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PROJEKT
Teatr Mama i Ja
A. Benicewicz-Miazga, Z.SKuza, P.Ptak, M.J.Białek

reportaż z wydarzeń. Pewną trudność
stanowił wymóg zachowania anonimowości uczestników, z którego powodu należało wykonać zdjecia tak, aby twarze
osób były nierozpoznawalne.
W projekcie uczestniczyli:

PROJEKT
TEATR, MAMA i JA to nowatorski projekt
edukacyjno – artystyczno – terapeutyczny skierowany do dzieci oraz ich rodziców, którzy na skutek różnych wypadków
losowych borykają się z problemem rozłąki.
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Projekt ruszył 19 kwietnia, kiedy to na
konferencji prasowej w siedzibie teatru,
podano do mediów informacje o całym
przedsięwzięciu. W ciągu 9 miesięcy teatr
„Kubuś” stał się miejscem spotkania ro-

dzin z doświadczonymi animatorami: aktorami, plastykami, terapeutami, fotografikami. Spotkania odbywały się raz w miesiącu (w niedziele). Zajęcia były nie tylko
doskonałą zabawą, ale równocześnie łączyły w sobie elementy arteterapii z wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami.
Uczestnicy wzięli udział w autorskich
warsztatach aktorskich, muzycznych, wokalno-ruchowych, plastycznych, jak również mieli możliwość wspólnego obejrzenia spektakli teatralnych.
Członkowie CKfoto.pl uczestniczyli we
wszystkich spotkaniach, tworząc bogaty

Anna Benicewicz-Miazga
Marcin J.Białek
Zdzisław Skuza
Julita Orska
Alicja Obara
Marek Majewski
We wrześniu odbyła się prezentacja wykonanych (do tego czasu) zdjęć w Areszcie
Śledczym w Kielcach. Przy okazji cżłonkowie stowarzyszenia mieli możliwość zwiedzenia aresztu.
Zadanie było realizowane we współpracy
z: Aresztem Śledczym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji

Konferencja prasowa
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oraz Stowarzyszeniem Fotograficznym
CKfoto.pl i członkami Regionu Świetokrzyskiego Fotoklubu RP.
Honorowy patronat nad wydarzeniem
objął Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek
Michalak oraz Prezydent Miasta Kielce
Pan Wojciech Lubawski.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Wizyta w Areszcie Śledczym

Fotografowanie w trakcie zajęć
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WYSTAWA
Finałem zadania był listopadowy wernisaż zdjęć w galerii Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, na którym zaprezentowano efekty wspólnej pracy. Został
wydany katalog z wystawy oraz pocztówki
okolicznościowe. Wystawę zaprojektowało BWA.
Wernisaż wystawy odbył się 20 listopada
2015 roku o godz. 14.00 w Galerii Małej
kieleckiego BWA. Uczestniczylli w nim
przedstawiciele wszystkich instytucji, które zaangażowane były w projekt.
Wystawę można oglądać do końca grudnia 2015 roku od wtorku do niedzieli
w godzinach 11.00 – 18.00.
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O projekcie w prasie
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ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FORUM
http://ckfoto.pl/forum
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