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CMENTARZ W N. KAWKOWIE

Skolity

Sztuka w obejściu jest działaniem społecznym, odbywającym się na
zasadzie współpracy gospodarstw biorących w niej udział. Pomocy
w pokryciu niezbędnych kosztów udzielili nam: Altkom Akademia S.A.,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Sponsorzy:

Art Wood Kawkowo

NIEKTÓRE GOSPODARSTWA

6–8 października 2017

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Ręką Dzieło, Stowarzyszenie „Węgajty”.

N. Kawkowo ––>

MIEJSCA WYSTAW

Skolity

w żadnych statystykach. Zapraszamy na wystawy plastyczne, warsztaty
zielarskie, koncerty, spektakle, znakomite potrawy i niespieszne rozmowy. Łączy nas z Wami ciekawość świata i otwartość na spotkanie.
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Przedstawiamy Wam mapę nieodkrytego jeszcze terenu. Co prawda
okolica wydaje się znajoma: miejscowości położone niedaleko Olsztyna, pola, aleje i lasy. Do tego aktualny widok tych wiosek jest dostępny za jednym kliknięciem w Internecie… ale pozory mylą. By poznać
to, czego nie widać na Google maps, należy wybrać się w drogę.
Z bliska wszystko wygląda inaczej! Stodoła, barakowóz, stuletni
warmiński dom, ogród, kościół, obora, świetlica wiejska, drewniana
chałupa przywieziona z gór, warsztat stolarski – wszędzie otwierają
się drzwi, furtki, wrota i bramy. W czasie Sztuki w Obejściu można tu
odkryć pracownie malarskie i rzeźbiarskie, laboratoria zielarskie, salę
teatralną, eksperymentalne uprawy permakulturowe, sale koncertowe
i wiele innych przestrzeni, w których ludzie rękami i wyobraźnią tworzą
własne wizje rzeczywistości. Przybyszom-odkrywcom ujawnia się
różnorodny świat, niepowtarzalność indywidualnych dróg, nieujętych
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Drodzy Goście

Âwietlica w N. Kawkowie

DROGI ASFALTOWE
DROGI GRUNTOWE
DROGI NIEPRZEJEZDNE
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Galeria Kawkowo

Nowe Kawkowo
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Pupki

Koronczarnia

Kraina Smaku

DLA SAMOCHODÓW
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WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
Piątek:

H godz. 1800: spektakl Ubu król, Teatr Węgajty
H godz. 2000: otwarcie Sztuki w Obejściu 2017 i pokaz fotografii Marka Liberskiego, m. in. Pejzaże jeszcze z tej ziemi. Ciąg dalszy poprowadzi DJ WOJ, Siedziba Stowarzyszenia Ręką Dzieło

Marysiowe ¸àki
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Sobota:

H godz. 1100 i 1300: pokaz filmu Punkt krytyczny (1,5h), Lawendowe Muzeum Żywe
H godz. 1500: koncert zespołu Blues Time, Galeria Przerwa
H godz. 1600: Fenomen Puszczy Białowieskiej – spotkanie z Katarzyną Jagiełło (Greenpeace).
Świetlica w Nowym Kawkowie.
H po spotkaniu, ok. godz. 1800: Obejście dla Puszczy – korowód z rzeźbami – lampionami
H godz. 2000: Interwencja muzyczna zespołu Suknia Wandzi Azbestowa oraz recital
Tomka M. Konopińskiego. Świetlica w Nowym Kawkowie

Niedziela:
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Godki
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H Berezówka: potrawy wegetariańskie i mięsne. Sobota i niedziela, w godz. 1300 – 1600
H Cegielnia Art: zupy jesienne, crepes (francuskie naleśniki), ciasta, kawa.
H Etno Warmia: herbaty kwiatowo-ziołowe z darów łąki, kompoty, ciasta.
H Galeria Przerwa: czekoladowa tarta, kawa, herbata, a może nawet zupa.
H Kraina Smaku: chleb własnego wypieku, kuchnia wegetariańska, bezglutenowa, mięsna.
H Lawendowe Muzeum: aromatyczna zupa jesienna. Sobota i niedziela, w godz. 1400 – 1700
H Różane Wzgórza: zupa pokrzywowa z kociołka, dania tradycyjne, wegetariańskie
i wegańskie (również na wynos)
H Teatr Węgajty: specjalności kuchni kaukaskiej: czepałgasz, gałuszki, manty, chałwa
czeczeńska i inne
H Kuchnia polowa przed koncertami: Luiza Ibragimowa, Marzena Malinowska,
Różane Wzgórza

Teatr W´gajty
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KULINARIA:

Siedziba Stow. R´kà Dzie∏o
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H Sobota, w godz. 1000 – 1400: Otwarta Pracownia Ikony, Cegielnia Art
H Sobota, w godz. 1200 – 1600 i niedziela 1000 – 1200: Między judo a plecionkarstwem
– otwarty warsztat wyplatania z leszczyny i wikliny, Teatr Węgajty
H Niedziela w godz. 1100 – 1200: Lecznicze olejki eteryczne – zajęcia z Barbarą Kwiatosz,
Lawendowe Muzeum Żywe
H Niedziela, w godz. 1100 – 1300: warsztat – pokaz koronki czółenkowej (po wcześniejszym
zgłoszeniu), Koronczarnia
H Komponowanie herbat ziołowych, olejów i maści oraz gra terenowa Zaginiony Skarb
Starej Zielarki, Różane Wzgórza
H Budowa ogrodu permakulturowego (w razie niepogody warsztat tynkowania gliną);
robienie świec z wosku pszczelego; kącik dla dzieci – malowanie form gipsowych; pokaz
tatuażu hand poke, Etno Warmia
*
UWAGA: do warsztatów bez podanej godziny można się przyłączyć w dowolnym momencie

Kamieƒ
pami´ci Andrzeja Suryna

Berezówka

WARSZTATY/POKAZY *:
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Ró˝ane Wzgórza

<–– Mostkowo

H godz. 1230 – 1430: Edward Cyfus – opowieści warmińskie i koncert Zespołu Pieśni i Tańca
Kortowo, Lawendowe Muzeum Żywe
H godz. 1500: spotkanie z gośćmi z Eco Village of Eourres: Rayanną Collard, Dominiką
Bedryjczuk i François Monnetem, świetlica w Nowym Kawkowie
H godz. 1700: Muzyczny Finisaż, Teatr Węgajty
H godz. 1900: Przysiewki końcowe śpiewa Jacek Bereza, Berezówka
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Siedziba Stowarzyszenia Ręką Dzieło

Lawendowe Muzeum Żywe

Warmińska Pracownia Ikony

Etno Warmia

Wiejski dom pracy twórczej, miejsce działań artystycznych i ekologicznych.

Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego to etnograficzne miejsce
na Warmii, w regionie pogranicza kulturowego. Łemkowska muzealna
chyża upamiętnia powojenne przesiedlenia, zaś zasięg terytorialny eksponatów pokazuje, z jak wielu stron pochodzą dzisiejsi mieszkańcy Warmii.

Warmińska Pracownia Ikony od 2010 r. skupia ikonografów z Nowego
i Starego Kawkowa, Pupek, Szałstr, Lutr, Opina i Olsztyna, studiujących
i praktykujących – pod opieką Grupy Agathos i Scholi Węgajty – tradycyjne techniki pisania ikon sięgające pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Gospodarstwo Hirka Roberta Jaroszewicza i Pauliny Piotrowicz.

Koronczarnia

W sobotę skoncentrujemy się na naszych losach pojmowanych globalnie,
a w niedzielę zajmiemy się warmińską kulturą tradycyjną w opowieści
i muzyce.

Otwarta Pracownia Ikony. Sobota, w godz. 1000 – 1400 gościnnie
w gospodarstwie Cegielnia Art.

W pracowni Moniki Paśnik-Petryczenko powstaje unikalna koronkowa
biżuteria. Każdy egzemplarz tworzony jest ręcznie za pomocą techniki koronki czółenkowej (od specjalnego czółenka, którym się ja tworzy) zwanej
też frywolitką. Podobno sztuka ta w swej pierwotnej formie znana była już
w starożytnych Chinach i Egipcie.

Pokaz filmu Punkt krytyczny, reż. Łukasz Bluszcz, prod.: WWF.
Sobota, w godz. 1100 – 1230 oraz 1300 – 1430

Godki 21

Otwarcie Sztuki w Obejściu 2017 i pokaz fotografii Marka Liberskiego,
m. in. Pejzaże jeszcze z tej ziemi. Ciąg dalszy poprowadzi DJ WOJ.
Piątek, godz. 2000
Nowe Kawkowo 46A

Warsztat-pokaz koronki czółenkowej. Niedziela, w godz. 1100 – 1300

Nowe Kawkowo 11A

Kościół w N. Kawkowie

Wystawa ikon. Niedziela po liturgiach (900 – 1100 i 1200 – 1400), Kaplica Oblicza Pańskiego w kościele w Nowym Kawkowie.

Skolity 30

Zafascynowani możliwościami jakie daje nam natura i działalnością Seppa
Holzera postanowiliśmy w tym roku założyć swoją własną permakulturę.
O tym, co to właściwie jest i jak wygląda budowa permakulturowego
ogrodu od podstaw, będzie się można dowiedzieć podczas Sztuki w Obejściu. Zapraszamy też do naszej kawiarni w stodole, gdzie można będzie
obejrzeć wystawy fotografii, rysunków i rękodzieła, samodzielnie zrobić
świeczkę z wosku pszczelego, zobaczyć pokaz tatuażów hand poke, a najmłodsi uczestnicy będą mogli wziąć udział w zajęciach plastycznych.
Jarek & Jarek – wystawa fotografii Jarka Poliwki i komiksów Jarka Gacha.

Lecznicze olejki eteryczne – zajęcia z Barbarą Kwiatosz. Niedziela
w godz. 1100 – 1200
W niedzielę, w godz. 1230 – 1430 o Warmii opowiadać będzie Edward
Cyfus, legendarny Warmiak, znawca i popularyzator warmińskiej kultury
i tradycji. Towarzyszyć mu będzie występ grupy członków Zespołu Pieśni
i Tańca Kortowo UWM w Olsztynie.

Wystawy
otwarte:
sob:1100
00
00
– 1800
, nd: 1100
00
00
– 1700

Teatr Węgajty

Cegielnia Art
Nowe Kawkowo 13

Różane Wzgórza
Szałstry 42

Zapraszamy do zwiedzania Ziołowej Galerii, która jest centrum naszego
gospodarstwa. Będzie można wysłuchać opowieści starej zielarki o niezwykłych właściwościach otaczających nas pospolitych roślin i kwiatów.
W przydomowym ziołowym ogródku można je zobaczyć, dotknąć, spróbować, poczuć. Na dzieci czekać będzie specjalnie przygotowany kącik
zabaw, a w przydomowym zagajniku, gra terenowa Zaginiony Skarb
Starej Zielarki.
Zapraszamy też na warsztat komponowania herbat ziołowych, olejów
i maści.

Świetlica w Nowym Kawkowie
Fenomen Puszczy Białowieskiej – spotkanie z Katarzyną Jagiełło (Greenpeace). Sobota, godz. 1630. Po spotkaniu: Obejście dla Puszczy –
korowód z rzeźbami – lampionami, przygotowanymi podczas warsztatów
z Francois Monnetem (Insolite Lights). Sobota, ok. godz. 1800
Interwencja muzyczna zespołu Suknia Wandzi Azbestowa oraz recital Tomka M. Konopińskiego. Sobota, godz. 2000
Spotkanie z gośćmi z Eco Village of Eourres z Francji: Rayanną Collard, Dominiką Bedryjczuk i François Monnetem. Niedziela, godz. 1500

Ekologiczne gospodarstwo, gdzie mieszkają szczęśliwe zwierzęta. Cisza
dzwoni w uszach a widok warmińskiego pejzażu nigdy się nie nudzi.
Letycja „lepi garnki”, Franek robi bretońskie naleśniki i pyszną kawę.
Podczas Sztuki w Obejściu można zwiedzić pracownię i galerię ceramiki.
Odwiedzić zwierzęta, pokarmić osiołki lub po prostu poleżakować na
naszej górce i kontemplować krajobraz.

Bałąg – Domek na Łące
Bałąg 8

Koło Gospodyń Wiejsko-Miejskich (Julita Pękalska, Małgorzata Kasia
Sobczyk, Joanna Aszenberg, Joanna Płachecka) prezentuje: fauna i flora
na blejtramach i deskach, akwarele: portrety dzikich roślin, malowane
kamienie, biżuteria autorska, chleby na zakwasie, przetwory, pasztety
wegetariańskie, herbatki ziołowe. Gościnnie: gospodarz Paweł Pękalski –
metaloplastyka.

Galeria Przerwa
Nowe Kawkowo 30

Wystawa prac Wojtka Noude’go – renomowanego malarza graffiti
z południa Polski, który obrazuje w nich charakterystyczne style liternicze
oraz postacie. Poza tym ekspozycja różnorodnej sztuki artystów związanych z galerią i okolicą.
Koncert zespołu Blues Time. Sobota, godz. 1500

Miejsce spektakli, spotkań, warsztatów, a także festiwalu „Wioska Teatralna”. Pierwsze działania miały tu miejsce w 1982 roku. W 1986 powstał
teatr, który swoją nazwę wziął od pobliskiej wsi. Dziś w Ośrodku działają
dwa zespoły: Teatr Węgajty i Schola Węgajty.
Ubu król, czyli Polacy – spektakl Teatru Węgajty wg motywów Alfreda
Jarry’ego, inscenizacja: Wacław Sobaszek. Piątek, godz. 1800
Muzeum Teatralne: 35 lat teatru w Węgajtach – nagrania dokumentalne
m.in. z pierwszych spektakli oraz z nowszych projektów Teatru Węgajty. Towarzyszy im ekspozycja rekwizytów i pamiątek z różnych okresów
działalności.
Playground: ksylofon z bali drewnianych, tipi tworzone przy użyciu
japońskiej techniki shibori, batyskafy leśne i powstający właśnie, nowy
eksponat wyplatany z leszczyny.
Między judo a plecionkarstwem – warsztat wyplatania obiektów przestrzennych z leszczyny i wikliny, prowadzenie Jan „Dziki” Sajdak.
Sobota 1200 – 1600 i niedziela 1000 – 1200
Specjalności kuchni kaukaskiej – nieznane w Polsce potrawy takie jak
czepałgasz, gałuszki, manty i czeczeńska chałwa przyrządzane przez
Luizę Ibragimową.
Pogotowie Muzyczne – utworzona w Teatrze Węgajty ad hoc grupa
muzyczna odwiedzi różne obejścia, albo na wezwanie, albo robiąc
niespodziankę. Służyć będzie temu co aktualnie się dzieje – tworzyć
muzyczne tło dla wystawy, wciągać ludzi do tańca, uświetniać nastrój
danego miejsca.
Finisaż. Muzycy Pogotowia zaproszą do uroczystego zamknięcia SwO
2017. Spróbujemy na gorąco zebrać i zogniskować energię napotkanych
miejsc, ludzi i zdarzeń. Niedziela, godz. 1700

Art Wood Kawkowo
Stare Kawkowo 5B

Manufaktura Art Wood Kawkowo zaprasza do obejrzenia wyrobów
z unikalnego drewna, tzw. czarnego dębu. Drewno dębu, po ponad
300 latach spędzonych pod wodą, zmienia swoją strukturę i kolor.
Dzięki procesom chemicznym zachodzącym w drewnie, dęby przebarwiają się w tonacjach głębokich brązów i czerni. Stają się też twarde, wręcz
skamieniałe. Są niezwykłymi okazami pochodzącymi z innej epoki.

Marysiowe Łąki
Pupki 46

Marysia mówi o sobie, że „rzeźbi dużą formę” – krajobraz: sadząc
drzewa, oczyszczając stawy, wytyczając ścieżki, troszcząc się o zachowanie wiejskiego krajobrazu miejsca. Pasjonuje się zbieractwem i przetwórstwem. Na gości czekają zioła, przetwory domowe i opowieści – o sztuce
pieczenia chleba, o rosnących wokół nas ziołach leczniczych, o kompostowaniu i innych umiejętnościach ogrodniczych.
Nastrój domu tworzą m. in. inspirowane warmińskim krajobrazem
płótna Ewy Plichty-Lubienieckiej i niepowtarzalne sprzęty domowe z kuźni
Aleksandra Raczaka.

Berezówka
Szałstry 43B

Berezówka to miejsce znane przede wszystkim z dobrego jedzenia.
Przysiewki końcowe śpiewa Jacek Bereza. Niedziela, godz. 1900

Redakcja folderu: Monika Paśnik-Petryczenko, Erdmute Sobaszek. Opracowanie graficzne – Tomek Jagodziński.
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