
Projekt na dzień 
Światowego Powstania Kobiet

Przedstawiamy Wam na kolejnych stronach ideę naszego projektu, zamysł i formę 

artystyczną, a także niezbędne warunki, bez których ten projekt nie może powstać. 

Zgłaszamy się Was z prośbą o włączenie się do poszczególnych etapów i zadań projektu     

w takim zakresie, jaki możecie zaoferować.

Chcemy, aby nasz zamiar, miał również i dla Was sens.

Ilona Grochowska i Joanna Ogrodnik
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Powstajemy, by wyzwolić Dziką Rzekę!

 
Siła Natury, która w niej 
płynie jest reprezentacją   
kobiecej mocy, której nie da 
się ujarzmić, zakopać, 
schować ani ograniczyć. 

Ona zawsze znajdzie ujście, 
bo jest siłą Ducha, więc 
może przeniknąć przez 
skałę i unieść się nad 
każdym banałem zła.



W każdej z nas wzbiera każdego dnia, kiedy czujemy brak wpływu na agresję psychiczną i 
�zyczną demonstrowaną wobec nas, bliskich nam i tych odległych, które różnią sie tylko 
kształtem oczu, przez które przemawia ta sama istota. To wzbieranie MA SENS, trzeba je 
dobrze spożytkować i trzeba je TRANSFORMOWAĆ. Niech wyleje się rzeka.

Jednym z najbardziej ekspresyjnych, najmocniej naturalnych dla każdej kobiety, ale też po 
prostu dla człowieka; najbardziej duchowych wyrażanych przez ciało SPOSOBÓW WYZWO-
LENIA - jest TANIEC.



Światowe Powstanie Kobiet czyli One Billion Rising to inicjatywa zorganizowania poje-
dynczego, silnego działania na całym świecie przeciwko przemocy stosowanej wobec 
kobiet. Jedyna wskazówka do jego kształtu to symbolika, jaką przedstawia Taniec oraz 
forma manifestacji, zasugerowane przez inicjatorki zdarzenia z organizacji 
pozarządowej V-Day.

V-Day  to organizacja, która „samopowstała" w Stanach Zjednoczonych. Pewna pisarka 
postanowiła w roku 1996 spisać doświadczenia kobiet związane z ich najbardziej 
kobiecą częścią ciała nazwaną waginą, by uczcić jej istnienie ponieważ zauważyła brak 
jakichkolwiek przejawów obecności tego elementu w edukacji nie tylko. Okazało się, ze 
znalazła kamyczek, który raz poturlany nie chce się już zatrzymać, a nawet... powiększa 
się do gigantycznych rozmiarów, by objąć cały świat i zamanifestować swoje działanie   
w roku 2013. To właśnie od lutego tego roku kobiety na całym świecie będą mobilizować 
się, w jakichkolwiek znajdują się okolicznościach i manifestować na różne sposoby swój 
sprzeciw wobec przemocy przeciwko tej płci, w której naturalnie zamieszkują obok 
siebie niezwykła WRAŻLIWOŚĆ i SIŁA.

Taniec to ruch – niech będzie Ruchem Pospolitym



KAŻDY może wziąć udział w tym powstaniu. 
Każdy, kto czuje podobnie powinien wziąć udział.
KOBIETY i MĘŻCZYŹNI – bo każdy może mieć od dawna w sobie tę 
WZBIERAJCĄ RZEKĘ.

Celem jest, aby OD TEGO MOMENTU wszystkie 
KOBIETY CZUŁY SIĘ BEZPIECZNE w tym świecie 
ludzi, miały prawo,przestrzeń działania, głośny 
głos, Spokój należny każdemu człowiekowi. By 
mogły dumnie kroczyć z  wypiętą piersią przez 
świat,  realizując twórcze pomysły. By starczyło 
im sił i wiary do pozszywania porozrzucanych 
kawałków w uzdrawiającą szatę i iść wybraną 
przez siebie ścieżką,  niezależnie od nacisków 
zewnętrznych. 

Zatańczymy w imię wszystkich kobiet ucis-
kanych w każdym zakątku świata!



Krótki zarys Inscenizacji:

Muzyka z wykorzystaniem instrumentów etnicznych głównie z regionów Persji 
(bębny obręczowe, tabla, ud, �et, gitara, przeszkadzajki, głos)

Duet taneczny choreografek do muzyki etnicznej z elementami improwizacji 
solo oraz contact improvisation.

Choreogra�a grupowa do 10-minutowego utworu muzycznego. 

Zakończenie do muzyki na żywo.Całość ok. 20 – 30 minut trwania. 

Chcemy zaproponować jamm muzyczno-taneczny dla wszystkich po prezentacji 
performance.



PROJEKT I POTRZEBY NIEZBĘDNE DO JEGO REALIZACJI

- Niech Wyleje Rzeka to spójna choreogra�a, do której chcemy zaprosić grupę 
chętnych kobiet w każdym wieku i każdych upodobań – łączy je wystarczająco 
wiele - bycie kobietą i chęć by wszystkie kobiety były wolne. Taniec ten silny           
w symbole, nie wymaga od Was tanecznych umiejętności, a jedynie potrzeby 
wewnętrznej, by wczuć się we wspólny rytm.
 
- Taniec ma odbyć się do muzyki na żywo i muzyki odtwarzanej. W tym celu 
potrzebujemy zgody na użycie utworu/ów oraz Muzyków, którzy chętni są 
dołączyć do Powstania swoim aktywnym udziałem w projekcie.

- Potrzebujemy też odpowiedniej przestrzeni  - dużej, jasnej i zamkniętej przyna-
jmniej od pięciu stron bryły, ponieważ performance będzie odbywał się w lutym 
w Polsce... : )



- Potrzebujemy natychmiast – przestrzeni, do której możemy wejść i ćwiczyć, 
przygotowywać się, pracować, a już niedługo – gromadzić się z chętnymi 
tancerkami wolontariuszkami, by przygotować choreogra�ę i cały pokaz.



- Potrzebujemy pomocy w s�nansowaniu choćby kilku elementów kostiumów      
i scenogra�i (scenogra�a prawdopodobnie ograniczy się do jednego 
wszechobecnego rekwizytu, którym będzie długi kawałek lekkiej tkaniny                 
w jednym kolorze, natomiast kostiumy będą proste i ujednolicone).

- Będziemy potrzebować udźwiękowić performance, za co też trzeba zapłacić, 
chyba, że dźwiękowcy zorganizują się i zamanifestują swój udział w powstaniu 
przeciw przemocy wobec kobiet, za pomocą udźwiękowienia performansu.

- Potrzebujemy do współpracy lokalną Organizację Pozarządową, zaangażowaną 
w sprawy kobiet.

- Dla potrzeb dokumentacji video chętnie zaprezentujemy nasz performance 
przed kamerami operatorów o wielkim i dzikim sercu, nawiążemy współpracę      
z �lmowcami i lokalną telewizją.



Ostatni aspekt, jaki potrzebuje Waszej pomocy i zaangażowania w choćby naj-
skromniejszym stopniu – to rozgłoszenie o Światowym Powstaniu Kobiet, które 
w naszym kraju odbywać się będzie symultanicznie w większej ilości miejsc,           
a w stolicy, oprócz działania artystki Eli Hołoweńko w przestrzeni wystawowej 
galerii handlowej M1 – również poprzez nasze wystąpienie pod tytułem „Niech 
wyleje Rzeka”.

Potrzebujemy obecności ludzi o otwartych sercach i z potrzebą 

działania na każdym etapie projektu, gdyż zdajemy sobie 

sprawę, że nowe potrzeby będą się pojawiać i same im nie 

podołamy. Idea projektu opiera się na wspólnym działaniu.



Dziękujemy za Wasz czas, uwagę i skupienie.

Mamy nadzieję, że pozostawiamy Was z miłym uczuciem, że dzieje się 

coś ważnego i z rozpierającą chęcią uczestniczenia w projekcie.

Proszę skontaktujcie się z nami, jeśli możecie 
zaangażować się w któryś z aspektów pro-
jektu Niech Wyleje Rzeka:

niechwylejerzeka@gmail.com

Ilona 514714103 (orange)
Joanna 791010749 (play)

Zapraszamy do zapoznania się z ideą V-Day:

onebillionrising.org




