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10-14 липня 2013 року в с.Уніж Івано-Франківської обл., на мальовничому березі Дністра
відбудеться традиційний міжнародний фестиваль АртПоле.

.

        Музика,  перформанс, лендарт. Близько 300 учасників з 12 країн  —  від Індії, через 
Україну до Фінляндії. Протягом п’яти днів   відбуватимуться унікальні концерти,  вистави,
кінопокази — адже деякі з   них готуються спеціально для АртПоля, а  деякі 
імпровізаційні. 

.

Тут    створюватимуться об’єкти в довкіллі, проводитимуться нетрадиційні  
майстер-класи  з традиційних ремесел, танців і співів; цього року до   українських
майстрів  долучаються їхні колеги з Польщі та Австрії.   Майстер-класи відбуватимуться
по  всій території фестивалю — у   відремонтоаних приміщеннях старої ферми, в 
гончарній, кузні, їдальнях і   просто в яблуневому садку. Щодо концертів, крім  Великої
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сцени   фестивалю планується ще Public- та Water-сцени, де музиканти з різних  
проектів зустрічатимуться й  імпровізуватимуть разом з публікою,   птахами, рікою... 

.  

      

АртПоле  — не просто  фестиваль, це атмосферне явище, постійна  взаємодія один з 
одним і з усім, що  навколо. Всі, хто опиниться в цьому  місці у цей  час, стають 
учасниками одного процесу, який часом  називають життям, а  часом — мистецтвом. На
АртПолі публіка не   відокремлюється від  артистів, адже в кожного можуть відкритися
приховані   здатності. Один  мистецький напрямок не відокремлюється від іншого, а  лиш 
доповнює,  створюючи чарівну багатогранну дійсність. Середовище  людське не  
відокремлюється від природного. Головне — максимально далеко  відійти  від штучно
створених  декорацій і ефектів, дозволити серцю  працювати на  повну, щоб на цій
неймовірній  швидкості, яку дає лише  спільна  енергія, вирушити далі. 

.  

      

ЗВУК МУЗИКА 

      

       Не варто шукати стилістичної чи жанрової визначеності, це  — музика,   яка  добре
звучить у відкритому просторі, музика різна —  від  автентики  до її цитування,
нагадування й натяків на те, чим є   первинна-етнічна-природна  музика в нашому
сучасному світі. 

.  

     

10 липня

     

Уніж-Цех (UA)
Гудаки Village Band (UA) 
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Enchanted Hunters (PL) 
НагУаль (BY) 
***
The King and The Corpse (UK) 

     

11 липня

     

Крапка (UA) 
Князь Мышкин (BY) 
Miąźsz (PL) 
Рви  Меха Оркестр (RU)  

     

12 липня

     

Cherry Band (UA) 
Magiviz (TR)  
Faarao Pirttikangas (FI)   
Red Cardell (FR)  
Перкалаба (UA)  
***
Альберт або  найвища форма страти (UA)

     

13 липня

     

Перкалабські Придатки (UA)
Кarolina Сicha (PL)
PUSHKiN Kiev Klezmer Band (UA) 
uSSSy (RU) 
Evolution Dejavu (CZ) 

     

14 липня
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Йорий Клоц (UA)  
Napra (HU) 
Fantazio (FR) 
ГИЧ  Оркестр (UA) 
!!! Свято на Дністрі 

http://www.artpolefest.org/
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