FOLKOWA MANUFAKTURA
Na koniec czerwca, jak co roku zagości w Łodzi tętniący kolorami i muzyką festiwal FOLKOWE
INSPIRACJE. Od soboty 29 czerwca będzie można wziąć udział w wielkim święcie folku i kultury grup
etnicznych z całego świata! Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE
jest wydarzeniem wyjątkowym w kalendarzu wydarzeń kulturalnych Łodzi, którego pozytywna
energia jak magnes przyciąga z roku na rok nowych odbiorców.
Od dziewięciu lat organizatorami imprezy są Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi wraz z Fundacją
Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO.
Przez osiem dni (29.06-6.07) Łódź i region opanuje międzynarodowa fiesta, pełna muzyki, sztuki i zabawy.
Wśród licznych atrakcji zaplanowano m.in. warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, międzynarodowe koncerty,
debatę młodzieżową, pokazy mody, wystawy, spektakle, instalacje artystyczne oraz gry, zabawy i jarmark
rzemiosł. W sumie na program IX Folkowych Inspiracji złoży się 25 wydarzeń artystyczno - edukacyjnych.
W tegorocznej edycji swoje kultury przybliżać nam będą artyści z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Azerbejdżanu,
Uzbekistanu, Słowenii, Palestyny, Gruzji, Turcji, Czech, Holandii, Włoch, Mołdawii oraz Polski.
Łódzka Manufaktura, w tym także Muzeum Fabryki wypełnią się akcjami i propozycjami festiwalu Folkowe
Inspiracje. Już 2 lipca o godzinie 17.00 zaprosimy do Muzeum Fabryki na Instalację multimedialną
„Rytmy.Dźwięki.Tradycje”. Światło, laser, obraz wideo, dźwięk, określone w specjalnej konstrukcji
przestrzennej, złożą się na całość interaktywnej prezentacji różnych regionów folklorystycznych
województwa łódzkiego. O godzinie 18.00 w tym samym miejscu rozpocznie się wernisaż wystawy
fotograficznej „Ludzie.Kultury.Stroje”. Ekspozycje autorskie i zbiorowe młodych mistrzów fotografii, artystówplastyków i designerów wprowadzą widzów w temat folkloru, tradycji, kostiumów i krajobrazów związanych
z dziedzictwem kulturowym ludzi na świecie.
W piątek 5 lipca Manufaktura będzie przystankiem końcowym folkowego korowodu „Jadą wozy kolorowe!”,
który wcześniej przejdzie ulicą Piotrkowską. Następnie na scenie na Rynku Włókniarek Łódzkich pojawią się
liczni artyści – uczestnicy festiwalu z Polski oraz z różnych stron świata. Podczas koncertu zatytułowanego
„Etno krajobrazy Polski i świata” publiczność będzie miała okazję obcować z porywającą, a niekiedy
i poruszającą muzyką, w klimatycznej oprawie wizualnej, które poprowadzą przez malownicze zakątki globu.
Jednym z punktów programu będzie także pokaz mody i wzornictwa inspirowany folklorem i wzorami
etnicznymi, charakterystycznymi dla różnych narodów.

Tego dnia zaprosimy również do Muzeum Fabryki, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy prac konkursowych
FOLK – DESIGN. Będzie można już z bliska przyjrzeć się projektom artystycznym w tej dziedzinie.
Na zakończenie dnia „Folkowanie dla pokoju!”, czyli interaktywne widowisko na rynku Manufaktury,
stanowiące wypowiedź na temat tolerancji i pokoju na świecie. Reprezentanci kilkunastu krajów świata
zaproszą do działań promujących otwartość na drugiego człowieka i inne kultury, zastępowania nienawiści
i ksenofobii, empatią i szacunkiem dla innych. Symboliczny krąg ludzi dobrej woli rozumiejących kulturowe
różnice i dbających o narodowe tradycje, połączy się dla tych idei we wspólnym wielokulturowym tańcu
zakończonym spektaklem teatru ognia. Pokażmy światu, że więcej nas łączy, niż dzieli!
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.
Zapraszamy! Folkuj po łódzku!

