zaraszamy na 8. media i szTuka
– FESTIWAL W DARŁOWIE

Trzy dni ekscytujących intelektualnie spotkań, wydarzeń, warsztatów. Wspaniali goście, niesamowita publiczność i morski klimat
z szumem fal i blaskiem słońca. Witamy w Darłowie – Darłówku: duecie idealnym do wypoczywania. Mieście wartym zachodu.
Festiwal Media i Sztuka to wyjątkowe
wydarzenie na mapie letnich imprez organizowanych nad Bałtykiem. Festiwal od 7 lat
odbywa się w lipcu, w nadmorskim Darłowie
i Darłówku i niezmiennie gromadzi wybitnych
przedstawicieli kultury, mediów i polityki oraz
tłumy publiczności. W nieformalnej i przyjaznej atmosferze rozmawiają oni o ideach,
wartościach, dokonaniach i szeroko pojętej
sztuce, w tym sztuce życia, sztuce wyboru.
Festiwal to miejsce dobrych spotkań,
wypełnione najlepszymi polskim wzorcami,
twórczością medialną i artystyczną, wyselekcjonowanymi książkami, ważnymi tematami
podawanymi w atrakcyjnej, nowoczesnej
formule. Wydarzenie, odbywające się równocześnie w kilku miejscach nadmorskiego kurortu, dostarcza wielu pozytywnych wrażeń artystycznych, intelektualnych i rozrywkowych.
Integralną częścią Festiwalu są wydarzenia towarzyszące, m.in. wystawy fotograficzne,

koncerty, spektakle, zajęcia edukacyjne dla
dzieci, kino pod gwiazdami. Wydarzenie organizowane razem z Polskim Radiem Koszalin ma
też swoją scenę muzyczną, na której występowały takie gwiazdy jak: Kayah, De Mono,
Formacja Nieżywych Schabuff, Nocna Zmiana
Bluesa, Sarsa, Kasia Popowska, czy Małgorzata
Ostrowska.
Festiwal poszerza swoją formułę. Do
grona dziennikarzy, publicystów i artystów
dołączą obecnie podróżnicy, którzy opowiadać będą o swoich odważnych ekspedycjach,
ekstremalnych wyprawach i egzotycznych
kulturach. Swoją obecność zapowiedział już
m.in. Aleksander Doba, słynny podróżnik,
zdobywca tegorocznego Kolosa za wyczyn
roku, czyli trzecią wyprawę kajakową przez
Atlantyk czy Arkady Fiedler, który właśnie
przemierza Afrykę samochodem elektrycznym
oraz wielu innych uznanych podróżników.
Spotkania z podróżnikami wpisują się

w tegoroczne hasło przewodnie festiwalu
– Polska i świat. W tym roku Polska obchodzi
100-lecie odzyskania niepodległości. Szeroko
pojęta wolność otworzyła przed Polakami
świat, który dziś jest na wyciągnięcie ręki.
Jesteśmy częścią świata, podróżujemy, odnosimy sukcesy w skali globalnej w nauce, kulturze, sporcie, biznesie.
Jaka jest dzisiaj pozycja Polski i Polaków
w świecie? Gdzie jesteśmy, dokąd idziemy?
Jaką drogę przeszła Polska przez ostatnie 100
lat? Jak będzie wyglądać za kolejne sto?
Na te pytania będą starli się odpowiedzieć zaproszeni goście – artyści, dziennikarze
i podróżnicy.
Na Media i Sztuka – festiwal w Darłowie
zaprasza Pomorze Zachodnie.
Wydarzenie otrzymało dofinansowanie
i wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego oraz zostało objęte patronatem
Marszałka – Olgierda Geblewicza.

Tegoroczni
goście
fesTiwalowi
Beata tadla

– znana polska dziennikarka radiowa
i telewizyjna oraz prezenterka telewizyjna.

Współpracowała z TV Puls, TVP, TVN Style,
TVN24. W duecie z Piotrem Marciniakiem prowadziła weekendowe wydania Faktów w TVN; była gospodynią głównego wydania Wiadomości TVP 1; obecnie współprowadzi serwis informacyjny Nowa TV – 24
godziny. Jej wizerunek znalazł się na tytułowych
okładkach wielu czasopism, takich m.in. jak: „Viva!”,
„Kobieta i Życie” czy „Grazia”.

lesław Ćmikiewicz

– były piłkarz Legii Warszawa, reprezentant Polski, jeden z „Orłów Górskiego”, obecnie
trener.

Jako piłkarz występował na pozycji pomocnika.
Największe sukcesy odniósł broniąc barw warszaw-

skiej Legii, w której rozegrał 226 meczów i strzelił 14
bramek. W reprezentacji Polski rozegrał 57 meczów
(1970–1979). Jest dwukrotnym medalistą olimpijskim:
złoty z Monachium (1972) i srebrny z Montrealu (1976).
Uczestniczył w Mistrzostwach Świata w RFN w 1974,
gdzie reprezentacja Polski prowadzona przez Kazimierza Górskiego zdobyła trzecie miejsce. Po zakończeniu kariery piłkarskiej rozpoczął pracę jako trener.

lech wałęsa

– były prezydent RP, współzałożyciel
i pierwszy przewodniczący NSZZ Solidarność,
laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1983 r.)
potwierdził swoją obecność podczas 8. Media
i Sztuka – festiwalu w Darłowie.

dorota masłowska

– polska pisarka, dramaturgistka, felietonistka, kompozytorka, piosenkarka, producentka muzyczna, laureatka Nagrody Literackiej
Nike za powieść „Paw królowej”.

W wieku dziewiętnastu lat napisała swą pierwszą książkę „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” reklamowaną jako pierwsza polska powieść „dresiarska”. Książka spotkała się z bardzo przychylnymi recenzjami Jerzego Pilcha i Marcina Świetlickiego i stała się bestsellerem wydawniczym (ponad
120 tysięcy sprzedanych egzemplarzy). W 2005
ukazała się druga powieść Masłowskiej, „Paw królowej” za co w 2006 r. dostała literacką nagrodę Nike.

aleksander doBa

– Podróżnik Roku 2014, kajakarz, zdobywca i odkrywca.

Aleksander Doba to emerytowany inżynier
mechanik, absolwent Politechniki Poznańskiej. Jako
pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent
(z Afryki do Ameryki Południowej) wyłącznie dzięki sile
mięśni. Jego pierwsza wyprawa kajakowa z Afryki do
Ameryki Południowej trwała 99 dni (2010-2011). Druga,
z Europy do Ameryki Północnej – 167 (2013-2014).
Ruszając w trzecią podróż plany pokrzyżowała mu już
na początku zła pogoda. Zatem wyprawa zakończyła się
sukcesem przy drugim podejściu. Aleksander Doba
jako pierwszy opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał,
a także całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz
Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia.

BeksiŃski nieznanY

sobotnie poranne wydanie audycji Zapraszamy do
Trójki – popołudnie, Fajny Film Wczoraj Widziałem,
Prosto z kina, Premiera tygodnia, Premiery filmowe.
Obecnie przygotowuje oraz prowadzi audycje „Trójkowo, filmowo”, Fajny film oraz Wykrywacz talentów.
polskich malarzy – Zdzisława Beksińskiego. O wyjątkowości tego wykładu stanowi szerokie spektrum
propozycji prac artysty. Tak bogate ujęcie umożliwia
poznanie nieznanych dotąd epizodów z życia Zdzisława Beksińskiego oraz nieznanych bliżej obszarów
jego aktywności artystycznej.
Zdzisław Beksiński (1929-2005) wybitny artysta
współczesny – fotografik, rzeźbiarz, malarz, grafik.
Urodzony w Sanoku. Po ukończeniu Architektury na
Politechnice Krakowskiej w 1955 roku powraca do
rodzinnego miasta. W latach 50. zajmuje się fotografią, następnie rysunkiem, malarstwem, rzeźbą, grafiką, od połowy lat 70. wyłącznie malarstwem. W 1977
roku przeprowadza się z rodziną do Warszawy, gdzie
kontynuuje twórczość malarską, a w latach 90. odkrywa grafikę komputerową. Zostaje brutalnie zamordowany w warszawskim mieszkaniu. Bogaty dorobek artystyczny zapisem testamentowym trafia do
Muzeum Historycznego w Sanoku, gdzie artysta od
lat przekazywał swoje najlepsze prace.

iwona Guzowska

– polska kick-boxer i polityk, posłanka na
Sejm VI i VII kadencji.

Iwona Guzowska jest wielokrotną mistrzynią
świata i Europy w kick-boxingu i boksie. CzterokrotWiększość osób kojarzy twórczość Beksińskiego nie zdobyła Puchar Świata w kick-boxingu, a także
głównie z obrazami pierwszego okresu fantastycz- tytuł mistrzyni Holandii oraz Finlandii w kick-boxingu,
nego oraz późnego warszawskiego. Warto jednak siedmiokrotna mistrzyni Polski.
wiedzieć, że twórca zaczynał od fotografii, a po 1997
roku działał również w obszarze fotomontażu
– podróżnik, członek Związku Polskich
i grafiki komputerowej. I właśnie tę „nieznaną” cząstkę Beksińskiego chcemy pokazać podczas wykładu. Artystów Fotografików, członek rzeczywistego
Wydarzenie daje niepowtarzalną szansę przyj- Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i założyciel
rzenia się twórczości jednego z najważniejszych Bałtyckiej Szkoły Fotografii.

– wykład multimedialny

GrzeGorz Funke

Jego prace pojawiły się na ponad 120 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Autor był uczestnikiem Festiwalu Media i Sztuka w 2016 i 2017 roku.
Bacznie obserwował wszystkie wydarzenia i uczestników. Powstała kolekcja portretów reporterskich,
widziana okiem bystrego obserwatora, patrzącego
na ludzi z sympatią, humorem i dużym dystansem.

Drugie śniadanie mistrzów
na żywo z Darłowa – już po raz trzeci!

Gospodarzem programu (od 24 stycznia 2009)
jest Marcin Meller, który zaprasza czwórkę gości
z szeroko rozumianego świata kultury i szołbiznesu,
aby w niezobowiązującej formie rozmawiać o wydarzeniach minionego tygodnia. Wszystko to na antenie TVN24. Marcin Meller w latach 2003-2012 był
redaktorem naczelnym polskiej edycji miesięcznika
„Playboy”. Jest felietonistą „Wprostu” oraz prowa– dziennikarz Programu 3 Polskiego Radia, dzącym swój autorski program w radiu Roxy FM.
czyli popularnej „Trójki”.
Od samego początku jest z nami Szkło kontakJest jednym z najwybitniejszych znawców kina towe, które w tym roku z Darłowa będzie nadawane
w Polskim Radiu. W Trójce od 1990 roku. Prowadził 13 i 14 lipca o godz. 22 na antenie TVN 24.

rYszard JaźwiŃski

