Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, pora na dobranoc i warsztaty
muzyczne to spora dawka dobrego rzemiosła artystycznego i wiele
innych propozycji, czyli… Pasaż Kultury i Sztuki na 10. Dniu Odkrywców
w Rzeszowie!
Dla wszystkich, którzy zechcą poszukać inspiracji nie tylko w dziedzinie nauk
przyrodniczych, przygotowujemy ofertę z trochę innej bajki. Atrakcje, które nie
wybuchają, nie rażą wysokimi napięciami czy skoncentrowaną wiązką lasera (choć… tutaj
akurat mogą się trafić wyjątki ;-) skoncentrowaliśmy w obszarze tematycznym
nazwanym Pasażem Kultury i Sztuki. Sztuki rozumianej jako przejaw twórczości
wszelakiej, wchodzącej w reakcje z naszymi zmysłami, a kultury – jako tej materialnej,
związanej z historią, dziedzictwem i oddziaływaniem na nas i nasze wrażenia… Choć w
sumie, ta część na mapie 9 Dnia Odkrywców i o klimaty podróżnicze zahacza, ponieważ
za sprawą paru ekspozycji każdy będzie mógł odbyć podróże sentymentalne. Do
przeszłości i przyszłości!
No to zacznijmy od przeszłości…
Jak co roku swoje gospodarstwo rozłoży dla Was Muzeum Dobranocek, gdzie będzie
można spotkać bohaterów klasycznych animacji, zaglądnąć do budy Reksia, zerknąć na
warunki w jakich mieszka Miś, co klapnięte uszko ma… Ale także sprawdzić jakich metod
używano w czasach przedcyfrowych do oszukiwania naszych zmysłów i tworzenia
złudzenia ruchu na ekranie i nie tylko.
Dobre rzemiosło artystyczne, rzeźba, ceramika, klasyczny rysunek bez nadużywania
technik cyfrowych będzie można odwiedzić w państwie Zespołu Szkół Plastycznych im. P.
Michałowskiego. Mistrzowie i czeladnicy z naszego starego, niezapomnianego „Plastyka”
(kreślący te słowa mieli zaszczyt pobierać nauki w tej zacnej placówce ;-) zaproszą Was
do katedry Dymu i Ognia, gdzie zaprezentują szeroką gamę technik tradycyjnego
kowalstwa artystycznego. W ich królestwie będziecie mogli spróbować profesji Michała
Anioła i Rafaela, obejrzycie też prace uczniów szkoły, która od lat uczy – cytując
niezapomnianego profesora Ziemskiego – „… patrzeć na świat oczami artysty… „
Ponieważ prawdziwa kultura i sztuka współpracuje ze wszystkimi zmysłami, w Pasażu
znajdziecie krainę Tinituns. Tam będzie można poznać m.in. tajniki samplowania
dźwięku.
A na zakończenie tej kwantowej propozycji (czytaj: porcji ;-) to od czego zaczęliśmy: „ A
long time ago in a galaxy far far away… „ Tłumaczyć chyba nie potrzeba nawet tym,
którzy słabo znają język angielski i do tego nie widzieli ani jednego filmu sagi Georga
Lucasa! Gwiezdne Wojny, a przede wszystkim ich technika i kultura na 9 Dniu
Odkrywców pojawią się za sporawą niezwykłej kolekcji Maćka Kwolka, który zaprezentuje
swoje niesamowite prace. Ci, którzy odwiedzili wernisaż wystawy fotografii
popularnonaukowej w Galerii rzeszowskiej Zachęty, mieli okazję zerknąć na niewielką
próbkę tego co nas czeka na Pikniku. Zresztą… może to nie będzie jedyny akcent z
marszem w tonacji B-dur w tle, ale o tym na razie… ciSZA! Do zobaczenia 8 czerwca A.D.
2019.

