
Festiwal „DUOS” 

 

Festiwal „DUOS” realizowany jest przez Akademię Sztuki w 

Szczecinie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie, we współpracy z 

instytucjami zrzeszonymi w konsorcjum TPAAE – Transcultural 

Perspectives in Art and Art Education: Uniwersytet Pwani (Kenia), 

Uniwersytet Kenyatta w Nairobi (Kenia), Uniwersytet w Maceracie 

(Włochy), Distant Relatives Events Limited (Kenia).  

Festiwal, wpisując się w postawę badawczą TPAAE, jest nastawiony 

na wymianę doświadczeń w obszarze sztuki tradycyjnej i współczesnej 

Polski i Kenii, poznawanie wzajemnych tradycji i współczesnych praktyk 

artystycznych oraz form edukacji artystycznej.  

W ramach Festiwalu „DUOS” artystki i artyści z Kenii i Polski, 

pracując w duetach realizują wspólne projekty artystyczne oraz dzielą się 

swoim doświadczeniem ze studentami i studentkami Uniwersytetu Pwani i 

z lokalną społecznością na wybrzeżu kenijskim.  

Efekty tej współpracy prezentowane były w marcu i wrześniu 2021 w 

przestrzeni publicznej Kilifi, 50 kilometrów na północ od Mombasy.  

W październiku i listopadzie 2021 artyści polscy i kenijscy 

kontynuować będą pracę w Szczecinie, gdzie finalnie ich projekty zostaną 



zaprezentowane na wystawie zbiorowej w Muzeum Narodowym w 

Szczecinie.  

Podczas pierwszej edycji Festiwalu (luty/marzec 2021, Kilifi, Kenia), 

dedykowanej idei „wspólnoty”, współpracowało ze sobą 8 duetów.  

Biorące udział w drugiej edycji Festiwalu DUOS (sierpień/wrzesień 

2021, Kilifi, Kenia) artystki odniosły się pośrednio do bohaterki ludu 

Giriama – Mekatilili Wa Menza, walczącej z kolonialną władzą brytyjską na 

początku XX wieku, oraz podniosły temat praw kobiet i ich siłę.  

Dodatkowym składnikiem Festiwalu DUOS jest aktywność profesor 

Rosity Deluigi i jej zespołu badaczy z Uniwersytetu w Maceracie 

współpracującego z lokalnymi artystami i studentami w ramach pracy z 

dziećmi z szeregu szkół podstawowych w Kilifi stanowiąca KIDS Sessions.  

W trakcie trwania drugiej edycji, na terenie szkoły Seahorse Dockers 

zrealizowane zostały również warsztaty z udziałem lokalnej młodzieży 

prowadzone przez Zuzannę Wollny.  

Kuratorami Festiwalu DUOS są Zorka Wollny i Łukasz Jastrubczak.  

Kuratorami planowanej na listopad wystawy podsumowującej obie 

edycje Festiwalu DUOS w Muzeum Narodowym w Szczecinie, będą 

Marlena Chybowska-Butler i Łukasz Jastrubczak. 


