wspó∏czesnej i wspartej niezwyk∏ymi mo˝liwoÊciami g∏osowymi wyobraêni artystycznej. Obwo∏ana przez krytyków muzycznych
„ukraiƒskà Björk”, sp´dzi∏a w Polsce 10 lat, pracujàc jako aktorka (w latach 1990–2000 zagra∏a kilka g∏ównych ról w spektaklach
teatru Gardzienice i by∏a nominowana przez miesi´cznik „Teatr” do tytu∏u aktorki roku), a od kilku lat buduje solowà karier´,
koncertujàc na deskach ca∏ego Êwiata. Swoje muzyczne i teatralne projekty realizuje w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i na
Ukrainie, a tak˝e w Finlandii, Afganistanie, Sardynii i Albanii. Ma na swoim koncie trzy indywidualne albumy oraz p∏yty nagrane
z takimi tuzami poszukujàcego jazzu, jak Frank London („The Klezmatics”) czy Anthony Coleman, gwiazda legendarnej wytwórni
Tzadik. Obecnie pracuje nad nowym materia∏em muzycznym ze s∏ynnym Kronos Quartet. Wspó∏pracuje równie˝ z polskimi muzykami:
koncertowa∏a z Kwartetem Jorgi, a w 2010 roku nagra∏a p∏yt´ „Harmonia” z Wojciechem Waglewskim i Voo Voo.
Na festiwalu Mariana przedstawi swój najnowszy projekt Odessa Underground, inspirowany miejskimi romansami i pieÊniami
„b∏atnymi” z Odessy, tematami i pieÊniami z repertuaru Arkadija Siewiernego, Diny Verni i Aleksandra Wertyƒskiego. PieÊniarka zabierze
nas w nocnà podró˝ po dwudziestowiecznych metropoliach: z Odessy, przez Berlin, Pary˝, a˝ do Nowego Yorku. PieÊni z nocnych klubów
przeplatajà si´ z opowieÊciami biograficznymi, inspirowanymi ksià˝kà Andy Rottenberg „Prosz´ bardzo“.

SIOSTRA PTAKÓW. BAÂNIE CYGA¡SKIE
Opowiadajà, grajà i Êpiewajà: Katarzyna Enemuo, Iwona
Sojka
(dla dzieci w wieku 6–12 lat)

Historie i baÊnie opowiedziane przez bukowe liÊcie, leÊny mech i ptaki. Historie
zas∏yszane i opowiadane przez w´drownych Cyganów. O tym, gdzie mieszka
cygaƒskie szcz´Êcie, o Matce S∏oƒca, o dobrych i z∏ych Urmach, leÊnych
boginkach i innych niezwyk∏ych istotach. OpowieÊci pe∏ne cygaƒskiej magii,
radoÊci, muzyki i pieÊni, oparte na motywach baÊni zebranych przez Jerzego
Ficowskiego, Jana Mirg´ i Zenona Giera∏´.
Piàtek, 18 listopada, 10.00 i 11.30

Czwartek, 17 listopada, godz. 21.00

TUUP (GUJANA/WIELKA BRYTANIA)
Pan Kaddu i inne historie
Godfrey Duncan, artystyczny pseudonim – Tuup, urodzi∏ si´ w Gujanie, dorasta∏
w Acton, w West London. Sztukà opowiadania zajmuje si´ od 1981 roku, gdy wraz
ze znanym polskiej publicznoÊci Benem Haggarty i Daisy Kable za∏o˝y∏ West
London Storytelling Unit, przywracajàc w ten sposób tradycj´ opowiadania
w Wielkiej Brytanii. Jego styl opiera si´ na totalnej improwizacji i zdolnoÊci do
mimikry. Wraz z opowieÊciami objecha∏ ca∏y Êwiat: Europ´, Afryk´, obie Ameryki.
Charyzmatyczny poeta-improwizator, wokalista i perkusjonista, zwiàzany
z zespo∏em muzycznym „Transglobal Underground”.
Tuup opowie histori´ o panu Kaddu, który zbudowa∏ sobie dom z chleba, a tak˝e
opowieÊç usytuowanà w realiach XVIII wieku, o afro-amerykaƒskim ch∏opcu, który
˝yje wÊród Indian – rdzennych Amerykanów. Zabierze nas w podró˝ do innego
Êwiata i ods∏oni bolesne karty historii.
Spektakl w j´zyku angielskim z t∏umaczeniem wprowadzajàcym.
Âroda, 16 listopada, godz. 21.00

ODYSEJA 2011. WIDOWISKO
Fina∏ projektu „Odyseja 2011“. „Odyseja 2011“ to projekt interdyscyplinarny
wokó∏ motywów z eposu Homera, ∏àczàcy opowieÊci w wykonaniu Grupy Studnia O.
z interaktywnymi warsztatami twórczymi z m∏odzie˝à z liceów z Warszawy, Lublina
i Olsztyna. „Odyseja”, wielki mit europejskiej kultury, jest przez nas traktowana
jako uniwersalna opowieÊç, która nieustannie odnawia si´ w doÊwiadczeniu
zderzenia jednostki z historià. Staje si´ uniwersalnà ramà, w którà mogà si´
wpisywaç wspó∏czesne indywidualne opowieÊci.
Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Âroda, 16 listopada, godz. 17.00
Wst´p wolny
PROGRAM DLA DZIECI

DZIECI DRZEWA. MITY UJGURSKIE I TURECKIE
Opowiadajà: Agnieszka Aysen
, Kaim, Pawe∏ Górski
Muzyka: Bart Pa∏yga
(dla dzieci w wieku 6–12 lat)

Wraz z koczujàcymi plemionami przemierzymy stepy Azji Ârodkowej i dotrzemy do
Azji Mniejszej. Pos∏uchamy g∏osów stepu i opowieÊci: o drzewie, które urodzi∏o,
i o królowej w´˝y Szahmeran. Pos∏uchamy, jak to by∏o z poczàtkami Êwiata wed∏ug
tureckich wierzeƒ, i historii o czynach tureckich herosów. Poznamy Anatoli´
biblijnà, staro˝ytnà i mitycznà; krain´, którà zamieszkiwa∏ Abraham i król Midas.
Staniemy pod górà Ararat, na której zatrzyma∏a si´ Arka Noego, i wyjdziemy suchà
stopà bezpiecznie na brzeg.
Âroda, 16 listopada, godz. 10.00 i 11.30

„PROSZ¢ PA¡STWA! I CO JA MAM PA¡STWU POWIEDZIEå?!“ OPOWIEÂCI FUTBOLOWE
Opowiada: Jarek Kaczmarek
(dla dzieci z gimnazjum)

OpowieÊci futbolowe to spotkanie z dziejami pi∏ki no˝nej w konwencji transmisji
i komentarzy z czasów, gdy relacji z meczów s∏ucha∏o si´ przy radiowych
odbiornikach. Tu mecz staje si´ pasjonujàcà baÊnià, której bohaterowie prze˝ywajà
wzloty i upadki na miar´ mitycznych bogów i herosów. Akcja rozpoczyna si´ na
stadionie w Strasburgu, podczas legendarnego meczu Polski z Brazylià na
mistrzostwach Êwiata w 1938 roku, na którym dosz∏o do s∏ynnego pojedynku
Leonidasa z Wilimowskim. Czy cztery gole reprezentanta Polski wystarczà do
zwyci´stwa? Komu pomo˝e ulewa nad stadionem wyczarowana przez trenera
Ka∏u˝´? Na tym samym stadionie wiele lat póêniej s´dzia rzuci w gór´ monet´,
która rozstrzygnie losy niekoƒczàcego si´ „epickiego” meczu Górnika Zabrze
z Romà w pó∏finale Zdobywców Pucharu. Kogo wska˝e tym razem ko∏o fortuny?
Uczestnicy prze˝yjà jeszcze raz najwspanialsze wyst´py polskiej reprezentacji
i odegranie siedmiu najwspanialszych bramek wszechczasów. Wezmà udzia∏
w konkursie na najlepszego komentatora i rozwià˝à futbolowe zagadki.
Czwartek, 17 listopada, godz. 10.00 i 11.30

OPOWIADACZE W¢DROWNE
Opowiada Trupa Czango (Monika Sadkowska i Zbigniew
Kowalski)
„Opowiadacze w´drowne” od 2008 roku sprawdzajà si∏´ opowieÊci w warunkach
poligonowych: wÊród bezrobotnych, w domach seniorów, w szpitalach
dzieci´cych, szpitalach psychiatrycznych, oÊrodkach dla osób niepe∏nosprawnych
intelektualnie oraz w realiach polskiego showbusinessu. Trupa Czango
przedstawia „Opowiadacze w´drowne”, czyli spotkanie z gatunkiem ludzi, którzy
w´drujà tu i tam i opowiadajà historie. Tym razem opowiedzà mi´dzy innymi
o zadziornej kozie, niesfornej bu∏eczce i diable przystrojonym w kwiatki.
Dynamiczne historie przedstawione w komicznym duecie. Zapraszamy
wszystkich od 3 do 99 lat.
Zbigniew Kowalski – aktor, wieloletni wspó∏pracownik Studium Teatralnego.
Twórca autorskiego monodramu „Solo na Pradze”, performance’u „Wylewka”,
spektaklu „Z diariusza prywatnego” i „Bóg Fejs”. Poeta.
Monika Sadkowska – aktorka, wokalistka, kulturoznawczyni.
Wspó∏pracowa∏a z warszawskimi teatrami niezale˝nymi (Studium Teatralne,
Teatr Remus, Scena Lubelska) oraz z zespo∏em ˚ywio∏ak. Obecnie zwiàzana
z Chórem Kobiet w Instytucie Teatralnym i Trupà Czango.
Sobota, 19 listopada, godz. 10.30

JAK MAMA ZOSTA¸A INDIANKÑ. OPOWIEÂå O WOLNOÂCI
Opowiada: Beata Frankowska
Muzyka: Jacek ˚elazek
(dla dzieci w wieku 3–9 lat)

Pos∏uchajcie opowieÊci o tym, jak ma∏y ch∏opiec z Pó∏nocy zostaje Indianinem
i wyzwala swojà mam´ z codziennego kieratu – razem wymykajà si´ z domu
i sp´dzajà pi´kny dzieƒ na wolnoÊci: razem si´ kàpià, ∏owià ryby, a mama
przypomina sobie swoje prawdziwe imi´, kiedy by∏a jeszcze ma∏à dziewczynkà.
W t´ histori´, inspirowanà ksià˝kà Ulfa Starka „Jak mama zosta∏a Indiankà”,
wplecione sà oryginalne opowieÊci indiaƒskie: skàd si´ wzià∏ ogieƒ na Êwiecie
i dlaczego robaczek Êwi´tojaƒski Êwieci w ciemnoÊci. OpowieÊciom towarzyszà
rytmy i pieÊni, które b´dziemy wspólnie Êpiewaç, wyklaskiwaç i taƒczyç.
Sobota, 19 listopada, godz. 12.00

TURLI TURLI JAJECZKO
Opowiada, gra i Êpiewa: Magda Lena Górska
(dla najm∏odszych: od 6 miesi´cy do czterech 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 bohaterowie,
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, 20 listopada, godz. 10.30 i 11.30

KAMILA BIA∏KOWSKA-ISMAI¸
Stworzy∏a projekt graficzny materia∏ów promujàcych festiwal. Zob. wi´cej: www.bialkowskaismail.pl
GRUPA STUDNIA O.: Beata Frankowska, Magda Lena Górska, Pawe∏ Górski, Jarek Kaczmarek,
Agnieszka Aysen
, Kaim, Gosia Litwinowicz, Dorota Maciejuk.

NOMADZI KULTURY
Pi´ç dni w´drowania, dziesiàtki historii, setki s∏uchaczy
Podczas szóstej edycji naszego festiwalu si´gamy po temat nomadyzmu. Interesujà nas ró˝ne wymiary i ró˝ne sposoby rozumienia
tego poj´cia: zarówno nomadyzm tradycyjny, rytm ˝ycia spo∏ecznoÊci, jak i nomadyzm wspó∏czesny, nie zawsze chciany, czasem
wymuszony i zwiàzany z koniecznoÊcià porzucenia dotychczasowej to˝samoÊci, z definiowaniem siebie, w∏asnego dziedzictwa,
obyczaju, pami´ci – na nowo. Nomadyzm jest wi´c w´drówkà, podró˝à, wyprawà, ale i ucieczkà czy wygnaniem. Mo˝e te˝ byç
indywidualnym stanem ducha, „bieguƒstwem”, niemo˝noÊcià zatrzymania si´ w jednym miejscu.
OpowieÊci przywo∏ywane przez tegorocznych goÊci festiwalu b´dà tych wszystkich wymiarów nomadyzmu dotyka∏y. Mariana
Sadowska, znakomita pieÊniarka i aktorka z Ukrainy, zaÊpiewa tradycyjne pieÊni we w∏asnej, nowatorskiej aran˝acji; archaiczne
melodie i teksty ∏àczà si´ w tym projekcie z opowieÊciami i pieÊniami Ukraiƒców doÊwiadczajàcych ˝ycia na emigracji w dalekiej
Ameryce. Magda Lena Górska b´dzie Êpiewaç i opowiadaç o S∏owiku Rozbójniku i Ilji Muromcu, odwo∏ujàc si´ do ma∏o
w Polsce znanej tradycji ruskich bylin, w przek∏adzie na wspó∏czesny kontekst i j´zyk.
Chirine El Ansary, zjawiskowa Egipcjanka, zaprosi nas do przemierzania pustyni z beduiƒskimi plemionami. Malika
Halbaoui z Maroka zabierze nas prosto z bazaru do ∏aêni – droga to b´dzie krótka, ale jaki Êcisk! Krok w krok za nià b´dà
podà˝aç opowiadacze z Grupy Studnia O., idàc tropem zORIENTowanej wyobraêni.
Z Nicolásem Buenaventurà z Kolumbii b´dziemy w´drowaç po drogach i bezdro˝ach ró˝nych kultur. Dzi´ki Tuupowi
z Gujany poznamy splàtane losy afro-amerykaƒskich historii, a kiedy zrobi si´ naprawd´ goràco, uciekniemy w sam Êrodek tajgi
i b´dziemy s∏uchaç tradycyjnych i wspó∏czesnych opowieÊci syberyjskich, pozostajàcych w dialogu z historiami i slajdami
z w´drówek po Syberii Jacka Hugo-Badera. Drog´ przebiegnie nam równie˝ Êredniowieczna trubadurka, a Kurhanek
Maryli wciàgnie nas w wir niesamowitej wyobraêni romantycznej.
Podobnie jak w poprzednich latach, przygotowaliÊmy bogaty program dla dzieci: zapraszamy na poranki opowieÊci przez
wszystkie dni festiwalu. B´dà baÊnie cygaƒskie, rosyjskie, indiaƒskie, ujgursko-tureckie i – by wspó∏czesnoÊç
i tradycja trwa∏y w stanie równowagi – opowieÊci futbolowe. Niedzielny poranek zarezerwowany jest tradycyjnie dla
najm∏odszych, których zapraszamy do podró˝y z Jajeczkiem.
W listopadowe ch∏ody b´dà nas rozgrzewaç historie ze Wschodu i Zachodu, Po∏udnia i Pó∏nocy, ogieƒ nie zagaÊnie, serca nie ostygnà;
ciep∏y strumieƒ wprost z Oceanu OpowieÊci b´dzie nas porusza∏ i o˝ywia∏.
Kontakt do organizatorów: Stowarzyszenie Grupa Studnia O.
Ma∏gorzata Litwinowicz 501 165 207
Jarek Kaczmarek 506 738 207
e-mail: studnia_o@wp.pl

DAVID AMBROSE (WALIA)
S∏owa niesione wiatrem. OpowieÊci podró˝ników
ze Wschodu i Zachodu
Na samym poczàtku ludzie byli wolnymi istotami. W´drowni nomadzi nie znali
granic, podà˝ajàc Êladem zwierzyny, w zgodzie z rytmem przyrody i pór roku.
Niektórzy i dziÊ ˝yjà w taki sposób, przedk∏adajàc wolnoÊç dróg stojàcych otworem
nad bezpieczeƒstwo zamkni´tych domostw. To nomadzi z wyboru. Sà jednak i tacy,
który do nomadyzmu zostali zmuszeni; pozbawieni domów, zes∏ani, stali si´
w∏ócz´gami wbrew swojej woli. Dla nich wszystkich, pozostajacych w podró˝y,
znajdzie si´ opowieÊç.
Spektakl w j´zyku angielskim z t∏umaczeniem na ˝ywo.
Sobota, 19 listopada, godz. 19.00

CHIRINE EL ANSARY (EGIPT/FRANCJA)
Serce Hilali
Chirine El Ansary jest opowiadaczkà egipskiego pochodzenia, urodzonà w Kairze,
zwiàzanà z Egiptem, Francjà i Wielkà Brytanià. Opowiadaniem zajmuje si´ od 1996
roku. Do tworzenia obrazów i nastroju u˝ywa nie tylko s∏owa, ale te˝ i ruchu
scenicznego. Chirine prowadzi liczne warsztaty ze s∏uchaczami wywodzàcymi si´
z biegunowo ró˝nych Êrodowisk: od mieszkaƒców egipskich oaz, poprzez szkolnych
nauczycieli w Aleksandrii, po syryjskich aktorów. Jest jednym z pierwszych
opowiadaczy, którzy animujà przestrzeƒ publicznà starych cz´Êci miast, takich
jak Kair, Damaszek i Aleppo. W swoim repertuarze ma tradycyjne siraty jak Banu
Hilal i opowieÊci oparte na „Ksi´dze tysiàca i jednej nocy” czy przypowieÊci
sufickie, ale tak˝e projekt eksperymentalny na podstawie prozy Italo Calvino.
Epos Hilali to arabski rycerski romans ludowy, opowiadany i recytowany przez tradycyjnych egipskich bardów zwanych rababa. Jest
znany te˝ jako Sirat Bani Hilal („Losy plemienia Hilal”) i stanowi fikcj´ literackà, inspirowanà historycznymi wydarzeniami z IX/XI
wieku: migracjà plemienia beduiƒskiego Banu Hilal z Pó∏wyspu Arabskiego, przez Synaj, do Górnego Egiptu, podbiciem Afryki
Pó∏nocnej, walkà z w∏adcà Tunezji, który proklamowa∏ swà niezale˝noÊç od Kairu, a˝ wreszcie przegranà plemienia sto lat póêniej.
Wersja w wykonaniu Chirine jest autorskà interpretacjà ró˝nych wersji tradycyjnego eposu. Opowiadaczka koncentruje si´ na relacji
mi´dzy postaciami i tym, co tak naprawd´ kryje si´ za heroicznymi czynami wielkich wojowników.
OpowieÊç obejmuje 3 cykle: narodziny bohatera, poszukiwawczà wypraw´ do
Tunezji oraz jego walk´ z wodzem berberyjskiej armii.
Spektakl w j´zyku angielskim z t∏umaczeniem na ˝ywo.
Niedziela, 20 listopada, godz. 19.00

NICOLÁS BUENAVENTURA (KOLUMBIA/FRANCJA)
Maestra palabra – Mistrz s∏owo
Nicolás Buenaventura Vidal, syn Enrique’a Buenaventury Aldera i Jacqueline Vidal.
Wnuk Cornelia Buenaventury Torresa i Julii Emmy Alder. Prawnuk Nicolása
Buenaventury Martíneza i Dolores Torres. Pra-prawnuk Nicolása Buenaventury
Herrery i Gertrudis Martínez. Pra-pra-prawnuk Manuela Antonio Buenaventury
i Petronili Herrery. Pra-pra-pra-prawnuk Manuela Maríi Joségo Buenaventury
i Maríi Franczeski Martínez. Pra-pra-pra-pra-prawnuk Jacinta Matea Antonia
Vicentego de Buonaventura i Gertrudis Calderón de la Barca, z pochodzenia

Hiszpanów, przyby∏ych do Ameryki oko∏o 1700 roku. Pra-pra-pra-pra-pra-prawnuk Antonia de Buonaventura i Vicenty Lombardo,
z pochodzenia Sycylijczyków, przyby∏ych do Hiszpanii oko∏o 1650 roku. Opowiadacz.
OpowieÊci w´drujàce, przyby∏e z ró˝nych tradycji, krystalizujà si´ w osobistym, precyzyjnym i oszcz´dnym stylu Nicolása
Buenaventury. S∏owa, wàtki, rytmy, pauzy i dêwi´ki rodzà si´ z ust opowiadacza, ˝eby tkaç pewien czas i pewnà przestrzeƒ, zarazem
dawnà i wspó∏czesnà. Czas jednej myÊli, przestrzeƒ jednego uczucia, jednego wra˝enia.
Spektakl w j´zyku francuskim i hiszpaƒskim z napisami po polsku.
Niedziela, 20 listopada, godz. 21.00

KATARZYNA ENEMUO, XENIA STARZY¡SKA, BARBARA
WILI¡SKA
Jasne oblicze kobiety pow∏ócznej. PieÊni kobiet-trubadurek
Trubadurki, wielkie damy, w´drowne Êpiewaczki, królewny i g´siareczki. Koncert,
na który sk∏adajà si´ pieÊni Êredniowieczne i tradycyjne, jest opowieÊcià kobiety
i o kobiecie. Tej dawnej i tej dzisiejszej. OpowieÊcià o uczuciach, wyborach,
marzeniach i koniecznoÊciach, które sà niezmienne. PieÊni i opowieÊci pochodzà
z ró˝nych stron Europy, podobnie jak i ich wykonawczynie: Barbara Wiliƒska
– Êpiew, kankle, lira korbowa, tambura; Xenia Starzyƒska – Êpiew, daf, riq,
taraban; Katarzyna Enemuo – Êpiew, saz, b´bny.

gdzie rozwiàzujà si´ j´zyki. A tyle jest do opowiedzenia w godzinie, w której
zapach lilii i bazylii miesza si´ z wonià henny. Tyle historii z Maroka, opowieÊci
Berberów, opowieÊci z pustyni...
Spektakl w j´zyku francuskim t∏umaczony symultanicznie przez Magd´ Len´
Górskà.
Piàtek, 18 listopada, godz. 21.00

MICHAEL HARVEY (WALIA)
Noc OpowieÊci
Michael Harvey to znany walijski opowiadacz. Inspiracj´ czerpie z rodzimej
tradycji ustnej i pejza˝y Walii. Potrafi mistrzowsko po∏àczyç g∏´bi´ wielkich
historii z lekkoÊcià ich przekazu. Jest niezwykle precyzyjnym wykonawcà,
perfekcyjnie utrzymujàcym tempo i puls historii. Wspó∏pracuje z zespo∏ami
teatralnymi, muzykami i pieÊniarzami. W swoim repertuarze ma m.in.
wspó∏czesne interpretacje opowieÊci wczesnoarturiaƒskich oraz celtycki mit
Branwen (www.michaelharvey.org).
Michael Harvey poprowadzi Noc OpowieÊci. Noc w´drujàcych nomadówopowiadaczy.
Sobota, 17 listopada, godz. 21.30

Piàtek, 18 listopada, godz. 17.00

MAGDA LENA GÓRSKA (POLSKA/FRANCJA)
PieÊƒ S∏owika Rozbójnika. Ballada postindustrialna na
akordeon i g∏os
Hen, gdzieÊ daleko w prastarej Rusi, w zapad∏ym kàcie muromskiej strefy,
w okr´gu Mniejszej Centrali, ˝y∏ by∏ syn ch∏opski, mia∏ lat trzydzieÊci, a z miejsca
si´ nie móg∏ ruszyç. A˝ dnia pewnego przyszli do niego trzej w´drowni dziadowie:
„Ech ty, Iljo Muromcze, powstaƒ z bar∏ogu, skocz no i przynieÊ nam miodu!”. Ilia
si´ zrywa na mocne nogi, by godnie starców napoiç. I si∏a si´ w nim budzi wielka,
si∏a bohaterska, która go niesie przez dzikie stepy, minowe pola, wraki dawnych
miast, przez niezdobyte gniazdo S∏owika straszliwego Rozbójnika a˝ do s∏ynnego
miasta Kijowa w okr´gu Wielkiej Centrali. W Êwiecie ska˝onym, skorumpowanym,
Ilja Muromiec staje si´ znakiem ˝ycia triumfujàcego nad zag∏adà.
Ramy tej starej historii nale˝à do cyklu Êredniowiecznych bylin ruskich, jednego
z najciekawszych zjawisk ustnej twórczoÊci ludowej. Skonstruowana na nowo,
osadzona w postindustrialnym krajobrazie, wyÊpiewana we wspó∏czesnym j´zyku
opowieÊç ta przenosi nas w miejsce, gdzie dawne i nowe czasy przeglàdajà si´
w sobie.
Spektakt inspirowany ksià˝kà Elli’ego Kronauera „Ilia Mouromietz et le Rossignol Brigand”, (L’Ecole des Loisirs, Pary˝ 1999)
powsta∏ pierwotnie w j´zyku francuskim, we wspó∏pracy z Bruno de La Salle i Centrum CLIO w Vendôme we Francji.
Âroda, 16 listopada, godz. 19.00

JACEK HUGO-BADER, BEATA FRANKOWSKA, JAREK KACZMAREK
OpowieÊci syberyjskie
Podczas spotkania zderzymy ze sobà trzy narracje, trzy perspektywy opowiadania
o Syberii. Co je ∏àczy, a co dzieli? Kiedy i jak perspektywa w´drowca-reportera
spotyka si´ z perspektywà lokalnego nomady? Pierwsza narracja w wykonaniu Jarka
Kaczmarka to opowieÊci na podstawie ksià˝ki Izaaka Goldberga „Opowiadania
tunguskie” w t∏um. Jerzego Tulisowa. Historie z Syberii o ˝yciu Ewenków: „Ostatnia
Êmierç” i „Âmierç Dawidychy”, ukazujà proces rozpadu tradycyjnego Êwiata wraz
z jego uzale˝nieniem od sowieckiego imperium, którego najskuteczniejszym
narz´dziem zag∏ady staje si´ butelka wódki. Druga narracja w wykonaniu Beaty
Frankowskiej to opowieÊci na podstawie ksià˝ek tuwiƒskiego pisarza Galsana
Tschinaga, historie o odchodzàcym, a mo˝e powracajàcym na nowo Êwiecie
tuwiƒskich szamanów. Trzecia narracja zostanie osnuta wokó∏ doÊwiadczeƒ
z w´drówek po Syberii Jacka Hugo-Badera i jego znakomitej ksià˝ki „Bia∏a goràczka”.
Muzyka, Êpiew gard∏owy: Bart Pa∏yga
Czwartek, 17 listopada, godz. 19.00

MALIKA HALBAOUI (MAROKO/FRANCJA)
Min Souk al Hammam – Z bazaru do ∏aêni
„Urodzi∏am si´ w Maroku, gdzie praktyka opowiadania jest wcià˝ ˝ywa. W Êcisku
bazarów, w oparach ∏aêni kobiety, które odosobnienie i temperatura miejsca ∏àczy
intymnym poczuciem wspólnoty, rozsiewajà s∏owa i salwy Êmiechu. Opowiadam
od osiemnastu lat, od czasu, gdy spotka∏am opowiadaczy, którzy w∏àczyli mnie do
swego kr´gu, do swego ruchu. Jako dziecko – istota z g∏owà w chmurach –
z wypiekami na twarzy s∏ucha∏am rodziców dzielàcych si´ rankiem historiami,
które wyrasta∏y prosto z ich snów. Kiedy – znacznie póêniej – ogarn´∏a mnie
pasja opowiadania, uÊwiadomi∏am sobie, ˝e wàtki opowieÊci wplata∏y si´ w moje
cia∏o od bardzo bardzo dawna.”
Z bazaru do ∏aêni jest krok: jeden lekki krok, który rozciàga si´ przez pustynie,
pyliste czerwone ziemie, gàszcze lasów, równiny, nad którymi szalejà burze,
bezdenne studnie, do których lepiej nie zaglàdaç. Z bazaru do ∏aêni droga krótka,
ale jaki Êcisk! Ka˝dy chce wtràciç swoje trzy grosze, rzuciç ziarenko soli, ziarenko
cukru na gi´tki j´zyk opowiadacza, bo bazar, bo ∏aênia sà miejscem,

JAREK KACZMAREK
Podró˝nik Zuzanny. Pewnego razu we Florencji...
To by∏a pierwsza Wielka Podró˝ Zuzanny. Do magicznej Florencji. Z tej okazji
Zuzanna postanowi∏a zaczàç pisaç pami´tnik, w którym opisze swoje przygody.
Nie, to nie b´dzie pami´tnik, w podró˝y pisze si´ dziennik! – zastanawia∏a si´
Zuzanna. Ale co b´dzie, jak b´d´ pisaç wieczorem? Wieczornik? A nocà? Nocnik?
Nie b´d´ pisaç nocnika! Zuzanna myÊla∏a, myÊla∏a i wreszcie wymyÊli∏a: – B´d´
pisaç podró˝nik! I tak to si´ wszystko zacz´∏o.
OpowieÊç podró˝nicza dla starszych dzieci i doros∏ych. Spotkanie z Florencjà,
z zabytkami, baÊniami, dzie∏ami sztuki, mieszkaƒcami, bohaterami przesz∏oÊci,
specja∏ami kuchni w konwencji niespotykanej w przewodnikach i ksià˝kach
a tylko w... Podró˝niku Zuzanny!
OpowieÊç w oprawie wizualnej – zdj´cia i animacje z Florencji (MaduzAnna).
Niedziela, 20 listopada, godz. 17.00

AGNIESZKA AYSEN
, KAIM I GRUPA STUDNIA O.
OpowieÊci zORIENTowane
OpowieÊci inspirowane europejskà literaturà podró˝niczà (m.in. Gerard de
Nerval, Elias Canetti, Gustav Flaubert). Obrazy i zagadki Orientu opisane przez
Europejczyków XVIII–XX wieku oraz próby wspó∏czesnego ich odczytania
w duchu europejskich wyobra˝eƒ Wschodu. Bohaterami opowieÊci sà t∏umacze –
dragomani, malarze i ciekawi Êwiata awanturnicy. Przywo∏ywane w tle obrazy
orientalistów zabrzmià muzykà i wieloj´zycznym Êpiewem, a tak˝e inspirowanà
Orientem poezjà romantycznà. OpowieÊci dyskretnie uchylà bram haremu
i wschodnich obyczajów, a w´drowny opowiadacz zaimprowizuje tysiàc i drugà
zOrientowanà opowieÊç.
Opowiada „Grupa Studnia O.” w sk∏adzie: Agnieszka Aysen
, Kaim,
Ma∏gorzata Litwinowicz-Droêdziel, Jaros∏aw Kaczmarek
Muzyka: Marcin Zadronecki, Patrycja Napiera∏a.
Piàtek, 18 listopada, godz. 19.00

MA¸GORZATA LITWINOWICZ, KATARZYNA ENEMUO,
MONIKA PAÂNIK-PETRYCZENKO, BART PA¸YGA
Kurhanek Maryli. Ballady i opowieÊci
Czego szukamy w starych balladach? Cudownych historii, romantycznej
wyobraêni, która swobodnie porusza si´ mi´dzy niebem, ziemià a tym, co jeszcze
g∏´biej, bez obaw eksploruje krainy umar∏ych. Szukamy dziewczyny
przemienionej w rybk´, zbójcy, co dozna∏ litoÊci i trwogi, pani, co zabi∏a pana,
i kwiatów bia∏ych, które lud nazywa cary. Prócz samych opowieÊci znajdujemy
w balladach Êlad dawnego s∏owa, swobodnej i czarownej mowy, która pozwala
oddychaç i Êmiaç si´. Nie odtwarzamy orygina∏u, bo i nie wiadomo, czym mia∏by
on byç. Âpiewamy, melorecytujemy, lamentujemy, taƒczymy i klaszczemy
w przekonaniu, ˝e mówienie poezji jest czynnoÊcià ca∏kowità, obejmujàcà s∏owo,
gest, g∏os, rytm (dusz´ nawet, jeÊli jà kto akurat posiada). Wi´c – pójdêcie
o dziatki, pójdêcie wszystkie razem...
Kurhanek Maryli w sk∏adzie:
Ma∏gorzata Litwinowicz, Monika PaÊnik-Petryczenko: Êpiew, opowieÊci;
Katarzyna Enemuo: Êpiew, opowieÊci, akordeon;
Bart Pa∏yga: wiolonczela, suka, Êpiew alikwotowy.
Sobota, 19 listopada, godz. 17.00

MARIANA SADOWSKA (UKRAINA)
Odessa Underground
Mariana Sadowska czerpie w swojej pracy z bogatej ukraiƒskiej tradycji muzycznej.
Materià jej twórczoÊci sà g∏ównie ukraiƒskie pieÊni ludowe, ale istotà jej dzia∏aƒ
scenicznych jest to, co dzieje si´ na styku tych pieÊni i jej ca∏kowicie nie-ludowej,

