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Ogród Rozkoszy Ziemskich - przestrzeń relaksu (sala 13)
Wystawy:
No Made - filozofia i ciało
Salon Literacki - Wizje
Wystawa Główna
Będą dostępne do zwiedzania w godzinach wydarzeń festiwalowych
Wszystkie wydarzenia odbywają się przy ul. Dobrej 72, 00-312 Warszawa

**ESENCJA**
Czas świąteczny, czas wymiany, czas przekraczania granic: festiwal sztuki i nauki
(z naciskiem na tę pierwszą), współ-tworzonych przez Studentów, Wykładowców
i Przyjaciół Wydziału „Artes Liberales”:
•

Dla Sztuki i Nauki – by kwitły w miłosnym uścisku.

•

Dla Studentów – Twórców którzy szukają pierwszych dróg, odwagi i sposobności do
zaistnienia.

•

Dla bardziej doświadczonych tworzących – by dzielili się swoją wiedzą i czerpali
inspirację.

•

Dla międzyludzkiej Universitas – byśmy się zintegrowali i poznali.

•

Dla Gości, by zobaczyli czym jest i jak działa Wydział „Artes Liberales”, co i jak
wytwarza między ludźmi, między sztuką i nauką.

•

Dla fascynatów Sztuki i Nauki – by mogli ich doświadczać.

W formie festiwalowej łatwiej nam będzie szukać i badać zmysłowo JAK MOŻNA łączyć
Naukę ze Sztuką oraz zaprezentować istniejące już i podejmowane przez nas wciąż próby.
Głównym celem Festiwalu jest doświadczanie sztuki w świecie nauki w ramach
wspólnoty.
Osiągniemy to poprzez udostępnienie przestrzeni i warunków wszystkim Twórcom
zgromadzonym wokół Wydziału „Artes Liberales”, szczególnie zaś tym, którzy dotychczas
nie mieli możliwości lub odwagi zaprezentować swoich prac artystycznych szerszej
publiczności.
Naszym celem jest również wymiana doświadczeń, porad i inspiracji między twórcami
bardziej zaawansowanymi, a tymi, którzy dopiero zaczynają.

Zapraszamy do wspólnego poszukiwania praktyczno-artystycznych dróg do wolności!

Studencko – Doktoranckie
Kolo Artystyczno – Naukowe „Introit”
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PONIEDZIAŁEK, 7.05
 18:30
 ul. Dobra 72, sala konferencyjna
Debata z udziałem ekspertów „Wokół teatru współcześnie.”
Festiwal krótko otworzą Twórcy Wydziału „Artes Liberales” oraz organizatorzy Festiwalu:
Koło Naukowe Badania Gier „Alea”, Koło badania i tworzenia Filmów „Cięcie”, Zarząd
Samorządu Studentów „Artes Liberales”, Koło Naukowe Animal Studies, Dobre Duchy Artes
Liberales, tARTlib
Debata Otwarcia będzie kulminacyjnym punktem dnia. Przedyskutujemy z zaproszonymi
ekspertami – reżyserami teatralnymi, krytykami teatru, performerami oraz festiwalową
publicznością sprawy ważkie dla teatralnych twórców. Porozmawiamy o miejscu teatru,
spektaklu, performance’u w dzisiejszej kulturze, o sposobach tworzenia tego rodzaju sztuki,
o możliwościach jakie stoją przed twórcami, o teatralnych drogach współczesności.
Prowadzenie: Karol Adamowicz

1.
2.
3.

Goście:

Anna Królica - krytycznka, kuratorka historyczka - tańca
Dr Małgorzata Litwinowicz - literaturoznawczyni, opowiadacz, współałożycielka "Grupy
Studni O"
Weronika Szczawińska - reżyserka teatralna

WTOREK, 8.05:
 16:30 – 18:00
 ul. Dobra 72, sala konferencyjna
Wernisaż Wystaw Wizualnych
Prowadzenie: Prof. Maria Poprzęcka;
Kuratorzy: mgr. Katarzyna Rowska, mgr Zuzanna Wiśnicka – Tomalak, Adam Ostrowski
Spotkanie rozpocznie się krótką rozmową z Profesor Marią Poprzęcką dotyczącą Sztuki.
Następnie kuratorzy zabiorą Państwa na wędrówkę, w podróż, zaproponują przechadzkę po wszystkich prezentowanych w czasie festiwalu wystawach. Opowiedzą o dziełach,
zachęcą do dyskusji, podzielą się przemyśleniami przekazanymi w mniejszej lub większej
tajemnicy przez autorów. Wystawy można zwiedzać również samodzielnie w trakcie
trwania festiwalu, jednak uczestnictwo w Żywej Opowieści i możliwość spotkania autorów
– to jednorazowa okazja.
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Wystawa Główna
To zbiór ponad sześćdziesięciu prac wykonanych w różnych technikach (fotografia, kolaż,
multimedia, instalacja, malarstwo, grafika) dwadzieściorga studentów Wydziału „Artes
Liberales”. Wystawa zostanie zaaranżowana według klucza drogi, który ujawnią kuratorzy
w czasie wernisażu.
Salon Literacki – wizje
Jest zbiorem wizji, impresji i skojarzeń, prac powstałych jako efekt 3 semestrów zajęć
"Salon literacki - głęboka lektura prozy. Powieść". Twórcy próbowali chwytać i wyrażać
sposób w jaki literatura (powieść) inspiruje do uprawiania sztuki.

No - made - filozofia i ciało:
Prace powstałe w wyniku warsztatów artystycznych prowadzonych przez mgr
Katarzynę Rowską podczas wyjazdów "Wstęp do Sztuk Wyzwolonych" w latach 2015 2017 - są próbą namysłu nad wiedzą, sztuką i ciałem

 wt. 8.05, 18:30-21:00
 ul. Dobra 72, sala konferencyjna
Projekcja Filmu i Spotkanie z Twórcą
Prowadzenie: dr Michał Oleszczyk
Gość: Zostanie ujawniony/a 26 kwietnia
Współorganizacja: Koło Naukowe Tworzenia i Badania Filmów „Cięcie”
Zapraszamy wszystkich miłośników kina polskiego w jego najbarwniejszej i
najoryginalniejszej odsłonie na spotkanie spotkanie z Tajemniczą Osobistością!
Wydarzenie rozpoczniemy od projekcji filmu w reżyserii zaproszonej przez nas Osoby,
która po pokazie do nas dołączy by wziąć udział w dyskusji.
Porozmawiamy o reżyserii obejrzanego filmu i współczesnym kinie polskim w kontekście
najnowszych dzieł filmowych.
Wstęp: Pokaz filmu ma charakter niekomercyjny i skierowany jest do studentów. Na
spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych!
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 wt. 8.05, 21:15 – 00:00
 ul. Dobra 72, sala konferencyjna
Noc Filmu

Wtorkowy wieczór można spędzić z nami na filmowej uczcie. Przy kawie i herbacie
obejrzymy dzieła, które powstały we współpracy studentów, wykładowców i specjalistów
sztuki filmowej – w ramach różnych projektów Artes Liberales lub pracy własnej.
Spotkamy się też z twórcami, wymienimy uwagi, zajrzymy pod warsztatową podszewkę
najmłodszego grona wzrastających twórców filmowych. Spróbujemy pomóc im się
rozwijać, lub będziemy czerpać z ich entuzjazmu inspiracje!
Chcemy wymieniać doświadczenia na temat tego, jak tworzyć filmy, jaka jest ich
współczesna rola, jak pracować z kamerą i jak oraz co opowiadać obrazem.
Porozmawiamy o tym czego każdy z nas szuka w kinie lub telewizji i czy udaje mu się to
znaleźć.
Planowane projekcje:
1. „Przytul mnie: Stories’ Story”, reż.: Maciej Grzenkowicz, Alex Potocki, Michał
Węgierski, Maria Szatkowska; czas: 10′
2. „Kulisy” Adrianna smyk, czas: 15′
3. w ustalaniu
Wstęp: Wolny, goście zachęcani są do dyskretnego wchodzenia i wychodzenia w trakcie
spotkania
Główni organizatorzy: Maria Szatkowska, dr Michał Oleszczyk, Koło Naukowe Tworzenia i
Badania Filmów „Cięcie”
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9.05 środa:
 20:15
 ul. Dobra 72, sala 9
Spektakl „O herosach i ludziach”
Drugi spektakl Eksperymentalnej Grupy Performatywnej „tARTlib” bazuje na motywach
Kartoteki Tadeusza Różewicza. Wykorzystane zostały również fragmenty Aniołów w
Ameryce Tony Kushner, Psychozy Sarah Kane oraz wiersze Allena Ginzberga.
•
•

Czy we współczesnych czasach można zostać herosem?
Czy można nie zniknąć, nie zagubić się w niewyobrażalnym strumieniu
informacyjnym codzienności?

Opowiadając o presji, którą jako młodzi odczuwamy z zewnątrz, i o jej konsekwencjach,
zwracamy się do doświadczenia kontrkulturowego. Próbujemy dostosować je do
współczesności, rozróżnić prawdę od mitu, i pułapek percepcyjnych.
Zapraszamy w teatralną podróż do wyobraźni prawdziwego, dzisiejszego nie-Bohatera, w
której historyczne postaci mieszają się z fikcyjnymi i znajomymi, symbole zaczynają
przemawiać własnym głosem, a Śmierć pracuje w telewizji.
Scenariusz przedstawienia to refleksja (z elementem absurdu) nad współczesnymi
wydarzeniami, rewolucją studencką, kontrkulturą, idolami, presją i de-presją, modelami
zawłaszczającymi rozum i nigdy niegasnącym wewnętrznym pożarem.
Wstęp: wolny, miejsca nienumerowane, należy być na miejscu około 10 minut przed
godziną rozpoczęcia spektaklu.
OBSADA
Jacob Waszkiewicz, Jan Blejsz, Julia Łasak, Jan Ebner, Maksymilian Barcik, Wanda
Kamińska, Maksym Kuzmych, Iwo Maciak, Zosia Pisarska, Maksymilian Skawiński, Inga
Shemaeva Antoni Wołk-Lewanowicz,
SCENARIUSZ, REŻYSERIA – Kalina Rzeźnik, Inga Shemaeva
SCENOGRAFIA – Julia Karwan-Jastrzębska
OPRAWA MUZYCZNA – Inga Shemaeva
OPRAWA GRAFICZNA – Urszula Janoszuk
MAKIJAŻ - Minerwa Wdzięczkowska
VIDEO – Zuzanna Kiwerska, Nazarii Stukalo
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 śr, 9.05, 22:30
 ul. Dobra 72, sala konferencyjna
Noc Teatru

Zapraszamy na wieczorne (i nocne) spotkanie służące zobaczeniu i doświadczeniu teatru,
który wchodzi w twórczy dialog ze swymi zasadami.
Linearność, tekst, klasyczne naśladownictwo, podział na scenę i widownię to kategorie,
które coraz częściej są poddawane eksperymentom. Jakim? Zastanowimy się nad tym
wspólnie, spróbujemy nazwać i opisać, analizując wyimki nowego teatru w formie projekcji.
Zaplanowane spektakle:
• “Pigmalion” Wojtka Ziemilskiego,
• “This is a musical” Karola Tymińskiego,
• “W imię Jakuba S.” Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego,
• “Drugi spektakl” Anny Karasińskiej
Udział: wstęp wolny dla każdego, polecamy zabrać ze sobą coś do jedzenia i picia oraz
fascynację teatrem! Można swobodnie wchodzić i wychodzić w czasie spotkania,
polecamy jednak pojawienie się na całości!
Główny organizator: Karol Adamowicz
Kontakt i pytania: fsw.artesliberales@gmail.com
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10.05 czwartek:
 13:00 – 16:00,
 ul. Dobra 72, sala konferencyjna
Biblioteka Żywych Auotrów

Biblioteka Żywych Autorów to spotkanie z Twórcami, którzy piszą lub tłumaczą teksty przeróżne:
reportaże, eseje, baśnie, powieści, opowieści, poezje, mity, przepowiadania…
Gdy zaś je napiszą lub przetłumaczą: wydają książki, chociaż nie zawsze chwalą się tym faktem. W
czwartek, 10 maja 2018 roku, przebiegle zachęcani przez moderatorów Żywi Autorzy, którym
(szczęśliwie) udało się opublikować swoje teksty, uchylą nam rąbka tajemnicy literackiej. Serdecznie
zapraszamy do rozmowy z pisarzami i naukowcami, Profesorami i Studentami, którzy opowiedzą o:





akcie twórczym, i związaną z nim (nie)pewnością;
tłumaczeniu myśli na słowa i związanym z nim gubieniem lub zyskiwaniem sensów;
procesie wydawniczym, i związanymi z nim zgryzotami;
planach na nowe książki, i związaną z nimi nadzieją.

Biblioteka Żywych Autorów czerpie inspirację z niezwykłych pomysłów jakimi są „Żywe
Biblioteki,” w których Czytelnicy mogą wybierać spośród wielu proponowanych „tytułów” z tą
różnicą, że „Książkami” są żywi ludzie, akt czytania zaś zastępuje rozmowa. Wydarzenia te mają
najczęściej charakter włączający, prospołeczny.
Dlatego nasze spotkanie będzie miało podwójny charakter:
1. publicznej dyskusji panelowej w sali konferencyjnej (najpierw);
2. osobistych rozmów szeptanych, przy odpowiednio przygotowanych stolikach zwanych
„półkami” (potem).

Żywi Autorzy: Prof. Katarzyna Marciniak, Prof. Paweł Stępień, Dr Dorota Sobstel...oraz inni
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 czw. 10.05, 17:00 – 18:00
 ul. Dobra 72, sala 9
Spektakl „Dzisiaj nie pali się czarownic”

„Dzisiaj nie pali się czarownic” to opowieść o niedopasowaniu.
O tym, jak próbujemy nieustannie wpisać się w schematy, które (być może) tworzymy sobie
w głowie sami. Jak później zażarcie z nimi walczymy, próbując udowodnić, że jednak
jesteśmy inni niż wszyscy, że nie sposób wtłoczyć nas w wytarte ramki.
•
•
•

Ale… czy na pewno?
Czy można tak łatwo sformułować tezę o własnej wyjątkowości, a potem w nią
uwierzyć?
Czy istnieją ludzie, którzy nie są w stanie wpisać siebie w wykreowany przez media
schemat szczęścia?

Wstęp: wolny, miejsca nienumerowane, należy być na miejscu około 10 minut przed
godziną rozpoczęcia spektaklu.
OBSADA:
Emilia – Julia Łasak,
Anastazja – Minerwa Wdzięczkowska,
Psycholog – Dagmara Rudzińska
SCENARIUSZ, REŻYSERIA: Dominika Filipowicz
OPIEKUN GRUPY: dr Michał Mizera
Spektakl powstaje w ramach „projektu grupowego” – jednego z obowiązkowych
przedmiotów I stopnia na kierunku Artes Liberales.
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 czw., 10.05, 18:30 – 00:00…
 ul. Dobra 72, sala 9
Scena Otwarta
Scena otwarta to jądro Festiwalu, jego esencja – czas prawdziwego spotkania Twórców
i Publiczności.
Każdy może przyjść.
Każdy kto przyjdzie może powodowany chwilą wystąpić – z artystycznym komentarzem
do twórców, którzy się zgłosili, z improwizacją, lub czymś wcześniej przygotowanym...
Chcemy by Występujący i Publiczność stali się pełną przeplotów orkiestrą na pograniczu
sztuk i dzieł, a widzowie po chwili kontemplacji mogli sami wstąpić na scenę.
Obowiązuje egalitarność, szacunek i czas występu: do 10 minut.
Muzyka i poezja, sztuka słowa i bezsłowia, taniec, tradycja i nowoczesność, plan
i improwizacja – wszystko to we wspólnocie twórców i odbiorców, odbiorców twórczych
i odbierających twórców.
Wstęp: wolny i dowolny, w trakcie można starając się nie przeszkadzać swobodnie
wchodzić i wychodzić. Warunkiem wejścia jest życzliwe nastawienie.
Prowadzenie: Inga Shemaeva, Dawid Kiljański, Koło Artystyczno – Naukowe „Intro”,
eksperymentalna grupa performatywna tARTlib
Program części zaplanowanej:
„Rogucki, Kaczmarski i ja”
Dawid Kiljański: Koncert poezji śpiewanej
„Żarty, które ukradłam”
Katarzyna Siekańska: Stand‐up
„Polaczkowatość”,
Maks Skawiński: Post‐bard koncert
Taniec orientalny
Agnieszka Maciejewska i zespół ,,Khelidonia"
Improwizacja na Chomusie o Jakucji
Dr Kunnej Takaahaj
„Świat Spłonie – powiedziane”
Maksymilian J. Barcik: recytacja własnej poezji
“I used to have a dream “
Magdalena Ludwigsen: Śpiew
„Co we mnie tkwi”,
Dominika Filipowicz: odczyt wierszy własnych
„OdHaDoBe”
Hubert Będkowski: Rap
Przerwa

SCENA OTWARTA – dla wszystkich chętnych

18.30 – 18.50
18.50 – 19.05
19.05 – 19.25
19.25 – 19.35
19.35 – 19.40
19.40 – 19.50
19.50 ‐ 20.10
20.10 – 20.20
20.20 – 20.35
20.35 – 20.45
20.45…
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 10:00 – 18:00
 ul. Dobra 72, różne sale
Gronalia

GRANICE ŚWIATÓW
…to hasło przewodnie tegorocznej edycji. W piątek położymy nacisk na granicach pomiędzy grami
a innymi dziedzinami kultury, natomiast sobotę poświęcimy rozważaniom dotyczącym
konstruowania światów w różnych typach gier, od larpów po gry video.
🎮 PANELE DYSKUSYJNE I WYKŁADY
Dwa dni oznaczają dwa razy więcej inspirujących wystąpień!
Tym razem świat game‐devu zetknie się z humanistycznym namysłem nad grami.
Podobnie jak w zeszłym roku Gronalia będą okazją do przyjrzenia się procesom twórczym od
kuchni. Gościć będziemy zarówno twórcow gier wideo, jak i planszówek oraz widowiskowych
larpów.
Wśród naszych gości nie zabraknie również groznawców i kulturoznawców, którzy patrząc na
kulturę gier z zewnątrz, dostrzegają więcej niż inni.
🎮 LARPY
Zagrać będzie można w piątek i w sobotę. Gry na od kilku do kilkunastu osób będą znakomitą
okazją do spróbowania czegoś nowego dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji larpować.
Jednocześnie zapewniamy larpowców, że pewnie też nie będziecie się nudzili.
🎮 GRY PLANSZOWE
Przez cały czas trwania Gronaliów otwarty dla Was będzie Games Room, w którym będzie można
wypożyczyć oraz wypróbować ze znajomymi naprawdę dużo ciekawych tytułów dzięki uprzejmości
Stowarzyszenia Avangarda
Sam Games Room nie będzie jedyną planszówkową atrakcją,
czekajcie na więcej informacji ale będzie moc (z nagrodami).
🎮 KONKURSY I INNE ATRAKCJE
Turniej planszówkowy to tylko jeden ze sposobów zdobycia gronaliowych nagród.

.05 piątek i sobota:
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13.05, niedziela
 13:00 – 18:00
 ul. Dobra 72, sale wskazane podczas zapisów
Warsztaty
Przełamać blok twórczy - warsztaty dla twórców w kryzysie
(kreatywność, zarządzanie czasem, automotywacja)
13:00 – 16:00
Ilość miejsc: 10
Zapisy i program warsztatu:
warsztaty są bezpłatne, obowiązuje kolejność zgłoszeń, szczegóły pojawią się:
https://introfestal.wordpress.com/

Prowadząca: Anna Daria Nowicka (socjolog, trener osobisty, mediatorka, certyfikowana
specjalistka w zakresie doradztwa zawodowego)
Podstawy kaligrafii artystycznej
15:00 – 18:00
Ilość miejsc: 10

Zapisy i program warsztatu:
warsztaty są bezpłatne, obowiązuje kolejność zgłoszeń, szczegóły pojawią się:
https://introfestal.wordpress.com/

Prowadząca: Dorota Letachowicz, kaligraf, grafik komputerowy, typograf i architekt.
Współzałożycielka Warszawskiego Domu Kaligrafii – galerii sztuki kaligraficznej, szkoły
pięknego liternictwa, miejsca pokazów kaligraficznych
15:00 – 18:00
Ilość miejsc: 15

Grupa Artystyczna dzisiaj

Zapisy i program warsztatu:
warsztaty są bezpłatne, obowiązuje kolejność zgłoszeń, szczegóły pojawią się:
https://introfestal.wordpress.com/

Prowadzenie:
Grupa artystyczna „Kaplica” tworzona przez studentów Wydziału Malarstwa, Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, skupionych przy studenckie galerii (ul. Krakowskie
Przedmieście 5). Mimo różnic formalnych i treściowych, członkowie grupy zgodni są co do
wyraźnej części wspólnej, zorientowanej wokół dwóch założeń ich sztuki. Pierwszym, jest
chęć tworzenia sztuki współczesnej w obrębie malarstwa. Drugim jest postawa. Działania
artystyczne podejmowane przez grupę „Kaplica” mają na celu wyrażanie, a przy tym
uwspólnienie emocji i przemyśleń.
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