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Tańcem przez życie

Zmień swój ogród

PATRONAT || „Mroczne kołysanki” to unikatowy projekt stworzony przez
pasjonatki tańca. Spektakle czekają nas 20 i 21 kwietnia w CEiIK-u.

PATRONAT || Przed nami X edycja Wiosennych Targów Ogrodniczych
„Pamiętajcie o ogrodach”. Te odbędą się 21-22.04.2018 w W-MODR.

— Występy są pretekstem do budowania odwagi i pewności siebie oraz okazją do
przeżycia czegoś niecodziennego w codzienności — mówi pomysłodawczyni projektu

W

ystęp jest zwieńczeniem niemalże 4-miesięcznej
pracy w stworzonym przez Dominikę Świątecką-Majewską
(optymistkę roku 2017) programie rozwoju osobistego
„Tańcem Stworzona” wykorzystującym ruch, taniec i coaching jako narzędzia rozwoju
osobistego. Program pozwala
uczestniczkom odkryć swoją
kobiecość. Sam występ jest
zaś pretekstem do budowania
odwagi i pewności siebie oraz
okazją do przeżycia czegoś niecodziennego w codzienności.
— To będzie projekt zupełnie
inny od poprzedniego. I to pod
każdym względem. Pomysł na
niego pojawił się już w grudniu
— tłumaczy Dominika Świątecka-Majewska. — Zapytałam
wówczas uczestniczki, czego
się boją, ale też czego pożądają i z tego powstały pomysły
na opowieści taneczne. Potem

pojawiła się idea, by do każdej
choreograﬁi powstały baśnie.
Dziewczyny znów bardzo się
zaangażowały i stworzyły niesamowite baśnie. Dzięki temu
każdy widz otrzyma w czasie
spektaklu wyjątkową książkę.
Na scenie zobaczymy opowieść przedstawioną za pomocą kobiecych form ruchu
i tańca, jak taniec orientalny
oraz burleska, ale w mrocznej
stylizacji muzycznej i kostiumowej. Pojawią się syreny,
wampirzyce, tańczące lalki,
klauny, pajęczyce, kapłanki
życia, diaboliczne strażniczki
dusz itd. Ponad 40 dziewczyn będzie miało na sobie
piękne, wiktoriańskie suknie.
Rozbrzmi ciężka, wyrazista,
mroczna, drapieżna muzyka.
— Obserwuję z fascynacją,
jak dziewczyny rozwijają
skrzydła. Jak udowadniają,
że nie trzeba być profesjonalną tancerką, by tańczyć. Że nie
trzeba być poetą, by tworzyć

piękne baśnie — dodaje pomysłodawczyni. — Podczas
spektaklu jedna z dziewczyn
będzie czytać baśnie i kolejnym wyzwaniem jest to, by
przeczytać je w sposób teatralny. Na scenie pojawi się
również moja 8-letnia siostrzenica Kaja. To dla niej
ogromne przeżycie, bo będzie
na scenie po raz pierwszy i to
przez cały spektakl. Cieszę się,
że Kaja chce nam towarzyszyć.
Niesamowite jest to, jak wiele
osób zaangażowało się w projekt. Jeden z rodziców naszej
uczestniczki zrobił nam kołyskę, kolejny uszył peleryny. Mówię, że to projekt wielu serc.
Są wyjątkowe mamy, które
biegały po second handach,
żeby znaleźć elementy do naszych kostiumów.
Teraz efekty tego niezwykłego projektu obejrzy 600 osób
w czasie dwóch występów.
KATARZYNA JANKÓW-MAZURKIEWICZ
k.jankow@naszolsztyniak.pl
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ska zwierzęta gospodarskie,
a w wiosce dziecięcej będą
czekać atrakcje.
Tradycyjnie też czekają nas
występy artystyczne. W sobotę, o godz. 11.30 wystąpi chór
Camerata Iława. W niedzielę

o godz. 10.30 z kolei będzie
to recital Adama Twardego.
W programie znajdą się też
warsztaty „Las i ogród we
szkle” i „Żywe obrazy z roślin”.
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

Zainspiruj się sztuką
SZTUKA || Przed nami dzień Wolnej Sztuki. W Olsztynie 21.04 na
wydarzenia zaprasza Galeria Sztuki BWA i Muzeum Warmii i Mazur.

D

zień Wolnej Sztuki to
organizowana od 2011
roku akcja społeczna,
mająca pokazać odwiedzającym, że muzea i galerie z powodzeniem można zwiedzać
w sposób nieśpieszny i reﬂeksyjny. BWA bierze udział
w akcji po raz piąty i zachęca,
by w inny sposób oglądać malarstwo.
Raz w roku, w kwietniową
sobotę muzea i galerie w całej Polsce proponują zwiedzającym oglądanie pięciu
wybranych przez nie obiektów. Przed każdym dziełem
stoją opiekunowie, których
zadaniem jest zachęcanie
do dyskusji.
— Chcemy pokazać, że sztukę można oglądać świadomie,
z rozmysłem i bez kompleksów, i że nie potrzebujemy do
tego odpowiedniej wiedzy
czy wykształcenia. Każdy
obiekt ma do opowiedzenia
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T

argi zagościły na stałe
w kalendarzu wiosennych imprez i co roku
przybywa im entuzjastów.
W czasie imprezy będzie
można zakupić rośliny, artykuły i urządzenia ogrodnicze. Nie zabraknie szerokiej oferty rozsad warzyw
i ziół oraz nawozów i środków ochrony roślin. Będzie
można też skorzystać z porad
fachowców, a ci zaoferują pomoc m.in. na temat sposobu
pielęgnacji roślin, aranżacji
przestrzeni w ogrodzie. Entuzjaści ogrodów i przydomowych działek będą mogli
obejrzeć pokazy aranżacji
i budowy ogrodów, tarasów
przydomowych i balkonów
oraz pokaz cięcia i formowania drzewek owocowych
i ozdobnych.
Zgodnie z tradycją nie zabraknie sztuki ludowej oraz
smacznej kuchni regionalnej. W programie znajdą się
również konkursy dla całych
rodzin, nie zabraknie występów artystów. Najmłodsi
będą mogli też zobaczyć z bli-

— W Galerii Sztuki BWA będzie można porozmawiać
m.in. o obrazie „Western”
Benona Liberskiego czy
„Sportowych zabawach”
Elżbiety Subbotko.

swoją historię, wystarczy tylko w skupieniu się w niego
wsłuchać — zapewniają organizatorzy. W Galerii Sztuki
BWA będzie można porozmawiać m.in. o obrazie „Western” Benona Liberskiego
czy „Sportowych zabawach”
Elżbiety Subbotko.
W Muzeum Warmii i Mazur Slow Art Day, czyli Dzień
Wolnej Sztuki również wystartuje o godz. 12. Muzealnicy przez godzinę proponują
zwiedzającym bliższe poznanie pięciu obiektów z kolekcji: Biblioteki, Działu Archeologii, Działu Sztuki Dawnej
i Działu Sztuki Współczesnej
Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie. W Dniu Wolnej
Sztuki liczy się sam proces
delektowania się sztuką
i czerpania przyjemności
z przebywania w muzeum.
Wstęp wolny.
Kajot

