STOWARZYSZENIE GRUPA STUDNIA O.
MEDITERRANEO. SYMPOZJON
Unoszà nas przygody Odyseusza: Kirke, co wojowników
zamienia w wieprze, Eurykleja, co dotyka blizny. Ciekawi
nas, jak mo˝na k∏amaç tak bardzo o tym, skàd si´
pochodzi, jak zmyÊlaç histori´ w∏asnego ˝ycia – za ka˝dym
razem innà. Odprawiamy obiat´ i zaglàdamy do do∏u,
w którym gromadzà si´ zmarli – czy dadzà si´ nam
dotknàç? Uwodzi nas wielorybi Êpiew syren, chcemy
p∏ynàç tam, gdzie one. Przejmuje nas lodowaty ch∏ód na
widok dziewczyn ko∏yszàcych si´ nad ziemià – dokàd
polecà te sp´tane ptaki? Mo˝e zamienià si´ w dionizyjskie
bachantki? Odyseja w szczelinach i w przed∏u˝eniach,
w dialogicznych spi´ciach, opowiedziana w greckim i polskim heksametrze, intymnie,
po swojemu. A razem z nami Homera b´dzie melorecytowa∏ w staro˝ytnej grece ¸ukasz
Szypkowski, towarzyszàc sobie na lirze. Na etnicznych instrumentach zagra równie˝ Bart
Pa∏yga.
Opowiadajà: Magda Lena Górska, Pawe∏ Górski, Beata Frankowska, Agnieszka Aysen
, Kaim, Jarek
Kaczmarek, Ma∏gorzata Litwinowicz
Piàtek, 19 listopada, godz. 21.00

NOC OPOWIEÂCI
„Teraz noc d∏uga, bardzo d∏uga, a do spania / Jeszcze nie czas...”.
Noc OpowieÊci, z udzia∏em wszystkich goÊci Festiwalu, prowadzi Jihad Darwiche.
Muzycznymi przewodnikami Nocy sà Slobodan Markoviç i Petar Todoroviç (Serbia), którym
towarzyszà polscy muzycy: Remek Hanaj i Barbara Wiliƒska (skrzypce, lira, dulcymer, bia∏y
Êpiew, pieÊni polskie, ballady Êredniowieczne).
Sobota, 20 listopada, godz. 21.00

PROGRAM DLA DZIECI

BOHATEROWIE WSZECHCZASÓW – OPOWIEÂCI OLIMPIJSKIE
OPOWIADAJÑ: JAREK KACZMAREK I PAWE¸ GÓRSKI

W¢DRÓWKA PO SPIRALI. MITY GRECKIE
OPOWIADAJÑ: BEATA FRANKOWSKA
I MA¸GORZATA LITWINOWICZ
MUZYKA: MARCIN ZADRONECKI
(dla dzieci ze szkó∏ podstawowych i gimnazjum)
W historiach, które przywo∏ujemy, podà˝amy za najstarszymi boginiami, Demeter i Persefonà, uczàc si´ od
nich rozumienia rytmu ˝ycia. Wraz z matkà i córkà
prze˝ywamy ból roz∏àki i radoÊç z odzyskanego
po∏àczenia. Rozweseli nas taniec Baubo i us∏yszymy, jak
w brzuchu pani Demeter rozkr´ca si´ spirala Êmiechu.
Idziemy z Psyche, która na niebie i ziemi, w podziemiach
i w powietrzu szuka swego ukochanego. Przypominamy
sobie najstarsze wzory: kràg, spiral´, labirynt, kreÊlimy je w∏asnymi r´koma, wpisujàc w nie
swà w∏asnà histori´.
Piàtek, 19 listopada, godz. 10.00 i 11.30

ORZECH GRECKI. BAÂNIE ROSYJSKIE
OPOWIADAJÑ, GRAJÑ I ÂPIEWAJÑ:
MAGDA LENA GÓRSKA I SERGE TAMAS
(POLSKA/FRANCJA/GWADELUPA)
(dla dzieci w wieku przedszkolnym i powy˝ej)
Co si´ kryje we wn´trzu greckiego orzecha? Ca∏y Êwiat!
Na bezkresnym polu Okruszynka tuli si´ do swojej mateczki, ∏aciatej krowy. Pod strasznym niebem g´si Baby-Jagi
unoszà braciszka. Po drogach bezdro˝ach Alionuszka
w´druje ze swym kozio∏kiem. W leÊnym zau∏ku Pyza
taƒczy na j´zyku lisiczki...
JakaÊ zwierz´ca si∏a, jakaÊ prastara màdroÊç, jakieÊ
tajemnicze pi´kno bijà z tych tradycyjnych baÊni
rosyjskich. Magda i Serge porywajà dzieci w podró˝
na Wschód, ˝eby straszyç, zachwyciç, rozÊmieszyç i na
nowo straaaaaaaaaszyç.

(dla dzieci ze szkó∏ podstawowych i gimnazjum)
Sobota, 20 listopada, godz. 10.00.

W programie opowieÊci o najwspanialszych bohaterach
staro˝ytnych i wspó∏czesnych igrzysk. Za sprawà
magii opowieÊci wys∏uchacie bezpoÊrednich transmisji
z legendarnych pojedynków: wyÊcigu rydwanów ku
czci Patroklesa, pojedynku bokserskiego Amykosa
z Polydeukesem, us∏yszycie o niezwyk∏ych wyczynach Milona
z Krotony i biegacza, który potrafi∏ zajàç piàte miejsce
w wyÊcigu, w którym startowa∏o czterech zawodników.
Przeniesiemy si´ tak˝e do czasów wspó∏czesnych.
Ods∏onimy kulisy zadziwiajàcego skoku Fortuny i biegu
po olimpijskie z∏oto, który odbywa∏ si´ jednoczeÊnie
w dwóch miejscach oddalonych od siebie o tysiàce
kilometrów. Nie zabraknie zagadek i konkursów.
Âroda, 16 listopada, godz. 10.00 i 11.30

DLACZEGO MIÓD JEST S¸ODKI
OPOWIADAJÑ: AGNIESZKA AYSEN
KAIM I PAWE¸ GÓRSKI
,
MUZYKA: MARCIN ZADRONECKI
(dla dzieci w wieku przedszkolnym i powy˝ej)
Opowiadania i mity wokó∏ wàtków pszczelich i solarnych.
Dowiecie si´, jak to w∏aÊciwie z tym miodem by∏o i o tym,
jak s∏oƒce chcia∏o si´ o˝eniç, opowiemy wam o sporach
wszelkiego stworzenia z samym Panem Bogiem.
Odwiedzà nas znani mityczni bohaterowie: Glaukos oraz
Ikar i Dedal.
Nie zabraknie muzyki ba∏kaƒskiej, pszczelich taƒcówwywijaƒców, a dla amatorów miodu – miodowych
niespodzianek.
Czwartek, 18 listopada, godz. 10.00 i 11.30

TURLI TURLI JAJECZKO
OPOWIADAJÑ, GRAJÑ I ÂPIEWAJÑ:
MAGDA LENA GÓRSKA I SERGE TAMAS
(POLSKA/FRANCJA/GWADELUPA)
(Dla najm∏odszych: od 6 miesi´cy do 4 lat)
To historia pewnego jajka, które si´ zgubi∏o. Wyruszamy
z nim na poszukiwanie mamy i taty.
Turli turli jajeczko
Drogà k∏adkà nad rzeczkà
Polem borem górà do∏em
Turli turli jajeczko
Toczy si´, toczy, jajeczko si´ toczy i naraz... BUM!
Wpad∏o do miseczki? Czyja to miseczka?...
Maluchy odkrywajà prawdziwe strusie jajo, które –
z poczàtku go∏e – w miar´ rozwoju opowieÊci staje si´
lalkà-pisankà. Na swojej drodze jajeczko napotyka ró˝ne
zwierz´ta i z ka˝dego spotkania wychodzi bogatsze
o jeden z pi´ciu zmys∏ów. Na skorupce pojawiajà si´ oczy, usta, nos, uszy i nawet w∏osy.
Ta inicjacyjna podró˝ przez zmys∏y zosta∏a wymyÊlona specjalnie dla najm∏odszych oraz ich
rodziców i opiekunów. Temat opowieÊci, jej postaci, a tak˝e forma muzyczna, pe∏na
refrenów, rymowanek, onomatopei, odnosi si´ bezpoÊrednio do Êwiata maluchów. Naszym
celem jest rozbudzenie wyobraêni dzieci, ale tak˝e opiekunów, zainspirowanie do twórczej
zabawy w opowiadanie.
Niedziela, 21 listopada, godz. 10.00 i 11.30.
GRUPA STUDNIA O.: BEATA FRANKOWSKA, MAGDA LENA GÓRSKA, PAWE¸ GÓRSKI,
JAREK KACZMAREK, AGNIESZKA AYSEN
KAIM, GOSIA LITWINOWICZ, DOROTA MACIEJUK
,

W´drowni rapsodzi, w´drujàce wàtki
Pi´ç dni, setki s∏uchaczy, ocean historii
W tym roku wybieramy si´ do Grecji i dalej, w przestrzeƒ Morza Âródziemnego.
Uwa˝nie s∏uchamy – czy g∏os w´drujàcego rapsoda, pielgrzymujàcego od zgromadzenia do
zgromadzenia aojda, jest jeszcze s∏yszalny.
Wydaje si´, ˝e jest. Przyt∏umiony, zmieszany z wieloma innymi dêwi´kami, przebrany,
nieprzerwanie brzmi. Przyk∏adamy ucho do ziemi, ˝eby go lepiej us∏yszeç, nat´˝amy s∏uch,
by zrozumieç s∏owa opowieÊci. Melorecytowane, wyÊpiewywane, w staro˝ytnych heksametrach i w polskim trzynastozg∏oskowcu.
Tegoroczny zbiór opowieÊci wskazuje przede wszystkim na Grecj´ jako kolebk´ europejskiej
kultury, obszar, z którego wyrasta tradycja opowiadania. S∏uchanie opowieÊci Herodota
i eposów Homera odsy∏a nas jednak nie tylko w stron´ przesz∏oÊci, do korzeni, ale prowokuje równie˝ do mówienia o wa˝nych kwestiach wspó∏czesnoÊci.
Kontakt do organizatorów: Stowarzyszenie Grupa Studnia O.
Ma∏gorzata Litwinowicz: 501 165 207
Jarek Kaczmarek: 506 738 207
e-mail: studnia_o@wp.pl

EWA BENESZ
KOCHAJMY SI¢. XII KSI¢GA
„PANA TADEUSZA”
Ewa Benesz – filolo˝ka, aktorka, zwiàzana z wieloma
teatrami (m.in. Teatr Byrskich, Teatr Laboratorium Jerzego
Grotowskiego, Teatr im. Idy Kamiƒskiej w Warszawie).
Od 1973 r. opowiada „Psalmy Przysz∏oÊci Narodu
Polskiego” we wszystkich g∏ównych miastach w kraju.
W latach 1976–1980 w´druje po kraju z „Panem
Tadeuszem” Mickiewicza. Twórczyni spektakli plenerowych, teatru w´drownego, dzia∏aƒ w galeriach sztuki.
Od 1983 r. ˝yje i pracuje poza granicami kraju.
Wspó∏pracuje z Renà Mareckà podczas podró˝y po
Europie, Bliskim i Dalekim Wschodzie, Ameryce
¸aciƒskiej. Poczàwszy od lat dziewi´çdziesiàtych, wspó∏organizuje International Centre of
Work we W∏oszech, prowadzi doÊwiadczenia parateatralne, zwiàzane z praktykà aktorskà
i wokalnà, a tak˝e studia teatralne Êródziemnomorskich mitów kosmogonicznych
z mi´dzynarodowà grupà aktorów. W 2009 r. uczestniczy w „Spotkaniach z niezwyczajnymi
kobietami” – w projekcie zorganizowanym przez British Columbia University i Instytut
im. Jerzego Grotowskiego. GoÊcinnie wyk∏ada na uniwersytetach w∏oskich w Neapolu,
Katanii i w Wenecji.
Spotkanie z Ewà Benesz – opowieÊç o w´drowaniu z „Panem Tadeuszem” poprowadzi prof. Leszek
Kolankiewicz, czwartek, 18 listopada, godz. 17.00, kawiarnia Instytutu Teatralnego
Kochajmy si´. Pan Tadeusz, Ksi´ga XII, czwartek, 18 listopada, godz. 19.00

NEFISSA BENOUNICHE (ALGIERIA)
MAGHREBINADA
Opowiadaczka o algierskich korzeniach ∏àczy w tym spektaklu historie wywodzàce si´ przede wszystkim z ludowej
tradycji kabylskiej – nie chodzi tu jednak˝e o uprawianie
folkloru. Wybór opowieÊci pochodzàcych z jednego kr´gu
kulturowego nie wynika z nostalgii czy romantyzmu.
To radosne wyzwolenie z wszelkiego nadmiaru. Spektakl
ten jest swoistym uwolnieniem nastrojów, niegodziwoÊci,
jasnowidztwa, pragnieƒ i ˝àdzy.
Najwi´kszà histori´ w „Maghrebinadzie” stanowi jedna
z najcz´Êciej opowiadanych w Algierii opowieÊç, której
bohaterkà jest straszna i nieokie∏znana ogrzyca Tseriel
o d∏ugich wymionach – wielka matka i wszechmocna czarownica. Potem nast´pujà przygody
nieprzewidywalnego Djha (D˝uhy) i rozradowanej królowej gazów.
Z Maghrebu, gdzie od wieków Êcierajà si´ Wschód z Zachodem, spektakl zapo˝ycza tradycj´ samorzutnego krzy˝owania si´ kultur. Opowiadane w j´zyku francuskim historie
z Maghrebu sà ubarwione arabskimi s∏owami, pieÊniami kabylskimi i arabsko-francuskimi.
Spektakl w j´zyku francuskim z t∏umaczeniem na ˝ywo
Âroda, 17 listopada, godz. 19.00

JIHAD DARWICHE (LIBAN)
GILGAMESZ
Epos o Gilgameszu jest najstarszym dzie∏em literackim
ludzkoÊci. Powsta∏ w Mezopotamii (obecne terytorium
Iraku) niemal 4500 lat temu. By∏ nieprzerwanie
opowiadany, jako ˝ywa opowieÊç, przez 2500 lat!
Odnaleziono jego wersj´ pisanà – w postaci
wygrawerowanych, glinianych tabliczek.
Epos opowiada histori´ niezwyk∏ego króla – w dwóch
trzecich boga, w jednej trzeciej cz∏owieka – który buduje
olÊniewajàcà cywilizacj´ w mieÊcie Uruk. Odkrywa
przyjaêƒ, dokonuje czynów niezwyk∏ych i wyrusza poza
granice ziemi w poszukiwaniu nieÊmiertelnoÊci.
Epos ten, w którym odnajdujemy równie˝ histori´ potopu, jest praêród∏em mitologii
powsta∏ych na terenie Bliskiego Wschodu.
Spektakl w j´zyku francuskim z t∏umaczeniem na ˝ywo
Niedziela, 21 listopada, godz. 21.00
Jihad Darwiche poprowadzi tak˝e Noc OpowieÊci – sobota, 20 listopada, godz. 21.00

JAREK KACZMAREK
BRZYDKA AFRODYTA
Odyseja miejska w rytmie ballady na g∏os mówiony
i Êpiewany, dêwi´ki harmonii i gitary. OpowieÊç o pi´knej
dziewczynie, której na skutek splotu przedziwnych
wypadków, to, co dotàd pi´kne, brzydkim si´ wyda∏o.
I na odwrót. W drodze przez miasto (wszelkie
podobieƒstwa do miasta Warszawy nieprzypadkowe)
poszukuje odpowiedzi na pytania: Co jest pi´kne
prawdziwie? Czy Êwiatem rzàdzi pi´kno czy brzydota?
W zau∏kach ulic i na starych podwórkach spotyka
„brzydkich” bohaterów, którzy udzielajà jej ró˝nych
odpowiedzi. Jakà znajdzie na koƒcu? Nie powiemy, ale
cokolwiek by to znaczy∏o, b´dzie pi´knie!
Opowiada, gra na gitarze i podÊpiewuje sobie a Muzom Jarek Kaczmarek, na harmonii
czaruje i ballady wyÊpiewuje Katarzyna Szurman.
Niedziela, 21 listopada, godz. 17.00

DIDO LYKOUDIS (GRECJA/ETIOPIA)
B¸AGALNICE (WG AJSCHYLOSA)
Dido Lykoudis pochodzi z rodziny etiopsko-greckiej.
Urodzi∏a si´ w Addis Abebie w Etiopii, gdzie sp´dzi∏a
dzieciƒstwo i okres m∏odzieƒczy. Nast´pnie wyje˝d˝a do
Francji, gdzie odbywa studia aktorskie, wspó∏pracujàc
równoczeÊnie z licznymi twórcami teatralnymi. W latach
siedemdziesiàtych zwiàzana z teatrem Liberté, póêniej
z zespo∏em Teatru Narodowego w Strasburgu. W 1985 r.
zak∏ada w∏asnà grup´ teatralnà. Swoje widowiska
prezentowa∏a na wielu znaczàcych festiwalach na ca∏ym
Êwiecie. W jej repertuarze znajdujà si´ widowiska inspirowane twórczoÊcià Ajschylosa
i Sofoklesa. W Grecji Dido jest znana nie tylko ze swoich ról teatralnych, ale i filmowych.
Przywiàzana do kraju dzieciƒstwa, Etiopii, stworzy∏a wydzia∏ studiów teatralnych i sztuk
dramatycznych na Uniwersytecie w Addis Abebie.
„B¸AGALNICE” wg Ajschylosa – Córki Danaosa, b∏agalnice, uciekajàc przed narzuconymi zaÊlubinami z synami ich wuja Faraona, powracajà na ziemi´ swej przodkini Jo.
Przypominajà królowi Argos niedole Jo. Aby zaspokoiç swe ˝àdze, Zeus przemienia Jo
w ja∏ówk´. Gdy zazdrosna Hera odkrywa zdrad´, wysy∏a wolarza o tysiàcu oczach, który
pilnuje Jo, wreszcie zsy∏a na Jo bezlitosnego gza, by wygnaç jà z równin Argos. Po d∏ugiej
w∏ócz´dze przez Europ´, Azj´ i Afryk´ brzemienna Jo dociera do delty Nilu, gdzie wydaje na
Êwiat pierwszego czarnoskórego Epaphusa (Apisa), za∏o˝yciela cywilizacji egipskiej. Poemat
melorecytowany, Êpiewany, nucony w staro˝ytnej grece, ukazujàcy muzycznoÊç wpisanà
w oryginalny tekst Ajschylosa. Na instrumentach perkusyjnych akompaniuje Serge Tamas.
Spektakl w staro˝ytnej grece, ze streszczeniem w j´zyku polskim
Niedziela, 21 listopada, godz. 19.00

SLOBODAN MARKOVIå
I PETAR TODOROVIå (SERBIA)
SI¸Y CZYSTE I NIECZYSTE
Slobodan Markoviç, pieÊniarz i skrzypek, urodzi∏ si´
w 1932 roku w serbskiej wsi Slatina w Dolinie Timoku –
regionie zamieszkanym przez mniejszoÊç wo∏oskà.
Wyrafinowanych ballad i frywolnych pieÊni mi∏osnych
uczy∏ si´ od mistrza Janka Takan z Lubnicy, od którego
przejà∏ te˝ szczególnà technik´ Êpiewu. Nigdy nie
zapisywa∏ tekstów swoich pieÊni. Uproszczone wersje
niektórych z nich mo˝na znaleêç w kanonie epickiej
poezji rumuƒskiej (j´zyk wo∏oski bywa czasem nazywany
protorumuƒskim).
Na scenie Markoviciowi towarzyszy jego uczeƒ, instrumentalista i Êpiewak, Petar Todoroviç
(ur. 1990), równie˝ ze Slatiny. Petar mieszka obecnie w Bukareszcie, gdzie studiuje i gra
w zespole Caravana.
Slobodan Markoviç opowiada/Êpiewa o czarownicach, smokach, hajdukach, o wizytach
w Êwiecie zmar∏ych i o nami´tnoÊciach, które sà silniejsze ni˝ Êmierç. Na przyk∏ad o tym,
jak ksià˝´ Dedu, przez zazdroÊç wtràcony do ciemnicy, siedzia∏ tam tak d∏ugo, a˝ ˝mija uwi∏a
gniazdo w jego brodzie. Albo o tym, jak matka-szeptucha czarami pomog∏a synowi zdobyç
mi∏oÊç pi´knej Ró˝y. O tym, jak Jovan Jorgovan odcina∏ kolejne smocze g∏owy i co si´ sta∏o
z ostatnià z nich. A w koƒcu o tym, kim tak naprawd´ sà S∏oƒce i Ksi´˝yc.
Koncert w j´zyku wo∏oskim z symultanicznym t∏umaczeniem Joanny Wichowskiej
Piàtek, 19 listopada, godz. 19.00

STELIOS PELASGOS (GRECJA)
TAK WIELU BOGÓW, TAK NIEWIELU LUDZI.
˚YCIE W GRECJI OD HOMERA DO WSPÓ¸CZESNOÂCI
Stelios Pelasgos jest mistrzem opowiadania, animatorem sztuki opowiadania w swoim kraju.
Jest dyrektorem artystycznym Mi´dzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Kozani.
Opowiada, prowadzi warsztaty i wyk∏ady po grecku, francusku i angielsku.
W Êwiat opowiadania wprowadza∏a go jego babcia Demeter, tradycyjna opowiadaczka
z Eleusis. Mity i Êredniowieczne baÊnie sà wi´c dla
Steliosa cz´Êcià jego rodzinnej historii. Mieszka wraz
z rodzinà w pobli˝u góry Pelion, która, wed∏ug mitologicznych przekazów, by∏a domem centaurów.
W swojej pracy ∏àczy cztery Êcie˝ki, wa˝ne dla
wspó∏czesnej sztuki opowiadania: literatur´, teatr,
psychoterapi´ i pedagogik´.
W spektaklu towarzyszy mu ˝ona, Domniki Mavridou,
znawczyni wielu tradycji muzycznych, grajàca na kanun.
Spektakl w j´zyku greckim z t∏umaczeniem na ˝ywo
Czwartek, 17 listopada, godz. 21.00

BRUNO DE LA SALLE (FRANCJA)
ODYSEJA
Bruno de La Salle to jeden z najwybitniejszych
opowiadaczy francuskich. Za∏o˝yciel i dyrektor artystyczny Centre de Littérature Orale w Vendôme we Francji,
pisarz, nauczyciel, jeden z inicjatorów odnowy sztuki
opowiadania w swoim kraju, dzia∏a nieprzerwanie
od niemal trzydziestu lat, popularyzujàc sztuk´
opowiadania poprzez w∏asne projekty artystyczne,
warsztaty, publikacje, spotkania.
W „Odysei” Bruno de La Salle nie tylko opowiada nam
przygody Ulissesa, spotkanie z nimfà Kalipso, histori´
budowania tratwy, obrazy zejÊcia w zaÊwiaty i inne
epizody, lecz przywo∏uje tak˝e postaç staro˝ytnego
aojda-opowiadacza, który zabiera swych s∏uchaczy
w d∏ugà podró˝. Pozwala doÊwiadczyç tego, ˝e epos nie
jest tekstem, lecz dzia∏aniem – dzi´ki sile obecnoÊci, poprzez s∏owo, które staje si´ muzykà,
poprzez brzmienie, które staje si´ znaczeniem. Podczas opowieÊci Bruno akompaniuje sobie
na szklanej harfie.
Spektakl w j´zyku francuskim z napisami w j´zyku polskim
Sobota, 20 listopada, godz. 17.00-20.30

