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SZANOWNI CZYTELNICY!

Kwietniowy Biuletyn In-
formacji Kul-
turalnej zdo-

minowała tematyka teatralna i muzyczna. Piszemy o premierach
dwóch widowisk prezentowanych przez amatorskie zespoły na 
scenach teatrów, które spełniają oczekiwania grup profesjonalnych, 
także wymagających doskonałych warunków do występów. Zarówno 
Inowrocławski Teatr Otwarty, jak i włocławski Teatr Ludzi Upartych 
znakomicie te warunki wykorzystują. Niezmiernie interesującym 
wydarzeniem okazał się tegoroczny Ogólnopolski Fes  wal Małych 
Form Teatralnych Arlekinada. Prezentacje uczestników tegorocznych 
Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie 
muzyki łączy z teatrem przemyślane, staranne przygotowanie występów; 
można by nawet powiedzieć, że w większości były to kameralne formy 
estradowe, uwodzące zarówno dźwiękami, jak i tym, co muzycy 
przedstawiali, przede wszystkim sobą… 

Pisząc o wystawie fotografi i Wystaw się w CSW eksponowanej
w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, przy-
pominamy, że już tylko do  maja czekamy na zdjęcia, które wez-
mą udział w konkursie fotografi cznym Konfrontacji Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Regionu Poza obrazem. 

Kamil Hoff mann
Jerzy Rochowiak



WIARYGODNA PANI DULSKA

\\ Jerzy Rochowiak

Niespełna miesiąc po premierze 
Kopciuszka Teatr Lu-
dzi Upartych w Teatrze 

Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku 
zaprezentował nową premierę: Moralności pani Dulskiej Gabrieli 
Zapolskiej w reżyserii Jana Polaka. To kolejne – po znajdującym
się wciąż w repertuarze Teatru Rewizorze Mikołaja Gogola – przed-
stawienie mające komediowy charakter.

Moralności pani Dulskiej w scenicznej interpretacji Jana Polaka
to dramat postaci, wyrazistych, wielowymiarowych. Są żywymi ludźmi 
a nie tylko reprezentantami swojego świata, zafałszowanej moral-
ności. Swoje cechy – siebie – stopniowo odkrywają w toku zdarzeń.

Wspierani dyskretną muzyką Piotra Matuszkiewicza, skromną 
scenografi ą Doroty Główczewskiej i Dariusza Piotrowskiego aktorzy 
grają w klasycznej konwencji teatru dramatycznego, w kos  umach, które 
charakteryzują postacie. Aktorzy sprawnie, żywo, niekiedy błyskot-
liwie dialogują! Zdarzenia następują po sobie w wartkim tempie,
akcja jest klarowna, nie słabnie napięcie dramatyczne. Paradoksalnie, 
dzięki konwencji przedstawienie wydaje się świeże.

Nakryty ciemnoczerwonym obrusem okrągły stół i krzesła z jed-
nej strony, kanapa z drugiej, stolik nakryty białą serwetą, przy tyl-
nej ścianie, na której wisi kilim to wnętrze salonu w mieszkaniu
państwa Dulskich w kamienicy z początku dwudziestego wieku.
W tym wnętrzu Jan Polak portretuje panią Dulską i jej rodzinę. Skrom-
na scenografi a oraz kos  umy aktorów sytuują akcję sztuki w od-
ległej przeszłości, jednak dzięki skrótom w tekście, bezpośredniości 



aktorów i zdarzenia, i postacie, i ich kwes  e zdają się wydobywać 
z ich czasu: trudno oprzeć się wrażeniu, że to, co dzieje się na scenie 
ma tylko sztafaż minionej epoki – wydaje się, że zostało podpatrzone 
blisko, gdzieś w naszym otoczeniu, w jednym z domów z zamkniętymi
i zasłoniętymi oknami.  

Pierwszoplanową postacią jest oczywiście pani Dulska, wokół
niej kręci się świat przedstawiany na scenie. Kreowana przez Kata-
rzynę Salamończyk jest postacią wiarygodną. Trudno powiedzieć,
że jest kimś sympatycznym. Czy jednak jest antypatyczna? Co prawda 
specyfi cznie pojmuje moralność, to jednak troszczy się o zapewnienie

Teatr Ludzi Upartych, Moralność pani Dulskiej. Fot. Jerzy Rochowiak
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jak najlepszych warunków życia rodzinie, dba o jej wizerunek, twardą
ręką trzyma w ryzach współmieszkańców. Pani Dulska Katarzyny 
Salamończyk zdaje się usprawiedliwiać obłudę, uznawaną za natural-
ną, oczywistą. Gdy codzienność oswaja nas z hipokryzją, gdy żyjemy
w kulcie skuteczności, ani zakłamanie, ani skąpstwo, ani nawet 
egocentryzm włocławskiej pani Dulskiej nie wydają się odrażające. 
Surowa, zrzędliwa miota się w nocnej koszuli i szlafroku, który w pew-
nej chwili zdejmuje, żeby się nie niszczył, dyryguje innymi. Znajduje 
wsparcie i pomoc, gdy jest bezradna, a więc nie tylko ona należy do 
kołtuńskiego świata. Właściwie tylko naiwne Hesia Julii Fryżewskiej
i Mela Aleksandry Buczkowskiej są inne, bo do tego świata jeszcze
nie dorosły. Pani Dulska szukająca ratunku przed wizerunkową

Teatr Ludzi Upartych, Moralność pani Dulskiej. Fot. Jerzy Rochowiak



katastrofą, zrozpaczona, zdająca się na innych, wzbudza współ-
czucie… Umie wyjść z opresji, podnieść się z klęski, udawać, że nic 
złego się nie stało. Dziś pewnie można by powiedzieć, że to kobieta 
z charakterem, sprytna, a że obłudna… Tego od niej wymagał świat,
w którym żyła – żyje.

Zbyszek Adriana Domanowskiego, tylko na pozór inny niż pozos-
tali w świecie Dulskich, niby się buntuje, ale to sybaryta, w gruncie 
rzeczy bez poczucia odpowiedzialności. Sam nie wie co w nim jest 
autentyczne i szczere, ochoczo przystaje na rozwiązanie, dzięki które-
mu nie będzie musiał związać z Hanką, zajmować się swoim dziec-
kiem, żyć w niedostatku. To utracjusz czerpiący z zasobów rodziny.
Zrazu sympatyczny, okazuje się oślizgłym łajdakiem…

Teatr Ludzi Upartych, Moralność pani Dulskiej. Fot. Jerzy Rochowiak
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Dulski Pawła Rodeckiego wydaje się dystyngowany, jakby wy-
obcowany; umie zadbać o siebie, o swoją wygodę. On i pani Dulska
żyją w symbiozie. 

Urocza Juliasiewiczowa Katarzyny Michalskiej jest w gruncie rze-
czy podobna do swojej cioci Dulskiej, nie mniej od niej zakłamana,
i do Zbyszka, ale
też zdystanso-
wana wobec mie- 
szczańskiej moral-
ności. Czerpiąc
z życia różno-
rakie przyjemności, 
zdaje mistrzynią 
w sztuce pozo-
rów. Ma swój 
w e w n ę t r z n y 
świat, dzięki cze-
mu potrafi  być 
ironiczna wobec 
cioci.

Ci bohaterowie 
w ło ł a w s k i e g o 
przedstawienia są
rodziną. Jej praw-
dziwe życie biegnie
za zamkniętymi 
drzwiami, wobec 
życia, które toczy 
się na zewnątrz, 
czy raczej wobec 
opinii ludzi z zew-
nątrz, gdzie są lo-
kale, do których ucieka Zbyszek, jest cukiernia, do której chadza pan
Dulski, są teatry i inne przybytki miłe Juliasiewiczowej. Wewnątrz jest 

Teatr Ludzi Upartych, Moralność pani Dulskiej.
Fot. Jerzy Rochowiak



osobliwy porządek, którego strzeże strażniczka domowego ogniska 
– pani Dulska. Oczywiście, na zewnątrz jest wieś, z której przyjechała 
do miasta Hanka, jest tam ksiądz, autorytet, na którego powołuje się

Teatr Ludzi Upartych, Moralność pani Dulskiej. Fot. Jerzy Rochowiak



Tadrachowa. Wydawać by się mogło, że dom Dulskich przesiąkł zadu-
chem obłudy, ale… domownicy oddychają swobodnie. Czy są sobie 
bliscy? Hesia i Mela z pewnością, miłość do dzieci żywi pani Dulska. 
Wszystkich łączy wzajemna zależność.

Hanka Urszuli Zbonikowskiej to jedyna postać zmieniająca się na 
scenie: z pogodzonej ze swym losem wiejskiej dziewczyny przeobraża 
się w kobietę oczekującą godziwego zadośćuczynienia za krzywdę.
Zrazu nieśmiała, okazuje się kobietą zaciętą, nieustępliwą, głośno 
artykułującą żądania fi nansowego zabezpieczenia dziecka i siebie.  

Epizodyczna Lokatorka Katarzyny Maciejewskiej ujmuje urodą i 
powściągliwą elegancją, ale nie potrafi  bronić swoich racji. Zdradzona 
przez męża, próbowała popełnić samobójstwo. W zderzeniu z Dulską 
ponosi klęskę: musi się wyprowadzić z zajmowanego mieszkania. 

Żywiołowa, ekspansywna Tadrachowa Katarzyny Misiak jest wytraw-
ną mistrzynią gry, jaką jest życie: przymila się, udaje usłużność i naiwność, 
ale z uporem upodabniającym ją do pani Dulskiej stawia jej żądania 
materialnego zabezpieczenia Hanki i dziecka. 

Postacie dramatu w ujęciu aktorów Teatru Ludzi Upartych na scenie 
ujawniają swoje cechy – siebie – ale nie całkowicie. Przez to, że ich 
życie wewnętrzne, osobowości pozostają w jakiejś mierze tajemnicą, 
zaciekawiają. Ich relacje nie zostały jednoznacznie określone. Dzięki 
temu postacie wymykają się osądom, choć rzecz jasna odsłaniają fałsz
i obłudę. Ponieważ nie więzi ich czas akcji utworu, zbliżają się do 
naszej współczesności – nie jako łatwe do rozpoznania typy, ale ludzie,
z którymi mamy styczność… 

W rodzinie Dulskich konfl ikt został zażegnany. Będzie jak dotąd, 
bo nie zmieniła się pani Dulska a inni będą stosowali się do jej reguł, 
akceptowali jej postawę. I – jak mówi – znowu będzie można zacząć żyć 
po Bożemu.

Premiera Moralności pani Dulskiej odbyła się we włocławskim 
Teatrze w Międzynarodowy Dzień Teatru. Jak się okazuje, spektakl jest 
z zaciekawieniem przyjmowany przez młodzież. Inicjuje żywe rozmowy 
o postawach w kontekście utworu Gabrieli Zapolskiej i jego scenicznej 
interpretacji zespołu pod kierunkiem Jana Polaka.



POGRZEB ALBO ŚLUB

\\ Jerzy Rochowiak

Przed kurtynę wychodzi dwoje młodych ludzi. 
Przeciągają zieloną linę. Sprzeczają się: po-
grzeb, wesele, pogrzeb, wesele…

W taki sposób Inowrocławski Teatr Otwarty wprowadza widzów
w akcję spektaklu Laczek. Laczek Bobiczek na podstawie sztuki Hanocha 
Levina Zimowy pogrzeb w opracowaniu i reżyserii Elżbiety Piniewskiej. 

Kiedy podnosi się kurtyna, widać leżącą na katafalku matkę Laczka 
Bobiczka. Podnosi się i nim skona, rozmawia z synem o pogrzebie, 
który odbędzie się nazajutrz. Laczek zapewnia, że zadba o obecność 
oczekiwanych uczestników ceremonii. Śpieszy do domu cioci, by za-
prosić rodzinę na uroczystość. Budzą się matka i ojciec panny młodej. 
Przygotowani do wesela Welwecji i Popoczenki, nie otwierają Laczko-
wi drzwi: przyjąwszy wiadomość o śmierci krewnej i pogrzebie, musieli-
by odłożyć ślub, na który matka Welwecji, jak mówi, czekała całe życie. 
Wraz z rodzicami Popoczenki i młodymi w deszczową grudniową noc 
uciekają przed Laczkiem nad morze, na piknik na plaży… Na brzegu 
spotykają dwoje biegaczy: Rozenzweiga i Lichtenstein, zachęcających 
do biegania, które przedłuża życie… Ucieczka – aż na szczyty Himalajów 
– okazuje się nieskuteczna. Anioł Śmierci pozbawia życia ojca pan-
ny młodej, ojca pana młodego, Rozenzweiga…

Spektakl ujmuje motywy pogrzebu i wesela, problematykę
śmierci… Laczek marzy nie tylko o tym, by godnie pochować matkę,
ale i o swoim ślubie; niestety pójdzie za trumną samotnie, nie bę-
dzie u jego boku kochanej i kochającej żony…

Piętnaścioro uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kas-
prowicza w Inowrocławiu tworzących zespół Inowrocławskiego Teatru 
Otwartego skupiło się na pokazaniu postaci dramatu i konfl iktu: święty 



Inowrocławski Teatr Otwarty, Laczek. Laczek Bobiczek. Fot. Jerzy Rochowiak

obyczaj nakazuje pochować zmarłą Bobiczkową w określonym czasie, 
to nie wzbudza wątpliwości, jednak wyczekiwany ślub, przygotowane 
wesele trudno odłożyć… Matka pana młodego nie dopuszcza takiej 
możliwości, rodzina się z nią zgadza… 

Nieustający w próbach powiadomienia przyszłych weselników 
o pogrzebie Laczek Bobiczek trochę przypomina w swoim uporze 
Antygonę… Pochowanie matki jest dla niego najważniejsze, ale przyj-
muje zaproszenie na wesele… Narzuca się ze swoją wiadomością, nie 
zważa na to, że jest niechciany. Wierny, podporządkowany zasadom, 
obyczajowi, nie musi liczyć się z innymi. Ci zaś nie chcą, by do nich się 
zbliżył… W końcu go przyjmują… 

Laczek. Laczek Bobiczek w interpretacji inowrocławskich aktorów
to spektakl o wyparciu zasad dla osiągnięciu doraźnych celów: pomimo 
śmierci odbywa się wesele, przygotowane wielkim nakładem sił
i środków, weselnym gościem jest Laczek. Wszystko – łącznie z pogodą 
– jest nie takie, jakie miało być… Ci, którzy jeszcze nie umarli, pozostaną 



samotni, chyba nawet świeżo poślubieni Welwecja i Popoczenko. Zasa-
dy, obyczaje dawały – jak się okazało: złudne – poczucie, że rodzina
jest wspólnotą. Zapewne też dawały poczucie ładu w świecie.
Świat przedstawiony jest ponury. Został pokazany groteskowo, 

zabawne są postacie, sytuacje, dialogi… Mimo powagi Anioła Śmierci nawet 
umieranie okazuje się trywialne. Laczek. Laczek Bobiczek przecistawia 
– i paradoksalnie łączy – poważne i żartobliwe, tragiczne i komiczne, 
wesołe i smutne… Wydawałoby się, że niewiele tu do śmiechu, a jest 
zabawnie… Przedstawienie jest opowieścią o współczesnym człowie-
ku, odrzucającym tradycję dla zdroworozsądkowego pragmatyzmu, choć 
to ona porządkowała rzeczywistość, określała międzyludzkie relacje.

Inowrocławski Teatr Otwarty, Laczek. Laczek Bobiczek. Fot. Jerzy Rochowiak
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Prowadzeni przez Elżbietę Piniewską młodzi aktorzy zaciekawiają 
postaciami, odsłaniają ich osobowości. Kreując postacie, uwypuklają 
przeciwieństwa. Zachowując powagę, nadają bohaterom rysy kome-
diowe. Dzięki temu pokazują ich dwoistość: to ludzie tylko pozornie 
kierujący się ku innym, w istocie każdy zwraca się ku sobie samemu; 
zabiegają o wiarygodność, mając świadomość iluzoryczności wzajem-
nych relacji… Nie tak miało być – mogłaby powiedzieć każda z postaci.

Dla charakterystyki postaci ważne są kos  umy aktorów. Skromne, 
uzewnętrzniają najistotniejsze cechy bohaterów dramatu. Żywym 
scenicznym dialogom dobrze służy skromna scenografi a; to właściwie 
tylko wielofunkcyjny spory prostopadłościan: katafalk, wzniesienie, 
trybuna… Pomaga aktorom tworzyć sceniczne sytuacje, zarazem – dzięki 
światłom, które precyzyjnie prowadzi Jarosław Sopoliński – określa 
miejsca zdarzeń, zarówno wnętrza, jak i przestrzenie otwarte.

Kompozycja scen i sekwencji zaleca się urodą scenicznych obrazów 
puentujących kolejne zdarzenia. Akcja jest zajmująca, nie maleje 
zaciekawienie – i dramaturgiczne napięcie. 



Na potrzeby licznego zespołu Elżbieta Piniewska precyzyjnie 
opracowała tekst utworu, odważnie, ale i powściągliwie dokonując 
skrótów. Zainscenizowała utwór, nie lekceważąc suges  i, którą autor 
zawarł w oryginalnym tytule dramatu: Zimowy pogrzeb, burleska
w ośmiu odsłonach. Spektakl jest raczej groteską, co wyznacza
sposób gry aktorów. 

Laczek. Laczek Bobiczek to widowisko dynamiczne. Aktorzy są 
i skupieni, wyciszeni, i żywiołowo ekspresyjni… Większość scen 
rozgrywają – i dialogują – w ruchu: są wobec siebie, w relacjach, 
nadając znamiona prawdopodobieństwa temu, co postacie udają…
Na premierowym spektaklu niektórzy mówili niekiedy zbyt śpiesznie, 
grali zbyt ekspresyjnie. Należy tu podkreślić: dla widzów, którzy zajęli
w inowrocławskim Teatrze Miejskim wszystkie miejsca, także na 
balkonach. I przyjęli przedstawienie entuzjastycznie!

Inowrocławski Teatr Otwarty, Laczek. Laczek Bobiczek. Fot. Jerzy Rochowiak



Po raz siedemnasty przyjechali do Inowrocławia 
z całego kraju młodzi twórcy teatru wraz 
ze swymi artystycznymi opiekunami na

Ogólnopolski Fes  wal Małych Form Teatralnych Arlekinada, który 
odbywał się w dniach -  marca w inowrocławskim Teatrze 
Miejskim. Pokazali dziewięć przedstawień odsłaniających sceniczne 
zainteresowania młodych ludzi. Każdy spektakl miał inną formę, zawsze 
podporządkowaną podejmowanej tematyce i problematyce. 

Teatr Nieskromny z II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie pokazał spektakl Zabić ją 
według opracowanego z zespołem scenariusza Barbary Święcickiej, 
zarazem reżyserki przedstawienia. Młodzież zainspirowało zdjęcie
z egzekucji cyrkowej słonicy w amerykańskim miasteczku Erwin
w  r. W scenariuszu zespół ujął wydarzenia autentyczne oraz 
wymyślone. Wstrząsała relacjonowana przez reporterów, oglądana 
przez mieszkańców Erwin scena egzekucji. Słonicę powieszono na 
łańcuchach, które się zerwały… Mary spadła, połamała kości… Po
raz wtóry użyto podwójnych łańcuchów. W drugiej sekwencji miesz-
kańcy Erwin opowiadali o zdarzeniu: byli jego świadkami, ale nikt
nie widział wszystkiego… Młodzi aktorzy wyobrazili sobie rozprawę 
sądową, próbę obrony słonicy: zabity był niedoświadczonym 
opiekunem… Wyobrazili sobie spór wśród ławników, przekupstwo, 
naciski, wreszcie jednomyślność… W kolejnej sekwencji po latach 
powraca się do egzekucji pod hasłem: przeżyjmy to jeszcze raz. Na ekra-

ARLEKINADA .
INOWROCŁAWSKIE TEATRALNE ŚWIĘTO

\\ Jerzy Rochowiak



nie pojawiają się słonie dzikie, cyrkowe – i napisy relacjonujące
egzekucję. Odzywają się współcześni mieszkańcy Erwin: potomkowie 
uczestników zdarzeń z  r. Są wśród nich walczący o prawa zwie-
rząt, ale i po latach czerpiący zyski z wydarzenia: ktoś ma sklep
z gadżetami ze słoniami, ktoś prowadzi stoisko z grą: wisi słonik,
kto przestrzeli sznurek, wygrywa słonika… Jednej z kobiet śni się dzia-
dek, mówi: wszystko będzie jak być powinno, bo tak jest urządzony ten 
świat. 

Aktorzy grali, posługując się kukłami ugniecionymi z papieru 
pakowego. Podobne do siebie papierowe szare postacie sugerowały,
że społeczność miasteczka jest wspólnotą albo… tłumem. Wbrew

Teatr Nieskromny, Zabić ją. Fot. Łukasz Goczkowski



nazwie Teatru, aktorzy byli na scenie skromni, skromna też była 
inscenizacja, przemyślana, dająca młodym ludziom swobodę w kreo-
waniu postaci. Kolejne sekwencje zaciekawiały, wciągały w przedsta-
wiany świat – i go dookreślały. 

Poprzez konstrukcję przedstawienia, naturalność w kreowaniu 
postaci młodzi aktorzy zadali pytania o moralność, o postawy ludzi
– w sposób zawierający osąd. Sami pozostawali powściągliwi, nawet 
chłodni, nie komentowali tego, co pokazali. Wzruszali losem Mary, bez-
radni wobec nieczułości ludzi sprzed stu lat i z naszej współczesności. 

Wykonanie egzekucji na słonicy wydaje się dziś okrutne i bez-
myślne (egzekucje zwierząt zdarzały się w przeszłości). Choć nie

Teatr Nieskromny, Zabić ją. Fot. Łukasz Goczkowski



wprost, aktorzy kierowali swoje myśli do każdego z widzów, jakby
z każdym nawiązali intymną łączność. 

Zabić ją to przedstawienie gorzkie: o głupocie, okrucieństwie, 
literalnym odczytywaniu przepisów prawa, biznesowej bez-
względności. Tragedia sprzed lat wciąż daje się dobrze sprzedawać, 
wspominana egzekucja jest atrakcją dla rzesz turystów, więc miasteczko 
żyje z zabicia słonicy…

Teatr Ekspozycja  z Młodzieżowego Domu Kultury nr  w Poznaniu 
pokazał spektakl Za daleko do brzegu według scenariusza i w reżyserii 
Adama Brzezińskiego. Młodzi ludzie pokazali rodzinne relacje, 
opowiadając o ojcu, który porzucił rodzinę, matce, która mówiła, że 

Teatr Avis, Parafanały. Fot. Jerzy Rochowiak



Teatr Bez (pre)Tekstu, Ciało ciał. Fot. Jerzy Rochowiak



Teatr Zamiast, Kartoteka rozrzucona. Fot. Jerzy Rochowiak



będąc urzędnikiem bankowym, zginął podczas napadu… Bohaterowie 
sceniczni to rodzeństwo, które żyło na pograniczu prawdy i fi kcji…
Żyli w biedzie, matka zmagała się ze swoimi problemami, być może
była chora psychicznie … Nie mówili o sobie wprost, starali się 
przed sobą udawać, że ich dzieciństwo jest takie, jakiego by chcieli… 
Stopniowo odsłaniali obraz rzeczywisty… Próbowali sobie radzić, choć 
jak stwierdzali: cały świat nas z tym zostawił. Byli sobie bliscy, nawza-
jem troszczyli się o siebie. 

Zabić ją i Za daleko do brzegu to przedstawienia zbliżone formą 
teatralnej narracji, niedopowiedzeniami, prostotą przedstawiania
świata, mające u podstaw społeczną wrażliwość – i do niej się od-
wołujące. Poruszały, wzruszały.  

Teatr Bez (pre)Tekstu z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu zaprezentował Ciało ciał według sce-
nariusza Wiesławy Wójcik, w reżyserii Wiesławy Wójcik i Anny 
Rozmianiec. Zostało skomponowane z e  ud, które tworzyli młodzi 
ludzie. Ubrani w stroje gimnastyczne, na początku w rytmie 
pozytywkowej muzyki pokazali ciało złożone z ciał poruszających
się jak zmechanizowane marionety. Już introdukcja zaznaczyła znacze-
nie zespołowości w konstruowaniu widowiska. W zgrabną całość
złożyły się sceny i scenki na temat ciała, także… martwego. Były one 
dowcipne, zabawne, choć niektóre nieco… makabryczne. Ciało ciał można 
określić jako czarną komedię, która okazała się przypowieścią o życiu,
które choćby długie, zawsze będzie krótkie. Tak nagle… Już dlatego nale-
ży dbać o ciało, troszczyć się o nie, zachowywać je w dobrej formie.

Teatr Avis z Nowosolskiego Domu Kultury w Nowej Soli zauroczył 
urodą Parafanałów według scenariusza Alicji Chyżak-Fitas i zespołu,
w reżyserii Alicji Chyżak-Fitas, Katarzyny Niemiec i zespołu, opraco-
waniu muzycznym Katarzyny Niemiec i Przemysława Niemca, 
opracowaniu plastycznym Alicji Chyżak-Fitas i Katarzyny Niemiec.
Jak wyznawali twórcy spektaklu, zafascynowani kulturą ludową
i słowiańską, mitologią prasłowiańską, znaleźli inspirację w widowis-
kach Żniwa poznańskiego Polskiego Teatru Tańca i Preludium sło-
wiańskie zespołu nowohuckiego Art Color Ballet. Bohaterami 



Teatr Cedeen, Raz dokoła. Jerzy Rochowiak



Parafanałów są ludzie i wiły, czyli tańczące na uroczyskach bogunki, 
dziwożony, rusałki, syreny… Tematem widowiska jest niemożliwa miłość 
wiły Wilejki i wiejskiego chłopca Janka. Z głównym wątkiem tematycz-
nym splatają się sceny z życia wił, życia wiejskiego… Na początku
spod namiotu z nie całkiem przezroczystej folii wydostają się dziew-
czyny w ciemnooliwkowych sukienkach i rajstopach… Wiły namawiają 
ludzi do kołysania, kuszą… Ludzie mają swoje zajęcia gospodarskie;
jest tu scena, w której aktorzy wypowiadają zapisane – w Księdze 
henrykowskiej –  pierwsze polskie zdanie: Day ut ia pobrusa, a   
oziwai…

Sceniczne działania i obrazy, śpiewy uwodziły niczym urodziwa
wiła… Na przykład tarki do prania dźwięczały, jedna posłużyła jako 
kołyska – tuliła ją jedna z dziewczyn… Poruszała scena topienia Wilejki 
w cebrze, zaciekawiała scena rozciągania rajstop i duszenia Janka… 
Poszczególne sceny były zarazem metaforyczne i zmysłowe… 

Miłość wiły i chłopca jako główny tematyczny wątek Parafana-
łów dała zespołowi możliwość wykorzystania w spektaklu różno-
rakich pomysłów scenicznych, scenicznych efektów, zauroczenia 
teatralną urodą, przede wszystkim sceniczną plastyką, także plastyką 
ruchu, przestrzenią dźwiękową, zwłaszcza śpiewami… Wyzwoliła też 
inwencję twórczą młodych ludzi, urzeczonych słowiańszczyzną. 

Wyjaśnić trzeba czym są tytułowe parafanały. Słowo pochodzi 
z języka łacińskiego: paraphernalia; oznacza osobisty majątek żony 
wnoszony do małżeństwa poza posagiem. Jak mówili młodzi aktorzy, 
parafanały Wilejki to wszystko, co ma w sobie: miłość. 

Teatr Zamiast z Gminnego Ośrodka Kultury Sezam w Tarnowie 
Podgórnym zaprezentował Kartotekę rozrzuconą Tadeusza Różewicza 
w reżyserii Grażyny Smolibockiej, opracowaniu muzycznym Jarka 
Krawczyka i muzycznym Agnieszki Gierach. Przestrzeń gry wyznacza-
ło piętrowe łóżko, tłem były płaty folii ciemnoszarej, niebieskiej, które 
się podnosiły, przedstawiając ludzką sylwetkę, drzwi, a także jakby 
ścianę z wyciętymi otworami, w których pojawiały się głowy aktorów. 
Grali, tonując ekspresję sceniczną, poprzez jednolitość czy jednostaj-
ność kolejnych scen, uwypuklając absurd przedstawianego świata.



Utwór Tadeusza Różewicza umożliwił zespołowi wyartykułowa-
nie myśli o Polsce, polskim losie, siermiężności, fragmentaryczności, 
o problemach z tożsamością… Były tu sceny na pozór realistyczne, 
komediowe, satyryczne…

Teatr Cedeen z Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Kozara-
Słobódzkiego w Świdnicy wystawił fragmenty Wesela Stanisława 
Wyspiańskiego według scenariusza i w reżyserii Joanny Chojnowskiej. 
W barwnym spektaklu Raz dokoła zespół przyglądał się społeczności 
zgromadzonej w chłopskiej chacie. Młodzi aktorzy w strojach ludowych, 
w kos  umach „z epoki” zgrabnie tańczyli, żywo dialogowali. Uwagę 
przyciągały kreowane przez nich postacie, prezentujące w dialogach 
– gdy tańczący zatrzymywali się i pozostawali w bezruchu – nie tylko 
poglądy, ale i konfl ikty wynikające z charakterów, z sytuacji… Co ważne: 
młodzi ludzie znajdowali własne klucze interpretacyjne do postaci! Na 
przykład Pannę Młodą zdawało się irytować, że Pan Młody nie zna 
chłopskich obyczajów i zwyczajów, zwracała się do niego oschle… Nie 
sprawiała wrażenia łagodnej młodej żony… Zjawiskowością, przenikliwą 
inteligencją przyciągała uwagę Rachela… Mieszkańcy wsi zdawali się 
pobłażliwi wobec gości z miasta… 
Świdnicka młodzież pokazała nie kolorowe obrazki zaczerpnięte 

z dramatu Stanisława Wyspiańskiego a własną interpretację utworu. 
Dowcipne Raz dokoła ujmowało świeżością spojrzenia na świat 
przedstawiony w Weselu. 

Teatr Matysarek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Złotowie pokazał  demonów Witkacego
według scenariusza i w reżyserii Andrzeja Motaka, opracowaniu 
muzycznym Barbary Michalec i Mai Piękoś, plastycznym Adriany 
Wasińskiej i Marii Kucharz. Przestrzeń sceniczną określało wielkie 
płótno nawiązujące do malarstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza;
z barwnych plam wyłaniały się twarze osób przez niego portreto-
wanych. Z boku stał fortepian. Panneau sprawiało wrażenie mixu 
fragmentów obrazów. Podobna była materia tekstowa. Witkacy wraz 
z Malarką powoływał do scenicznego istnienia bohaterów dramatów 
wraz z ich kwes  ami. To jakby mix fragmentów dialogów. Przed obra-



Teatr Matysarek,  demonów Witkacego. Fot. Jerzy Rochowiak



Kamil Żebrowski, Kochany Panie Ludwiku. Jerzy Rochowiak



zem postacie dyskutowały, niekiedy dowcipnie. Były sceny z forte-
pianem, z gitarą… 

Mam wrażenie, że wybrane fragmenty dramatów nie złożyły się
w spójną całość, nie pokazały Witkacego ani jako dramaturga, ani
jako fi lozofa, ani jako malarza… Przebijały się niektóre kwes  e, jak 
Bunt się rodzi z Szewców. Ale też złotowski Matysarek postawił sobie 
niezwykle trudne zadanie: zainscenizowania utworów Witkacego, 
pokazania własnego odczytywania jego dramatów – dziś, u schyłku 
drugiej dekady XXI wieku.

Niezmiernie ciekawą postać kreował Kamil Żebrowski, aktor Teatru 
Trupa z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie
w monodramie Kochany Panie Ludwiku według scenariusza – na 
podstawie autobiografi i Ludwika Sempolińskiego Druga połowa
życia – i w reżyserii Jolanty Tomasiewicz. Zdumiewać może zaintereso-
wanie młodego człowieka postacią mistrza polskiej sceny i śmiałość 
zamysłu: zagrania go. Impulsem było odziedziczenie przez Kamila 
Żebrowskiego pamiątek po Ludwiku Sempolińskim, m.in. cylindra. 
Jak się okazało, mimo młodego wieku dysponuje on umiejętnościami, 
które predestynują go do interpretacji ról Ludwika Sempolińskiego. 
Zaśpiewał – nie naśladując a interpretując – najbardziej chyba znaną 
piosenkę Sempolińskiego: Ach ten wąsik. W pierwszoosobowej nar-
racji młody aktor opowiadał o życiu Ludwika Sempolińskiego, skupiając 
się na wybranych epizodach.

Kamil Żebrowski – wspomagając się kilku rekwizytami, m.in. dwo-
ma walizkami, wspomnianym cylindrem, laseczką – skupiał na sobie 
uwagę, stworzył na scenie i postać, i jej świat.

W skupieniu młodzi aktorzy chrostkowskiego Teatru Talia kreowali 
rzeczywistość w Elikii według Grzechotu kości Susanne Lebeau w reży-
serii Anny Gołębiewskiej-Polak – pisałem o tym spektaklu w Biuletynie 
Informacji Kulturalnej nr / , pisał Kamil Hoff mann w Biuletynie
nr / .

Jury w składzie Marta Nieradkiewicz, Tomasz Wasilewski i autor
tego tekstu przyznało pierwszą nagrodę Teatrowi Nieskromnemu
za spektakl Zabić ją, drugą nagrodę Teatrowi Avis za Parafanały,



trzecią nagrodę Teatrowi Bez (pre)Tekstu za Ciało ciał, wyróżniło
Teatr Talia za Elikię i Teatr Ekspozycja za spektakl Za daleko do brzegu. 
Nagrodę dla najlepszego reżysera otrzymały Wiesława Wójcik i An-
na Rozmianiec, nagrodę za scenografi ę Alicja Chyżak-Fitas i Kata-
rzyna Niemiec. Nagrody aktorskie otrzymali Kamil Żebrowski
i Julia Rompalska z Teatru Avis. 

Jury Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia w składzie 
Martyna Konieczna, Nikola Nowak i Marek Michalski nagrodziło Teatr 
Bez (pre)Tekstu, Kamila Żebrowskiego i Julię Rompalską z Teatru Avis. 
Jury Inowrocławskiego Teatru Otwartego w składzie Daria Jarosz, 
Lulia Krzesińska, Anna Piniewska i Jakub Szyperski nagrodziło Teatr 
Nieskromny, Kamila Żebrowskiego i Oliwię Cisek z Teatru Avis. 

Anonimowy Przyjaciel Arlekinady nagrodził Teatr Nieskromny.
Teatralna młodzież wzięła udział w warsztatach pantomimy, które 

prowadził Mateusz Kowalski – aktor Wrocławskiego Teatru Panto-
mimy im. Henryka Tomaszewskiego oraz w warsztatach Wykorzystanie 
technik wideo w teatrze, które prowadził Dawid Kozłowski – doktorant
w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Na zakończenie Fes  walu koncert Moje boskie Buenos wykonał 
Damian Ukeje. 

Dla ponad stu uczestników siedemnastej Arlekinady Fes  wal był
– jak podkreślali – teatralnym świętem. Oglądali swoje spektakle, roz-
mawiali o nich. Z aktorami i instruktorami omawiali przedstawienia
jurorzy. Ponadto miejsca na widowni zajmowali inowrocławianie 
zainteresowani sztuką teatru. Na świąteczny nastrój dwóch 
fes  walowych dni wpływała troska o zespoły pomysłodawczyni 
Arlekinady, kierownika artystycznego Fes  walu Elżbiety Piniewskiej,
a także znakomita organizacja spotkania przez Kujawskie Centrum
Kultury i I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu.  

Patronat nad Fes  walem objęli Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Ino-
wrocławia Ryszard Brejza.



NIKT NIE TĘSKNI ZA GARAŻEM

\\ Kamil Hoff mann

W ostatnią sobotę marca w to-
ruńskiej Od No-
wie spotkali się

najlepsi wykonawcy różnych gatunków szeroko pojętej muzyki
popularnej z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Od kilku-
nastu lat Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej
Regionu w dziedzinie muzyki odbywają się dwuetapowo: najpierw 
zainteresowani udziałem w konkursie twórcy przedstawiają nagrania 
demo i na tej podstawie najciekawszych wykonawców organizator 
– Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu – zaprasza 
do prezentacji na żywo podczas koncertu fi nałowego. Jak jednak 
przyznał Mariusz Składanowski, juror konkursu uczestniczący zarówno
w etapie preselekcji, jak i oceniający muzyków występujących pod-
czas fi nału: …były zespoły, które bardzo dobrze brzmiały nagraniach,
ale podczas koncertu na żywo rozczarowały. Wykorzystując możliwości, 
które stwarza profesjonalne studio nagraniowe oraz doświadczony 
producent muzyczny, młode zespoły nagrywają profesjonalnie brzmią-
ce piosenki, które z powodzeniem mogłyby znaleźć się na playlistach 
popularnych rozgłośni radiowych, ale dopiero scena weryfi kuje ich 
rzeczywisty poziom artystyczny.

Laureatem tegorocznego konkursu KATAR Muzyka został zespół 
Sigals z Bydgoszczy, doceniony przez jurorów za profesjonalne po-
dejście zarówno do materii czysto muzycznej, jak i do wizerunku 
scenicznego. Wyjątkowo trafny wydaje się komentarz jednego
z jurorów, Tymona Tymańskiego: …zespół, który wygrał może nie do
końca odpowiada moim gustom muzycznym, ale brzmiał w pełni zawodowo



i stąd mój szacunek dla nich za podejście do tego, co robią: „skoro nie
możemy zbawiać świata, to chociaż zarabiajmy pieniądze”.

Występ laureatów muzycznego KATAR-u dopracowany był w każ-
dym detalu. Doskonali instrumentaliści (klawiszowiec Paweł Wiś-
niewski oraz gitarzyści: Jakub Andrzejewski i Wojciech Chmielewski)
ze swobodą zagrali świetne kompozycje Pawła Wiśniewskiego. Muzy-
czny show napędzała funkowa sekcja rytmiczna (Piotr Szczepańczyk 
– bass i Marcel Witkowski – perkusja), a występ w spójną całość spięła 
kipiąca energią Ewa Rutkowska – wokalistka, którą wspierał dwu-
osobowy chórek: Karolina Grala i Joanna Kulasza.

Sigals określają swoją
twórczość jako funk’n’roll, 
ale jakakolwiek próba jedno-
znacznego szufl adkowania 
tego występu wydaje się 
bezcelowa. To po prostu do-
bre popowe piosenki, bardzo 
nowoczesne, ale równo-
cześnie silnie nawiązujące do
tradycji, szczególnie do lat

., gdy jedną ze stolic 
muzyki rozrywkowej było 
północnoamerykańskie De-
troit, skąd na cały ówczesny 
świat promieniowała naj-
bardziej nowoczesna odmiana 
„czarnej” muzyki: funku, soulu  
czy – używając współczes-
nej nomenklatury – r’n’b.

Zespół Sigals to nie tylko 
świetnie napisana i dos-
konale wykonana muzyka. 

Istotnym elementem KATAR-owego występu była również pomysło-
wa choreografi a wokalistek, zaś muzycy wyszli na scenę z pełną 

Ewa Rutkowska – wokalistka zespołu Sigals.
Fot. Stanisław Jasiński



świadomością po co to robią. Artyści byli swobodni, występowali przed 
publicznością i dla publiczności, na co również zwrócił uwagę Tymon 
Tymański: …zespół podobał mi się wykonawczo: były fajne aranże, każda 
nuta się zgadzała, była zabawa, radość. To był gotowy projekt. Podobne 
zdanie wyraził również Jacek Bryndal: …wygrał zespół – jeżeli chodzi 
o poziom wykonawcy – kompletny, chociaż gusta mogą być różne i nie 
każdemu musi taka stylistyka odpowiadać.

Werdykt jury tegorocznego KATAR-u muzycznego potwierdza 
trendy, które od pewnego czasu można było obserwować w sferze 
szeroko pojętej muzyki rozrywkowej. Tymon Tymański mówi wprost: 
…rock and roll i piosenki związane z postrockiem przestają być nośnikiem 
buntu, jakichś ważkich, esencjonalnych treści i martwi mnie to. Być może 
jest to znak czasów. W opoce opisywanej przez Leopolda Tyrmanda
to jazz był owym nośnikiem buntu, a dziś (wyłączywszy może 
najbardziej awangardowe formy free improvisa  on) jest kojarzony 
raczej z establishmentem, a nawet próbuje się go zaliczyć do zjawisk 
kultury wysokiej. Podobny los być może staje się właśnie udziałem 
muzyki rockowej, a sztandar buntowników podnoszą dziś głównie 
raperzy. Zatem może czas najwyższy, aby szczerość przekazu nie była 
już głównym z kryterium oceny muzyki rozrywkowej. Zamiast owej 
szczerości werdykt jury tegorocznego KATAR-u zdaje się doceniać 
przede wszystkim profesjonalizm wykonawców, którego przejawami są 
np. szacunek do odbiorców albo dążenie wykonawców do perfekcji.

Takie profesjonalne podejście do wykonywanej muzyki cecho-
wało także laureatów drugiego miejsca: bydgoski duet Smugy, który 
tworzą wokalistka Małgorzata Żwikiewicz i instrumentalista Hubert 
Sztylka. Oboje dysponują dużą kulturą muzyczną, dzięki czemu ich 
melancholijne ballady z pogranicza elektroniki i postrocka zabrzmiały 
interesująco i znacząco wyróżniały się na tle innych wykonawców.

Smugy eksplorują zupełnie inne obszary muzycznej wrażliwości,
niż zwycięzcy, dlatego trudno oczekiwać od bydgoskiego duetu tak
samo natężonej ekspresji czy scenicznej żywiołowości. Zamiast tego 
podczas krótkiego występu – składającego się z dwóch utworów –  
udało się Smugy’om stworzyć wyjątkowo nastrojową atmosferę. Wśród 



wszystkich artystów uczestniczących w fi nale tegorocznego KATAR-u
muzycznego to właśnie Smugy są zespołem najbardziej wszech-
stronnym. Doskonale odnajdą się zarówno na scenie klubowej, jak
i występując na dużym fes  walu. Już krótka prezentacja w Od
Nowie dowiodła, że Małgorzata Żwikiewicz i Hubert Sztylka to arty-
ści obdarzeni talentem, potrafi ący pisać niebanalne utwory i przekonują-
co wykonać je na żywo. Znany KATAR-owej publiczności z występów
z grupą Killed By Car Sztylka jest wszechstronnym mul  -
instrumentalistą. Na precyzyjnie utkaną przez niego dźwiękową
fakturę złożyły się zarówno modyfi kowane brzmienia gitary elektrycz-
nej, jak i instrumentów elektronicznych, które w sumie stworzyły 
wyrazistą, spójną i inteligentnie skomponowaną całość.

Zwycięzca ubiegłorocznego KATAR-u, oraz laureaci dwóch 
pierwszych miejsc w tegorocznym konkursie są dowodem, że szeroko 

Duet Smugy. Fot. Stanisław Jasiński



pojęte nowoczesne brzmienia zaczynają dominować w przestrzeni 
muzyki rozrywkowej, jednak pojawiają się też wśród zwycięzców 
zespoły stricte rockowe. Rzetelną, typowo brytyjską muzykę gitarową 
zaproponował publiczności i jurorom zespół Fever Pitch z Rypina. 
Jurorzy zwrócili szczególną uwagę na wokalistkę grupy – Natalię 
Mikołajską, której wyjątkowa formuła interpretacyjna, kojarząca się 
słuchaczom i jurorom z britpopem doskonale współbrzmiała z muzyką 
rypińskiego zespołu, ale wydaje się, że to ona skradła show swoim 
kolegom. Nagrodę publiczności otrzymał z kolei toruński zespół
Widoki. W tym zespole również wokalista stał się niewątpliwym 
frontmanem, na którym zogniskowała się uwaga słuchaczy. Wokal 
Michała Juszkiewicza cechuje nie tylko czysty śpiew i wyjątkowo ciepła 
barwa głosu. Uwagę zwróciły również jego niebanalne – pomimo 
lekkiej formy – teksty. Posługując się nieoczywistą metaforyką, Michał 
Juszkiewicz stworzył mądre opowieści o miłości, o tym, jak na miłość 
patrzą współcześni dwudziestoparolatkowie, jak pojmują uczucia.

Oprócz nagród w tym roku jurorzy przyznali wyróżnienia dwu 
zespołom z Bydgoszczy: Infl ic  on i Sielska. Oba są już dobrze znane 
publiczności KATAR-u. Groove-metalowy Infl ic  on wystąpił pod-
czas fi nału Konfrontacji pięć lat temu. W międzyczasie zespół
uformował swój muzyczny styl; nie rezygnując z najcięższego 
brzmienia, wprowadzili do swoich kompozycji fi nezję i precyzję 
wykonania. Oczywiście wciąż twórczość Infl ic  on mieści się
w obszarze najostrzejszych odmian muzyki metalowej.

Inną niszę gatunkową wypełnia grająca reggae formacja Sielska, 
którą pamiętają być może uczestnicy KATAR-u z roku . Wówczas 
zespół ten wystąpił w zacznie większym składzie, m.in. z towarzysze-
niem sekcji dętej blaszanej. Swoistym znakiem czasów jest rezygnacja
z żywych muzyków i zastąpienie podczas tegorocznego występu
trębacza czy puzonisty syntezatorem. Muzyka, którą proponują 
bydgoszczanie to nowoczesne reggae, łatwo wpadające w ucho
i wręcz zmuszające słuchaczy do mimowolnego kołysania.

Chociaż gatunkowo więcej dzieli niż łączy dwie wyróżnione przez 
jurorów formacje, przyznać trzeba, że zarówno Sielska, jak i Infl ic  on 



konsekwentnie podążają własną drogą, nie fl irtują z komercją, ale
kierują swoją twórczość do – być może mniej licznego, ale wiernego 
– grona fanów.

W tym roku w organizowanym przez WOAK konkursie KATAR 
Muzyka wzięło udział  wykonawców: zespołów i solistów – tyle 
zgłoszeń wpłynęło do organizatora na początku roku. Z tej grupy 
wyłoniono trzynastu fi nalistów, którzy  marca zaprezentowali
się na scenie toruńskiej Od Nowy. Z pewnością możliwość zagrania
na zajmującej wyjątkowe miejsce w historii polskiej muzyki 
rockowej scenie jest dla prezentujących się artystów nagrodą.
Obok wymienionych powyżej laureatów Konfrontacji podczas
fi nałowego koncertu wystąpiło siedmioro artystów czerpiących 
inspirację z różnych źródeł muzyki i sytuujących się w różnych obsza-
rach gatunkowych. Tradycyjny, rzetelnie zagrany rock zaproponowały  
zespoły Euphorizone z Gniewkowa i GOOOD z Chojnic oraz Byd-
goszczy. W stronę eksperymentu, muzyki improwizowanej kierują 

Fever Pitch. Fot. Stanisław Jasiński



się młodzi torunianie z tria In The Van. Zespół tworzą: Szymon Kuras
(gitara i wokal), Klaudia Piątkowska (gitara basowa) i Antek Różański 
(perkusja). Krótki występ In The Van pokazał, że młodzi, niespełna 
dwudziestoletni muzycy nie boją się eksperymentu, nie chcą nikogo 
naśladować. Z pewnością toruńskie trio jeszcze nie raz zaskoczy 
publiczność, gdyż to w nich, jak się zdaje, tkwi największy potencjał. 
Klimat bardów z okresu rewolucji dzieci-kwiatów przywołała or-
miańska artystka Ani Nikoghosyan. Śpiewając tylko z akompaniamen-
tem gitary akustycznej przeniosła na chwilę publiczność w sferę muzyki 
subtelnej i poetyckiej, lecz równocześnie niebanalnej i nowoczesnej. 
Melancholijny, refl eksyjny nastrój cechował z kolei muzykę
bydgoskiego kwartetu Long Lonely Winter. Wokalistką i liderką
zespołu jest – znana z nagrodzonego zespołu Smugy – Małgorzata 
Żwikiewicz. Towarzyszą jej: Daria Granowska (gitara elektryczna), 
Joanna Olczyk (wiolonczela) i Michał Doliński (instrumenty klawiszowe). 
Poruszając się pomiędzy nastrojową elektroniką, niekiedy nawet 
ambientem, a indie-popem Long Lonely Winter tworzą muzykę 
atrakcyjną dla słuchacza, ale raczej trudną do prezentacji na fes  walach 
takich jak KATAR Muzyka. Do zbudowania odpowiedniego nas-
troju wśród publiczności trzeba zapewne więcej czasu, również
dlatego, że umożliwiłoby to swoistą teatralizację występu.

Dwa instrumentalne utwory zagrał Krzysztof Wachowski z Grębo-
cina. Obdarzony niemal nadludzką wirtuozerią gitarzysta zagrał dwa 
heavy-metalowe utwory, w których zaprezentował próbkę swoich 
nadzwyczajnych umiejętności instrumentalnych. Ponieważ artysty 
nie wspierała żadna sekcja rytmiczna, solowym popisom gitarzysty 
towarzyszył nagrany podkład. Zapewne w zespole, współtworząc 
muzykę z żywymi ludźmi, mógłby Krzysztof Wachowski dzięki 
efektowi synergii wykreować ciekawsze i bardziej porywające utwory.
Niejako z zewnątrz, spoza świata rocka i muzyki popowej przybył
na Konfrontacje Minerau – toruński raper, którego występ udowod-
nił, jak szerokie spektrum mieści się w określeniu Muzyka i jak
różnych wykonawców usłyszeć można podczas fi nałowego koncertu 
KATAR Muzyka.



Po części konkursowej jurorzy – Tymon Tymański, Jacek Bryndal,
Erwin Regosz i Mariusz Składanowski – udali się na obrady, przed 
publicznością zgromadzoną w Od Nowie wystąpił zaś laureat 
ubiegłorocznego KATAR-u, toruńsko-bydgoskie trio Dogs Head. Zes-
pół udowodnił, że tamten werdykt nie był bezpodstawny. Szkoda tylko, 
że był to ostatni koncert zespołu, który na dłużej zawiesza działalność.

Zarówno laureaci z ubiegłego roku, jak i zwycięzcy tegorocznej edycji 
to zespoły czerpiące z tradycji muzyki rozrywkowej, ale równocześnie 
brzmiące bardzo współcześnie i w pełni wykorzystujące nowoczesne 
technologie w twórczości i w kreowaniu swojego wizerunku scenicz-
nego. Wydaje się, że czasy „muzyki garażowej” bezpowrotnie odeszły. 
Laptop stał się już pełnoprawnym instrumentem muzycznym, na równi 
z gitarą. Przesterowane gitary przestają ekscytować publiczność, która 
w miejsce buntu (nota bene niekiedy tylko pozorowanego) oczekuje 
przede wszystkim muzyki. Przemyślanej, poszukującej i intrygującej…

Widoki. Fot. Stanisław Jasiński



W miesiącu p o p r z d z a j ą -
cym pierwszo-
majowe Święto 

Pracy w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
była prezentowana wystawa Zawodowcy i hobbyści. Jej tematem
byli ludzie pracujący. Pokazane zostały obrazy w różnych technikach 
malarskich i grafi ki, również w różnych technikach, przedstawiające 
ludzi, którzy pracują. Na kilku pracach widać odpoczywających.

Uwagę młodych plastyków przyciągnęli ludzie najrozmaitszych 
profesji, wykonujący różnorakie prace, z niezmiennym zadowole-
niem. Praca sprawia przyjemność stolarzowi, kowalowi kującemu
żelazo w kuźni i przed nią podkuwającemu konia, garncarzowi, ślusarzo-
wi, budowniczym, operatorom urządzeń, konserwatorom, foto-
grafowi, mechanikowi samochodowemu, taksówkarzowi, kucharzom, 
sprzedawcom wiktuałów, krawcowym, rybakom wciągającym sieć
do łodzi i suszącym ryby na brzegu morza, ogrodnikom, rolni-
kom, hodowcom zwierząt, nauczycielom, lekarzom badającym pacjen-
tów i pielęgniarkom dającym zastrzyki… 

Nie można wątpić, że rowerzysta czy pływacy odpoczywają, 
zażywając przyjemności. To tytułowi hobbyści. Trudno orzec czy 
młodzieniec, który patrzy przed siebie, za plecami mając przekrzywiony 
portret dziewczyny to artysta amator czy już profesjonalista. Wrażenie 
malarza niedzielnego sprawia pan z paletą i pędzlem na ukwieconej łące, 
namyślający się: co namalować. Dla autora pejzażu, któremu uważnie 
się przypatruje, malowanie może być zarówno hobby, jak i zawodem. 
Raczej zawodowcami są śpiewaczka, skrzypaczka, trębacz. 

PRZYJEMNE PRACE

\\ Jerzy Rochowiak



Dzieci i młodzież okazują się niezwykle uważnymi ob-
serwatorami dorosłych. Przedstawiając ich podczas wykonywanych
zajęć, ujmują otocznie, które zwykle opowiada o okolicznościach,
w których wykonywana jest praca. Pokazują narzędzia, urządze-
nia… Pokazują skupienie i satysfakcję, jaką daje praca. Zbliżają 
się do pracujących niemal na wyciągnięcie ręki, oddalają, ujmują 
zespoły pracowników, scenki związane z wykonywanymi zawodami 
przedstawiają pracujących z przodu, z boku, z różnorakiej pers-
pektywy. Co ciekawe, zaglądają do fabrycznej hali, kotłowni, 
ambulatorium, gabinetu lekarskiego…

Przeważają na wystawie obrazy kolorowe a monochromatyczne 
pozostawiają barwy w domyśle. Zawodowcy i hobbyści to zajmująca 
opowieść o pracy i ludziach, dla których jest ona pasją.

Obraz Nataszy Raynihar ze Słowenii



WRAŻLIWOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, 
AUTENTYCZNOŚĆ

\\ Kamil Hoff mann

W połowie kwietnia w Cen-
trum Sztuki Współ-
czesnej Znaki Cza-

su w Toruniu otwarta została pokonkursowa wystawa fotografi czna 
Wystaw się w CSW. Odbywający się już po raz siódmy konkurs ma 
charakter otwarty, mogą brać w nim udział zarówno profesjonalni
artyści, jak i osoby amatorsko uprawiające fotografi ę artystyczną,
chociaż warunkiem uczestnictwa jest pełnoletniość. Jak deklaruje 
Elżbieta Kopacz, Kierownik Działu Edukacji CSW, kuratorka i główna 
organizatorka przedsięwzięcia: …projekt ma na celu stworzenie 
niezależnym fotografom okazji do zaprezentowania własnej twórczości 
szerszej publiczności. To także inicjatywa, która ma dać uczestnikom 
możliwość dzielenia się swoją pasją, zachęcić ich do dalszego rozwijania 
artystycznych zainteresowań oraz stworzyć okazję spotkania się z oso-
bami o podobnych zamiłowaniach. 

W tym roku organizatorzy otrzymali zgłoszenia od blisko 
autorów (zdjęć w sumie było około ). Z tego obfi tego zbioru wy-
brane zostały prace  osób, z tych zdjęć skomponowano wystawę 
pokonkursową. Wyboru fotografi i dokonał tym razem Maciej Niesłony, 
ceniony fotografi k, absolwent fotografi i na PWSFTviT w Łodzi oraz 
Instytutu Fotografi i Kreatywnej Uniwersytetu Śląskiego w Opavie. 
Jak zawsze, selekcja prac jest decyzją bardzo subiektywną, wynikającą
z estetycznych zapatrywań jurorów oraz ich osobistej praktyki 
artystycznej. Maciej Niesłony zadeklarował wprost, jakie przesłanki 
decydowały o takim wyborze prac: …głównym kryterium, którym 



kierowałem się podczas wyboru prac, było to, co jest dla mnie naj-
ważniejsze w fotografi i, czyli wrażliwość, indywidualność i autentyczność 
autora – mówił podczas wernisażu juror. Pominąłem kwes  e techniczne, 
kwes  e przygotowania odbitek. W fotografi i najważniejsza zawsze jest 
jednak indywidualność. To, w jaki sposób patrzymy na świat. Przeglądając 
prace kolejnych autorów szukałem jak największej wrażliwości, możliwie
jak największej autentyczności w tym, co każdy z nich robi – dodał.
Co ważne, jak zauważył dyrektor CSW Znaki Czasu, Wacław Kuczma: 
…poziom artystyczny wystawy z roku na rok rośnie.

Oglądając tegoroczną ekspozycję w ramach akcji Wystaw się w CSW 
trudno oprzeć się wrażeniu, że zdominowały ją emocje. Co więcej, 
częściej jest to melancholia i nostalgia niż radość. Wśród prac są kadry 
bezpośrednio pokazujące samotność, ale też obrazy sugerujące poczu-
cie osamotnienia w formie mniej dosłownej i bardziej wysublimowa-
nej. Oczywiście są też fotografi e dotykające innych tematów, lecz
w przytłaczającej większości i one są bardzo emocjonalne. W gruncie 
rzeczy jedynymi zdjęciami całkowicie „wypranymi” z emocji są 
prace Krzysztofa Strzody. Trzy mozaiki skomponowane ze starannie 
wykadrowanych detali architektonicznych tworzą amorfi czną
strukturę, która dzięki oderwaniu od kontekstu, zerwaniu więzi
z pierwowzorem stała się intrygującą, wyjątkowo sugestywną formą 
plastyczną. Nieco inaczej wielkomiejską architekturę Azji foto-
grafuje Sylwester Wojtas. Gigantyczne wieżowce pokazane zostały
w taki sposób, że przytłaczają, wręcz wywołują irracjonalny, 
klaustrofobiczny lęk. Wymowne kadry skłaniają do refl eksji nad tak 
powszechnym dziś zjawiskiem wyobcowania, swoistej samotności 
jednostki w tłumie. Podobną tematykę zdaje się podejmować też
Patryk Pawłowski, pokazując ludzi w kontekstach jednoznacznie 
kojarzących się z osamotnieniem. Trafne połączenie groteski i swois-
tej nostalgii odnaleźć można w pracach Katarzyny Kończy, która 
fotografuje osamotnione obiekty, głównie rośliny, w nieprzyjaznej, 
betonowej przestrzeni. Taka nieadekwatność w niektórych ujęciach 
nabiera wręcz charakteru symbolicznego. Trochę bardziej dosłowne, 



lecz również wysublimowane plastycznie, są monochromatyczne 
fotografi e Damiana Daniłowicza pokazującego w jesiennej aurze 
opuszczone gniazdo bocianie czy stojącą samotnie w polu myśliwską 
ambonę. Ciekawe przedstawienia zjawiska samotności w tłumie 
proponuje Łukasz Waszak, pokazując podpatrzone sytuacje uliczne
w ujęciu typowo Car  er-Bressonowskim. Szczególnie sugestywny
jest portret jadącej taksówką starszej kobiety, przypadkowo – jak się
zdaje – uchwyconej przez stojącego na chodniku fotografa. Nieco
podobną sytuację, z równie silnym nacechowaniem melancholią, poka-
zał Bartosz Błędowski, ale swoje bohaterki odnalazł w prze-
jeżdżającym tramwaju. Do pewnego stopnia nieoczywiste są sytuacje, 
które prezentuje Tomasz Pasiek. Precyzyjnie skomponowane zdjęcia 
pokazują na pozór nieistotne wydarzenie, ale sposób ich ujęcia rów-
nież można uznać za pewien wyraz melancholii, utożsamienia się
z samotną jednostką wrzuconą w pędzący świat.

Można być samotnym w tłumie, można też samotności doświadczyć 
we dwoje. Historie ludzi mieszkających, żyjących razem pokazują Marta 
Mróz i Agnieszka Kaczorowska. Praca pierwszej autorki w interesujący 
sposób interpretuje fotografi e Zofi i Rydet z cyklu Zapis socjologiczny. 
We wnętrzu, którego przestrzeń organizuje stylizowany na ołtarzyk 
telewizor, zasypanym oznakami dobrobytu siedzi dwoje ludzi. Nic nie 
wskazuje, że są sobie bliscy, chociaż żyją razem. Autorka zdjęcia umieściła 
w kadrze wiele innych artefaktów, które mają dookreślić mentalność 
bohaterów, ale nadal kluczowa w recepcji pracy wciąż wydaje się ta 
specyfi czna relacji kobiety i mężczyzny, którzy mieszkając razem, żyją 
w gruncie rzeczy obok siebie. Agnieszka Kaczorowska stworzyła z kolei 
niezwykle ciekawą formę plastyczną, zbudowaną na zasadzie kontrastu: 
na połówce obrazu mężczyzna siedzi, na drugiej części kobieta leży, on 
jest na tle ciemnego wnętrza, ona – w białej pościeli. Znów wydaje się, 
że bohaterów więcej dzieli niż łączy…

Większość autorów prezentowanych pokonkursowej ekspozycji 
Wystaw się w CSW dowodzi swojej wrażliwości plastycznej – i zarazem 
empa  i – fotografując ludzi. Szczególną uwagę przykuwają wykonane 



przez Sarah Wiśniewską portrety smutnych kobiet. Autorka usunęła 
z kadru wszystkie nieistotne czy nieznaczące elementy, dzięki czemu 
jej emocjonalny przekaz stał się klarowny, czysty i przede wszystkim 
pozbawiony pretensjonalności. Nie tylko twarz, cała postać ludzka 
może wyrażać emocje. Ciekawą formę plastyczną zaproponowała
Edyta Wojaczek, pokazując sylwetki kobiet w na pozór niemożli-
wych pozach, przy czym owa niemożliwość jest analogią do znanych 
matematykom fi gur niemożliwych. Jeszce dalej zdaje się iść Witold 
Jankowski, który nadał fotografowanym przez siebie postaciom
wręcz surrealistyczny rys. Z kolei Izabela Poniatowska sfotografowa-
ła swoje modelki w taki sposób, że każda z kobiet ukrywa, chowa
swoją twarz. Można w pierwszej chwili odnieść wrażenie, że się wstydzą, 
lecz wydaje się, że za taką formą obrazu kryje się bardzo przemyślany 
koncept, aby pokazać emocje nieoczywiste i niedopowiedziane, 
pozostawić więcej w domyśle. Z drugiej strony terroryzowana miliardami 
selfi e publikowanych na różnych portalach społecznościowych 
publiczność z radością mogła przyjąć zdjęcia osób, które nie mają
tzw. parcia na szkło.

Cykl aktów przedstawiła osoba skrywająca się pod pseudonimem 
NETOSEN. Oczywistością jest, że i twarz, i całe ciało wyrażać mogą 
wiele emocji. Inaczej odczytywać jednak można emocje zapisane w 
zdjęciach pokazujących ciało w zbliżeniu, gdy w kadrze znajduje się 
zaledwie fragment. Powstanie takiej fotografi i jest zawsze świadectwem 
więzi, która łączy artystę z osobą fotografowaną – trzeba przecież wejść
w bliską w znaczeniu czysto przestrzennym relację. Takie zdjęcia
pokazała Karolina Gatzke, podobnie jak fotografi e Anny Tuschik są 
właśnie efektem takiej więzi… Można powiedzieć, że chociaż nie 
pokazują emocji, bardzo silnie nimi emanują…

Wśród wielu autorów skłaniających się bardziej ku sferze melan-
cholii, znalazła się jednak artystka, której prace tchną nie tylko nadzieją, 
ale wręcz optymizmem: Magdalena Zaton. Skupiwszy się na relacji 
dwojga młodych ludzi, pokazała w cyklu ujęć ich bliskość, miłość
i wzajemne zaufanie.



Od pewnego czasu projekt Wystaw się w CSW jest konkursem, 
którego nagrodą jest indywidualna wystawa fotografi czna w przestrzeni 
instytucji. W tym roku Nagrodę Dyrektora CSW Wacława Kuczmy 
otrzymał Baltazar Fajto, który w cyklu bardzo sugestywnych fotografi i 
pokazał mniej medialną stronę Ameryki Północnej – ludzi mniej 
zamożnych, zużyte, poklejone taśmą samochody czy opuszczone 
obiekty przemysłowe. Autor nie epatuje reporterską dosłownością, nie 
szuka taniej, chociaż przekładającej się na wymierną klikalność, sensacji. 
Wprost przeciwnie: Baltazar Fajto pokazuje swoiste piękno prostoty 
fotografowanych sytuacji. Sytuacji, których uczestnikami są ludzie 
donikąd nie pędzący, na swój sposób szczęśliwi.

Co roku inne osoby wybierają prace do prezentacji w ramach projek-
tu Wystaw się w CSW, dzięki czemu za każdym razem powstaje
bardzo spójna ekspozycja. W tym roku najważniejsze okazały się 
emocje. I chociaż według współczesnych stoików żyjemy w świecie 
„emocjoholizmu”, wystawa nie była pretensjonalna, gdyż autorzy 
inscenizując kadr i naciskając spust migawki chcieli coś od siebie 
powiedzieć, coś wyrazić. Tak bowiem można odczytywać postulowa-
ną przez Macieja Niesłonego triadę: wrażliwość, indywidualność, 
autentyczność.



Warsztaty

 Warsztaty fotografi i cyfrowej, -  maja

Fotografi a artystyczna dla każdego

Dzięki współczesnym technologiom fotografi a stała się najbardziej 
dostępną dla każdego formą aktywności artystycznej. Nie tylko używając 
wysokiej jakości sprzętu fotografi cznego, ale już przy pomocy smar  ona 
czy niewielkich rozmiarów aparatu kompaktowego sztukę tworzyć 
może dziś każdy. W dniach -  kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku 
Animacji Kultury w Toruniu odbędą się Warsztaty fotografi i cyfrowej 
adresowane do osób zainteresowanych fotografi ą artystyczną, które 
chciałyby wzbogacić swój warsztat twórczy i zdobyć wiedzę pomagającą 
wykonywanie coraz lepszych zdjęć.

Zajęcia mają charakter warsztatowy – celem jest zdobycie 
umiejętności pozwalających jak najlepiej wykorzystać możliwości 
cyfrowych aparatów fotografi cznych. Uczestnicy poznają zasady kom-
pozycji obrazu fotografi cznego, sposoby kadrowania, nauczą się foto-
grafować w plenerze i we wnętrzu, inscenizować plan i ustawiać 
modeli. Prowadzący omówi też błędy najczęściej popełniane przez 
fotografujących i wskaże, jak tych błędów unikać.

Zajęcia poprowadzi Stanisław Jasiński, fotografi k, członek Związ-
ku Polskich Artystów Fotografi ków, specjalista ds. fotografi i Wo-
jewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Autor kilkunastu 
wystaw indywidualnych, uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych 



w kraju i zagranicą. Prowadzi warsztaty i plenery fotografi czne
z portretu, archeologii fotografi i oraz krajobrazu kulturowego i zabyt-
ków pos  ndustrialnych. W latach -  był prezesem 
Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję prze-
wodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifi kacyjnej ZPAF. Znawca 
historii fotografi i oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych arte-
faktów związanych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje 
artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografi i, Krytyce Literackiej oraz 
Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem 
wystaw fotografi cznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, 
Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

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

Kolejne warsztaty i szkolenia:

-  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

-  października  r. – Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi 
i młodzieżą, zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena  zł, termin 
zgłoszeń:  paździenika

 października  r. – Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek, zajęcia
prowadzi Erwin Regosz, cena  zł, termin zgłoszeń:  października



Zajęcia edukacyjne, spotkania

 Przedszkole Filmowe w Szkole Wajdy – pokaz fi lmów w ramach
 cyklu comiesięcznych spotkań fi lmoznawczych
 W pierwszym rzędzie,  maja

Na progu reżyserskiej kariery

W maju publiczność comiesięcznych spotkań W pierwszym rzędzie 
obejrzy kilka fi lmów zrealizowanych w ramach projektu Przedszkole 
fi lmowe w Szkole Wajdy. Na projekcje do Wojewódzkiego Ośrodka 
Animacji Kultury w Toruniu zaprasza Karolina Fordońska, koordynatorka 
spotkań fi lmoznawczych w środę,  maja, początek o godzinie . . 
Wstęp wolny.

Przedszkole Filmowe w Szkole Wajdy to prowadzony od kilkunastu
lat program skierowany do młodych ludzi, którzy chcą zrobić swój 
pierwszy fi lm dokumentalny. Studenci Przedszkola Filmowego spoty-
kają się na weekendowych sesjach, prowadzonych m.in. przez Marcina
Sautera oraz Macieja Cuske – wyjaśnia Karolina Fordońska. – Konsultują 
swoje projekty z wybitnymi twórcami polskiego kina zapraszanymi na 
zajęcia, kształtują swoją wrażliwość wizualną, uczą się przekładania
swoich pomysłów na język fi lmu – dodaje. Wśród zaplanowanych
na majowe spotkanie projekcji są zrealizowane w ramach Przedszkola 
Filmowego tytuły: Instalove w reżyserii Anny Wowry, Wyścig Stanisława 
Cuske, Przystań Tomasza Pawlika oraz Gra Marka Głuszczaka.

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 realizo-
wania własnych form fi lmowych.

Wstęp wolny.

 Fotografi a stereoskopowa – mul  medialny wykład
 z cyklu Historia fotografi i,  maja

Stereoskopia artystycznie i technicznie

Majowe spotkanie miłośników fotografi i poświęcone będzie technice 
fotografi i stereoskopowej, która jest obecnie wykorzystywana przede 
wszystkim w kartografi i i modelowaniu D. O historii Fotografi i 
stereoskopowej i artystycznym wymiarze tej kreującej złudzenie 
trójwymiarowości techniki opowie Stanisław Jasiński. Praktyczne
aspekty stereofotografi i i współczesne jej zastosowania omówi podczas 
wykładu Cyfrowe zdjęcia stereoskopowe w technice D dr Ryszard 
Dorożyński.

Wstęp wolny.

 Książkożercy – spotkania z cyklu comiesięcznych spotkań
 czytelniczych,  maja

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  maja. 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. W maju dzieci wezmą na warsztat książkę 
Justyny Bednarek Babcocha, którą zilustrował i grafi cznie opracował 
Daniel de Latour. Dorośli poznają debiutancką, ale w Polsce wydaną 
dopiero teraz, powieść Eleny Ferrante Obsesyjna miłość. 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.



 Teatralny rozruch Comiesięczne zajęcia dla dzieci
 w wieku -  lat,  maja

Mamy moc

Jaka jest super moc naszej mamy? – pyta Agnieszka Zakrzewska zapraszając 
na majowe spotkanie Teatralnego rozruchu.

Każdy będzie mógł też poszukać takiej „super mocy” w sobie. Czy da się 
podzielić nią z innymi? – zastanawia się Agnieszka Zakrzewska. – Zmieniając 
się w superbohaterów, spróbujemy!

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  maja 
 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność 

zgłoszeń.

 Poranne fi gle, psoty i żarty. Comiesięczne zajęcia dla dzieci
 w wieku -  lat,  maja

 Teatralny Dzień Mamy

Majowa propozycja dla uczestników Porannych fi gli psot i żartów
to wspólne obchody Teatralnego Dnia Mamy – pod takim bowiem
hasłem dzieci wraz z rodzicami spotkają w WOAK-u. W przeddzień
Dnia Matki, kilka dni przed Dniem Dziecka i pamiętając również o nie-
odległym Dniu Ojca zapraszam na wspólne teatralne świętowanie – mówi 



Agnieszka Zakrzewska. – To będzie wspaniały, rodzinny i bardzo wesoły 
poranek teatralny!

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

Konkursy

 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

 Film – przegląd fi nałowy Konfrontacji Amatorskiej Twórczości 
 Artystycznej Regionu,  maja

Majowy KATAR fi lmowy

Dwugodzinny seans, na który złożą się najciekawsze fi lmy amatorskie 
zrealizowane w regionie to propozycja dla kinomanów na sobotnie 
popołudnie  maja. W Kinie Centrum w toruńskim CSW „Znaki Czasu” 
zaprezentowane zostaną najlepsze obrazy nadesłane na konkurs KATAR 
Film, który jest organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji 
Kultury w Toruniu. Początek projekcji o godzinie . . Wstęp wolny.



Konkurs odbywa się dwuetapowo. Mieszkający lub uczący się
w województwie kujawsko-pomorskim fi lmowcy nadsyłali swoje
fi lmy do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Najciekawsze 
propozycje – wybrane przez ekspertów – zaprezentowane będą 
publiczności podczas projekcji fi nałowych w Kinie Centrum. 
Filmy fabularne, dokumentalne i wideoklipy oceni jury w składzie: 
Jędrzej Bączyk (reżyser fi lmowy, scenarzysta, grafi k, gitarzysta
i współtwórca Paraliż Band. Absolwent reżyserii na PWSFTviT
w Łodzi i grafi ki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, twórca fi lmu Kojot, 
nagrodzonego w  roku w Niezależnym Konkursie Filmów Krótko-
metrażowych Fes  walu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym – Janowcu), 
Maciej Cuske (reżyser i scenarzysta, absolwent Szkoły Wajdy, autor 
wielu nagradzanych fi lmów dokumentalnych, m.in.: Elektryczka, 
Pamiętaj abyś dzień święty święcił, Daleko od miasta, współzałożyciel 
Bydgoskiej Kroniki Filmowej) i Remigiusz Zawadzki (fi lmowiec, operator 
telewizyjny i fi lmowy, reżyser dokumentalista, scenarzysta, producent, 
autor sekwencji fi lmowych do spektakli teatralnych w Teatrze Polskim 
w Bydgoszczy, kierownik pracowni FILM/KINO w Miejskim Centrum 
Kultury w Bydgoszczy. Absolwent Szkoły Wajdy. Główny organizator 
i dyrektor międzynarodowego Fes  walu Sztuki Reportażu Camera 
Obscura w Bydgoszczy).

Autorzy najlepszych obrazów otrzymają nagrody o łącznej wartości 
 zł. Szczegółowy program fes  walu KATAR Film dostępny będzie 

w połowie maja na stronie internetowej www.woak.torun.pl.
Wstęp wolny.

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu 
KATAR odbywają się w czterech dziedzinach: muzyki, fi lmu, 
fotografi i i teatru. 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.

Wystawy

 Otwarcie wystawy Ewy Bonisławskiej i Szymona Jankowskiego
  w ramach VIII Międzynarodowych Interdyscyplinarnych
 Spotkań Studentów Giar  no – Transit,  maja

Sztuka doświadcza współczesności

Po raz ósmy w maju w Toruniu w kilku różnych lokalizacjach a także 
w przestrzeni publicznej zaprezentują się studenci uczelni i wydziałów 
artystycznych z Polski i Ukrainy uczestniczący w Międzynarodowych 
Interdyscyplinarnych Spotkaniach Studentów Giar  no – Transit. Przed-
sięwzięcie współorganizują Zakład Plastyki Intermedialnej Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK i Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Toruniu.

Tematem tegorocznych spotkań Giar  no są różne aspekty migracji 
ludności. O ile przez wieki podstawową inspiracją dla artystów była
natura, tak z upływem lat bodźcem dla twórczości stają się coraz częściej 
trudne sprawy bytowe i polityczne – zauważa kurator Spotkań Giar  no, 
prof. Marian Stępak. – Artyści starają się podążać za tymi zawirowaniami 
i zmianami, próbując na nie reagować lub poszukiwać kontekstualnych 
inspiracji. Hasło Transit zachęca do artystycznej refl eksji nad migra-
cjami, przemieszczaniem się dużych grup ludności w poszukiwaniu 
pokoju, wolności czy po prostu lepszych warunków życia. Jakie są 
konsekwencje społeczne, kulturowe i artystyczne tego zjawiska? Obok 
studentów polskich uczelni podczas spotkań Giar  no zaprezentują 
się również studenci Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki, których 



interpretacja hasła Transit w kontekście ukraińskich doświadczeń 
ostatnich lat, może istotnie odbiegać od spojrzenia młodych artystów 
z Polski.

W Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu swoje prace 
mul  medialne zaprezentują Ewa Bonisławska i Szymon Jankowski. 
Otwarcie wystawy w środę,  maja o godzinie .  w Galerii Spotkań 
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Kolejne prezen-
tacje studentów z Polski i Ukrainy uczestniczących w Giar  no – Transit 
można będzie obejrzeć w przestrzeni Zakładu Plastyki Intermedialnej 
UMK oraz w Galerii Nad Wisłą. Wstęp wolny.

 Otwarcie wystawy Projekt senny Karoliny Kai Kant,  maja

Senne inspiracje

Czy wyobrażałeś sobie kiedyś, jak Twój mózg pracuje, gdy śnisz? – to pyta-
nie autorka zadaje osobom oglądającym wystawę. Średnio sześć 
lat naszego życia spędzamy, śniąc. Prawdopodobnie już  minut po 
przebudzeniu zapominamy połowę tego, o czym śniliśmy; po  minu-
tach zapominamy %. Każdy z nas ma sny, nawet niewidomi. Zaczęłam 
się zastanawiać nad snem samym w sobie – mówi Karolina Kaja Kant 
– czym jest dla nas, czy jest ważny, czy przywiązujemy wagę do tego, co
nam się śni. A także nad tym, jaką niesie ze sobą energię, jak bardzo wpływa
na nasze funkcjonowanie za dnia. Ludzkość od wieków stara się zapamięty-
wać sny, spisywać je  i analizować. Czy są jakąś wskazówką o tym, co myśli-
my, co przeżywamy, czy mają nam wskazywać jakąś drogę, jakieś rozwiązania? 
Tego nie wiemy…

Karolina Kaja Kant – artystka grafi k, fotogra  a. Ukończyła Akade-
mię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Warszawską Szkołę Filmową. 
Jest również absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym 
studiowała Zarządzanie na rynku dzieł sztuki. Wykłada w Polsko-
Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Wystawa czynna do  sierpnia. Wstęp wolny.


