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Witajcie

na oficjalnej stronie 6. edycji naszego festiwalu STN:ORT,
który odbywać się będzie w dniach 8-14.08.2022 w
Sztynorcie (koło Węgorzewa), na Pojezierzu Mazurskim!
Tegorocznym motywem przewodnim jest “Gościnność” i
cieszymy się, że możemy podzielić się z Wami wieloma
gościnnymi chwilami. Jak zawsze będziemy świętować z
dobrą muzyką, sztuką, debatą i dziedzictwem wokół
starego Dworu Sztynort (dawniej Steinort).
Przyjdź z przyjaciółmi, rodziną lub po prostu samemu i
poznaj nowych i starych przyjaciół w Sztynorcie.
STN:ORT FESTIVAL zaprasza osoby w każdym wieku,
stawia na różnorodność i dialog. Dzięki prywatnym
darom, finansowaniu i wsparciu Lehndorff-Gesellschaft
Steinort e.V., Stiftung für Deutsch-Polnische
Zusammenarbeit - Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej, Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege &
Denkmalschutz, Nowy Sztynort, Gmina Węgorzewo i inni,
a także ciężkiej pracy stażystów FairerTales i
wolontariuszy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, Duke Award Programme, LehndorffGesellschaft Steinort e.V. i Stowarzyszenia Tratwa,
wydarzenie jest bezpłatne.
Dołącz do naszych tradycji, takich jak Wielka Zupa,
Debata Okrągłego Stołu oraz Jam Session. Weź również
udział w naszych nowych projektach, takich jak wspólny
projekt artystyczny “Zaungast”, Spacer Sensoryczny i
Kawiarnia Poetycka.
Z pozdrowieniami, zespół STN:ORT Festiwal 2022.
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GOŚCINNOŚĆ – Temat edycji

Aproksymacja: ponowna nauka gościnności
Drzwi do starego pokoju gościnnego otwierają się z
początku niechętnie, zawiasy skrzypią, nie były
używane od jakiegoś czasu i wymagają smarowania.
Wchodzisz w pośpiechu i otwierasz okno, żeby
wypędzić stęchłe powietrze, wstrząsasz pościelą, a
promienie słońca przebijają się przez błyszczącą
chmurę tańczących drobinek kurzu. Szybko, czajnik
piszczy, ciasto wyrasta, rosół paruje swoimi
aromatycznymi zapachami w każdym kącie kuchni,
wykradając się na korytarz.
Krajobrazy mijają, niektóre w pośpiechu, niektóre
żmudnie powoli. Dłonie ci drętwieją, kark twardnieje
od ciężaru bagażu. Spieszysz się, żeby gdzieś dotrzeć,
a przynajmniej - gdzie indziej. Twoje wewnętrzne
oczy podróżują razem z Tobą, ale rzadko kiedy ich
prędkość utrzymuje rytm podróży, są niespokojne raz opierają się fizyce lokomocji podróżując do tyłu,
raz niecierpliwie podróżują do przodu, raz całkowicie
wymykają się z linearności świata, by dryfować w
nieograniczone sfery fikcji.
Z każdym wdechem zmniejszają się nasze odległości,
z każdym wydechem czas i przestrzeń powoli
zapadają się, aż zaczynają się łączyć rozmarzając i
stapiając się ze sobą. A zawias skrzeczy ochrypłym
powitaniem, para z rosołu ciekawie przeszukuje
gęste włókna płaszcza z wełny jagnięcej, walizka
opada zmęczona na świeżo wyczyszczone panele
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gościnnej izby. Dłonie nieśmiało owijają się wokół
filiżanek, łyżki mieszają niecierpliwie, aż ziarna cukru
rozpuszczą się, by osłodzić chwilę, a języki rozgrzeją
się do rozmowy.
Z gospodarzami i gośćmi jest trochę jak z rodziną.
Często nie wybierasz członków, a jednak musisz się
dogadać i jakoś wszyscy oczekują, że będziesz kochał
tego, kogo gościsz lub ugościsz. Podobnie jak relacje
między rodzicami i ich dziećmi, te między
gospodarzami i gośćmi mają charakter pielęgnacyjny
i edukacyjny, a ich podstawowe zasady to strony
drobnego druku o wzajemnych obowiązkach i
zależnościach. W wielu przypadkach nie jest to opcja,
ale pilna konieczność, czasem sprawa życia i śmierci.
Niektórzy mówią, że nawet małżeństwo jest
łatwiejsze do opanowania niż gościnność.
Oblicza gościnności w Sztynorcie i nie tylko
Tegorocznym tematem STN:ORT 2022 jest,
wcześniej wspomniana - gościnność. Każdy, kto zna
Sztynort, ma w zanadrzu opowieść o spotkaniach,
lokalnych mitach lub historiach, które wiązały się z
jakąś formą gościnności w Sztynorcie i okolicach. Czy
to w kuchni sąsiada, w porcie, na jachcie, czy w
pałacu - to miejsce było wyjątkową sceną do
praktykowania niezwykle barwnej palety spotkań
gościnnych - w całej swojej długiej historii i obecnie.
Te kolory nie są wszystkie jasne i błyszczące, ale
niosą ze sobą sporą część mętności i ponurości. Sam
pałac był sceną dla różnego rodzaju przyjmujących
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gości - o różnym poziomie inności. Niektórzy goście
są z dumą zapisywani w pałacowych księgach, inni
wspominani są z wyrzutami sumienia i złośliwością nie każdy pozorny akt gościnności wydawany jest z
pełnym sercem. Jeśli interesuje Was historia
gościnności w Sztynorcie, powinniście wybrać się na
naszą specjalną festiwalową wycieczkę, w której
opowiemy Wam lokalne historie gościnności. A może
macie swoją własną historię ze Sztynortu lub okolic,
którą chcielibyście się podzielić?
Teorie na temat gościnności
Niejeden intelektualista próbował ustalić, w jaki
sposób gościnność jest możliwa (lub dlaczego, w
rzeczywistości nie jest), jakie są warunki, które ją
generują i w jakiej relacji znajdują się ci, którzy w niej
uczestniczą. Francuski filozof Jacques Derrida, jeden
z bardziej sceptycznych, twierdził, że gościnność
sama w sobie jest paradoksem: domaga się
otwartości, jednocześnie sprawując kontrolę,
zawiera w sobie niemożliwe do pogodzenia elementy
wrogości i gościnności w jednym spotkaniu.
Antropolog Tom Selwyn zgodził się z Jacquesem
Derridą, że gościnność ma obie strony: witającą i
zawierającą, ale następnie zaproponował, że istnieje
jeden kluczowy element, który Derrida pominął w
tym równaniu: magia, która może się wydarzyć w
chwilach gościnności i pogodzić przeciwieństwa. Jest
jakiś rodzaj magii w gościnności, nie sądzisz?
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Derrida pomyślał jednak o jeszcze jednej ważnej
rzeczy, a mianowicie o tym, że nie tylko ludzie mogą
być częścią spotkań gościnnych, ale także inne
stworzenia: dlatego włączył do swojej dyskusji
duchy, zwierzęta i rośliny jako potencjalnych
gospodarzy lub gości.
Wycieczka: Gościnność według Immanuela Kanta
Ponad dwa wieki wcześniej, niedaleko Sztynortu,
jeden z najbardziej wpływowych przedstawicieli
europejskiego Oświecenia rozwinął innowacyjne i
krytyczne rozumienie tego, jak przekształcić
gościnność w użytkowe prawo człowieka: mowa o
Immanuelu Kancie w Królewcu (Königsberg). W
swoim słynnym dziele Perpetual Peace. A
Philosophical Sketch, Kant umieścił gościnność jako
jedno z niezbędnych praw człowieka. Niemniej
jednak, nie do końca wierzył, że realistyczne jest
myślenie, że uniwersalne prawo do bycia
goszczonym może zostać wprowadzone na całym
świecie. To, jak sądził, wymagałoby zbyt wiele od
ludzkiej dobroci. Proponował raczej, aby postrzegać
gościnność w kategoriach politycznych jako coś
innego: jako prawo człowieka do odwiedzenia
dowolnej części świata i zaoferowania swojego
towarzystwa tym, którzy mieszkają w odwiedzanym
miejscu. Odwiedzani mieli prawo odrzucić lub przyjąć
tę ofertę, a jeśli czyjaś wizyta byłaby szkodliwa dla
egzystencji odwiedzanych, mogli odesłać gościa.
Kant oparł tę myśl na założeniu, że pierwotnie żaden
człowiek nie miał większego prawa do konkretnego
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miejsca niż inny. Z pewnością wiedział też, że w
czasach, w których żył, ludzie nie byli już wolni, by
żyć tam, gdzie im się podobało. Uznał, że
społeczeństwa musiały się dostosować do wzajemnej
ciągłej obecności na poszczególnych częściach ziemi.
Ale myśląc o podstawach bycia człowiekiem i
dzielenia się planetą, zasugerował, że prawem
człowieka powinna być możliwość odwiedzania
innych społeczeństw i części planety. Możemy czytać
ten pomysł na różne sposoby i krytykować go, ale
spróbujmy spojrzeć na niego w kontekście dalszej
twórczości Kanta: jego propozycja wyraźnie
opowiada się za spotkaniami między jednostkami i
społeczeństwami oraz za wymianą gospodarczą i
handlem. Jednocześnie jednak bezpośrednio
krytykuje on eksploatacyjną politykę imperialnego
Zachodu. Oburza go fakt, że narody handlowe
utożsamiają akt odwiedzin z aktem podboju. Dla
niego jest to nieakceptowalne.
Kant jasno stwierdza, że traktowanie czyjejś ziemi
jak niczyjej i podporządkowywanie sobie ludzi na ich
ziemiach przy użyciu przemocy mówi jednoznacznie
o niegościnnym, nietolerowanym zachowaniu, które
przynosi niesprawiedliwość, ucisk i zwiększa
przemoc. Próbując przeciwstawić się takim
egoistycznym, eksploatacyjnym praktykom,
proponuje koncepcję prawa do odwiedzin, swoją
polityczną wersję gościnności. Taka forma kontaktu,
spotkania i potencjalnej wzajemności przyczyniłaby
się do powstania pokojowego społeczeństwa
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światowego, jak sądzi - w przeciwieństwie do polityki
jego zachodnich rówieśników.
Powrót do Sztynortu
W ramach naszego festiwalowego tematu uznajemy,
że gościnność, prywatnie, a zwłaszcza publicznie, jest
polityczna. I że warto walczyć o takie formy
gościnności, które są inkluzywne, odpowiedzialne i
zrównoważone. Zapraszamy do świętowania idei
gościnności, które są karmione solidarnością i które
są odporne na wszelkie formy rasizmu.
Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasi muzycy,
prowadzący warsztaty, wolontariusze oraz rezydenci
artystyczni naszego programu rezydencyjnego
"Zaungast" wspierają i współtworzą z nami tę wizję w
tym roku. I pragniemy, abyście Wy, widzowie,
dołączyli do nas w duchu gościnności, jako goście,
jako gospodarze, jako ludzie!
Dr Hannah Wadle, założycielka i dyrektorka
kreatywna STN:ORT Festival.
Wymienona literatura:
· Tom Selwyn (2011). An Anthropology of
Hospitality (Ch. 2) In: Lashley, C. and Morrison,
A.J. (2011). In search of hospitality : theoretical
perspectives and debates. Oxford: Routledge,
37-56.
· Jacques Derrida and Dufourmantelle, A. (2000).
Of hospitality. Stanford, Calif: Stanford
University Press.
· Immanuel Kant (1903). Perpetual peace : a
philosophical essay, 1795 (Zum ewigen Frieden).
London: S. Sonnenschein.
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Otwarcie STN:ORT Festival i Piknik bez
granic
Poniedziałek,
Scena
19:00/ Koncert
08.08.2022
pałacowa
Nasz zespół przedstawi temat festiwalu i zaprosi
wszystkich gości na zbiorowy piknik na pałacowym
trawniku. Przynieście własne jedzenie i napoje, aby
podzielić się nimi z przyjaciółmi i nieznajomymi!
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Koncert: Ania Broda z Zespołem

Poniedziałek,
Scena
19:00/ Koncert
08.08.2022
pałacowa
Muzyczne otwarcie festiwalu czyni warmińska
wokalistka, multiinstrumentalistka i kompozytorka
Ania Broda z zespołem.
Ania Broda - kompozytorka, autorka tekstów,
aranżerka, multiinstrumentalista i wokalistka
posługująca się techniką białego śpiewu – techniką
wokalną typową dla muzyki ludowej. Już w szkole
średniej pasjonowały ją jazz oraz muzyka klasyczna.
Wiele lat swojego życia zajmowała się polską muzyką
tradycyjną, a od ponad dekady komponuje własne,
autorskie brzmienia. Od 2011 r. nagrywa i koncertuje
z autorskimi i około-folkowymi projektami
13

muzycznymi. Wiele wspaniałych utworów powstało
we współpracy z zespołami takimi jak Bractwo
Ubogich, Kapela Brodow czy grupa Sploty. Tworząc
w dużej mierze z myślą o dorosłych odbiorcach nie
zapomina jednak o najmłodszych, do których to
właśnie skierowane są jej liczne kompozycje.
Anna pracuje nad bardzo różnorodną w formie
muzykę autorską, będącą unikalnymi kompozycjami
inspirowanymi muzyką tradycyjną, folkiem, jazzem
oraz wieloma innymi oryginalnymi brzmieniami. Jej
muzyka nie wyznacza granic, uwielbia łączyć siłę
wyśpiewywanych słów z dynamiczną wokalizą oraz
magią nieoczywistych melodii. Jak mówi sama
kompozytorka:
„Inspiracją jest dla mnie piękna poezja – szczególnie ta
nieobliczalna i zagadkowa, w której dźwięczą słowa.
W muzyce szukam nastrojów, kolorów, tajemnic.
Każda moja nowa płyta to oddzielna bajka”.
W trakcie Festiwalu STN:ORT będziecie miały i mieli
okazję uczestniczyć w koncercie Anny Brody.
Spotkacie ją najprawdopodobniej w towarzystwie
któregoś z licznych instrumentów, takich jak cymbały.
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Życie ponad Granicami i Płotami

Prof. Zbigniew A. Kruszewski, El Paso (Texas) w rozmowie z
Prof. Dieter Bingen (Kolonia, Niemcy)

Wtorek,
09.08.2022

Scena Mesa

17:00/
Rozmowa
19:00/
Koncert

Biografia prof. Zbigniewa A. Kruszewskiego to los
człowieka pogranicza, który swym życiem świadczy o
możliwościach i potrzebie przełamywania granic
dzielących ludzi i narody oraz o konieczności
budowania mostów między nimi.
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Spotkanie w ramach Festiwalu STN:ORT 2022
odbędzie się we wtorek 9 sierpnia 2022 r. o godz.
17:00 w Restauracji Mesa, Pensjonat Sztynort, w
Sztynorcie.
Zbigniew Anthony Kruszewski (ur. 1928)
W 1943 roku wstąpił do Szarych Szeregów, gdzie
przyjął pseudonim "Jowisz" i pełnił funkcję
harcmistrza. Po wybuchu Powstania Warszawskiego
walczył w Śródmieściu Południowym, a następnie
został przeniesiony do Komendy Głównej Szarych
Szeregów. Aresztowany przez Gestapo w Wilanowie,
uciekł podczas transportu i przedostał się na
Mokotów. Po upadku walk powstańczych opuścił
Warszawę i został przewieziony do Stalagu X B w
Sandbostel. Po wyzwoleniu przedostał się do
Holandii, następnie przez Francję do Włoch, gdzie
został przyjęty do drugiego Korpusu Polskiego i
przydzielony do dwunastego Pułku Ułanów
Podolskich.
Po demobilizacji postanowił pozostać na emigracji,
wyjechał do Londynu i studiował w szkole nauk
politycznych. Działał w polskim harcerstwie i polskim
ruchu wolnościowym "Niepodległość i Demokracja",
a w 1952 r. zdecydował się na wyjazd do Stanów
Zjednoczonych. Na Uniwersytecie w Chicago uzyskał
doktorat z filozofii na podstawie rozprawy o
powojennej zmianie granic Polski. W 1972 roku
uzyskał tytuł profesora zwyczajnego na
Uniwersytecie Texas at El Paso, gdzie wciąż wykłada.
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Jego najdłuższy pobyt miał miejsce nad rzeką Rio
Grande, na granicy USA i Meksyku. Kruszewski już w
latach 70. stał się pionierem i czołową postacią w
dziedzinie studiów nad granicami. Był wiceprezesem
Kongresu Polonii Amerykańskiej. Wygłosił
przemówienie 1 września 2019 r., w 80 rocznicę
niemieckiej inwazji na Polskę, w Berlinie na
zaproszenie Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich.
Dieter Bingen (ur. 1952)
Historyk i politolog, zarządca Polsko-Niemieckiej
Fundacji Ochrony Zabytków Kultury; dyrektor
Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (Deutsches
Polen-Institut) Darmstadt 1999-2019. Profesor
honorowy na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w
Zittau/Görlitz. Współinicjator apelu (2017) o
wzniesienie pomnika ofiar niemieckiej polityki
okupacyjnej 1939-1945 w Polsce ("Polendenkmal").
Liczne publikacje i wyróżnienia, w tym Krzyż
Oficerski Orderu Zasługi RP (2014), Medal
Wdzięczności Europejskiego Centrum Solidarności
(ECS), Gdańsk (2017).
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Nowoczesna Dziewczyna – Das Moderne
Mädel – The Modern Miss
Koncert z udziałem Marty Wryk (Mezzosopran) i
Tomasza Prasquala (Fortepian), ze wstępem Anny
Kowalczyk
Wtorek,
Scena Mesa
19:00/ Koncert
09.08.2022

18

Marta Wryk, z wykształcenia mezzosopranistka,
mająca w dorobku ponad 40 ról operowych na
scenach Europy i USA, angażuje się również w
edukację obywatelską przy pomocy sztuki. Wierzy, że
ekspresja artystyczna jest czymś wspólnym dla
wszystkich ludzi, zatem powinniśmy z niej korzystać i
starać się ją wzmacniać, dążąc tym samym do
stworzenia bardziej wyrozumiałego i empatycznego
społeczeństwa.
W czasie festiwalu zostanie nam zaprezentowany
muzyczno-kabaretowy
projekt
zatytułowany
„Nowoczesna dziewczyna. Muzyczna opowieść o
kobietach w Polsce i Niemczech w okresie
międzywojennym”. Dziś okres ten wydaje się być
lustrem, w którym odbijają się ważne współcześnie
pytania: Jak rozwinęliśmy, jako obywatele i
obywatelki, dorobek tamtych czasów? Co przetrwało,
a co zostało utracone? Dzięki świadomemu odbiorowi
piosenek kabaretowych, będziemy mieli okazję
odpowiedzieć sobie na te pytania, jak również
spojrzeć refleksyjnie na społeczne i polityczne
procesy, rozgrywające się wokół nas.
Niezwykła formuła koncertu łączy w sobie muzyczne
przeboje tamtych czasów wykonywanych przez Panią
Martę oraz uznanego w Polsce i za granicą
kompozytora i pianisty Tomasza Prasqual’a, wraz z
opowieścią snutą przez Annę Kowalczyk, autorkę
bestselleru „Brakująca połowa dziejów. Krótka
historia kobiet na ziemiach polskich“. Koncert jest
współorganizowany przy współpracy z Europolis
19

Köln e.V. oraz współfinansowany przez FWPN
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

SZA i Tomek YomaY Kapitańczyk

Środa,
10.08.2022

Scena
pałacowa

19:00/ Koncert
20:30/Koncert

Tomek YomaY Kapitańczyk to poznański muzyk
występujący solowo oraz w duecie, będący
jednocześnie wokalistą i gitarzystą Zespół SZA!. Miał
on również okazję pracować w poznańskim Radiu
Afera, najstarszej niepublicznej rozgłośni w stolicy
wielkopolski. Jako samouk zawsze podążał za swoimi
zainteresowaniami, co pomogło mu w osiąganiu
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licznych sukcesów w kręgu swoich zainteresowań z
muzyką na czele.
Tomek został wielokrotnie wyróżniony za swoją
twórczość m.in. na festiwalach w Brwinowie,
Myśliborzu, a także na Festiwalu Piosenki
Kabaretowej w Poznaniu. Uczestniczył także w
Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Prócz
tego brał udział w wielu wydarzeniach na terenie
Łęczycy, Szklarskiej Poręby, Rydzyniu Podlaskim,
Oleśnie, Dierżoniowie, Krakowie i innych miastach na
terenie całego kraju!
Jak już wspomnieliśmy, Tomek YomaY Kapitańczyk,
prócz kariery solowej i w duecie, ma również
przyjemność występować wraz z zespołem SZA!. W
swoich kompozycjach łączą oni melodyjny jazz z
ciężkim brzmieniem gitarowym. Dzięki swojemu
niebanalnemu stylowi tworzą muzykę, o której ciężko
zapomnieć.
Zespół jest laureatem licznych nagród, jak chociażby I
miejsce w konkursie organizowanym przez Estradę
Poznańską Nowe Nurty w 2015 roku, specjalne
wyróżnienie podczas X Wielkopolskiego Przeglądu
Kapel Gitarowych w Mosinie (w trakcie którego
gitarzysta SZA!, Marek Baczyński, został uznany
najlepszym gitarzystą całego festiwalu), czy też II
miejsce
i
Nagrodę
Publiczności
na
31.
Międzynarodowym Festiwalu "Wszyscy Śpiewamy na
Rockowo" w Ostrowie Wielkopolskim.
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Giżycko Rock
środa,
10.08.2022

Scena
pałacowa

20:30/ Koncert

Giżycko Rock to kolektyw muzyczny z Giżycka i
okolic, na czele którego stoi gitarzysta (członek
zespołu STN:ORT Festival) Piotr Wagner. Mają
wieloletnie doświadczenie w graniu w różnych
formacjach od akustycznych, przez irlandzki rock po
ostrzejsze rockowe brzmienia, grając w regionie i
poza nim. Giżycko Rock zaprasza na rockowe jam
session na scenie i liczy na pozytywne wibracje

GoścInność?
Artysta grafiki, ilustracji i muralu - Andrzej
Wieteszka w rozmowie z Dr Hannah Wadle i
właścicielami rezydencji Zaungast
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Czwartek,
11.08.2022

Scena
STN:ORT

19.00/
Rozmowa

Zapraszamy naszych gości na publiczną, nagraną
wcześniej rozmowę z patronem tegorocznego
programu rezydencji artystycznych, Andrzejem
Wieteszką oraz debatę na żywo z właścicielami
rezydencji artystycznych “Zaungast”. Rozmowę i
debatę poprowadzi Dr Hannah Wadle.
Andrzej Wieteszka

to warszawski ilustrator,
plakacista, twórca
murali, grafik i dyrektor
artystyczny. Jego prace,
nawet jeśli wkraczają w
sferę komercyjną, nigdy
nie są pozbawione
przesłania politycznego.
Za pomocą swoich
ilustracji walczy z
dyskryminacją i
rasizmem. Linie jego
rysunków nawołują do
równouprawnienia i
zmuszają do myślenia.

Jesteśmy zaszczyceni, że patronem tegorocznego
programu rezydencji artystycznych jest Andrzej
Wieteszka, zwłaszcza że jedna z jego kampanii była
dla nas szczególnie inspirująca w kontekście
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"Gościnności" - tegorocznego tematu festiwalu. W
2010 roku Andrzej opracował w Białymstoku
kampanię Gościnność jako reakcję na prawicowy
radykalizm i przemoc w mieście. W grudniu 2021
roku została ona ponownie uruchomiona w
Warszawie w okresie świątecznym, aby zwrócić
uwagę na humanitarny dramat, który rozegrał się na
polsko-białoruskiej ziemi, podczas gdy świat się temu
przyglądał.
Hannah Wadle
Adiunkta w Instytucie Antropologii i Etnologii na
Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, a
także dyrektorka i
założycielka STN:ORT
Festival. Zaangażowana
antropolożka i artystka
społeczna oraz producentka
kreatywna, której praca
eksploruje skrzyżowanie
sztuki, badań i aktywizmu.
Osoby objęte rezydencją artystyczną Zaungast
2022
(szczegóły biograficzne w sekcji „Zaungast”)
Paulina Mazurek, Michał Tokarz, Anna Cyran, Eden
Darskx, Adrianna Iwanejko, Urszula Małecka, Oliwia
Nowicka, Hubert Tubacki
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Pałacowa noc taneczna z DJ’em Nikitą Liubych

Piątek,
12.08.2022

Scena
pałacowa

19.00

Z przyjemnością prezentujemy Wam Nikitę Liubych,

który zabierze nas w elektroniczno-etniczną
opowieść pełną ciężkiego basu i punktowych hihatów.
O artyście: Urodzony na Krymie w Ukrainie, po
sześciu latach w Polsce czuje się tu jak wśród swoich,
jednak korzenie czasem dają o sobie znać, co
przejawia się w tęsknocie za morzem i słońcem.
Niegdyś jako muzyk orkiestry jazzowej, aktualnie
absolwent Reżyserii dźwięku, ciągle rozwija pasję do
muzyki, a swoją chęć dzielenia się odkryciami
przeradza w mixy. Otwarty na eksperymenty, lecz
nadal wierny klasyce, Nikita sprytnie porusza się po
przeróżnych zakątkach muzyki drum & bass i
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nierzadko potrafi zaskoczyć publiczność nietypową
selekcją. Ostatnimi czasy coraz częściej sięga po
etniczne brzmienia, które kocha i subtelnie wplata w
swoje sety.
Stosunkowo nowa krew na poznańskiej scenie, ale
ambicja i zajawka pozwoliły zakotwiczyć się w niej
dość szybko. Współorganizuje cykl imprez
plenerowych Synco Sounds, a także aktywnie
promuje wydarzenia na stronie Drum and Bass
Poznań.

Kwartet Wiejski -Village Quartet

Alicja Hałas, Jacek Hałas, Robert Wasilewski and
Ewa Wasilewska
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Sobota,
13.08.2022

Scena
STN:ORT

19.00/ Koncert

„Kwartet Wiejski” powstał z inicjatywy czwórki
pasjonujących ludzi, dla których bezpośrednią i
główną inspiracją w tworzeniu jest wiejska tradycja
oraz wywodząca się z jej kręgów muzyka wsi polskiej.
Choć w największym stopniu fascynują ich melodie z
jakimi mają szansę zetknąć się w obrębie naszego
kraju, nie omieszkają również czerpać z tradycji
muzycznych innych części Europy w tym także z
kultury Żydów czy Romów oraz wielu grup
etnicznych. Nigdy nie ustają w swoich
poszukiwaniach, uważając, że każda tradycja wciąż
ma nam wiele do opowiedzenia.
Muzycy koncertują zarówno na rodzimych scenach,
jak i za granicą. Za szczególnie cenne uważają oni
żywe przekazywanie tradycji ludowych, co realizują
nie tylko kultywując muzykę ale także posługując się
techniką tańca czy obrzędowością. Każdy z członków
zespołu ma na swoim koncie duży, indywidualny
dorobek artystyczny i liczne nagrody muzyczne. Mają
także swoje indywidualne dziedziny poszukiwań
artystycznych, inspiracji twórczych i działalności
warsztatowe.
W trakcie Festiwalu będziemy mieli przyjemność
ugościć członków i członkinie „Kwartetu
Wiejskiego”, w którego skład wpisują się Alicja Hałas,
Jacek Hałas, Robert Wasilewski oraz Ewa
Wasilewska, grających na wielu z rzadka już
występujących instrumentach. Biorąc udział w
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wydarzeniu uczestnicy będą mieli okazję posłuchać
brzmienia instrumentów takich jak lira karbowa,
utegardon, flety pasterskie czy cymbały.
Gwarantujemy wam że uczestnictwo w ich koncercie
stworzy nam atmosferę dawnych zabaw
odbywających się w rytm brzmienia kapel wiejskich
muzykantów

Hamdam Band

Dariush Rasouli (ney, zard) i Arad Emamgholi (daf)
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Niedziela,
14.08.2022

Scena
STN:ORT

16:00/ Koncert

Ostatnimi artystami, których będziemy gościć
podczas tegorocznej edycji festiwalu jest Hamdam
Hamdam to projekt muzyków pochodzących z Iranu,
którzy w swojej muzyce wykorzystują w mistrzowski
sposób wiele fantastycznych instrumentów
muzycznych. Grają oni perską muzykę klasyczną oraz
kurdyjski folk. Podczas ich występu usłyszymy
chociażby melodie oparte o starożytną księgę Avesta
Zaratusztry, który pochwala naturę i słońce. W skład
zespołu wchodzą Dariush Rasouli oraz Arad
Emamgholi.
Dariush Rasouli ukończył Akademię Muzyczną w
Teheranie. Od kilkudziesięciu lat gra on na neju (flet),
torze (lutnia długoszyjkowa) i tombaku (zarb).
Występował on wspólnie chociażby z Filharmonią
Łódzką, Katowicką, Słupską, czy też z litewską
Filharmonią Wileńską. Grał również z wieloma
uznanymi artystami takimi jak Alireza Javaheri oraz
Bahram Sarang. Jest on również twórcą grupy
PersoPolish, która łączy polskich i irańskich
muzyków. Prócz muzyki Dariush Rasouli zajmuje się
również prowadzeniem warsztatów na temat muzyki
perskiej, a także uczy grać na neju.
Arad Emamgholi gra na dafie odkąd skończył
zaledwie 5 lat. Swoją działalność muzyczną rozpoczął
w 1992 roku, występując na wielu festiwalach w
stanie Kurdystan i na terenie Iranu, czterokrotnie
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zdobywając na nich nagrody. Obecnie jest on
nauczycielem gry na dafie i angażuje się w liczne
projekty muzyczne.

Program Warsztatów

Gościnność – lokalne historie ze Sztynortu
z Dawid Dacko i innymi (PL, ENG, DE)
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8.08.-14.08.

Punkt
informacyjny

12:30, 15:30

Wycieczka z przewodnikiem o historiach gościnności
w Sztynorcie, w pałacu i w jego otoczeniu. Dla osób,
które dopiero poznają Pałac w Sztynorcie oraz dla
powracających, którzy są ciekawi historii z nowej
perspektywy
Café Lyrik (DE, PL)

Polsko-niemiecka kawiarnia poetycka, którą
poprowadzi Matzek Kleinschmidt

9.08.13.08.2022

Obok sceny
pałacowej

16-17

Mathias Kleinschmidt, znany jako Matzek, miłośnik
poezji, muzyk, a jeszcze niedawno nauczyciel języka
niemieckiego, filozofii i muzyki w Berlinie, zaprasza
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niemiecko i polskojęzycznych pasjonatów liryki do
swojej jedynej w swoim rodzaju Café Poesie. Matzek
jest również członkiem Lehndorff-Gesellschaft
Steinort, e.V.
W miłej atmosferze spotkamy się, aby czytać, dzielić
się i delektować wierszami naszych ulubionych
poetów i zaszczepić je muzyką fortepianową. Matzek
zaprosił kilku specjalnych gości z okolicy i spoza niej,
którzy dołączą do niego po drodze.
Program dnia warsztatów:
09.08: Warsztaty o rytmie, rymie i harmoniach
wokalnych
10.08: Czytanie Georga Trakla, Mathias
Kleinschmidt (Niemcy), gościnnie: Prof. dr hab.
Wojciech Lukowski, Giżycko (Polska)
11.08: Czytanie Ernst Wiechert. Goście z Niemiec i
Polski: Oliver i Renata Geis (Speyer/ Pierkunowo)
12.08: Warsztaty: rytm, rymy & harmonie wokalne
13.08: Warsztat: rytm, rymy & harmonie wokalne
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Warsztaty Kompozytorksie z Anią Brodą (PL)

Wtorek,
09.08.2022

Obok sceny
pałacowej

10-11.30

Na tym warsztacie Ania Broda zabierze nas w podróż
do napisania piosenki - wspólnie lub indywidualnie.
Jak z doświadczenia, wspomnienia, melodii czy
uczucia przejść do piosenki, którą można się dzielić
dziś i w przyszłości? To warsztat dla wszystkich,
którzy pasjonują się sztuką piosenki - zarówno dla
zupełnie początkujących, jak i doświadczonych
muzyków.
Ania Broda - cymbalistka, wokalistka i
multiinstrumentalistka, posługująca się techniką
białego śpiewu.
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Komponuje muzykę autorską, interpretuje muzykę
tradycyjną w indywidualnym stylu muzycznym,
wydaje publikacje dedykowane dzieciom i dorosłym.
Współtworzyła zespoły Bractwo Ubogich i Kapela
Brodów. Członek zespołu Sploty, użycza swojego
głosu i brzmienia w wielu wyjątkowych projektach z
wyjątkowymi artystami. Od 2011 roku nagrywa i
koncertuje z własnymi i około-folkowymi projektami
muzycznymi.

Warsztaty twórcze z elementami improwizacji

z DUO Marta Wryk i Tomasz Prasqual (PL, DE, ENG)

Środa,
10.08.2022

Mesa

10-14:00
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Czy muzyka, taniec, pisanie wierszy lub malowanie
mogą dać nam klucz do rozwiązywania codziennych
problemów w pracy lub w rodzinie oraz konfliktów
interpersonalnych? Oczywiście!!! Talenty
artystyczne drzemią przecież w każdym z nas.
Odkrycie ich pozwoli nam nie tylko poczuć
przyjemność z bycia twórczym, ale także pozwoli
nam myśleć nieszablonowo i znaleźć odpowiedzi i
rozwiązania tam, gdzie ich wcześniej nie widzieliśmy.
Tematem tegorocznego festiwalu ST:ORT jest
"Gościnność" i to właśnie ten temat chcielibyśmy
zgłębić poprzez zabawę z dźwiękiem, ruchem,
słowem i obrazem. Co dla Ciebie oznacza bycie
gospodarzem, a co gościem? Jakie połączenia niosą
ze sobą obie sytuacje? Gdzie czają się źródła
konfliktów i jak można ich uniknąć? Odpowiedzi na te
pytania będziemy szukać poprzez serię lekkich i
często zabawnych ćwiczeń w różnych dyscyplinach
artystycznych.
Warsztaty są otwarte absolutnie dla wszystkich,
którzy są ciekawi obudzenia swojego potencjału
artystycznego i chcieliby zgłębić temat gościnności dzieci, dorosłych, seniorów, osób z
niepełnosprawnością. також вітаються люди, які не
володіють польською мовою. W końcu sztuka i
kreatywność nie znają granic wiekowych ani
językowych!
DUO Marta Wryk i Tomasz Prasqual
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Mieszkająca w Kolonii mezzosopranistka Marta
Wryk oraz kompozytor i pianista Tomasz Prasqual
pracują razem jako duet muzyczny, w relacji
kompozytor-śpiewak oraz w wielu projektach z
zakresu edukacji muzycznej. Muzycy wyśpiewali
sobie drogę do serc kolońskiej publiczności, gdy
podczas pandemii dali koncert z okna domu słynnego
choreografa Baletu Różności, Richarda Siegala. Tłum
śledził to wydarzenie ze swoich okien, balkonów,
samochodów i z ulicy. Zarejestrowane smartfonem
filmy z tego koncertu zostały wykorzystane w
internetowej wystawie zorganizowanej w ramach
festiwalu STN:ORT 2020 Summer of Windows. W
tym roku duet odwiedzi Sztynort z koncertem
"Modern Girl. Muzyczna opowieść o kobietach w
Polsce i Niemczech w okresie międzywojennym".
Jako duet wokalno-kompozytorski artyści ściśle
współpracowali nad kompozycjami Thomasa
Prasquala Rozmowy o śmierci i Rozmowy o miłości
(wykonania miały miejsce w sali NOSPR w
Katowicach, Kolonii i Berlinie). Jako edukatorzy
muzyczni wspólnie prowadzili projekty "What does
freedom sound like?" i "Visible voices" na zlecenie
Opery w Bonn, a także liczne warsztaty kreatywności
i improwizacji. Artyści wierzą bowiem, że misją sztuki
jest nie tylko komentowanie rzeczywistości, ale także
rozbudzanie pasji i kreatywności u wszystkich ludzi.
https://www.martawryk.com/projekty/?lang=pl
https://www.prasqual.org
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Gościniec - Zmysły pod dachem drzew.
Spacer po Sztynorcie.
Z Krystyną Buzarewicz (PL, DE)

Czwartek,
11.08.2022

Start przy
scenie
pałacowej

12-14:00

Poznasz znaczenie słowa Antropocen, gościnność,
postacie i przysłowia związane ze zmysłami i
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gościnnością. Zaserwuję Ci ciekawą porcję wiedzy o
zmysłach. Doświadczysz różnych sposobów
wyostrzania wzroku, smaku, węchu, słuchu, dotyku,
uważności w praktyce. Mam nadzieję, że po tym
spacerze wasze życie będzie smakowało lepiej.
Prowadzący: Krystyna Buzarewicz, coach ICI, trener
umiejętności miękkich, biograf. Prowadzę procesy
coachingowe, warsztaty, wykłady i spacery
biograficzno-sensoryczne od 2011 roku.
Proszę przynieść wygodne buty! Spacer może być
dostosowany do możliwości grupy.
Zgłoszenia najlepiej drogą mailową na:
krystyna.buzarewicz@gmail.com

Półkowniczki, literackie koło.
z Justyna Artym (PL, ENG)
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Piątek,
12.08.2022

Obok sceny
pałacowej

12-14:00

Grupa twórcza kobiet piszących - Półkowniczki
zaprasza wszystkich niezależnie od płci na otwarte
spotkanie w kręgu. Można przeczytać własny tekst
związany z tematem, można zabrać głos, albo po
prostu posłuchać. Nie wprowadzamy podziału na
czytelników i słuchaczy. Chcemy, aby każdy
uczestnik siedział z nami, uważnie słuchał i mówił za
siebie. W ten sposób zaprezentujemy nie tylko naszą
pracę, ale także nasze wartości. Naszą jakością jest
nie tylko literatura, ale także umiejętność
empatycznego i aktywnego słuchania siebie
nawzajem, przyjmowania z otwartością, wymiany
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doświadczeń, myśli i inspiracji. Na czas spotkania
stworzymy mikrospołeczność ludzi, którzy różnią się
wiekiem, historią życia, może nawet poglądami, ale są
siebie ciekawi i gotowi do uważności.
Gościnność - temat tegorocznego festiwalu w
Sztynorcie jest niezwykle aktualny. Podejmiemy go w
naszych tekstach i refleksjach. Jak wygląda
gościnność naszego społeczeństwa na granicy
polsko-białoruskiej, a jak na polsko-ukraińskiej? Czy
my, jako jednostki, umiemy przyjąć Innego gościa z
całą jego złożonością? Czy też, z drugiej strony,
potrafimy mówić o naszym doświadczeniu bycia
gościem - wszak jesteśmy gośćmi na Ziemi tylko
przez chwilę. Czy umiemy uszanować tego wielkiego
Gospodarza? Cokolwiek kojarzy nam się ze słowem
gościnność, niech będzie powiedziane na tym
spotkaniu. Zapraszamy z tekstami lub bez.
Justyna Artym - pisarka, plastyczka, autorka książki
"Bajki i mity", uczestniczka wystaw i akcji
artystycznych. Współzałożycielka, prowadząca i
organizatorka cyklu spotkań literacko-muzycznych
takich jak: Olsztyński Miesiąc Literacki Mówiony,
grupa twórczych kobiet Półkowniczki oraz innych
wydarzeń kulturalnych i spotkań autorskich.
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Warsztaty tańca ludowego.
Z Jackiem i Alicją Hałas, oraz Robertem i Ewą
Wasilewskich (PL, ENG)

Sobota,
13.08.2022

Scena
pałacowa

15:30-16:30

Dołącz do Kwartetu Wiejskiego, aby poznać i
spróbować tańców ludowych z Polski Południowej i
nie tylko. Muzyczni nomadzi Jacek i Alicja wraz z
Robertem i Ewą przygotują Was do własnego
wieczornego koncertu na pałacowej scenie. Nauczą
Was autentycznych, tradycyjnych ruchów do melodii,
które później zagrają. Wprowadzą Was w
odpowiedni nastrój, byście mogli cieszyć się
atmosferą wiejskich przyjęć w Europie. Przyjdźcie z
otwartym umysłem i roztańczonymi stopami i
przenieście się w inną rzeczywistość.
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Wśród swoich różnorodnych działań artystycznych
Alicja i Jacek Hałas badają i praktykują taniec
korowodowy, taniec wirowy, tradycje wędrownych
śpiewaków; regularnie prowadzą zajęcia
warsztatowe i edukacyjne. Para od wielu lat
podróżuje po Europie, by spotykać się i
współpracować z innymi artystami oraz dzielić się
własną wiedzą. Przez pewien czas podróżowali
nawet z własną jurtą.
Ewa i Robert Wasilewscy to muzycy, twórcy
teatralni, badacze i działacze społeczni. Są
założycielami odnoszącego sukcesy zespołu etnofusion Transkapela oraz scenografii teatralnej
Stodoła Chochół na Mazurach, niedaleko Szczytna.

Zaungast – Program sztuki publicznej
z Pauliną Mazurek, Michałem Tokarzem, Anną
Cyran, Eden Darskx, Adrianną Iwanejko, Urszulą
Małecką, Hubertem Tubackim
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08.-14.08.2022 Płoty przy
pałacu w
Sztynorcie

10-17:00

W ramach swojej rezydencji artystycznej, artyści
Zaungast z 2022 roku zapraszają gości Festiwalu
STN:ORT, aby codziennie pomagali lub dołączali do
nich w twórczej reimaginacji ogrodzeń budowlanych,
które obecnie otaczają wiele zabytkowych
budynków wokół pałacu w trakcie ich renowacji.

Bransoletki Kumihimo – Zrób własną
pamiątkę ze STN:ORTu i podziel się
przyjaźnią
Z Wiktorią Dacko i Zuzanną Kleban
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08.-14.08.2022 Obok sceny
pałacowej

10-11:00
16-17:00

Tradycja kumihimo wywodzi się z japońskiej sztuki
plecenia, gdzie samo kumihimo oznacza zebrane nici.
Poprzez zaplatanie - kiedyś na krosnach, dziś na
dysku, stosując określone kombinacje ułożenia nici,
uzyskujemy wielobarwne bransoletki.
Oprócz zaplatania nici, można nimi łączyć ludzi. Jeśli
chcesz, podaruj je bliskiej osobie lub nawet
nieznajomej. Możesz też wykonać gest gościnności i
powiesić ją na siatce połączeń, aby każdy mógł ją
zobaczyć. W ten sposób powstanie sieć anonimowej
gościnności, która będzie stanowiła pewnego rodzaju
więź zdobiącą teren festiwalu.

STN:ORT Program Żywnościowy
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Międzynarodowy pikink w pałacu
08.08.2022

Scena
17:00
pałacowa
Otwarcie Festiwalu rozpocznie się od wspólnego,
międzynarodowego pikniku przed pałacem!
Wszystkie potrawy i smaki są mile widziane. Weź koc
i przygotuj coś fajnego, czym będziesz mógł się
podzielić z przyjaciółmi, rodziną i innymi gośćmi
festiwalu. Pamiętaj o składnikach, których użyłeś,
aby wszyscy mogli bezpiecznie zjeść.

Program Kulinarny Koła Gospodyń Wejskich
08.08.Scena
10:30-18:30
14.08.2022
pałacowa
W tym roku będziemy mieli grupę kół gospodyń
wiejskich z miejscowości wokół Sztynortu. Przez cały
czas trwania festiwalu na ich stoisku będzie można
kupić lokalne potrawy przygotowane przez
członkinie koła. Zapewniamy, że nakarmi to Waszą
duszę i sprawi, że z niecierpliwością będziecie czekać
na kolejny dzień.

Posmakuj mięty– gościnność dzięki naturze
08.08.Scena
18:30-21:00
14.08.2022
pałacowa
W ramach festiwalu podczas naszych koncertów
będziemy częstować gości nieograniczoną, darmową
herbatą ze świeżej mazurskiej mięty oraz drobnymi
smakołykami. Jeśli to możliwe - przynieście własny
kubek.
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Wielka Zupa Sztynorcka
14.08.2022

Scena
12-14:00
pałacowa
Po raz pierwszy od czasów Pandemii wracamy do
naszej festiwalowej tradycji, by wspólnie ugotować
wielką zupę. W dniu finałowym zrealizujemy przepis
tegorocznego kuratora zupy, który jeszcze nie został
ujawniony.

46

Zaungast: Program festiwalowej rezydencji artystycznej 2022

Patron: Andrzej Wieteszka

I Edycja Programu Rezydencji Artystycznych
w Sztynorcie w ramach STN:ORT 2022
Zaungast to niemieckie słowo, które łączy w sobie
słowo Zaun, oznaczające płot, oraz słowo Gast,
oznaczające gościa. Opisuje ono osobę, która
uczestniczy w wydarzeniu przez ogrodzenie, nie
będąc formalnie uprawniona do wejścia na miejsce
wydarzenia - na przykład na mecz piłkarski lub
koncert. Można to przetłumaczyć jako wykluczony
kibic, odgrodzony członek społeczności, jako
podstępny lub nawet nielegalny gość - w zależności
od perspektywy i oceny zainteresowanego.

Patronowany przez Andrzeja Wieteszke
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Naszym patronem tegorocznego programu
rezydencji artystycznych jest Andrzej Wieteszka,
warszawski ilustrator, plakacista, twórca murali,
grafik i dyrektor artystyczny. W twórczości Andrzeja
Wieteszki nigdy nie brakuje politycznego przesłania.
Za pomocą swoich ilustracji walczy z dyskryminacją i
rasizmem. Linie jego rysunków nawołują do
równouprawnienia i skłaniają do refleksji.
Jedna z jego prac zainspirowała nas specjalnie do
zaproszenia Andrzeja jako patrona Zaungastu. Jest
on twórcą długoletniej kampanii plakatowej wokół
pojęcia gościnności, która po raz pierwszy odbyła się
w Białymstoku w 2010 roku, aby przeciwdziałać
prawicowemu dyskursowi w mieście. W grudniu
2021 roku kampania została odtworzona w
Warszawie, aby zwrócić uwagę na dramatyczną
sytuację na granicy polsko-białoruskiej, gdzie
przemieszczającym się osobom odmówiono pomocy
humanitarnej i pozostawiono je na śmierć. Używając
dwóch kolorów w słowie, artysta gra z dwoma
znaczeniami, które mieszczą się w polskim pojęciu
gościnności: te dwa pojęcia to "gość" i "inność".
Jego plakaty prowokują widza do zastanowienia się
nad tym, co trzeba zrobić, aby przyjąć obcego
człowieka jako gościa. Plakaty Wieteszki rzucają
wyzwanie rasizmowi i polityce granicznej oraz
wzywają do przypomnienia uniwersalnej gościnności
jako wartości polskiego społeczeństwa.
Tegoroczna Rezydencja Artystyczna STN:ORT
zachęca artystów do włączenia twórczego myślenia
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wokół pojęcia Zaungast. Materialnym punktem
wyjścia dla projektu są liczne płoty, które obecnie
otaczają zabytkowe budynki w Sztynorcie, w związku
z ich trwającym remontem. Niematerialnym punktem
wyjścia jest temat tegorocznego festiwalu gościnność. Mamy nadzieję, że myślenie o
gościnności poprzez pojęcie Zaungastu pozwoli nam
zastanowić się nad niektórymi z wielu odcieni
gościnności, być może także tych ukrytych lub
kontrowersyjnych.
Zaprosiliśmy artystów i animatorów społecznych do
stworzenia partycypacyjnych formatów
warsztatowych, które w twórczy sposób eksplorują
materialność i symbolikę ogrodzeń oraz ich związki z
gościnnością i spotkaniami gościnnymi.
W jaki sposób widoczne i niewidzialne granice
wpływają na relacje między ludźmi, zmieniając ich w
różnego rodzaju gospodarzy lub gości? Jakie są
możliwości, by ogrodzenia stały się częścią
odżywczej, opiekuńczej, inkluzywnej i gościnnej
architektury? Jak ważna jest dla tego materialność?
Co z przepuszczalnością - zastanów się, jakie rodzaje
ludzkich i nie-ludzkich doświadczeń są w stanie
przejść przez różne rodzaje ogrodzeń?
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Zaungast / Artyści w rezydencji

Anna Cyran

"Czy w gościnności jest miejsce
na stawianie granic? Rozważam
aspekt wyrażania barier
psychicznych i emocjonalnych
podczas fizycznego aktu
goszczenia, przyjmowania
czyjejś obecności. Sprawdzam,
czy tradycja i kultura dają nam
przestrzeń do pozostania w
naszej strefie komfortu i
otwartości wobec przybyszów,
a także samokontroli wobec
gościnności natury."

O artystce:
Anna Cyran jest artystką kolażu, grafikiem,
fotografem, instruktorem harcerskim, ma duże
doświadczenie w pracy z młodzieżą, wie dużo o
psychologii i jest pasjonatką Nonviolent
Communication (NVC))
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"Tematem przewodnim
lokalnego festiwalu jest
Gościnność. Po warsztatach,
na których zachęciłxm do
współpracy dwie zupełnie
różne grupy - radę seniorów z
małego miasteczka i młodzież
z liceum plastycznego uświadomiłxm sobie, że jedną
z najważniejszych cech
Eden Darskx
gościnności powinna być chęć
dzielenia się swoją kulturą
przy jednoczesnym
poszanowaniu i otwartości na
tradycje i zasady naszych
gości. Dlatego w swojej wizji
planuję połączyć techniki
zupełnie do siebie niepasujące
(formy przestrzenne i
cyjanotypy) i pokazać, że
nawet największe
przeciwieństwa mogą ze sobą
dobrze współpracować, trzeba
tylko znaleźć odpowiednią
drogę."
O osobie artystycznej: „Mam 17 lat, jestem z
Giżycka. Uczę się technik rzeźbiarskich w Liceum
Plastycznym w Supraślu. Największą przyjemność
sprawia mi tworzenie form ceramicznych i
cyjanotypia.”
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Adrianna
Iwanejko

"Mój koncept ZAUNGAST będzie
skupiony wokół ławki. Kiedyś na
wsiach często można było
spotkać zagrodników siedzących
na ławce przed swoim domem.
Ławka to miejsce, które stoi na
granicy podwórka lub domu.
Stanowi przestrzeń - zaproszenie
do spotkania lub rozmowy.
Chciałabym wokół tego
nieistniejącego już zjawiska
wpleść swoje działania
artystyczne i warsztaty."

O artystce: Adrianna jest studentką scenografii, ma
duże doświadczenie w pracy z dziećmi; jej techniki
to rysunek, malarstwo, scenografia, instalacja,
teatr, muzyka tradycyjna.
https://www.instagram.com/a_iwanejko/

Ula Malecka

Gościnnocen
Prace w naszej wystawie łączą w
sobie dwa słowa: gościnność i
antropocen. Ich autorkami_ami
są uczestniczki_cy konferencji
Antropocen i rola
uniwersytetów w jego
kształtowaniu, która odbyła się
w maju tego roku w Poznaniu.
Jej celem była próba
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wypracowania działań w celu
przekształcenia uniwersytetu w
środowisko bardziej uważne i
gościnne dla przyrody.
Uczestniczki_cy konferencji
zostali poproszeni o połączenie
na kartce papieru tematów
Hubert Tubacki
poruszanych podczas trzech dni
dyskusji oraz tematu
tegorocznej edycji festiwalu
Stn:ort.
O Artystce: Antropolożka i aktywistka,
magistrantka w Instytucie Antropologii i Etnologii
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Interesuje się lasami i ich rolą w naszym
społeczeństwie, formowaniem się oddolnej
aktywności lokalnej oraz aktywizacją społeczności
akademickiej.
O artyście: Antropolog i działacz społeczny,
doktorant w Instytucie Antropologii i Etnologii na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Interesuje się zmianą społeczną, procesami
zachodzącymi w państwie narodowym,
wykluczeniem mniejszości oraz
przygotowywaniem świata i społeczeństwa do
postępujących zmian.

53

Paulina Mazurek

"Łańcuch - międzypokoleniowe
więzi kobiece. Kobiece ciało ma
w sobie potencjał do przyjęcia i
noszenia gościa. Potencjał, który
nie musi być wykorzystany, ale
jest związany z cyklicznością, z
dobrym samopoczuciem, z
poczuciem kobiecej wspólnoty.
Wydaje się, że nosimy również
cechy naszych żeńskich
przodków, jesteśmy połączeni
łańcuchem związanym z cyklem
narodzin i dzieleniem się ciałem.
Nasze matki gościły w ciałach
naszych babć a nasze babcie w
ciałach naszych prababć.
Czasami nasi przodkowie,
których nosimy w sobie, mogą
okazać się niechcianym gościem.
Bywa, że my sami nie chcemy
przyjąć potomstwa. Celem
warsztatu jest przyjrzenie się
kobiecym więziom
międzypokoleniowym z
perspektywy potencjału
gościnności, odczytanie ich
znaczeń w osobistych historiach,
przyjrzenie się, czy rzeczywiście
istnieją. Czy są łańcuchem
łączącym, czy może ciągnącym i
ograniczającym?"
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O artystce: Paulina Mazurek, urodzona w 1995
roku w Lublinie. Absolwentka Fotografii na
Uniwersytecie Warszawskim i Sztuki
Współczesnej na Wydziale Sztuki UP, członkini
KSAF. Edukatorka w Galerii Labirynt. Fotografka,
fotoedytorka, artystka intermedialna,
początkująca kuratorka. W swoich pracach
najczęściej posługuje się medium fotografii, wideo,
instalacji, kolażu analogowego, montażu
cyfrowego. Porusza tematy społeczne i relacyjne,
interesuje ją religia, turystyka, estetyka kiczu,
działania partycypacyjne. Finalista Grand Press
Photo 2020, nominowany za reportaż i portret w
kategorii Młoda Polska, uczestniczka wystaw
indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.
„W kontakcie / Stay in touch

Michał Tokarz

Projekt zakłada
przeprowadzenie warsztatów,
podczas których uczestnicy
opracują prezent dla nieznajomej
osoby. Każdy z uczestników
otrzyma identycznie wyglądające
pudełko.
Ich zadaniem będzie wypełnienie
go przedmiotami, które chcieliby
podarować obcej osobie.
Chciałabym zachęcić
uczestników do otwarcia się
przed nieznajomym, do
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opowiedzenia czegoś o sobie za
pomocą prezentu. Być może
mogliby przekazać jakiś drobiazg
lub zdjęcie, które jest dla nich
ważne.
Jako inspirację chciałabym
przedstawić zawartość kapsuły
sondy VOYAGER, przewożącej
informacje o Ziemianach do
obcych cywilizacji.
Kolejnym krokiem będzie
wykonanie instalacji artystycznej
na festiwalu STN:ORT. Na
ogrodzeniu zostanie zawieszona
siatka, do której zostaną
przymocowane pudełka z
prezentami, wykonane przez
uczestników warsztatów. Będę
zachęcać odbiorców do wzięcia
jednego prezentu, ale w zamian
poproszę ich o prezent od siebie,
który przekażę autorowi
zabranego pudełka.
Nie ma gościnności bez
otwartości na drugiego
człowieka, dlatego chciałabym,
aby takie działanie mogło
wprowadzić ludzi w kontakt ze
sobą, przełamać barierę
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nawiązania relacji z obcą osobą.
Chciałabym, aby w każdym
pudełku był numer telefonu lub
adres e-mail, aby ludzie mogli
nawiązać ze sobą kontakt."
O artyście: Urodził się w 1995 roku. Absolwent
Wydziału Grafiki oraz Art & Design w Instytucie
Projektowania Graficznego
i Wzornictwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w
Krakowie. Studia magisterskie w pracowni.
Absolwent studiów magisterskich w zakresie
wklęsłodruku pod kierunkiem dr Wojciecha
Sobczyka. Aktywnie działa w obszarze grafiki wklęsłodruku i druku wypukłego, rysunku,
instalacji i obiektu. W swoich pracach poszukuje
czynników, które nas kształtują. Własne
doświadczenia i emocje traktuje jako materiał
badawczy dla swoich działań artystycznych.
Członek grupy artystycznej Izomer. Uczestnik
wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych.
https://www.behance.net/michatokarz
https://www.instagram.com/_michal.tokarz_/
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Członkowie zespołu STN:ORT Festival 2022

Rada programu
Dr Bettina Bouresh, Krystyna Buzarewicz, Dr Uwe
Heckert, Samanta Karcz, Zuzanna Kleban, Mathias
Kleinschmidt, Elżbieta Krakowska, Jakub Maiński,
Ryszard Michalski, Dr Hannah Wadle, Piotr Wagner,
Adrian Werens, Olga Żmijewska,
Dyrektorka kreatywna i producentka
· Dr Hannah Wadle
Producent wykonawczy
· Piotr Wagner
Dyrektorka ds. pozyskiwania funduszy
· Dr Bettina Bouresh
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Producenci pomocniczy
·
·
·
·
·
·
·
·
·

PR i media społeczościowe
Projektowanie mediów audiowizualnych
Projektowanie strony internetowej
Opisy wykonawców i warsztatów
Tłumaczenia
Projektowanie graficzny
Projektowanie i kuratorstwo warsztatów
Wsparcie techniczne i logistyczne przy realizacji festiwalu
Wsparcie przy dokumentacji I sprawozdaniu projektu

·
·
·
·

Samanta Karcz
Zuzanna Kleban
Elżbieta Krakowska
Adrian Werens

Koordynatorka rezydencji artystycznych
· Paulina Mazurek
Koordynatorka programu żywnościowego
· Marta Jarosz
Projektowanie graficzne i konsultacje
· Agata Włodarczyk
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Główni Partnerzy i Sponsorzy

Inni Partnerzy
•
•
•

Studenckie Koło Naukowe Etnologów im.
Bronisława Piłsudskiego
Uniwersytet III. Wieku w Węgorzewie
FairerTales Hannah Wadle

Informacje o programie

Redakcja: teksty, tłumaczenia i układ
graficzny
•
•
•
•
•
•

Christa David-Wadle
Samanta Karcz
Zuzanna Kleban
Elżbieta Krakowska
Hannah Wadle
Adrian Werens

August 2022
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