Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej.
Informacja prasowa.
Festiwal, który odbędzie się w dniach 19 – 23 listopada 2013 we
Wrocławiu to połączenie imprez reprezentujących dzielą
światowej sławy artystów/osób i kulturowej przygody z
dyskusjami politycznymi o dalszych losach tego najbliższego
Polakom narodu. Wybitne dzieła białoruskiej artystki-grafika,
współczesne
utwory
białoruskich
poetów,
spektakl
niezależnego teatru, koncert legendy białoruskiego rocka,
rozmowy polityków o obecnej sytuacji politycznej na Białorusi
czekają na Was podczas V edycji Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej
we Wrocławiu.
Pierwszy i drugi dzień Festiwalu (19 – 20.XI) będą poświęcone prezentacji
twórczości wybitnej artystki-grafiku Wierze Jahoudzik: otwarcie wystawy w
Domu Miedziorytnika (17:00, 19.XI) i spotkanie z artystką na Akademii Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (17:00, 20.XI).
Od czwartku do piątku (21 – 22.XI) wszystkie imprezy festiwalu będą
realizowane w Biurze Festiwalowym Impart (ul. Mazowiecka 17). W czwartek
rano o 11:00 odbędzie się dyskusja „Problemy z tożsamością narodową na
Białorusi” z udziałem białoruskich liderów: Aliaksandra Milinkiewicza,
Uładzimira Niaklajeua, Waliancina Akudowicza, Wincuka Wiaczorki. O 17: 00
zaplanowany jest wieczór poetycki - spotkanie z białoruskimi poetami
Andrejem Chadanowiczem (poeta, tłumacz poezji, eseista, prezes
Białoruskiego PEN Clubu), Uładzimiram Niaklajeuym (poeta, prozaik i działacz
społeczno-polityczny, laureat szeregu nagród za twórczość literacką),
Andrejem Adamowiczam(wiersze poety były tłumaczone na języki litewski,
polski, rosyjski, ukraiński, w tym roku autor dostał nagrodę za wybitny Debiut
poetycki im. Maksima Bahdanowicza). O 20:00 zapraszamy na "Spektakl №7"
teatru „KORNIAG”. Jauhien Korniag – wybitna postać „młodego” życia
teatralnego na Białorusi. Jego spektakle bez słów, inspirowane m.in.
twórczością Piny Bausch, są wyrazem głębokiej niezgody i sprzeciwu, były i są
katalizatorem budzenia świadomości buntu wśród młodzieży białoruskiej.
Piątek (11:00, 22.XI) rozpocznie się pokazem filmu „Żywie Biełaruś!”,
połączony z dyskusją. O 17: 00 organizatorzy zapraszają na panel dyskusyjny
pt. „Stosunek elit demokratycznych Białorusi do mniejszości polskiej” z
udziałem byłych i obecnego prezesa Związku Polaków Białorusi: Mieczysława
Jaśkiewicza, Tadeusza Gawina, Andżeliki Borys. Zwieńczeniem festiwalu
będzie koncert zespołu Lavona Volskiego. Lavon Volski - kultowa postać
współczesnej muzycznej kultury Białoruskiej, rockowy wokalista i gitarzysta,
znany z zespołów Mroja, N.R.M., Krambambula i Zet, jego oryginalne teksty
mają mocne przesłanie wolnościowe.
W sobotę (17:00, 23.XI) zapraszamy na wykład i dyskusje „Łukanomika:
nowy system ekonomiczny czy sposób na przetrwanie reżimu?” z udziałem
byłego głównego doradcy ekonomicznego Parlamentu Białoruskiego
Leonida Złotnikowa do Klubu Muzyki i literatury (pl. T. Kościuszki 9).
Dokładny program na zawolnosc.eu.
Organizator Festiwalu - Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”, patronat:
Miasto Wrocław, NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk. Współorganizatorzy:

