
Radio Luksemburg: wielokulturowe pejzaże sztuki i edukacji – Między nami. 

 

 

„Koncepcja sympozjum edukacyjno – artystycznego Radio Luksemburg: wielokulturowe 

pejzaże sztuki i edukacji – Między nami zrodziła się z potrzeby stworzenia wspólnej platformy 

do dwustronnego i wielopłaszczyznowego dialogu oraz przestrzeni konfrontacji różnych 

tendencji, koncepcji, sposobów widzenia, interpretacji i rozumienia współczesnego świata, 

obrazowanych przez artystów z Polski i Luksemburga. Finalne urzeczywistnienie projektu 

odbywa się w kontekście rozrywanej sprzecznościami, niestabilnej i poszukującej wspólnego 

dziedzictwa – także kulturowego – Europy.”  

prof. dr hab. Teresa Żebrowska 

 

Nazwa projektu nawiązuje do Radia Luxembourg Luxy, które w latach sześćdziesiątych, 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dla słuchaczy zza „żelaznej kurtyny”, odseparowanych 

krajów bloku socjalistycznego – Polski, Czechosłowacji, Węgier, stało się oknem 

na nowoczesny i wolny świat.  Celem projektu jest promocja innowacyjnych działań 

twórczych i podkreślenie europejskiego wymiaru procesu edukacji przez sztukę poprzez 

międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń pedagogów szkół artystycznych. 

Twórców z Luksemburga reprezentowali artyści i pedagodzy: Lony Hirtz, Isabelle Lutz, Lidia 

Markiewicz i Assun Parilla.  Do udziału w projekcie ze strony polskiej zaproszeni zostali: 

prof. dr hab. Teresa Żebrowska (UP w Krakowie), dr Marek Batorski (UP w Krakowie), 

dr Jacek Balicki (UR w Rzeszowie) oraz Krzysztof Wereński (Zespół Szkół Plastycznych 

w Lublinie). 

Pierwsza edycja projektu miała miejsce w dniach 9 – 11 lutego 2017 r. Polscy pedagodzy 

zamieszkali w hoteliku dla artystów, Centre Culturel de Rencontre. w Abbaye de Neumunster, 

Luxembourg. 
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Efektem finalnym pierwszej edycji jest wystawa wspólnie stworzona przez artystów z Polski 

i Luksemburga. Na wernisaż, który odbył się 10 lutego w Galerii op der Cap w Capellen 

przybyli przedstawiciele środowisk twórczych Luksemburga, pojawili się artyści 

z niemieckiego Trier, grupa tutejszej polonii. Uroczystość uświetnił swoją wizytą Ambasador 

RP. Wystawa ma na celu prezentację sztuki polskiej w Luksemburgu. W kolejnych edycjach 

projektu wystawa zostanie zaprezentowana w innych krajach (w planach – prezentacja 

w Belgii), po czym artyści luksemburscy przyjadą do Polski – wystawy odbędą się 

w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. Prezentacje wspólnych dokonań w założeniu mają się stać 

czynnikiem kulturowych integracji, przestrzenią artystycznego dialogu, wymianą 

doświadczeń. 

Projekt realizowany jest pod auspicjami Ambasady RP w Luksemburgu, Ambasady 

Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie, organizacją wystaw zajmuje się 

Stowarzyszenie Forum Innowacyjności Odin w Krakowie, partnerem projektu jest 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie a współpracują również: Galeria Labirynt 

w Krakowie, Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie oraz BWA 

w Rzeszowie 

 

Krzysztof  Wereński 
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