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Майстер-класи, кіно, виставка

Серія заходів для громадян 
України
27 вересня стартує проєкт «Мобільний 
центр Мій дім». Загалом це сім заходів, 
призначених для українців, які зараз 
проживають у Познанському повіті 
та його околицях. Учасники також 
зможуть скористатися психологічною 
допомогою. Проєкт підготував 
Барак Культури.

Славек Шиманський

Яка ідея цієї ініціативи?
– «Мобільний центр Мій дім» – це 

проєкт, який дозволить вам забути 
про погані емоції, пов’язані з війною 
і створити безпечний простір для 
спільних зустрічей, розмов, творчих 
занять, а також розваг і відпочинку, 
– пояснює Матеуш Грухот з Бараку 
Культури. – Побудова спільноти 
в процесі участі у заходах проєкту 
може допомогти відновити душевну 
рівновагу. Усунути дискомфорт і страх 
також буде легше завдяки спілкуванню 
українською мовою – наголошує він.

Усі заняття будуть проводити 
люди, які знають українську та 
польську мови.

– Основна мета Центру – допомога 
біженцям з України у стані кризи, 
які знайшли прихисток в громадах 
Познанського повіту. Проте це 
має бути особлива допомога, яка 
дозволить їм створити новий «дім», 
у якому вони почуватимуться як 
удома. Це надзвичайно важливо, 
тому що не всі українці можуть 
повернутися на батьківщину, – додає 
Бартломей Бжезінський.

Заходи заплановані на семи 
локаціях. Кожна з них впродовж 
одного дня, міститиме серію 
майстер-класів і кінопоказів, а також 
фотовиставку. Проєкт фінансується 
Познанським повітом.

Програма заходів в 
«Мобільному центрі Мій 
дім» 

1. Арт-майстерні «Розмалюй 
свій світ»
Живопис та малярство – це велика 
розвага для дітей і можливість 
розвинути їх творчі здібності. Ці 
заняття, допоможуть дізнатися про 
різні техніки та матеріали, зокрема 
їх види та особливості, а також 
відкрити для себе секрети кольору, 
основи перспективи та принципи 
побудови правильної композиції. 
Під час семінарів, серед іншого, 
акварельні зображення заходу сонця та 
натюрморти замальовані світлотінню. 
У майстер-класі можуть взяти участь 
до 20 осіб віком від 5 до 15 років.

– Такі заняття – унікальна 
можливість поринути у світ 
образотворчого мистецтва та провести 
час у творчій атмосфері. Живопис та 
малярство здійснюється в невеликих 

групах, що дозволяє працювати 
з кожним окремо, – розповідає 
Лаура Адамська.

Воркшоп проводить білоруська 
художниця, викладач образотворчого 
мистецтва та креслення Анастасія 
Шумчик. До вересня 2019 року 
проживала в Мінську, столиці Білорусі. 
У березні 2020 року вона створила 
невелику студію «Magic of Art» у 
Познані. 

2. Кінотеатри, покази фільмів для 
дітей
Що показуватимуть? У програмі 
є один повнометражний фільм – 
латвійсько-польського виробництва 
(з українським дубляжем) „Якуб, 
Міммі та собаки, які вміли говорити”. 
Це пригодницький анімаційний фільм, 
типове сімейне кіно. Магнітом для 
молоді може бути спостереження 
за зграєю псів, які говорять. Фільм 
розповсюджується Асоціацією «Нові 
Горизонти». 

Крім того, організатори також 
анонсують дві серії класичних 
польських короткометражних казок, 
переважно 1960-х і 1970-х рр.. Це 
роботи не будь-якого лейбла, а відомої 
студії мультфільмів у Бельсько-Бялій.

Перший набір включає, серед 
інших, фільми з Рексіо в головній 
ролі («Рексіо поліглот» і «Рексіо 
композитор»). Також будуть 
«Робоцик», «Спортсмени» та 
«Підводна подорож».

У другому сеті увагу привертають 
«Рексіо медаліст» і «Рексіо чепурун», 
а також є такі фільми, як «Мишка і 
кошеня» та «Жираф».

Фільми підготовлені для дітей 
5-15 років. У місцях, куди завітає 
«Мобільний центр Мій дім», буде 
представлена   повна програма, 
або повнометражний фільм, або 
комплекти казок. 

3. Танцювальні майстер-класи
У одних танці в крові, інші повинні 
спочатку це усвідомити. Одне можна 
сказати точно - в хорошій атмосфері 
це дарує масу радості і задоволення. 
Ці майстер-класи натхненні  
мотивами деяких традиційних 
українських танців. Якщо когось 
трошки лякає термін «майстер-
-класи», то спокійно: організатори 
запевняють, що це буде не звичайне 
заняття з танців, а рухова гра за 
фрагментами українських танців.

Хто може відвідати цей захід?

– До участі запрошуємо батьків з 
дітьми від 6 років. Під час майстер-
-класів доведеться проявити точність, 
креативність, фізичну активність і 
сміливість – учасники будуть 
взаємодіяти один з одним і змінювати 
танцювальних партнерів, – розповідає 
Лаура Адамска.

Додамо, що традиційний 
український танець сягає корінням 
давніх часів, створений ще в Київській 
Русі і є важливим елементом 
місцевої культури. Він має багато 
різновидів: передусім обрядовий 
(ритуальний) і необрядовий, включно 
з хороводами, домашніми, сюжетними 
та козацькими (бойовими) танцями. 
Цей вид мистецтва реалізується 
під час святкування українських 
свят. До середини ХХ століття 
він був обов’язковим елементом 
народних розваг. Танець надихався 
повсякденним життям людей, був 
пов’язаний із важливими для українців 
справами, його пронизували почуття 
то радості, то суму.

Майстер-класи проводитиме 
Ольга Кебас – куратор, організатор 
культурних заходів, хореограф, 
перформер, танцівниця. З 2005 року 
проводить майстер-класи з сучасного 
танцю, імпровізації, композиції та 
перформансу. У 2009 році заснувала 
кафедру сучасного танцю, є його 
викладачем (теорія та практика) в 
коледжі хореографічного мистецтва 
«КМАД ім. Сержа Лифаря» в Києві. 
Режисерує та виступає на міжнародних 
фестивалях. Також є членом журі 
українських та міжнародних конкурсів 
хореографічного мистецтва в Україні. 

4. Майстер-класи зі створення 
ляльки-мотанки
У цих заняттях може брати 
участь ціла родина – діти (старші 
6 років), підлітки та дорослі, звісно,   
включно з бабусями і дідусями. Це 

чудова можливість зробити свою 
оригінальну мотанку. А допоможуть 
у цьому актриси театру «Емігрант». 
Що ж таке ляльки-мотанки? Вони 
виготовлені з різних матеріалів. 
Основою є клаптики різних тканин, 
але можна додати стрічки, нитки, 
пряжу, а також кольорове скло, 
намистини, солому чи сухоцвіти.

Т р а д и ц і й н о  м о т а н к и 
виготовляються без використання 
гострих предметів, таких як голки чи 
ножиці. Існує багато типів мотанок на 
різні моменти життя, до того ж кожен 
регіон має свої традиції, пов’язані з 
ними. Наприклад можна співати під 
час їх створення, тож під час майстер-
-класів учасники разом із артистами 
виконуватимуть традиційних 
українських пісень. Мотанка в 
українській народній культурі – це 
частий подарунок, який робили з 
думками про добробут, здоров’я чи 
вдалий шлюб.

Засновниця театру «Емігрант» 
Ольга Григораш додає: – Українська 
народна культура дуже багата. 
Ляльки-мотанки ідеально підходять 
для передачі та символізації 
нашої культури.

Я не знаю нічого такого ж «міцно» 
вкоріненого в культуру. Кожна лялька 
водночас проста і складна, збагненна і 
незбагненна, чарівна і звичайна – все є!

Вона наголошує, що створити 
мотанку може будь-хто: - дитина або 
дорослі, у подарунок чи як оберіг. І 
лялька не повинна бути ідеальною. 
Адже справа не в зовнішньому вигляді, 
а в тому, щоб вона була просто Твоєю... 
і все, - резюмує мисткиня.

Театр «Емігрант» створений у 
2019 році. Це творчий простір для 
іммігрантів із різних країн (зокрема 
України та Білорусі). Проект 
реалізується завдяки підтримці 
Фонду Барака Культури. Актриси 
та актори Емігрантського театру 

мають спільну мету – інтегруватися 
з життям і культурою Польщі, при 
цьому зберігши свою автентичність.

5. Фотовиставка  
„Mój Dom, Мій Дім” 
На виставці можна побачити роботи 
Ангеліни Стороженко.

– Вони теплі та наповнені 
світлом, дозволяють на мить 
відірватися від сірої реальності. Її 
фотографії представляють людей і 
дім як у міському ландшафті, так і 
в природному, каже Лаура Адамска.

Фотографії були зроблені кілька 
років тому, під час перебування 
художниці в Нетішині, Києві та 
їх околицях.

– Проте перед обличчям війни 
їхнє вираження зміцніло, нагадавши 
про найважливіші цінності. Ця 
виставка є простором, який дозволить 
людям, яких спіткала доля біженства, 
забути про травматичний досвід 
війни та допоможе символічно 
повернутися до часів без війни, – каже 
Бартоломій Бжезинський.

Ангеліна Стороженко приїхала до 
Польщі у 2018 році, щоб розвивати 
свою мистецьку майстерню. 
Співпрацює з театрами у Познані 
та Києві. Зараз готується до навчання 
у Вищій школі кіно, телебачення та 
театру Л. Шіллера у Лодзі, одночасно 
реалізовує свої проєкти та бере 
участь на знімальних майданчиках 
як фотограф.

Виставку можна побачити в Мосіні 
(27 серпня – 8 вересня), Сважендзі (10-
22 вересня), Сухи-Лясі (24 вересня – 
6 жовтня), Пшезьмерово (8-13 жовтня) 
та в Мурованій Ґосліні (15-28 жовтня).

Усю інформацію щодо участі в 
заходах проекту «Мобільний центр 
Мій дім» можна знайти на сайті 
Барак Культури та на сторінці у Fa-
cebook. l

• Виставка в Бараці Культури FOT. MATERIAŁY PRASOWE


