Kulturalna Nowa Huta w wakacje
2019-08-07
Pracownia Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w
Krakowie przygotowała na wakacyjne miesiące cykl spacerów w ramach projektu „Nowa
Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie”, realizowanego z okazji 70-lecia Nowej Huty.

Uczestnicy trzech spacerów będą poznawać wątki związane z architekturą, muzyką i
sztukami plastycznymi. Podczas pierwszego wydarzenia w sobotę, 6 lipca dr Michał
Wiśniewski opowiadał o architekturze Nowej Huty w kontekście tzw. nowych miast
realizowanych na świecie w drugiej połowie XX w. Z kolei 3 sierpnia Paweł Jagło
poprowadził spacer muzycznym szlakiem po Nowej Hucie, a 24 sierpnia Monika Kozioł
przedstawi miejsca, postaci i zjawiska związane ze sztukami plastycznymi w Nowej
Hucie.
W kolejnych miesiącach od września do grudnia odbędą się kolejne wydarzenia w
ramach projektu „Nowa Huta w kulturze – kultura w Nowej Hucie”, podczas których
będziemy opowiadać o dziedzinach kultury i sztuki w kontekście Nowej Huty z
perspektywy ich środowisk i tekstów kultury. Na warsztat weźmiemy: teatr; literaturę;
film; fotografię; muzykę; sztuki plastyczne: malarstwo, rzeźbę, rysunek, grafikę;
architekturę. Dzięki temu dowiemy się kto, co i jak tworzył w Nowej Hucie.
Podsumowaniem realizowanych działań będzie bezpłatna recenzowana publikacja
zbierająca poruszane tematy.

Plan wydarzeń:
Sztuki plastyczne w Nowej Hucie - spacer 24 sierpnia o godz 10.00
start: OKN, os. Górali 5
wstęp wolny – obowiązują zapisy
prowadzenie: Monika Kozioł. Zapisy do 22 sierpnia: nowahuta@okn.edu.pl
W czasie spaceru uczestnicy poznają ważne miejsca, postaci i zjawiska związane ze
sztukami plastycznymi w Nowej Hucie. Odwiedzimy lokalizacje (Galerię Rytm, Salon
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Klub Międzynarodowej Pracy i Książki, Galerię
„Pod Chmurką”, w których prezentowano i upowszechniano dokonania artystyczne
środowiska nowohuckiego. Usłyszymy o najważniejszych postaciach (nie tylko
artystach) i stowarzyszeniach, które przyczyniły się do rozwoju życia kulturalnego tej
części Krakowa. Poznamy wybrane aspekty polityki kulturalnej realizowanej w Nowej
Hucie (między innymi cykl wystaw „Plastycy Nowej Huty”, stypendia przyznawane
przez Hutę im. Lenina oraz przekazywanie pracowni twórcom) i jej rezultaty, które
możemy oglądać do dzisiaj (rzeźby plenerowe, kolekcja sztuki współczesnej).
Monika Kozioł – historyczka sztuki, na co dzień pracuje w Muzeum Sztuki
Współczesnej w Krakowie MOCAK, gdzie pełni funkcję Głównego Inwentaryzatora oraz
redaktor naczelnej czasopisma MOCAK Forum. Stypendystka Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego. Interesuje się środowiskiem artystycznym Nowej Huty w
czasach PRL-u. Autorka opracowania dotyczącej rzeźb w przestrzeni Nowej Huty,
przygotowanego w ramach projektu realizowanego przez Towarzystwo Ratowania
Kultury w Nowej Hucie i Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida. Obecnie zajmuje się
historią Galerii Rytm.
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