O Festiwalu
Szklana fontanna przed wrocławskim Ratuszem, zaprojektowana przez Alojzego Gryta, dowodzi,
że szkło może być materiałem trwałym i pięknym, z powodzeniem stosowanym w przestrzeni
miejskiej. Ten oryginalny „pomnik” budzi powszechne zainteresowanie i zachwyt.
Nawet zimą, gdy tafle szkła pokryje śnieg i lód.
Jednak Wrocław nie wykorzystuje szkła w promocji miasta. A przecież historia polskiego szkła,
interesująca i bogata, wiąże się z obszarem Dolnego Śląska – huty szkła działały tu już w czasach
średniowiecza. To także we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych powstał w 1946 roku jedyny
w Polsce Wydział Ceramiki i Szkła…
I to właśnie na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, w Jeleniej Górze i Kłodzku, znajdują się muzealne
zbiory szkła – historycznego i współczesnego. A zaledwie 100 km od Wrocławia działa znane
na całym świecie Studio Borowski.
W mieście szklanej tradycji, stolicy regionu z bogatą szklarską historią, do tej pory nie odbył się
żaden międzynarodowy festiwal szkła. Brak pomysłu i zaniedbanie szklarskiego środowiska czy
opór władz miasta przed zaangażowaniem się w taki projekt?
Nie znam dobrze wrocławskich realiów i nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Od 15 lat, jako
jedyna polska prywatna galeria (Galeria Szkła i Ceramiki we Wrocławiu działa w strukturach
BWA) konsekwentnie promuję polskie szkło artystyczne w kraju i zagranicą. Organizuję wystawy,
wydaję katalogi, popularyzuję sztukę szkła w mediach. I odpowiadam na pytanie: dlaczego w
Polsce nie ma cyklicznej imprezy związanej ze szkłem artystycznym?
Dlatego przygotowałam, razem z profesorem Kazimierzem Pawlakiem, artystą i dziekanem
Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w latach 1996-2002,
projekt Play with Glass - European Glass Festival. Został on włączony do aplikacji miasta Wrocław
do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Play with Glass - Europejski Festiwal Szkła będzie organizowany corocznie w październiku przez
Galerię BB i Fundację Fly with Art w ścisłej współpracy z Gminą Wrocław, Akademią Sztuk
Pięknych im. E. Gepperta i Stowarzyszeniem Związku Polskich Artystów Plastyków we
Wrocławiu. Deklarację udziału w projekcie zgłosiło BWA we Wrocławiu, Centrum Dziedzictwa
Szkła Krosno oraz Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.
Mamy nadzieję, że Play with Glass – Europejski Festiwal Szkła stanie się jedną z najważniejszych
międzynarodowych imprez związanych ze sztuką szkła w świecie.
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