Fantastyczny konwent w epidemii
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W tym roku nie będzie tradycyjnej gali ani kostiumowego konkursu Cosplay. (fot. Joanna Młynarczyk)

W tym roku będzie inaczej, miłośnicy szeroko pojętej fantastyki nie spotkają się w ostatni
weekend lipca w realu, jak planowali. Koronawirus zmienił plany organizatorów konwentu
w Skierniewicach, którzy na rok postanowili wyłączyć tradycyjny SkierCon i włączyć
SkiercOff.
Niesamowita jest społeczność miłośników fantastyki, to w jaki sposób się ona rozwija, jak wielu ludzi
integruje. Jej kręgi poszerzają ludzie w różnym wieku – dzieci, rodzice, znikają bariery pokoleniowe,
kulturowe, ideologiczne – to przepiękna forma integracji społecznej. Fantastyka dodaje kolorytu
życiu człowieka, powoduje możliwość totalnego odcięcia się od rzeczywistości.
W tym roku skierniewicki konwent nie odbędzie się w formie tradycyjnej. Członkowie
Stowarzyszenia Cech Fantastyki SkierCon zapraszają na imprezę online. Ograniczy się ona do dwóch
dni, 25-26 lipca, a poszczególne punkty programu przygotowane zostały przez członków SkierConu.
– Nie chcieliśmy, żeby impreza nie odbyła się zupełnie, dlatego postanowiliśmy, że pokażemy

poszczególne punkty programu, stworzone przez nas – mówi Anna Traut-Seliga, prezes
stowarzyszenia SkierCon. – Nagraliśmy kilka prelekcji na tematy fantastyczne, przedstawione
zostaną w formie 45-minutowych wykładów. Ponadto planowana jest debata o przyszłości ludzkości
w dobie zmian klimatycznych, a także pierwszy odcinek audycji „Portal”. Na dwudniowy SkiercOff
złoży się w sumie 8 punktów, w tym rozstrzygnięcie konkursu literackiego Jaskier. Będzie też
możliwość zdobycia skiercowanych kubków i koszulek.
PROGRAM:
Sobota:
13.45 - Intro
14.00 - Kasia Strojna „Podróż Bilba? Tak, proszę! Czyli o unikaniu codzienności słów kilka”
15.00 - Łukasz Głusek „Jak czytać książki Star Wars?”
16.00 - Anna Traut-Seliga „Rośliny Śródziemia i Puszczy Bolimowskiej”
Niedziela:
14.00 - Agata Szyszczyńska „Czy wiesz wszystko o Disney'u i jego animacjach?”
14.15 - Michał Oziębły i Anna Traut-Seliga „Rolska, Szumacher i Zajdel - pogaduszki o książkach”
15.30 - Magda Vinga Włochacz i Marcin Aurelion Nowicki „Portal - Dym i lustra. Fanowskie teorie i
hipotezy z uniwersum Pottera”
16.30 - Debata „Przerażająco prawdopodobne wizje przyszłości”
17:30 - Gala i ogłoszenie wyników konkursu literackiego „JaSkier 2020”.
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