
Wydarzenia towarzyszące pokazom Armine, Sister 

 

6 marca (czwartek) 19:00 

Warszawa, kluboksięgarnia „Wrzenie świata”, ul. Gałczyńskiego 7 

Historia ludobójstwa. Pamięć, ciągłość, sprzeciw 

Spotkanie z Arą Sarafianem (Wielka Brytania), dyrektorem Instytutu Komitasa w Londynie  

 

Akademickie spojrzenie na oficjalne tureckie zaprzeczenie faktu ormiańskiego ludobójstwa, 

m.in. studium przypadku sfabrykowanej petycji wysłanej do brytyjskiego parlamentu przez 

tureckich parlamentarzystów w 2005 roku, w której twierdzą, że teza o ludobójstwie 

ormiańskim to wymysł brytyjskiej propagandy powstały w czasie pierwszej wojny światowej.  

  

Ara Sarafian – historyk-archiwista oraz dyrektor Instytutu Komitasa, niezależnego ośrodka 

badań oraz wydawnictwa, które publikuje książki odnoszące się do współczesnego 

doświadczenia Ormian. Specjalizuje się w późnych dziejach Imperium Osmańskiego i 

współczesnej historii Armenii. Znana jest przede wszystkim jego praca związana z tematem 

ludobójstwa Ormian z 1915 roku dzięki takim publikacjom jak krytyczne wydanie dokumentu 

parlamentarnego Wielkiej Brytanii z 1916, tzw. Niebieskiej Księgi, The Treatment of 

Armenians in the Ottoman Empire 1916. Często prowadzi prace archiwalne w Turcji oraz 

inne projekty związane z Ormianami. Jest postacią znaną zarówno w prasie tureckiej, jak i 

ormiańskiej.  

www.gomidas.org 

  

7 marca (piątek) 19:00 

Warszawa, Faktyczny Dom Kultury Instytutu Reportażu, ul. Gałczyńskiego 12 

Tatuaże babci (reżyseria Suzanne Khardalian, Szwecja 2011; 58’, film w języku angielskim) 

Pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Suzanne Khardalian i spotkanie z reżyserką 

 

Podczas pierwszej wojny światowej ponad milion Ormian zamieszkujących ówczesne 

Imperium Osmańskie zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów i marszu przez 

pustynie dzisiejszych Syrii i Iraku. Zginęło wówczas prawie półtora miliona osób. Ormianie 

uznają te wydarzenia za ludobójstwo, choć przedstawiciele władz tureckich twierdzą, że 

użycie tego terminu jest bezpodstawne. Reżyserka Suzanne Khardalian wyrusza w podróż w 

poszukiwaniu prawdy o swojej zmarłej babci, której twarz pokrywały osobliwe tatuaże. 

Wszyscy w rodzinie zdawali się znać historię tej nieco dziwnej, stroniącej od kontaktu 

fizycznego kobiety, ale nikt nigdy jej nie opowiadał. Bolesna podróż w przeszłość prowadzi 

przez Armenię, Liban, Szwecję i Syrię, rzuca także światło na losy innych Ormianek 

wygnanych z osmańskiej Turcji w czasie pierwszej wojny światowej. 

  

Suzanne Khardalian – niezależna dokumentalista i dziennikarka, mieszkająca i pracująca w 

Sztokholmie. Studiowała dziennikarstwo w Bejrucie i Paryżu, a także prawo międzynarodowe 

i dyplomację w Fletcher School na Tufts University w Bostonie, uzyskując tytuł magistra. Do 

1988 roku pracowała w Paryżu jako dziennikarka, a następnie zajęła się filmem. Jej 

filmografia obejmuje m.in.: Back to Ararat (1988), Unsafe Ground (1993), The Lion from 



Gaza (1996), Her Armenian Prince (1997), From Opium to Chrysanthemums ( 2000), Words 

and Stones (2001), Where Lies My Victory (2002), I Hate Dogs ( 2005), Bullshit (2006), 

Young Freud in Gaza (2008), Grandma’s Tattoos (2012). Jest także autorką książki 

Berättandets Befrielse (Sztokholm, 2010). Obecnie pracuje nad nowym obrazem, Camel, w 

którym ukazuje, jak zachodnie media relacjonują zdarzenia na Bliskim Wschodzie, skupiając 

się głównie na kobietach. 

 

10 marca (poniedziałek) 18:00 

Warszawa, Nowy Teatr, Hala warsztatowa, ul. Madalińskiego 10/16 

Liturgia prochu. O upamiętnianiu poprzez teatr  

Spotkanie z udziałem Tomasza Kubikowskiego, Tadeusza Kornasia i Jarosława Freta 

połączone z pokazem filmu Szczekająca wyspa [Chienne d’histoire (Barking Island)], film 

animowany, 15’, reż. Serge Avédikian, Francja 2010] 

 

Tomasz Kubikowski - profesor nadzwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra 

Zelwerowicza w Warszawie, od 2003 zastępca dyrektora atystycznego Teatru Narodowego w 

Warszawie. Badacz teatru i performansu, tłumacz, edytor, krytyk teatralny. Autor książek: 

Siedem bytów teatralnych. O fenomenologii sztuki scenicznej (Warszawa 1994) i Reguła 

Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości (Warszawa 2004). Tłumacz m.in. 

prac Richarda Schechnera: Przyszłość rytuału. Pisma o kulturze i o przedstawieniach 

(Warszawa 2000); Performatyka: wstęp, Ośrodek Grotowskiego (Wrocław 2006). Edytor 

Raptularza Zbigniewa Raszewskiego (Londyn 2004, wraz z Edytą Kubikowską), redaktor 

naukowy książki Performans Marvina Carlsona (Warszawa 2007). 

 

Tadeusz Kornaś – adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu UJ, w latach 1997-2009 redaktor 

„Didaskaliów” (w latach 2004-2008 redaktor naczelny). Ważnym kręgiem jego zainteresowań 

jest usytuowanie teatru w szerokim kontekście kulturowym i społecznym. Stąd badania na 

temat związków teatru z filozofią, religią czy historią. Autor książek: Dziady – od 

Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego (wspólnie z Grzegorzem Niziołkiem, Kraków 1999), 

Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (Kraków 2004), 

Aniołom i światu widowisko (Kraków 2009) oraz licznych publikacji w wydawnictwach 

zbiorowych i czasopismach (m.in.: „Theater der Zeit”, „Theaterschrift”, „Dialog”, „Teatr”). 

 

Jarosław Fret - założyciel i lider Teatru ZAR, reżyser, aktor; dyrektor Instytutu im. Jerzego 

Grotowskiego, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego, 

Filia we Wrocławiu, kurator programu teatralnego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 

Wrocław 2016. W latach 1999-2002 zrealizował szereg wypraw do Gruzji, Armenii i Iranu, 

prowadząc poszukiwania w obrębie najstarszych form muzyki chrześcijańskich kościołów 

wschodnich. W kolejnych latach wspólnie z członkami Teatru ZAR organizował wyprawy 

badawcze na grecką górę Atos, Sardynię i Korsykę, do Armenii, Turcji i Izraela. Reżyser 

czterech spektakli. Wykłada i prowadzi warsztaty w Polsce i za granicą. Pomysłodawca i 

koordynator licznych projektów, m.in.: Roku Grotowskiego UNESCO 2009, programu 

Masters in Residence oraz Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem 

prawdy”. Dzięki jego staraniom w 2010 roku otwarta została nowa siedziba Instytutu 



Grotowskiego: Studio na Grobli. 

 

 

9-12 marca (niedziela-środa)  

Warszawa, Nowy Teatr, ul. Madalińskiego 10/16 

Wystawa zdjęć Magdaleny Mądrej Obrazy z Anatolii 

 

Prezentowane zdjęcia przywołują ‘doświadczanie’ Anatolii w lipcu 2012 roku przez 

członków Teatru ZAR wraz z Aramem, Virginią i Vahanem Kerovpyanami, Altugiem 

Yılmazem, w towarzystwie ekipy filmowej z Belgii i miejscowych przewodników. Podczas 

kilkudniowej wyprawy grupa odwiedziła miejsca, gdzie przed 1915 rokiem mieszkali 

Ormianie, miedzy innymi pozostałości miast Palu, Harput, ruiny świątyń ormiańskich we 

wsiach i miastach, tętniących codziennym życiem. Spotkania z mieszkańcami osad tureckich i 

ich opowieści dopełniła wizyta w rejonie Dersim, zamieszkałym przez Kurdów, szczególnie 

Zaza, a wśród nich wyjątkowych śpiewaków oraz opowiadaczy historii: Dengbeszów. 

Uczestnicy podróży, wsłuchani w ciszę, do której historia przymusiła niszczone kościoły, 

między podcinanymi kolumnami, śpiewali pieśni tych miejsc, w pamięci i szacunku dla ludzi, 

którzy musieli stad odejść. 

 

 


