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Kino i rękodzieło
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27 kwietnia w Cieszynie ruszy 21. edycja Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy”. Tym razem
imprezie będzie towarzyszyć również rękodzieło artystyczne. W niedzielę 28 kwietnia na
cieszyńskim Rynku odbędzie się Cieszyński Jarmark Na Granicy, organizowany przez
Pracownię „Pat the Cat” oraz Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”.
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Cieszyńska pracownia od 2013 r. organizuje w nadolziańskim grodzie jarmarki rękodzieła, na które przyjeżdżają
twórcy i pracownie rękodzieła artystycznego z całego kraju. Do tej pory odbyło się już sześć Cieszyńskich Jarmarków
Piastowskich oraz sześć Cieszyńskich Jarmarków Świątecznych. Nowa impreza to wynik współpracy, jaką Pracownia
„Pat the Cat” zawiązała z organizatorem festiwalu, czyli Stowarzyszeniem „Kultura na Granicy”.
- Festiwal „Kino na Granicy” jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych cieszyńskich imprez,
dlatego tym bardziej cieszymy się z zaproszenia do współudziału w tym zawsze niezwykłym i tradycyjnym
już cieszyńskim wydarzeniu. Organizowane przez nas jarmarki rękodzieła już na stałe wrosły w krajobraz
kulturalny Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego, dlatego z przyjemnością połączymy siły z „Kinem na Granicy”
jako impreza towarzysząca i zaprezentujemy uczestnikom festiwalu rękodzieło artystyczne z najwyższej
półki – mówi Patrycja Wieczorek z Pracowni „Pat the Cat”. - Bardzo się też cieszymy z ponownej współpracy z
Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury „Dom Narodowy”, który znowu, po kilku latach przerwy, będzie
współorganizatorem naszych imprez. To dla nas zawsze ogromne wsparcie i pomoc, zwłaszcza że jednym z
głównych celów naszych jarmarków, poza wspieraniem rękodzieła artystycznego, jest promocja Cieszyna
oraz Śląska Cieszyńskiego w kraju i za granicą – co zresztą doskonale się sprawdza biorąc pod uwagę fakt, że
wśród uczestników i wystawców można znaleźć osoby nawet z drugiego końca kraju. To najlepsze

potwierdzenie, że nasza impreza jest rozpoznawana w Polsce i zyskuje coraz większą renomę. Dla wielu
rękodzielników to już stały punkt w kalendarzu corocznych jarmarków obok tak znanych imprez, jak
choćby Jarmark na Nikiszu czy chorzowski Jarmark Rzeczy Ładnych.
28 kwietnia w Cieszynie ponownie będzie można zaopatrzyć się w wyjątkowe i niepowtarzalne bibeloty, dekoracje,
prezenty, biżuterię artystyczną oraz przedmioty użytku codziennego – wszystkie wykonane ręcznie i z sercem.
Jarmark rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do godz. 18.00

- Od samego początku zależało nam, by nasze jarmarki stały w opozycji do zalewającej nas zewsząd
„chińszczyzny”. I od pierwszej naszej imprezy doskonale nam się to udaje. Rękodzieło artystyczne to sztuka
wymagająca ogromnych nakładów pracy i czasu, talentu, sprawności manualnej, a także pomysłowości.
Dlatego warto je promować na wszelkie możliwe sposoby – dodają organizatorzy imprezy.
Zapraszamy również do zapoznania się z tematyką i programem tegorocznego „Kina na Granicy”. Wszelkie niezbędne
informacje odnośnie festiwalu można znaleźć na stronie: www.kinonagranicy.pl.
mat.pras.

