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Trzeciego dnia Off Festivalu do Mysłowic przyjadą najwięksi: Wilhelm Sasnal,
Edward Dwurnik, Agata Bogacka, Agata Nowicka, Joanna Rajkowska, Anna
Niesterowicz, Szymon Kobylarz, Jerzy Kosałka, Mikołaj Długosz, Karolina
Kowalska, Michał Budny. Wielu z nich będzie pierwszy raz na Śląsku i po raz
pierwszy tu na miejscu będą tworzyć swoje prace. Mieszkańcy miasta będą
mogli spotkać się z artystami. Zapytać Wilhelma Sasnala, jak maluje się
obraz za milion złotych (jego „Samoloty” w lipcu kupiono na aukcji za 396
tys. dolarów), porozmawiać z Kasią Nosowską, Tymonem Tymańskim,
Arturem Rojkiem czy Edwardem Dwurnikiem. Wszystko w ramach projektu
edukacyjnego „Pills” w opuszczonym pawilonie „Pasmanteria” na ul.
Grunwaldzkiej – przestrzeń zaaranżuje Bartek Adamczak.
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Nazwa wystawy w Mysłowickim Centrum Kultury (ul. Grunwaldzka 7),
„Polska część Śląska”, pochodzi od pracy Anny Niesterowicz. Tam po raz
pierwszy w Polsce odbędzie się przegląd filmów Sasnala (część prac artysty
ulegnie reinterpretacji przy użyciu muzyki). Grzegorz Lewandowski, przy
kolaboracji z Ha!art, zainicjuje na rynku tymczasową działalność
Stowarzyszenia Chłodna25 z Warszawy. Na ścianie kamienicy przy ul.
Krakowskiej 8 powstanie mural Edwarda Dwurnika „Uśmiechnięte twarze”.
Tymczasową działalność rozpocznie Stowarzyszenie Chłodna25 z Warszawy,
realizując bogaty program z zakresu literatury i sztuk wizualnych. Po mieście
będzie krążyć instalacja Yapper – ucieleśnienie idei niezależnej, mobilnej
galerii i alternatywnego kina z własnym źródłem zasilania i sprzętem
nagłaśniającym. Grupa projektowa Medusa wspólnie z artystami z nurtu
street-art (m.in. Trzecia Fala, Mariusz Waras, Patryk Poślednik i vlepvnet) ma
stworzyć cztery własne instalacje. Wszystko to na trasie Słupna – Rynek. Po
to, by fani, którzy przyjadą na Off Festival, zechcieli także wejść w miasto, w
którym on się odbywa. Do Mysłowic przyjadą też krytycy związani z
najważniejszymi polskimi magazynami o sztuce.
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Kuratorem trzeciego dnia Off Festivalu, nazwanego Industrial Art, jest Marcin
Szczelina. Urodził się w Mysłowicach, tu mieszkał aż do matury. Potem
wyprowadził się do Wrocławia. Dziś jest uznanym kuratorem sztuki
(zrealizował m.in. Festiwal Wrocław Non Stop oraz projekty Archicooking i
Architektura To Sztuka).

Uwaga: organizatorzy Off Festivalu szukają ludzi, którzy się wychowali w
Mysłowicach i mają do opowiedzenia ciekawe historie na temat miasta. Do
10 sierpnia mogą zgłaszać się do Mysłowickiego Centrum Kultury (ul.
Grunwaldzka). Wybrani znajdą się w specjalnym projekcie wideo-art Marcina
Szczeliny.
>>> przeczytaj więcej o Off Festivalu
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