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Sztuka w obejściu III // spektakl ”Ogień...” i wystawa 4 żywioły w Teatrze Węgajty
____________________________
Z radością zapraszamy na trzecią już edycję zainicjowanego w 2008 roku przedsięwzięcia,
przygotowanego wspólnymi siłami przez ludzi mieszkających i tworzących tutaj, w sąsiadujących ze
sobą podolsztyńskich wsiach. „Sztuka w obejściu” rozrasta się! Przybywa domów otwierających swoje
drzwi dla zwiedzających i przybywa propozycji. Niech żyje różnorodność!
Spektakl „Ogień, kryzys, dworzec centralny” i wystawa „4 żywioły” w Teatrze Węgajty w ramach „Sztuki
w obejściu III”
Ogień, kryzys, dworzec centralny
Spektakl – protest, wesołogorzka opowieść o kryzysie i oburzeniu, o „ogniu wewnętrznym”, czyli
ludzkich emocjach, reakcjach. Pojawiają się w nim znaki Czasu Oburzenia (S.Hessel), związane
przede wszystkim z bezdomnością. W spektaklu splatają się dwa wątki dokumentalne. Jeden opiera się
na wywiadach z bezdomnymi, nagranymi na dworcach z okazji Nowego Roku 2012, drugi nawiązuje do
własnej historii Teatru Węgajty, dotkniętego cięciami w kulturze.
Sobota, 28.09.2013, godz. 18:30, Teatr Węgajty
Wystawa „4 żywioły”
Tytuł odnosi się do ostatniego cyklu spektakli Teatru Węgajty, tworzonych w trakcie wypraw
terenowych Innej Szkoły Teatralnej. Woda 2030 i Ziemia B; Ogień, kryzys, dworzec centralny oraz
najnowsze: Powietrze, e(ks)misje opowiadają o źródłach współczesnych problemów, o nadkonsumpcji,
niszczeniu przyrody, rozdrożach energetyki (w tym jądrowej). Inscenizacja: Wacław Sobaszek.
Sobota, 28.09.2013, od godz. 11:00 – 18:00, Teatr Węgajty
Niedziela, 29.09.2013, godz. 11:00 – 18:00, Teatr Węgajty

***
Wydarzenia są częścią projektu Sztuka w Obejściu III
Malarstwo, konfitury różane, teatr, akwarele, chleb, stare aleje, nowe aleje, sztuka filcowania, ikony,
pieśni, ballady, koronki, ceramika, performance, budownictwo gliniane, muzyka ludowa, fotografia,
ekologia, zabytki, parki, kowalstwo, rap, zioła, domy, zapachy - wszystko to można spotkać podczas
wędrówki przez Pupki, Godki, Kawkowo, Węgajty, Szałstry i Wołowno szlakiem wystaw „Sztuka w
obejściu”.
Z radością zapraszamy na trzecią już edycję zainicjowanego w 2008 roku przedsięwzięcia,
przygotowanego wspólnymi siłami przez ludzi mieszkających i tworzących tutaj, w sąsiadujących ze
sobą podolsztyńskich wsiach. „Sztuka w obejściu” rozrasta się! Przybywa domów otwierających swoje
drzwi dla zwiedzających i przybywa propozycji. Niech żyje różnorodność!
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Początek:
27 września 2013, piątek, godz. 19.00, Siedziba Stowarzyszenia „Ręką Dzieło” (koncert BŁG Skład i
Wano Wejta).
Na zwiedzanie wystaw zapraszamy w sobotę i niedzielę (28 - 29.09.2013) w godzinach 11.00 - 18.00.
(Godki Park tylko w sobotę w godz. 12.00 - 16.00)

Szczegóły programu dostępne na stronie domowej projektu Sztuka w Obejściu III: www.warmialink.pl
i stronie Teatru Węgajty: www.teatrwegajty.art.pl
, a także na Facebooku: https://www.facebook.com/events/179732775540447/?fref=ts

***
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Ręką Dzieło, Stowarzyszenie Teatr Węgajty
Sponsorzy:
Sztuka w obejściu jest działaniem społecznym odbywającym się na zasadzie współpracy gospodarstw
biorących w niej udział. Pomoc w pokryciu niezbędnych kosztów udzielili nam: Altkom Akademia S.A. i
Fundusz Aktywizacji Twórczości Teatralnej.
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