
odkrywc´ Êwiatów pe∏nych obietnic i niebezpieczeƒstw. Przemierzajàc morza, przemierza GdzieÊIndziej zaludnione naszymi snami. U jego boku przygoda staje si´ codziennoÊcià, z którà trzeba
si´ zmierzyç.
Niedziela 8 XI, godz. 17.00 / Spektakl w j´zyku francuskim
z wprowadzeniem w j´zyku polskim

VERGINE GULBENKIAN,
DAWID Z SASUNU (ARMENIA)
Artystka
pochodzenia
ormiaƒskiego,
mieszkajàca w Wielkiej Brytanii. Ukoƒczy∏a
wydzia∏ dramatu. Sztukà opowiadania zajmuje si´ od 1991 roku, od kiedy s∏uchanie
opowieÊci w ojczystym ormiaƒskim j´zyku
sk∏oni∏o jà do pracy nad literaturà ustnà
i pieÊniami ludowymi z tradycji ormiaƒskiej
i sàsiadujàcych z nià kultur. W jej repertuarze znajdujà si´ eposy narodowe, jak staroarmeƒski
Dawid z Sasunu (Sasuntsi Tavit); oraz Kerem i Asly (Kearam yev Asli) z repertuaru ormiaƒskich,
tureckich i azerskich ludowych poetów w´drownych. Opowiada tak˝e dla dzieci: bajki
magiczne z towarzyszeniem pieÊni, a tak˝e przeplatane ko∏ysankami opowieÊci oparte na
mitach z epoki neolitu, krà˝àce wokó∏ takich tematów, jak s∏uchanie, ofiara i macierzyƒstwo.
Vergine wyst´puje te˝ w Muzeum Historii Nauki w Oxfordzie z projektami OpowieÊci
Ksi´˝ycowe, OpowieÊci Galileusza i OpowieÊci Leonarda.
Niedziela 8 XI, godz. 19.00 / Spektakl w j´zyku angielskim z wprowadzeniem w j´zyku polskim

BEN HAGGARTY,
GILGAMESZ/KOWAL I KOÂCIANY
MOST (WIELKA BRYTANIA)
Ben ma w swoim repertuarze opowiadacza
ponad 250 baÊni, mitów i eposów, które
opowiada dla ka˝dego rodzaju publicznoÊci,
w miejscach tak ró˝nych, jak choçby jaskinie
i Carnegie Hall. W swoich projektach wspó∏pracuje z innymi opowiadaczami i muzykami.
Jest za∏o˝ycielem Company of Storytellers
oraz Crick Crack Club. Podczas licznych
wypraw bada∏ epickà tradycj´ muzycznà
w Indiach i Azji Centralnej. Wspó∏pracuje m.in.
z takimi instytucjami, jak English National Opera, Shakespeare's Globe, The British Museum,
the Natural History Museum. Jest pierwszym w Wielkiej Brytanii, oficjalnie uznanym miejskim
opowiadaczem w Gloucester. Bra∏ udzia∏ w przesz∏o 45 mi´dzynarodowych festiwalach
opowiadania w 23 krajach.
KOWAL I KOÂCIANY MOST: JeÊli wiedza oznacza w∏adz´, to jaka jest odpowiedzialnoÊç
takiej w∏adzy? Mroczna, krwawa opowieÊç o w∏adzy, wiedzy i alchemii, eksplorujàca blaski
i cienie relacji mistrza i ucznia. Pociàgajàca, magiczna baÊƒ dla doros∏ych.
Piàtek 6 XI, godz. 19.00 / Spektakl w j´zyku angielskim z wprowadzeniem w j´zyku polskim

GILGAMESZ: Ben przedstawia w∏asnà wersj´ jednej z najstarszych opowieÊci Êwiata. Wielki
sumeryjski epos, spisany na kamiennych tabliczkach, to opowieÊç o mieÊcie tak pi´knym,
˝e nawet bogowie wybierajà je na swojà siedzib´. To opowieÊç o poszukiwaniu nieÊmiertelnoÊci i l´ku przed zag∏adà. Ta historia zdradza najg∏´bsze sekrety bogów i mimo up∏ywu
pi´ciu tysi´cy lat – wcià˝ pozostaje wspó∏czesna... Na neyu i instrumentach perkusyjnych
zagra Manya Maratou.
Niedziela 8 XI, godz. 21.00 / Spektakl w j´zyku angielskim z wprowadzeniem w j´zyku polskim

YOUSIF LATIF JARALLA,
RZEKI P¸YNÑCE GDZIE INDZIEJ
(IRAK)
Urodzi∏ si´ w Bagdadzie w 1959 roku.
W 1980 roku wyjecha∏ do W∏och, gdzie studiowa∏ na kierunkach zwiàzanych z filmem.
W 1989 r. przenosi si´ do Palermo i od
poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych realizuje
swoje spektakle. Odwo∏ujàc si´ do sufickiej
tradycji, ∏àczy osobisty narracyjny styl,
europejskie techniki teatralne z sufickà
frazà, rytmem, muzycznoÊcià i rytualizacjà
mowy, chrakterystyczymi dla opowiadaczy z Bliskiego Wschodu. Wspó∏pracuje z wieloma
sycylijskimi muzykami improwizatorami. Od wielu lat wspó∏tworzy projekty z Mimmo
Cuticchio, m.in. Przebudzenie Don Kichota, OpowieÊci o Êwi´tych i su∏tanach, Wszystkie kolory
Alladyna.
Sobota 7 XI, godz. 17.00 / Spektakl w j´zyku w∏oskim z polskimi napisami

JAREK KACZMAREK,
GARRINCHA – SAMBA I ÂMIERå
OpowieÊç o Garrinchy, potomku Indian
Fulniô, genialnym brazylijskim skrzyd∏owym,
który umiej´tnoÊç dryblingu doprowadzi∏ do
rangi sztuki. Mia∏ nogi wygi´te w pa∏àk, co
nie przeszkadza∏o mu mijaç wszystkich
obroƒców, bramkarza, a potem zawracaç,
rezygnujàc ze zdobycia gola, by okiwaç ich
raz jeszcze… Mówiono o nim „Alegria do
Povo” – radoÊç narodu, bo uczyni∏ z gry
w pi∏k´ radosne Êwi´to. ˚y∏ w rytmie samby, w nieustajàcym karnawale, upojony
dryblingiem, kaszasà i seksem. W opowieÊci pojawià si´ niezwyczajni bohaterowie, m.in:
olÊniewajàca mistrzyni samby – „czarna bossa” – Elza Soares, tajemniczy Indianin Curupira
o stopach zwróconych w przeciwnych kierunkach, para weso∏ków Pincel i Swing czy
nieistniejàcy pi∏karz Flowers, który pomóg∏ Garrinchy minàç wszystkich Anglików… W programie archiwalne transmisje z legendarnych meczów, w tym relacja z przebiegu najwspanialszych trzech minut w historii futbolu.
Sobota 7 XI, godz. 21.00 / Spektakl tylko dla doros∏ych

MANYA MARATOU,
POZA GRANICÑ ÂWIAT¸A
(GRECJA)
Urodzi∏a si´ w Atenach, lecz pierwsze
dziesi´ç lat swojego ˝ycia sp´dzi∏a
w Londynie. Sztuk´ opowiadania historii
∏àczy z twórczoÊcià muzycznà – zarówno
klasycznà, jak i greckà muzykà ludowà. Gra na instrumentach perkusyjnych i d´tych.
Interesuje jà zw∏aszcza rytmiczny aspekt s∏owa mówionego, w po∏àczeniu z taƒcem.
Opowiada w teatrach, barach, klubach i szko∏ach w ca∏ej Grecji. Bra∏a udzia∏ w mi´dzynarodowych festiwalach opowiadania w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Portugalii. Kiedy
opowiada, zazwyczaj sama sobie akompaniuje – s∏owa przenikajà si´ z muzykà.
Spektakl Poza granicà Êwiat∏a eksploruje granice mi´dzy cywilizacjà i dzikoÊcià, miastem
i lasem, owczarnià i wilczà norà... – jest w´drówkà przez baÊnie i mity.
Czwartek 5 XI, godz. 21.00 / Spektakl w j´zyku angielskim z symultanicznym t∏umaczeniem

MICHÈLE NGUYEN,
AMADOUCE (BELGIA)
Urodzi∏a si´ w Algierze z ojca Wietnamczyka
i matki Belgijki. Wychowa∏a si´ w Belgii. Po
ukoƒczeniu mi´dzynarodowej szko∏y teatralnej
Lassaad w Brukseli bardzo szybko znajduje swoje
miejsce wÊród opowiadaczy. Zach´cona sukcesem
u publicznoÊci i licznymi nagrodami, od 1996 roku
ze spektaklu na spektakl rozwija osobisty ruch
sceniczny i muzycznoÊç tekstu. Jej wyst´py sà
intymnym odkrywaniem cudów codziennoÊci.
Wyst´powa∏a we Francji, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii
i Kanadzie.

