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SZANOWNI CZYTELNICY!

Drugi

tegoroczny Biuletyn zdominowała sztuka
fotografii. Publikując rozmowę Kamila Hoffmanna z Markiem Noniewiczem, fotografikiem, kustoszem Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, przedstawiamy
niezwykle interesujące miejsce na kulturalnej mapie regionu: w bydgoskim Muzeum można nie tylko poznawać świat dawnej fotografii,
ale i doskonalić się w sztuce fotografowania. Poprzez rozmowę
zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym tegorocznych
Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu pod hasłem Poza obrazem. Marek Noniewicz jest autorem tego hasła, przedstawia jedną z możliwych jego interpretacji. Omawiamy dwie wystawy
dawnej fotografii: zdjęć Jana Szyca eksponowanych w Bibliotece
Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
i Kroniki nieszawskiej w Muzeum Stanisława Noakowskiego
w Nieszawie. Zachęcamy do obejrzenia wystawy Macierzyństwo
prezentowanej w Muzeum Etnograficznym im. Marii ZnamierowskiejPrüﬀerowej w Toruniu. Istotną częścią ekspozycji są fotografie.
Jerzy Rochowiak

NAMACALNOŚĆ FOTOGRAFII
\\ z Markiem Noniewiczem, fotografikiem,

kustoszem Muzeum Fotografii w Bydgoszczy
rozmawia Kamil Hoﬀmann.

Kamil Hoﬀmann: W krótkim eseju o fotografii, który znaleźć można na
stronie internetowej Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików pisze Pan, że fotografia istnieje przede
wszystkim jako obiekt materialny, jako przedmiot, a nie tylko samo
zjawisko utrwalenia obrazu. Jak rozwinąłby Pan tę myśl?
Marek Noniewicz: Przytoczona opinia dotycząca materialności
fotografii wiąże się bezpośrednio z moją praktyką artystyczną. Uważam,
że skończona praca powinna mieć wymiar materialny. Mam natomiast
świadomość tego, że w kulturze współczesnej fotografia funkcjonuje
bezpostaciowo, jest efemeryczna, istnieje jako ciąg kodów zerojedynkowych, które wyświetlają się na monitorach. Taka efemeryczna
fotografia obecna jest również w obszarze sztuki, ale prywatnie jestem
przywiązany do czegoś bardziej zakotwiczonego w materialności.
Wydaje mi się, że jest to ważne.
Oglądając ekspozycję stałą Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, które
funkcjonuje w ramach Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej
Szkoły Gospodarki odniosłem wrażenie, że Muzeum skupia się głównie na tym materialnym aspekcie historii fotografii. Są tu aparaty
z różnych etapów rozwoju fotografii, są lampy, powiększalniki, chociaż
koreksów nie zauważyłem…
Koreksy są w ciemni. Mamy ciemnię, w której w sposób praktyczny
prezentujemy, jak kiedyś wyglądała praca nad fotografią. Dzięki temu
zwiedzający Muzeum nie tylko oglądają eksponaty, ale mogą też

Fot. Łukasz Ułanowski

doświadczyć tej materialności. Właśnie ciemnia jest miejscem, w którym
można dotknąć materii fotografii.
Słusznie pan zauważył, że ekspozycja zbudowana jest głównie
wokół tego, jak fotografia wyglądała kiedyś. Gdybyśmy chcieli gromadzić współczesne eksponaty związane z fotografią cyfrową, to nie
mielibyśmy ich gdzie pomieścić. Co i rusz pojawia się nowy sprzęt, który
często od poprzedniego różni się wyłącznie detalami w oprogramowaniu.
Zmiany w poszczególnych
modelach aparatów są niewidoczne. Takie eksponaty
wymagałyby
zatem
rozbudownego opisu.
Muzeum Fotografii związane jest z historią bydgoskiego,
a zarazem polskiego, przemysłu fotochemicznego, który
swoje korzenie miał właśnie
tutaj, w Bydgoszczy. Wokół
tej lokalnej historii rozwijany
jest
wątek
Muzeum.
Pierwsze
zakłady
fotochemiczne w Polsce to bydgoska Alfa założona w
Fragment ekspozycji Muzeum Fotografii
roku. Jeszcze przed wojną
w Bydgoszczy. Fot. Kamil Hoﬀmann
pretensje do nazwy zgłaszali Niemcy, zwracając uwagę na zbieżność nazwy Alfa z Agfą.
W okresie okupacji, czasach zarządu komisarycznego, wytoczono
Alfie kolejny proces, który został przez Polaków przegrany i pojawiła
się Opta. Po zakończeniu wojny, zakłady upaństwowiono i przekształcono w Foton, który funkcjonował nieprzerwanie do
roku.
Muzeum Fotografii w Bydgoszczy nie jest tylko kolekcją eksponatów
związanych z historią fotografii, instytucja prowadzi przecież szeroką
działalność edukacyjną.

W działalności edukacyjnej nastawiamy się przede wszystkim
na lekcje fotografii i różne warsztaty. Wychodzimy z założenia, że
fotografia jest rodzajem współczesnego alfabetu, bo niejednokrotnie
komunikujemy się dziś obrazami, np. zamiast coś napisać wysyłamy
MMS. Pokolenie nowego tysiąclecia jest wychowane całkowicie na
obrazach cyfrowych. Podczas lekcji fotografii pokazujemy im, jak ten
alfabet się rozwijał: jak kiedyś wyglądała fotografia, że uzyskanie obrazu
wcale nie było takie proste a fotografia była mocno zakotwiczona
w manualności. To działa. Zawsze na początku takich zajęć opowiadam o historii fotografii, o historii przemysłu fotochemicznego w Bydgoszczy. Bywa, że młodzież tą częścią teoretyczną troszkę się
zmęczy, ale kiedy tylko wchodzimy do ciemni i zaczyna się część demonstracyjna, to zawsze słyszę to zwyczajowe: Wow! Gdy widzą, jak
powstaje obraz, dostrzegają ten element tajemnicy i alchemii, który był
u podstaw fotografii. Okazuje się wówczas, że ta magia nadal działa.
Chociaż są też sytuacje anegdotyczne. Na przykład dzieci, które
oglądają przy wejściu camera obscura, mówią do mnie: proszę pana, ten
monitor jest do góry nogami…
Czy uczniowie uczestniczący w tych lekcjach, pojawiają się później na
warsztatach, czy chcą się dowiedzieć czegoś więcej?
Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ktoś z uczestników lekcji pojawił
się później na warsztatach dla osób fotografujących, ale bywa, że
pojawiają się na warsztatach rodzinnych. Są one rozbudowaną formą
lekcji, ofertą dla rodzin, która cieszy się dużą popularnością. Zachęcamy
rodziny do wspólnego spędzania czasu w intrygujący i ciekawy sposób,
a zainteresowanie tymi warsztatami pokazuje, że mają one głęboki sens.
Zdarza się, że dzieci, które przychodzą tutaj najpierw same na lekcje
fotografii czy na zajęcia w ramach półkolonii, pojawiają się później razem
z rodzicami.
Czy Pana zdaniem fotografia historyczna może być dziś jeszcze
atrakcyjnym medium dla artystów fotografów?
To zależy od stopnia zainteresowania. Moda albo – nazwijmy to

– renesans technik historycznych trwa nadal. Od
roku
organizowany jest Światowy
Dzień Fotografii Otworkowej,
zawsze w kwietniu, w tym
roku –
kwietnia. To projekt wirtualny, uczestnicy pokazują swoje prace na stronie
internetowej z opisem w jaki
sposób i kiedy fotografia została zrobiona. Kiedyś przeglądałem, jak kształtowała
się liczba uczestników, liczba
krajów, które biorą udział
w projekcie. Największy boom
był w latach
, ale
pomimo spadku zainteresowania, który ostatnio nastąpił, wciąż uczestników jest
znacznie więcej niż w roku
.
Muzeum Fotografii w Bydgoszczy organizuje Warsztaty
Retro fotografii, które prowadzę. Pod nazwą „Retro”
nie kryje się nic innego, jak
posługiwanie się dawnym
Fragment ekspozycji Muzeum Fotografii
nośnikiem czyli filmem i paw Bydgoszczy. Fot. Kamil Hoﬀmann
pierem fotograficznym. Pokazuję po kolei, jak kiedyś uzyskiwano produkt finalny – zdjęcie. Zawsze
znajdują się odbiorcy i są to osoby naprawdę w różnym wieku. Podobnie
jest, kiedy organizujemy warsztaty technik XIX-wiecznych: cyjanotypii
czy papieru solnego. Pojawiają się osoby, które chcą w ten sposób
poszerzyć swój warsztat artystyczny, poznać nowe, inne medium.

Na warsztatach pojawiają się zatem głównie osoby, które już fotografują, osoby zaawansowane?
Tak, są to osoby już fotografujące. Wśród uczestników Warsztatów
Retro fotografii była raz dziewczyna – już z tego pokolenia „cyfrowego”,
ale przyznała, że komórką właściwie nie fotografuje, cyfrowego aparatu
nie ma. Miała natomiast Zenita, którym robiła zdjęcia czarno-białe.
Dotychczas oddawała je do obróbki, ale postanowiła rozbudować swój
warsztat i zacząć samodzielnie wywoływać swoje zdjęcia. Gdy rozmawialiśmy, przyznała, że bardzo się jej podoba ta namacalność fotografii
wykonywanej na filmie i papierze światłoczułym.
Jakie są plany Muzeum Fotografii i Pana prywatne marzenia jako
kustosza instytucji?
Uczestniczymy w projekcie Kultura w zasięgu . związanym z digitalizacją zasobów. Czekamy na sprzęt, który w ramach tego projektu
ma do nas trafić. Chciałbym, żeby Muzeum mogło jeszcze bardziej
zaistnieć w formie wirtualnej; aby można było nie tylko wejść na stronę
internetową i dowiedzieć się, jaką mamy aktualnie wystawę czy jakie
planujemy warsztaty, ale też aby można było odbyć wirtualną podróż po Muzeum, obejrzeć eksponaty. W ten sposób moglibyśmy
przyciągać do nas kolejne osoby. W planach jest też rozwój Bydgoskiej
Akademii Fotografii, która jest bardziej zaawansowanym kursem
fotograficznym i również znajduje wielu odbiorców. W najbliższej
przyszłości zamierzamy zorganizować kilka interesujących wystaw
i wydarzeń, ale nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów...
Jest Pan autorem tematu tegorocznego konkursu KATAR Fotografia.
Proszę choć trochę rozwinąć myśl, zawartą w haśle Poza obrazem…
Ten temat trochę wynika z potrzeby refleksji nad zjawiskiem pewnej nadmiarowości, która cechuje kulturę wizualną. Redundantność
fotografii współczesnej jest faktem, wciąż powstają kolejne obrazy
niosące tę samą treść, co osłabia ich siłę oddziaływania. Stąd moja
myśl: może poza obrazem tworzy się jakaś historia, jakaś opowieść.
Chciałbym, żeby to hasło zmusiło potencjalnego uczestnika konkursu

do namysłu: Co chcę pokazać?, Co chcę opowiedzieć? Nie chodzi o to,
żeby tylko zrobić zdjęcie i wysłać na konkurs. Tym obrazem autor
może coś zakomunikować, może przekazać jakąś myśl, podzielić się
swoją refleksją. Chciałbym aby ktoś, kto ogląda czuł to samo, co autor,
kiedy robił zdjęcie. Można o tym opowiedzieć… Jednym zdjęciem
pewnie trudno, ale może serią? Ten temat może sprowokuje do
zbudowania za pomocą fotografii jakiejś narracji, historii.
Czyli podążalibyśmy tropem decydującego momentu Henry Car erBressona?
Chyba nie. Hasło decydujący moment dotyczy tego, co jest tu
i teraz, chwili, wycinka. W realizacji tematu Poza obrazem ważniejsza
wydaje mi się obserwacja rzeczywistości. Myślę, że mogłaby to być
taka „snująca się rzeczywistość”, z której powoli wyłania się jakaś
opowieść. Prywatnie mniej podobają mi się zdjęcia Car er-Bressona,
natomiast znacznie bardziej fotografie Roberta Franka. Pozornie
nic się na nich nie dzieje, a jednak są one pełne opowieści, pełne
kadrów, w których każdy może sobie próbować „dowymyślać”, co było
z boku, jak wyglądała reszta przestrzeni; dlaczego autor wykadrował
akurat w ten sposób – niby banalnie, ale ten obraz odsyła nas gdzieś
dalej.
Bardziej z boku czy przedtem i potem też?
Myślę, że też.
Dziękuję za rozmowę.

FOTOGRAFIE MIĘDZYWOJENNEJ SZKOŁY

\\ Kamil Hoﬀmann

Bydgoskie

Muzeum
Oświaty,
działające w strukturach Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego, zakupiło niedawno
do swoich zbiorów kolekcję
dagerotypów (negatywów na płytach
szklanych), których autorem był Jan Szyc – toruński nauczyciel, działacz
społeczny i popularyzator nauki. W lutym w Bibliotece Pedagogicznej
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu można było obejrzeć
część tej kolekcji. Digitalizacji negatywów i cyfrowej rekonstrukcji zdjęć
podjął się Marek Noniewicz, kustosz Muzeum Fotografii w Bydgoszczy.
Wernisaż ekspozycji stał się okazją do przypomnienia Jana Szyca
i przybliżenia jego zasług dla rozwoju oświaty w międzywojennym
województwie pomorskim, którego Toruń był wówczas stolicą. Jan
Szyc był przede wszystkim nauczycielem fizyki, metodykiem i autorem
nowoczesnych koncepcji nauczania tego przedmiotu. Od
roku
pracował w Gimnazjum Mikołaja Kopernika – dzisiejszym I Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponieważ
z budynkiem przy Zaułku Prosowym związana była znaczna część
zawodowej aktywności fotografa, większość zdjęć prezentowanych
na wystawie powstała właśnie w tej szkole i jej otoczeniu. Fotografie
pokazują uczniów podczas lekcji, nauczycieli, absolwentów; są przede
wszystkim dokumentem swoich czasów. Być może ktoś z odwiedzających
wystawę znalazł nawet wśród uwiecznionych na dagerotypach uczniów
swojego przodka: dziadka czy pradziadka.

Zdjęcia dokumentują życie „Kopernika”, ale tworzą też ciekawą opowieść o międzywojennej oświacie. Wydaje się, że uchwyceni w kadrze
nauczyciele darzeni są dużym szacunkiem przez uczniów, co szczególnie
wyraźnie dostrzec można na zdjęciach zbiorowych. Z pewnością profesja nauczycielska należała w międzywojniu do zawodów pres żowych,
elitarnych… Niemal reporterskie ujęcia ze szkolnych klas dowodzą, że
polski system edukacji w latach . i . był jak na owe czasy naprawdę
nowoczesny.
Szczególnie poruszające wydaje się zdjęcie uczniów klasy b wykonane w czerwcu
roku – bohaterowie fotografii radośnie witają
początek wyczekanych wakacji i chyba nie spodziewają się nadciągającego
koszmaru. Jan Szyc uniknął co prawda tragicznego losu, który jesienią
roku był udziałem znacznej części toruńskich inteligentów. Nie zginął
na Barbarce, został jednak więźniem obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Po wojnie ze zdwojoną energią wrócił do pracy w szkole, współtworzył Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, którego przez lata był prezesem. Uczestniczył także w budowaniu
pracowni fizycznej na rodzącym się Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Ponieważ w ubiegłym roku toruńskie I LO im. Mikołaja Kopernika
świętowało jubileusz
-lecia, można wystawę fotografii Jana Szyca
traktować jako uzupełnienie, kontynuację obchodów. Tym bardziej, że
ekspozycję uzupełniły wypożyczone ze szkolnego archiwum dokumenty, książki oraz przyrządy fizyczne, w tym przedwojenny miernik
elektryczny – amperomierz i woltomierz. Wystawa fotografii Jana Szyca z kolekcji bydgoskiego Muzeum Oświaty przypomniała interesujący
aspekt historii regionu, uświadomiła rolę polskich szkół, w tym
toruńskiego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, w budowie odradzającej się na Pomorzu państwowości. Ekspozycja zdjęć Jana Szyca przybliżyła też postać autora – cenionego pedagoga, metodyka, popularyzatora astronomii i społecznika. Do Torunia przybył w roku
i mieszkał tu do śmierci w
roku. W ciągu blisko półwiecza zapisał
się w historii zarówno miasta, jak i regionu i z pewnością można Jana
Szyca zaliczyć do panteonu ważnych torunian XX wieku.

KRONIKA NIESZAWSKA

\\ Jerzy Rochowiak

W Muzeum

Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku – w nieszawskim Muzeum Stanisława Noakowskiego
kilkakrotnie były prezentowane wystawy fotografii dawnej Nieszawy,
przede wszystkim z okresu dwudziestolecia międzywojennego i pierwszych lat powojennych. Zdjęć użyczali Małgorzata i Kazimierz Lechosław
Zborowscy z liczących tysiące zdjęć zbiorów negatywów oraz pozytywów fotografii Józefa Spornego, Czesława Świeczkowskiego i Ludwika Galińskiego. Państwo Zborowscy zdjęcia digitalizują i opracowują,
udostępniają je do prezentacji.
W lutym i marcu w nieszawskim Muzeum była eksponowana
wystawa Kronika nieszawska, na której zostało pokazanych ponad
osiemdziesiąt fotografii, głównie autorstwa Józefa Spornego i Czesława Świeczkowskiego, w większości prezentowanych po raz pierwszy,
w części już znanych. Pokazany został też wykonany przez nieznanego autora, zapewne pod koniec dziewiętnastego wieku, portret
fotograficzny Władysława Sobieraja – przedsiębiorcy budowlanego,
komendanta straży pożarnej w Nieszawie, patrioty. Sprzed
r.
jest zdjęcie przedstawiające nieszawską straż pożarną.
sierpnia
roku została sfotografowana wizytacja przez biskupa Stanisława
Zdzitowieckiego nieszawskiej parafii. Następne zdjęcia pochodzą z lat
dwudziestych i kolejnych dwudziestego wieku, aż do lat sześćdziesiątych, pojedyncze z okresu późniejszego.

Otwierają wystawę reprodukcje podpisanego
lutego
r.
testamentu nieszawskich mieszczan Jana i Ewy Krzywdów, szczodrze
obdarowujących swoją parafię oraz pierwszej i ostatniej strony
przyjętego w
roku statutu nieszawskiego cechu szewców.
Obydwa dokumenty przypominają świetność miasta; dziś nie ma
tu żadnego szewca, przed trzystu laty był tutaj cech szewców. I pozostałe fotografie, jak zauważa kierujący nieszawskim Muzeum
Ryszard Lewandowski, który przygotował wystawę, opatrzył zdjęcia opisami, są swoistym dokumentem
świetności dawnej Nieszawy. Oprócz fotografii prezentujących ważne wydarzenia w historii
miasta (…) prezentowane są portrety osób znaczących w społeczności,
wybranych na włodarzy, działających społecznie, wyróżniających się swoją
postawą, inicjujących wszelką działalność społeczną, kulturalną – będących liderami. Do pięknych stronic w dziejach miasta nawiązywały
obchody
-lecia Nieszawy we wrześniu
r.
Pośród ważnych wydarzeń udokumentowane zostało odsłonięcie
w październiku
r. pomnika Józefa Piłsudskiego oraz ponowne
– przez gen. bryg. prof. Elżbietę Zawacką
października
r.
Udokumentowana została wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego
maja
r. Są zdjęcia z uroczystości patriotycznych, religijnych,
szkolnych… Wydarzeniem w mieście była wizyta redaktorów i wozu
transmisyjnego Polskiego Radia w
r.
Są zdjęcia pokazujące dożywianie dzieci w latach trzydziestych,
dzieci maszerujące w pochodzie pierwszomajowym w latach pięćdziesiątych, dzieci uczestniczące w uroczystościach religijnych, np. podczas procesji Bożego Ciała w latach trzydziestych i powojennych.
Na wielu zdjęciach widać licznie, wręcz tłumnie, zgromadzonych
nieszawian z różnych środowisk czy sfer. Uczestnicząc w wyjątkowych wydarzeniach, są ubrani odświętnie, jednak fotografie dają wyobrażenie nieszawskiej codzienności. Zajmujące jest zdjęcie miejskiego rynku z
r. podczas targu. Widać wozy konne, przybyłych
mieszkańców wsi… Kadrowana codzienność pozwala przyjrzeć się
ludziom, pomyśleć o ich życiu, troskach, radościach, losie…

Na kilku zdjęciach widać nieszawian protestujących przeciwko
zbliżającej się hitlerowskiej agresji: Polska od Bałtyku odepchnąć się nie
pozwoli. Na innych zdjęciach mieszkańcy gromadzą się przed plakatami mobilizacyjnymi, na kolejnych – z września
r. – kopią rowy
przeciwlotnicze.
Osób, które zaznaczyły swoją obecność w mieście zostało pokazanych wiele. Jest wśród nich Kazimiera Walicka, radna miejska
w latach
,w
r. komendantka Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnicząca w rozbrajaniu i wypędzaniu z miasta Niemców
w listopadzie
r. Są zdjęcia ks. Wacława Kneblewskiego,
proboszcza nieszawskiej parafii od listopada
r., społecznika
i patrioty, twórcy otwartego w
r. Muzeum Parafialnego im. Stanisława Noakowskiego, organizatora Szkoły Przysposobienia Kupieckiego, Nieszawskiego Towarzystwa Oświaty Zawodowej, zamordowanego przez hitlerowców
listopada
r. Jest portret Stanisława
Noakowskiego, wybitnego architekta, malarza, historyka sztuki. Jest
zdjęcie o. Andrzeja Klimuszki OFMConv, zielarza, parapsychologa,
jasnowidza, który pięć lat przebywał w klasztorze franciszkańskim
w Nieszawie. Na zdjęciach można znaleźć pisarza i podróżnika
Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego, który spędzał w Nieszawie
wakacje. Jest zdjęcie inżyniera artylerii morskiej Heliodora Jana
Laskowskiego, zmarłego w maju
r. w Egipcie i pochowanego
w Nieszawie. Kilka fotografii relacjonuje jego pogrzeb.
Na wystawie znalazły się zarówno zbliżenia twarzy zasłużonych nieszawian i ludzi z miastem związanych, jak i zdjęcia pokazujące
ich podczas spotkań w ratuszu, przy stole, podczas różnorakich
wydarzeń.
Pośród eksponowanych zdjęć najliczniejsze są wykonane przez
Józefa Spornego – historyka, społecznika. Liczne są też fotografie
Czesława Świeczkowskiego – społecznika. Obaj zajmowali się fotografią amatorsko. O Józefie Spornym mówi się, że zawsze miał
z sobą aparat fotograficzny – zakupioną w latach trzydziestych
małoobrazkową Leikę, którą wykonywał zdjęcia dokumentalne,

Kazimierz Lesław Zborowski i Ryszard Lewandowski podczas
wernisażu wystawy Kronika nieszawska. Fot. Jerzy Rochowiak

ale i krajobrazowe, często z łodzi… Obaj byli kronikarzami miasta,
dokumentowali wydarzenia, ale i życie codzienne miasta. Są też zdjęcia Ludwika Galińskiego, który prowadził w mieście zakład fotograficzny
– i także dokumentował życie miasta.
Zdjęcia są znakomitej jakości, choć – jak mówił podczas wernisażu
Kazimierz Lechosław Zborowski – okazuje się, że negatywy niszczeją.
Zwrócił uwagę, że w Nieszawie zawsze były kłopoty z wodą, co mogło
być przyczyną nie dość należytego płukania wywołanych negatywów
– a cząsteczki wywoływacza są wciąż aktywne. Jednak negatywy są

trwalsze, aniżeli odbitki, które blakną, kruszą się, przedzierają. Kazimierz Lechosław Zborowski mówił też, że nie zawsze udaje się
ustalić autorstwo zdjęcia.
Kilkadziesiąt prezentowanych fotografii oczywiście daje niepełny
obraz dawnej Nieszawy, choć wydaje się zasadne opatrzenie jej tytułem Kronika nieszawska. Uściślając: ekspozycja jest przyczynkiem do
kroniki, choćby dlatego, że zdjęcia zostały wybrane ze zbiorów liczących kilka tysięcy obrazów. Trzeba wszakże zaznaczyć, że każda
fotografia zwiera mnóstwo informacji o wyglądzie miasta, o ludziach
– ich postawach, życiu… W każde zdjęcie można długo się wczytywać.
Każde też można ująć w kontekście dziejów Nieszawy.
Kronika nieszawska pozostawia w nostalgii: życie biegło tu wartkim nurtem. Niewykluczone jednak, że… miasto najlepsze lata ma
przed sobą. Zachowało bowiem nastrój, dzięki któremu było wyjątkowe. Nadal przyciąga jego położenie na kujawskich równinach, nad
brzegiem Wisły, niezwykłe są zabytki – przede wszystkim kościół pod
wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej i dworek będący plebanią, kościół
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża i klasztor ojców franciszkanów,
drewniany kościół pod wezwaniem świętych Stanisława i Marii Magdaleny w pobliskim Przypuście, muzeum Stanisława Noakowskiego,
dom zakonny sióstr serafitek – i przeszłość. Jest ona skarbnicą, którą
nieco odsłania Kronika nieszawska w Muzeum Stanisława Noakowskiego. Dzieje, zabytki i pejzaż mogłyby ożywić miasto. Uzasadniają marzenia o jego rozwoju.

ANTROPOLOGICZNA OPOWIEŚĆ
O MACIERZYŃSTWIE

\\ Jerzy Rochowiak

W Muzeum

Etnograficznym im. Marii
Znamierowskiej-Prüﬀerowej w Toruniu od końca listopada ubiegłego roku jest
eksponowana wystawa Macierzyństwo od początku i bez końca.
Antropologiczna opowieść, która – jak zaznacza jej kuratorka Aleksandra
Jarysz – w sposób wieloaspektowy podejmuje zagadnienie rodzicielstwa.
Ekspozycja opiera się na schemacie szkatułkowym: motywy przewodnie
głównych działów otwierają coraz to nowe przestrzenie interpretacyjne
i stymulują kolejne wątki opowieści. Głównych działów jest osiem: Pramatka. Mariaż archeologii, etnologii, psychologii i literatury, Ewa. Biblijna
pramatka, Boskie macierzyństwo Marii, Kult maryjny, Macierzyństwo
– piękno ideału, Ciało, Płodność, Strata i Codzienna Matka. Opowieść
tworzą dzieła sztuki dawnej i współczesnej, ludowej, nieprofesjonalnej,
także z kręgu art brut, oraz filmy, rozmowy, blogi, memy, poradniki
dla kobiet, komiksy, muzyka… Uzupełnia je starannie wydany katalog
zawierający cytaty z literatury, będące mo ami poszczególnych
rozdziałów, syntetyczne wprowadzenia czy komentarze Aleksandry
Jarysz i reprodukcje bądź fotografie eksponowanych prac.
Wyodrębnienie działów nie tyle grupuje eksponowane prace, co
wskazuje obszary rozważań, zagadnienia podjęte poprzez wystawę.
Określa strukturę i dynamikę ekspozycji.
Wystawę można by było oglądać z wielką satysfakcją, abstrahując
od jej tematyki: dzieła zostały wybrane z ogromną dbałością o ich
wartość artystyczną. Są tu znakomite prace zarówno twórców

ludowych i nieprofesjonalnych, jak i twórców, którzy zajmują się
sztuką zawodowo. Aleksandra Jarysz stwierdza, że w przypadku (…)
przedstawień macierzyństwa w sztuce możemy mówić o pewnej stałej,
która łączy tego typu prezentacje na przestrzeni epok od starożytności
po sztukę współczesną. (…) Prosta kompozycja – matka z niemowlęciem powielana jest
niezależnie od nurtów
w sztuce i mentalności
społecznej.
Wyjątkowość więzi łączącej
matkę i dziecko wydaje
się niezachwianym modelem ukazującym zarówno cud narodzin,
jak i potęgę miłości
macierzyńskiej.
W przedstawieniach
tego typu zmianie ulega ornamentyka, strój
postaci, jednak sam wizerunek matki i dziecka odwołuje się do
Aleksandra Domanowska, Owoc
Fotografi
a
nadesłana
przez Muzeum Etnograficzne
matrycy ikonograficznej,
im. Marii Znamierowskiej-Prüﬀerowej w Toruniu
jaką są przedstawienia
Madonny z Dzieciątkiem. Ekspresja tych dzieł dostarcza widzowi przyjemnych doznań, przeżyć, które odwołują się do prostych, bliskich każdemu emocji, dla
każdego z osobna z taką samą siłą.
Wybór prac do prezentacji w toruńskim Muzeum Etnograficznym
można uznać za egzemplifikację ostatniego zdania. Można bowiem
oglądać dzieła urzekające urodą, przyciągające uwagę siłą wyrazu, głębią uczuć i myśli. Jak się wydaje, podejmując temat macierzyństwa,
niejeden, może każdy, artysta wydobywa ze swojego talentu to, co
w nim najcenniejsze…

Zostały wybrane obiekty o dużej wartości artystycznej, ale i pokazane tak, by każda się uwidoczniła, by odsłoniła swoje przesłanie, by
były widoczne związki między dziełami. Barbara Górka opracowując
koncepcję plastyczną wystawy, poddała się tokowi narracji, zarazem
zadbała o oddziaływanie poszczególnych prac na oglądającego –
słuchającego. Każdemu widzowi umożliwiła osobisty udział w artystycznym wydarzeniu, jakim jest wystawa. Żadna z jej sekwencji nie
pozostawia w obojętności a niektóre głęboko wzruszają.
Aleksandra Jarysz nie poprzestała na pokazaniu macierzyństwa
jako cudownego doświadczenia kobiety, tego, co
się wydarza między nią
a potomstwem, piękna
tajemnicy macierzyństwa, więzi łączącej
matkę i dziecko, miłości
bezwarunkowej… Ujęła
problematykę
macierzyństwa w rozleglejszej perspektywie.
Poprowadziła narrację
zgodnie a chronologią,
Vlas mil Hofmann, Smutek
ale i z prawidłami
Fotografia nadesłana przez Muzeum Etnograficzne
dramaturgii, nie cofając
im. Marii Znamierowskiej-Prüﬀerowej w Toruniu
się przed dramatyzmem. Wystawa ma wielu narratorów, wśród nich matkę, która marzy
o dziecku, nosi je w sobie, rodzi, opiekuje się nim, wychowuje je,
cieszy się, ale i przeżywa ból… Niemal każda cząstka wystawy
wzbogaca ją estetycznie i treściowo, a więc jest w opowieści
znaczącym epizodem.
Antropologiczna opowieść ma początek w okresie prehistorycznym:
początki uprawy ziemi łączyły się z kultem Matki Ziemi – Wielkiej
Macierzy, Wielkiej Rodzicielki, Wielkiej Bogini, od analogii: ziemi
rodzącej rośliny i kobiety rodzącej dziecko. Z kultem płodności

łączone są paleolityczne figurki kobiet – z najbardziej znaną Wenus
z Willendorfu. Ze starożytności znane są mityczne boginie płodności, jak fenicka Astarte, egipska Izyda, grecka Gaja, słowiańska
Mokosz… Do przedstawień bogiń zdają się nawiązywać figurki afrykańskie, andyjskie, współczesne rzeźby. Do mitologii nawiązują fotografie Zofii Rydet z cyklu Świat uczuć i wyobraźni. Jest fotograficzny
obraz Zofii Kulik Wspaniałość siebie V (matka, córka, partner), jest
tkanina Iwony Demko Saint Mother. Są akty artystów z kręgu art brut:
wyobrażenia nagich kobiet Marka Świetlika, surrealistyczne obrazy Erwina Sówki: Pieśń śląska
–
na
ławce
na
zaśnieżonym
rynku
starego miasta między
kobietą w eleganckiej
sukience i górnikiem
w roboczym ubraniu
siedzi przytulając gołe
niemowlę naga kobieta,
zapewne alegoryzując
marzenie tych dwojga,
Praegzystencja – urodziwa naga kobieta
Damian Rebelski, Sześć faz z życia kobiety
leży, jak w hamaku,
Fotografia nadesłana przez Muzeum Etnograficzne
w korzeniach drzew,
im. Marii Znamierowskiej-Prüﬀerowej w Toruniu
na tle zielonego akwenu, za którym wznosi się niebieskawa góra, pośród sinych chmur,
Tajemnica Izydy – pięknej, nagiej, stojącej w śniegu na zboczu góry.
Drugą częścią introdukcji jest dział Ewa. Biblijna pramatka.
Przedstawienia bohaterki tej części wystawy nawiązują do Księgi
Rodzaju – i tradycji. Wyobrażenia biblijnej pramatki ukonkretniają
prace twórców ludowych, m.in. obrazy Adam i Ewa Zdzisława
Walczaka, rzeźby, m.in. Pierwszy grzech na świecie Józefa Chełmowskiego, Ewa Jana Wojtarowicza. Artyści kierują uwagę przede
wszystkim ku wprowadzonemu do teologii przez św. Augustyna

Marek Świetlik, Ukrzyżowanie. Fotografia nadesłana przez
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüﬀerowej w Toruniu

grzechowi pierworodnemu – złamaniu Bożego zakazu i zerwaniu
utożsamianego z jabłkiem zakazanego owocu z drzewa poznania dobrego
i złego. Przeuroczy, ujmujący naiwnością i dowcipem, jest przynoszący
pierwszym ludziom w dziobie dzieciątko Bocian w Raju Wincentego
Swedka.
Z dogmatem Soboru efeskiego z
roku O Bożym Macierzyństwie Maryi, dogmatem Synodu Laterańskiego z
roku O Maryi zawsze Dziewicy i dogmatem ogłoszonym przez Piusa IV w
roku O Niepokalanym Poczęciu Maryi, a także ogłoszonym przez Piusa XII w
roku
dogmatem o Wniebowzięciu łączy się kolejna część opowieści: Boskie
macierzyństwo Marii. Pośród wielu obrazów i rzeźb inspirowanych Ewangelią i apokryfami zatrzymuje płótno Marka Szarego: Zwiastowanie.
We współczesnym, minimalistycznym, niemal sterylnym, jasnym pokoju
w ciepłych szarościach na granatowej kanapie siedzi ubrana w jasny habit dziewczyna, jak się domyślam: młoda zakonnica, pewnie nowicjuszka.
Czyta list a może wypis z badań lekarskich. Przez opuszczone rolety
do wnętrza wpada światło, na pierwszym planie do wody w pochylonym
wazonie przypominającym szklankę ktoś włożył gałązkę z zielonym
listkiem, w innym odcieniu niż chusta na głowie dziewczyny… Obraz
przyciąga uwagę czystością, spokojem, ładem, ale tytuł pokazuje
co naprawdę przydarzyło się Marii, do której przybył anioł… Czyż
w podobnej sytuacji nie znalazłaby się zakonnica, gdyby okazało się,
że jest w ciąży? Symboliczna się wydaje gałązka z zielonym listkiem:
jest oznaką nowego świata, nowego życia. Naturalnie, Zwiastowanie
Marka Szarego znajduje się pośród wielu dzieł realizujących wzorzec,
który wskazała kuratorka wystawy, ujmujących niezwykłością
matczynej miłości.
Kontynuacją trzeciego działu jest Kult maryjny. Znalazły się tu różne przedstawienia Matki Bożej, przede wszystkim obrazujące rodzimą
ludową pobożność. Urzeka, nawiązująca do jasnogórskiej ikony,
a także czułej Madonny i litanijnego wezwania rzeźba Stanisława
Żywolewskiego Za wolną Polskę dziękuję Ci Mamo… Wizerunek Maryi,
którą całuje mały Jezus opatrzony został napisanym dziecięcym
pismem zdaniem: za wolną Polskę dziękuję ci mamo. Na obrazie Jana

Kasia Czapska, z cyklu Helena. Fotografia nadesłana przez
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüﬀerowej w Toruniu

Durkiewicza Matka Boska z Ostrowąsa przez niebieskosine jezioro,
nad którym chmurzy się niebo, choć obłoki nie zakrywają słońca,
Madonna w jasnoczerwonej sukni, żółtym płaszczu, w koronie, którą
trzymają dwaj aniołowie, zmierza ku ukwieconemu brzegowi – czemu
przygląda się zdumiony rybak…
W dziale Macierzyństwo – piękno ideału zostały zgromadzone
dzieła, które egzemplifikują dążenie do ideału: przedstawienia
mieszczące się w określeniach Hodegetria i Eleusa i do nich
nawiązujące. Pokazane zostały obrazy już osiemnastowieczne,
dziewiętnastowieczne, współczesne, wśród nich malowane na
szkle. Pośród licznych fotografii przyciąga uwagę przywodząca na
pamięć antyk czarno-biała słynna Brzemienna Janiny Gardzielewskiej.
Niezwykłe zdjęcie artystka wyko-nała w katedrze św. Janów w Toruniu…
Ujmują fotografie Kasi Czapskiej z cyklu Helena: mama nieustannie
cieszy się niemowlęciem. Niezwykłe są surrealistyczne fotogramy Zofii
Rydet z cyklu Świat uczuć i wyobraźni, Macierzyństwo. Przypowieścią
o miłości matki do dziecka są trzy czarno-białe fotografie Katarzyny
Górnej z cyklu Madonny. Na pierwszym na tle ściany z półkolistym
oknem, przez które widać chmury stoi naga młodziutka dziewczyna,
właśnie stała się kobietą. Na drugim siedzi, rozłożone nogi przykryła
ciemną tkaniną, na niej położyła mniejszą białą tkaninę, prawą ręką
przytrzymuje nagie niemowlę. Na trzecim biała tkanina jest nieco
obszerniejsza, kobieta starsza, przytula się do niej długowłosy nagi
młodzieniec. Bohaterka pierwszego zdjęcia zdaje się zaciekawiona,
niepewna, drugiego dumna, pewna siebie, trzeciego radosna. Te trzy
inscenizowane fotografie pokazują istotę więzi łączącej matkę i dziecko, zarazem unaoczniają prawdę, że macierzyństwo nie ma końca.
Zaciekawia Madonna Cygańska Tadeusza Rolkego: młoda Romka siedząc,
przytula niemowlę, za nim z zainteresowaniem patrzy w obiektyw naga
dziewczynka.
Tryptyk Katarzyny Górnej wprowadza w kolejny dział: Ciało. Są
tu rysunki, grafiki, obrazy przedstawiające matkę karmiącą piersią
niemowlę. Są tu obrazy Zbigniewa Dłubaka Macierzyństwo – Niepokój i Macierzyństwo – Owoce, jest obraz Stanisława Fijałkowskiego

Zofia Rydet, z cyklu Świat uczuć i wyobraźni, Macierzyństwo.
Fotografia nadesłana przez Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüﬀerowej w Toruniu

Macierzyństwo – Oczekiwanie. Tematowi podporządkowany został
kolor. Już wcześniej były prezentowane fotografie Piotra Michniewicza
z cyklu Alicja, tu znalazły się zdjęcia z sali porodowej: matki przytulającej
dziecko, które przed chwilą urodziła, odciętej pępowiny. Są układające
się w reportaż z sali porodowej zdjęcia Wojciecha Woźniaka z cyklu
Narodziny w sztuce. Są ekspresyjne obiekty Iwony Demko opatrzone
tytułem Macierzyństwo. Pokazane zostały narzędzia chirurgiczne,
film z izby porodowej. Urzeka cykl fotografii Małgorzaty Markiewicz

Połączone;
przedstawiają
ubraną w białą sukienkę
dziewczynę: w ciąży, leżącą na czerwonej tkaninie
i z uśmiechem przypatrującą się leżącej obok córeczce, na pozostałych na białym tle trzymającą dziewczynkę na ręce, za rękę, gdy
spacerują… Zawsze łączy
je nić, która odpruwa się
od coraz krótszej sukienki
– a sukienka dziewczynki
jest coraz dłuższa. Tam,
gdzie mogłoby być ostatnie
zdjęcie z cyklu jest puste
miejsce – opowieść się nie
kończy… Wzrusza Sweterek dla dwojga tej samej
autorki: z włóczki w kolorze
écru; w dolnej przedniej
części łączy się z podobnym
sweterkiem, będącym ozdobą, znakiem obecności dziecka. Maleńki sweterek nie
został naszyty, ale udziergany z większym jako całość.
Są tu obraz w konwencji
tradycyjnego malarstwa olejnego i nawiązujący do popartu kolaż Marka Żuławskiego
Matka i dziecko. Na metaforycznej fotografii Moniki
Zielińskiej, przedstawiającej

Władysława Adrianowa, Narodziny
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Małgorzata Markiewicz, Sweterek dla dwojga
Fot. Jerzy Rochowiak

zbliżenie brzucha, pępek otacza napis: blizna po matce. Z kolei Zofia
Zija na zdjęciu Tu mieszkało dziecko pokazała brzuch, którego skórę
ścisnęła córka schowana za matką, czyniąc fałdę przykrywającą pępek.
Inne zdjęcia pokazują jak zmienia się ciało matki, która urodziła… Są
zdjęcia pozujących: matki i córki, a także wnuczki…
W dziale Płodność liczne są ludowe rzeźby inspirowane figurą
z Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej
Brzemiennej – Królowej Mazowsza i Kujaw w Skępem. Pielgrzymi proszą
tu o potomstwo, o szczęśliwy poród. Jest płaskorzeźba Jana Kaweckiego Miłość Herkulesa. Jest ekspresyjny obiekt Iwony Demko Teraz
najlepszy moment, kochanie; zdaje się wskazywać problem, jakim
bywa powołanie życia – poczęcie – zapłodnienie…
Aleksandra Jarysz podjęła też odważnie problem Straty – śmierci
dziecka. To, co trudno wypowiedzieć, wyraziła rzeźbą Macierzyństwo
Alina Szapocznikow: na wyciągniętych w rozpaczy ramionach stojąca
kobieta trzyma martwe dziecko… Ból matki przejmująco przedstawił
Vlas mil Hofmann w obrazie Smutek: chłopka przymknęła powieki,
ociera chustką czoło, w dali niosą na cmentarz w trumnie zmarłe dziecko…
Liczne są Piety, m.in. niezwykle ekspresyjne rzeźby Jarosława Furgały
i Stanisława Zagajewskiego. Są rysunki Mieczysława Woźnickiego
z cyklu Obóz koncentracyjny. Wstrząsa będący opowieścią o poronieniu
dyptyk Diany Rönnberg One Flew Out of the Nest too Early.
Pokazywane są filmy: Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej, Matki Bożej Brzemiennej – Królowej Mazowsza i Kujaw w Skępem
Aleksandry Jarysz i Bartłomieja Oleszka oraz Okna życia – geneza, historia, teraźniejszość Beaty Zajusz i Bogdana Zajusza.
Obejrzeć można animowany film Edyty Łobody Opowiadanie o matce
wg Hansa Chris ana Andersena. Jak opowieść, film jest odpowiedzią na
pytanie czym jest miłość matki do dziecka.
Ostatnią częścią antropologicznej opowieści jest dział Codzienna
Matka. Aleksandra Jarysz przywołuje książkę Rachel Cusk Praca na całe
życie. O początkach macierzyństwa. Pośród eksponowanych dzieł znamienny wydaje się Mój dom rodzinny Józefa Szuberta przedstawiający
scenę z życia wielopokoleniowej rodziny w izbie w wiejskim domu.

Można się domyślać, że to wieczór: przy kołysce matka karmi piersią
niemowlę, dziewczyna podaje kolację licznemu rodzeństwu, ojciec i dziadek siedzą na ławach i gwarzą… Jest spokojnie, czysto. Podobną scenę
wyrzeźbiła Katarzyna Kuczyńska, przedstawiając Wieczór w rodzinie
wiejskiej: matkę przy kołowrotku, ojca siedzącego na ławie, córkę z otwartą książką, niemowlę w kołysce; postacie są blisko, widać, że łączy
je miłość. Podobnie ujmował życie w góralskiej chałupie na swoich
obrazach na szkle Zdzisław Walczak. Inną sytuację przedstawił Kazimierz Deliwela, rzeźbiąc Za chlebem: matka unosi w dłoniach niewielkie bochenki, po które wyciągają ręce dzieci, najmłodsze już dostało
swoją kromkę, je, trzymając chleb oburącz… Podobną scenę, choć
w nieco pogodniejszym ujęciu, przedstawił Józef Chełmowski, rzeźbiąc Krajanie chleba: matka czyni na bochnie znak krzyża a dwoje
dzieci już wyciąga ręce… Wiele rzeźb pokazuje utrudzenie; zmęczona
Kobieta z dzieckiem na plecach Józefa Krupy zwiesiła głowę, a do boku
tuli się drugie dziecko. Postacie i sceny są podobne do wcześniej
oglądanych na wystawie, jednak ich wyraz jest odmienny: matki są
zatroskane, umęczone…
Pogodna jest Rodzina artysty Jacka Malczewskiego, choć matka,
która przysiadła na ławce przy wózku z niemowlęciem wydaje się
zmartwiona, podobnie jak córka, która stoi opodal przy wózku dla lalek.
Radosna jest rozbrykana dzieciarnia, podążająca za nianią na obrazie
Leona Bigosińskiego W parku.
Inscenizowane fotografie Elżbiety Jabłońskiej Supermatka przedstawiają matkę, która wdziała kos umy filmowych superbohaterów i pozuje z kilkuletnim synkiem na kolanach. Ironiczne
są rysunki – memy – Marty Frej. Praca domowa to scenka: młoda
mama trzyma na ręce niemowlę, w drugiej odkurzacz a leżący
na kanapie młody tata czyta gazetę i oznajmia: Kochanie, wyobraź
sobie, że wartość nieodpłatnej pracy domowej odpowiada
% PKB. Możesz być z siebie dumna! Przy kawiarnianym
stoliku trącą się kieliszkami wesołe Idealne matki: Wznieśmy toast za to, że idealne matki nie istnieją. Dowcipną i ironiczną opowieścią jest cykl zdjęć Matki Polki Anny Bedyńskiej według
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koncepcji – fotografowanych w różnych zaaranżowanych sytuacjach
– Anity Brudzińskiej-Bojarskiej i Agnieszki Zawiszy.
Szczerze rozradowane, uśmiechnięte są bohaterki zdjęć Katarzyny
Piweckiej z cyklu Amazonki i Macierzyństwo. Zdrowe i piękne dla dzieci.
Pokazana została praca kilkuletniej Zofii Smużnej Mama i Ja.
Wydawać by się mogło, że dział Codzienna Matka jest codą wystawy, podkreśleniem, że zagadnienia niepodobna wyczerpać. Gdy się
wędruje po sali ekspozycyjnej, wychodząc staje się przed kapliczką
Marii Broniszewskiej Św. Anna.
Białe ściany kapliczki artystka pomalowała żywymi kolorami łąkowego kwiecia: żółtym, pomarańczowym, zielonym, błękitnym, niebieskim,
brązowym i ich odcieniami. Z dala kapliczka wydaje się bukietem polnych kwiatów. Pośród nich, jakby na półce pod skośnym zadaszeniem
stoi Matka Boża z Jezuskiem w zielonej szatce, zdobionej kwiatowymi
wzorami, jak sukienka Bogarodzicy. Niżej, jakby w okienku, Maryja stoi
przed św. Anną, trzymającą Jezusa na ręce. Po bokach modlitewnie złożyli
dłonie aniołowie z błękitnymi skrzydłami ozdobionymi kwiatkami.
Kompozycji, postaciom, motywom, kolorom można by przypisać
symboliczne znaczenie. Wywiedziona z tradycji ludowej szopki, z ozdób
w świętym kącie kapliczka jest radosna, wręcz wesoła, dobrze by jej było
w kuchni, w izbie, sieni. Nastraja pogodnie, dodaje otuchy.
Można by powiedzieć, że dzieła eksponowane w czterech
pierwszych działach wystawy akcentują macierzyństwo idealizowane,
w czterech kolejnych ujmują macierzyństwo jako pracę na całe życie,
macierzyństwo, które bywa trudną miłością, łączy się z bólem, ale
byłoby to nadmierne uproszczenie, gdyż podjęte w opowieści wątki się
splatają i trudno je rozdzielać. Aleksandra Jarysz pokazała kulturową
ciągłość od Izydy trzymającej na kolanach Horusa, poprzez Matkę Bożą
i Jezusa po dorosłego mężczyznę na kolanach mamy. Ujęła problematykę macierzyństwa całościowo: od prehistorii po współczesność, pokazała
zmiany w jego pojmowaniu, sformułowała pytanie: czym jest obecnie.
Oglądając ekspozycję, każdy może szukać odpowiedzi, a więc zgłębiać
tajemnicę więzi łączącej matkę i dziecko – z ojcem obok lub w tle…

BUKIETY

\\ Jerzy Rochowiak

W

poszarzałym, z rzadka rozjaśnianym przez słońce i biel śniegu, zimowym krajobrazie ożywczym przypomnieniem wiosny, lata i początku jesieni była pokazywana w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu wystawa Bukiety. Można
było popatrzeć na kwiaty narysowane, odbite z matryc graficznych
oraz namalowane przez dzieci i młodzież z Białorusi, Bułgarii, Czech,
Japonii, Polski, Rosji, Słowacji i Tajlandii.
Oczywiście, młodzi artyści najczęściej kierowali uwagę w stronę
bukietów ściętych kwiatów w wazonach, ale dostrzegali też uformowane w bukiety zioła i kwiaty w ogrodach, na łąkach i polach. Trudno
by było wymienić kwiaty, które zainspirowały malarzy, rysowników
i grafików, zwłaszcza że były pośród nich rośliny egzotyczne… Wyróżniała się wiązka dojrzałych zbóż…
Ciekawe były wazony: najróżniejsze naczynia, jak kanka na mleko,
ale i ceramiczne fantazyjne formy, zwykle niebanalnie polichromowane,
czasem formą i kolorami zharmonizowane z roślinami. Były też kwiaty
w wiklinowym koszu.
Każdy prezentowany obraz przedstawiał roślinną kompozycję
ujmowaną z przodu, w zbliżeniu. Niekiedy autorzy skupiali uwagę na
samym kwieciu, na detalu. Przeważnie starali się jak najdokładniej
pokazać każdą łodyżkę, każdy listek, każdy płatek, choć czasem
akwarelowe plamy przyjmowały kształty niemal abstrakcyjne.
Pomimo ściśle określonego tematu, nie było na wystawie dwóch
takich samych obrazów. Każdy autor pokazał inny bukiet.
Obrazy były cudownie kolorowe. Było również kilka monochromatycznych grafik, ale wydawało się, że za chwilę i one objawią
się w wersji barwnej.

Wystawę oglądało się z ogromną przyjemnością. Jak się zdaje, z taką
samą przyjemnością młodzi autorzy tworzyli swoje prace.

Obraz Iwy Stepanow z Rosji

SYBERYJSKIE OPOWIEŚCI

\\ Jerzy Rochowiak

Od paru

lat mamy łagodne zimy. Inną
– surową, śnieżną i mroźną
– zimę pokazali młodzi artyści
z Chabarowska, Diwnogorska, Krasnojarska, Lesosibirska i Omska.
Taka zima była scenerią większości scen Syberyjskich opowieści: wystawy prezentowanej w lutym w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
Oglądając wystawę, można było zobaczyć, że Syberia zna dwie pory
roku: zimę i lato. Naturalnie, przeważały pejzaże zimowe. Najliczniejsze
były przedstawienia przyrody, ale młodzi plastycy pokazywali też miasta
otoczone lasami, zaśnieżonymi polami.
W zimowe popołudnie myśliwi wracają do domów z lasu, niosąc
zawieszone na drągu upolowane zwierzęta futerkowe. Na brzegu morza
myśliwy walczy z morsem. Na polanie wilk rozszarpuje zdobycz. Kobieta
prowadzi na postronku kozła, tłem są zabudowania klasztorne.
Na nabrzeżu na tle gór lodowych, mężczyźni ładują towary na sanie z
psim zaprzęgiem. Dzieci lepią bałwana. Łyżwiarze tańczą na lodowisku.
Mężczyźni odśnieżają drogę. Sanie mkną przez tajgę.
Tematem wielu prac była drewniana architektura: cerkwie, domy
kupców. Na jednym z drzeworytów młody grafik przedstawił drewniany
dom na pierwszym planie i blokowisko w dali. Drewniane domy na
nabrzeżu chyliły się do ziemi, wbijały się w niebo wieżowce. Ktoś
przedstawił kolorowe miasto: samochody na kilkupasmowej jezdni,
oświetlone domy, przechodniów.
Były portrety mieszkańców tundry ubranych w futra, a także sceny
we wnętrzach. W drewnianej chacie wieczorem domownicy przysiedli
na ławach przy ścianach bądź rozłożyli się na łóżkach zawieszonych u
powały…

Latem dzieci bawią się na łące. Na rzece pływają żaglówki. Na
peronie rozgardiasz: bagaże, podróżni… Handlarka owinęła głowę
chustą, rozłożyła na straganie rozmaite wiktuały…
Niektóre sceny zdawały się ilustracjami baśni, inne ilustracjami
dziewiętnastowiecznych opowiadań… Zapewne były niezwykłe, jak
przedstawione postacie
Autorzy Syberyjskich opowieści pokazywali dziką przyrodę oraz osady, wsie, miasta
wkomponowane
w
krajobrazy charakterystyczne dla
Dalekiej Północy. Pokazywali
zabawy dzieci, różnorakie zajęcia dorosłych – sceny z codziennego życia.
Najliczniejsze były na wystawie grafiki, przede wszystkim linoryty, zarówno monochromatyczne, jak i barwne.
Były również obrazy w różnych
technikach malarskich. Można było zobaczyć różne odcienie czy kolory śniegu i lodu, wielobarwne ubrania ludzi
z
Północy,
żywe
barwy
natury…
Można przypuszczać, że
Obraz Nas i Zaharowej z Omska w Rosji
młodzi autorzy swoje twórcze
zamiary urzeczywistniali, nieśpiesznie, cierpliwie żłobiąc matryce grafik czy kładąc farby… Pomimo
lodu i mrozu, w pokazy-wanych pracach było wiele ciepła.

KSIĄŻKA DEDYKOWANA WSZYSTKIM,
KTÓRZY MAJĄ ODWAGĘ
STANĄĆ NA SCENIE

\\ Magdalena Jasińska

Książka

dedykowana wszystkim, którzy mają
odwagę stanąć na scenie – tym zdaniem Ricardo Henriques otwiera Teatr.
Toruńskie Wydawnictwo TAKO, specjalizujące się we współczesnej literaturze europejskiej dla dzieci, której walorem jest również
wysmakowana grafika i edytorska skrupulatność, wydało pozycję niezwykłą. Teatr jest ilustrowanym leksykonem teatralnym, popularnonaukową książką dla dzieci, którą cechuje pomysłowość i swada.
Szczęśliwie, niewiele ma ona wspólnego z tradycyjnymi kompendiami naukowymi zawierającymi jedynie suche fakty.
Autor prowadzi intelektualną grę z młodym czytelnikiem. Bawi
się znaczeniami słów, które są kojarzone z teatrem, wyjaśnia pojęcia
i terminy, przede wszystkim zaś zaprasza go do doświadczania
teatru, próbowania rozmaitych zadań aktorskich i ćwiczeń improwizacyjnych, wykonywania lalek teatralnych, masek, a nawet dekoracji.
Dzięki temu Teatr staje się również ciekawą propozycją dla dorosłych – nauczycieli, animatorów, reżyserów dziecięcych grup teatralnych czy pedagogów teatru. Proponowane zadania śmiało można
przenosić do własnej pracy edukacyjnej w szkole i poza szkołą.
Dodatkowo, książka napisana jest lekkim, zabawnym i przyjaznym dla
dziecka językiem, a jej treść wzbogacają ciekawe ilustracje autorstwa
André Letrii.
Katarzyna Klejna, właścicielka TAKO, pytana o powody wyboru
tej pozycji, przyznaje, że Teatr był dla niej naturalną konsekwencją
wydania kilka lat wcześniej Morza tego samego autora i ilustratora.
Morze ma podobny format, układ graficzny i koncept. Również jest
zadaniariuszem, który dużą porcję wiedzy uzupełnia zadaniami do

samodzielnego wykonania oraz pięknymi ilustracjami. Kolejną pozycją z serii portugalskiego wydawnictwa Pato Lógico był właśnie Teatr,
a nie jest tajemnicą, że na polskim rynku książek dla dzieci istniała
rzeczywista luka w obszarze tego typu pozycji; książki teatrologiczne
adresowane do dzieci wciąż są tematem nie dość eksploatowanym.
Ciekawa jest sama geneza książki. Kilka portugalskich teatrów,
co ciekawe – nie tylko dla dzieci – zgłosiło się do wydawnictwa Pato
Lógico i zasygnalizowało potrzebę stworzenia takiej książki. Partnerem polskiego wydania są Miejski Teatr Miniatura oraz magazyn Fika,
zaś przekład został dofinansowany przez dwie instytucje portugalskie:
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas oraz Camões
– Ins tuto da Cooperação e da Língua.
Czytelniczą przygodę z Teatrem najlepiej rozpocząć od zamieszczonego na początku indeksu alfabetycznego. Jasny, klarowny i jednocześnie zaskakujący spis haseł, a także nazwisk prezentujących sztukę
teatru od A do Z znacząco ułatwia lekturę i pomaga swobodnie poruszać
się w książce. Wśród wielu tradycyjnych i dość oczywistych pojęć ukazujących teatr jako interdyscyplinarną dziedzinę sztuki (np. ABSURD,
DIDASKALIA, DŹWIĘK czy GROTOWSKI) odnajdziemy również słowa
dość zaskakujące, m.in.: obok AKTORA znajdziemy AKTORZYNĘ, czyli
drewno, kabotyna, marnego aktora, który w każdej roli jest taki sam;
BILETÓW BRAK odnoszące się do wymarzonej dla teatru sytuacji,
gdy wszystkie bilety zostały sprzedane, a na widownię nie wciśniemy
choćby szpileczki; BRAWA (W sztuce bicia braw najważniejsze jest
znaleźć równowagę. (…) Wyklaskiwanie aktorów zza kurtyny więcej niż
trzy razy to już przesada. Po skończonym przedstawieniu marzą oni tylko
o dwóch rzeczach: wziąć prysznic i strzelić kielicha. Według mitologii greckiej niejaki Krotos, centaur podobny od strzelca, był wielkim wielbicielem
muz i prawdopodobnie to on wymyślił oklaski, żeby okazywać im swój
podziw. Aplauz można też zainscenizować. Sale teatralne opłacały już
kiedyś klakierów, żeby bili brawo.); CISZA (Ciiiiiiiiiii… Nie mów nikomu, że
Ajschylos był pierwszym autorem, który wykorzystał ciszę jako element
dramatyczny); DZIECIĘCY – hasło, które koncentruje się zarówno na
zjawisku zabaw dziecięcych w wyobrażanie sobie, rozumianym jako

próby realnego życia, jak i na teatrze dla dzieci tworzonym przez
dorosłych; PRZESĄD odnoszący się do Makbeta, czyli „tej-sztuki,której-nazwy-nie-można-wymawiać” w teatrze, ale także do gwizdania,
niemile widzianych kolorów i zakazu używania na scenie prawdziwej
biżuterii; nawiązujące do poprzedniego, graficznie przekreślonego
hasła POWODZENIA!; PUSTKA przypominająca postać Petera Brooka
i jego postulat pustej przestrzeni w teatrze, która pozwala wyobraźni
zasypać dziury; RUSZT, czyli konstrukcja podtrzymująca bloczki i liny,
na których wędrują płótna, kotary, światła i inne rzeczy, które znajdują
się w nadsceniu lub na scenie; ULICA nawiązująca do obecności teatru
na średniowiecznych ulicach i współczesnych nam rynkach miast czy
wreszcie XXL przywołujące ogromne widowiska teatralne przyciągające
tłumy widzów, wykorzystujące kolosalne marionety i scenografie –
takich zespołów teatralnych, jak La Fura dels Baus czy Royal de Luxe.
Niektórym hasłom towarzyszą zadania do wykonania bądź ciekawostki teatralne, wyodrębnione piktogramem „łapki” i odmiennym
kolorem czcionki. W ich tworzeniu Henriques wykazał się dużą fantazją i kreatywnością. GĘSTA ATMOSFERA uzupełniająca hasło
DIDASKALIA to zadanie polegające na opisaniu rutyny swoich poranków w formie didaskaliów: Otwieram oczy, przecieram je i jednocześnie
ziewam, całym ciałem pokazując, jak mi żal, że to nie niedziela. Zadanie
W TRASIE towarzyszące hasłu DROGA brzmi zaś tak: Przekartkuj
Teatr do strony
i zobacz, jak się robi teatr lalek Dom Roberto. Następnie rusz w drogę ze swoim przenośnym teatrem i pacynkami. Nie zapomnij
umieścić na swej trasie domów przyjaciół i rodziny oraz skasować widzów
za bilety. Zadaniariuszową część leksykonu uzupełniają również
dodatkowo wyodrębnione informacje, jak np. ZGRANA EKIPA – odrębna
całostka dotycząca pracy zespołu teatralnego z rozrysowaną siatką
zależności zawodów teatralnych i pełnionych w zespole funkcji, a także
ze szczegółowym opisem kolejnych faz powstawania spektaklu; tekst
SCENA MA WIELE TWARZY odsłaniający architekturę i różne rodzaje scen teatralnych, czy instrukcje budowania rekwizytów teatralnych
np. CYLINDRA albo DESZCZU Z KIJA.
Liczne konteksty literackie, filozoficzne i teatrologiczne, które

wybrzmiewają w zgromadzonym materiale, tworzą ciekawy i spójny
obraz szerokiego i niezwykle złożonego zjawiska, jakim jest teatr.
Przedstawienie trwa – pisze Henriques we wstępie – a odpowiedzialni
za to Grecy bynajmniej nie udają
Greków. Bez bicia przyznają się,
że stworzyli wiele słów i pojęć,
których używa się do dziś. (…) Teatr
to sztuka, która mieści w sobie
wiele innych. W teatralnej obsadzie znajdziemy literaturę, muzykę, taniec, malarstwo, architekturę,
fotografię, a nawet i kino. W teatrze jest miejsce na tragedię, komedię, dramat, satyrę, farsę i wiele
innych rodzajów i gatunków, które rozpierają scenę do granic. Teatr
odgrywa się nie tylko na dokładnie
zaprojektowanych scenach, ale i na
dywaniku rozciągniętym na środku pustyni. Fatamorgana to czy nie
– teatr jest doskonałą metaforą
świata, gdyż ukazuje wiele zjawisk niczym przy pomocy szkła
powiększającego i ujawnia człowiekowi prawdę o nim samym. Cisza na
scenie, gesty i symbole mogą być znakami tak samo ważnymi i wieloznacznymi
jak padające ze sceny słowa. Teatr istnieje, aby zaprzątać naszą uwagę, aby
nas bawić, czasami żeby nas budzić i żeby dokumentować. Można by rzec, że
ma tylko trzy elementy stałe: aktora, postać i widza. Czyżby więc cała reszta
była dowolna? Wiek XX zszedł już z afisza, był Brecht i było wiele kryzysów
tożsamości, więc niczego nie można brać za pewnik. A może jednak trzeba?
Wszak teatr to przedziwna chemia, która wytwarza się gdzieś pomiędzy
tym, który stwarza, i tym, który obserwuje.
TEATR, tekst: Ricardo Henriques, ilustracje: André Letri-a, przekład: Jakub
Jankowski, redakcja: Katarzyna Klejna, wyd. TAKO, Toruń
.

TEATROTEKA SZKOLNA

\\ Jerzy Rochowiak

W

Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu
stycznia gościły pedagożki teatru z Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie: Katarzyna
Piwońska oraz Anna Zalewska-Uberman (związana z Teatrem Miejskim
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni), która prezentowała Teatrotekę
szkolną oraz prowadziła warsztaty narzędziowe Jak wykorzystać metody
pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej?
Teatroteka szkolna jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego: ogólnodostępną pla ormą internetową adresowaną do nauczycieli, instruktorów artystycznych, animatorów kultury.
Jest portalem (www.teatrotekaszkolna.pl), na którym można znaleźć
konspekty lekcji – interaktywne scenariusze zajęć i propozycje ćwiczeń wykorzystujących metody teatralne na lekcjach i zajęciach
pozalekcyjnych. Konspekty są pogrupowane według poziomów
nauczania. Są to propozycje wykorzystania metod teatralnych na
lekcjach języka polskiego, wychowania obywatelskiego, godzinach
wychowawczych, a także propozycje, które można wykorzystać
podczas przygotowywania szklonych uroczystości czy na zajęciach
koła teatralnego.
Jak mówiła Anna Zalewska-Uberman, portal zawiera bogatą
bazę mul mediów wprowadzających w obszar praktycznego działania teatralnego z uczniami, interaktywne scenariusze ćwiczeń
i materiały edukacyjne, informacje na temat edukacji teatralnej. Teatrotekę szkolną współtworzą nauczyciele, wzbogacając o nowe materiały dydaktyczne.

Aby skorzystać z Teatroteki szkolnej, należy wybrać zagadnienie,
znaleźć materiały na pla ormie i skorzystać z konspektu albo potraktować go jako inspirację do zajęć dających możliwość twórczego zgłębienia problemu.
Anna Zalewska-Uberman zaprezentowała portal i zapisy filmowe
zajęć przeprowadzanych metodami teatralnymi. W drugiej części
spotkania prowadziła warsztaty na temat biedy.

Warsztaty Teatroteka szkolna. Fot. Magdalena Jasińska

Dla licznego grona pedagogów i animatorów kultury udział
w spotkaniu okazał się ważnym doświadczeniem poszerzającym zakres metod pracy, inspirującym do poszukiwania w metodach teatralnych środków na zaciekawianie dzieci i młodzieży podejmowanymi
zagadnieniami.

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ
W
ROKU

\\ Jerzy Rochowiak

W

Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu warsztatami plastycznymi Wyprawa do Wszystkochłonu – malujemy
gwiazdy, które prowadziły Monika Diakowska, Natalia
Kasprowicz i Natalia Przybylska oraz warsztatami filmowymi Wideoklip w stylu noir, które prowadziła Karolina Fordońska w dniach
- lutego rozpoczęły się zajęcia w ramach XXVII edycji Programu
Edukacji Kulturalnej dla Uczniów ze Szkół z Małych Miejscowości.
W tym roku biorą w nim udział uczniowie piątych klas Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowogrodzie, Szkoły
Podstawowej im. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży, Szkoły Podstawowej w Kończewicach, Szkoły Podstawowej w Wólce, Szkoły
Podstawowej w Czermnie, Szkoły Podstawowej w Bobrownikach,
Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym, Szkoły Podstawowej
w Długiem, Szkoły Podstawowej w Wąpielsku.
Zajęciach prowadzą instruktorzy artystyczni pracujący w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu oraz współpracujący
z Ośrodkiem. W tym roku Program jest realizowany pod hasłem
Czarna dziura.
Program obejmuje wspomniane warsztaty plastyczne, cykl dwóch
warsztatów filmowych Wideoklip w stylu noir, cykl pięciu warsztatów
teatralnych Czarna dziura, które będzie prowadziła Agnieszka
Zakrzewska, cykl dwóch warsztatów tworzenia słuchowiska radiowego
Mamy głos!, które będzie prowadziła Magdalena Jasińska, cykl dwóch
warsztatów fotograficznych Czarne dziury wokół nas i Czarne dziury
na Starym Mieście, które będzie prowadził Stanisław Jasiński, cykl
dwóch warsztatów muzycznych Czarna dziura, które będzie prowadził

Erwin Regosz. Ponadto uczniowie będą uczestniczyli w warsztatach
muzycznych Muzyczny porządek Wszechświata w Toruńskiej Orkiestrze
Symfonicznej.
Uczniowie przyjeżdżają do Torunia na zajęcia co dwa tygodnie.
Uroczyste zakończenie Programu odbędzie się
czerwca w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży w Toruniu. Podczas finałowego
spotkania astronom z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Maciej Mikołajewski zaprezentuje krótki film popularnonaukowy i zapozna uczniów z czarną dziurą – obiektem przewidzianym przez Alberta Einsteina, „gwiazdowymi” czarnymi dziurami,
supermasywnymi czarnymi dziurami w centrach galaktyk, zderzeniami czarnych dziur i falami grawitacyjnymi. Dzieci dowiedzą się
zatem czym jest czarna dziura w ujęciu fizyki i astronomii.
Koszt udziału uczniów w Programie pokrywa Wojewódzki Ośrodek
Animacji Kultury w Toruniu. Ze środków gminy finansowany jest dojazd
dzieci na zajęcia do Torunia.
Program przygotowuje młodych ludzi do twórczego uczestnictwa
w życiu kulturalnym, kształtuje ich kreatywność, wyposaża w wiedzę
i umiejętności z obszaru teatru, sztuki słowa, muzyki, plastyki, fotografii, filmu. Uczestnicząc w zajęciach, które mają charakter warsztatowy, uczniowie rozbudzają swoją ciekawość świata i pasję poznawczą, nabywają umiejętność komponowania wypowiedzi artystycznych.

Warsztaty
Warsztaty Instalacja – jak wykorzystać sztukę do pracy z grupą?,
marca
Pomiędzy plastyką i teatrem
W ciągu ostatniego półwiecza instalacja stała się istotnym medium
w sztuce współczesnej. Bardzo często artyści tworzący instalacje
wkraczają na obszary zajmowane prze inne dziedziny niż sztuki wizualne.
Przykładem takiej transgresji jest wykorzystanie instalacji w teatrze.
O tym, że instalacja może być znakomitą inspiracją i punktem wyjścia
do realizacji spektaklu teatralnego przekonają się uczestnicy warsztatów Instalacja – jak wykorzystać sztukę do pracy z grupą?, na które w sobotę, marca
r. do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w Toruniu zaprasza Agnieszka Zakrzewska.
W warsztatach uczestniczyć mogą zarówno instruktorzy teatralni,
instruktorzy domów kultury, nauczyciele i animatorzy kultury, jak
i wszystkie osoby zainteresowane teatrem plastycznym, młodzież
i dorośli poszukujący nowych form teatralnej ekspresji.
Zajęcia mają charakter praktyczny. Program warsztatów obejmuje
m.in. budowę przestrzennych prac – instalacji z zaskakujących materiałów tak, by jednocześnie była to praca dotycząca określonego tematu
lub materiał wyjściowy scenariusza e udy teatralnej. Jak podkreśla
prowadząca warsztaty, będzie to …dzień twórczej pracy połączonej
z kreatywną zabawą. Uczyć się będziemy przez doświadczanie i twórcze
poszukiwania.

Zajęcia poprowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog teatru,
animatorka kultury, instruktorka teatralna. Jako specjalistka ds. teatru
WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych 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 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.
Cena
zł, zgłoszenia przyjmowane są do marca
r. Liczba
miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty Marke ng hashtagów,

marca

Hasztagi w twórczym uporządkowaniu
Ogrom informacji publikowanych przez użytkowników serwisów
społecznościowych poddawany jest przez odbiorców różnym formom
selekcji. Od ponad dziesięciu lat jednym ze skuteczniejszych sposobów
jest tagowanie, czyli opatrywanie każdego postu hashtagiem, który
przypisuje daną treść do określonej kategorii. Sposoby skutecznego
wykorzystywania potencjału hashtagów w komunikacji oraz w promocji
działań kulturalnych przedstawi uczestnikom warsztatów Marke ng
hashtagów Dominik Pokornowski.
Warsztaty odbędą się w sobotę
marca
r. Uczestnikami
szkolenia mogą być zarówno animatorzy kultury, artyści, twórcy,
koordynatorzy projektów kulturalnych, jak i osoby zarządzające
instytucjami, organizacjami i działami promocji a także wszystkie
osoby zainteresowane poszerzeniem swojego zasięgu w mediach
społecznościowych.
Program warsztatów w sposób kompleksowy wprowadza w zagadnienie hashtagów i sposoby ich stosowania w komunikacji instytucji

kultury, organizacji i administracji publicznej. Prowadzący przedstawi specyfikę hashtagów w różnych mediach społecznościowych: Twitterze, Instagramie, Facebooku, Youtube, wskaże najbardziej efektywne
sposoby wykorzystywania hashtagów w kampaniach marke ngowych.
Ostatnia część warsztatów zostanie poświęcona analizie popularnych
hashtagów, co będzie wstępem do nauki tworzenia dedykowanych
hashtagów dla różnych branż i sektorów. Spotkanie zakończy krótka
prezentacja możliwości wykorzystywania hashtagów poza Social Media
i internetem.
Zajęcia poprowadzi Dominik Pokornowski – specjalista ds. PR i project manager licznych inicjatyw internetowych. Absolwent Wydziału
Filozofii UMK w Toruniu. Ukończył podyplomowe studia z zakresu
Public Rela ons oraz Zarządzania Projektami. Pracował jako PR manager
w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Jest trenerem Narodowego
Centrum Kultury z zakresu komunikacji internetowej, współpracował
też m.in. z Operą Nova w Bydgoszczy, Fundacją Stabilo, Interaktywnym
Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.
Cena
zł, zgłoszenia przyjmowane są do marca
r. Liczba
miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty Trening prezentacji i wystąpienia publicznego,

marca

Bez strachu przed kamerą, bez tremy przed publicznością
Umiejętność występowania wobec audytorium oraz profesjonalne zachowanie przed kamerą to częste elementy w codziennej praktyce
animatorów i menedżerów kultury. Warsztaty Trening prezentacji i wystąpienia publicznego, które w sobotę marca
r. poprowadzą Mariusz Kluszczyński i Wojciech Budny będą okazją do rozwijania
umiejętności komunikacyjnych w sferze medialnej.
Program szkolenia obejmuje podstawy reprezentowania instytucji
w mediach oraz na forum publicznym, przygotowanie do wystąpienia
publicznego lub przed kamerą, współpracę z mediami oraz przygotowanie

i przeprowadzenie profesjonalnej konferencji prasowej. Istotnym elementem warsztatów są ćwiczenia praktyczne, w trakcie których uczestnicy
zyskają możliwość „sprawdzenia się” przed kamerą. Następnie nagrany
materiał będzie szczegółowo omawiany przez prowadzącego.
Prowadzący warsztaty Mariusz Kluszczyński jest dziennikarzem,
kierownikiem toruńskiej redakcji TVP S.A., wydawcą i prowadzącym
serwisy informacyjne oraz programy publicystyczne w bydgoskim
oddziale Telewizji Polskiej S.A. Współpracował też ze szkołami wyższymi,
prowadząc zajęcia poświęcone dziennikarstwu radiowemu i współpracy
z mediami.
Współprowadzącym warsztaty jest z kolei Wojciech Budny, doświadczony operator filmowy i telewizyjny. Uwagi udzielane z perspektywy
osoby stojącej za kamerą z pewnością pomogą jeszcze lepiej przygotować się do nagrania na potrzeby telewizji lub do wystąpienia na żywo
w studio.
Cena
zł, zgłoszenia przyjmowane są do marca
r. Liczba
miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty Instagram – siła obrazka; jak opowiadać historie
na Instagramie?, marca
Insta-kultura, czyli więcej niż tysiąc słów
Wśród licznych pla orm społecznościowych jednym z najpopularniejszych jest Instragram. O jego popularności decyduje szybkość
komunikacji i korzystanie z obrazu jako głównego medium przekazu.
W sobotę
marca
r. w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury
w Toruniu odbędą się warsztaty Instagram – siła obrazka. Jak opowiadać
historie na Instagramie?, które poprowadzi Katarzyna Toczko.
W warsztatach uczestniczyć mogą wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem niezwykłego potencjału Instagrama w działaniach promocyjnych: animatorzy kultury, koordynatorzy projektów
kulturalnych i artystycznych, osoby zarządzające instytucjami,

organizacjami i działami promocji, a także artyści szukający nowych
sposobów prezentacji własnej twórczości.
Podczas jednodniowego szkolenia prowadząca nauczy korzystania
z Instagrama jako kanału społecznościowego, omówi poszczególne
jego aplikacje: foto, mul galerie, video, hyperlapse, boomerang,
instagram stories, transmisja live. Na konkretnych przykładach z sektora
kultury pokaże potencjał tych narzędzi, wskazując zarazem na tzw.
dobre praktyki. W części warsztatowej uczestnicy stworzą strategię
prowadzenia kanału z wykorzystaniem własnych, autorskich postów.
Zajęcia poprowadzi Katarzyna Toczko – specjalistka ds. media
rela ons, PR i kreowania wizerunku instytucji. Przez ponad osiem lat
pełniła funkcję rzecznika prasowego i kierownika Działu PR w Centrum
Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, gdzie razem z zespołem
tworzyła i realizowała kampanie promocyjne kilkuset wystaw i wydarzeń
kulturalnych, obejmujące reklamę outdoorową, kreatywne projekty
eventowe, komunikację w mediach społecznościowych i tradycyjnych.
Jest także social media managerką, copywriterką i tłumaczką, prowadzi
wykłady oraz szkolenia z zakresu public rela ons dla sektora kultury
i przemysłów kreatywnych, w tym dla Narodowego Centrum Kultury,
Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Sieci Kin Lokalnych, Centrum
Promocji Informatyki, Instytutu Socjologii UMK, uczestniczy w licznych
projektach edukacyjnych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek
Animacji Kultury w Toruniu.
Cena
zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do marca
r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.

Warsztaty Teatr – Muzyka – Ruch,

-

marca

Przedstawienie teatralne krok po kroku
Instruktorzy i opiekunowie amatorskich zespołów teatralnych, reżyserzy i aktorzy teatru amatorskiego, także twórcy oﬀowi zainteresowani

zjawiskami z pogranicza performansu i tańca, są adresatami warsztatów
Teatr – Muzyka – Ruch, które odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku
Animacji Kulturalnej w Toruniu w dniach - marca
r.
Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy prześledzą najważniejsze etapy tworzenia przedstawienia teatralnego: od wyboru
repertuaru, poprzez opracowanie scenariusza, pracę z aktorem, rolę
ruchu i gestu w spektaklu, siłę i wyrazistość słowa, wykorzystanie przestrzeni scenicznej oraz rolę muzyki i dźwięku w widowisku teatralnym.
Program warsztatów obejmuje elementarne zagadnienia z zakresu
reżyserii: przestrzeń teatralną (słabe i mocne punkty sceny), relacje
aktorów i wzajemne oddziaływanie na siebie – i przez to – na widza.
Warsztat stricte reżyserski uzupełniony będzie o podstawy kompozycji
ruchu scenicznego: pojęcie cielesności, odkrywanie potencjalnych
możliwości ruchowych i ekspresyjnych ciała, wykorzystania ruchu
świadomego i nieświadomego w pracy twórczej oraz o rolę dźwięku w
przedstawieniu teatralnym (w tym również muzykę ciała i wykorzystanie
dźwięku naturalnego w widowisku).
W tematykę warsztatów uczestnicy zostaną wprowadzeni przez
Magdalenę Jasińską – teatrologa i pedagoga teatru. Zajęcia praktyczne
poprowadzą: muzyk i kompozytor Erwin Regosz (muzyka) oraz aktor,
mim i performer Krys an Wieczyński (teatr).
Cena
zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do
marca
r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.

Warsztaty Teatr i opowieść w działaniach ze społecznością
lokalną, - marca
Teatr aktywizujący społeczność
Teatr i sztuka to doskonałe narzędzia aktywizacji społeczności lokalnych. Pomagają budować więzi społeczne, zwracają uwagę na wykluczonych i grupy dysfunkcyjne. Szerokie możliwości teatru i arteterapii

w tej dziedzinie przedstawi Anna Nowak podczas warsztatów Teatr
i opowieść w działaniach ze społecznością lokalną, które odbędą się
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu w ostatni
weekend ( - ) marca.
Adresatami szkolenia są zarówno animatorzy kultury, pedagodzy
i instruktorzy, jak i pracownicy ośrodków wsparcia, wolontariusze i współpracownicy stowarzyszeń lokalnych, aktywiści miejscy oraz wszystkie
osoby animujące środowiska lokalne. Uczestnicy zajęć poznają metody pracy z pogranicza edukacji teatralnej i arteterapii, które pozwalają
zaktywizować społeczność lokalną i wyjść poza „sekcję zajęć”, czyli
standardową formę edukacji pozaszkolnej.
Podczas dwudniowych warsztatów zostaną zaprezentowane różne
metody pracy ze sfery edukacji teatralnej i arteterapii, które aktywizują społeczność lokalną. Anna Nowak przedstawi m.in. projekty
artystyczno-społeczne angażujące społeczność lokalną zrealizowane
w ramach programu Lato w teatrze w Tomaszowie Mazowieckim
oraz w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie.
Część praktyczna warsztatów opierać się będzie na scenariuszu
stworzonym przez uczestników. Prowadząca przedstawi również
metodę wykorzystania technik opowiadania historii przy tworzeniu
scenariusza, zachęci do wykorzystania lokalnej historii i dokumentów.
Ostatnia cześć zajęć poświęcona będzie zagadnieniom projektowania
działań z grupami dysfunkcyjnymi.
Warsztaty poprowadzi Anna Nowak – instruktorka teatralna, animatorka kultury, arteterapeutka, autorka kilkunastu projektów edukacyjno-artystycznych angażujących różne grupy wiekowe i społeczne
m.in. Lato w teatrze, Krótka historia teatru w Tomaszowie Mazowieckim. Zajęcia twórcze i warsztaty teatralne prowadzi od ponad
lat. W latach
współpracowała z Teatrem Dzieci Zagłębia
w Będzinie przy realizacji działań z zakresu pedagogiki teatru oraz
projektów dla m.in. grup zagrożonych wykluczeniem (Pokój Opowieści,
Lato w teatrze). We współpracy z Olsztyńskim Teatrem Lalek, w ramach
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowała
projekt Twarze i Maski adresowany do kobiet osadzonych w Zakładzie

Karnym nr w Grudziądzu. Dwukrotnie zaproszona do prezentacji
projektów społecznościowych podczas Ogólnopolskiej Giełdy Projektów (
: Animacje i generacje oraz
: Animacje i świętowanie). Na co
dzień specjalista ds. edukacji w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora Ateneum
w Katowicach, gdzie realizuje autorskie projekty adresowane do nauczycieli oraz dzieci i młodzieży. Absolwentka Reżyserii Teatru
Dzieci i Młodzieży (PWST Wrocław), filologii polskiej o specjalności
teatrologicznej i nauczycielskiej (UMK Toruń), Emisji głosu (UMCS),
Produkcji teatralnej (UŁ) oraz , rocznego kursu Arteterapia-kultura
przeciwko wykluczeniu (Centrum Łowicka).
Cena
zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do
marca
r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.

Warsztaty Magia cyrku,

-

marca

Żonglowanie w rozwoju osobistym
Wytrwałość, samodyscyplina i chęć ciągłego doskonalenia swoich
umiejętności to cechy szczególnie dziś pożądane przez rynek pracy.
Jak przekonuje Mirosław Urban – coach i trener biznesu, a zarazem
żongler – jednym ze sposobów wzmacniania tych cech osobowości jest
nauka żonglowania.
W dniach - marca
r. Mirosław Urban poprowadzi w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu warsztaty Magia cyrku,
które są adresowane do pedagogów cyrku (także absolwentów cyklu
warsztatów Pedagogika cyrku dziecięcego), nauczycieli, instruktorów,
studentów, animatorów czasu wolnego oraz wszystkich pasjonatów
cyrku.
Uczestnicy będą doskonalić umiejętności posługiwania się
podstawowymi rekwizytami cyrkowymi, takimi jak: chustki, piłki,
obręcze, maczugi, flowers cki, diabolo czy talerzyki. Ponieważ Mirosław
Urban do procesu nauki żonglowania ma podejście psychologiczne,

traktuje metody pedagogiki cyrku jako proces rozwoju osobistego,
takie podejście chciałby zaproponować uczestnikom zajęć.
Program warsztatów Magia cyrku obejmuje psychologię uczenia
żonglowania na początku nauki (przekonania, nawyki, postawy) i w jej
trakcie (praca z frustracją oraz innymi emocjami, błędy i porażki,
zauważanie drobnych sukcesów, stopniowanie trudności). Prowadzący
przedstawi koncepcję pracy grupy cyrkowej jako przygotowania dzieci
i młodzieży do życia społeczno-zawodowego, z uwzględnieniem takich aspektów jak: wystąpienia publiczne, praca z tremą i porażkami,
praca z sukcesami, rozwijanie kreatywności, planowanie i realizowanie
celów, nawiązywanie relacji, rozwój komunikacji i współpracy.
Nie zabraknie rzecz jasna nauki i doskonalenia żonglowania, trików
na diabolo, flowers ku, talerzykach oraz podstaw pracy piłkami i maczugami. Część warsztatów obejmie też zagadnienia związane z nauką
żonglowania: …ja jako nauczyciel żonglowania – jak uczyć, aby dobrze
nauczyć, jak motywować i modelować zachowania uczestników.
Warsztaty Magia cyrku poprowadzi Mirosław Urban – psycholog,
pedagog cyrku, trener biznesu, coach, praktykujący żongler i… początkujący iluzjonista. Propagator pedagogiki cyrku, twórca autorskich
programów edukacyjnych i rozwojowych, łączących metody pedagogiki
cyrku z rozwojem osobistym. Żonglowanie traktuje jako …doskonałą
metaforę uczenia się, doświadczania zmian, rozwiązywania problemów
czy pokonywania wyzwań poprzez pracę nad własnymi celami, sukcesami
i… porażkami. Prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące komunikacji,
kreatywności, motywacji, zarządzania zmianą.
Cena
zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do
marca
r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.
Kolejne warsztaty i szkolenia:
kwietnia
r. – Pedagogika teatru w pracy z dziećmi, czyli jak bawić
się w teatr?, zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska, cena
zł, termin
zgłoszeń:
marca

- kwietnia
r. – Teatr w ruchu. Porusz swoją wyobraźnię, zajęcia
prowadzi Damian Droszcz, cena
zł, termin zgłoszeń: kwietnia
kwietnia
r. – Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek, zajęcia
prowadzi Erwin Regosz, cena
zł, termin zgłoszeń: kwietnia
- maja
r. – Warsztaty fotografii cyfrowej, zajęcia prowadzi
Stanisław Jasiński, cena
zł, termin zgłoszeń: maja

Zajęcia edukacyjne Spotkania
Okręg Toruńsko-Bydgoski ZPAF w latach . – mul medialny
wykład z cyklu Historia fotografii, marca
Mała stabilizacja w Małej Galerii Fotografiki
W latach . ubiegłego wieku w efekcie zmian podziału administracyjnego powstało województwo toruńskie. Do owych zmian swoją strukturę dostosowywały też działające wówczas organizacje społeczne
i związki twórcze, wśród nich również Związek Polskich Artystów
Fotografików. Dawny Okręg Bydgoski ZPAF zastąpił zatem nowo
utworzony Okręg Toruńsko-Bydgoski.
Siedzibą Okręgu Toruńsko-Bydgoskiego była Mała Galeria Fotografiki ZPAF mieszcząca się przy ul. Podmurnej w Toruniu. Wystawiali tu zarówno wybitni artyści z Polski, jak i twórcy związani z regionem. Członkowie Okręgu Toruńsko-Bydgoskiego ZPAF z sukcesami
brali udział w konkursach czy organizowali i uczestniczyli w plenerach
fotograficznych. Duże znaczenie dla rozwoju sztuki fotografii w regionie
miały też obchody pięćsetnych urodzin Mikołaja Kopernika.
Wybitne postaci i najciekawsze prądy artystyczne w fotografii lat
. w regionie są tematem kolejnego wykładu mul medialnego z cyklu
Historia fotografii w środę
marca o godzinie . w Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu.

Wykład Okręg Toruńsko-Bydgoski ZPAF w latach . wygłosi Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich
Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. W latach
był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.
Znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów
i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński
publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota,
Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.
Wstęp wolny!

Warsztaty twórcze z cyklu Teatralny rozruch dla dzieci
w wieku - lat, marca
Wiosenne porządki – recyclingowe kos umy teatralne!
W marcu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru, ale zarazem marzec
to najlepszy czas na rozpoczęcie wiosennych porządków. W trakcie
tych porządków można znaleźć wiele przedmiotów, które są świetnym
tworzywem kos umów teatralnych. Jak można je wykorzystać, dowiedzą się uczestnicy marcowych warsztatów twórczych z cyklu Teatralny
rozruch dla dzieci w wieku - lat. Spotkanie pod hasłem Wiosenne porządki – recyclingowe kos umy teatralne! poprowadzi Agnieszka
Zakrzewska w sobotę, marca, początek o godz. . .
Czy macie w domu zbędne butelki, gazety, papiery, folie itp.? Zabierzcie
je na zajęcia – otrzymają drugie życie! – zachęca prowadząca zajęcia.
Jak bowiem zapewnia Agnieszka Zakrzewska, uczestnicy marcowego
Teatralnego rozruchu będą …tworzyć kos umy teatralne ze wszystkiego,
z czego tylko można...

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
marca
r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.

Warsztaty twórcze z cyklu Poranne figle, psoty i żarty
dla dzieci w wieku - lat, marca
Wiosenne porządki – recyclingowe kos umy teatralne!
W marcu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru, ale zarazem marzec to najlepszy czas na rozpoczęcie wiosennych porządków. W trakcie tych porządków można znaleźć wiele przedmiotów, które są świetnym tworzywem kos umów teatralnych. Jak można je wykorzystać,
dowiedzą się uczestnicy marcowych warsztatów twórczych z cyklu
Poranne figle, psoty i żarty dla dzieci w wieku - lat. Spotkanie pod
hasłem Wiosenne porządki – recyclingowe kos umy teatralne! w sobotę, marca, poprowadzi Agnieszka Zakrzewska. Początek zajęć o godz.
.
(I grupa) i . (II grupa).
Czy macie w domu zbędne butelki, gazety, papiery, folie itp.? Zabierzcie
je na zajęcia – otrzymają drugie życie! – zachęca prowadząca zajęcia.
Jak bowiem zapewnia Agnieszka Zakrzewska, uczestnicy marcowego
spotkania Poranne figle, psoty i żarty będą …tworzyć kos umy teatralne ze
wszystkiego, z czego tylko można...
Zajęcia, które przygotowuje i prowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagog 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 dźwięków – dodaje.
Cena: zł/dziecko (opiekun bezpłatnie), zgłoszenia na warsztaty
przyjmowane są do
marca
r. Liczba miejsc ograniczona
– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Książkożercy – spotkanie z cyklu comiesięcznych spotkań
czytelniczych,
marca
Książkożercy
Książkożercy to cykl comiesięcznych spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który przybliża wartościową literaturę i rozwija zainteresowanie czytelnictwem od najmłodszych lat. Wszystkich „pożeraczy
książek” zapraszamy do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w Toruniu w środę
marca. 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 książkożerców 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, specjalistką ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych
w WOAK-u. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością teatrologiczną 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.
Wstęp wolny

Praktyczny warsztat montażysty – spotkanie z Katarzyną
Orzechowską w ramach cyklu filmoznawczego
W pierwszym rzędzie,
marca
Wyrażanie myśli i emocji
Wśród wielu elementów decydujących o artystycznym kształcie filmu
montaż jest jednym z najważniejszych. Dlatego gościem pierwszego wiosennego spotkania filmoznawczego z cyklu W pierwszym rzędzie będzie
montażystka Katarzyna Orzechowska. Spotkanie zatytułowane Praktyczny warsztat montażysty odbędzie się w środę,
marca.
Katarzyna Orzechowska podzieli się swoim doświadczeniem, …opowie
o zasadach montażowych w fabule, dokumencie oraz filmie reklamowym.

Uwrażliwi na poprawne i estetyczne patrzenie oraz wyrażanie myśli
i emocji obrazem. Uczestników czekać będą zadania, polegające m.in. na
budowaniu ciągów montażowych – mówi koordynująca cykl W pierwszym rzędzie Karolina Fordońska.
Prowadząca Praktyczny warsztat montażysty Katarzyna Orzechowska jest montażystką filmów fabularnych, dokumentalnych, reklam, wideoklipów i kampanii społecznych. Współpracuje z licznymi
studiami postprodukcyjnymi a także, jako wykładowca, z Wajda School.
Jest laureatką Nagrody Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich
za najlepszy montaż na Krakowskim Fes walu Filmowym w
roku
za film Żalanasz Marcina Sautera.
Podczas lutowego spotkania widzowie Pierwszego rzędu obejrzeli
montowany przez Katarzynę Orzechwoską film Happy Olo.
Koordynatorką cyklu W pierwszym rzędzie jest Karolina Fordońska
– filmoznawczyni i reżyserka, specjalistka do spraw filmu WOAK. Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, była stypendystką
Università degli Studi Roma Tre. Pod pseudonimem Karolina Ford
zrealizowała trzy filmy krótkometrażowe: Czemu nie tańczę na ulicach,
Prześwity i Trzech znanych P. Poprzez te spotkania, jak deklaruje, …pragnie zachęcić do doskonalenia swoich umiejętności oraz realizowania
własnych form filmowych.
Wstęp wolny!

Konkursy
- marca
r. – Eliminacje miejskie i powiatowe
. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
W trosce o dziedzictwo Reduty
Niejednokrotnie w przeszłości o Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 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 pierwszym miejscu było SŁOWO. Nie widowiskowa inscenizacja, nie scenografia
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 Limanowskiego, założycieli Reduty, stało swoistym punktem odniesienia
dla uczestników tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbywa się pod hasłem: O czym musimy pamiętać...
W stulecie powstania Reduty.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (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. Podstawowe 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 ramach 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 …przynajmniej jeden
utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę,
równocześnie w regulaminie znalazł się zapis: Utwór znany
i posiadający określony kształt wykonawczy 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 aktorskim.
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.
Przedsięwzięcie realizowane jest wieloetapowo. Eliminacje rejonowe odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu w piątek, kwietnia, ale w dniach - marca
r. Ośrodek
we współpracy z powiatowymi i miejskim instytucjami kultury w regionie przeprowadza eliminacje powiatowe . OKR: marca w Chełmnie
(w Chełmińskim Domu Kultury),
marca w Grudziądzu (w CK Teatr),
marca Brodnicy (w Brodnickim Domu Kultury) i
marca w Toruniu
(w Domu Muz). W tym roku finał wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się w Bydgoszczy. Wezmą w nim
udział laureaci eliminacji rejonowych z Bydgoszczy, Torunia
i Włocławka.
Wstęp dla publiczności na wszystkie etapy eliminacji . OKR jest
wolny.
Koncert finałowy KATAR Muzyka,

marca

Nowe trendy muzyczne w regionie
W ostatnią sobotę marca w toruńskiej Od Nowie kolejny raz spotkają się najciekawsze zespoły muzyczne i soliści z województwa
kujawsko-pomorskiego.
Szczegółowy program koncertu finałowego tegorocznych
Konfrontacji KATAR Muzyka znany będzie w połowie marca,

wszystkie informacje dostępne będą na stronie internetowej Ośrodka:
www.woak.torun.pl.
Publiczność zgromadzona w ACKiS „Od Nowa” będzie mogła
w trakcie koncertu wskazać swojego faworyta. Laureat głosowania
publiczności również otrzyma nagrodę. W tym roku pula nagród
finansowych jest nie mniejsza niż
złotych, laureat będzie też mógł
za darmo zrealizować teledysk i sesję zdjęciową przy udziale instruktorów WOAK.
W ubiegłorocznych Konfrontacjach zwyciężył trip-hopowy zespół
Dogs Head, który tworzą muzycy z Torunia i Bydgoszczy, drugie miejsce
zajęło natomiast bydgoskie trio oRety!
Wstęp wolny.

Zgłoszenia na konkurs KATAR Film, do

kwietnia

Konkurs dla filmowców z regionu
Do szóstego kwietnia niezależni filmowcy 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 filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży a także wideoklipów i innych form szeroko pojętej
sztuki filmowej oraz filmów 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 filmy dłuższe, ale – zgodnie z regulaminem Konfrontacji –
przekroczenie limitu czasu musi być uzasadnione względami artystycznymi. Filmy konkursowe mogą być zrealizowane zarówno w konwencji animacji, jak i żywego planu oraz – rzecz jasna – obie te formy
łączyć.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie poprzez formularz na stronie www.woak.torun.pl wraz z linkiem do pobrania pliku
w formacie mp h
(możliwe jest też dostarczenie filmu na płycie

DVD). Zgłaszany materiał wideo powinien mieć rozdzielczość
x
lub
x
.
Konfrontacje odbywają się dwuetapowo: na etapie preselekcji
wszystkie zgłoszone do konkursu filmy są oceniane przez komisję,
którą powołuje organizator. Do jej zadań należy wstępna wybór
najciekawszych obrazów, które zaprezentowane zostaną podczas finału
konkursu i ocenione przez jurorów.
Projekcje finałowe 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.
Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR
odbywają się w czterech dziedzinach: muzyki, filmu, fotografii i teatru.
Tematem tegorocznej edycji Konfrontacji w dziedzinie fotografii 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.

