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Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej 

INTERPRETACJE 
● doroczny festiwal organizowany od 1998 w Katowicach 

● Impreza jest przeglądem prac młodych reżyserów (których debiut nie mógł się odbyć dawniej 

niż 15 lat temu) 

● Festiwal ma na celu promocję dokonań młodszych twórców, zapoznanie z ich 

przedstawieniami publiczności i dyrektorów przedstawień teatralnych i telewizyjnych. 

● Główną nagrodą przyznawaną na festiwalu jest „Laur Konrada” - statuetka wykonana przez 

rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego 

● Sygnał festiwalowy skomponowany został przez Jana Kantego Pawluśkiewicza, natomiast 

logo festiwalu zostało zaprojektowane przez prof. Mariana Oslislo, rektora Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach. 
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Nagroda - Laur Konrada 
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Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae 

Superioris 
●  wojewódzka samorządowa instytucja kultury organizująca różnorodne imprezy artystyczne, 

głównie na terenie Górnego Śląska 

● coroczny, interdyscyplinarny festiwal sztuki kameralnej Ars Cameralis, prezentujący 

dokonania artystów zarówno górnośląskich, jak i zapraszanych z całego świata 

● Instytucja została założona w 1994 r. 

● promuje, popularyzuje w kraju i za granicą górnośląskich artystów 

● prowadzi całoroczną działalność impresaryjną, współpracując ze scenami, galeriami, 

muzeami i innymi instytucjami kulturalnymi Górnego Śląska 

● współpracuje z programami promocji i prezentacji kultury i sztuki  

● udział w programach promocji kultury polskiej w ramach europejskiej integracji regionalnej  

● współpracuje z instytucjami i placówkami kultury 

● współpracuje z instytucjami i placówkami kultury Województwa Śląskiego  

● prowadzi działalność wydawniczą 
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Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów  

im. Grzegorza Fitelberga 
●  jeden z najważniejszych polskich konkursów wykonawczych 

● Od 1982 roku należy do Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych  

z siedzibą w Genewie.  

● Konkurs przeznaczony jest dla dyrygentów, którzy w dniu inauguracji imprezy nie 

przekroczyli 35. roku życia. 

● Jego repertuar obejmuje utwory klasycyzmu wiedeńskiego, romantyzmu i muzyki XX wieku, 

w tym utwory kompozytorów polskich.  
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 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek 

Katowice Dzieciom –Śląski Teatr Lalki i Aktora 

Ateneum 
● coroczny festiwal teatralny odbywający się w katowickim Teatrze Ateneum. 

● Pierwszy festiwal zorganizowano w roku 2002.  

● Gromadzą się na nim polscy i zagraniczni twórcy teatru dla dzieci.  

● W czasie imprezy przyznawane są Nagrody Prezydenta Miasta Katowice oraz Śląskiego 

Oddziału ZASP-u. 
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Międzynarodowy Festiwal Sztuk 

Performatywnych A Part 

● międzynarodowy przegląd najciekawszych zjawisk artystycznych z obszaru sztuk 

performatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem teatru: pozainstytucjonalnego, 

autorskiego, niewerbalnego, eksperymentalnego, alternatywnego i innowacyjnego. Impreza 

odbywa się w Katowicach i miastach ościennych.  

● Festiwal powstał w 1994 roku i jest jedną z najstarszych cyklicznych imprez teatralnych  

w Polsce. 

● Podczas dotychczasowych edycji festiwalu wystąpiły w Katowicach czołowe polskie  

i europejskie teatry innowacyjne i niewerbalne 
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Ars Independent Festival (dawniej MFF Ars 

Independent) 
●  międzynarodowy festiwal filmu, animacji, wideoklipu i gier wideo, poświęcony współczesnej, 

szeroko pojętej kulturze audiowizualnej, odbywający się od 2011 r. w Katowicach.  

● Wydarzenie organizowane jest przez instytucję Katowice Miasto Ogrodów 

● Podstawę programową festiwalu stanowią cztery międzynarodowe konkursy: Czarny Koń 

Filmu (fabularne i dokumentalne filmy pełnometrażowe), Czarny Koń Animacji (animowane 

filmy krótkometrażowe), w ramach których premierowo prezentowane są debiuty oraz filmy 

drugie reżyserów z całego świata, a także Czarny Koń Wideoklipu (nowe wideoklipy) oraz 

Czarny Koń Gier Wideo (nowe gry wideo)  
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 Festiwal Filmów Niezależnych kilOFF 

● coroczny festiwal kina niezależnego odbywający się w okolicach jesieni w Katowicach, 

cyklicznie od 2005 roku.  

● Festiwal ma na celu promocję szeroko pojętego kina niezależnego i kultury niezależnej, 

prezentację filmów sceny OFF, w tym amatorskich, nakręconych przez osoby młode, 

niemające koneksji z branżą kinematograficzną. 

● Organizatorem wydarzenia jest Polskie Forum Edukacji Europejskiej (PFEE) przy współpracy 

z wolontariuszami. 

●  istotnym elementem staje się także próba zmiany spojrzenia na kino niezależne poprzez 

jego profesjonalizację. 
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Katowice Street Art Festival Street art 

● święto sztuki ulicznej odbywające się co roku w okolicach maja. Wprowadza do Katowic 

prace przedstawicieli streetartu z całego świata, najczęściej są tymi pracami murale na 

budynkach 

● Festiwal jest znany z upiększania przestrzeni Katowic. Zapraszani są artyści z różnych 

krajów, odbywają się również warsztaty, wystawy, koncerty, pokazy filmów oraz wycieczki 

rowerowe śladem murali powstałych podczas poprzednich edycji festiwalu. 

● Chcąc się rozwijać i wnikać coraz bardziej na miejską przestrzeń, postanowiono 

przekształcić wydarzenie w projekt artystyczny. Pozwoliło to na dokładniejsze ukazanie 

charakteru miasta oraz jego ukrytych i zapomnianych historii. Festwal jest próbą ukazania 

znaczenia i roli miasta oraz jego mieszkańców, co w rozwoju 

 miasta wydaje się być niezbędne 
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 Biennale Plakatu Polskiego 

● ogólnopolski konkurs prezentujący twórczość artystów uprawiających sztukę plakatu. 

Cykliczna impreza artystyczna w formule biennale została powołana do życia w 1965 r. 

● jest najstarszym konkursem w dziedzinie sztuki plakatowej, najważniejszym spotkaniem 

artystów uprawiających sztukę plakatu 

● Ranga wystawy spowodowała, że Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach stała się 

znaczącą instytucją kulturotwórczą. Pokłosiem każdego konkursu jest wystawa, na której 

prezentowane są prace wybranych artystów. Są wśród nich prace zarówno artystów 

uznanych, jak i najmłodszych, debiutujących. 
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Zdjęcia: 

● slajd 5: logo X Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga 

● slajd 6: logo Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Katowice – dzieciom” 

● slajd 7: logo Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A Part 

● slajd 8: logo Ars Independent Festival (dawniej MFF Ars Independent) 

● slajd 9: logo Festiwal Filmów Niezależnych kilOFF 

● slajd 10: „Birds” ROA [Belgia] 

● slajd 11: plakat Szymona Szymankiewicza, fot. materiały artysty 

 


