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Już w tę niedzielę w Zamku Cieszyn odbędzie się kolejna edycja akcji ''Zaprojektuj Święta''.
Tym razem bohaterem będzie światło. Impreza rozpocznie się o 11:00, ale już dzień
wcześniej można wziąć udział w przygotowaniu wystawy.

W ramach imprezy odbędą się warsztaty, konkurs, otwarta zostanie wystawa... Ale wszystko zaczyna się od
przygotowania aranżacji, w której może wziąć udział każdy - Stwórz z nami wystawę „Świet(l)ne historie”,
przygotowując wspólnie z kuratorką i jej zespołem papierowe elementy aranżacji! Każde dodatkowa para
rąk do pomocy mile widziana. - zaprasza Beata Mońka z Zamku - Spotykamy się 13 grudnia w godz. 11.00 16.00 w Oranżerii Zamku Cieszyn.

Nieprzypadkowo wybraliśmy ten właśnie temat wystawy kończącej stary i rozpoczynającej nowy 2015 rok
- rok... światła! - mówi Beata Mońka - W grudniu światło nabiera dodatkowego znaczenia, długie wieczory
i noce rozświetlają najpierw adwentowe lampiony i świece w wianku św. Łucji, kometa zwiastująca Boże
Narodzenie, a na koniec sylwestrowe fajerwerki. Światło ma długą i bogatą symbolikę, również lampa,
jak pisała historyczka sztuki Irena Huml, „bywa symbolem wieloznacznym, zwłaszcza zapalona nabierać
może znaczeń alegorycznych bądź kultowych”. Autorka wystawy, Anna Zabdyrska, odniesie się do tych
słów, czyniąc z obiektów użytkowych bohaterów wizualnych narracji. Tak pokazane zostanie współczesne
projektowanie, które oprócz praktycznych funkcji ma moc poprawy humoru, czy budowania nastroju –
idealnie na zimę!
W niedzielę w samo południe nastąpi otwarcie przygotowanej w przededniu wystawy „Świet(l)ne historie”. Będzie
ona czynna aż do 15 lutego przyszłego roku. O 15:00 rozstrzygnięty zostanie VIII Konkurs na cieszyńskie ciasteczka,
a godzinę później będzie miało miejsce spotkanie promujące Kalendarz Beskidzki. W międzyczasie będą trwały
warsztaty: uszyj sobie karpia z Magdą Paluch-Pasz – dla tych, którzy chcą mieć karpia, ale… nie chcą go zjeść (11.00 –
15.00), upiecz cieszyńskie ciasteczka z Janiną Hławiczką i zobacz pokaz pieczenia szulek z Henryką Ożanową (12.00 –
16.00), zaprojektuj z Anną Zabdyrską lampę inspirowaną własną historią lub wspomnieniem (12.30 – 15.00) oraz
zrób wełnianą ozdobę świąteczną, czyli ABC szydełkowania i robienia na drutach (14.00 –17.00). Przez cały dzień
prezentowane będą „Bożonarodzeniowe opowieści” – wystawa szopek i obrazów na szkle z kolekcji Muzeum
Śląskiego oraz szopki z pudełek z zapałek (w Informacji Turystycznej). W Oranżerii będą także przygotowywane
aromatyczne ozdoby, a w godz. 11.00-17.00 odbędzie się jedyny w swoim rodzaju KEKS – Kaloryczny-Energetyczny
Kiermasz Świąteczny z oryginalnymi prezentami i słodkimi smakołykami.
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