GRA MIEJSKA FUNDACJI OCZAMI BRATA
kto: fundacja oczami brata
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Zapraszamy na Grę Miejską organizowaną przez Fundację Oczami Brata na terenie dzielnicy Stare
Miasto. Impreza ma charakter integracyjny i skierowana jest głównie do szkół integracyjnych.
Gra Miejska jest nową formą rozrywki, która jest rozgrywana w wielu miastach na świecie. Esencją
gry miejskiej jest wykorzystanie przestrzeni miejskiej, jako istotnego elementu rozgrywki. W rozwiązywaniu zadań pomagają wskazówki wręczane przez wolontariuszy i wolontariuszki. Zadania
w Grze Miejskiej opierają się na wykorzystaniu interaktywnych metod warsztatowych.

S E N A T IR

co: gra

3B

N

Udział jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa, liczba miejsc ograniczona
biuro@oczamibrata.pl

GARIBALDIEGO

W
AD

AR

TĄ

WA

R TA

SPADEK

Więcej informacji o fundacji: www.oczamibrata.pl
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kto: Roman Kurkiewicz / Łukasz Piskorek / FRiKO
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11 gazeta dostępna podczas festiwalu
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Zapraszamy do lektury i uczestnictwa w Arterii.
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Oddajemy w Państwa ręce gazetę „Kulturoholizm Codzienny”, która stanowi wspólny projekt artystyczny dziennikarza Romana Kurkiewicza, grafika Łukasza Piskorka oraz duetu FriKO.
„Kulturoholizm Codzienny” stanowi przewodnik częstochowskiego Festiwalu Arteria, zawarte
w nim artykuły wprowadzają w jego tegoroczny
temat:
miasto i jego tożsamość. Harmonogram
Matronat
medialny
działań festiwalowych wraz z mapką pozwolą na spokojne i sprawne poruszanie się w gąszczu
wydarzeń artystycznych.
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KONCERT: SIKSA
KONCERT: JOHN LAKE

2A
2A

Matronat medialny

Matronat medialny

2B
6
ORGANIZATOR

ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

Zadanie zrealizowane

ORGANIZATOR
ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT
HONOROWY
PATRONAT
HONOROWY

POSŁÓDŹ MI
co: działanie

MIEJSKIE HISTORIE
kto: Joanna Rzepka-Dziedzic i Łukasz Dziedzic

„Posłódź mi” to pretekst do spotkania i rozmów. Przez dwa wrześniowe dni na rynku w Częstochowie Joanna Rzepka-Dziedzic i Łukasz Dziedzic zamierzają uczyć się robić watę cukrową od podstaw. Na początku taką białą, klasyczną, potem w różnych kolorach i kształtach. Nauka będzie się
odbywać metodą prób i błędów, przewidywana jest seria porażek. Będą się radzić przechodniów,
jak ją robić, pytać, co robią źle, co mogliby zrobić lepiej. W końcu każdy ma jakieś doświadczenie
w tej materii. Będą też przy okazji podpytywać mieszkańców o osobiste historie przezwyciężania
trudnych sytuacji w obliczu nowego wyzwania. Rozmowy będą się toczyć, a wata cukrowa wraz
z nimi… Na koniec chcieliby robić perfekcyjne tęczowe waty cukrowe w formie kwiatów i wręczać je
zadowolonym klientom w nadziei, że w zamian usłyszą komplement.

co: gra miejska

kto: Stowarzyszenie Yava

Stowarzyszenie YAVA zaprasza na grę plenerową „Miejskie historie”, która odbędzie się w przestrzeni terenów zielonych, przed pomnikiem pamięci Żydów częstochowskich.
Celem gry jest przedstawienie ciekawych historycznie miejsc i obiektów w Częstochowie.
Do wspólnej zabawy zapraszamy dzieci i dorosłych – każdy będzie mógł potrenować swoją spostrzegawczość i wiedzę o mieście oraz jego historii.
Udział w grze wymaga wcześniejszego zapisania się, liczba miejsc ograniczona.
kamilu8040@interia.eu / 660 725 240

LATAJĄCY DOM DOBREJ ŚMIERCI
co: działanie

kto: Urszula Kluz Knopek

„Latający dom dobrej śmierci” to projekt mający na celu próbę zastanowienia się nad definicją dobrego umierania. Kluczowe jest tutaj rozważenie tego, co kryje się pod pojęciem życia. Czy jest ono
świadomym i kreatywnym tworzeniem własnej biografii, a śmierć jest jej częścią? Czy życie to raczej
bardzo skomplikowany system funkcji życiowych i doświadczeń, a śmierć jawi się jako jego zaprzeczenie? Serdecznie zapraszam starszych i młodszych do podzielenia się swoimi przemyśleniami
i wyobrażeniami na temat dobrego umierania. Razem spróbujemy zastanowić się nad tym, czego
się boimy i jak mogłyby wyglądać ostatnie chwile naszego życia, gdzie, jak i przy kim chcielibyśmy
umierać. W czasie trwania festiwalu od dnia 06.09.2017 do dnia 09.09.2017 w godzinach 10-17
latający dom dobrej śmierci będzie mieścił się przy ulicy Ogrodowej 4.

4 skwer na rogu Ul. Kanał Kohna i ul. Strażackiej, przy Pomniku Ofiar Getta w Częstochowie
1 Stary Rynek, okolice Restauracji Peccorino / Piątek, sobota, godz.12.oo-15.oo

WARSZTATY ZAUFANIE

SIKSA
co: koncert

kto: siksa

SIKSA to laska z misją, za którą jej nienawidzą. Jeśli masz perfidny, wstydliwy sekret, coś, czego
nigdy nie wymówisz na głos… to ONA już o nim wie. Jest jak kolumna z pytaniami w „Bravo”
w kształcie współczesnej Polski. SIKSA to rollercoaster/perfo-punk absolutny, dzięki któremu
przypominasz sobie, dlaczego jako dzieciak chciałeś być dorosły i dlaczego jako dorosły chcesz
znowu być gówniarzem. SIKSA to infantylny i aspołeczny koszmar ze scen punkowych, teatralnych
i literackich. Być może koncert, być może monodram, z pewnością nie projekt, ale na pewno „wyborna” zabawa i gonitwa myśli. Pyskata literatura krzyczana do wulgarnych pochodów basowych.
wypluwana tu i teraz przez nie-aktorkę i nie-muzyka… a jeśli Polska kultura jest ciastem, to SIKSA
jest bulimiczką. I najważniejsze: SIKSA jest śmiertelnie poważna. SIKSA to Hymn Miłości. Zawsze
chciałeś poznać, ale mama Ci nie pozwoli, człowieku. For Fans Of: Britney Spears, Guernica Y Luno,
Eminem, Crass.
www.facebook.com/xsiksax / www.vimeo.com/xsiksax / www.siksa.bandcamp.com
2A Teatr From Poland, I Aleja NMP 2 / Sobota, godz. 20.00

kto: Łukasz Dziedzic z projektem John Lake

John LAKE aka Janek Jezioro ma na koncie szereg wydawnictw dla BDTA, album dla Mik Musik!
oraz udział w projekcie Iron Noir, a także koncerty na festiwalach Unsound, Tauron Nowa Muzyka,
Ars Cameralis, Supermarket Art Fair w Szwecji czy Art Meetings w Kijowie. Na swoich płytach
i kasetach wydaje hałaśliwą i rozimprowizowaną techno-elektronikę, której wspólnym mianownikiem jest analogowy motoryczny rytm, do którego „niektórzy nie potrafią nie tańczyć, a inni tylko
wiją się ze strachu”. Poza tym muzycznym przedsięwzięciem działa również jako artysta wizualny,
kurator oraz współprowadzi katowicką Galerię Szara.
2A Teatr From Poland, I Aleja NMP 2 / SoBota, godz. 21.15

1943
co: mural		

kto: Honorata Martin

Aleja NMP 2 (podwórko przy TFP) powstanie mural „1943”.
2B I Aleja NMP 2, podwórko przy Teatrze From Poland / sobota, niedziela

CZYTELNIA PUBLICZNA
co: akcja		

co: warsztaty

kto: Anna Pluta i Natalia Kałuża, Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie

Warsztaty „Zaufanie” – w ramach warsztatów artystyczno-edukacyjnych dla dzieci w wieku
10-12 lat będziemy odchodzić od utartych schematów oraz uczyć się współpracy i zaufania w odniesieniu do codziennych problemów młodych ludzi pojawiających się w szkole czy internecie.
Uczestnicy otrzymają bezpłatnie egzemplarze książki „Zaufanie”. Warsztaty poprowadzą Anna
Pluta oraz Natalia Kałuża.
Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zapisania się, liczba miejsc ograniczona.
kulturoholizm@gmail.com w tytule wiadomości proszę wpisać „Zaufanie”
5A Fundacja Chrześcijańska Adullam ul. Krakowska 34 / Środa, godz. 16.oo-18.oo / wejście od podwórka

co: neon

kto: Fundacja Chrześcijańska Adullam

Na przekór obiegowym opiniom, będziemy chcieli przekonać wszystkich, że czytanie jest czynnością społeczną i bardzo satysfakcjonującą. Zapraszamy do wspólnego czytania w Czytelni Publicznej, która podczas festiwalu znajdzie się na terenie Starego Miasta.
3A plac przy ul. Nadrzecznej 56-60 / Środa, Czwartek, godz. 14.oo-18.oo
3B ul. Kozia, plac przy siłowni plenerowej / Piątek, sobota, godz. 14.oo-18.oo

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub po prostu, by się przywitać, zapraszamy do kontaktu
pod numerem telefonu 510 105 739 lub mailem: ula@adija.pl
7 ul. ogrodowa 4 / środa - sobota, godz.10.oo-17.oo

CZARNA MADONNA PŁACZĄCA NA BIAŁO-CZERWONO
co: projekcja filmu

kto: Kle Mens

„Czarna Madonna płacząca na biało-czerwono” (2017) to kilkuminutowy film, w którym pomalowana na czarno Kle Mens wciela się w postać Jasnogórskiej Madonny, najpopularniejszego
przedstawienia Maryjnego w Polsce. Wyabstrahowany z obrazu kolor czarny staje się syntetycznym
znakiem boskości. W nawiązaniu do innego, popularnego motywu ikonograficznego, do figur Matki
Boskiej płaczących krwawymi łzami, artystka płacze. Z jednego jej oka leci krew, z drugiego natomiast – mleko. Krew i mleko to płyny ustrojowe powiązane z kobiecością, płodnością, cielesnością;
w filmie Kle Mens to, co boskie, spotyka się z tym, co ludzkie.
8 II Aleja NMP, wiadukt nad torami kolejowymi / Środa - piątEk, godz. 21.oo-22.3o

DOM
kto: Łukasz piskorek

Schronisko „Adullam” czynne jest codziennie 24 godziny na dobę.
Oznaczymy neonem miejsce, do którego często trafia się w nocy. Często po kryjomu.
Oświetlimy je, wyznaczymy drogę. Drogę do domu.

JOHN LAKE
co: koncert

Piątek, godz. 17.oo-19.oo / sobota, godz. 13.oo-15.oo

5B Fundacja Chrześcijańska Adullam ul. Krakowska 34 / piąTek, godz. 20.3o / wejście od podwórka

ZRÓB SOBIE RZEKĘ
co: działanie

kto: FRiKO/SARP Częstochowa

Woda, rzeka, Warta czyli życie, na przełomie XIX i XX w. stanowiła w dużej mierze o rozwoju
i kształcie Częstochowy. To, między innymi, dzięki niej powstał duży ośrodek przemysłowy stanowiący o roli miasta. Dziś zapomniana, zaniedbana, zarastająca, nie stanowi o sile. Jest wręcz czymś
wstydliwym, od czego się miasto odwraca. Podczas projektu „Zrób sobie rzekę” spłyniemy nią
kajakami od położonego na południowym krańcu Częstochowy Bugaja do Starego Miasta. Spływ
urozmaicimy opowieściami i poszukiwaniem pomysłów przywracających rzekę miastu. Projekt jest
kontynuacją działań realizowanych przez zespół Centrum Promocji Młodych oraz architektki i architektów skupionych wokół SARP Częstochowa pod znamiennym tytułem „Zrób sobie miasto”.
Liczba miejsc ograniczona. Dla osób od 16 roku życia.
Udział w działaniu wymaga wcześniejszego zapisania się:
kulturoholizm@gmail.com w tytule wiadomości proszę wpisać „rzeka”
Co ze sobą zabrać:
Wodoszczelny pokrowiec na telefon komórkowy czy aparat fotograficzny. Przygotuj się na opady
deszczu, które najlepiej przetrwasz dzięki odzieży wodoodpornej (można zastąpić peleryną przeciwdeszczową). Jeśli spodziewasz się większego deszczu, zabierz ze sobą ubrania na przebranie
– znanym i sprawdzonym sposobem jest zapakowanie ich w zwykły, szczelnie zawiązany worek
na śmieci. Często zdarzy się, że wysiadając z kajaka na brzeg, natrafisz na grząskie dno czy błoto.
Dlatego warto zaopatrzyć się w obuwie, które nie dość, że będzie odporne na wodę i nie rozklei się
pod jej wpływem, to jeszcze będzie dobrze stabilizować kostkę, a także przylegać do stopy. Niewiele jest rzeczy gorszych od utraty równowagi podczas próby wyciągnięcia klapka z błota ;)
6 Plac Daszyńskiego przy pomniku papieża / niedziela, godz.11.00 (zbiórka)

CIEPŁE SŁOWA
co: działanie

kto: FRiKO

Stworzymy dla mieszkańców Częstochowy tymczasową pocztę. Każdy będzie mógł zaadresować
specjalnie stworzoną kartkę pełną ciepłych słów, a usmiechnięci wolontariusze Arterii dostarczą ją
wybranej osobie w obrębie granic miasta. Badania wskazują, że ciepłe słowa mają moc uzdrawiania,
zażegnywania konfliktów i poprawiania komunikacji.
9A Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa 21”, ul. Przemysłowa 14/16 / środa - niedziela, godz. 8.oo-20.oo

wejście od ul. Mielczarskiego 20

MIASTOŻSAMOŚĆ
co: panel dyskusyjny

kto: Fundacja Kulturoholizm

Zaproszeni na Festiwal Arteria: artystka Joanna Wowrzeczka, socjolożka Izabela Desperak, ekonomista Mikołaj Iwański oraz częstochowska architektka i częstochowski architekt – Olga Kitala i Hubert Wąsek – zastanowią się nad tożsamością Częstochowy, zapraszając wszystkich do otwartej,
pełnej zaangażowania debaty.
9B Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że alternatywa 21”, ul. Przemysłowa 14/16 / Czwartek, godz. 18.oo

wejście od ul. Mielczarskiego 20

