Krakowskie szopkarstwo rok na liście UNESCO
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Dokładnie rok temu – 29 listopada krakowskie szopkarstwo trafiło na Reprezentatywną Listę
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To pierwszy wpis dotyczący
niematerialnego dziedzictwa z Polski.

Warto przypomnieć, że na listę UNESCO wpisano ok. 400 różnego rodzaju zwyczajów,
są to m.in.: joga z Indii, rumba z Kuby, portugalski śpiew fado, chińska kaligrafia i
dieta śródziemnomorska. Rok temu dołączyło do nich krakowskie szopkarstwo.
Tradycja szopkarska trwa nieprzerwanie od XIX wieku. Pierwotnie wykonywaniem
szopek trudnili się rzemieślnicy z ówczesnych przedmieść Krakowa, głównie z
Krowodrzy i Zwierzyńca. W okresie świąt Bożego Narodzenia chodzili po domach,
prezentując swoje dzieła, pełniące wówczas rolę przenośnych teatrzyków. Najstarsza
zachowana szopka krakowska znajduje się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w
Krakowie; jest to dzieło Michała Ezenekiera z drugiej połowy XIX stulecia.
W 1937 r. dr Jerzy Dobrzycki, kierownik Biura Propagandy Miejskiej, zainicjował
Konkurs Szopek Krakowskich. W pierwszy czwartek grudnia szopkarze przynoszą
swoje prace na Rynek Główny i ustawiają je na stopniach pomnika Adama
Mickiewicza. Szopki ocenia jury, składające się z historyków, etnografów, historyków
sztuki, architektów, plastyków. W konkursie bierze udział ok. 50 szopkarzy w kategorii
seniorów oraz kilkuset w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych.
77. Konkurs Szopek Krakowskich odbędzie się w czwartek, 5 grudnia. Na Rynek
Główny przybędą szopkarze ze swoimi dziełami, aby zająć jak najlepsze miejsca
wokół pomnika Adama Mickiewicza. Po hejnale o godz. 12.00 korowód twórców
przejdzie wokół Rynku Głównego przed estradę, gdzie odbędzie się prezentacja
szopek. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w niedzielę, 8 grudnia, o godz. 14.00 w sali
audytoryjnej Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym 35. Wszystkie
zgłoszone szopki będą tradycyjnie prezentowane na pokonkursowej wystawie w
oddziale Celestat na ul. Lubicz 16.
Wpis krakowskiego szopkarstwa na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO po raz kolejny potwierdza pierwszoplanową rolę Krakowa w kultywowaniu
tradycji i zwyczajów polskiego dziedzictwa i jego promocji na świecie.
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