Kraków: zmiany w konkursie
szopek
–
nie
będzie
tradycyjnej prezentacji na
Rynku

W związku z [tzw.] epidemią zmieniły się zasady Konkursu
Szopek Krakowskich – w grudniu nie będzie tradycyjnej
prezentacji na Rynku Głównym, a twórcy sami, do 30 listopada,
muszą dostarczyć prace do Celestatu.
„Rok 2020 jest rokiem szczególnym ze względu na trwającą
epidemię koronowirusa. W trosce o bezpieczeństwo Muzeum
Krakowa zdecydowało się na wprowadzenie zmian w zasadach
konkursu” – poinformowała Kinga Śliwa z Muzeum Krakowa.
Konkurs Szopek Krakowskich każdego roku, w pierwszy czwartek
grudnia, rozpoczynał się na Rynku Głównym prezentacją
zgłoszonych prac i barwnym korowodem. Potem twórcy zanosili
prace do Pałacu Krzysztofory (od kilku lat do Celestatu, z
powodu remontu Krzysztoforów). Po trzech dniach jury ogłaszało
zwycięzców, a prace można było oglądać na wystawie.
W tym roku nie będzie tradycyjnej prezentacji na Rynku
Głównym, a twórcy, do 30 listopada, sami muszą dostarczyć
prace do Celestatu. Tam w dniu konkursu, w tym roku
wypadającym 3 grudnia, obiekty zostaną ocenione i nagrodzone.
Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi 6 grudnia o godz. 14 w

formie transmisji na facebookowym kanale Muzeum Krakowa.
„Jak każe tradycja, nagrodzone szopki zostaną pokazane
publiczności na wystawie pokonkursowej, odbywającej się w
Celestacie, oddziale Muzeum Krakowa” – wyjaśniła Śliwa.
Patronem 78. Konkursu Szopek Krakowskich oraz pokonkursowej
wystawy „Szopki w Celestacie” jest Polskiego Komitetu ds.
UNESCO.
Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Od 2018 r. tradycja wykonywania szopek jest pierwszym wpisem z
Polski na Liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa
ludzkości UNESCO.
Krakowski zwyczaj „chodzenia” z szopką po domach sięga XIX w.
Jednak po I wojnie światowej zaczął powoli zanikać. By
szopkarskie tradycje zachować dla następnych pokoleń, Jerzy
Dobrzycki, kierujący magistrackim działem propagandy, w 1937
r. zorganizował pierwszy Konkurs Szopek Krakowskich.
Po II wojnie światowej konkursy wznowiono, a ich organizacji
podjęło się Muzeum Krakowa, kontynuujące tę tradycję do dziś.
Celem konkursu jest zachowanie i rozwijanie szopkarskich
tradycji Krakowa, których wykrystalizowany w ciągu
kilkudziesięciu lat efekt – szopka krakowska.
Szopka krakowska jest ewenementem na światową skalę. To
smukła, wielopoziomowa, wieżowa, bogato zdobiona budowla,
skonstruowana
z
lekkich,
nietrwałych
materiałów.
Charakteryzuje się nagromadzeniem fantazyjnie przetworzonych i
połączonych ze sobą zminiaturyzowanych elementów zabytkowej
architektury Krakowa, w których scenerię przeniesiona została
scena Bożego Narodzenia.
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