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13:30 – 14:45 Joga w ogrodzie

15:00 – 16:00 Performas:  „Ukrainian–born Female 
Representatives of Naïve Art in the 20th Century” | 
Dr Olha Takachenko

16:15 – 18:15 Debata//Konfrontacja II: Między Bogiem 
a prawdą: wspólnoty religijne

18:30 Noc Filmu: „Monument” – projekcja i spotkanie 
z reżyserką filmu Jagodą Szelc

16:15 – 18:15 Debata//Konfrontacja I: Między Naturą 
a Kulturą: Wspólnoty Biologiczne

18:30 – 19:30 Performans „Z pieśnią po mapie. Podróż 
w czasie i przestrzeni | Maniucha Bikont

20:00 Otwarcie wystawy „Wspólnoty wyobrażone”
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13:30 – 14:45 Joga w ogrodzie

20:00 – 20:15 Otwarcie festiwalu

20:30 – 21:45 Spektakl eksperymentalnej grupy perfor-
matywnej tARTlib: „Tam gdzie rosły poziomki”

22:00 Spotkanie z twórcami spektaklu

15:00 – 16:00 Performans:  „RÓŻA LUXEMBURG” | 
Dr Ewa Majewska

16:15 – 18:15 Debata//Konfrontacja III: „Między wscho-
dem a zachodem: wspólnoty kulturowe

18:45 – 19:30 Spektakl tARTlib: „Król Ubu, czyli wojna 
polsko–ruska”

20:00 – 20:30 Spektakl Ekologii Teatru: „Wyzwolenie. 
Raport Scecniczny”

20:30 Scena Otwarta

10:00 – 22:00 GRONALIA 

www.introfestal.com/gronalia

WT
07

ŚR
08

CZW
09

PT – SB
10 – 11

ND
12

09:00 – 17:15 Warsztaty
17:30 – 19:30 Performanse: „PAULINA” | Michelle Levy 
and Dr. Patrycja Dołowy oraz „Gender Diasporist” | 
Tobaron Waxman
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DEBATY
//
KONFRON-
TACJE
„Debaty//Konfrontacje” to spotkania, podczas których  
w dyskusji o wspólnotach zetrą się eksperci reprezentujący 
różne dziedziny naukowe bądź odmienne zaplecza kultu-
rowe. Temat festiwalu potraktujemy jako punkt wyjścia do 
rozważań naukowych, eschatologicznych i politycznych. 
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Goście

Prowadzenie

Wszystkie debaty odbędą się w sali konferencyjnej „Białej Willi” 
Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Dobrej 72 w Warszawie

Prof. Joanna Pijanowska: profesor biologii, kieruje Zakładem 
Hydrobiologii UW. 

Prof. Paweł Golik: profesor biologii, dyrektor Instytutu Genetyki 
i Biotechnologii UW.

Dr Marcin Ryszkiewicz: doktor filozofii, geolog, popularyzator 
nauki, współpracownik Muzeum Ziemi PAN.

Dr Grzegorz Sokół: doktor antropologii, zajmujący się problema-
tyką kształtowania się tożsamości

Prof. Stanisław Krajewski: filozof i matematyk, aktywnie działa-
jący w gminie żydowskiej.

Prof. Stanisław Rabiej: teolog, prezbiter katolicki zajmujący się 
problemami antropologii. 

Dr Thupten Chashab: członek i aktywny działacz mniejszości 
tybetańskiej, wykładowca na Orientalistyce UW, 

Vitali Michalczuk: białoruski filozof, wykładowca, jest członkiem 
Prawosławnego Seminarium Duchownego.

I inni...

Szura Bruni: doktorant Środowiskowych Transdyscypli-
narnych Studiów Doktoranckich prowadzonych wspólnie 
przez Wydział „Artes Liberales” i Wydział Historii UW. 

Organizatorzy: Szura Bruni, Agata Chudoba, Jan Rutka
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Wspólnoty biologiczne – 
między Naturą a Kulturą

Wspólnoty religijne – 
między Bogiem a Prawdą

Wspólnoty kulturowe – 
między Wschodem a Zachodem

Czym jest gatunek, stado i mrowisko, czym jest rasa, naród 
i  rodzina? Czy struktury społeczne są przedłużeniem zjawisk przy-
rodniczych? I czy człowiek rzeczywiście jest zoon politikon? 
Na te pytania poszukamy odpowiedzi z perspektywy biologii, 
antropologii i socjologii.

Wtorek, 7 maja 2019, godz. 16.15 

Czy życie ma sens? Co nas czeka po śmierci? Jakie jest miejsce 
człowieka w całym tym kosmicznym zamieszaniu? Chrześcijań-
stwo, judaizm, islam i buddyzm – odmienne perspektywy,  różne 
odpowiedzi. Gdzie leży racja i dlaczego inni błądzą? Odpowiedź 
pewnie leży gdzieś między Bogiem a Prawdą. 

Środa, 8 maja 2019, godz. 16.15 

Gdzie leży Polska? Kim są Polacy?  Czym jest Europa i gdzie nam 
do niej? Jak ludzie Wschodu patrzą na Zachód, a jak na Zachodzie 
widzi się Wschód? Którędy przebiega granica między Wschodem 
a Zachodem i co ma do tego Północ wraz z Południem? Konfron-
tujemy perspektyw z Rosji, Ukrainy, Polski i Niemiec. 

Czwartek, 9 maja 2019, godz. 16.15 
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SPEKTAKLE
tArtLib–u
tArtLib to eksperymentalna grupa performatywna działa-
jąca przy Wydziale „Artes Liberales” od 2016 roku, dzięki 
wsparciu Fundacji „Instytut Artes Liberales”.  Zrzesza aktor-
ki i aktorów oraz współpracowników z całego Uniwersy-
tetu i różnych zakątków miasta. Debiutowała „Antygoną”, 
rok temu zaprezentowała zaś „Herosów i ludzi” – spektakl 
na bazie „Kartoteki” Różewicza i tekstów własnych. W tym 
roku czekają nas aż dwie premiery.

„Produkujemy niezależne performanse, etiudy sceniczne, 
i spektakle, w których wyrażamy i diagnozujemy – siebie, 
opinie, świat. Dbamy o różnorodność, poszerzamy hory-
zonty, pracujemy wieloma metodami, inspirujemy się nie 
tylko klasyczną techniką aktorską, ale również wykorzy-
stujemy alternatywne nurty, elementy ze świata tańca, 
jogi, nauki. Troszczymy się o wzajemny rozwój i świado-
mość – zarówno po Waszej jak po naszej stronie.”

Autorki projektu i reżyserki to absolwentki kierunku Artes 
Liberales: Inga Shemaeva i Kalina Rzeźnik.
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KRÓL UBU, czyli WOJNA POLSKO–RUSKA

XIX–wieczny tekst Alfreda Jarry’ego odczytany współcześnie 
wybrzmiewa nowym sensem, jednocześnie przedstawiając 
mechanizmy rządzące ładem społecznym niezmiennie od setek 
lat. Tekst odczytany twórczością Doroty Masłowskiej ukazuje 
figury żywcem wyjęte ze współczesnego dyskursu narodowego, 
wypaczone i powykrzywiane w groteskowym korowodzie karna-
walicznym na modłę naszych czasów. Świat na opak przedsta-
wiony w dramacie stał się głównym punktem odniesienia dla 
twórców spektaklu. Zdaje się, że współcześnie również uczest-
niczymy w zbiorowym szaleństwie, wyścigu absurdu, a rubaszny 
rechot historii pobrzmiewa nam w uszach. Tylko na  ile uczest-
niczymy w nim dobrowolnie? Czy jesteśmy w stanie zatrzymać 
ten współczesny karnawał? Jaki status ma w nim przemoc? 
Pozwoliliśmy ukoronować błazna, dokąd zaprowadzą nas 
jego rządy? A może błazen siedział na tronie przez cały czas? 

DŁUGOŚĆ: 45 min
OBSADA: Maksymilian J. Barcik, Jan Blejsz, Maksym Kuzmych, 
Julia Łasak, Zosia Pisarska, Antoni Wołk–Lewanowicz
SCENARIUSZ, REŻYSERIA, PRODUKCJA: Kalina Rzeźnik, Inga 
Shemaeva
SCENOGRAFIA, OŚWIETLENIE: Dorian Widawski
VIDEO: Klaudia Szott
OPRAWA GRAFICZNA: Amel Mana

Czwartek, 9 maja 2019, godz. 18.45

TAM, GDZIE ROSŁY POZIOMKI

Twórcy spektaklu poszukują odpowiedzi na pytanie o to, co 
wspólne oraz uniwersalne dla naszego gatunku, ponad mno-
żącymi się w dzisiejszym świecie podziałami. Język wpisuje nas 
zazwyczaj w konkretny krąg kulturowy bądź narodowy, alienuje 
nas oraz buduje niewidzialny mur między tym, co myślimy a tym, 
co mówimy.  W spektaklu otwiera on nową drogę do poznania
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samego siebie jako Drugiego i staje się narzędziem do zbudo-
wania pomostu między ludźmi i ich kulturami.

Przygotowane przez aktorów etiudy zapraszają nas do ich „poziom-
kowych polan” i „tajemniczych ogrodów” –  ukrytego miejsca 
głęboko w środku, gdzie chowamy emocje oraz stany wrażliwe 
i kruche, które nie zawsze da się określić słowami. Albo może tylko 
słowami z własnego języka? 

DŁUGOŚĆ: 1h 15 min
OBSADA: Maksymilian J. Barcik, Jan Blejsz, Maksym Kuzmych, 
Julia Łasak, Zosia Pisarska, Dagmara Rudzińska, Inga Shemaeva, 
Antoni Wołk–Lewanowicz, Karolina Doneth Francisco.
SCENARIUSZ, REŻYSERIA, PRODUKCJA: Kalina Rzeźnik, Inga 
Shemaeva
SCENOGRAFIA, OŚWIETLENIE: Dorian Widawski
VIDEO: Klaudia Szott

Poniedziałek,  6 maja 2019, godz. 20.30

Koordynatorki: Inga Shemaeva, Kalina Rzeźnik
zespół: Klaudia Szott, Agata Chudoba
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PERFOR-
MANCE
Podróże kobiet w Europie 
Środkowo–Wschodniej

Women’s Journeys in Central 
Eastern Europe

„Podróże kobiet w Europie Środkowo–Wschodniej XX–ego wieku” 
to seria performatywnych wykładów poświęconych opowieściom 
i  historiom kobiet z tego regionu.  Za cel postawiłyśmy sobie eks-
plorację regionu z perspektywy kobiecej i feministycznej. Europa 
Środkowo–Wschodnia przeszła wiele wojen, konfliktów, okupa-
cji i   podbojów, które znamy głównie z męskich, etnocentrycznych 
i bigoteryjnych perspektyw. Zaproponujemy perspektywy odmienne. 
Jest to także region, w którym narodziły się rewolucyjne idee, sztuka, 
muzyka i literatura, których nie zabranie w naszych opowieściach. 

Women’s Journeys in Central Eastern Europe’ is a series dedicated 
to  stories and journeys of women in the region of Central Eastern 
Europe. Its aim is to explore the region from both feminine and femi-
nist perspectives. Central Eastern Europe is a region that is known for 
conflicts, wars, occupations and conquests, all of which are described 
in history books from rather masculine, ethnocentric, and bigoted 
perspectives. However, it is also a region in which many kinds of art, 
music, literature, scientific inventions, and revolutionary ideas were 
born.
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Spotkanie I
Wtorek, 7 maja 2019, 18.30 

Meeting II
Wednesday 8 may 2019 15.00 

Z pieśnią po mapie. Podróż w czasie i przestrzeni 
Czy istnieją jeszcze ludzie którzy tradycyjny styl śpiewania i dawny 
lokalny repertuar znają z życia, z doświadczenia? Co dziś śpie-
wają i w jakich okolicznościach? Czy są gotowi podzielić się swoją 
wiedzą i umiejętnościami z przyjezdną miastową i w jaki sposób? 
Jak do nich dotrzeć i z jakimi przeszkodami trzeba się liczyć? 
Maniucha Bikont zaprasza do wysłuchania opowieści przepla-
tanych śpiewem na podstawie jej  własnych podróży po wsiach 
Ukrainy, Polski, Białorusi i Rosji w latach 2008–2017.

Maniucha Bikont 
Maniucha Bikont śpiewa muzykę nowoczesną i tradycyjną, gra na 
tubie, akordeonie i innych małych i dużych instrumentach. Uczest-
niczy w projektach muzycznych, teatralnych i filmowych jako 
muzyczka i performerka w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Jej 
pasją jest folklor i muzyka tradycyjna  – od lat jeździ po wsiach cen-
tralnej i wschodniej Europy nagrywając pieśni i muzykę. Ostatnio 
koncertuje w duecie Maniucha i Ksawery (z Ksawerym Wójciń-
skim), z zespołem Tęgie Chłopy, z Assafem Talmudim i  japoń-
skim projektem IMA Songlines. Najbardziej osobistą z płyt, które 
nagrała jest Oj borom borom.

Ukrainian–born Female Representatives of Naïve Art in the XX 
Century
Maria Pryimachenko and Kateryna Bilokur were the most well–
known artists in the genre of naïve art in Ukraine in the 20th cen-
tury. Their artistic practice was quite similar, and they were both 
born in the beginning of the 20th century on Ukrainian lands 
that belonged to the Russian empire. Their work was inspired by 
national Ukrainian motifs, which they elaborated on; their unique 
style has been well known and appreciated in Ukraine for many 
years.
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Spotkanie III
Czwartek, 9 maja 2019, 18.30

RÓŻA LUXEMBURG
O podróżach Róży Luksemburg chciałabym opowiedzieć tran-
swersalnie. O tym, jak odżywają one w moich własnych noma-
dycznych peregrynacjach po świecie, o tym, jak znajduję ślady jej 
pism, postawy i działania w Berlinie, Nowym Jorku, Warszawie czy 
Moskwie. O tym, jak przyjaźnie kobiece dziś są dokładnie takie, jak 
te, które kultywowała Luksemburg z Clarą Zetkin czy Julią Liebk-
necht. Oraz o tym, jak imperialna ekspansja kapitału wymaga 
kolonizacji coraz to nowych rynków. Pozwolę sobie również wspo-
mnieć o artystycznych działaniach inspirowanych przez Luksem-
burg, podjętych ostatnio między innymi przez Sanję Ivekovic, 
Antje Majewski czy Renata Kamińska.

Dr. Ewa Majewska
Filozofka feministyczna i teoretyczka kultury. Studiowała filozofię, 
filologię romańską i gender studies na UW. Absolwentka Instytutu 
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Dr. Olha Tkachenko
Olha Tkachenko graduated from the faculty of journalism 
at Franko Lviv University in Ukraine. She has worked in journalism 
and public relations in Lviv for 4 years. Between 2013 and 2017 she 
was a PhD student in the program “Searching for Identity: Global 
Challenges, Local Traditions”. In 2017 she defended her PhD thesis, 
titled “Discourse of Ukrainian Identity during the Orange Revolu-
tion and Euromaidan on the Pages of the Polish Opinion Making 
Press”. Her academic interests include Polish–Ukrainian relations 
in media discourse, media effects research, critical discourse 
analysis, computer programs in media analysis, and the history 
of Eastern and Central Europe.
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Meeting IV 
Sunday 12 may 2019 17.30

PAULINA
“PAULINA” is a research and performance project confronting 
the challenges of translation, memory, and identity. It is centered 
around the discovery of a text—the Holocaust testimony of Paulina 
Hirsch—and on a growing exchange between Michelle Levy (New 
York) and Patrycja Dołowy (Warsaw). Paulina’s testimony, taken in 
1945 by the Central Jewish Historical Committee, depicts a Polish–
Jewish woman living, working, and traveling on her own thro-
ughout World War II. While there is a fair amount of specific detail 
given, the heroine seems to be absent from her own story. Levy 
and Dołowy have taken on the task of following Paulina’s wartime 
route in the present day, to see what may be revealed.

Michelle Levy is an interdisciplinary artist and cultural organizer-
from New York. She uses performance, imagery, storytelling, and 
collective engagement to investigate the spaces where identity 
is constructed.

Patrycja Dołowy is an artist, writer, and activist. Her work was 
exhibited in more than 60 individual and collective exhibitions 
around Europe. This year she published “I’ll Be Back, When You’re 
Asleep. Talks with Children of the Holocaust” (Czarne, 2019). She 
is a lecturer in Artes Liberales at UW and the head of the Centre 
for Innovative Bioscience Education in Warsaw.

Organizacja cyklu:

Yael Wiśnicki–Levi
Katarzyna Stefania Dębska

Wszystkie spotkania odbędą 
się w  Sali Konferencyjnej 
Kolegium Artes Liberales UW 
(ul. Dobra 72)
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WARSZ–
TATY
Doświadczanie sztuki w przestrzeni nauki nie może odby-
wać się jedynie biernie – pragniemy by Festiwal był przede 
wszystkim czasem tworzenia i inspiracji. Dlatego zaprosi-
liśmy niezwykłych Artystów i Artystki – tancerzy, reżyse-
rów, joginów,  doradców zawodowych, aktorów, badaczy 
literatury i etnobiologów, kaligrafów, dziennikarzy, zarów-
no sprawnych jak i z Niepełnosprawnościami, zarów-
no studentów, ekspertów jak i wykładowców – do tego 
by zaproponowali w ramach 2. Festiwalu Sztuk Wyzwolo-
nych wyjątkowe, autorskie warsztaty. Wszystkie warszta-
ty mają związek z tematem festiwalu, nie wszystkie jed-
nak w sposób oczywisty...

Spotkania te mają na celu nie tylko osobisty rozwój każde-
go uczestnika, ale również uwrażliwienie na współ–bycie 
i współ–pracę. 

Wszystkie warsztaty są otwarte dla chętnych (po uprzed-
nim zapisaniu się przez stronę internetową festiwalu) oraz 
bezpłatne. 
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Kaligrafia miast

Przestrzeń miasta – publiczna, wspólna, pełna jest liter: szyldów 
i reklam, graffiti i neonów, ulotek, plakatów, ogłoszeń. 

Podczas warsztatu skupimy się na neonach i szyldach, któ-
rymi zainspirowani eksplorować będziemy pismo odręczne 
zwane „pisanką”. Nauczymy się dobierać odpowiednie narzędzia 
do wybranych krojów pisma testując różne możliwości – od sta-
lówek po markery.Szczególną uwagę przywiążemy do łączeń 
między literami i ich wariantów.  Przewidujemy ekscytujące 
niespodzianki!

Prowadzenie: 
Dorota Letachowicz

Kaligraf, artystka, właścicielka 
firmy Letternity – pracowni liter-
niczej. Współzałożycielka War-
szawskiego Domu Kaligrafii 
– galerii sztuki kaligraficznej, 
miejsca, w którym odbywają się 
warsztaty i pokazy kaligraficzne. 
W swoich pracach łączy miłość 
do liter i wiedzę o kształtowaniu 
krajobrazu. 
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Taniec 5–u rytmów

5. Rytmów według Gabrielle Roth to forma ruchu prowadząca 
do odkrycia swojego własnego, niepowtarzalnego tańca.  

Nie uczymy się kroków, nie naśladujemy innych, nie określamy 
czy nasze ruchy są dobre lub złe. Przy różnorodnej muzyce, cza-
sami w ciszy, poruszamy się przez poszczególne rytmy. 5 Rytmów 
to zagrożenie dla ego bo nie daje się opanować ani kontrolować. 
To praktyka dla każdego szukającego indywidualnego wyrazu 
w ruchu, każdego pragnącego zwiększyć świadomość swojego 
ciała.

Prowadzenie: 
Dawid Żakowski 

Reżyser, aktor i pedagog 
teatralny. Jest współ-
założycielem Stowa-

rzyszenia Sztuka Nowa 
(sztukanowa.pl) i Pra-

cowni Teatru Fizycznego 
działającej w przestrzeni 

laboratoryjnej LUB/LAB w 
Warszawie. 

W ramach działań Stowa-
rzyszenia i Pracowni TF 
prowadzi profesjonalne badania technik teatralnych i praktyki w 
dziedzinie międzynarodowej wymiany teatralnej.
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Rynek pracy – pierwsze kroki.
Warsztat organizowany we współpracy 
z Biurem Karier UW.

Większość obecnych studentów wejdzie na rynek pracy: trafi 
do  firm, urzędów, organizacji pozarządowych, instytucji kul-
tury, zdecyduje się na działalność gospodarczą lub artystyczną. 
Na  tym warsztacie będą mieli okazję poznać zasady, jakimi 
rządzi się znaczna część rynku w odniesieniu do szukania i apli-
kowania o pracę, rozmów kwalifikacyjnych i sporządzania CV. Zaj-
miemy się również kwestią wyboru zawodu, mając na uwadze to 
że grupy zawodowe wiele różni: zarówno aspekty pragmatyczne 
jak i (mniej uchwytne) wyznawane wartości. Warsztat ma na celu 
wyposażyć przyszłych kandydatów do pracy w przydatną wiedzę 
i umiejętności.

Prowadzenie: 
Julia Klymiuk, Maria Serowska, Ela Karpińska, Sandra Bernaś, 
Kamil Kołodziński 

Z ramienia Biura Karier 
UW warsztatem opie-

kuje się p. Monika 
Niepiekło (socjolog, 

doradca zawo-
dowy studentów i 

absolwentów).
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Wspólnota – współpraca – włączanie 
społeczne. Niepełnosprawność.
Warsztat – spotkanie – namysł.

Dalece prawdą jest to, iż dla człowieka 
lekarstwem jest człowiek 

Roland Jaccard, Szaleństwo

Trzyczęściowe doświadczenie artystyczno–kulturowo–społeczne 
o charakterze warsztatu: 

I część to spotkanie z wyjątkowym „Teatrem 21” i jego zespołem 
aktorskim, dyskusja o doświadczeniach zakładania i grania 
w takiego rodzaju teatrze oraz o społecznym jego odbiorze, połą-
czone z ćwiczeniami aktorskimi, które wykonuje się podczas prób 
tak wyjątkowego teatru. 

II część to rozmowa z Moniką Dubiel oraz ćwiczenia nastawione 
na doświadczanie przestrzeni z perspektywy osoby niewidomej. 
Jak wygląda studiowanie? Jak poruszać się po mieście (znanym 
i nieznanym)? Jakie wyzwania stawia przestrzeń – Miasta, Uniwer-
sytetu, Białej Willi?  Jak ogląda się filmy bez i z audiodeskrypcją? 

III część to namysł nad kwestiami niepełnosprawności i włą-
czania społecznego w literaturze i kulturze wraz z dr. Pawłem 
Wojtasem. Skupimy się na fragmentach tekstów literackich i roz-
ważymy kwestie językowe dotyczące opisywania i charakteryzo-
wania niepełnosprawności w kulturze. Czy możliwe jest znale-
zienie (lub stworzenie) nowego języka, nowych słów, które będą 
odpowiednie, niestygmatyzujące? 

Warsztat zakończymy spotkaniem i dyskusją, w czasie której 
wykonamy pracę projektową pod okiem naszych Gości – Prowa-
dzących. Zastanowimy się nad konkretnymi możliwościami włą-
czania społecznego osób z różnymi niepełnosprawnościami przy 
pomocy działań artystycznych, biznesowych, kulturalnych, spo-
łecznych, codziennych, instytucjonalnych itd. lub zalecenia ulep-
szeń dla istniejących już projektów i instytucji – tak zaplanowane, 
by umożliwiały uczestnictwo jak najbardziej zróżnicowanej grupie 
ludzi. 
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Prowadzenie:
Zespół aktorski teatru 21

Teatr 21 zrodził się w 2005 r. z 
warsztatów w Zespole Spo-
łecznych Szkół Specjalnych 
„Dać Szansę” w Warszawie. 
Aktorami są przede wszystkim 
uczniowie oraz absolwenci 
szkoły – osoby z zespołem 
Downa i autyzmem. Ich dawna 
zabawa w teatr zmieniła się 
w pracę, za którą otrzymują 
wynagrodzenie. Spektakle 
Teatru 21 można było oglądać 
w warszawskich teatrach (Dra-
matyczny, Studio, Powszechny, 

Nowy, Baj, Soho), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz 
Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, który jest 
głównym miejscem aktywności zespołu.

Dr Paweł Wojtas: 
Naukowo zajmuje się modernizmem, postkolonializmem, anglo-
języczną literaturą współczesną, teorią literacką, studiami nad 

niepełnosprawnością (Disabi-
lity Studies). Aktualnie bada 
dyskurs niepełnosprawności 
w twórczości J.M. Coetzee. 
Członek stowarzyszeń literac-
kich The Coetzee Collective 
oraz International E.M. Forster 
Society. Redaktor prowadzący 
rocznika naukowego Language 
and Literary Studies of Warsaw.
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Splątania roślinno–zwierzęce
Warsztat organizowany we współpracy 
z Ogrodem Botanicznym UW

Jakie rośliny rosną wokół Białej Willi? Z czym mierzą się co dzień? W 
jakie relacje wchodzą z innymi żyjącymi w okolicy organizmami? 
Odpowiedzi na te (i inne) pytania będziemy szukać spacerując, 
dotykając, oglądając rośliny i może zwierzęta gołym okiem i pod 
binokularem, a także słuchając ekologicznych i etnobotanicznych 
opowieści.

Prowadzenie: 
Iwa Kołodziejska – biolożka i antropolożka pracująca w Ogrodzie 
Botanicznym UW.  Prowadzi badania etnobotaniczne, edukuje. 
Uwielbia zgłębiać różnorodność i złożoność relacji społecznych 
i ekologicznych oraz dzielić się swoją fascynacją i wiedzą zdo-
bytą podczas badań. Prowadzi między innymi zajęcia w Centrum 
Sztuki Wspólczesnej U–Jazdowski – „Ogród Miejski Jazdów Natu-
romorficznie, obserwacje terenowe – rośliny zielne”, oraz prelekcje, 
np.: „Roślinna podróż do Dagestanu”.

Monika Dubiel
Dziennikarka, psycholożka i filo-
lożka hiszpańska; doktorantka 
na Wydziale Artes Liberales 
Uniwersytetu Warszawskiego;  
osoba niewidoma.  Od 2016 
pracuje w Fundacji Kultury bez 
barier, gdzie prowadzi szkolenia 
dla pracowników instytucji kul-
tury z zakresu obsługi widza 
z niepełnosprawnością oraz z 
podstaw audiodeskrypcji. Kon-
sultuje usługi dostępu dedyko-
wane osobom niewidomym i 

moderuje  spotkania poświęcone  kulturze i jej dostępności. 
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Joga w ogrodzie

Co drugi dzień festiwalu zapraszamy wszystkich chętnych nieza-
leżnie od poziomu zaawansowania na godzinną jogę pod okiem 
naszej studentki i instruktorki jogi Klaudii Szott. 

Zajęcia gwarantują świadomą pracę z ciałem, której konse-
kwencją jest poprawa sylwetki i samopoczucia. Dzięki zindywidu-
alizowanemu charakterowi Vinyasa Yogi, praktyka dedykowana 
jest każdej i każdemu. W zależności od nastroju i potrzeb grupy, 
ćwiczenia są modyfikowane – na pewno doświadczysz rozcią-
gnięcia i wzmocnienia, niezależnie od tego jakie są aktualne moż-
liwości Twojego ciała.

Prowadzenie:
Klaudia Szott 

studentka Artes Liberales, 
ukończyła 200–godzinny 
kurs instruktorski organizo-
wany przez klub MoyaYoga 
w Gdyni. W związek z jogą 
weszła 6 lat temu. Była 
to miłość od pierwszego 
doświadczenia – zajęcia 
pokazały jej zupełnie inne 
podejście do fizyczności 
– cierpliwe, świadome i 
akceptujące. Oprócz tego 
lubi pisać, robić zdjęcia 
i marzyć.
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Sztuki wizulane wprowadziliśmy w tym roku poprzez 
dwie wystawy: Główną o tytule „Wspólnotyw Wyobrażo-
ne / Imagined Communities”, której koncepcja opiera się 
przede wszystkim na idei sztuki site–specific, oraz towa-
rzyszącą, będącą efektem jednego ze studenckich projek-
tów grupowych „Intertekstualność w (pop)kulturze a sztu-
ka dawna”. 

Wystawione obiekty zachęcają do aktywnego ogldania – 
uczestnictwa, do współ–tworzenia. 

Obie wystawy oglądać można podczas trwania całego 
festiwalu (6–12 maja) w godzinach 9 – 23. 

Planujemy również niezwykły, performatywny wernisaż 
wystawy głównej. 

WYSTA–
WY
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koordynator: Yael Wiśnicki–Levi
zespół: Katarzyna Stefania Dębska, Adam Michał Ostrowski, 
Aleksandra Rajczyk 

WSPÓLNOTY WYOBRAŻONE / 
IMAGINED COMMUNITIES
Wystawa główna

Wernisaż: Wtorek, 7 maja 2019 20:00, 

Ponad 20 projektów, prac, pomysłów, konceptów o charak-
terze site–specific, przemienią przestrzeń jednego z budynków 
Uniwersytetu Warszawskiego – Białej Willi przy ul. Dobrej 72.

Cyborg. Kaplica. Kość. Ogłoszenia. Głosy. Wiersze. Zwierzęta.. 
Sufit, ściany, podłogi, szyby…

Niektóre dotykalne, poruszalne, niektóre zapraszające 
do tworzenia.

Wystawę można oglądać przez cały tydzień festiwalu, lecz 
wyjątkowy performans – wernisaż oraz specjalne wydaw-
nictwo powstające na potrzeby wystaw pojawią się jedynie 
podczas wernisażu. Spojrzeliśmy na Białą Willę jako na poten-
cjalne pole rozwoju twórczej aktywności oraz nowe teryto-
rium do zgłębiania pojęcia wspólnoty, również tymczasowej 
i niematerialnej (niefizycznej). Stawiamy na wykorzystanie 
istniejących obiektów i przestrzeni w obrębie budynku jako 
inspiracji mających na celu nowe zdefiniowanie, zrekonstru-
owanie czy przekształcenie przestrzeni.
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INTERTEKSTUALNOŚĆ W (POP)KULTURZE 
A SZTUKA DAWNA
Interaktywna wystawa towarzysząca

Poniedziałek – Niedziela, 6–12 maja 2019, s. 13

Sala 13 zaaranżowana zostanie jako „Ogród Rozkoszy Ziem-
skich” przestrzeń odpoczynku i relaksu na czas całego festi-
walu. Jednak i dla Gości ogrodu zaplanowaliśmy artystyczno – 
intelektualne doświadczenie, efekt pracy jednej z grup.

Uznaliśmy, że intertekstualność to podstawowa kategoria, 
konieczna do zrozumienia sztuki współczesnej, sztuki two-
rzonej i odbieranej dzisiaj. 

Prezentujemy zatem mapy inspiracji – interpretacji 
– intertekstów. 

Proponujemy powiązania nieoczywiste, mamy nadzieję, 
że  zachęcimy do śledzenia własnych ścieżek i wytycznanie 
osobistych map. 

Vaporwave, Wenus z Cupertino i Mural „Boże strzeż mnie 
przede mną” i inne – spróbuj zmapować je razem z nami...
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SCENA
OTWARTA

koordynator: Dawid Kiljański
zespół: Paulina Durakiewicz, Inga Szemaeva

Scena Otwarta to czas prawdziwego spotkania Twórców i Publicz-
ności. Zaplanowaliśmy występy, ale każdy, kto przyjdzie, może 
powodowany chwilą wystąpić – z artystycznym komentarzem do 
twórców, 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 kon-
templacji mogli sami wstąpić na scenę. Muzyka i poezja, sztuka 
słowa i bezsłowia, taniec, tradycja i nowoczesność, plan i  impro-
wizacja – wszystko to we wspólnocie tych, którzy się spotkają. 
Występują: Hubert Będkowski, Ida Dzik-Nowak, Mariusz Hołownia, 
Kasia Siekańska, Dominika Filipowicz, Julia Gołaszewska i Michał 
Mioduszewski, Iuno Crista, Adam Ostrowski, Dawid Kiljański.

Czwartek,
9 maja 2019
godz. 20:30
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SPEKTAKL
WYZWOLENIESPEKTAKL
WYZWOLENIE:
RAPORT SCENICZNY

koordynator: 
Adam Ostrowski
zespół: Minerwa Wdzięczkowska
 
Nasz duet ma na celu zadbanie o obecność Teatru „Gardzienice” 
na Festiwalu Sztuk Wyzwolonych. Wydział „Artes Liberales” współ-
pracuje z Włodzimierzem Staniewskim od lat. Jesteśmy zwią-
zani z jego pracownią Ekologii Teatru, którą reprezentujemy na 
Wydziale. W tym roku przedstawiamy „Wyzwolenie: Raport Sce-
niczny” – serię etiud opartych na wielkim dramacie Stanisława 
Wyspiańskiego oraz notatek z zajęć ukazujących recepcję utworu 
zebranych w twórczą, zabawną całość przez zespół studentów 
Artes Liberales.
OBSADA: Minerwa Wdzięczkowska, Karolina Francisco, Ida Zając, 
Katarzyna Lipińska, Wojciech Szymanik, Adam Ostrowski. 

Czwartek,
9 maja 2019
godz. 20:00
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koordynator: Maria Szatkowska 
zespół: Adrianna Smyk, Zuzanna Sawińska, Łukasz Mańkowski

Projekcja filmu „Monument” w reżyserii Jagody Szelc otworzy 
tegoroczną Noc Filmu. Po projekcji spotkamy się z samą reżyserką 
oraz Dr Michałem Oleszczykiem – krytykiem filmowym, filmo-
znawcą, który poprowadzi rozmowę, spotkanie, dyskusję wokół 
filmu i tematu festiwalu. 

Grupa organizująca wydarzenia związane z kinematografią  to Koło 
Naukowe Badania i Tworzenia Filmów „Cięcie”. Powstało ono z 
inicjatywy studentek i studentów Kolegium Artes Liberales UW. 
Stworzyliśmy „Cięcie” w wyniku potrzeby ukształtowania prze-
strzeni dla wykładów, spotkań, dyskusji, debat akademickich, 
pokazów oraz warsztatów poświęconych sztuce filmowej.

Środa, 8 maja 2019, godz. 18:30

FILM I 
SPOTKANIE
„MONUMENT”
REŻ. JAGODA SZELC
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Oto juwenaliowy konwent miłośników gier!  ZSS Wydziału “Artes 
Liberales” i KN Badania Gier “Alea” zapraszają wszystkich stu-
dentów na trzecią edycję wspólnego grania. W programie larpy, 
sesje rpg oraz planszówkowy Games Room z turniejami. Serce 
wydarzenia to wykłady znamienitych gości z branży gier. O róż-
nych aspektach ich pracy usłyszycie w świetle hasła tegorocznej 
edycji: “Wspólnoty”. Obok wykładów kapituła Quentina zaprasza 
na intensywne warsztaty pisania scenariuszy do tabletop rpg. 
Szczegóły na facebooku: ”Gronalia 2019”.

Przygotowanie: Michał Grabowski, Minerwa Wdzięczkowska, 
Katarzyna Julke-Bogacka, Karol Popow, Marta Sawińska, Agnieszka 
Rudak, Aleksandra Makowska, Jan Święcicki, Maciej Sznurkowski, 
Dominika Filipowicz,  Zofia Pisarska, Joanna Kosiorek.
Quentinarium: Maria ,,Merry” Piątkowska,  Marek Golonka
Opieka podczas wydarzenia: KN Badania Gier ,,Alea”, ZZS ,,Artes 
Liberales”,  studenci ,,AL” i przyjaciele.  

10 – 11 maja 2019 
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WSPARCIE
ORGANI-
ZACYJNE
Przy organizacji festiwalu pracowało wiele niezwykłych, 
twórczych osób zarówno Studentów i Studentek Wydzia-
łu „Artes Liberales” jak i MISH oraz MISMaP, pracowników 
Uniwersytetu i Przyjaciół należących do „Galaktyki Artes 
Liberales”.

Organizatorzy festiwalu mieli w tym roku możliwość 
uczestniczenia w eksperymentalnych, warsztatowych 
zajęciach „Zarządzanie Projektami”, które zgodziła się 
poprowadzi dr Maria Wiśniewska. Ten wyjątkowy pomysł, 
zapoczątkowany przez Opiekunów Festiwalu, wzbogacił 
doświadczenie organizacji o wiedzę z zakresu zarządza-
nia i metarefleksję nad istotą działań projektowych, dzięki 
czemu oddolna inicjatywa studencka mogła stać się rów-
nież konkretnym doświadczeniem edukacyjnym. 

Wszystkim Organizatorom i Organizatorkom serdecznie  
DZIĘKUJEMY!
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PATRONKI FESTIWALU

Prof. Maria Poprzęcka
Wybitna historyk sztuki patro-
nuje wydarzeniom arty-
stycznym, które dzieją się w 
ramach Festiwalu Sztuk Wyzwo-
lonych. Profesor służy radą w 
kwestiach merytorycznych i 
pomaga w promowaniu Festi-
walu w instytucjach kultury.  

Prof. Agata Zalewska
Zastępca dyrektora Kolegium 
Artes Liberales, literaturoznaw-
czyni specjalizująca się w kul-
turze i literaturze drugiej połowy 
XIX wieku oraz wieku XX. 
Przy organizacji Festiwalu 
czuwa nad tym, aby Festiwal 
mógł współistnieć z życiem 
naukowym Wydziału i troszczy 
się o to, by jego program mery-
toryczny wpisywał się w idee 
przyświecające Artes Liberales. 
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DORADCA 

OPIEKUNOWIE 

dr Maria Wiśniewska
Apollinowi towarzyszyło dzie-
więć Muz, organizatorom 
Festiwalu zaś jedna, dotych-
czas nieopisana – Muza Zarzą-
dzania! Dzięki Doktor Wiśniew-
skiej odkrywaliśmy artystyczne 
aspekty organizacji. Zarówno 
w czasie zajęć, jaki i przy całym 
procesie powstawania tegorocz-
nego Festiwalu Profesor nieza-
wodnie służyła nam wiedzą, 
radami, doświadczeniem i 
wsparciem. Dzięki jej pomocy 
Festiwal jest w tym roku ponad 
dwukrotnie większy niż rok 
temu!

Zuzanna Wiśnicka–Tomalak, 
Jan Podniesiński
Doktoranci Wydziału „Artes 
Liberales”, pamiętający moment 
narodzin idei Festiwalu. Od tam-
tego czasu idea wciąż rośnie 
i mówi coraz więcej (głównie 
Wspólnocie Profesorów i Stu-
dentów, ale nie tylko). Twierdzi, 
że kiedy dorośnie, chciałaby być 
ogólnopolska. Doktoranci bez-
warunkowo ją w tym wspie-
rają, troszcząc się w jej imieniu 
o każdy aspekt komunikacji 
wewnętrznej oraz zewnętrznej.
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FINANSE

LOGISTYKA

koordynator: Zofia Pisarska 

Zosia, osoba dbająca o to, żeby 
wydarzenia Festiwalowe mogły się 
odbyć w swoim miejscu i czasie. 
Panowanie nad artesową prze-
strzenią nie jest łatwe, ale robi, co w 
jej mocy!

koordynator: Minerwa Wdzięczkowska
zespół: Zuzanna Majorczyk 

Zarządzamy środkami finansowymi Festiwalu.

Troszczymy się o to, by wszystkie grupy organizacyjne było stać 
na  tworzenie Festiwalu bogatego w artystyczne i naukowe 
doznania.
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REAGOWANIE KRYZYSOWE

PROMOCJA

koordynator: Inga Szemaeva

Wspiera inne grupy organizacyjne 
w najtrudniejszych momentach 
procesu powstawania Festiwalu, 
gdy wszelka nadzieja zdaje się 
zawodzić Inga sprawia, że pozornie 
niemożliwe staje się proste i 
oczywiste.

koordynator: Karolina Doneth Francisco
zespół: Agnieszka Mysiak–Wrzeszcz, Monika Trippenbach, 
Adrianna Bartoszek, Patrycja Szybowska, Maria Pyznar

Dbamy o to, by każdy zainteresowany dowiedział się o Festiwalu 
Sztuk Wyzwolonych. Jeżeli przeczytacie, zobaczycie, usłyszycie 
cokolwiek związanego z Festiwalem, wiedzcie, że  maczałyśmy  
w tym palce. 
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DOKUMENTACJA

GRAFIKA

koordynator: Klaudia Szott
zespół: Zuzanna Majorczyk

Zajmujemy się fotograficznym udokumentowaniem wydarzeń, 
zdarzeń i osobliwości, które będą tworzyły się w  ramach Festi-
walu Sztuk Wyzwolonych. 

koordynator: Weronika Wiśniewska
zespół: Amel Mana, Jan Franciszek Wiśniewski

Zajmujemy się oprawą graficzną tegorocznego Festiwalu Sztuk 
Wyzwolonych. Plakaty, ulotki, banery, zakładki do  książek oraz 
grafiki promujące festiwal są naszym dziełem. 

Jak Wam się podoba(ją)?
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WARSZTATY

PRZESTRZEŃ RELAKSU

koordynator: Zuzanna Wiśnicka–Tomalak
zespół: Jan Podniesiński, Agata Chudoba, Kamil Kołodziński

Kochamy edukację, nauczanie i uczenie się. Sprawiliśmy, że pod-
czas festiwalu każdy chętny może za darmo rozwinąć się w naj-
bardziej zaskakujących, twórczych kierunkach! 

zespół: Dawid Kijański, Paulina Durakiewicz
Organizujemy salę numer 13, zwaną „Ogrodem Rozkoszy Ziem-
skich”. Kawa, herbata, przekąski, wygodne lokum i  ozdobiona 
przestrzeń odpoczynku – to nasze zadanie!
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OGRÓD

koordynator: Szura Bruni
zespół: Jan Rutka, Dorian Widawski, Marlena Wilczak, Katarzyna 
Stefania Dębska, Yaelle Vishnizki–Levi

Grupa zajmuje się aranżacją przestrzeni ogrodowej na czas 
trwania Festiwalu. W założeniu ma ona pełnić funkcje relaksa-
cyjno–rozrywkowe, jak również edukacyjne – w ogrodzie odbędą 
się warsztaty, pokazy filmów i dyskusje.



Wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu Sztuk Wyzwolonych 
odbywają się w „Białej Wilii” Wydziału „Artes Liberales”

przy ul. Dobrej 72 w Warszawie

www.introfestal.wordpress.com


