
Festiwal "Baśniowe Kraje" 
Festiwal Sztuki i Kreatywności dla Dzieci 
Budapeszt, styczeń - luty 2019 
 
  
"Krainy bajek" to projekt edukacyjno-artystyczny dla dzieci (3-15 lat) oraz dla ich 
rodziców i nauczycieli. Celem jest zachęcenie uczestników do aktywnego 
uczestnictwa w aktywnym tworzeniu i pielęgnowaniu kultury. Projekt odbywa się 
jednocześnie w Polsce i na Węgrzech. 
 
Festiwal oparty jest na węgierskich i polskich opowieściach i baśniach ludowych. Te 
historie, które dotyczą najważniejszych wartości dla ludzkości: życia, śmierci, dobra, 
zła – urodziły się, aby wyjaśnić zjawiska natury, opisywać i interpretować świat.  
 
Do projektu zaprosiliśmy znakomitych polskich i węgierskich ilustratorów książek dla 
dzieci, a także artystów zainspirowanych ludowymi opowieściami, folklorem i naturą. 
 
W Festiwal włączamy także dzieci i młodzież ze szkół w Polsce i na Węgrzech. 
 
PROGRAM: 
 
(1) INTERAKTYWNA WYSTAWA DLA DZIECI "Baśniowe Kraje" 
8-28 lutego 2019  
Otwarcie wystawy: 8 lutego 2019, 18:00 
Art Quarter Budapest, 1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50 
 
Opowiadania ludowe to zbiór motywów, opowieści i metod rozumienia świata, które 
istnieją w świadomości społeczeństw i kultur. Ilustracja jest szczególną formą 
opowiadania historii. Sam ilustrator staje się narratorem, który na podstawie 
własnych doświadczeń i emocji przedstawia historię, tworząc jej nową wersję. 
Chcielibyśmy dokładniej zbadać to zjawisko podczas festiwalu. 
Pokażemy 100 ilustracji, które zostały stworzone w ciągu ostatnich 15 lat na 
Węgrzech i w Polsce. 
  
Interaktywna sala wystawowa to plac zabaw, w którym dzieci mogą swobodnie 
korzystać, wypróbować wszystkie książki, wyselekcjonowane zabawki, meble 
inspirowane opowieściami, folklorem i przyrodą. 
 
Wystawa składa się z trzech części: 
 
„Las” - obszar, gdzie las symbolizuje bliski związek pomiędzy opowieścią o człowieku 
i naturze. Dzieci mogą swobodnie korzystać z zabawek, poduszek i innych 
przedmiotów zainspirowanych naturą. 
 
„Biblioteczka” - kącik czytania, przytulny pokój przypomina fotel, lampa, podłoga 
wyłożona miękkimi dywanami i wiele książek – węgierskich i polskich pozycji 
wydawniczych, z których ilustracje prezentowane są na wystawie. 
 
„Bądź bohaterką! Bądź bohaterem!” - część wystawy poświęcona zabawie i grom, w 
których dzieci mogą się sprawdzić w różnych rolach. Znajdziecie tu także teatr 



lalkowy i przedmioty, które dzieci mogą wykorzystać do przetestowania swoich 
umiejętności. 
 
 
Ilustratorki i ilustratorzy: Anita Andrzejewska, Bölecz Lilla, Chmielnik Anna Laszlo 
Herbszt, Jagoda Marianna, Anna Kalmana, Timea Koncz, Andrea Kurti, 
Mester  Kata, Nagy Norbert,  Anna Sędziwy, Piotr Socha, Szántói 
Krisztián, Szulyovszky Sarolta, Sztyma Marianna, Pawlak Paweł, Pawliński 
Wojciech, Pilichowski-Ragno Andrzej, Poklewska-Koziełło Ewa, Wasiuczyńska 
Elżbieta.  
 
Projektantki i projektanci: Tóvaj Rozália, Vándor Krisztina, Bergovecz László.   
Producenci: Bajo, Dzikie Dzieci, Eperfa, Granna, Hungary to Go, Ircsi Sufni, 
Kattuska, Kruszyński Studio, Kukliki, Maacraft, Malu Studio, Nobile, Wild Stamps. 
 
Wydawcy: Csimota, Media Rodzina, Móra Kiadó, Nasza Księgarnia, Wydawnictwo 
Muzeum Warszawy, Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu, Csodaceruza 
Magazin. 
 
Ponadto w programie: 
 
(2) WARSZTATY SZTUKI I LITERATURY dla dzieci, które odbędą się w Polsce i na 
Węgrzech w lutym 2019 r. Zajęcia prowadzone są przez ilustratorów. 
Programy: http://wonderlandfestival.hu/workshopok/ oraz wydarzenie w Poznaniu: 
https://www.facebook.com/events/289582421755226/ 
 
(3) WSPÓLNE CZYTANIE  
9 lutego 2019 r., 12:30 
Instytut Polski, 1065 Budapeszt, Nagymező utca 15. 
 
(4) LEKCJE TEMATYCZE, lekcje poświęcone baśniom w szkołach w Polsce i na 
Węgrzech* oparte na scenariuszach przygotowanych przez Martę Gedeon 
(tłumaczkę literatury węgierskiej na język polski) i zwieńczone pracą plastyczną. 
Prace wezmą udział w międzynarodowym konkursie plastycznym. 
 
(5) MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI  
 
(6) WYSTAWA POKONKURSOWA W BUDAPESZCIE 
 
Uczestnicy: 
Dzieci i młodzież z rodzicami i wychowawcami, środowiska opiniotwórcze (artyści, 
ilustratorzy, wydawcy, nauczyciele akademiccy, dziennikarze), studenci, 
antropolodzy kultury, etnolodzy, polscy i węgierscy miłośnicy baśni i kultury. 
 
O organizatorze: 
Fundacja InArt, została utworzona w celu zwiększenia zainteresowania sztuką i 
kulturą oraz promowania innowacyjnego nauczania dzieci i młodzieży. W ramach 
naszych działań traktujemy młodych ludzi jako równych partnerów, którzy są 
zachęcani do udziału w wydarzeniach o najwyższym standardzie, i których chcemy 
zintegrować ze światem innowacyjnego uczenia się i nowych technologii. Celem 



naszych projektów jest pomoc młodym ludziom w rozwoju emocjonalnym i 
intelektualnym, lepsze poznanie współczesnego świata, pobudzanie kreatywności, 
rozwijanie talentów artystycznych oraz wzbogacanie wiedzy o najważniejszych 
naukowych i nowoczesnych wynalazkach technologicznych. 
 
Organizator: 
Fundacja InArt 
 
Finansowanie: 
Fundacja Wacława Felczaka 
 
Festiwal objęty jest patronatem Ambasadora RP w Budapeszcie – Pana Jerzego 
Snopka, Ambasador Węgier w Warszawie – Pani Orsolyi Zsuzsanny Kovács oraz 
Instytutu Książki. 
 
Nasi partnerzy: 
Instytut Polski, Muzeum Warszawy  
Zamek Królewski na Wawelu  
Centrum Inicjatyw Rodzinnych 
Wydawnictwo Csimota 
Ołówek w Krainie Czarów 
Fundacja Jak Malowana (Fundacja Jak Malowana) 
Granna 
Węgierski Instytut Literatury Dziecięcej 
Wydawnictwo Media Rodzina 
Wydawnictwo Móra 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia 
 
Patronat medialny: 
Mikkamakka 
 
 
*w projekcie bierze udział 10 szkół z Polski i Węgier, w tym 3 z Warszawy. Kolejne 
zainteresowane szkoły mogą zgłaszać się tu: mira.starobrzanska@gmail.com 
 


