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Projekt Noc i mgła / Night and fog 

19-26.06.2011 – pokaz Obóz Gross Rosen (Rogo
�
nica)                                 

k/ Strzegomia 24.06 godz 12.00 

i Sztolnie w Walimiu 24.06 godz 19.00 

WST
�

P WOLNY 

serdecznie zapraszamy 

(ostatni trzeci etap warsztatów teatralno-plastycznych) 

 

Projekt realizowany w ramach programu" Pami�� europejska" 

Europa dla Obywateli 

Stowarzyszenie Teatr Formy pod kierunkiem Józefa Markockiego, koordynuje 
interdyscyplinarny projekt sztuki, w tym celu zostali zaproszeni studenci i młodzi twórcy, 
cz���  z nich ze szkół artystycznych z siedmiu krajów europy Polska, Niemcy, Czechy, Belgia, 
Francja, Słowacja, Austria (w sumie w trzech spotkaniach we�mie udział 57 osób) na 
wydarzenie"/" Noc i mgła" / "Night and Fog”. Studenci w ci�gu tych dni b�d�  mieszka

�
 i 

pracowa
�
 w Europejskim O

�
rodku Pracy Twórczej w Drzemlikowicach, budynek byłego 

młyna wodnego. 

Spotkania, zjazdy odb�d�  si�  kolejno w takich miejscowo
�
ciach jak Gross Rosen, Miłoszyce, 

Jakubowice, Walim oraz na zamku Ksi�	  k/ Wałbrzycha. Projekt "Noc i mgła" to zderzenie 
ze sob�  ró

	
nych wyobra

	
e



 i wizji zarówno ludzi, którzy prze
	

yli obozy koncentracyjne, jak i 
ludzi, którzy nios�  pami��  po ludziach, którzy padli ofiar�  przemocy, czyli nas samych 
dzisiaj. Dyskusje, seminaria, filmy, wykłady oraz warsztaty artystyczne (ceramiczne, 
malarskie, teatralne) w ramach projektu przyczyni�  si�  do zwi�kszenia 

�
wiadomo

�
ci na temat 

europejskich warto
�
ci, tj. wolno

�
ci, demokracji i poszanowania godno

�
ci ludzkiej. Co 

najwa
	
niejsze - zapewniamy wy

	
ywienie, zakwaterowanie oraz transport. Pod koniec 

ka
	
dego tygodnia polscy i zagraniczni go

�
cie b�d�  prezentowa

�
 swoje prace w Gross Rosen, 

w sztolniach w Walimiu, w Miłoszycach, w pałacu w Jakubowicach, na zamku Ksi�	 ,  

Terminy warsztatów Europejskim O
�
rodku Pracy Twórczej w Drzemlikowicach: 

19-26.06.2011 – pokaz Obóz Gross Rosen (Rogo
�
nica)                                 

k/ Strzegomia  24.06 godz 12.00 

i Sztolnie w Walimiu 24.06 godz 19.00 



 

odbyły si�  ju
	
: 

- 10-17.04.2011 – pokaz  pałac ”Jakubowice15.04 godz 18.00, Miłoszyce pod pomnikiem 
ofiar w lesie16.04 godz 18.00 /dojazd b�dzie oznakowany / 

-  8-15.05.2011 – pokaz zamek na zamku Ksi�	  13.05 godz 18.00 

 
Pokazy w powiecie oławskim 
Proponujemy pokaz wystawy i spektaklu  

15.04/pi� tek/ przy Pałacu w Jakubowicach o zmierzchu tj godz 18.00  

16.04 /sobota/ w lesie w Miłoszycach przy pomniku ofiar o zmierzchu godz 18.00. 
 

Tytuł wystawy plastycznej " Ci�gle widz� ich twarze" 
Tytuł spektaklu pantomimy " Zaginione człowiecze�stwo" w 
wykonaniu uczestników warsztatów. 
Re�yseria - Józef Markocki 
Prowadzenie warsztatu plastycznego - Joanna Zabuska 

 
Organizator i koordynacja  : Stowarzyszenie Teatr Formy z siedzib�  we Wrocławiu z 
placówk�  terenow�  Drzemlikowice - Europejski O

�
rodek Pracy Twórczej 

Sponsor i współorganizator regionalny Wyspa Koni Piotr Zabuski (Piotr 
Zabuski współorganizator regionalny warsztatów wraz grup� teatraln� 
Avant-garde Theatre (Wrocław, ul. Skwierzy�ska 1-7 przy Zespole Szkół 
nr 25 we Wrocławiu) 

Tel./fax. 713131011 
Koordynacja  Józef Markocki tel. kom. 531464281 

Joanna Zabuska kom. 531464282 

 
Współorganizacja : Muzeum Gross Rosen w Rogo�nicy, Miejsko-Gminny O

�
rodek Kultury 

Jelcz-Laskowice, Gminne Centrum Kultury Oława, Zamek Ksi�	 , Wyspa Koni 
(Ostroszowice). 
 
Patronat honorowy Starosta Powiatu Oławskiego,  Miasta Jelcz-Laskowice, Wójt Gminy 
Oława 
 
Patronat medialny: Gazeta Powiatowa, Telewizja Dolno

�
l�ska 

 
 

 


