Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD ma zaszczyt zaprosić wszystkich
zainteresowanych

do

udziału

w

projekcie

„Gigabajty

tradycji,

transfer

doświadczeń.

Świętokrzyska Wycinanka Ludowa online”.
Projekt

jest

realizowany

w

formule

online,

ze

środków

Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna oraz Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego, a jego celem jest zachowanie i utrwalanie lokalnego, ginącego
dziedzictwa – ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WYCINANKI LUDOWEJ.

CO MAMY NA CELU?
Naszym celem jest odkrywanie i utrwalanie lokalnego, ginącego dziedzictwa - ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
WYCINANKI LUDOWEJ, jej popularyzacja w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym oraz
międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności.
Chcemy uchronić od zapomnienia mistrzowski kunszt twórczyni ludowej ze Skarżyska-Kamiennej pani Lucyny Kozłowskiej, która będzie odkrywać przed nami tajnik sztuki wycinankarskiej i dzielić
się swoją pasją.
Chcemy inspirować się nawzajem pięknem wycinanki, uczyć się jej wykonywania, tworzyć,
podziwiać, szukać nowych pomysłów na jej zaistnienie w otaczającej nas przestrzeni.
Chcemy ze świętokrzyskiej wycinanki ludowej uczynić unikalny produkt lokalny.

JAK TO ZROBIMY?
Zorganizujemy cykl warsztatów online, podczas których uczestnicy będą mogli nauczyć się
wykonywania wycinanki ludowej wg unikalnych, tradycyjnych wzorów i technik stosowanych w
regionie. Założymy grupę na portalu społecznościowym, która będzie miejscem spotkań i konsultacji
uczniów z Mistrzynią, forum wymiany wiedzy i umiejętności oraz inspiracji. Zorganizujemy konkurs
na innowacyjny pomysł promocji wycinanki, wirtualną wystawę prac uczestników, zrealizujemy film i
publikację w formie mini-albumu promujące tą dziedzinę sztuki…
Wszystkie działania będą realizowane w formule online.
WIĘCEJ O NASZYM PROGRAMIE
WARSZTATY ONLINE to 7 filmów instruktażowych prezentowanych od czerwca do listopada 2020
r. Scenariusz warsztatów online obejmuje część wykładową oraz instruktażową - pokaz sztuki
wycinankarskiej od podstaw przez kolejne, coraz bardziej zaawansowane etapy.
Uczestnicy projektu będą otrzymywać unikalne linki do kolejnych filmów w cyklu.
Filmy będą później udostępnione na kanale YOU TUBE dla innych użytkowników.
GRUPA NA FB, to miejsce, gdzie odbywać się będą spotkania Uczestników z twórczynią ludową,
prezentacje własnej twórczości, konsultacje, wymiana doświadczeń wiedzy. Grupa adresowana jest

dla uczestników projektu i ma charakter zamknięty – chcemy stworzyć bezpieczny klimat
wyjątkowości i bliskości ludzi zafascynowanych sztuką wycinankarską.
Jesienią ogłosimy KONKURS na najciekawszy pomysł na promocję świętokrzyskiej wycinanki
ludowej jako lokalnego dziedzictwa kulturowego, z zastosowaniem niekonwencjonalnych technik,
nowych mediów itp. Osoby zainteresowane swoje pomysły będą zgłaszać w formie plików
graficznych/tekstowych. Oceny dokona jury w skład, którego wejdą lokalni artyści i/lub
przedstawiciele współpracujących instytucji kultury. Nagrody konkursie ufunduje między innymi
starosta skarżyski – pan Artur Berus.
Podsumowaniem projektu będzie WIRTUALNY WERNISAŻ WYSTAWY w grudniu 2020.
Wystawa prezentować będzie prace Uczestników oraz Mistrzyni. Wernisaż będzie miał charakter
otwartego wydarzenia live. Podczas wernisażu ogłoszone zostaną wyniki konkursu, a autorzy
najlepszych pomysłów zostaną nagrodzeni przez Starostę Skarżyskiego.
Powstanie FILM PROMUJĄCY świętokrzyską wycinankę ludową jako dziedzinę sztuki upowszechniony na zakończenie projektu za pośrednictwem stron internetowych partnerów oraz
portali społecznościowych, kanału YOU TUBE.
Powstanie wydawnictwo w formie MINIALBUMU PROMUJĄCEGO WYCINANKĘ – spełniające
kilka funkcji, obejmować będzie ok. 16 fotografii wycinanek w formacie pocztówki (ok. 17,5 x 12
cm), każde zdjęcie po przerwaniu perforacji będzie mogło zostać wykorzystane jako pocztówka lub
zostać oprawione w ramkę jako dekoracja.

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY?
Projekt został objęty honorowym Patronatem Starosty Skarżyskiego – Pana Artur Berus oraz
Burmistrza Suchedniowa – Pana Cezarego Błacha
Do wspólnej realizacji projektu zaprosiliśmy także: Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-

Kam., Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica", Gminny Ośrodek Kultury Zameczek w
Bliżynie, Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, Gminę Skarżysko-Kościelne, Powiat
skarżyski, Gminę Suchedniów
Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach
programu Kultura ludowa i tradycyjna oraz środków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego
celem jest zachowanie i utrwalanie lokalnego, ginącego dziedzictwa – ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
WYCINANKI LUDOWEJ.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Jeśli chcesz:
- wziąć udział w warsztatach online,

- zdobywać nowe wiadomości na temat świętokrzyskiej wycinaki ludowej,
- być na bieżąco z wydarzeniami projektu
polub naszą stronę, kontaktuj się, dyskutuj
https://www.facebook.com/%C5%9Awi%C4%99tokrzyska-wycinanka-ludowa-103692834722453/
Jeśli chcesz:
doskonalić swój warsztat, brać udział w spotkaniach i konsultacjach Uczniów z Twórczynią Ludową Lucyną Kozłowską, czerpać z forum wymiany wiedzy i umiejętności oraz inspiracji
- dołącz do zamkniętej grupy na FB

Serdecznie zapraszamy!

