
HARMONOGRAM    FESTIWALU    DE-NOVO   2011 
SZTUKATAK

9  LIPCA Otwarcie Festiwalu De-

Novo „SZTUKATAK” 
Dynów 2011

-  godz.  16.00  –  17.00 –  WYSTAWA prac  z  konkursu 
plastycznego  „Jak wyglada  Twój  raj?  I  rozdanie  nagród. 
Prowadzenie  Ewa  Woźniak.  Konkurs  skierowany  do 
mieszkańców Dynowa i okolic. 
-  godz.  17.00 –  19.00: GRAFFITI w plenerze;  „Byki  i 
Anioły?”.  Prowadzenie  Cezary  Hunkiewicz.  Zaproszony 
artysta  zaprojektuje  wraz  z  młodzieżą  rysunek,  który ma 
znaleźć  się  na  jednej  ze  ścian  GS  Dynów.  Następnie 
podczas otwarcia festiwalu zostanie on wykonany wspólnie 
z młodzieżą dynowską. 
- godz. 19.00 KONCERTY: Bocca Della Verita z Dynowa 
i Zespół STELA SQUAT z Krakowa 

10 LIPCA -
 5 SIERPNIA

6 i 7 
SIERPNIA 
PREMIERA!

Próby do spektaklu 
plenerowego 
„Księga Raju” scenariusz 
na podstawie powieści Icyka 
Mangera

W spektaklu wezmą udział  mieszkańcy Dynowa i okolic, 
studenci  szkół  artystycznych,  aktorzy,  scenografowie 
i muzycy oraz zespół MATRAGONA z Sanoka.

Reżyseria Magda Miklasz
Scenografia Ewa Woźniak

16 i 17 
LIPCA
12:30- 15:00

Warsztaty 
„Pogórze Ekspress”

Fabryka Wyobraźni

Fabryka Wyobraźni – warsztat działań teatralnych z 
elementami tańca  współczesnego. Prowadzący: Kamila 
Kuboth i Justyna Król, 

                   Opis:
Celem  prowadzonych  warsztatów  z  tańca  współczesnego  jest  
zwiększanie  szeroko  pojętej  świadomości  ciała.  W  myśl  tego 
terminu  uczestnicy  będą  mieli  okazję  pracować  nad  izolacją  
poszczególnych  części  ciała  oraz  wysyłanie  z  nich  impulsów  
wprawiających  ciało  w  ruch.  Czemu  również  towarzyszy  
doskonalenie  koordynacji  ruchowej,  przełamywanie  barier  na 
poziomie  ciała  i  umysłu  oraz  poznawanie  własnej  sprawności 
fizycznej.

16 LIPCA 
19:00

Spektakl
• „Guzik” 
• „W kółko”

Spektakl Natalii Zduń i Pauliny Czarneckiej-  studentów 
Akademii Teatralnej, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w 
Białymstoku:
-„Guzik” na podstawie powieści Koralina Neila Daimana
-„W kółko” – spektakl autorski

23 i 24 
LIIPCA
12:30- 15:00

Warsztaty 
„Pogórze Ekspress”

Warsztaty Cyrkowe

Warsztaty Cyrkowe. Prowadzenie: Jacek Timingeriu , 
Kasia Kapela, 

Opis:
W  trakcie  proponowanego  przez  nas  warsztatu  będzie  można  
spróbować swoich sił w żonglowaniu i manipulowaniu piłeczkami,  
kijami,  poi  (piłeczki  na  sznurku),  diabolo,  nauczyć  się  
utrzymywania równowagi  na nisko zawieszonej  linie,  rola-bola,  
rowerku jednokołowym oraz na szczudłach. Uczestnicy warsztatu  
dowiedzą  się  także  jak  prostym i  tanim sposobem zrobić  sobie 
piłeczki do żonglowania. 



23 LIPCA Wystawa fotografii i film 
„Kapliczki”. 

Prowadzenie: dr Waldemar Frąckiewicz UMCS w Lublinie
Opis:

Te 200 zdjęć – wybranych z tysięcy – to nie tyle inwentaryzacyjne  
dokumenty,  co  artystyczne  obrazy  przedstawiające  życie 
kapliczek: przedmiotów i ludzi z nimi. Dzięki fotografiom możemy 
zajrzeć  do  wnętrza  tych,  których  nie  mieliśmy  śmiałości  lub  
możliwości  otworzyć.  Zobaczymy  tam  jakby  surrealistyczne 
scenografie tworzone ręką ludzką, przyrody i upływającego czasu. 
Zadziwiają ludzkie zabiegi. Wstrząsają oddziaływania natury, by  
nie  powiedzieć:  życie  przedmiotów  widzianych  z  bliska.  
Fotografie utrwaliły również świątki, krzyże, które już nie istnieją. 
Od  wiosny  do  zimy  2010  zdjęcia  wisiały  między  drzewami  
podlubelskiego lasu.

24 LIPCA
19:00

Pokaz studenckich etiud 
filmowych

Ola Gronowska,  Małgorzata Wojtkowiak

30 I 31 
LIPCA
12:30- 15:00

Warsztaty 
„Pogórze Ekspress”

Warsztaty bębnowe

Warsztaty bębnowe-integracja poprzez rytm i śpiew. 
Prowadzenie  Dominik Muszyński i Ola Gronowska

Opis:
Gra na bębnach jest niebanalnym sposobem osiągnięcia stanu 
relaksu. Dzięki możliwości tworzenia muzyki, możemy lepiej  
poznać siebie, nabieramy przy tym inspiracji i sił do działania.  
Grając w grupie, uczymy się empatii, słuchania innych oraz 
własnego, pierwotnego rytmu. 

30 LIPCA
19:00- 22:00

Koncert zespołu „Korjen” i
Jam session!

Zespół „Korjen” Chechy i jam session: Ola Gronowska, 
Ania Stela, Bartek Pacan, Weronika Krówka, Piotr Dżuła, 
Bocca della Verita, Justyna Król 

6 i 7 
SIERPNIA
20:30

Premiera spektaklu
„KSIĘGE RAJU” wg. 
Icyka Mangera

Spektakl

Półkolonie  teatralne w Dynowie – Program „Lato w teatrze” od 18.07 do 
31.07. www.latowteatrze.pl 
Program  Lato  w teatrze obejmuje  dofinansowanie  działań  teatralnych  dla  dzieci  i  młodzieży  o  charakterze 
półkolonii,  realizowanych w teatrach w okresie wakacyjnym.  Jednostką realizującą jest  Instytut  Teatralny im. 
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
Celem  programu  Lato  w  teatrze jest  opracowanie  atrakcyjnej  oferty  wakacyjnej  o  charakterze  teatralnym. 
Wspólna aktywność twórcza jest dla młodych ludzi szansą na poznanie swoistego rodzaju „alfabetu sztuki teatru”, 
na  samodzielne  zastosowanie  w praktyce  języka  teatru  i,  co  najważniejsze,  na  wyrażenie  siebie  poprzez  akt 
twórczy. Natomiast profesjonalni artyści, pracując z dziećmi i młodzieżą, mogą podzielić się swoimi zawodowymi 
kompetencjami, mają szansę zaprezentować swoje dotychczasowe projekty, mogą poznać potrzeby i wrażliwość 
młodej widowni. Dzięki realizacji programu Lato w teatrze teatr w sezonie wakacyjnym może stać się prężnym i 
atrakcyjnym ośrodkiem działań twórczych i edukacyjnych, zyskując sobie tym samym nowych widzów, którzy 
być może w ciągu sezonu z różnych przyczyn nie uczestniczą w życiu kulturalnym.

Premiera Spektaklu plenerowego „Księga Raju”, 6 i 7 sierpnia, godz. 20.30 teren stacji 
kolejki wąskotorowej w Dynowie

„Księga Raju” - Icyka Mangera to powieść, oparta na chasydzkiej  legendzie,  według której  zanim człowiek 
przyjdzie na świat jest aniołkiem w raju. A  tuż przed urodzeniem aniołek dostaje prztyczka w nos, aby zapomnieć 
o tym innym świecie i urodzić się bez obrazu utraconego raju.
Icyk Manger stwarza postać aniołka Szmula Aby, który sprytem unika prztyczka w nos i przychodząc na świat 
dokladnie pamięta jak wyglądał świat wieczny  i co tam się wydarzyło. Rajskie opowieści aniołka są nasiąknięte 
chasydzką filozofią i humorem.
Spektakl nasz nie będzie tylko odtworzeniem historii Szmula Aby. Tak jak dla  Icyka Mangera  rajskie opowieści 
są tylko pretekstem do pokazania ziemskiego świata ze wszystkimi jego wadami, namiętnościami, stereotypami 
tak  chciałabym,  aby  Księga  Raju  stała  się  dla   nas  punktem  wyjścia  do  stworzenia  spektaklu,  w  którym 
spróbujemy poniekąd uchwycić kondycje duchową współczesnego człowieka.

http://www.latowteatrze.pl/


Raj  Icyka  Mangera  to  nic  innego,  jak  widziany  chasydzkimi  oczami  obraz  wielokulturowej  prowincji    we 
wschodniej Europie z czasu przed II wojną światową. (Księga Raju została wydana w 1939 roku). Chciałabym 
ten obraz zderzyć z współczesnym wyobrażeniem raju  ludzi  którzy żyją  na tych samych terenach.   Rajska 
metafora ziemskiego życia stwarza dystans, który pomaga obiektywnie przyjrzeć się nam samym i przyznać się do 
naszych słabości ze specyficznym dla kultury żydowskiej przymrużeniem oka (Magdalena Miklasz – reżyser).


