Festiwal DE-NOVO „SZTUKATAK”
Termin: 23/24 lipca

Godz. 12.30 – 15.00: Warsztaty „Pogórze Express” - Warsztaty Cyrkowe
Prowadzenie: Jacek Timingeriu , Kasia Kapela.
Miejsce: Stacja kolejki wąskotorowej w Dynowie.
Opis: W trakcie proponowanego przez nas warsztatu będzie można spróbować swoich sił w
żonglowaniu i manipulowaniu piłeczkami, kijami, poi (piłeczki na sznurku), diabolo, nauczyć się
utrzymywania równowagi na nisko zawieszonej linie, rola-bola, rowerku jednokołowym oraz na
szczudłach. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się także jak prostym i tanim sposobem zrobić sobie
piłeczki do żonglowania.

Termin: 23 lipca
Godz. 12.00 – 20.00 (w zależności od pogody) Wystawa fotografii w plenerze
Godz. 19.00: film „Kapliczki”

Autor: dr Waldemar Frąckiewicz UMCS w Lublinie
Miejsce: Stacja kolejki wąskotorowej w Dynowie.
Opis: Te 200 zdjęć – wybranych z tysięcy – to nie tyle inwentaryzacyjne dokumenty, co artystyczne
obrazy przedstawiające życie kapliczek: przedmiotów i ludzi z nimi. Dzięki fotografiom możemy
zajrzeć do wnętrza tych, których nie mieliśmy śmiałości lub możliwości otworzyć. Zobaczymy tam
jakby surrealistyczne scenografie tworzone ręką ludzką, przyrody i upływającego czasu. Zadziwiają
ludzkie zabiegi. Wstrząsają oddziaływania natury, by nie powiedzieć: życie przedmiotów widzianych z
bliska. Fotografie utrwaliły również świątki, krzyże, które już nie istnieją. Od wiosny do zimy 2010
zdjęcia wisiały między drzewami podlubelskiego lasu.
Waldemar Frąckiewicz, Artiste Federation Internationale de l'Art Photographique, dr psychologii
percepcji, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Kultury UMCS, prowadzi zajęcia ze studentami specjalizacji
fotograficzno-filmowej specjalności animator i menedżer kultury.

Dokumentacja wystawy:
http://serwisy.umcs.lublin.pl/w.frackiewicz/nepal.htm
http://www.youtube.com/watch?v=CgrNPbWkBY8

Termin: 24 lipca
Godz. 19.00 - Pokaz studenckich etiud filmowych
Autorzy: Aleksandra Gronowska, Małgorzata Wojtkowiak
Miejsce: Stacja kolejki wąskotorowej w Dynowie.
Opis:
Aleksandra Gronowska. Twórca filmów artystycznych, vizual, videoart, animacja. Absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu na wydz. Fotografia i multimedia. Aktorka związana w latach 2003-2009 z
Ośrodkiem Praktyk Teatralnych Gardzienice. Obecnie współpracuje z Teatrem Prowincja i Teatrem Nowym
im.S.T.Witkacego w Słupsku, Klan Grus. Współtwórca grupy artystycznej BABARYBA. Absolwentka Akademii
Praktyk Teatralnych Gardzienice.
www.myspace.com/babarybarybababa
www.myspace.com/pracowniaprowincja
http://aleksandragronowska.blogspot.com/

Małgorzata Wojtkowiak. Studentka II roku Uniwersytetu Artystycznego w Poznani (Komunikacja
Multimedialna-Animacja). Artystka videoart.
http://wielorybas.wordpress.com
http://vimeo.com/19335876
http://www.youtube.com/watch?v=1jwblJYwqCI

Kontakt: www.denovo.net.pl

