„Wspomnienia i emocje lasu”, czyli Rezydencja
Artystyczna Sztuki ziemi w Sokolu
W centrum Puszczy Knyszyńskiej, tuż za Centrum Produktu
Lokalnego we wsi Sokole dziewięciu młodych artystów z Włoch
i Polski od dziesięciu dni przygotowuje swoje artystyczne
instalacje. Trwa tam rezydencja artystyczna „Wspomnienia i
emocje lasu”. Młodzi artyści – studenci i absolwenci szkół
artystycznych przygotowują projekty których zarówno
inspiracją, jak i narzędziem jest las - wszystko to, co można tam
znaleźć.
Efekty ich pracy będzie można podziwiać już 14 września w czasie
Święta Grzyba. Ale do podziwiania tych prac organizatorzy
zachęcają nie tylko grzybiarzy. Warto tego dnia przyjechać do
Sokola i zanurzyć się w leśne odstępy by odkrywać wizje młodych
artystów, którzy w większości po raz pierwszy mieli okazję
przebywać w Puszczy Knyszyńskiej. Sami artyści tego dnia będą
opowiadać i oprowadzać po swoich pracach.
Międzynarodowa Rezydencja Artystyczna w Sokolu LAND ART
rozpoczęła się w poniedziałek 2 września i ma potrwać dwa
tygodnie, do 13 września. W tym czasie artyści będą tworzyć
instalacje wokół wsi i w lesie, wykorzystując przestrzeń ziemi i
składniki środowiska naturalnego. Instalacje złożą się na projekt
sztuki ziemi (Land art) „Wspomnienia i emocje lasu”. Oficjalne
zakończenie rezydencji nastąpi 14 września, w następną sobotę,
podczas imprezy Święto Grzyba w Sokolu.
Organizatorem rezydencji jest Centrum Produktu Lokalnego,
podlegające pod Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, instytucją
partnerską jest Nadleśnictwo Żednia reprezentujące Lasy
Państwowe.

Państwowe.
Sztuka ziemi (inaczej land art) - działalność artystyczna, której
obszarem działania (tłem, kontekstem czy tworzywem) jest
przestrzeń ziemi, obszar środowiska naturalnego. Działania tego
typu wiążą się z pewną ingerencją w pejzaż, przekształceniem jego
fragmentu lub wykorzystaniem naturalnych procesów (erozja,
czynniki atmosferyczne) dla stworzenia działania, obiektu o
charakterze artystycznym.
Rezydencje artystów stały się nieodłącznym elementem wielu karier
artystycznych. Odgrywają ważną rolę w ułatwianiu i stymulowaniu
zdolności artystów do poruszania się po świecie. Rozwinęły się
również w ważne elementy współczesnej sceny sztuki współczesnej
łączącej lokalny świat ze światem sztuki. Artyści uczestniczący w
programach rezydencji budują mosty między krajami i kulturami,
przyczyniając się do różnorodności kulturowej. Rezydencje artystów
są nieocenionym uzupełnieniem krótkoterminowej wymiany
kulturalnej, ponieważ pozwalają artystom lepiej zrozumieć ich
społeczeństwa i kultury. Jednocześnie stwarzają możliwości wglądu
w tło kulturowe własnego środowiska każdego z uczestniczących
artystów. W konsekwencji wymiana artystyczna i kulturalna oraz
współpraca poprzez programy rezydencji mogą zwiększyć
zrozumienie między krajami i kulturami.
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