Česko-polské dny kultury
Zajímavá česko-polská aktivita probíhala v Městském domě kultury v Glubczycích
předposlední říjnový víkend. Akce byla součástí polského projektu realizovaného přes
polskou část Euroregionu Silesia. Města Glubczyce a Krnov, která dělí od sebe pouhých
vzdálenost patnácti kilometrů, spojila své kulturní představy a nápady v projektu dnů českopolské či polské-české kultury. Projekt se skládá z několika akcí a ve výše zmíněném
víkendu proběhly dva workshopy se zaměřením na amatérské divadlo.
Obdrželi jsme pozvánku od realizátora akce Městského domu kultury, aby i milovníci
divadla našeho regionu, a nejen divadla amatérského, na vlastní oči viděli nejen práci režiséra
a zrození divadelní hry, ale i sami měli možnost se zapojit do vznikající divadelní inscenace.
Tím hlavním, kdo se aktivně podílel na průběhu samotných workshopů, byl pan Waldemar
Lankauf, člověk, který má evropský věhlas ve vedení jak pracovních divadelních studií, tak i
předvádění kreativních a nových jevištních technik a kulis. Na pořadu byla zpracovaná verze
pana Lankaufa knihy „Malý princ“ a jako jevištní kulisa sloužila pouze bílá a černá přírodní
textilie. Vhodným nasvícením účinkujících, kteří textilií používali dle pokynů režiséra,
vznikaly jedinečné efekty, které podněcovaly divákovu fantazii. Do inscenace jsme byli
vtaženi všichni…někteří jako stromy, jiní jako růže a velká část přítomných imitovala ozvěnu.
Ozvěnu, která byla odrazem osamocení Malého prince, hledajícího spřízněné bytosti na své
pouti vesmírem.
Kdo zná tuto knihu pilota a spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho prožil nádherné
víkendové odpoledne ve společnosti malého prince v duchu česko-polského přátelství
podtržené polským pohostinstvím a určitě nelitoval svého času.
Další část kulturního projektu bude zaměřena na chrámové písně. Ve dnech 22. – 24.
listopadu proběhnou workshopy zaměřené na tuto tématiku. Celá akce vyvrcholí v neděli 24.
listopadu opět v Glubczycích, kde bude pro návštěvníky přichystána inscenace Malý princ a
velký gospelový koncert. Máte-li zájem se zúčastnit workshopu nebo jen nedělního
odpoledne, jste srdečně zváni. Na akci je ale nutno se přihlásit. A to buď přímo v kanceláři
Místní akční skupiny Hlučínsko nebo mailem na adrese mashlucinsko@seznam.cz.
V sekci fotogalérie můžete shlédnout průřez glubczyckým odpolednem.
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