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Co słychać w Kręgach Sztuki?
Zbliża się czas inauguracji 5. edycji Festiwalu Kręgi
Sztuki i Wakacyjnych Kadrów. Od 9 do 13 lipca
2014 w Cieszynie dla wszystkich interesujących
się sztuką, zabawą i wspólnym działaniem przewidziano liczne atrakcje.
Dla najmłodszych przygotowano zestawy filmów i warsztaty
artystyczne. Muzyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży poprowadzi
Ania Broda, która pisze: Moja przygoda z piosenkami dla dzieci zaczęła się od kołysanek. Poezja dziecięca to gatunek troszkę niedoceniany przez dorosłych czytelników. Podczas kilkuletniej, pasjonującej
pracy nad tą muzyką odkryłam fenomenalną, polską literaturę dla
dzieci. Liryki, absurdalne i rozśmieszające do łez wierszyki wzruszają
prostotą i czułością. Pełne są fantazji i czarodziejskiego smaku słowa. Nie mogąc pozostać obojętnym wobec tak inspirującej sztuki, zaczęłam tworzyć własne melodie do ulubionych tekstów. Ania Broda
to artystka bardzo dobrze znana publiczności jeszcze z Kapeli Brodów. Zainteresowanym polecamy stronę www.aniabroda.com.
Dla młodych fanów animacji filmowej poprowadzi warsztaty,
jak zwykle już od trzech edycji, Anielka Lubieniecka – szeroko
doceniona w kraju i na świecie reżyserka, scenarzystka, scenografka, animatorka. Dzięki jej inicjatywie w całym kraju powstają filmy robione przez dzieci, które zdobywają serca nie tylko
ich rodziców, ale również bardzo szerokiej widowni, krytyków
i speców od animacji. W ramach Wakacyjnych Kadrów w Kręgach Sztuki będziemy mieli okazję zobaczyć te dokonania. Aniela
Lubieniecka jest pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym
unikalnego w skali kraju festiwalu, integrującego dziecięce środowiska filmowe z całej Polski i podsumowującego tę część dorobku polskiej animacji filmowej, której autorami są najmłodsi
twórcy, Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych Filmów Animowanych „Halo-Echo”. Spośród nich, specjalnie wyselekcjonowane
dla cieszyńskiej widowni zestawy filmów dla najmłodszych i trochę starszych dzieci ze wszech miar są godne obejrzenia.
Mikołaj Góralik, cieszynianin, student filmoznawstwa UŁ, koordynator międzynarodowego projektu badawczego „Sci-fEAST:
Filmowe science fiction w Europie Środkowej” razem z Kamilą
Zygmunt, studentką dziennikarstwa UŁ, poprowadzą warsztaty
Filmowe abecadło, czyli zajęcia rysunkowe dla młodych filmowców. Przedział wiekowy: 7-12 lat, w przypadku dużego zainteresowania podział na dwie grupy (7-9 oraz 10-12 lat).
Zajęcia „Jak zrobić samemu książkę” poprowadzi Iva Krupicova z Uniwersytetu z Ostravy, a zajęcia plastyczne dla najmłodszych dr hab. Sebastian Kubica z Instytutu Sztuki w Cieszynie,
z Zakładu Projektowania Graficznego, który wykonał prezentowany tegoroczny plakat festiwalowy. Ten artysta w swojej karierze wygrał wiele prestiżowych konkursów, czym przyczynił się
do popularyzacji uczelni i Cieszyna. Pracownicy Instytutu Sztu-

Ania Broda – artystka poprowadzi w Cieszynie muzyczne zajęcia
dla dzieci i młodzieży.

ki w Cieszynie, dr hab. Łukasz Kliś i Sebastian Kubica byli także
pomysłodawcami wystaw pod hasłem „CK Designerzy”, które
podczas prestiżowego Międzynarodowego Biennale Plakatu,
realizowanego w Muzeum Plakatu w Warszawie, podbiły międzynarodową publiczność, zarówno urokiem i świeżością prac
młodych artystów, jak też ich wysokim poziomem artystycznym.
Tak więc śmiało można stwierdzić, że Cieszyn mocno plakatem
i designem stoi, a znakomite logo 1200-lecia Cieszyna wykonał
dr Tomasz Kipka, wicedyrektor Instytutu Sztuki w Cieszynie.
W ramach Kręgów Sztuki, w jednym czasie, w wielu miejscach Polski i Europy odbędzie się wiele wystaw pt. „Europejskie Akademie w Kręgach Sztuki”. Jednymi z ekspozycji będą,
pokazane w Książnicy Cieszyńskiej oraz na lotnisku w Pyrzowicach, gdzie w 2013 roku odbiorcami było 2,5 mln pasażerów,
wybrane prace dyplomowe zrealizowane w minionym roku
w Zakładzie Projektowania Graficznego cieszyńskiego Instytutu Sztuki, który właśnie obchodzi jubileusz 40-lecia kształcenia
artystycznego na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Kuratorem tej części wystawy jest dr. Tomasz Kipka.
To tylko część z licznych atrakcji.
W sferach muzycznych też dużo będzie się działo. W Krakowie
rozpoczęły się właśnie próby do koncertu specjalnie przygotowywanego na otwarcie tegorocznego Festiwalu Kręgi Sztuki:
Motion Trio i Zohar Fresco po raz pierwszy razem! Zapraszamy
na to unikalne wydarzenie. Wkrótce kolejne szczegóły i więcej
o Wakacyjnych Kadrach!
Organizatorzy

Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych,
zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście.
Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów. Wiadomości Ratuszowe: Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl, tel. 33 479 42 41

