FESTIWAL / SZTUKI / JABŁKA 2019
4 X piątek

15.30 Pl. Narutowicza
Rozpoczęcie FESTIWALU / SZTUKI / JABŁKA, Drzewo Afirmacji

16.00 Pl. Narutowicza
Szklane jabłka / Magdalena Pejga
Realizacja kompozycji wykonanej na szklanej tafli z elementami naklejonego bezbarwnego
i kolorowego szkła. Instalacja będzie współtworzona przez mieszkańców, uczestników F/S/J.

16.30 MCK Giganty Mocy, Galeria na piętrze
Otwarcie międzynarodowej wystawy Drzewo
Na wystawie Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne, bełchatowianie i zaprzyjaźnieni fotograficy
z różnych krajów Europy zaprezentują swoją interpretację i spojrzenie na drzewo.

17.00, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Poznaj siebie po piśmie – wykład psychografologiczny Ewy Ber
Dzięki wykładowi z psychologicznej analizy pisma uczestnicy po napisaniu tekstu dot. F/S/J będą
mogli odkryć swoje cechy osobowości.

18.00, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Bełchatowski Jabłecznik Literacki
Bełchatowianie piszący do szuflady spotkają się na przeglądzie lokalnej twórczości literackiej.

18.30 MCK, Galeria
Otwarcie wystaw Kobiety Ewy i Od ogrodu do szkła
Stanisław Gaszewski wykonuje obrazy wypalane w drewnie. Na wystawie będzie można obejrzeć jego
prace przedstawiające kobiety w niecodziennym wydaniu.
Magdalena Pejga – artystka w swoich pracach wykorzystuje wiele technik szklarskich, pracuje ze
szkłem kryształowym. Od wielu lat eksperymentuje z metodą dyfuzyjną w zakresie zdobienia szkła.
Na wystawie w ramach F/S/J będzie można zobaczyć przede wszystkich szkło użytkowe.
19.00 MCK, sala teatralna
Spektakl Pamiętniki Adama i Ewy
Spektakl „Pamiętniki Adama i Ewy” na podstawie utworu Marka Twaina zaprezentuje na scenie BATPKP. Reżyserem jest Katarzyna Pawłowska, wystąpią: Marta Odomirska i Piotr Wojciechowski.

20.00 MCK, sala koncertowa
Koncert zespołu SOUNDING STRINGS
Zespół założony i prowadzony przez Arkadiusza Załęcznego, którego zamysłem jest wykorzystanie
brzmienia różnego rodzaju instrumentów strunowych, jako „fundamentu” w aranżacjach
i kompozycjach. Podczas koncertu Brzmiące Struny zaprezentują muzykę filmową i rozrywkową.

20.30 MCK, sala koncertowa
Koncert zespołu Stan Wyjątkowy
Zespół istnieje od 1981r., składa się z bełchatowskich muzyków. Proponują różnorodną muzykę,
zapewniając rozrywkę nie tylko starszym, ale też młodszym pokoleniom.

5 X sobota

15.00, Pl. Narutowicza
Warsztaty ceramiczne Gliniane miasto /Zbychewka
Uczestnicy warsztatów będą tworzyć domki – symbole przywiązania do miejsca i relacji z otoczeniem,
w którym żyjemy.

15.00, Pl. Narutowicza
Performans Obiekt pożądania
Białe postaci „white walkers” będą wychodzić w przestrzeń między uczestnikami wydarzenia i tam
też będą realizować improwizowane etiudy z głównym motywem w postaci jabłka.

16.00, sala teatralno-widowiskowa MCK PGE Giganty Mocy
Musical Psychiatryk
Premierowy występ Akademii Musicalowej UP z Bełchatowa. Autorski musical przesączony piękną
muzyką, bogatymi multimediami, psychodelicznymi układami choreograficznymi i oryginalnym
scenariuszem – jednych rozbawi, innych wprawi w zadumę.

17.00, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
Trzeci Oddech Kaczuchy
Ten kultowy zespół kabaretu i piosenki studenckiej tworzą Maja Piwońska i Andrzej Janeczko. Ich
śpiewany recital wzbogacą grafiki i rozmowa o książce.

17.30, Muzeum Regionalne, wejście od strony parku
Bella Ciao / Kuba Stępień, performans i wystawa w Dworze Olszewskich
Ekspozycja nawiązująca do historii miejsca oraz jego mieszkańców - Stefana i Nelly Hellwigów
złożona będzie z różnorodnych form ekspresji – m.in. obrazów, zdjęć, prac multimedialnych, muzyki.

18.00, Kultura na boku, ul. Kościuszki 4
Śpiewam więc oddycham - koncert Katki Koteckiej
Koncert autorskich piosenek, pisanych od serca, które dla artystki są fotografiami ciągłego szukania
odpowiedzi, oswajania rzeczywistości, jej mikro-kosmosu.

19.30, sala teatralno-widowiskowa MCK PGE Giganty Mocy
Koncert Mateusza Wojtasika
Występ bełchatowianina to połączenie romantycznego wokalu, muzycznego pazura i brzmienia gitary
akustycznej. Wojtas zaprezentuje swoje autorskie piosenki jak choćby „Nad morze” czy „Garda”.

20.30, sala teatralno-widowiskowa MCK PGE Giganty Mocy
Koncert gwiazdy BARANOVSKI
Jeden z najbardziej udanych debiutów 2018r. Wokalista, muzyk i songwriter koncertujący na
najważniejszych wydarzeniach w kraju. Autor takich przebojów jak „Dym”, „Luźno”, czy „Zbiór”.

21.00 Kultura na boku, ul. Kościuszki 4
Czytanie performatywne sztuki M. von Mayenburga Ogień w głowie
Ogień w głowie dotyka tematu relacji, kontaktu z drugim człowiekiem. Czytanie performatywne
sztuki będzie pretekstem i tłem do dyskusji o relacjach.

6 X niedziela

16.00, Pl. Narutowicza
Performans Pogadajmy jak ludzie
Duet Biuro Tłumaczeń zaprasza do wspólnego śpiewania piosenki „Pogadajmy jak ludzie”, do akcji
„Patrzymy w oczy”, „Dotknij mnie”, „Zwolnij” oraz innych tego typu spontanicznych akcji,
inspirowanych pragnieniem odświeżenia pojęcia „relacji”.

16.30, Pl. Narutowicza
Pleciemy nić porozumienia - happening z udziałem mieszkańców
Wraz z dziewczynami z projektu Botanica będzie można współtworzyć makramę w festiwalowych
barwach. Działanie będzie próbą nawiązania dialogu międzyludzkiego, budowania więzi i tworzenia
relacji przypadkowo spotkanych osób.

17.00, Kino MCK
Seans filmu Maudie
„Maudie” to wzruszająca opowieść o życiu malarki Maud Lewis, dziś uważanej za jedną
z najważniejszych kanadyjskich artystek.

17.30, Muzeum Regionalne
Otwarcie wystawy Koszmary i marzenia senne Agnieszki Paradeckiej
Agnieszka Paradecka ukończyła łódzką ASP. Interesuje ją tkanina artystyczna, druk na tkaninie,
malarstwo realistyczne i hiperrealistyczne, sztuka papieru. Na wystawie będzie można zobaczyć jej
pracę dyplomową „Koszmary i marzenia senne”, a także nietypową instalację oraz obrazy „Cykl
życia”.

18.00, Muzeum Regionalne
Koncert zespołu Świt

Zespół Świt tworzy pięć młodych dziewczyn, które grają ze sobą od półtora roku. Wykonują muzykę
alternatywną, a w ich repertuarze znajdują się utwory własne, jak i covery.

18.00, MCK
Spektakl teatralny

19.30, Piwiarnia Warka
Koncert Szymona Mikły
Kryjący się pod pseudonimem Lackluster bełchatowianin tworzy własne kompozycje muzyczne.
Zaprezentuje utwory łączące muzykę elektroniczną z ciepłym, gitarowym brzmieniem.

20.00, Piwiarnia Warka
Koncert ZAGI
Zagi to dziewczyna z gitarą – wokalistka, instrumentalistka, autorka muzyki i tekstów. Ma na swoim
koncie 4 solowe wydawnictwa, udział w wielu festiwalach i znaczące nagrody.

