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Na początku było niewygodnie.
Może to jest ukryte zdanie inicjalne 
wszystkich mitów genezyjskich i opowieści 
początku? Dawno, dawno temu, na 
początku coś było zasadniczo nie tak. 
Nie dawało spokoju, nie za bardzo się 
podobało, coś trzeba było poruszyć, 
zmienić, a przynajmniej zobaczyć – 
dlaczego coś jest takie, jakie jest i czy 
aby na pewno musi być takie. 
Coś się zaczyna dopiero wtedy, kiedy nie 
chce się już nam mówić: „bo tak było 
zawsze”, „bo to jest niezmienna prawda” 
i „tak po prostu jest”.

Taka jest nasza krótka opowieść o tegorocznym Międzynarodowym 
Festiwalu Sztuki Opowiadania. Równie dobrze mógłby się nazywać 
„Festiwal Szukania Dziury w Całym” albo „Festiwal Zaglądania Tam, 
Gdzie Nikt Nas Nie Prosił”. 

Coś nas uwierało w tych wszystkich wielkich historiach. W tym roku 
pytamy więc o superbohaterów i sprawdzamy, gdzie też oni się dzisiaj 
podziewają. Tradycyjne opowieści, zwłaszcza nurt epicki, przynoszą 
powtarzalne wzory: heroizm jest w nich tożsamy z siłą, ostatecznie 
bohaterami są tylko zwycięzcy. Tyle się już o nich mówiło, że nie 
trzeba do tego wracać. W dobrze znanych opowieściach szukamy 
innych głosów. 

To nie są reinterpretacje. To jest ćwiczenie ze słuchania. To jest 
ćwiczenie z używania pojęć: może heroizm nie jest czynem, tylko 
zaniechaniem, może nie jest gestem, ale opuszczeniem ręki, może 
nie podjęciem wyzwania, ale odmową? Może na koniec okaże się, 
że nie ma większego zwycięstwa, niż przegrać najlepiej i to jest akurat 
to, co nam się wszystkim uda?

Tego nie wiemy. Ale jak co roku zapraszamy – do wędrówki przez 
czasy i przestrzenie, do słuchania wielu języków, do opowieści, 
wypowiadanych głosami kobiet i mężczyzn, ludzi starych i dzieci. 
Wsiadajcie na ten statek!

Małgorzata Litwinowicz
Dyrektor Artystyczna Festiwalu
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15.11 _ sroda
10.00 oraz 11.30 _ Latający kufer
Agnieszka Ayşen Kaim, Albert Kwiatkowski, 
Marcin Zadronecki

19.00 _ O narodzeniu. Apokryfy Nowego Testamentu
Barbara Derlak i Sebastian Wielądek

21.00 _ Przegrać najlepiej. Don Kichot i jego opowieści
Grupa Studnia O.

16.11 _ czwartek
10.00 oraz 11.30 _ Okrutna siostra
Łukasz Szypkowski, Emilia Raiter, Olena Yeremenko

18.00 _ Asterjos. Legenda o Minotaurze  Michel Hindenoch (Francja)

21.00 _ Mój ojciec trzymał broń
Raphael Rodan (Izrael) i Sahand Sahebdivani (Iran)

18.11 _ sobota
11.00 _ Trali-Vari - opowieści słowiańsko-kreolskie
Magda Lena Górska i Serge Tamas (Polska/Francja/Gwadelupa)

17.00 _ Podróże w miejscu  Abbi Patrix (Francja)

19.00 _ Wniebowzięci  Michel Hindenoch (Francja)

22.00 – 3.00 _ Noc Opowieści z udziałem gości Festiwalu

19.11 _ niedziela
11.00 _ Raróg, Wielkanoc i Kogel-Mogel
Katarzyna Jackowska, Adam Cudak, Ola Rózga 

16.30 _ Król Artur. Sekret dwóch mieczy  Regina Sommer (Niemcy)

18.30 _ Horyzont / Auf Grunt  Ragnhild A. Mørch (Norwegia)

21.00 _ Deyna. Gra w życie
Jarosław Kaczmarek i Stefan Szczepłek 

17.11 _ piatek
10.00 oraz 11.30 _ Mali Sindbadzi. Dzieci w drodze
Beata Frankowska, Albert Kwiatkowski, Mateusz Szemraj, 
Adeb Chamoun (Syria)

17.00 _ Nie tędy  Grupa Artystyczna Teraz Poliż

19.00 _ Priam. Okup  Manya Maratou (Grecja)

21.00 _ Konrad Wallenrod  Magda Lena Górska i Serge Tamas 
(Polska/Francja/Gwadelupa)
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15.11 _ sroda

10.00 oraz 11.30 _ Latający kufer
Agnieszka Ayşen Kaim, Albert Kwiatkowski - opowiadanie
Marcin Zadronecki - bałkańskie i bliskowschodnie instrumenty tradycyjne
Dla dzieci od 6 lat  |  Czas trwania: 1 godz.

Podróż nietypowym wehikułem zaczyna się od pustego kufra, który podczas 
spektaklu zapełnia się rozmaitymi opowieściami z tradycji Orientu. Przestrzeń 
historii zamienia się raz w komnatę księżniczki, a raz w plac targowy, gwarny 
i rozbrzmiewający muzyką. Spotykamy sprzedawców bajek, piosenek oraz 
gawędziarzy. Nie zabraknie wspólnego śpiewu, wykrzykiwania bazarowych 
okrzyków we wschodnich językach oraz trudnych zagadek.

19.00 _ O narodzeniu. Apokryfy Nowego Testamentu
Barbara Derlak - śpiew, harfy
Sebastian Wielądek - duduk, lira korbowa, nej, bansuri, bęben ramowy
Czas trwania: 1 godz.

Sebastian to zaklinacz wszelkich instrumentów. Potrafi wyczarować dźwięk 
z rury PCV i bocianich goleni.  Znany z zespołów Yerba Mater, Gadająca Tykwa, 
Wielbłądy.
Basia to liderka grupy Chłopcy kontra Basia. Lubuje się w starych tekstach, 
czyta je, wyłuskuje z nich najciekawsze motywy, układa je na nowo, nadając 
im nowe sensy. Jako religioznawca interesuje się najbardziej apokryfami – 
zarówno starożytnymi ewangeliami, które nie weszły do kanonu pism świętych, 
jak i ludowymi bajkami na temat biblijnych postaci i wydarzeń.
Podczas festiwalu wykonają premierowy program, na który składają się pieśni 
i opowieści. Powstał on na podstawie historii pochodzących z pism apokryficz-
nych: Ewangelii PseudoMateusza, Protoewangelii Jakuba, Ewangelii Gruzińskiej, 
Ewangelii Arabskiej Jana itp. Wybrane motywy ułożone są w chronologiczną 
całość, którą rozpoczyna legenda o Symeonie Starcu a wieńczy opowieść 
o cudownym narodzeniu Jezusa.

21.00 _ Przegrać najlepiej. Don Kichot i jego opowieści
Małgorzata Litwinowicz, Beata Frankowska, Agnieszka Ayşen Kaim,
Jarosław Kaczmarek - opowiadanie
Katarzyna Jackowska-Enemuo i Adam Cudak - muzyka
Edward Wojtaszek - opieka reżyserska
Czas trwania: 1 godz. 20 min

Wszyscy coś słyszeliśmy o wiatrakach. Jak to się stało, że gęsty świat tej powieści 
zamknął się w tym jednym obrazie – tego nie wie nikt. W naszym widowisku 
przywołujemy wiele twarzy Don Kichota: to człowiek o wysokim horyzoncie 
moralnym, a jednocześnie nieznośny w swoim uporze działania, wspaniały 
w swoich porywach, a jednocześnie wywołujący wzgardę i politowanie. 
Przecież zawsze ostatecznie przegrywa z kretesem, zawsze ląduje na ziemi obity 
i sponiewierany. Każe nam konfrontować się ze skalą własnych uczuć: wzbudza 
tyleż zainteresowania, co współczucia, tyle podziwu, co irytacji i odrazy. 
W smutku jego przygód jest jednak wiele śmiechu, w dziwactwach – wielka 
radość i porywające nas wszystkich marzenie: kiedyś będziemy wolni. 
Don Kichot to także opowieść o pisaniu, o autorze ukrytym między stronicami, 
o grze, którą toczy on z nami, słuchaczami i czytelnikami. A także o czasach 
Cervantesa i o tym, że przez ostatnie cztery stulecia ludzie nie zmienili się nic a nic.
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16.11 _ czwartek

10.00 oraz 11.30 _ Okrutna siostra
Łukasz Szypkowski - gęśle
Emilia Raiter - harfa gotycka, harfa
Olena Yeremenko - nyckelharpa, moraharpa
Dla widzów powyżej 16 lat  |  Czas trwania: 1 godz.

Żył sobie pewien król na wschodzie,
gdzie zielony gaj
i żyła pani na zachodzie,
wciąż tam serce wraca.

Ze wschodu na zachód płynęły pieśni: o zdradzie, miłości, tęsknocie, 
zbrodni i o spotkaniu z Innymi. Pozbieraliśmy te pieśni: o okrutnej siostrze, 
która z zazdrości zabija młodszą, o Tomaszu, który nigdy nie mógł skłamać, 
o porwanej przez elfy pani Izabeli. Są wśród nich pieśni proste i dworskie, 
dzieła bezimiennych autorów i wybitnych poetów. 
Spektakl Okrutna siostra to wędrówka ze wschodu na zachód Europy śladem 
najpopularniejszych wątków balladowych. Motywy i postacie, takie jak 
dzieciobójczyni czy tytułowa okrutna siostra, wędrowały po kontynencie, 
przekształcając się w rozliczne wersje śpiewane w różnych językach. 
To zawsze ta sama, ale za każdym razem na nowo rozgrywająca się historia. 
Czasem dotyczy wydarzeń zwykłych, ale przerażających powszechnością 
zbrodni i nieszczęścia; czasem zajść nadzwyczajnych, działających na 
wyobraźnię niesamowitością spotkania z Innym, nieznanym i wytęsknionym 
albo – przerażającym, unikanym, tchnącym grozą unicestwienia. 
Oprócz utworów anonimowych autorów ze Szkocji, Anglii, Francji, Ukrainy 
i Polski usłyszmy też poezję Bolesława Leśmiana, Seweryna Goszczyńskiego 
i Aleksandra Chodźki. Jest to więc program także o tym, jak płynna jest 
granica między literaturą a codzienną opowieścią o zdarzeniach niezwykłych.
A wszystko osnute na stu strunach, wypowiedziane i wyśpiewane trójgłosem 
Emilii Raiter, Oleny Yeremenko i Łukasza Szypkowskiego.

18.00 _ Asterjos. Legenda o Minotaurze
Michel Hindenoch
Spektakl w języku francuskim z napisami w języku polskim
Czas trwania: 1 godz. 20 min

Opowieści są znikąd, a mimo to są wszędzie. Nie mają narodowości, mówią 
wszystkimi językami. Żadna granica nie zdołała ich nigdy zatrzymać. Żadna 
epoka, żadna ziemia, żadna rodzina, żaden gaduła… Żeby ich planetarny 
marsz nie zatrzymał się przed moimi drzwiami, daję im mój głos, mój język, 
moją muzykę. Jestem opowiadaczem: człowiekiem dzisiejszym, który opowiada 
dzisiejszym ludziom historie starsze niż świat i młodsze od ostatniego deszczu.

Mity i opowieści starożytnej Grecji to nasze korzenie, odległe, a przecież 
zawsze obecne. Przygody bogów i herosów, jeśli nawet wymyślone, mają 
zdolność rzucania światła na to, co przeżywamy na co dzień w zakamarkach 
naszej duszy. 
Z cyklu kreteńskiego, którego bohaterami są Tezeusz, Ariadna, Minotaur, 
Minos  czy Pazyfae, dotarły do nas rozproszone fragmenty. A przecież 
opowieść pozostaje dzisiaj, tak samo jak wczoraj, najtrafniejszą formą 
przyswojenia sobie mitu. Asterjos… jest próbą połączenia rozproszonych 
elementów w jedną wielką historię, muzyczną epopeję, w której słowo 
i muzyka się przeplatają, spajają i zatracają w sobie. Po to, abyśmy mogli 
wspólnie przeżywać – w tym tkwi siła opowiadania – wewnętrzną przygodę.

21.00 _ Mój ojciec trzymał broń
Raphael Rodan (Izrael), Sahand Sahebdivani (Iran) - opowiadanie
Iman Spaargaren i Guillermo Celano - muzyka
Spektakl w języku angielskim z wprowadzeniem w języku polskim
Czas trwania: 1 godz.

Opowiadacze Raphael Rodan i Sahand Sahebdivani to bliscy przyjaciele, 
którzy pochodzą z krajów pozostających w stanie wrogości – z Izraela i Iranu. 
W spektaklu Mój ojciec trzymał broń synowie tych, dla których wojny 
i rewolucje były codziennością, podejmują próbę skonfrontowania się z własną 
przeszłością. Czy mogą mierzyć się z wzorcami, które ustanowili ich przodkowie? 
Zwłaszcza jeśli zdają sobie sprawę z tego, że gdyby życie potoczyło się nieco 
inaczej, ich ojcowie mogliby stać naprzeciwko siebie, mierząc z broni do siebie 
nawzajem? Jakie znaczenie ma ta świadomość dla ich przyjaźni?
W widowisku tym towarzyszą im dwaj wirtuozi: Iman Spaargaren i Guillermo Celano.

Mój ojciec trzymał broń otrzymał otrzymał I nagrodę na Amstedam Fringe Festival 
w 2017 roku.
Raphael i Sahand są także współzałożycielami Mezrab Storytelling School – 
międzynarodowej szkoły dla opowiadaczy.

17.11 _ piatek

10.00 oraz 11.30 _ Mali Sindbadzi. Dzieci w drodze
Beata Frankowska, Albert Kwiatkowski - opowiadanie
Adeb Chamoun (Syria), Mateusz Szemraj (Polska) - muzyka
Katarzyna Szpilkowska - scenografia
Dla dzieci powyżej 7 lat  |  Czas trwania: 1 godz. 10 min

Kiedy mali uchodźcy z Syrii zatrzymali się na jakiś czas w Grecji, dostali na 
dalszą drogę ręcznie uszyte plecaki, a w nich dzienniki podróży z fragmentem 
Przygód Sindbada Żeglarza. Powędrujemy ich tropem, szlakiem małych historii, 
które wciąż wydarzają się na morzu i na lądzie. Będziemy również wędrować 
śladami polskich dzieci, które podczas wojennej zawieruchy znalazły schronienie 
w dalekich krainach: pod skrzydłami Dobrego Maharadży w Indiach oraz  
w irańskim mieście Isfahan. Naszym przewodnikiem będzie Sindbad Żeglarz – 
dzielny wędrowiec, który nigdy nie traci nadziei. 
Oprawę scenograficzną spektaklu stanowi mapa, autorstwa Katarzyny 
Szpilkowskiej, która pokazuje szlaki dawnych i współczesnych uchodźców. 
Oprawę muzyczną spektaklu tworzy dwóch muzyków: znany polski multiinstru-
mentalista Mateusz Szemraj i Adeb Chamoun – muzyk z Syrii, który od kilku lat 
mieszka i pracuje w Polsce. Jego obecność w spektaklu jest szczególnie ważna  
– jest on swoistym świadkiem opowiadanych historii.
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17.00 _ Nie tędy
Grupa Artystyczna Teraz Poliż 

Dla widzów powyżej 16 lat  |  Czas trwania: 1 godz.

Czym byłaby ta podróż, gdyby użyć innej mapy?
W spektaklu, którego kanwą jest Odyseja, szlak wyznaczają kobiety; 
nie tylko ich biografie i opowieści, ale także ich mówienie. 
Czy wśród gatunków epickich nie ma czasem mówienia przyspieszonego, 
na jednym oddechu (bo wiesz, że jeśli się zatrzymasz, ktoś przejmie twój 
głos)? Mówienia oczekującego poprawki i korekty (bo nawet jeśli ty sama 
opowiadasz swoje życie, ktoś przecież umie ci je najwłaściwiej objaśnić)? 
Nie ma wśród nich wrzasku (bo naprawdę, po wielu próbach przebicia się, 
tylko to ci zostaje)? Nie ma mówienia ze ściśniętym gardłem? Ciekawe czemu, 
ciekawe, czemu tak się stało. Przebijamy się przez zasłonę mówienia.

21.00 _ Konrad Wallenrod
Magda Lena Górska - narracja, śpiew, bęben
Serge Tamas - gitara, manouba
Czas trwania: 1 godz.

Moja przygoda z Wallenrodem zaczęła się, kiedy jako dziesięcioletnia dziewczyn-
ka usłyszałam skandowaną w rockowym stylu balladę „Alpuhara”, której mój 
starszy brat nauczył się od kumpla z wakacyjnych kolonii. Tekst sam wszedł mi 
do głowy i zaczęłam i ja wyśpiewywać historię zemsty Almanzora, nie wszystko 
rozumiejąc i kompletnie nie zdając sobie sprawy, że oto obcuję z literackim 
arcydziełem, które za kilka lat ze zdumieniem odkryję w podręczniku do 
polskiego. W ten oto sposób Mickiewiczowska ballada stała się jedyną 
opowieścią, jaką dostałam rzeczywiście w drodze ustnego przekazu.

Konrad Wallenrod był przez lata tekstem, który ludzie znali na pamięć, tekstem 
wspólnoty konspiratorów i buntowników. Świadczy to o sile jego wymowy 
i o doskonałości jego formy. To pieśń o szaleństwie, rozpaczy, walce za wszelką 
cenę, manii wielkości, samounicestwieniu. I wspaniała gotycka opowieść.
Projekt jest próbą znalezienia formy brzmieniowej dla Mickiewiczowskiej frazy 
poetyckiej, oscyluje między śpiewem, melorecytacją i opowiadaniem przy 
rytmicznym akompaniamencie. Łączy europejskie tradycje muzyczne 
z żywiołowością afroamerykańskich rytmów.

19.00 _ Priam. Okup
Manya Maratou (Grecja)
Spektakl w języku greckim i angielskim z wprowadzeniem
w języku polskim  |  Czas trwania: 1 godz.

Priam. Okup to epicka całość, na którą składają się sceny z Iliady. 
Idziemy za królem Priamem, który wkracza w naciemniejszą noc, by zrobić to, 
na co nie odważył się dotąd nikt śmiertelny: złożyć pocałunek na ręce 
człowieka, który zamordował jego syna. Manya Maratou opowiada ostatnią 
księgę Iliady, akompaniując na zbudowanym przez siebie jednostrunowym 
instrumencie. Opowieść jest rytmiczna i melodyczna, słowo mówione 
przeplata się z pieśniami i zaśpiewami, a współczesny język z tradycyjną 
epicką formą.

Manya Maratou jest opowiadaczką i multiinstrumentalistką, która biegle 
opanowała grę na wielu tradycyjnych greckich instrumentach (darbouka, defi, 
daouli). Jest także jedną z pionierek odnowy sztuki opowiadania w Grecji.  
Zajmuje się opowiadaniem od 1996 roku, jest wykonawczynią o bardzo 
szerokim repertuarze, na który składają się mity i opowieści tradycyjne, 
prowadzi także warsztaty dla opowiadaczy. Eposami homeryckimi zajmuje 
się od roku 2006, a prezentowane w Warszawie widowisko jest jedną z wielu 
odsłon tej pracy.

18.11 _ sobota

11.00 _ Trali-Vari. Opowieści słowiańsko-kreolskie
Magda Lena Górska - instrumenty perkusyjne
Serge Tamas - opowiadanie, śpiew, gitara, manouba
Spektakl w języku polskim, francuskim i kreolskim
Dla dzieci od 6 lat i ich opiekunów  |  Czas trwania: 1 godz.

Dwa głosy – dwa światy, niby odlegle, a tak sobie bliskie. Razem opowiadają, 
śpiewają, tańczą mazurka, który bierze źródło w jednym z wielkich jezior Polski, 
aby zabębnić synkopami nad Morzem Karaibskim. Opowiadają o magicznym 
drzewie, którego nie da się zrąbać, i o niesfornym koziołku, który był kiedyś 
chłopcem. Zwierzęca siła, starożytna mądrość, tajemnicze piękno promieniuje 
z tych baśni słowiańskich i kreolskich. Fala muzyki unosi nas z lasu Baby-Jagi 
prosto na karaibską plażę – aby wspólnie tańczyć biguine – w towarzystwie 
krabów i żółwia.
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17.00 _ Podróże w miejscu
Abbi Patrix (Francja) 
Spektakl w języku angielskim z wprowadzeniem w języku polskim
Dla widzów powyżej 16 lat  |  Czas trwania: 1 godz.

Opowieści, legendy, mity, anegdoty, osobiste wspomnienia wypełniają 
podróżny dziennik opowiadacza dzień za dniem. Czas zatrzymany na chwilę 
po to, by opowiedzieć historie, gromadzone przez całe życie. 
Podróże w miejscu to wędrówka szlakiem skojarzeń, uczuć i pamięci. 
Poruszając się na granicy między materiałem literackim a improwizacją ustną, 
Abbi Patrix rozwija przed nami historie, nadając im nowe konteksty, dzięki 
czemu zawsze dzieją się one tu i teraz. Norweskie baśnie tradycyjne, mity 
afrykańskie, chińskie opowieści fantastyczne i mądrościowe przypowieści 
z Indii przypominają nam o różnorodności i złożoności świata. 
Między słońcem Wschodu a księżycem Zachodu spotykamy trolle i dżinny, 
smoki, królów i księżniczki, duchownych, kupców i złodziei oraz żaby, żółwie, 
małpy, kruki i sowy. Abbi Patrix ma za nic granice, a prostota opowiadacza 
pozwala na to, by w czasie tej jednej podróży zdobyć kilka pożytecznych rad 
od wróżek, przekonać się, że trolle nie są ani śmieszne, ani małe, ani miłe, 
przypomnieć sobie o tym, że dżinny nie zawsze są niewidzialne i że to one 
nauczyły nas muzyki, i wreszcie dowiedzieć się, dlaczego żółwie lądowe 
mieszkają… na lądzie, a żabia skóra wygląda tak, jak wygląda.

19.00 _ Wniebowzięci
Michel Hindenoch (Francja)
Magda Lena Górska - tłumaczenie
Spektakl w języku francuskim  |  Czas trwania: 1,5 godz.

Michel Hindenoch - opowiadacz, muzyk i plastyk, jedna z najważniejszych 
figur odnowy sztuki opowiadania we Francji. W latach sześćdziesiątych 
współtworzył nurt odnowy francuskiej muzyki ludowej. Opowiadaniem  
zajmuje się od 1978 roku. Zaczynał od baśni braci Grimm, w swoich projektach 
czerpie także z mitów starogreckich (Asterjos. Legenda o Minotaurze) 
i z podań Indian. Przywrócił świetność starofrancuskiemu cyklowi opowieści
o przebiegłym lisie Renarcie.
Mistrz budowania nastroju i muzyczności słowa, akompaniuje sobie 
na cytarze węgierskiej i fletni Pana. Jego narracja odznacza się walorami 
poetyckimi, stawia pytania filozoficzne i polityczne. 

Jego najnowszy spektakl Wniebowzięci to radosna podróż do krainy 
prostaczków, głupków wioskowych, niewinnych, zagubionych i przegranych, 
na podstawie ustnej tradycji z różnych regionów Francji (Prowansji, Owernii 
i Bretanii). Dla czystej przyjemności, by pójść pod prąd tego świata, co stanął 
na głowie, w tych czasach, kiedy arogancja i tyrania zwycięzców nas 
przytłacza. Podróż, z której wraca się z otwartym umysłem i lekkim sercem.

22.00-3.00 _ Noc Opowieści
Grupa Studnia O. - z udziałem gości Festiwalu
Czas trwania: 5 godz.

– Nie ma co płakać, panie – rzekł Sancho. – Gdyż do białego rana zabawię pana 
opowiadaniem bajek.
Po czym zbliżył się do Don Kichota, położył jedną rękę na przednim, drugą na 
tylnym łęku siodła, aż cały przywarł do lewego uda swego pana, tak bał się tego 
kołatania, które ciągle się rozlegało. I zaczął opowieść, która, jeśli się ją do 
końca doprowadzi, będzie najpiękniejszą opowieścią świata.

I taka będzie ta noc: każdy przynosi historię, która tej nocy, dla tych słuchaczy 
będzie najpiękniejszą opowieścią świata. I tak będą mijały godziny: baśni, mów 
i zawołań, ballad i zaśpiewów, w różnych rytmach, w różnych językach.
Gospodarzami nocy będą opowiadacze z Grupy Studnia O: Małgorzata 
Litwinowicz, Beata Frankowska, Agnieszka Ayșen Kaim, Jarosław Kaczmarek; 
goścmi – artyści festiwalu, a orkiestrę festiwalową poprowadzą Emilia Raiter 
i Olena Yeremenko. 
I tak to będzie: Było pewnego razu to, co było. Zdarzyło się, co się zdarzyło, a to, 
co dobre, niech przytrafi się nam wszystkim, a to, co złe, temu, kto zła szuka. 

19.11 _ niedziela

11.00 _ Raróg, Wielkanoc i Kogel-Mogel 
Katarzyna Jackowska-Enemuo - opowieści, śpiew, instrumenty
Adam Cudak - bouzouki, flety, doudouk, mandolina
Ola Rózga - oprawa plastyczna, cienie, światło
Dla dzieci powyżej 4 lat  |  Czas trwania: 1 godz.

Opowieść o świecie, który z jajka powstał. O Pangu – pierwszym człowieku, 
który narodził się w jajku i stworzył wszystko, co istnieje... O przeczystej Ilmatar 
i tłustej kaczce, która na jej kolanie uwiła gniazdo, a o których opowiadają 
pieśni z Północy. O kraszankach, pisankach i czarownicach, o chorobach 
i zaklęciach... O głupim Janku, który wędrował przez podziemia i znalazł trzy 
królestwa zamknięte w jajkach i trzy królewny, które same chciały o sobie 
decydować... W końcu o koglu-moglu...

Nie wiemy, co było pierwsze – jajko czy kura. Ale przynosimy stare opowieści, 
piosnki, zagadki, zaklęcia i bajkę, prawdziwą bajkę, w której – jak w skorupce – 
mieści się wszystko. No i mamy dla was jajka czasonośne...
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GRUPA STUDNIA O. - ORGANIZATOR FESTIWALU

Stowarzyszenie Grupa Studnia O. to pierwsze w Polsce stowarzyszenie 
opowiadaczy, działa od 1997 roku.
Źródłem wykonywanych przez nas opowieści jest bogata i różnorodna 
tradycja literatury ustnej: bajki i baśnie, mity i eposy z różnych kultur 
a także historie autorskie. Działalność Stowarzyszenia nie jest jednak 
próbą rekonstrukcji dawnych praktyk opowiadania. Sztuka opowiadania 
traktowana jest tutaj jako twórczość artystyczna, inspirowana tradycją, 
lecz wpisana we współczesność.

Artyści ze Studni O. łączą praktykę opowiadania historii z rozległą 
działalnością edukacyjną i badawczą: prowadzą warsztaty sztuki 
opowiadania, realizują działania społeczne i animacyjne z dziećmi 
i dorosłymi, pracują ze społecznościami lokalnymi, prowadzą pracę 
naukową, piszą i publikują.

Więcej:
www.studnia.org

Kontakty:
gosia.litwinowicz@gmail.com
opowiadacz@wp.pl
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16.30 _ Król Artur. Sekret dwóch mieczy
Regina Sommer (Niemcy) 
Spektakl w języku angielskim z wprowadzeniem w języku polskim
Czas trwania: 1 godz.

Kim był król, który może istniał a może nie, ale stał się inspiracją dla wielu 
poetów, by sięgnąć do jego przygód, rozważać motywy jego postępowania, 
śnić i pisać o nim? Dlaczego pamięć o nim była tak trwała i żywa między 
Celtami i Brytami oraz w całym chrześcijańskim świecie? Czy to jemu właśnie 
udało się wcielić w życie mit o świecie, który przez dwadzieścia lat – całe 
pokolenie – żyje w pokoju? A może od niego pochodzi wizja idealnego 
społeczeństwa, odzwierciedlenie Platońskiej harmonii dobra, piękna 
i prawdy? A może jest tak pamiętany z powodu walki z samym sobą, własnymi 
ideami i własnymi porażkami – tego wszystkiego, co tak dobrze znane jest 
współczesnemu człowiekowi? A może z powodu odwagi poszukiwań treści 
i sensu własnego życia? 

Podążałam za tymi pytaniami, szukałam śladów w sagach, historiach 
i opowieściach. Sekret skrywają dwa miecze: Ekskalibur i ten drugi miecz, 
bezimienny, tkwiący w kamieniu. Od tego zaczyna się ta historia.

21.00 _ Deyna. Gra w życie
Jarosław Kaczmarek i Stefan Szczepłek - opowiadanie
Czas trwania: 1,5 godz.

18.30 _ Horyzont / Auf Grunt
Mit Ragnhild A. Mørch (Norwegia)
Spektakl w języku angielskim z wprowadzeniem w języku polskim
Czas trwania: 2 godz. (z przerwą)

Bølgende blå og blåne bak blåne. 

Ziemia mojej ciotecznej babci i wyspa w jej fiordzie – to był raj mojego 
dzieciństwa. Na niebie błyska, świetlne sygnały pojawiają się w ciemnej wodzie, 
słonej, potężnej. W podziemiu rośnie norweski ruch oporu przeciw okupantowi. 
18 marca 1944 roku dzwoni dzwonek do drzwi; mężczyzna podchodzi, 
aby otworzyć. Nigdy nie wraca.
Wieczór opowieści o ślepym szczęściu, niemieckiej sztuce, poezji i sile 
przebaczenia.

Ragnhild A. Mørch studiowała sztukę opowiadania, reżyserię teatralną 
i sztukę mimu w Oslo i Londynie. Jest autorką wielu widowisk narracyjnych 
i słuchowisk radiowych. 

22 października 1977 roku, w 28. minucie meczu z Portugalią na Stadionie 
Śląskim, Kazimierz Deyna zdobywa genialnego gola „z rogala” – uderzeniem 
bezpośrednio z rzutu rożnego. Chorzowski „kocioł czarownic” wybucha 
okrzykiem euforii, która zmienia się nagle w przeraźliwy gwizd w chwili, 
gdy spiker podaje nazwisko tego, który strzelił…

Opowieść o piłkarskiej legendzie, o tym, jak ulotna jest granica pomiędzy 
wynoszonym pod niebiosa superbohaterem a wyszydzanym błaznem, o sławie 
i niesławie, o nienawiści i miłości, o awansach i spadkach – tych na 
społecznej drabinie i tych w ligowej tabeli; o czasach, w których absurd gonił 
absurd w szalonym dryblingu poza wszelką kontrolą. Opowieść o życiu, 
w którym futbol jest niczym karnawałowa maska; zasłaniając, odsłania 
i pozwala ujawnić się temu, co na co dzień pozostaje ukryte. 
Opowieść w dwugłosie. Z jednej strony Stefan Szczepłek – „ten, który tam był 
i wszystko widział” – dziennikarz i publicysta sportowy, autor Mojej historii 
futbolu i biografii Kazimierza Deyny; z drugiej Jarek Kaczmarek – opowiadacz, 
który traktuje futbol jak porywającą wyobraźnię baśń, autor Goli wszech czasów.
Opowieści będą osnute wokół niezwykłych futbolowych pamiątek z kolekcji 
Stefana Szczepłka – koszulki Deyny, w której nie strzelił karnego Argentynie, 
korka szampana, który wystrzelił po zwycięstwie na Wembley. Czy znajdzie 
się wśród nich but, który pękł Deynie w chwili, gdy zdobywał gola w meczu 
z Włochami na mistrzostwach świata?
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Beata Frankowska

organizatorzy festiwalu

Z wykształcenia jestem polonistką, z zawodu opowiadaczką i edukatorką 
z dwudziestoletnim stażem, związaną z Grupą Studnia O. 
W swoim opowiadaniu łączę baśń, opowieść tradycyjną, opowiadanie 
literackie, małe narracje osobiste i historyczne w jedną całość. 
Współpracuję z wieloma szkołami w całej Polsce, gdzie razem z dziećmi 
i młodzieżą tworzymy widowiska narracyjne, odwołujące się do różnych 
tropów tożsamości lokalnej. Ważny jest dla mnie zwłaszcza temat pamięci 
i zapomnienia żydowskiego dziedzictwa w lokalnej historii, kulturze 
i codzienności. Przez wiele lat pracowałam również z dziećmi o korzeniach 
romskich; razem m.in. wydaliśmy płytę „Harfa Papuszy”. Prowadzę warsztaty 
opowiadania dla wielu grup zawodowych, w tym dla muzealników, socjotera-
peutów i położnych, wychodząc z założenia, że sztuka opowiadania może 
wzbogacić nasze życie osobiste i zawodowe. 
Na co dzień pracuję w fundacji edukacji kulturowej i ekologicznej Musszelka, 
gdzie opowiadam i wydaję książki dla dzieci: www.musszelka.pl

Magda Lena Górska
Jestem opowiadaczką z pogranicza. Ukończyłam polonistykę na UW, jestem 
współzałożycielką Grupy Studnia O., ale od kilkunastu lat mieszkam we Francji 
i tam rozwijam swój warsztat opowiadania. Często występuję w duecie 
z Serge’m Tamasem, muzykiem z Gwadelupy – współtworzymy muzyczno-
opowiadacką krainę, na którą składają się dźwięki i słowa polskie, francuskie 
i kreolskie. Przy okazji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania 
w Warszawie odgrywam rolę pośredniczki między światami polskich 
i francuskich opowiadaczy. Rozwijam także – z powodzeniem – trudną 
i rzadką sztukę tłumaczenia na żywo opowiadanych na scenie historii.

Jarek Kaczmarek
Jestem opowiadaczem, polonistą, autorem książek i animatorem kultury. 
W swoich opowieściach dla dzieci i dorosłych sięgam zarówno do tradycyj-
nych baśni i legend, jak i do literatury. Poszukuję współczesnej autorskiej 
formuły opowiadania. Opowiadam o futbolu, traktując mecze jak baśnie, 
wzbogacając narrację dynamicznym językiem w stylu komentatorów 
sportowych. Aranżuję na nowo historyczne legendy i miejskie opowieści. 
Interesuje mnie fantastyka – rozwijam formę opowieści z krainy kwantów. 
Gram na gitarze, piszę pioenki i współtworzę muzykę do opowieści. 
Opowiadanie traktuję zarówno jako autonomiczną sztukę, jak i narzędzie 
w działaniach edukacyjnych, społecznych i animacji kultury. 
Prowadzę warsztaty opowiadnia dla dzieci i dorosłych. Przynależę do barwnej 
rodziny opowiadaczy. Wraz z przyjaciółmi z „Grupy Studnia O“ już od wielu lat 
opowiadamy razem przez życie. 
Jestem autorem bloga: www.sztukaopowiadania.pl

Agnieszka Ayșen Kaim
Jestem orientalistką, tłumaczem, wykładowcą i opowiadaczką. Orientalistykę 
wybrałam z racji swojego tureckiego pochodzenia. Tłumaczę, bo to najszybszy 
sposób przemieszczania się między dwoma kulturami, a opowiadam 
i wykładam, aby przybliżyć złożoność obu kultur, ich wartości, tradycji, ale też 
historii osobistych. Naukowo pracuję w Instytucie Slawistyki PAN. Od ponad 
20 lat zajmuję się promocją kultury tureckiej w Polsce jako popularyzatorka 
i opowiadaczka, również wykładam i piszę o różnych zjawiskach kultury 
tureckiej. W moim przypadku praktyka opowiadania jest konsekwencją badań 
nad tradycyjną sztuką opowiadania na Bliskim Wschodzie jako performatyw-
ną formą literatury ustnej. W ramach Grupy Studnia O. realizuję projekty 
o szeroko rozumianej  tematyce orientalnej, zwłaszcza tureckiej i perskiej, 
sięgając do nieznanych w Polsce eposów i opowieści tradycyjnych, a także 
historii osobistych znanych Polaków związanych z Orientem. 
Napisałam autorską opowieść dla dzieci i młodzieży Bahar znaczy Wiosna 
(Poławiacze Pereł, 2014), nominowaną do nagrody literackiej w konkursie 
Książka Roku 2016 PS IBBY. 

Małgorzata Litwinowicz
Jestem opowiadaczką, polonistką i historykiem kultury. Zajmują mnie 
opowieści tradycyjne, ale przede wszystkim – opowiadanie literatury, 
czyli szukanie w tekstach literackich żywiołu ustności i radości wspólnego 
wędrowania przez historię.
Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Grupa Studnia O. (1997) i kuratorką 
programu Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie 
(od 2006). Pracuję także w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim i zajmuję się tam historią kultury XIX wieku. Umiejętność 
wybierania historii i budowania wokół nich wielowątkowej opowieści 
badawczej uważam za ważny i twórczy aspekt pracy naukowej.
Opowiadam dorosłym i dzieciom. Prowadzę także warsztaty i popularyzatorskie 
wykłady dotyczące sztuki opowiadania.

www.opowiadam.pl

www.studnia.org

www.festiwalopowiadania.org


