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Co słychać w Kręgach Sztuki?

z archiwum producenta filmu

Na 5. edycji Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych
i Twórczości „Kręgi Sztuki”,
która w Cieszynie odbędzie się
w dniach 9-13 lipca, będziemy
oglądać spektakle teatralne,
filmy, koncerty, rozwijać swoje
zdolności na warsztatach artystycznych i cieszyć Cieszynem.
„Kręgi Sztuki” dbają tradycyjnie o najKadr z obsypanego nagrodami filmu „Chce się żyć” w reżyserii Macieja Pieprzycy.
młodszych widzów, adresując swoją
ofertę dla widzów w różnym wieku. Od
rana najmłodsi widzowie będą mogli obejrzeć w sali Domu NaAni Brody, która przy pomocy różnych instrumentów i śpierodowego ulubione bajki, legendy – w tym roku polskie, duńwu wprowadzi je w swój magiczny świat. Starsze dzieci będą
skie i rumuńskie. Nieco później starsze dzieci obejrzą filmy
mogły także stworzyć własną książkę podczas zajęć prowadzozrobione zarówno przez zawodowców, np. przepiękne „Robacznych przez Ivę Krupicovą, ale wcześniej materiał do tej książki z zaginionej doliny” czy zawsze dobry „Kuki powraca”, ale
ki przygotują pod okiem dr. Marka Sibinsky’ego, który przy
także przez młodych filmowców z cyklu „Halo echo”. Film, jako
okazji pokaże, ile jest wokół nas grafiki. Oboje artyści przyjadą
synteza wielu sztuk, będzie inspiracją dla warsztatów plastyczz Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Ostrawie. „Filmowe
nych dla dzieci, które poprowadzi Sebastian Kubica – artysta,
abecadło dla dzieci“ to warsztaty w ramach współpracy z Sciuznany nie tylko w kraju, ale i na świecie. Poprzez swoje warsz-fEAST, poprowadzą Kamila Zygmunt i Mikołaj Góralik z Unitaty będzie uruchamiał i powiększał wyobraźnię młodych.
wersytetu Łódzkiego.
Dzieci interesujące się muzyką, trafią zapewne na warsztaty
Mamy rożne warsztaty dla dorosłych, np. dla tych, którzy
nie znają języka czeskiego i będą mogli wziąć udział w warsztatach aktorsko-performatywnych, wzmacniających intuicję.
Specjalnie dla takich uczestników przygotował je i poprowadzi
w języku czeskim aktor o polsko-czeskich korzeniach – Jakub
Snochowski. „Cieszyn – Těšín. Lingwistyka i teatr” – taki tytuł będą miały te zajęcia, które wybrzmią na zakończenie kilkudniowej pracy wspólną akcją performatywną uczestników
warsztatów w przestrzeni miejskiej Cieszyna.

Dla dorosłych nie zabraknie też atrakcji filmowych, np. cykl
kina amerykańskiego z lat 70. poprzedzą wprowadzenia Sebastiana Smolińskiego, młodego filmoznawcy, specjalizującego
się w kinie amerykańskim. Szerszą ofertą zadziwi nas kinematografia chińska, irańska, serbska czy też cykl Kręgi Sztuki polecają, jak również wybrane pozycje TVP Kultura. Warto będzie
się pochylić nad szczegółowym programem, który wkrótce opublikujemy. Dla prawdziwych fanów filmu mamy też spotkania
z ludźmi kina, jak np. z producentem Wiesławem Łysakowskim, którego ostatnia produkcja „Chce się żyć” w reżyserii
Macieja Pieprzycy, z fenomenalną rolą Dawida Ogrodnika,
zdobyła aż 5 Orłów, nagrodę Polskiej Akademii Filmowej,
a także wszystkie najważniejsze nagrody na Festiwalu w Montrealu, gdzie organizatorzy musieli przerywać owacje na stojąco, aby nowi widzowie mogli obejrzeć kolejne pozycje festiwalu.

Zapraszamy do udziału w zajęciach, odwiedzania sal kinowych i wystawienniczych. Rozglądajmy się, bo już w czerwcu
zaczną się wernisaże ekspozycji wchodzących w skład wystawy „Europejskie Akademie w Kręgach Sztuki”, której różne odsłony będzie można obejrzeć w kilku miastach w Polsce,
w Czechach i na Węgrzech. Autorem plakatu jest Sebastian Kubica. „Kręgi Sztuki” z Cieszyna rozchodzą się po świecie edukując, bawiąc i promując miasto Cieszyn, jak głosi legenda już
o 1200-letniej tradycji. 			
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

