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SZANOWNI CZYTELNICY!

Pisząc o wystawie FotoObiektywnych Nie-
Obiektywnie IV we włocławskim Cen-
trum Kultury Browar B. oraz wystawie 

fotografi i astronomicznej Sebas  ana Soberskiego Światło i cień
w toruńskim Domu Muz, kierujemy uwagę ku sztuce fotografi i. 
Zachęcamy do nadsyłania zdjęć na konkurs fotografi czny Konfrontacji 
Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu Poza obrazem. Termin 
zgłoszeń upływa już  maja!

Pisząc o wiosennej wystawie najmłodszych artystów w Galerii 
i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, żartobliwie 
wyrażamy zadowolenie z nowej pory roku – ze zmian w naszym oto-
czeniu. W instytucjach kultury wiosna oznacza zintensyfi kowanie
prac, których kulminacją będą przedsięwzięcia fi nalizowane w naj-
bliższych miesiącach.

Piszemy o dwóch zajmujących przedstawieniach i czekamy na kolejne 
premiery amatorskich zespołów teatralnych. 

Kamil Hoff mann
Jerzy Rochowiak



WPATRZENI W KOSMOS,
W KOSMOS WSŁUCHANI

\\ Kamil Hoff mann

W marcu w Miejskiej Instytucji Kul-
tury Dom Muz w Toruniu
prezentowana była wys-

tawa fotografi i astronomicznej grudziądzanina Sebas  ana Sobers-
kiego Światło i cień. Autor jest badaczem i popularyzatorem nauki,
ale wydaje się, że astronomia jest również jego największym hobby. 
Sebas  an Soberski fotografuje zjawiska astronomiczne: zaćmienia 
księżyca, słońca, tranzyty planet czy deszcz meteorów. Nie bacząc na koszty 
podróżuje po całym świecie w poszukiwaniu okazji do obserwowania 
zjawisk najrzadszych i zarazem najbardziej spektakularnych, czyli całko-
witych zaćmień słońca. Na co dzień pracuje w Centrum Astronomii 
UMK w Piwnicach jako radioobserwator w Katedrze Radioastronomii, 
jest także kierownikiem Planetarium i Obserwatorium Astro-
nomicznego im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu.

Ekspozycja Światło i cień miała na pewno istotny walor edukacyjny. 
Każdej fotografi i towarzyszył krótki opis, który osobom szczególnie 
zainteresowanym pomagał w poszukiwaniach informacji o zatrzymanym 
w kadrze zjawisku. Autor podczas wernisażu opowiadał o niektórych 
zdjęciach, zainteresowanym wyjaśniał mechanizm zjawiska, które dana 
fotografi a przedstawia. Udzielił też kilku rad osobom, które chciałyby 
rozpocząć przygodę z astrofotografi ą. Jak się okazuje, wystarczy do 
tego średniej klasy amatorski teleskop, który z powodzeniem może 
służyć jako obiektyw. Za pomocą odpowiednich „przejściówek” można 
do takiego teleskopu zamontować praktycznie każdą lustrzankę.



WystawA pokazuje również inny wymiar astrofotografi i. Sebas  an 
Soberski, podobnie jak wiele innych osób kierujących aparat foto-
grafi czny w niebo, nie tylko dokumentuje naukowy, czysto fi zyczny
aspekt zjawiska, ale stara się też ukazać monumentalne piękno kos-
mosu, a przede wszystkim ciał niebieskich, które mają największy wpływ 
na naszą planetę i życie na niej: Słońca i Księżyca. Zaćmienia – i Księżyca, 
i Słońca – są z pewnością bardzo widowiskowe, o czym świadczyć 
może fakt, iż niektóre etapy tych zjawisk zyskały bardzo poetyckie 
nazwy: Pierścień z diamentem czy Perły Baily’ego. Większość zdjęć
dokumentuje rzadkie zjawiska astronomiczne, ale w parze z niewątpliwą 
unikatowością tych obrazów zdaje się iść wymiar plastyczny. Intry-
gują zarówno zbliżenia powierzchni Księżyca, jak i spektakularne 
protuberancje – swoiste fontanny materii słonecznej wyrzucane wysoko 
ponad powierzchnię gwiazdy.

Fotografi e tworzące wystawę Światło i cień można zatem uznać
za interesujące obrazy, samodzielne prace plastyczne, które zachwy-
cają niezależnie od walorów edukacyjnych i naukowej proweniencji. 
Nieco podobnym tropem podąża formacja muzyczna Voices of the 
Cosmos, która w Domu Muz wystąpiła w dniu wernisażu, 28 lutego.

Trio w składzie: Rafał Iwański, Wojciech Zięba i Sebas  an So-
berski tworzy muzykę, interpretując dźwięki pochodzące z kosmosu. 
Materiałem wyjściowym utworów są fale elektromagnetyczne 
odbierane przez radioteleskopy (m.in. ten w Centrum Astronomii 
UMK) czy detektory podróżującej po Układzie Słonecznym sondy 
Cassini. Kosmiczne odgłosy, często mające charakter burdonów, artyści 
łączą w wielowątkowe struktury, zapętlają i wzbogacają o dźwięki 
generowane przez instrumenty elektroniczne. Powstałe w ten sposób 
utwory pobudzają wyobraźnię, dzięki czemu słuchacze mogą przeżyć 
wyimaginowaną podróż międzyplanetarną. Z pewnością twórczość 
Voices of the Cosmos wymaga od odbiorców pewnej otwartości, gdyż 
łamie schematy zachodniej kultury muzycznej – chociaż można by ją 
było umieścić w nurcie muzyki konkretnej. Jednak niektóre utwory 
swoją otwartą formą zbliżają się raczej do instalacji dźwiękowych. 
Soniczne wrażenia uzupełniły projekcje mul  medialne przygotowane 



Otwarcie wystawy Światło i cień. Sebas  an 
Soberski i Tomasz Grzeszkowiak, dyrektor
Domu Muz. Fot. Kamil Hoff mann

przez Sebas  ana Soberskiego. Obrazy i animacje najczęściej ilustro-
wały muzykę – pokazywały źródło dźwięku wykorzystane w danym 
utworze, dzięki czemu słuchacze mogli przyporządkować niepokojące 
i złowieszcze odgłosy Słońcu, zaś Saturnowi dźwięki znacznie 
subtelniejsze.

Podczas koncertu formacja Voices of the Cosmos po raz pierwszy
na żywo zaprezento-
wała materiał z naj-
nowszej, trzeciej pły-
ty. Jak podkreślają 
muzycy, tym razem 
nagrania nie zostały 
poddane znaczącym 
modyfi kacjom, pod-
kreślają, że album 
zawiera zatem wiele 
surowych dźwięków 
w postaci, w jakiej 
kosmos „słyszą” nauko-
we detektory.

Zarówno koncert 
Voices of the Cos-
mos, jak wystawa astro-
fotografi i Sebas  ana 
Soberskiego po-
twierdzają, że bada-
nia naukowe mogą 
być też metodą 

poszukiwania piękna. Myślał tak oczywiście Pitagoras dwa i pół
tysiąca lat temu. Od czasów jego koncepcji muzyki sfer drogi
badaczy i artystów coraz bardziej się rozchodziły… Jednak wciąż
są artyści szukający inspiracji w nauce i są naukowcy, odnajdujący
piękno w badanych przez siebie zjawiskach.



W Centrum Kultury Bro-
war B. we 
Włocławku na

czwartej wystawie NieObiektywnie od stycznia do kwietnia prezen-
tują zdjęcia fotografowie zrzeszeni w grupie FotoObiektywni. Tworzy
ją – piszą w komentarzu do ekspozycji – czterdziestu sympatyków foto-
grafi i, którzy podczas plenerów, wspólnych spotkań i dyskusji realizują
swoją pasję. Dodają, że oglądając wystawę, łatwo zauważyć jak różno-
rodny może być sposób postrzegania świata przez każdego z nas. Wydawać 
by się mogło, że aparat to bezduszne połączenie elektroniki i optyki.
W rzeczywistości dzięki niemu, rysując światłem, fotograf może poka-
zać to, co widzi i czuje.

FotoObiektywni od czterech lat wystawą NieObiektywnie pod-
sumowują miniony rok. Eksponują fotografi e wybrane spośród uzna-
nych – w trybie wewnętrznego konkursu – za najciekawsze spośród 
wykonywanych w kolejnych miesiącach na określony temat. Daje się 
zauważyć wielka swoboda w podejmowaniu tematu: jest on raczej 
inspiracją, aniżeli rygorem, co może wynikać z ogólności tematów,
np. Prezentacje, Mój świat, Niepokój, Myśl, Samotność, Miłość, Mini-
malizm, Światło w kropli wody, Kulinaria… Niektóre zdjęcia, zwłaszcza
z najliczniej reprezentowanych Prezentacji, można by umieścić w in-
nym kręgu tematycznym niż wskazany w podpisach pod zdjęciami. 

Na czwartej wystawie FotoObiektywni pokazują zdjęcia zacieka-
wiające pomysłami, formą, nastrojem. Naturalnie, zdjęcia są różnorakie.
Ich autorzy nie tylko rysują światłem, ale i malują. Są tu, owszem,

NIEOBIEKTYWNIE IV WE WŁOCŁAWKU

\\ Jerzy Rochowiak



fotogramy bliskie rysunkowi czy grafi ce, ale przeważają ujęcia 
malarskie. 

Andrzej Składanowski pokazał widok na jezioro, zarośla na brze-
gu, w dali drzewa, kościół; zachodzi słońce, jego pomarańczowy kolor 
dominuje w kolorystyce krajobrazu… Widok na rozlewisko późną jesie-
nią lub wczesną wiosną z odbijającymi się drzewami na powierzchni 
niebieskawej wody pokazał Ryszard Berliński. Jesienny brązowawy 
las porastający brzeg granatowej rzeki lub jeziora sfotografował Woj-
ciech Rutkowski. Do starych sztychów zdają się nawiązywać zdjęcia 
Ewy Podlasin i Radosława Wiankowskiego przedstawiające łodzie
na rozległych akwenach. 

Można by pomyśleć, że malarstwem Edwarda Hoppera zainspiro-
wał się Marek Burski, przedstawiając nocą dom, w którego oświetlo-
nym oknie widać dwie rozmawiające osoby. Kolory liścia, który spadł
z drzewa na ścieżkę przyciągnęły uwagę Piotra Klisowskiego, kolory
liści jeszcze trzymających się gałęzi zwróciły uwagę Ewy Podlasin. 

Niektóre zdjęcia można określić jako impresje barwne czy świetlne. 
Te formy zdają się abstrakcyjne. Są zdjęcia intrygujące niepochwyt-
nością rzeczy i zjawisk… Niektóre wydają się zagadkowe – gdy pró-
buje się zidentyfi kować, jednoznacznie określić sfotografowany 
przedmiot czy sytuację…

Kikuty drzew i krzewów na rozlewisku sfotografował Woj-
ciech Balczewski, błotnistą drogę między rzędami wierzb Marek 
Burski. O tych dwu czarno-białych pejzażach można by powie-
dzieć, że są rysowane światłem, choć ujęcia wydają się malarskie. 
Rezygnując z koloru, fotografi cy zyskali ekspresyjność ujęć – i na-
strój zdjęć z czasu, gdy fotografi a monochromatyczna dominowała
nad barwną.

Ujmuje radością, rozbawieniem osiem dziewczyn, które w deszczo-
wą noc w oświetlonym latarniami i neonami wielkim mieście, osła-
niając się parasolkami, stanęły na ulicy na przejściu dla pieszych
i pozowały Ewie Cięgowskiej. Ascetyczna jest uroda zdjęcia Dariusza 
Sompolskiego: na tle jasnych obłoków dwa drzewa, których korony się łą-
czą, spajają tak, że wyglądają jakby to było jedno drzewo – a między 



pniami stoi kapliczka. Do kontemplacji skłania bezlistne drzewo
Lidii Sompolskiej: ujęcie zawdzięcza urodę światłu i szarościom.

Intrygujące formy tworzą zbliżenia żółtawych kłosów na zdję-
ciu Agnieszki Czerwińskiej, a także pozwijane – jak mające za chwilę
spleść się węże – rulony stalowej siatki na zdjęciu Dariusza Som-
polskiego, czy otoczaki i krople wody na zdjęciu Marii Ryczkowskiej,
czy też kropla, która rozbija gładką powierzchnię wody na zdjęciu
Magdy Jastrzębowskiej. Zaciekawiają: ostrze noża włożone między
zęby widelca na zdjęciu Andy`ego Banachowicza i kompozycja z czte-
rech kieliszków do wina na zdjęciu Natalii Chylińskiej-Żbikowskiej.

Magdalena Pikus starannie wystylizowała twarz dziewczyny: 
wyrazista szminka na ustach, podkreślone rzęsy i brwi, siatka czarnej 
woalki kontrastują z jasną cerą i bluzką. Dziewczyna opuściła powieki, 
zamyśliła się, zasmuciła…

Wzrusza zbliżenie twarzy dwojga starszych ludzi – za chwilę 
się pocałują; Janusz Magielski pokazał przywiązanie, czułość, spo-
kój: Miłość. Torgredt Urg sfotografował człowieka z głową owi-
niętą białą tkaniną, siedzącego przy stole, na którym oparł dłonie
w białych rękawiczkach a naprzeciw leży talerzyk, na który ktoś 
odłożył widelec i wyszedł z pokoju; to Samotność. Podobnie można
by interpretować inne, przypisane Prezentacjom, zdjęcie tego auto-
ra: w parku za białym krzesłem nocą stoi mężczyzna, jego twarz jest
białą plamą… Obydwa zdjęcia są monochromatyczne, co nadaje
sytuacjom charakter surrealnych wizji… Wymowna jest ławeczka
w jesiennym parku, której przypatrywała się Majka Szczupakowska. 
Fotografując w parku czy w lesie skuloną postać owiniętą prześciera-
dłem, Ostra Dorota pokazała Niepokój.

Marek Burski sfotografował zakapturzonego chłopaka, który spra-
yem dodaje do graffi    na murze napis Cogito ergo… To Myśl. Dowcipne 
jest zdjęcie Krzysztofa Hermana: kot przesuwa się obok szachownicy; 
to również Myśl. 

Jako zdjęcie przedstawiające zanotowaną sytuację można wska-
zać fotografi ę Torgredta Urga: nocą na leśnej drodze dwóch mężczyzn 
naprawia samochód. 



Wystawa NieObiektywnie IV jest niezmiernie interesująca. Urzeka 
twórczą inwencją i energią autorów, tyleż uważnych obserwato-
rów otoczenia, co i kreatorów sytuacji wiodących do fotografi i. 
Wspólnie przeżywając fotografi czne przygody, nie tylko rozwijają umie-
jętności warsztatowe, ale i twórcze osobowości. Jak zaznaczają, człon-
kowie grupy przedstawiali swoje prace na sześciu wspólnych wystawach,
a wielu z nich ma już w swoim dorobku indywidualne prezentacje swoich
prac. Wśród FotoObiektywnych są autorzy zdjęć ilustrujących albumy 
i materiały promujące nasz region, a także laureaci konkursów 
fotografi cznych.



Już ponad dwa tygodnie przed 
końcem zimy wysta-
wa Wiosna, wiosna, 

ach to ty przywoływała wytęsknioną porę roku w Galerii i Ośrodku 
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. W chłodne, pochmurne 
i ponure dni ekspozycja była zapowiedzią słońca, bogactwa kolorów, 
życia, które wybudziło się z uśpienia. 

Pokazane zostały głównie prace malarskie, w różnych technikach; 
bodaj najczęstsze były kwarele. Autorzy nielicznych grafi k po-
dejmowali te same motywy i tematy, co malarze, skupiając się na 
przedstawianiu scen unaoczniających wiosenne ożywienie, w domyśle 
pozostawiając paletę barw. Pośród kolorów przeważały zielenie, od 
jasnych, poprzez intensywne, nasycone, w różnych odcieniach, po 
ciemne, wyraziste, unaoczniające siłę, z jaką przeobraża się natura. 
Zielenie bywały tłem dla kolorów kwiatów, ptaków, akwenów… Niebo 
bywało jasnobłękitne, ale i ciemne, gdy chmury wieszczyły burzę. 
Świeciło słońce: żółte, pomarańczowe, czerwonawe… Rozsłoneczniony 
świat zdawał się ciepły.

Młodzi artyści pokazywali przyrodę, ale i obrazki z życia wsi. Były 
sceny zabaw dzieci, pikników w parkach, krzątania się dorosłych, którzy 
karmią domowe ptaki, podlewają rośliny w ogrodach. Były zbliżenia na 
kwiaty i ptaki, były sceny w szerokim planie, panoramy – miłe dla oka 
widoki. Ptaki złożyły jajka, wylęgły się pisklęta, pszczoły opuszczają ule…
Były też obrazy abstrakcyjne – urzekające kolorystyką plamy zdawały 
się syntezą wiosenności, szczerej radości.

PRZYZYWANIE WIOSNY

\\ Jerzy Rochowiak



Praca Edy Derici z Izmiru w Turcji

Na wielu obrazach widać ludzi: zadowolonych, uśmiechniętych, 
miłych, zażywających różnorakich przyjemności.

Na wystawie Wiosna, wiosna, ach to ty zostało pokazanych wiele 
obrazów najmłodszych plastyków – kilkulatków. Ich prace zalecały 
się nie tylko bezpośredniością, ale i spontanicznością. Również nieco 
starsi autorzy dzielili się radością, że wiosna ukształtowała dla nich 
taki świat, o jakim marzli, gdy już zniknęły śniegi i wokoło poszarzało, 
posmutniało…

Plastyczne przyzywanie wiosny okazało się skuteczne: gdy
w galeryjnej sali barwy cieszyły oczy, na zewnątrz z każdym dniem
coraz bardziej się rozjaśniało.



Teatr Przedsiębiorstwo Indywidualnej Groteski z o.o.
z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu 
w lutym zaprezentował Dilerów według sce-

nariusza zespołu, w reżyserii Hany Sierdzińskiej. Pracując nad 
przedstawieniem, młodzież znajdowała inspiracje w Pokarmach ziems-
kich André Gide`a, wierszach Zbigniewa Herberta, Tadeusza Róże-
wicza, Juliana Tuwima, ks. Jana Twardowskiego, a przede wszystkim
we własnych doświadczenia, obserwacjach, przemyśleniach. 

W spektaklu gra jedenaścioro młodych ludzi: dziewięć dziew-
czyn i dwóch chłopców, uczniów szkół ponadpodstawowych. Ubrani 
w czarne koszulki i spodnie, są zespołem ściśle współdziałających 
osób. Dziewczyny tworzą grupę ludzi z bliższego i dalszego otocze-
nia chłopców: ojca i syna, protagonisty w Dilerach.

Aktorzy grają na scenie, na której leżą pocięte ścinki kolorowego 
papieru i sypka ziemia. Horyzontem jest wysoki prostokątny grana-
towy parawan, za którym wysoko świeci czerwona lampka, być może 
punkt orientacyjny w przestrzeni, być może sygnał ostrzegawczy, 
może… czerwona latarnia, może… nawiązanie do wiecznej lampki
sprzed tabernakulum… Trudno jej przypisać jednoznaczne znacze-
nie, podobnie jak trudno jednoznacznie interpretować znaczenie
scen, działań, zdarzeń, wypowiadanych kwes  i czy wykorzystywa-
nych dwóch metalowych, lśniących stojaków, które służą kom-
ponowaniu scenicznych obrazów, rozgrywaniu scen… Stojaki są 

DILERZY

\\ Jerzy Rochowiak



wielorako wykorzystywane, także do współtworzenia przestrzeni 
dźwiękowej, wraz z fragmentami kompozycji Arvo Pärta, Beth Gib-
bons, zespołu Buldog i głosami mówiących, recytujących, melo-
recytujących, śpiewających aktorów.  

Twórcy przedstawienia z wielką inwencją komponują plastykę 
widowiska, przede wszystkim plastykę ruchu. Spektakl jest dyna-
miczny, rozwija się w wartkim tempie. Urzekają urodą obrazy, gdy 
zespół się zatrzymuje, puentując sceny i sekwencje. Plastyka ruchu 
służy określaniu relacji postaci, przede wszystkim ojca i syna oraz ich 
obu i pozostałych osób, a więc grupy, w której niekiedy wyodrębniają 
się indywidualności, defi niowane nie przez charaktery, a poprzez 
wypowiadane kwes  e. 

Teatr PIG, Dilerzy. Fot. Jerzy Rochowiak



Naturalnie, to, co się dzieje służy uwypuklaniu problemów. Dilerzy 
są teatralną wypowiedzią – i język teatru jest podporządkowany 
artykułowanym treściom. Poprzez ich nagromadzenie, zróżnicowanie, 
kondensację wypowiedź pokazuje rzeczywistość: świat, w którym 
dążenie do wyrazistego określenia postawy to zmaganie się z roz-
maitymi, niekiedy sprzecznymi poglądami, zwykle narzucanymi jako 
jedyne z możliwych do przyjęcia…

Tytuł odnosi się do sprzedawców idei, prawd, wskazań życio-
wych… Nie tak bardzo jak by się zdawało pomyli się ktoś, kto by 
pomyślał o dilerach narkotykowych: to, co oferują spektaklowi
dilerzy po chwilowym zachłyśnięciu się bohatera odkrywaniem 
odpowiedzi na pytania, które sobie zadaje, otumania, może i uzależnia… 
Ci dilerzy okazują się równie niebezpieczni, jak oferujący narkotyki. 
Tym, co w istocie oferują jest myślowy zamęt, z którego młody czło-
wiek wydostaje się dzięki narastającym wątpliwościom.

Ojciec obiecuje synowi, że nauczy go jak żyć, jak odnosić sukcesy, 
znosić porażki, radzi by był uważny i starał się być szczęśliwym 
człowiekiem… Mówi: bądź światłem, nieś światło, bądź prawdą, nieś 
prawdę… I podtrzymuje chłopca, prowadzi…

Początkowy spokojny dyskurs burzy brutalna scena strzelaniny, 
egzekucji, po której następuje sekwencja na temat patriotyzmu, 
zdrady… Niełatwo znaleźć odpowiedź na pytanie o autorytet… Gdy 
zabraknie argumentów, ojciec odwołuje się do swego rodzicielskiego 
autorytetu. Niełatwo powiedzieć czym jest prawda… Ojciec i syn 
sprzeczają się o bohatera. Bylejaki Gustaw przemieni się w bylejakiego 
Konrada – mówi ojciec. Bez odpowiedzi pozostają pytania o Boga… 
Mirażami są przywoływania sukcesów porównywanych do nagród 
na fes  walach fi lmowych… Mało wiarygodne okazuje się zaklinanie: 
jesteśmy społeczeństwem zaawansowanym. Ojciec przekonuje: życie to 
droga na szczyt, masz prawo do szczęścia.

Poszukiwania i rozterki syna kończą się jego buntem, chociaż oj-
ciec zapewnia, że jest z niego dumny. I syn wydostaje się z mgła-
wicy porad, wskazań, prawd i półprawd, idei prawdziwych i fałszy-
wych… Odnajduje siebie, klaruje relacje z ojcem i otoczeniem,



dokonuje wyboru – prawdy, szczęścia… Ojciec go wspiera, mówiąc: 
mijamy taki punkt, od którego musimy iść sami, dorastaj sam do siebie, 
dobro cię odnajdzie… 

Teatr PIG, Dilerzy. Fot. Jerzy Rochowiak



Trudno by było opowiedzieć akcję czy zarysować fabułę nie 
popadając w wielosłowie, nie tylko z powodu możliwości różno-
rakiego odczytywania zdarzeń, ale i dlatego że na scenie wiele się
dzieje – twórcy Dilerów użyli języka teatru w taki sposób, że w przeds-
tawieniu krótka scena wypowiada czy wyraża tyle, co długi wywód.

Hana Sierdzińska skomponowała Dilerów z e  ud, które zespół
tworzył przez rok. Jak powiedziała, nie wszystkie znalazły się
w przedstawieniu.

Tworzy spektakle tą sama metodą: rozmawiając, poddając pod 
rozwagę zagadnienia, odwołując się w rozważaniach do różnych 
dziedzin kultury, przede wszystkim literatury, ucząc młodzież wyra-
żania przemyśleń środkami teatralnymi oraz współobecności na sce-
nie, warsztatu aktorskiego. Każdy spektakl ma inną formę, podejmuje 
inną problematykę: zmienia się młodzież, jej otoczenie, zaintereso-
wania, no i zmienia się sama Hana Sierdzińska. Umie być z młodymi 
ludźmi, przygotowywać ich do pracy teatralnej, wyzwalać w nich 
kreatywność. Słuchając, tak kształtuje ich głosy, by wybrzmiewało
to, co chcą powiedzieć, gdy zwracają się do innych: rówieśników
i starszych od siebie. Każde przedstawienie jest nową przygodą.   

Wartość Dilerów kształtują: skoordynowanie, energia, ekspresja, 
autentyzm, przygotowanie do zadań scenicznych i wszechstronność 
młodych aktorów, przy polifoniczności jednolita tonacja i spójność 
spektaklu, jego dopracowanie a zarazem otwartość, dająca aktorom 
swobodę, nawet wyzwalająca ich spontaniczność oraz umożliwiająca 
kształtowanie się – rozwój – przedstawienie podczas kolejnych 
prezentacji.

Dilerzy to spektakl żywy. Oglądałem jego pierwszą prezentację
po premierze i pozostaję z wrażeniem udziału w ważnym wydarzeniu,
w dialogu z młodzieżą, chociaż wolałbym, by widowisko ograniczyło 
obszar interpretacyjny, by było bardziej przejrzyste. Ale Dilerów two-
rzyło – wraz z reżyserującą przedstawienie Haną Sierdzińską – dwa-
naście osób i każda miała sporo do powiedzenia. 



Najnowszą premierą Teatru Lu-
dzi Upartych w Tea-
trze Impresaryj-

nym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku jest Kopciuszek 
Jana Brzechwy w reżyserii Jana Polaka. W przedstawieniu gra czwo-
ro aktorów od lat związanych z zespołem i pięcioro debiutantów – 
włocławskich licealistów. Znakomicie współpracują, łącząc doświad-
czenie, umiejętność nawiązywania więzi z młodymi widzami oraz 
świeżość, ciekawość teatralnego świata. Wespół ślicznie ożywiają 
rymowaną bajkę Jana Brzechwy.

Grany na małej scenie kos  umowy Kopciuszek jest spektaklem 
kameralnym, zarazem wydaje się inscenizacyjnie rozbudowany. Akto-
rzy parę razy zmieniają kos  umy, które zaprojektowali Dorota 
Główczewska i Dariusz Piotrowski. niektórzy przyjmują kilka ról,
nie ukrywając, że na scenie i widowni stwarzają dla dzieci – z ich udzia-
łem – bajkę. Nie tylko rozbudzają emocje maluszków, ale i zapraszają
ich do współdziałania. Widzowie uczestniczą w scenicznych zdarze-
niach: zaklinają wiatr, by odsłonił słońce dla Kopciuszka, pomagają 
tytułowej bohaterce wybierać ziarna grochu z popiołu, dziewczynki 
przebierają się w kolorowe sukienki i przymierzają pantofelek…

KOPCIUSZEK W RYTMIE UWAGI DZIECKA

\\ Jerzy Rochowiak



Dzieci przez cały spektakl są w bezpośrednim kontakcie z akto-
rami przedstawiającymi bajkowe postacie w świecie tak niezwykłym, 
że wszystko jest w nim możliwe. Bliskości aktorów i widzów sprzyja 
zarówno kameralna sala, jak i konwencja przedstawienia.

Tłem akcji jest obraz wyobrażający wnętrze zamkowej komnaty, 
którą aktorzy czasem opuszczają, zmieniając miejsce działań. Nie tylko 
przeobrażają się w kolejne postacie poprzez kos  umy i charakteryza-
cję, ale i w fi nale przekształcają w królewską karetę łóżko, na którym
na początku wylegują się macocha i jej dwie rozwydrzone córki.

Akcja jest urozmaicona. Są tu sceny zabawne i wzruszające. Dzieje 
się wiele – w rytmie uwagi przedszkolaka. Do niej są dostosowane 

Teatr Ludzi Upartych, Kopciuszek. Fot. Jerzy Rochowiak 



tempo scenicznych zdarzeń oraz naprzemienność scen dynamicz-
nych i stonowanych…

Wkomponowane w tekst Jana Brzechwy sympatyczne piosenki 
autorstwa Jana Polaka z muzyką Jagody Sobolewskiej i Piotra 
Matuszkiewicza pozwalają dzieciom chwilę ochłonąć i na nowo 
współuczestniczyć w akcji. Od czasu do czasu słychać śmiech 
przedszkolaków. Wiele scen skłaniałoby aktorów do brawury, jednak 
pozostają powściągliwi. Od początku są mili, skorzy do zabawy. Posta-
cie są wyraziste, niektóre zagadkowe, jak trzej panowie w czarnych 
koszulkach, ciemnych okularach, którzy budzą matkę i jej córki
i inicjują narrację.

Teatr Ludzi Upartych, Kopciuszek. Fot. Jerzy Rochowiak 



Teatr Ludzi Upartych, Kopciuszek. Fot. Jerzy Rochowiak 



Teatr Ludzi Upartych, Kopciuszek. Fot. Jerzy Rochowiak 



Włocławski Kopciuszek jest starannie przygotowaną barwną 
sceniczną opowieścią ożywiającą zarówno historię o nieprzemijają-
cym uroku, jak i wyobraźnię dzieci. Inscenizując bajkę Jana Brzechwy, 

Teatr Ludzi Upartych, Kopciuszek. Fot. Jerzy Rochowiak 



Teatr Ludzi Upartych, Kopciuszek. Fot. Jerzy Rochowiak 

Teatr Ludzi Upartych, Kopciuszek. Fot. Jerzy Rochowiak 



Zespół Teatru Ludzi Upartych odniósł się do dzieci z wielkim szacun-
kiem a młodzi widzowie odwzajemniają się uwagą, która przez
godzinę ani na chwilę nie maleje. Gromkimi brawami wyrażają 
ukontentowanie. Przy tym sceniczna zabawa skłania do namysłu
nad dobrocią, szlachetnością, szczęściem…

Teatr Ludzi Upartych, Kopciuszek. Fot. Jerzy Rochowiak 



Warsztaty

 Warsztaty Pedagogika teatru w pracy z dziećmi, czyli jak bawić się
 w teatr?  kwietnia

Odnaleźć spontaniczną ekspresję dzieci

Podstawą teatru dziecięcego powinna być spontaniczna ekspresja
dzieci. Jak ją odnaleźć i poprzez zabawę pobudzić, jak potem twórczo 
przetworzyć ją w widowisko teatralne lub inne działanie performatyw-
ne dowiedzą się uczestnicy warsztatów Pedagogika teatru w pracy 
z dziećmi, czyli jak bawić się w teatr?, które w sobotę  kwietnia
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu poprowadzi 
Agnieszka Zakrzewska.

Warsztaty adresowane są zarówno do instruktorów teatralnych 
i animatorów kultury, jak i do wszystkich osób pracujących z dzieć-
mi: nauczycieli, wychowawców świetlic, opiekunów w ośrodkach 
szkolno-wychowawczych, współpracowników stowarzyszeń i fundacji 
zajmujących się opieką nad dziećmi ze środowisk defaworyzo-
wanych, studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich osób 
poszukujących inspiracji do twórczej pracy z dziećmi.

Uczestnicy poznają skuteczne narzędzia parateatralne, m.in.: ćwi-
czenia i zadania pomagające w pracy z dziećmi, które można wy-
korzystywać zarówno podczas stałych zajęć teatralnych, jak i w różnych 
innych formach edukacji. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń
o charakterze warsztatowym. Realizując przykładowe ćwiczenia i za-
dania, uczestnicy poznają techniki tworzenia teatru dziecięcego bazują-
ce na spontanicznej ekspresji dzieci. Zdobyte umiejętności pomogą 
wprowadzać dzieci w świat teatru poprzez zabawę.



Zajęcia poprowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, 
animatorka kultury, instruktorka teatralna. Jako specjalistka ds. teatru 
WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycz-
nych we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami 
oświatowymi z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła 
pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut Teatralny 
im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uni-
wersytetu Warszawskiego, a także Policealne Studium Edukacji i Prak-
tyk Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów 
Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu.

Cena  zł, informacje dot. zgłoszeń na www.woak.torun.pl

 Warsztaty Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek,  kwietnia

Głos świadomy – narzędziem twórczym

Jak świadomie budować swój dźwiękowy wizerunek? Jak nie męczyć
się, śpiewając lub mówiąc? Odpowiedzi zarówno na to pytanie, jak i 
na inne związane z prawidłowym korzystaniem z głosu jako narzędzia
pracy odnaleźć można na warsztatach Magia głosu – twój dźwiękowy 
wizerunek, które w sobotę  kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku Animacji 
Kultury w Toruniu poprowadzi Erwin Regosz.

W warsztatach uczestniczyć mogą wszyscy, którzy z racji 
wykonywanego zawodu kształtują wzorce dźwiękowego funkcjono-
wania w swoim otoczeniu: urzędnicy, nauczyciele, rzecznicy prasowi
czy instruktorzy domów kultury.

Każdy człowiek to inny (mimo podobieństw w budowie anatomicz-
nej), osobny, jedyny na świecie aparat artykulacyjny – przekonuje Erwin 
Regosz. – Każdemu też trzeba postawić indywidualną diagnozę dotyczącą 
jego wzorca artykulacyjnego, oddechowego i ruchowego. Praca warsztato-
wa podczas Magii głosu rozpoczyna się właśnie od postawienia takiej 
diagnozy, by następnie móc przystąpić do skutecznej pracy nad opty-
malną barwą, siłą i średnicą głosu. Szczegółowy program warsztatów 



obejmuje ćwiczenia prawidłowej fonacji oparte – jak podkreśla 
prowadzący: …na wiedzy z zakresu anatomii, fi zjologii, fi zyki i akustyki,
a nie na zaklęciach typu: „jedyna”, „uniwersalna” technika wokalna.
Ponieważ nie można mówić o jednej, „uniwersalnej” technice wokalnej! 
Warsztaty zakończy dźwiękowa  autoprezentacja każdego uczestnika.

Zajęcia poprowadzi Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozytor 
i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista do spraw 
muzyki WOAK. Zajmuje się pracą artystyczną i pedagogiczną. Jako 
nauczyciel emisji głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, 
Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. Uczestnik wielu krajowych
i międzynarodowych warsztatów i kursów związanych z emisją głosu
i muzyką ciała. Juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
autor projektów Ja to mam szczęście i Coś za coś współfi nansowanych
ze środków MKiDN i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, realizowanych w ,  i  r. przez toruński WOAK. 
Jest także współautorem kilku płyt z materiałem repertuarowym dla 
dzieci rekomendowanych przez MKiDN jako pomoce artystyczne dla 
uczniów i nauczycieli.

Cena  zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do  kwietnia. 
Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Warsztaty Teatr w ruchu. Porusz swoją wyobraźnię, -  kwietnia 

Ruch w zgodzie z samym sobą

Każdy – bez względu na ewentualne ograniczenia ruchowe – może poruszyć 
swoją wyobraźnię ruchową w taki sposób, aby być bardziej zauważalnym, 
pewnym siebie, wyrazistym i zrozumiałym – przekonuje Damian Droszcz, 
aktor, animator kultury i nauczyciel, który w ostatni weekend kwietnia 
( -  kwietnia) poprowadzi w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury 
w Toruniu warsztaty Teatr w ruchu. Porusz swoją wyobraźnię.

Warsztaty skierowane są do osób rozpoczynających pracę z włas-
nym ciałem. Adresatami zajęć są zarówno instruktorzy i animatorzy 



kultury, prowadzący zajęcia teatralne lub plastyczne, nauczyciele i peda-
godzy, jak i wszystkie osoby zainteresowane pracą z ciałem, również 
studenci i młodzież powyżej  roku życia.

Jak zauważa Damian Droszcz: …nie wszyscy czują się swobodnie 
w ruchu, szczególnie jeśli stawiane są wymagania, aby ciało wy-
konywało ewolucje, które tę osobę ograniczają. Dlatego, zgodnie z deklara-
cją prowadzącego: uczestnicy zajęć doświadczą i zrozumieją, że ruch 
powinien być zgodny z predyspozycjami każdej osoby. Podstawą działań 
będzie kontakt i zaufanie pomiędzy uczestnikami.

Dwudniowe warsztaty poprowadzi Damian Droszcz – aktor i ani-
mator kultury oraz nauczyciel. Ukończył Akademię Teatru Alter-
natywnego (pod patronatem Instytutu im. J. Grotowskiego we 
Wrocławiu, Teatru Brama w Goleniowie oraz Ośrodka Teatralnego 
Kana w Szczecinie), pedagogikę na UMK oraz dwuletnie Studium 
Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu. Jest aktorem Kujawsko-
Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego oraz Teatru Lalek 
Zaczarowany Świat. Współtworzy Teatr Rysunkowy Jaworski. Od

 roku prowadzi amatorską grupę teatralną osób niepełnospraw-
nych oraz warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i osób 
niepełnosprawnych w kraju i za granicą. Prowadzi wiele autorskich 
warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w polskich 
i międzynarodowych projektach edukacyjnych i kulturalnych oraz 
na fes  walach teatralnych. Stypendysta Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego ( ) Prezydenta Torunia ( , , ). 
W ubiegłym roku zrealizował wraz z Agnieszką Płoszajską monodram 
Ściana.

Cena  zł, zgłoszenia przyjmowane są do  kwietnia  r.
 Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne warsztaty i szkolenia:

-  maja  r. – Warsztaty fotografi i cyfrowej, zajęcia prowadzi 
Stanisław Jasiński, cena  zł, termin zgłoszeń:  maja



-  lipca  r. – Warsztaty fotografi i cyfrowej, zajęcia prowadzi 
Stanisław Jasiński, cena  zł, termin zgłoszeń:  lipca

-  lipca  r. – Wakacyjne warsztaty fotografi i cyfrowej dla 
młodzieży, zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński, cena  zł, termin 
zgłoszeń:  lipca

 września  r. – Budowanie zespołu i praca z grupą nie tylko 
teatralną, zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena  zł, termin 
zgłoszeń:  września

Zajęcia edukacyjne, spotkania

 Książkożercy – spotkania z cyklu comiesięcznych spotkań
 czytelniczych,  kwietnia

Książkożercy

Książkożercy to cykl comiesięcznych spotkań dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, który przybliża wartościową literaturę i rozwija zainteresowanie 
czytelnictwem od najmłodszych lat. Wszystkich „pożeraczy książek” 
zapraszamy do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu
w środę  kwietnia. Spotkanie dla dzieci rozpoczyna się o . , dla 
młodzieży i dorosłych – o . . Do współpracy przy realizacji cyklu 
zapraszane są ogólnopolskie oraz lokalne wydawnictwa, m.in. TAKO
z Torunia, lokalne księgarnie, m.in. Ka  a i Spółka. Spotkania książko-
żerców włączają się w ogólnopolską kampanię Fundacji ABCXXI
Cała Polska czyta dzieciom. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Podczas spotkań dla dzieci w sposób performatywny czytane są 
fragmenty wybranych tytułów, prowadzone gry, zabawy i ćwiczenia 
nawiązujące do poruszanego w książce tematu. Spotkanie dla dorosłych 
to oprócz czytania fragmentów wybranego bestsellera również  przestrzeń 
do dyskusji oraz wymiany myśli i spostrzeżeń na różne tematy.



Spotkanie prowadzą: Agnieszka Zakrzewska i Magdalena Jasińska. 
Agnieszka Zakrzewska jest pedagogiem teatru, animatorką kultury 
i instruktorką teatralną. Jako specjalista ds. teatru WOAK realizuje 
wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych we współpracy 
z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi z regionu. 
Ukończyła pedagogikę teatru – studia współprowadzone przez Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego a także Policealne Studium Edukacji 
i Praktyk Teatralnych w Toruniu i Podyplomowe Studia Reżyserii 
Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w Krakowie, Filia we Wrocławiu. 
Magdalena Jasińska jest animatorką kultury i teatrolożką, specjalist-
ką ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych
w WOAK-u. Absolwentka fi lologii polskiej ze specjalnością teatro-
logiczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła także
studia podyplomowe z zakresu Komunikacji społecznej i PR w Wyższej 
Szkole Bankowej w Toruniu. Jako animatorka kultury brała udział w wielu 
projektach edukacyjno-artystycznych, pracując z dziećmi i dorosłymi.

 Warsztaty twórcze z cyklu Teatralny rozruch dla dzieci
 w wieku -  lat,  kwietnia

Okiełznaj przestrzeń – scenografi a bez tajemnic.

Kwietniowe spotkanie miłośników Teatralnego rozruchu upłynie pod 
hasłem Okiełznaj przestrzeń – scenografi a bez tajemnic. Tym razem 
Agnieszka Zakrzewska zaprasza w sobotę,  kwietnia na godzinę . .

Weźmiemy na warsztat literaturę dziecięcą – mówi prowadząca zajęcia. 
– Posłuży nam ona do stworzenia teatralnej historii. Poznamy tajemni-
ce planowania i projektowania scenografi i teatralnej. Wymyślimy kons-
trukcje i przejścia scenografi czne z jednej sceny w drugą. Może pojawi
się zapadnia czy ławeczka obrotowa? Zabierzcie ze sobą karton
po butach – on będzie naszą sceną! To będzie teatralna gimnastyka 
wyobraźni!



Zajęcia, które prowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru, 
reżyserka spektakli – mają charakter zabawy parateatralnej, rozwijającej 
wyobraźnię i kreatywność uczestników. To także aktywny czas spędzony 
na eksperymentowaniu z wyobraźnią i wyzwalaniu działań twórczych. 
W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję i spontaniczność dzieci 
z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości na innych. Zajęcia 
prowadzone są metodami aktywnymi, z wykorzystaniem technik teatru 
wyobraźni oraz inspirujących dźwięków.

Cena  zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do  kwietnia
 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność 

zgłoszeń.

 Warsztaty twórcze z cyklu Poranne fi gle, psoty i żarty
 dla dzieci w wieku -  lat,  kwietnia

 Okiełznaj przestrzeń – co jest wokół nas?

Kwietniowe zajęcia dla dzieci i ich opiekunów, to zabawa z przestrze-
nią. Zajęcia pod hasłem Okiełznaj przestrzeń – co jest wokół nas? odbędą 
się w sobotę,  kwietnia, o godzinie .  (I grupa) i .  (II grupa).

Jak mówi prowadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska: …będziemy 
zastanawiać się, co to jest przestrzeń, co fajnego jest wokół nas, a co nam 
przeszkadza? Zrobimy pomiary – ciekawe ile uścisków mierzy mama?! 
Następnie omówimy, czego nam w przestrzeni brakuje i spróbujemy
to zbudować… z siebie!

Zajęcia, które przygotowuje i prowadzi Agnieszka Zakrzewska – peda-
gog teatru, reżyserka spektakli, mają charakter zabawy parateatralnej, 
rozwijającej wyobraźnię i kreatywność uczestników, ukazują także, 
że twórcą może być każdy. Spotkanie jest przestrzenią do wspólnych 
działań dziecka i opiekuna.

W przestrzeni uwalniającej dziecięcą ekspresję i spontaniczność 
dzieci z uśmiechem nauczą się współpracy i otwartości na innych – 
zapewnia prowadząca. – Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi,



z wykorzystaniem technik teatru wyobraźni oraz inspirujących dźwię-
ków – dodaje.

Cena:  zł/dziecko (opiekun bezpłatnie), zgłoszenia na warsztaty 
przyjmowane są do  kwietnia  r. Liczba miejsc ograniczona
– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Michał Kokot. Powrót do źródeł obrazu – mul  medialny wykład
 z cyklu Historia fotografi i,  kwietnia

Wsłuchujący się fotograf

Bohaterem kwietniowego wykładu mul  medialnego z cyklu Historia 
fotografi i będzie Michał Kokot, fotograf, reporter, artysta intermedialny
i animator kultury. Wykład – w środę,  kwietnia o godz. .  – wygłosi 
Stanisław Jasiński. Wstęp wolny.

Pod koniec lat . do toruńskiej grupy Zero-  dołączył
student historii, Michał Kokot. Wraz z pozostałymi „zerowcami”
kreował nowoczesny styl wypowiedzi fotografi i artystycznej. 
Współtworzył głośne wystawy grupy Zero- , uczestniczył w jej ak-
cjach efemerycznych. Po rozwiązaniu grupy pozostał wierny swojej
drodze twórczej, której założeniem było łączenie kreacji artystycz-
nej z obiektami codziennego użytku. Tworzył głównie fotomontaże
i fotokolaże, ale niekiedy też sięgał po inne media: asamblaż czy
instalację. W późniejszym okresie podejmował eksperymenty 
intermedialne: w performansie i wideo-arcie. Jednak fotografi a zaw-
sze była głównym obszarem jego artystycznej aktywności i w tej 
dziedzinie, jak się zdaje, wykreował najbardziej osobisty język wypo-
wiedzi plastycznej.

Michał Kokot nie tylko tworzył, ale też uczył fotografi i. Nie skupiał
się jednak na stronie technicznej, za najważniejszy aspekt sztuki foto-
grafi i uważał zawsze umiejętność patrzenia i… słuchania. Zawsze pod-
kreślał, że portret musi mieć kontekst, że fotografując kogoś warto poz-
nać jego historię, drogę życiową i otoczenie, w którym żyje i mieszka.



Wykład Michał Kokot. Powrót do źródeł obrazu wygłosi Stanisław 
Jasiński – fotografi k i instruktor fotografi i, członek Związku Polskich 
Artystów Fotografi ków, specjalista ds. fotografi i WOAK. W latach

-  był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie
pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifi kacyjnej 
ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył 
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. 
Znawca historii fotografi i oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów
i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński 
publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografi i, Krytyce Literac-
kiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem
i kuratorem wystaw fotografi cznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała 
Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

Wstęp wolny!

 Co kryje Przechowalnia? – projekcja fi lmu dokumentalnego,
 spotkanie z reżyserką Marianną Korman i bohaterem
 dokumentu Niko Niakasem,  kwietnia

Z dozą przypadku i absurdu

Projekcja fi lmu dokumentalnego Przechowalnia, którego bohaterem
jest toruński aktor Niko Niakas to kwietniowa propozycja dla miłośni-
ków fi lmu. Spotkanie fi lmoznawcze W pierwszym rzędzie odbędzie
się – jak zwykle w środę –  kwietnia o godz. .  w Wojewódz-
kim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu pod hasłem Co kryje 
Przechowalnia? Wstęp wolny.

Dokument Przechowalnia to debiut fi lmowy Marianny Korman. 
Reżyserka dała swojemu bohaterowi możliwość opowiedzenia historii 
życia z jego własnej perspektywy. Jak zapewnia Karolina Fordońska, 
Przechowalnia to …barwna opowieść o życiowych sukcesach i osobistych 
porażkach toruńskiego aktora Niko Niakasa, zobrazowana ujęciami miejsc
w których aktor chętnie bywa – jego ulubionej restauracji, gdzie pije 



codziennie kawę czy teatru, na deskach którego spędził ostatnie  lat. Niko 
Niakas z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru opowiada 
w fi lmie o różnych etapach życia, w którym nigdy nie brakowało dozy 
przypadku i absurdu.

Po projekcji na pytania widzów odpowiedzą zarówno reżyserka do-
kumentu, Marianna Korman, jak i jego bohater, Niko Niakas. Autorka 
Przechowalni, Marianna Korman urodziła się w  r. Pochodzi z nie-
wielkiej wsi pod Toruniem. Chociaż debiutuje w sztuce fi lmowej, brak 
doświadczenia rekompensuje zapałem i pracą, a przede wszystkim: sercem.

Niko Niakas to jedyny w Polsce aktor pochodzenia greckiego.
Od trzydziestu pięciu lat związany jest z Teatrem im. Wilama Horzycy
w Toruniu. W swoim bogatym dorobku scenicznym ma około

 premier. Jest także twórcą benefi sów toruńskich.
Koordynatorką cyklu W pierwszym rzędzie jest Karolina Fordońska 

– fi lmoznawczyni i reżyserka, specjalistka do spraw fi lmu WOAK. 
Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, była stypendystką 
Università degli Studi Roma Tre. Pod pseudonimem Karolina Ford 
zrealizowała trzy fi lmy krótkometrażowe: Czemu nie tańczę na uli-
cach, Prześwity i Trzech znanych P. Poprzez te spotkania, jak deklaruje, 
…pragnie zachęcić do doskonalenia swoich umiejętności oraz realizowa-
nia własnych form fi lmowych.

Wstęp wolny!

 Klinika kultury – cykl spotkań w ramach Toruńskiego Fes  walu 
Nauki i Sztuki,  kwietnia

Wskrzeszone tradycje ulicy Szpitalnej

Osoby udręczone codziennością, zmęczone rutyną lub po prostu 
pragnące doświadczyć innego, bardziej ironicznego, wymiaru kultury
są adresatami cyklu terapeutycznych spotkań z kulturą pod hasłem 
Klinika kultury, które odbywają się ramach Toruńskiego Fes  walu
Nauki i Sztuki w sobotę,  kwietnia w godzinach - . Wstęp wolny.



Jak zapewnia Agnieszka Zakrzewska, w ofercie Kliniki każdy będzie 
mógł znaleźć coś dla siebie: …zapewniamy badanie kontrolne nasycenia 
kulturą, rentgen kulturalnego mózgu, skierowanie do konkretnych gabinetów, 
m.in.: Szeptów i Wrzasków, Śmiechoterapii, Psychofi lmu, Koloroterapii, 
Kulturowstrząsów, Ciszy, Rozbiórki, a także Fotokomórki.

Wszystkie wydarzenia odbędą się rzecz jasna przy ulicy Szpitalnej 
w Toruniu, gdyż siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w Toruniu mieści się tuż obok dawnego szpitala miejskiego. Co prawda 
dziś ten obiekt pełni zupełnie inną funkcję, ale tradycje medyczne 
ulicy Szpitalnej tego wieczoru na kilka godzin zostaną wskrzeszone. 
Animatorami poszczególnych spotkań-gabinetów są instruktorzy 
WOAK.

Wstęp wolny.

Konkursy

 -  marca  r. – Eliminacje miejskie i powiatowe
 . Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

W trosce o dziedzictwo Reduty

Niejednokrotnie w przeszłości o Ogólnopolskim Konkursie Recytators-
kim mówiono Reduta słowa. W regulaminie tegorocznej, sześćdziesiątej 
czwartej edycji  Konkursu organizatorzy – Towarzystwo Kultury Teatralnej 
– wyjaśniają źródła tego określenia. Okazuje się, że w pełni trafne jest 
skojarzenie z Teatrem Reduta, czyli powstałym w  roku pierwszym 
polskim teatrem eksperymentalnym. W manifeście programowym 
tegorocznego OKR czytamy bowiem: W Teatrze Reduta na pierw-
szym miejscu było SŁOWO. Nie widowiskowa inscenizacja, nie scenografi a 
i kos  um, nie aktorskie gwiazdorstwo, nie starania o efekt i kokietowanie 
widowni. SŁOWO miało pobudzać, budować, angażować wyobraźnię 
widza.



Stuletnie dziedzictwo Juliusza Osterwy i Mieczysława Lima-
nowskiego, założycieli Reduty, stało swoistym punktem odniesienia
dla uczestników tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego, który odbywa się pod hasłem: O czym musimy
pamiętać... W stulecie powstania Reduty. Eliminacje rejonowe Kon-
kursu odbędą się w piątek,  kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku Ani-
macji Kultury w Toruniu. Wstęp wolny.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych (średnich) i osób dorosłych chcących rozwijać umiejętność 
posługiwania się piękną polszczyzną, uważających mowę ojczystą 
za coś więcej niż kod służący sprawnej komunikacji: za materię 
artystyczną. Konkurs przeprowadzany jest w formie czterech turniejów: 
recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora oraz 
wywiedzione ze słowa.

Największym zainteresowaniem cieszy się turniej recytatorski, 
którego uczestnicy deklamują dwa wiersze i fragment prozy. Podstawo-
we kryteria oceny to dobór repertuaru, rozumiany również jako dobór 
adekwatny do możliwości wykonawczych, interpretacja utworów, 
kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny.
Śpiew od czasów Homera jest częstą formą interpretowania

poezji i jej wzbogacania o nowe jakości artystyczne, dlatego w ra-
mach OKR organizowany jest też turniej poezji śpiewanej. Jego
uczestnicy śpiewają dwa wiersze – co ważne, muszą to być teksty 
opublikowane w książkach lub prasie literackiej. Poza tym …przy-
najmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo
skomponowaną muzykę, równocześnie w regulaminie znalazł się
zapis: Utwór znany mi posiadający określony kształt wyko-
nawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił
nową, własną interpretację. Osoby biorące udział w turnieju
poezji śpiewanej dodatkowo recytują także fragment prozy lub
wiersz.

Kolejny turniej adresowany jest do osób z zacięciem aktors-
kim. Uczestnicy turnieju teatrów jednego aktora prezentują bowiem 
spektakl przygotowany w oparciu o dowolny materiał literacki.



Ostatni turniej – wywiedzione ze słowa – to propozycja dla 
eksperymentatorów …poszukujących nowych form wypowiedzi. W tej 
kategorii mieszczą się wszelkie formy synkretyczne: łączenie – w obrębie 
jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje 
muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia 
jego związków z innymi językami sztuki.

Wstęp dla publiczności jest wolny.

 Zgłoszenia na konkurs KATAR Film, do  kwietnia

Konkurs dla fi lmowców z regionu

Do szóstego kwietnia niezależni fi lmowcy z regionu mogą zgłaszać
swoje prace na konkurs KATAR Film, który organizuje Wojewódzki 
Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Mogą w nim wziąć udział autorzy fi lmów fabularnych, dokumen-
talnych, reportaży a także wideoklipów i innych form szeroko pojętej
sztuki fi lmowej oraz fi lmów eksperymentalnych. Jeden uczestnik może 
zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy obrazy, przy czym nadsyłane 
prace nie powinny być dłuższe niż  minut. Warunkowo mogą być 
dopuszczone fi lmy dłuższe, ale – zgodnie z regulaminem Konfrontacji – 
przekroczenie limitu czasu musi być uzasadnione względami artystycz-
nymi. Filmy konkursowe mogą być zrealizowane zarówno w kon-
wencji animacji, jak i żywego planu oraz – rzecz jasna – obie te formy 
łączyć.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie poprzez formu-
larz na stronie www.woak.torun.pl wraz z linkiem do pobrania pliku
w formacie mp  h  (możliwe jest też dostarczenie fi lmu na płycie 
DVD). Zgłaszany materiał wideo powinien mieć rozdzielczość

x  lub x .
Konfrontacje odbywają się dwuetapowo: na etapie preselekcji 

wszystkie zgłoszone do konkursu fi lmy są oceniane przez komisję, 
którą powołuje organizator. Do jej zadań należy wstępny wybór 



najciekawszych obrazów, które zaprezentowane zostaną podczas fi nału 
konkursu i ocenione przez jurorów.

Projekcje fi nałowe odbędą się  maja  r. w Kinie Centrum
w CSW „Znaki Czasu” w Toruniu. Filmy konkursowe  oceni jury, które 
przyzna nagrody i wyróżnienia. Regulamin Konfrontacji dostępny jest 
na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w Toruniu.

 zgłoszenia na konkurs fotografi czny Poza obrazem, do  maja

Fotografi a kreująca opowieść

Trzecią odsłoną tegorocznych Konfrontacji Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu jest konkurs fotografi czny Poza obrazem. Prace 
(w formie plików lub ewentualnie odbitek) nadsyłać można do  maja. 
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Temat fotografi cznego KATAR-u zaproponował Marek Noniewicz 
– artysta fotografi k, wielokrotny juror konkursu i kustosz Muze-
um Fotografi i w Bydgoszczy. Jak przyznaje, chciałby w ten sposób skło-
nić do refl eksji nad zjawiskiem nadmiarowościi, która ce-
chuje kulturę wizualną. Redundantność fotografi i współczesnej jest
faktem – mówi – wciąż powstają kolejne obrazy niosące tę samą
treść, co osłabia ich siłę oddziaływania. Stąd moja myśl: może poza obra-
zem tworzy się jakaś historia, jakaś opowieść… Oczywiście każdy
uczestnik może interpretować konkursowe hasło inaczej, warto jednak 
pamiętać, że – jak zauważa Marek Noniewicz – autor może swo-
im zdjęciem coś zakomunikować, coś powiedzieć, zbudować za po-
mocą fotografi i jakąś narrację, wręcz całą opowieść, zwła-
szcza, że zgłaszać można zarówno pojedyncze zdjęcia, jak i serie
zdjęć.

Zgłoszenia przyjmowane są do  maja. Udział w konkursie wziąć
mogą osoby mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego.



Fotografi e konkursowe oceni jury, które przyzna nagrody oraz 
wybierze prace na wystawę pokonkursową oraz do publikacji
w katalogu.

Ogłoszenie wyników oraz wernisaż wystawy fotografi cznej
Poza obrazem zaplanowane są na  czerwca w Galerii Spotkań 
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.

Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć
można na stronie internetowej organizatora Konfrontacji:
www.woak.torun.pl

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 
odbywają się w czterech dziedzinach: muzyki, fi lmu, fotografi i i teatru. 
Tematem tegorocznej edycji Konfrontacji w dziedzinie fotografi i hasło 
Poza obrazem. Prace należy nadsyłać do  maja  r., wernisaż wystawy 
pokonkursowej połączony z ogłoszeniem wyników zaplanowany jest
na  czerwca w Galerii Spotkań Wojewódzkiego Ośrodka Animacji 
Kultury w Toruniu. W grudniu tradycyjnie odbędzie się przegląd 
teatralny. W tym roku miłośnicy Melpomeny spotkają się  grudnia
w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa w Toruniu,
spektakle konkursowe należy zgłosić do  października  r.

Zgodnie z regulaminem, uczestnikami Konfrontacji mogą być 
osoby mieszkające, studiujące lub pracujące na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, które  amatorsko zajmują się twórczością 
artystyczną. Udział we wszystkich przeglądach – zarówno dla widzów, 
jak i dla artystów – jest bezpłatny.


