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z okazji
70. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Gorolski Święto”
serdecznie zapraszają na
Panel dyskusyjny pt. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Gorolski Święto”
jako fenomen kulturowo-społeczny
wydarzenie towarzyszące w ramach programu „Nie jyny z naszi dzichty”
piątek 4 sierpnia 2017r., godz. 15.00, Dom PZKO Jabłonków (Rynek Mariański 18)
Współcześnie obserwujemy,

że rzeczywistość folklorystyczna ulega coraz większej

fragmentaryzacji i zróżnicowaniu. Do wytwarzania się kolejnych nurtów i kierunków tej rzeczywistości
w dużej mierze przyczyniają się dziś zorganizowane formy widowiskowe. Pojawia się również
przekonanie, że dzięki nim możliwe jest dalsze funkcjonowanie tzw. klasycznej kultury ludowej i
samego folkloru – ich drugi byt, drugie życie, lub raczej jedno z kolejnych wcieleń niematerialnego
dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie nie można jednak jednoznacznie skonstatować, że folklor i
jego „nowe formy” żyją wyłącznie w efekcie wykreowanej dla nich widowiskowej przestrzeni
ekspozycji, której kwintesencją są festiwale. Jedną z takich niejednoznacznych przestrzeni
folklorystycznych, która istnieje już nieprzerwanie od 70 lat jest „Gorolski Święto”.
Podczas dyskusji panelowej z udziałem zaproszonych ekspertów oraz osób bezpośrednio
związanych z „Gorolski Świętem” wspólnie spróbujemy uchwycić jego fenomen i zastanowić się na
czym polega jego niegasnąca popularność. Debata – do udziału w której gorąco zapraszamy również
publiczność – toczyć się będzie wokół następujących wątków:
- pomiędzy świętem a eventem, czyli po co nam dziś Gorolski Święto? Dla kogo? Po co? – kim są
festiwalowi uczestnicy/gracze: publiczność, występujący, artyści ludowi, organizatorzy, animatorzy,
media, sponsorzy, władze, gospodarze, turyści itd.
- festiwal jako przestrzeń aktywności społeczności lokalnej oraz współpracy międzyśrodowiskowej i
międzysektorowej;

- festiwal a niematerialne dziedzictwo kulturowe w wymiarze lokalnym i globalnym – reprezentacja,
ochrona, dokumentacja, edukacja, przekaz, interpretacja, transformacja i kreacja
- festiwal jako spotkanie międzykulturowe – pogranicza, tożsamości, komunikacja, wymiana,
negocjacja i kompetencja międzykulturowa, budowanie wspólnoty folklorystycznej, tworzenie
partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju
- zarządzanie międzykulturowym festiwalem folklorystycznym – struktura i kultura organizacyjna
festiwalu, zasady festiwalowej gry, festiwalowe idee, misja, wizja, cele, założenia, interesariusze,
strategia, wątek ewaluacyjny, wpływ miejsca kulturowego festiwalu
- festiwalowy marketing terytorialny, czyli festiwal jako forma promocji regionu oraz kreowania marki
lokalnej
- festiwalowa turystyka kulturowa oraz estetyka przestrzeni festiwalowej
Wydarzenie poprowadzi dr Joanna Dziadowiec, antropolog kultury, kulturoznawca i menadżer
kultury, wiceprzewodnicząca ds. akademickich i badawczych sekcji młodych Międzynarodowej
Organizacji Sztuki Ludowej IOV World organizacji konsultacyjnej UNESCO, ekspert dziedzinowy
Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury, autorka książki FESTUM FOLKLORICUM. Performatywność
folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych.
W panelu udział wezmą:
dr Janusz Kamocki, etnograf, prowadzący badania w różnych częściach świata, wieloletni pracownik
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, były żołnierz Armii Krajowej i członek
niepodległościowych organizacji konspiracyjnych;
Leszek Miłoszewski, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej;
Jarosław Gałęza, Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu;
Jiří Hamrozi, Burmistrz Miasta Jabłonków;
Jan Ryłko, Prezes Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie,
członek Komitetu Organizacyjnego MSF „Gorolski Święto”;
Tadeusz

Filipczyk,

długoletni

konferansjer

MSF

„Gorolski

Święto”,

członek

Komitetu

Organizacyjnego MSF „Gorolski Święto” i Komisji Programowej MSF „Gorolski Święto”, laureat
konkursu „Ślązak Roku”;
Stanisław Gawlik, Prezes Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego Polskiego Związku KulturalnoOświatowego, członek Komitetu Organizacyjnego MSF „Gorolski Święto”
Leszek Richter, Kierownik Izby Regionalnej im. Adama Sikory Miejscowego Koła Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie, Prezes Sekcji Ludoznawczej Zarządu Głównego Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego, członek Komitetu Organizacyjnego MSF „Gorolski Święto” i Komisji
Programowej MSF „Gorolski Święto”.
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