Protokół
posiedzenia Międzynarodowej Rady Artystycznej
oceniającej zespoły uczestniczące
w 29. Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych,
które odbyły się w Żywcu w dniach 1-4 sierpnia 2018 roku
w ramach 55. Tygodnia Kultury Beskidzkiej

W 29. Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych wzięło udział 16 zespołów, w tym 13 zagranicznych i 3 polskie.
Skład Międzynarodowej Rady Artystycznej:
Maria Lipok-Bierwiaczonek – przewodnicząca Rady, etnograf (Polska)
Dianna Laska – choreograf, pedagog tańca (Australia)
Mónica Artemisa Alonso Palacios de Mendoza – pedagog kultury ludowej, kierownik i instruktor zespołu folklorystycznego (Meksyk)
Michalina Wojtas – choreograf, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF (Polska)
Jerzy Ciecieląg – muzyk, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF (Polska)
Henry Laska – tancerz, specjalista ds. programów artystycznych, animator sztuki
(Australia)
Victor Mendoza Zenteno – pedagog w zakresie edukacji artystycznej, kierownik i instruktor zespołu folklorystycznego (Meksyk)
Małgorzata Słonka – sekretarz Rady.

W Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych uczestniczyły następujące zespoły (wymienione w kolejności występowania):

SHIVAM NRUTYA z Vapi – Indie
ŻYWCZANIE z Żywca – Polska
MEZDRA ze Sliwen – Bułgaria
AL-AZHAR KELAPA GADING z Dżakarty – Indonezja
KITKA z Istibanji – Macedonia
PERŁYNKA ze Sławuty – Ukraina
VATRĂ DE DOR z Kluż-Napoka – Rumunia
COMPANIA TITULAR DE DANZA FOLKLORICA UANL z Monterrey – Meksyk
ŚWIERCZKOWIACY z Tarnowa – Polska
KUD BRANKO RADIČEVIĆ ze Sremskiej Mitrovicy – Serbia
I TERRAZZANI z Trabii – Włochy
AKUTAGAWA HIGH SCHOOL TAIKO CLUB z Takatsuki – Japonia
INŻU-MARŻAN oraz KERBEZ z Atyrau – Kazachstan
SOKOŁOWIANIE z Sokołowa Podlaskiego – Polska
NOSA TERRA z Pereiras (Mos) – Hiszpania
KOCAELİ ARMELİT z Izmitu – Turcja.

Międzynarodowa Rada Artystyczna po dogłębnej i uważnej analizie programów wszystkich zespołów oraz po sprawdzeniu ich zgodności z zasadami i wymogami regulaminowymi przyznała:

Grand Prix

zespołowi ŻYWCZANIE z Żywca – Polska


oraz pięć wyróżnień zespołom


MEZDRA ze Sliwen – Bułgaria
za wykonanie tańców

PERŁYNKA ze Sławuty – Ukraina
za autentyzm prezentacji obrzędu weselnego

ŚWIERCZKOWIACY z Tarnowa – Polska
za wyjątkową pieczołowitość w odtworzeniu obrzędu weselnego i wykorzystanie zapomnianych pieśni

KUD BRANKO RADIČEVIĆ ze Sremskiej Mitrovicy – Serbia
za prezentację zróżnicowanych strojów i mistrzostwo tradycyjnego śpiewu a cappella

KOCAELİ ARMELİT z Izmitu – Turcja
za wykonanie męskiego tańca oraz interakcje pomiędzy muzykami i tancerzami.

Międzynarodowa Rada Artystyczna wyraża ubolewanie, że nie wszystkie zespoły uczestniczące w 29. MSF mogły zostać ocenione z powodu przekroczenie czasu występu lub niezgodności z regulaminową zasadą prezentacji autentycznego folkloru. Niemniej Międzynarodowa Rada Artystyczna pragnie wyrazić uznanie zespołowi AKUTAGAWA HIGH SCHOOL TAIKO CLUB z Takatsuki z Japonii za wysokie walory programu wprawdzie czerpiącego inspiracje z rodzimego folkloru, ale niemieszczącego się w profilu festiwalu.
Międzynarodowa Rada Artystyczna prosi organizatorów, by zadbali o neutralność scenicznego tła. Stałe elementy dekoracyjne zakłócają wizualny odbiór programów.
Rada stwierdza także, że informacje o programach, które zespoły przedstawiają, są zbyt skąpe, dlatego prosi organizatorów o zobowiązanie kierowników grup i pilotów-tłumaczy do przekazywania aktualnych i szczegółowych opisów konkursowych prezentacji.

Międzynarodowa Rada Artystyczna składa podziękowania organizatorom – Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej oraz władzom Miasta Żywca i Miejskiemu Centrum Kultury – za przygotowanie i przeprowadzenie 29. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Rada dziękuje także konferansjerom za przekazywanie informacje i tworzenie sprzyjającej atmosfery w czasie koncertów. Rada dziękuje także sekretarzowi i tłumaczowi za dobrą współpracę i profesjonalizm.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

