
WIĘCEJ NIE MOGĘ ZROBIĆ
W jednym z �lmów dokumentalnych opublikowanych na YouTube buddyj-
ski mnich przekraczający granicę Tybetu rozgląda się po górzystym krajo-
brazie, rozwiesza pomiędzy skałami modlitewne �agi, odmawia słowa bło-
gosławieństwa dla wszystkich żyjących istot i… nie może powstrzymać łez. 
„Nic więcej nie mogę zrobić” - mówi.

Co roku kilkudziesięciu mnichów 
przez wiele dni i nocy pokonuje nie-
bezpieczną drogę przez góry, aby 
odbyć studia w klasztorze Drepung 
Gomang – jednym z największych 
tybetańskich klasztorów buddyjskich, 
który obecnie, ze względu na trudną 
politycznie sytuację w Tybecie, znalazł 
swoją siedzibę w Indiach. Jednocze-
śnie, kolejny już raz siedmiu mnichów 
z klasztoru Drepung wyrusza w wie-
lomiesięczną podróż, aby spotykając 
się z mieszkańcami różnych krajów 
i prezentując własną kulturę, zbierać 
środki na utrzymanie miejsca, nazy-
wanego niegdyś Nalandą Tybetu. 
Do Polski przyjechali dzięki stara-
niom Tibet House Acala i Fundacji 
SAM DŻUB LING – organizacji, któ-
re z jednej strony zajmują się promocją 
kultury, religii i tradycji tybetańskiej w 
Polsce, z drugiej zaś ukierunkowaną 
pomocą materialną (m.in. poszuku-
ją osób, które pomagają s�nansować 
edukację konkretnego dziecka). Dzię-
ki współpracy kilku szczecińskich 
ośrodków (Misja Buddyjska, Akade-
mia Sztuki, Książnica Pomorska, Te-
atr Kana) w czasie Festiwalu Spoiwa 
Kultury będzie można spotkać się 
z duchowym dziedzictwem tego nie-
istniejącego na politycznych mapach 
kraju. 
Pierwszym po otwarciu artystycznym 
wydarzeniem Festiwalu, będzie kon-

cert, który ma znaczenie symboliczne. 
W Starej Cerkwi przy ul. Wawrzynia-
ka (miejscu, które przed wojną było 
zborem protestanckim, później przez 
wiele lat – siedzibą prawosławnej Pa-
ra�i św. Mikołaja, a obecnie zupełnie 
zmienia funkcję) prawdopodobnie 
po raz ostatni będzie można usłyszeć 
modlitwy – tym razem w wykonaniu 
buddyjskich mnichów. 
Osoby zainteresowane charaktery-
stycznym gardłowym dźwiękiem 
rytualnego śpiewu gyuto mogą 
zaś spotkać się z mistrzem śpie-
wu klasztornego Jamyang San-
gay, który w Akademii Sztuki 
przedstawi krótki pokaz-warsztat 
i objaśni podstawy tej techniki. 
Wśród mnichów z klasztoru Drepung 
jest również dwóch Rinpocze (ducho-
wych nauczycieli), którzy poprowadzą 
otwarte wykłady (w Książnicy Pomor-
skiej i Akademii Sztuki), a także nauki 
i ceremonie buddyjskie w szczeciń-
skiej Świątyni Sanboin. Jednocześnie 
przez trzy dni w Akademii Sztuki usy-
pywana będzie mandala – codziennie 
będzie można przyjść i obserwować 
postępy tej pracy, aż do niedzielnej 
ceremonii jej zniszczenia, która za-
kończy się wysypaniem kolorowego 
piasku do rzeki.
Buddyści i Tybetańczycy to nie tyl-
ko odległa azjatycka religia i kultura. 
Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 
w Polsce żyje wielu emigrantów z tego 
kraju, a także, że Szczecin jest jednym 
ze szczególnie ważnych dla polskiego 
buddyzmu miejsc (tu mieści się mię-
dzy innymi główna siedziba Misji 
Trzy Schronienia w Polsce – organi-
zacji zrzeszającej ponad dwadzieścia 
ośrodków różnych buddyjskich tra-
dycji, tu także, w zbiorach Książnicy 
Pomorskiej, przechowywane są cenne 
buddyjskie woluminy). O sytuacji Ty-
betańczyków mieszkających w Pol-
sce, tybetańskiej medycynie, a także 
o uwarunkowaniach politycznych 
i społecznych, będzie można dowie-
dzieć się z �lmów Nocnego Kina, 
w ramach którego zobaczymy rów-
nież wywiad z J.S. Dalajlamą, który 
w przystępny i pełen humoru sposób 
odpowiada na ważne pytania, między 
innymi, dlaczego warto pielęgnować 
religię, w jakiej nas wychowano. A na 
koniec, podczas �nałowego koncertu, 
czeka nas muzyczny dialog między-
kulturowy – mnisi zagrają wspólnie 
z polskim zespołem Wołosi i Lasoniowie.
Siedmiu ludzi przybyło do nas z bar-
dzo daleka, aby zwrócić uwagę na pro-
blemy swojego kraju i swojej religii... BEZGŁOŚNY JĘZYK MUDR

Teatr Kathakali rozwinął się w XVII wieku z takich form widowiskowych jak: Kootiyattam (klasyczny świątynny teatr sanskrycki), Krishnanattam
(teatr obrzędowy) i Kalarippayattu (teatr sztuki walki); obecnie widowisko można podziwiać na keralskich prowincjach od stycznia do kwietnia.

Będąc integralną częścią hindu-
istycznych świąt, kathakali wpi-
suje się w indyjską tradycję teatru 
jako metafory świata. Za pomocą 
jedynego w swoim rodzaju języka 
gestów (mudr) i ekspresji twarzy 
aktorzy przedstawiają mitologicz-
ne opowieści, odsłaniając przed 
publicznością wielką tajemnicę bo-
skiej natury. W Szczecinie grupa 
aktorów przedstawi spektakl „La-
vanasuravadha” („Synowie Sity”) 
zrealizowany na podstawie frag-
mentów „Ramajany”. Będziemy 
mogli, między innymi, podziwiać 
kunszt  74-letniego Kalamandalam 
K.G Vasudevan, występującego w 
roli Sity, najlepszego specjalisty 
ról żeńskich w Kerali. Kathakali 
w chwili swoich narodzin miała być 
sztuką dostępną dla wszystkich. 
Powstała w odpowiedzi na tęskno-
ty Keralczyków za tym, aby móc na 
scenie pokazywać dzieje mitycz-
nych bohaterów bez gorsetu san-
skrytu, znanego tylko nielicznym. 
Z kontestacji tradycyjnego języka 
sztuki powstała nowa forma, któ-
ra również wpisała się do kanonu 

tradycyjnych widowisk. Shankar 
Nambudirima, aktor i nauczyciel 
teatru kathakali, w jednym z wy-
wiadów powiedział, że człowiek 
zawsze pozostaje uczniem. Na zdo-
bywanie wiedzy składają się cztery 

elementy. Pierwszym z nich jest to, 
co dali ci mistrzowie; drugim to, co 
dałeś sam z siebie; trzecim to, co 
dali ci twoi koledzy i ludzie z two-
jego otoczenia; czwartym wreszcie 
jest to, co przynosi ci upływający 

czas, co przynosi życiowe doświad-
czenie. Mamy możliwość dać się 
zadziwić hinduską opowieścią i po-
zwolić, aby mistrzowie kathakali po-
zostawili w naszym doświadczeniu 
wartości swojej kultury.

PONAD PIEŚNIĄ
Irmos to stara, niemal zapomniana praktyka duchowa. Jej ślad można odnaleźć w manuskryptach, dru-
kach i nabożeństwach liturgicznych. W warstwie muzycznej jest to monodia pochodzenia bizantyj-
skiego,  powszechnie występująca na całym prawosławnym wschodzie do ok. XVII w. (obecnie w Rosji 
i na Ukrainie całkowicie zastąpiona przez  wielogłos). 

Jednakże irmos to coś więcej niż techni-
ka – to heirmos  (z greckiego „łącznik”), 
przejście,  wewnętrzna ścieżka ponad 
pieśnią, muzyczny odpowiednik ikony. 
Kierunek ten od kilkunastu już lat zgłę-
bia i praktykuje lwowska Majsternia 
Pisni  działająca na wzór średniowiecz-
nego cechu, w której w równym stopniu 
kładzie się nacisk na relację mistrz-uczeń 
jak i „oczyszczenie” motywacji wyko-
nywania irmosów. Nie dziwi więc, że 
spotkania z Majsternią odbiera się raczej 
w kategorii doświadczenia wewnętrzne-
go rozpiętego pomiędzy śpiewem a ci-
szą, wyczulonego na przestrzeń, w któ-
rej «głos działa �zycznie, także wtedy, 
kiedy już brzmieć przestaje i zostawia 
za sobą „ślad” w postaci echa, a potem 
ciszy – nie pustej, lecz starannie celebro-
wanej, wypełnionej pamięcią głosu.»
Spotkanie z Majsternią nieprzy-
padkowo więc wpisane zostało 
w festiwalowy cykl trzech szczególnych 
koncertów, organizowanych w nie-
zwykłej przestrzeni byłej cerkwi przy 
ul. Wawrzyniaka. Wydarzenia te sta-
nowią próbę prezentacji muzyki ściśle 
powiązanej z praktykami duchowymi 

wywodzącymi się z różnych tradycji. 
Zastanawiać może, że we wszystkich 
tych przypadkach cisza współistnie-
je na prawach dźwięku. Kanadyjski 

kompozytor, twórca ekologii akustycz-
nej R. Murray Schafer twierdził, że na 
Zachodzie pojęcie ciszy jako warunku 
i realnej koncepcji życia znikło mniej 

więcej pod koniec XIII wieku wraz 
z odejściem ostatnich mistyków oraz 
z początkiem zanikania kontemplacji 
jako zwyczaju i umiejętności.  Jak wobec 

tego zmieniła się w ciągu wieków nasza 
percepcja dźwięku? Jakie jest współcze-
sne postrzeganie ciszy? Czy cisza istnieje 
i czy jest to zjawisko pożądane?

WOBEC TEATRU TOTALNEGO
Mocny zapach pomarańczy, korzennych przypraw i palonej kawy. Długie smugi zimnego światła rzucanego przez kołyszące się na sznurach lampy. 
Niemal �zycznie odczuwalny na języku smak śródziemnomorskich potraw. Szelest pełnych sensacji gazet, mięsistość czerwonych kwiatów, szorstkość 
kurzu, ciepło odświętnych lampionów. Spektakle rosyjskich grup, DO 
eatre i Teatro di Capua, to zmysłowe kolaże, eksplozje postmodernistyczne-
go chaosu. Niemożliwe do zaklasy�kowania jako przedstawienia czysto teatralne, taneczne, muzyczne czy pantomimiczne, z ekstrawagancką wprost 
swobodą przekraczają konwencje stylistyczne, tworząc osobną artystyczną rzeczywistość.

Założony w 1987 r. DO Theatre 
uznawany jest za pioniera języka 
tanecznego rosyjskiego moderni-
zmu: brutalnego, wymagającego, 
lecz jednocześnie intensywnie na-
syconego poezją. Wyrazisty styl 
grupy, rozpoznawalny zwłaszcza 
w warstwie wizualnej, tworzony 
jest wspólnie przez jej członków, 
o których niezwykłych osobowo-
ściach świadczą choćby ukończo-
ne przez nich szkoły: od reżyserii 
teatralnej, baletu klasycznego, 
sztuk wizualnych, krytyki sztu-
ki, przez gimnastykę artystyczną, 
taniec współczesny i swing, reży-
serię dźwięku, aż po inżynierię 
kosmiczną. Jak przyznają sami 
artyści DO Theatre – inspira-
cji szukają możliwie jak najdalej 
od tradycyjnego tańca i teatru 
opartego na tekście: czerpią ją ze 
snów, obserwacji codziennego ży-
cia, książek, eksperymentalnych 
spektakli, performance’ów i ani-
macji filmowych. W tej różno-
rodności właśnie – przez niektó-
rych postrzeganej jako bezładny 
konglomerat przypadkowych fa-
scynacji – grupa odnajduje jedno 
z głównych źródeł swojej energii, 
pozwalającej przy każdej kolejnej 
produkcji eksperymentować z no-
wymi strategiami. Surrealistyczne 
kombinacje tańca współczesnego, 
instalacji wizualnej, teatru absur-
du, slapstikowej farsy i czarnego 
humoru, jakimi są produkcje DO, 
angażują nas w układanie zaska-
kujących skojarzeniowych puzzli 
z gestów, obrazów, dźwięków i za-
pachów, bezceremonialnie buszu-
jąc po zasobach naszej zmysłowej 
pamięci.
Barierę pomiędzy widzem a arty-
stami, silnie obecną w tradycyj-
nym teatrze, przekracza także za-
łożony w 2008 r. Teatro di Capua, 
niezauważalnie, ale i nieodparcie 
wciągając nas w hipnotyzujący, 
groteskowy, oniryczny świat, wy-
łaniający się raczej wokół nas, niż 
przed nami. Historia Marii z Bue-Bue-
nos Aires, bosonogiego upadłego 
anioła, gęsta jest od intensywnych 
emocji, zaraźliwych podprogowo 
i mimowolnie, bo odbieranych na 
cielesnym, nieobjętym cenzurą 
umysłu, poziomie. Oszałamia-
jące poetyckie i surrealistyczne 
obrazy momentalnie zostawiają 
nieusuwalny ślad na siatkówce, 
powiększają podświadomą kolek-
cję naszych wizualnych odniesień, 
pojawiając się potem w naszych 
snach – albo właśnie ze snów je 
rozpoznajemy.
DO Theatre i Teatro di Capua pro-

wadzą nas tam, gdzie wszystko jest 
możliwe – śmiech wobec śmierci 
i wzruszenie w obliczu żywiołowej 
zabawy; zabierają nas w niedo-
stępne dla przechodniów miejsca, 
do argentyńskiego nocnego klu-
bu, dusznego od kurzu biura są-
dowego kancelisty, chłodnej celi 
skazańca. Makabreska, groteska 
i czarny humor zderzone zostają 
z przeszywającą muzyką autorstwa 
Thomasa Newmana w „Hangma-
nie” i Astora Piazzolli w „Marii de 
Buenos Aires”.
Wobec graniczącego z szaleństwem 
rozmachu i wymykającej się spod 
kontroli dzikiej, wizualnej, muzycz-
nej i choreogra�cznej kreatywności 
teatrów DO i di Capua, okazujemy 
się całkowicie bezbronni – nawet 
nie znając hiszpańskiego, nie znając 
Piazzolli, Czechowa, Brechta, Cha-
plina ani Cortazara, zostajemy we-
ssani w pełną nieokiełznanej energii 
i fantazji równoległą rzeczywistość, 
trochę przypominającą nasz świat, 
ale rządzącą się odmienną logiką. 
Odkrywamy, że właśnie doświadczy-
liśmy teatru totalnego i na nic zdał się 
cały nasz sceptyczny racjonalizm.

MODLITWA ZA KAŻDE JUTRO
Hiroko Komiya wraz z Kazuya Nagaya podczas koncertu „ashita” zagrają między innymi na instrumentach 
używanych przede wszystkim w buddyjskich i hinduistycznych rytuałach w Tybecie, Japonii i na Bali; poprzez 
połączenie sakralnych dźwięków z nowoczesną elektroniką zbudują przestrzeń dla „muzyki ciszy”. 

W języku japońskim słowo „ashita” 
znaczy „jutro”. Wraz z bolesną ka-
tastrofą: trzęsieniem ziemi, tsunami 
i wypadkiem w elektrowni jądrowej 
w Japonii 11. marca 2011 r. straciliśmy 
tak wielu ludzi i tak wiele rzeczy, jak 
gdybyśmy stracili wszystko. Odczu-
wamy ogromny smutek, opłakujemy 
zmarłych, bolejemy po stracie, stojąc 
na rozdrożu, szukając kierunku, któ-
ry doprowadzi nas do nowego jutra 
– „ashita”. Niechaj „ashita” przyniesie 
każdemu tyle światła i ciepła, by roz-
puściły nasze bolesne wspomnienia 
i troski. Ślemy modlitwy i życzenia 
z głębi naszych serc. Otwórzmy wrota 
i wszystkie okna na powitanie nowego 
jutra... ashita.

Dźwięk dzwonów rozbrzmiewa głębo-
ko, a czasem istnieje jako melodia pły-
nąca poprzez niebo. Dźwięk gongów 
słychać nieustannie w świątyniach Ty-
betu, na wyspie Bali i w Japonii. Dźwięk 

struny jest jak nurt rzeki pamięci. Głos 
unosi się w powietrzu, kreśląc zwiew-
ne melodyjne krzywizny. To świat 
dźwięków z wolna odpowiadających 
sobie echem, stapiających się w jedno, 
a potem powracający do wewnętrznej 
ciszy. Gdy dźwięk niknie, jednocześnie 
wzrasta on jeszcze bardziej w głębi na-
szej własnej ciszy. Zapraszamy słucha-
czy do podróży poprzez dźwiękowy 

świat, który tworzą Kazuya i Hiroko, 
świat, w którym toczy swe wody mil-
cząca rzeka, w którym gromadzą się 
utracone wspomnienia, w którym mo-
żecie odnaleźć małe światełko – począ-
tek następnego dnia.
Podczas koncertu naszych japońskich 
przyjaciół zbierane będą fundusze, któ-
re zostaną przekazane na rzecz o�ar 
marcowego trzęsienia ziemi  w ich kraju.

KLASYCY, MNISI I GÓRALE
Ich debiutancki występ na ubiegłorocznym Festiwalu Folkowym Polskiego Ra-
dia „Nowa Tradycja” szturmem podbił zarówno serca jurorów, jak i publiczności. 

Zdobyli wszystkie możliwe nagrody 
i stali się jednym z najważniejszych 
polskich zespołów interpretujących 
w sposób nowoczesny i nieoczywi-
sty improwizowaną muzykę ludową. 
Zespół jest fuzją dwóch muzycz-
nych światów: po jednej stronie stoją 
muzycy klasyczni, bracia Krzysztof 
i Stanisław Lasoniowie, na co dzień 
związani z katowicką Akademią Mu-
zyczną, po drugiej zaś górale: Zbi-

gniew Michałek, Jan Kaczmarzyk 
i Robert Waszut, którzy wnoszą do 
zespołu nutę karpacką, a z nią mno-
gość muzycznych inspiracji. Jest 
w ich grze spontaniczna ekspresja, 
słowiańska, romantyczna tęskno-
ta za pięknem i gorąca, bałkańska 
żywiołowość. W Szczecinie Wołosi 
i Lasoniowie zagrają wspólnie na 
rzecz swoich przyjaciół – mnichów 
z klasztoru Drepung Gomang.

PRZYBIERANIE MASEK
Gdyby w 1931 r. podczas Światowej Wystawy Kolonialnej w Paryżu Antonin Artaud nie zobaczył tańca teatru balijskiego, być może nie wyda-
rzyłoby się aż tak wiele w teatrze XX wieku.

Prekursor drugiej reformy teatralnej 
był pod ogromnym wrażeniem spek-
taklu, który, pomimo hermetyczne-
go dla Europejczyka kodu znaczeń, 
jawił się prawdziwie intensywną 
poezją teatralną, niemal muzyczną 
harmonią ruchów, gestów, mimiki. 
Tancerze rozpoczynający naukę już 
w wieku kilku lat szkolą się w skody-
�kowanym setkami lat tradycji języ-
ku ciała – misternie zróżnicowanym, 
hipnotyzującym precyzją umiejęt-
ności izolowania poszczególnych 
partii ciała. Tancerki Legong (balij-
skiego tańca kobiet) przedstawiają 
niezmiernie wyra�nowaną, abstrak-
cyjną i jednocześnie dynamiczną for-
mę choreogra�i z wykorzystaniem 
ruchów gałek ocznych i niebywałej 
ekwilibrystyki palców obu dłoni. 
Bardzo ciekawie zapowiada się też 

charakterystyczny przede wszyst-
kim dla wysp Bali i Jawy taniec ma-
sek (Topeng Pajang) – dramatyczna 
forma tańca, w której główny aktor 
(w Szczecinie mamy szczęście go-
ścić mistrza tego gatunku: I Made 
Djimat) wciela się w kolejnych dzie-
sięć postaci – za każdym razem za 
pomocą tańca personi�kując typy 
mocno scharakteryzowane w kształ-
tach przybieranych przez niego ma-
sek. Obu tym formom tanecznym 
będzie towarzyszył akompaniament 
gong kebyar – instrumentu którego 
brzmienie jest podobne do gwał-
townej burzy z piorunami i dzikim 
wiatrem… Miejmy zatem nadzieję, 
że wyprawa w głąb tej indonezyj-
skiej wyspy zakończy się ożywczym, 
świeżym spojrzeniem na teatralne 
i taneczne dziedzictwo naszej kultury.

Mnisi tybetańscy podczas codziennych nauk

Niewiarygodna ekwilibrystyka dłoni w tańcu balĳskim

Spektakl „Hangman” łączy poetyckie obrazy z czarnym humoremIdealne zestrojenie: słowiańska nostalgia i bałkański żywioł

W równym stopniu fascynujący, co niezrozumiały

Koncert „muzyki ciszy” w hołdzie ofiarom japońskiej tragedii

Przywołać tradycję i odnaleźć własną ścieżkę duchową  - to cel irmos

O Ś R O D E K  T E A T R A L N Y  K A N A  –  F E S T I W A L  S P O I W A  K U L T U R Y  2 0 1 1

Czwartek 07.07
18:00

„Ulica Zygmunta” Andrzej Boj Wojtowicz 
/Polska/ - realizacja muralu - otwarcie festiwalu
(mur przy ul. Zygmunta Duczyńskiego obok Teatru Kana)

20:00
Mnisi z klasztoru Drepung Gomang 
/Tybet/ 
- koncert (Stara Cerkiew, ul. Wawrzyniaka 7F) *

22:00
„Masters of Bali” Tri Pusaka Sakti 
/Indonezja/ 
- spektakl (Duży Dziedziniec Zamku)

24:00
„Samotni Wędrowcy z Labor” 
The Stettiners Theater /Polska/ 
- spektakl (Mały Dziedziniec Zamku)

Piątek 08.07
15:00 
– 18:00

„Ulica Zygmunta” Andrzej Boj Wojtowicz 
/Polska/ - ciąg dalszy realizacji muralu 
(mur przy ul. Zygmunta Duczyńskiego obok Teatru Kana)

18:00
„IRMOS” Majsternia Pisni 
/Ukraina/ 
- koncert (Stara Cerkiew, ul. Wawrzyniaka 7F) *

20:00
Roberto DELIRA & Kompany 
/Polska/ 
- koncert (Mały Dziedziniec Zamku)

22:00
„Lavanasuravadha” (Synowie Sity) 
Teatr Kathakali /Indie/ 
- spektakl (Duży Dziedziniec Zamku)

24:00

Nocne kino
- „Dzieci Dalajlamy”; 
„Dalajlama - Rozmowy istotne” 
- filmy dokumentalne Julii Popławskiej 
(Mały Dziedziniec Zamku)

Sobota 09.07
12:30 
i 15:00

„Erft” Ludomir Franczak /Polska/
- spektakl 
(Domek Grabarza, Park Żeromskiego) *

12:30 
i 15:00

„Margarete” Janusz Turkowski 
/Polska/
- spektakl (Teatr Kana) *

15:00 
„Medium” Nieformalna Grupa AVIS 
/Polska/ 
- premiera spektaklu (Piwnica przy Krypcie) *

14:00 
– 17:00

„Ulica Zygmunta” Andrzej Boj Wojtowicz 
/Polska/ - ciąg dalszy realizacji muralu 
(mur przy ul. Zygmunta Duczyńskiego obok Teatru Kana)

17:00
„Hangman” DO Theatre 
/Rosja/Niemcy/
- spektakl (Teatr Lalek Pleciuga) *

19:00
„ashita” Kazuya Nagaya i Hiroko 
Komiya /Japonia/
- koncert (Stara Cerkiew, ul. Wawrzyniaka 7F) *

21:00
Wołosi i Lasoniowie /Polska/ 
oraz mnisi z klasztoru 
Drepung Gomang /Tybet/ 
- koncert (Mały Dziedziniec Zamku)

23:00
„Maria de Buenos Aires” 
Teatro di Capua /Rosja/ 
- spektakl (Duży Dziedziniec Zamku)

Wystawy towarzyszące:

Mira Jarmołowicz „Portrety Tybetańczyków” 
(Piwnica Kany - wernisaż 30.06 godz. 20.00)

Magdalena Franczak „Hairy Candies” 
(Willa Lentza - wernisaż 4.07 godz. 22.00)

Na wszystkie wydarzenia 
wstęp wolny.

* bezpłatne wejściówki – do odbioru w Teatrze Kana

Oprócz programu festiwalowego w ramach pobytu mnichów 
z klasztoru Drepung Gomang w Szczecinie odbędą się 

następujące wydarzenia:

Ponadto w Świątyni Sanboin w Szczecinie 
odbywać się będą nauki buddyjskie.

Czwartek 07.07
17.00 Książnica Pomorska. Academia Bud-

dhica. Wykład: Szantidewa - Othok Tulku 
Rinpocze

Piątek 08.07
10.00 - 
20.00

Akademia Sztuki. Sypanie mandali 

15.30 Akademia Sztuki. Rola śpiewu gardłowego 
- pokaz i krótki warsztat 
- mistrz śpiewu klasztornego Jamyang 
Sangay

17.00 Książnica Pomorska. Academia Buddhica. 
Wykład: Demony umysłu - praca z negaty-
wnymi emocjami - Desi Rinpocze

Sobota 09.07
10.00 - 
20.00

Akademia Sztuki. Sypanie mandali 

16.00 Akademia Sztuki. Wykład: Jak wyglądałby 
współczesny świat, gdyby nie było Tybetu 
i Tybetańczyków - Desi Rinpocze

Niedziela 10.07
10.00 - 
18.00

Akademia Sztuki. Sypanie mandali

18.00 Akademia Sztuki. Wyjaśnienie symboliki 
mandali, a następnie ceremonia zniszcze-
nia mandali wraz z pieśniami klasztornymi 
oraz wysypanie piasku do rzeki


