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(...) Reb Mosze Ber wędrował dalej pieszo i dlatego dotarł do miasteczka dopiero
późną nocą. Zaszedł do domu nauki, ale nie wpuścili go do środka włóczędzy,
którzy tam spali. Usiadł więc na schodach i znużony złożył głowę na kolanach.
Jesienna noc była bezchmurna i zimna. Gwiazdy świeciły słabym światłem na tle
ciemnożółtej poświaty. Stado kóz obgryzało cicho i zapamiętale drewno ułożone
na zimę na dziedzińcu bóżnicy. Sowa zawodziła kobiecym głosem, jak gdyby użalała się na ciągłą niedolę; to przycichała, to znowu biadoliła, bez końca. O świcie
pojawili się ludzie z drewnianymi latarniami, żeby odprawić slich, poprowadzili
starca do środka, posadzili przy piecu i przykryli starymi tałesami, które trzymano
w skrzyni. Później tego ranka przynieśli mu parę nabijanych ćwiekami wojskowych
butów z surowej skóry. Choć buty okropnie uwierały, przyjął ten dar, ponieważ
zależało mu na tym, żeby znaleźć się w Józefowie na Jom Kipur, które przypadało
następnego dnia. (...)

I. B. Singer „Starzec”

Dom podcieniowy w Józefowie Biłgorajskim, reprodukcja z czasopisma „Wędrowiec”.
Materiał ze zbiorów Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

zapraszamy na IX edycję Festiwalu Śladami Singera

jeżeli czytasz tę festiwalową gazetę, to znaczy, że wybrałeś (wybrałaś) udział w naszych
wydarzeniach spośród wielu propozycji, którymi kusi Cię współczesny świat. Bo dzisiaj, pozornie nie trzeba ruszać się z domu, żeby mieć poczucie uczestnictwa w kulturze. Wystarczy
tylko włączyć komputer, telewizor albo radio. Nasz festiwal wymaga obecności fizycznej.
Trzeba wyjść na spotkanie z ludźmi i na kilka godzin podczas dwóch festiwalowych dni dać się
poprowadzić za rękę organizatorom i zaproszonym wykonawcom. Obiecujemy, że ten czas
pozwoli Ci na chwilę przenieść się do innego, lepszego świata. Pełnego empatii i szacunku
dla drugiego człowieka. Damy Ci do ręki specjalny klucz. Tym kluczem, którym otworzysz
wszystkie, przygotowane przez nas artystyczne zamki jest słowo „Pamięć”. Pamięć o tych,
którzy byli przez tych, którzy są. I w jakiejś perspektywie pamięć o tych, którzy są przez
tych, którzy będą. Bo tej pamięci musimy się nauczyć. Naszym przewodnikiem będzie Izaak
Baszewis Singer, od 8 lat patron tego festiwalu, który swoją twórczością literacką ocalił pamięć
o świecie, który kiedyś tutaj był. Ale dzięki złu, które jest niestety częścią naszego człowieczeństwa świat ten został unicestwiony. Można i trzeba o nim mówić, co jest z kolei dobrą
stroną naszej ludzkiej natury.
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas artystyczne propozycje uczynią niezapomnianymi te dwa festiwalowe wieczory. Że dostarczą wiele emocji, śmiechu, wzruszeń.
Wierzymy też, że choć trochę wzbogacą wiedzę na temat Twojej „małej ojczyzny”.
Ale najbardziej zależy nam na tym, aby Twoje uczestnictwo w naszych wydarzeniach wywołało potrzebę pamiętania. I to nie tylko o najbliższych, których
znamy z imienia i nazwiska, ale także o tych, którym odebrano życiorysy.
Żeby stali się dla Ciebie bliżsi. Bo przecież przez setki lat żyli wśród
nas.
Na rozkładówce gazety znajdziesz bohaterów festiwalowych zdarzeń. Przyjechali, by wspólnie stworzyć
festiwal, jakiego nie ma nigdzie więcej. Ciesz się
nim razem z nami.
P.S. Gazetę czytaj „od deski do deski”
Warto.

Witold Dąbrowski – dyrektor festiwalu
Dom podcieniowy w Józefowie Biłgorajskim, Reprodukcja z
Wieś i miasteczko, T. I, 1916, ryc. 259
Materiał ze zbiorów Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Izaak Baszewis Singer
- wybitny pisarz, laureat literackiej Nagrody
Nobla (1978), urodził się 14 lipca 1904 roku. Był
synem rabina. Większość swoich utworów napisał w języku jidysz. Wydał kilkanaście powieści
i zbiorów opowiadań, część w oryginale, większość
w przekładach na język angielski. W obszernym
dorobku szczególne miejsce zajmują opowiadania
utrzymane w tonie ludowej baśni, gdzie rzeczywistość miesza się z fantazją, bluźnierstwo z głęboką
wiarą, tradycja z nowoczesnością, makabra z humorem, dobro ze złem, a ludzie żyją w niezwykłym świecie rządzonym pozornie przez zjawiska
nadprzyrodzone. Duża część jego twórczości jest
związana ze wspomnieniami z Polski, którą opuścił przed wybuchem II wojny światowej. Odtwarzał zaginiony żydowski świat z czasów przedwojennych. Akcje wielu swoich opowiadań umieścił
w małych miasteczkach lubelszczyzny. Zmarł 24
lipca 1991 roku.
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DZIEŃ I (19 LIPCA - piątek)
18:00 „Terytorium Pamięci”
Buba Badjie Kuyateh

Aude Cattin

Artystka cyrkowa urodzona w Szwajcarii. Jako
nastolatka uczyła się cyrku we Francji, a potem
w Kanadzie. Po uzyskaniu dyplomu Szkoły Cyrkowej w Quebec w 2015 roku, występowała
w różnych projektach artystycznych w Kanadzie, USA i Europie. Jej specjalnością są: Cyr
Wheel (metalowa obręcz) i żonglerka.

Wernisaż instalacji artystycznej autorstwa Stefanii Jabłońskiej. (Instalacja będzie dostępna przez 24 godziny)

Konrad Biel

Aktor Teatru Andersena w Lublinie. Przez
wiele lat związany z programami telewizyjnymi dla dzieci. Ma na swoim koncie kilka
epizodów w filmach fabularnych, dokumentalnych i serialach telewizyjnych. Jest wykładowcą w Lubelskim Studiu Teatralnym
UMCS. Reżyser tegorocznego festiwalowego spektaklu „Przyjaciele Sztukmistrza”.

Maciej Hanusek

Gitarzysta, kompozytor i menedżer muzyczny, znany z takich przedsięwzięć, jak Muzyka
Sfer, The Gate, Street Art Masters. Pomysłodawca i twórca projektu Budka Nietelefoniczna. Przez lata związany z Teatrem
„Gardzienice”. Współzałożyciel zespołu Tara
Gayan.

Miejsce: Rynek

18:30 Prezentacja gazety festiwalowej

SYLWETKI Uczestników Festiwalu

Wirtuoz instrumentu strunowego o nazwie
kora, kompozytor z Gambii. Stał się jednym
z najbardziej popularnych muzyków w Gambii
występując ze swoją grupą Nyodemaa Band.
Współpracował z polskimi artystami, m.in.
Stanisławem Soyką, Milo Kurtisem, Marią Pomianowska, Aliną Mleczko. Jednocześnie Buba
kontynuuje karierę solową.

„Sztukmistrz Józefowski”

Gazeta jest bezpłatna, wydana w nakładzie 400 egzemplarzy.
Zawiera m.in. informacje o patronie festiwalu, wydarzeniach
festiwalowych i tworzących go artystach.
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury

19.00

„Siedem opowieści nie tylko dla dzieci”

Spektakl w wykonaniu Teatru NN. Występują:
Witold Dąbrowski, Robert Brzozowski (kontrabas),
Marian Pędzisz (skrzypce).
Miejsce: Scena przy „Kniei”

20.00 „Sztukmistrz z Lublina” - pokaz filmu
„Sztukmistrz z Lublina” - film fabularny w reż.
Menahema Golana na podstawie książki Izaaka
Baszewisa Singera o tym samym tytule (116 minut).
Miejsce: Scena przy „Kniei”

DZIEŃ II (20 LIPCA - sobota)
16.00 – 17.00 „Ulica Singera”
Parada artystów i mieszkańców na trasie MOK Rynek, zakończona wspólnym zdjęciem i happeningiem „Ulica Singera”.

19.30 „Przyjaciele Sztukmistrza”
Spektakl plenerowy z muzyką na żywo, fragmentami opowiadań Singera, historiami lokalnymi,
z elementami cyrku, akrobatyki powietrznej,
tańca, teatru ognia. W spektaklu biorą udział artyści z Polski, Ukrainy, Izraela, Gambii, Szwajcarii.

Sofiia Popova

Pochodzi z Ukrainy, jest studentką Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wydział artystyczny, kierunek taniec, specjalność
tancerz-choreograf. Od 2018 roku pracuje
w Teatrze V6 w Łodzi jako tancerka i wokalistka. Laureatka wielu międzynarodowych
konkursów i festiwali na Ukrainie, w Polsce,
w Bułgarii i na Białorusi.

Jan Żórawski

Aktor, magister Muzykologii UJ, absolwent
Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
Od 2010 r. ściśle związany z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, gdzie w spektaklach Włodzimierza Staniewskiego wciela się
w wiodące role. Występował na wielu kultowych scenach w Polsce i za granicą.

Miejsce: Rynek

W razie niepogody program będzie realizowany
w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.
Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY

IX Międzynarodowy
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spektakl
„Siedem opowieści nie tylko dla dzieci”
Spektakl nawiązujący tytułem do znanych nie tylko najmłodszym czytelnikom „Opowiadań dla dzieci” Singera.
Na scenie aktor-opowiadacz i towarzyszący mu muzycy
tworzą sceny, które nie potrzebują scenografii i rekwizytów. Wszystko dzieje się w wyobraźni widza, budując
w nim pełen pozytywnych emocji obraz nieistniejącego
świata małych żydowskich miasteczek.

SYLWETKI Uczestników Festiwalu

JANÓW
LUBELSKI

Agnieszka Mendel

Lital Natanzon

Krzysztof Kostera

Nicole Lewicka

Aktor cyrkowy i teatralny, absolwent Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku ze
specjalizacjami: wolna drabina ekwilibrystyczna, trapez statyczny, żonglerka. Gra stale m.in.
w warszawskim teatro – kabarecie „Pożar
w Burdelu”. Jest menedżerem „Warszawskiego
Cyrku Magii i Ściemy” oraz aktywnym animatorem cyrkowym. Swoje pokazy prezentował
m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
Czechach, Niemczech oraz w Polsce.

od 7 roku życia trenuje akrobatykę sportową, zdobyła 2 złote medale na Olimpiadzie
Młodzieży. Po zakończeniu kariery w akrobatyce zaczęła trenować fitness (tytuł Mistrzyni Świata w Fit-Kid do lat 16). Występuje z widowiskiem estradowo-cyrkowym
pt. „magia areny”. Uczy się w Państwowej
Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku, gdzie
przygotowuje specjalizację - latające trapezy, czyli pallot.

Stefania Jabłońska

Witold Dąbrowski

Wokalistka, aktorka, trener głosu i obecności
scenicznej. Ukończyła Etnologię i Antropologię Kulturową na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademię Praktyk
Teatralnych Gardzienice. Od lat zbiera pieśni
z różnych stron świata i zgłębia różnorodne
techniki wokalne. Jest liderką kilku grup muzycznych, m.in. Tara Gayan i Yaron Trio.

Izraelska tancerka, która łączy ogień z óżnymi
stylami tańca w wyjątkowy, autorski sposób.
Studiowała tańce z różnych tradycji Indii i Persji, Turcji i Afryki, aby użyć ich w połączeniu
z ogniem. Cały swój czas i energię oddaje dla
tworzenia wyjątkowych choreografii do pokazów na scenie. Ta pasja wciąż jest miłością jej
życia.

PozOstali Twórcy Festiwalu

OD LEWEJ STRONY:

Jan Brzeziński - technika
Miłosz Wójciuk - technika
Tomasz Węgliński - kierowca (szósty raz
z festiwalem)

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz
i Scenografii na ASP w Krakowie. Twórczyni
instalacji podczas tegorocznego festiwalu.
Miłośniczka rzemiosła, meandrująca między
formą, a formułą.

Dyrektor festiwalu nieprzerwanie od I edycji.

józefowski
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Gdzie jest nasze miejsce?

Kim jesteśmy? Skąd tak naprawdę pochodzimy...
Miejsce w którym się rodzimy,
czy koniecznie zawsze jest naszym domem?
Chcemy tam wracać? Czujemy więź z przodkami?
Mamy poczucie historii i jej biegu,
identyfikujemy się z jej uczestnikami?
Mam nieodparte wrażenie że coraz rzadziej zadajemy sobie takie pytania, coraz
rzadziej pytamy o swoją tożsamość, także niechętnie na nie odpowiadamy, coraz
rzadziej, a może wcale nie przekazujemy ich naszym dzieciom. W takim miejscu
jak nasze miasto warto zadawać sobie takie pytania i szukać na nie odpowiedzi.
Myśląc o historii Józefowa wiemy w jak okrutny sposób obchodziła się z mieszkańcami tego miejsca, nie dając im wytchnienia w codzienności. Poddawała próbie
człowieczeństwa, jedni przechodzili ją dzielnie, inni niestety nie. Odbierała wiarę,
przynosiła nadzieję, uczyła tolerancji, kusiła nienawiścią. Historia ludzi i miejsca,
powinna być powtarzana jak modlitwa głośno i ze zrozumieniem. Powinna być nieskażona, powinna być prawdą nawet jeśli uwiera, powinna być nauką i przestrogą
dla nas współczesnych.
Dlatego, tak ważne są dla nas chwile spędzone z twórcami i uczestnikami Singerowskiego festiwalu. Wsłuchujmy się uważnie w to, co zostanie powiedziane,
wyśpiewane i odtańczone.

Międzynarodowy Festiwal

„Śladami Singera”
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie od kilku już lat organizuje na Lubelszczyźnie projekt artystyczno- edukacyjny poświęcony pamięci
Izaaka Baszevisa Singera, wybitnego pisarza, laureata
Nagrody Nobla. W przeszłości pisarz związany był
z Lubelszczyzną. W swojej twórczości często wracał
do wspomnień z lat młodości i dzięki temu rozsławił
Lublin i Lubelszczyznę szeroko na świecie. Ośrodek
„Brama Grodzka” w uznaniu zasług Singera dla naszego regionu organizuje festiwal jego imienia. W dniach
festiwalowych, wolontariusze z wielu państw (m.in.:
Izraela, Ukrainy, Niemiec, Francji) odwiedzają miasta i miasteczka Lubelszczyzny prezentując lokalnej
społeczności ciekawy program artystyczny.
Nas mieszkańców Józefowa i okolic cieszy bardzo fakt, że każdego roku na trasie artystycznego festiwalu znajduje się nasze miasto. Występujący gościnnie artyści prezentują zawsze ciekawy
program, czym zasłużyli już na uznanie i społeczny
szacunek.

A. Podolak
DKK Józefów

Z ufnością dziecka wchodźmy do świata minionego, do świata ludzi tego miasteczka, takich miasteczek.
Raz w roku mamy możliwość uczestniczenia w niezwykłym spektaklu, gdzie
przychodzą obcy, nie stąd, a po chwili zaczynamy rozumieć, że opowiadane przez
nich historie zaczarowane w gestach, słowach, muzyce czynią z nich mentalnych
przodków naszego sztetla.
Festiwalowa zabawa niesie przesłanie, międzynarodowa i niezwykle wielokulturowa obsada uczy tolerancji, przytaczane opowieści skłaniają do refleksji, dajmy
ponieść się tym emocjom, może one pomogą nam odpowiedzieć na pytania jaka
jest i jaka będzie nasza historia, kim jesteśmy, a kim będziemy dla przyszłych pokoleń.
Kinga Tuszyńska

„SZTUKMISTRZ JÓZEFOWSKI”
Redakcja: Witold Dąbrowski
Skład i projekt: Michał Kaczkowski

Wydawca: Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
Druk: Standruk (www.standruk.pl)
Nakład: 400 egz.

PARTNERZY :

Józefów - kuznia lata 30. Zbiory Państwowego Archiwum
w Zamościu.

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY PROJEKTU:
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd

Miasta Kraśnik
Miejski w Bychawie
Miejski w Kocku
Miejski Piaski
Miejski w Janowie Lubelskim
Miejski w Szczebrzeszynie
Miejski w Józefowie Biłgorajskim
Miasta Biłgoraj
Miejski w Tyszowcach
Gminny w Goraju
Miejski w Krasnobrodzie

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
Bychawskie Centrum Kultury
Dom Kultury w Kocku
Miejskie Centrum Kultury w Piaskach
Janowski Ośrodek Kultury
Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie Biłgorajskim
Biłgorajskie Centrum Kultury
Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach
Gminny Ośrodek Kultury w Goraju
Krasnobrodzki Dom Kultury
Stowarzyszenie Kulturalne im. I.B. Singera

20 19

