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SZANOWNI CZYTELNICY!

W muzeach

i
galeriach,
w
ośrodkach kultury
w naszym województwie można oglądać niezmiernie interesujące
wystawy. Kierując w Biuletynie Informacji Kulturalnej uwagę ku
amatorskiej twórczości artystycznej, ku różnorakim aspektom edukacji kulturalnej, nie zaniedbując dziedzictwa kulturowego, piszemy
tylko o niektórych z nich. Współtworzą kulturalny – i kulturowy
– krajobraz. Są ciekawe i ważne – także dlatego, że każda ekspozycja
jest spotkaniem z artystą w jego świecie.
Publikowane w majowym Biuletynie Informacji Kulturalnej teksty
o wystawach pokazują różne dziedziny sztuki w naszym regionie:
malarstwo, fotografię, rękodzieło artystyczne, rzeźbę ceramiczną.
Poprzez rozmowę z Mateuszem Pitulskim zwracamy również
uwagę na zajmujące zjawisko, jakim są gry planszowe. Cieszą się coraz
większą popularnością, rozwijają… Pozwalają nie tylko miło spędzić
czas, ale i doskonalą myślenie logiczne, spostrzegawczość, umiejętność współdziałania, przewidywania… Jak zauważa nasz rozmówca,
codziennie pojawia się nowa gra, i to nie jedna… Przybywa też graczy,
o czym świadczą spotkania w toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej.
Kamil Hoﬀmann
Jerzy Rochowiak

RZEŹBY MŁODYCH CERAMIKÓW

\\ Jerzy Rochowiak

W ubiegłym

roku w Muzeum Ziemi
Kujawskiej
i Dobrzyńskiej oraz Centrum Kultury Browar B. we Włocławku
była eksponowana wystawa ponad czterystu rzeźb ceramicznych
nagrodzonych w dziesiątej edycji Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława
Zagajewskiego oraz w jego poprzednich edycjach. Jak zauważała kierująca
Zbiorami Sztuki we włocławskim Muzeum Krystyna Kotula, dawały one
znakomity przegląd form lakonicznych i drobiazgowo wycyzelowanych prac,
które skłaniają do refleksji, ale też do uśmiechu. Krystyna Kotula zwracała
uwagę na inwencję twórczą uczestników, na dbałość o precyzję detalu
i bogactwo faktury. Jak mówiła, w sześciu pierwszych edycjach Konkursu
uczestniczyli uczniowie szkół włocławskich, zaś od czterech lat konkurs
ma równoległą edycję ogólnopolską. W dziesięciu sesjach odbywających
się we Włocławku, w czasie których wykonywano na miejscu prace
z gliny, uczestniczyło łącznie
uczniów, a w czterech edycjach konkursu
ogólnopolskiego wzięło udział
uczestników.
Spotykają się oni w Centrum Kultury Browar B. i tworzą rzeźby
ceramiczne. Jak stwierdza Adam Zapora, kustosz w Dziale Sztuki
włocławskiego Muzeum, w tym roku marca w Browarze B. spotkało
się przedstawicieli szkół i placówek edukacyjnych z Bydgoszczy, Łodzi,
Płocka, Radziejowa, Torunia i Włocławka. Tego samego dnia zakończono przyjmowanie przesyłek zawierających prace rzeźbiarskie. Liczba
nadesłanych dzieł okazała się rekordowa:
małych form przestrzennych,
z których niestety nie przetrwało trudów transportu.

Rzeźba ceramiczna Natalii Wieczorkowskiej. Fot. Jerzy Rochowiak

Rzeźba ceramiczna Wiktora Młynarkiewicza. Fot. Jerzy Rochowiak

Adam Zapora podkreśla rolę artystycznych opiekunów młodych
rzeźbiarzy. Jak mówi, znakomicie prowadzą swoich uczniów, zachęcają
do twórczej pracy. Właśnie dzięki dojrzałości spojrzenia edukatorów
i nieskrępowanej inwencji twórczej dzieci i młodzieży z roku na rok
efekty udziału w Konkursie Rzeźbiarskim im. Stanisława Zagajewskiego
zaskakują swoją świeżością i bogactwem.
Podsumowując tegoroczny Konkurs, Adam Zapora zaznacza,
że autorzy nadesłanych prac wykazali się dużą umiejętnością pracy
w glinie, dbałością o detale oraz niezwykłą pomysłowością w wyborze
tematów. Niejednokrotnie sięgano po inspiracje twórczością Stanisława
Zagajewskiego, które były widoczne nie tylko w sposobie opracowania
materiału, bogactwie faktur i charakterystycznej deformacji kształtów, ale
też w tematyce animalistycznej i fantastycznej. Wielkie zainteresowanie
konkursem, a także czerpanie przez uczestników natchnienia z dzieł
włocławskiego Mistrza dowodzą tego, jak żywa jest pamięć o rzeźbiarzu
i wpływ jego twórczości na wyobraźnię młodych ludzi.
Konkursowe prace oceniali: Barbara Adamczyk, Janina Twardy,
Mariusz Konczalski i Adam Zapora.
Ceramiczne popiersie Mistrza, pogodnie patrzącego przed siebie,
obejmującego niezwykłego glinianego ptaka z uniesionym dziobem,
czubem na głowie wyrzeźbiła Natalia Wieczorkowska z V Liceum
Ogólnokształcącego we Włocławku. Nagrodzona Grand Prix praca
pokazuje skromnego, łagodnego człowieka i jego dzieło: dumnego,
pyszniącego się swoją urodą ptaka, jakby żyjącego swoim życiem,
nie mieszczącego się w objęciach jego twórcy… Rzeźbę Natalii
Wieczorkowskiej można uznać za alegorię artysty i jego dzieła.
W kategorii uczniów szkół podstawowych ciepłem i serdecznością
ujmuje praca laureatki pierwszego miejsca Klaudii Wysockiej ze Szkoły
Podstawowej nr
im. Szarych Szeregów we Włocławku. Autorka
stworzyła scenę domową: na kanapie siedzi mama i przytula dziecię,
to stworki, trochę ludzie, trochę koty, po bokach siedzą misie maskotki,
obok kanapy stoi sza a. Wiktor Młynarkiewicz ze Szkoły Podstawowej
nr
im. mjra Henryka Sucharskiego we Włocławku wyrzeźbił
Superbohatera, nawiązując do fantastyki filmowej. Popiersie osobliwej

postaci wyrzeźbiła Aleksandra Osękowska ze Szkoły Podstawowej nr
im. Batalionu Morskiego we Włocławku, laureatka trzeciej nagrody.
Pośród gimnazjalistów pierwszą nagrodę zdobył Rafał Wierszyło
z Oddziału Gimnazjalnego w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana
Długosza we Włocławku za budzącego grozę ekspresyjnego smoka.
Korneliusz Maron z Zespołu Szkół nr
im. Teofila Lenartowicza
we Włocławku przedstawił jaszczura wspinającego się po drzewie,
zaglądającego do gniazda… Dwa pieski w wózku to bohaterowie
rzeźby Marii Antkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr im. Drugiej Armii
Wojska Polskiego we Włocławku.
Do rzeźb patrona konkursu nawiązała laureatka pierwszej
nagrody w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Dominika Błaszczyk
z Młodzieżowego Domu Kultury nr w Bydgoszczy, przedstawiając
św. Hildegardę, przytulającą rośliny, ptaszki, zwierzęta… Przeuroczego
psiaka z obwisłymi uszami, wyciągniętym językiem – dziwnego, bo
ze skrzydłami stworzyła Alicja Wojciechowska ze II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku, laureatka drugiej nagrody. Trzecią nagrodę otrzymała Natalia Skalska z Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku za ekspresyjną, bliską abstrakcji rzeźbę stworów, jakby kontaminacji splecionych ogonami, stykający się głowami syren i koni…
Konie wspinające się po skale wyrzeźbiła Janka Gołecka z Pracowni
Artystyczno-Ceramicznej Ireny Kowalczyk w Podkowie Leśnej, laureatka
pierwszej nagrody w kategorii prac nadesłanych.
Młodzi ceramicy skłaniają się ku formom komponowanym w wyobraźni, surrealnym, będącym przekształceniami obiektów podpatrzonych. Przedstawiane postacie w większości są sympatyczne. Wiele
w tych pracach… ciepła, zwłaszcza gdy tematem są sytuacje rodzinne, gdy młodzi rzeźbiarze pokazują jak bliscy są sobie rodzice i potomstwo. Należy dodać, że autorzy prac eksponowanych na
pokonkursowej wystawie doskonale harmonizują temat i tworzywo.
Widać, że je lubią, że kształtowanie form w glinie jest dla nich ogromną
przyjemnością.

MYŚLOKSZTAŁTY PIOTRA MARKA

\\ Jerzy Rochowiak

Eksponowaną

w Galerii Sztuki
Ludowej i Nieprofesjonalnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy wystawę swoich obrazów olejnych Piotr Marek
zatytułował Myślokształty i inne takie. Neologizm myślokształty sugeruje, iż obrazy są zapisem rozważań, przemyśleń. Stanisław Stasiulewicz
pisze, że Piotr Marek jest przykładem zanikającego typu romantyka,
który zajmuje się malarstwem z osobistej potrzeby – pasji tworzenia
swoich opowieści. Tę cechę mają jeszcze artyści naiwni, głównie z nurtu
art brut – poza kalkulacją. Jak się okazuje, w twórczości bydgoskiego
malarza współistnieją sfera intelektu i intuicji, spekulatywności
i spontaniczności.
Ta pierwsza uzewnętrznia się w pomysłach kompozycyjnych
i inspiracjach, ta druga w zaskakującym łączeniu motywów czerpanych z dawnego malarstwa oraz pochodzących z innych obszarów
kultury, także popkultury, a także pojawiających się w wyobraźni,
niekiedy abstrakcyjnych, niekiedy metaforycznych, symbolicznych.
Artysta nie kopiuje fragmentów dzieł, ale je malarsko interpretuje. Umieszcza je na planie kompozycji, które przenoszą je poza
ich czas – do jego świata. Postacie z obrazów dawnych mistrzów
przyciągają uwagę, choć oczywiście istotne jest ich otoczenie. Znaleźć
w nim można motywy dekoracyjne, a także czerpane z symboliki
chrześcijańskiej. Piotr Marek nierzadko przedstawia postacie

Obraz Piotra Marka
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Obraz Piotra Marka

świętych. Przedstawia też postacie, sytuacje spoza tego, co znajduje
w malarstwie – co, go zajęło jako obserwatora rzeczywistości,
otoczenia. Czasem dodaje napisy…
Świat Piotra Marka jest nasycony intensywnymi kolorami.
Jest w tych obrazach dynamika myśli, uczuć… Jest niepokój… Takie
wrażenie bierze się może stąd, że Piotr Marek jest artystą poszukującym nie tylko najwłaściwszej formy wyrażania siebie – przemyśleń
i odczuć – ale i jest ciekaw sztuki, nie tylko tej, którą poznaje w galeriach,
muzeach, albumach, ale i tej, którą sam tworzy.
Obrazy są klarownie komponowane, choć przedstawiana rzeczywistość bywa złożona, niejednoznaczna. Pociąga w jego obrazach
możliwość różnorakiego odczytywania ich treści. Stojąc pośród jego
obrazów, mam wrażenie, że rozmawiam z autorem. Nie tylko do
mnie mówi, ale i chciałbym mu odpowiedzieć… Piotr Marek jest
artystą dialogu: z mistrzami malarstwa, z chrześcijaństwem, ze współczesnością, z sobą samym – i oczywiście z widzem, który znajdzie się
w przedstawianym przez niego świecie. Jakikolwiek wątek w tej rozmowie by podjąć, prowadzi do współczesności, do myśli o człowieku,
życiu i… tym, co nieuchwytne, niepojęte…
Pośród obrazów pokazywanych w bydgoskiej Galerii niektóre
mają nastrój metafizyczny. Nie tylko dlatego, że zawierają symbole
i metafory, które ów nastrój wywołują, ale i dlatego, że kształtując materię malarską, autor stara się wyrazić to, co nie poddaje się werbalizacji… Zatem myślokształty to nie wszystko… Jest tu coś jeszcze…
Przeczucia – nieoczywistości – ukonkretnione w formie plastycznej?
Oczywiście, przede wszystkim jest rzetelne rzemiosło, jest odwaga, by kreować własny świat, zaciekawiający, bo oryginalny –
i zróżnicowany. Być może Piotr Marek jest malarzem szukającym
ładu na płaszczyźnie, pośród kolorów – i w sobie, i w otaczającym świecie, któremu umie pogodnie się dziwić. Pomimo dynamiki
i napięć, zaskakujących zdarzeń kolorystycznych te obrazy wydają
się pogodne.

SACRUM W MALARSTWIE ADAMA ZAPORY

\\ Jerzy Rochowiak

Wystawę

swoich obrazów eksponowaną w Muzeum
Stanisława Noakowskiego w Nieszawie Adam Zapora zatytułował: malarstwo. To nieco
dziwi, gdyż poszczególnym obrazom nadał tytuły, wielu w języku łacińskim, zwykle cytując Pismo Święte. Niektóre tytuły są dopowiedzeniem przedstawionej rzeczywistości, wskazaniem tematu i motywu;
odnoszą się do treści obrazów, nakierowują na ich interpretację. Mają
więc spore znaczenie.
W sali ekspozycyjnej nieszawskiego Muzeum obrazy jaśnieją: pośród
świetlistych kolorów przeważają jasne, zarazem wyraziste. Wystawa ma
klarowną kompozycję, podporządkowaną kolorystyce obrazów. Ma się
wrażenie przebywania w przestrzeni, którą kształtuje czysta i szlachetna materia plastyczna: przebywa się w świecie jasno określonych
zasad i ściśle przestrzeganych reguł. Każdy obraz ma precyzyjnie
opracowaną kompozycję. Postacie i rzeczy wyodrębniają się z tła,
mają tu swoje miejsca – jak na rysunku kreślonym cienką i mocną
kreską.
Obrazy pokazują dwa porządki: ukonkretnionych w chrześcijańskiej
ikonografii religijnych wyobrażeń oraz Tajemnicy, która w nich się
uobecnia. Wyobrażenia mają początek w słowach: Pisma Świętego,
apokryfów, tekstów tworzących tradycję… Choćby dlatego ważne są
tytuły obrazów.
Adam Zapora przedstawia historię Zbawienia. Początek to
alegoryczna ilustracja Księgi Rodzaju: sześć dni stwarzania świata

Adam Zapora, Boże Narodzenie,
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z symbolicznie przedstawionym Bogiem Ojcem pośrodku. Artysta
pokazuje Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Matkę Boską Karmiącą –
nawiązującą i do tradycji ikonopisania, i do konstruktywizmu, pokazuje Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie. Pokazuje Sąd Ostateczny, którego
nie należy się lękać. Obraz Jesu in Te confido przekonująco nawiązuje
do płótna Eugeniusza Kazimirowskiego Jezu ufam Tobie. Pośród
wizerunków Chrystusa jest Ecce Homo, jest Vera Icon – w nawiązaniu
do chusty św. Weroniki. Pośród płócien jest przedstawienie
Niepokalanego Poczęcia Maryi, są przedstawienia Matki Boga:
Mateńka Jasnogórska, Mateńka Wileńska, Mateńka Zielna, Mateńka
Królowa Polski – na jasnoniebieskim tle, w białobłękitnej szacie, koronie ze zbóż i kwiatów, z białoczerwoną wstęgą na wyciągniętych
rękach. Adam Zapora przedstawia Trójcę Świętą…
W tych obrazach nawiązuje do tradycji malarstwa Kościoła
zachodniego. Podejmuje rozwijane w nim motywy w zgodzie ze
swoją stylistyką, przeżywaniem wiary… Nie tylko dokonuje osobistej interpretacji motywów, ale i odwołuje się do współczesnej wrażliwości plastycznej i religijnej…
Dwa obrazy wydają się odmienne. Pierwszy to Macierzyństwo
(Archetyp I), który można uznać za przedstawienie Matki Boskiej
Karmiącej, ale i uogólnienie: portret matki przytulającej niemowlę,
które ssie pierś; kobieta jest zamyślona, smutna… Wydaje mi się, że
artysta skłaniał się ku uogólnieniu – pokazaniu macierzyństwa. Nie
wykluczył jednak możliwości interpretacji religijnej. Drugi obraz to
Modlitwa za męczenników: czerwony krzyż w prawej górnej części
płótna oraz zdominowany przez czerń i czerwień kwadrat,
jakby żałobnej tkaniny z czerwoną sylwetką człowieka, śladami
krwi w dolnej lewej części. Ten obraz jest metaforą cierpienia,
poświęcenia…
Adam Zapora maluje farbami akrylowymi na płótnie. Tematy obrazów ujmuje powściągliwie: każdy element pokazany na płótnie ma
znaczenie, nie tylko dla kompozycji.
Wchodząc do sali wystawowej spogląda się na siedem ikon. Adam
Zapora napisał je według kanonów ikonopisania, uzewnętrzniając

swoją duchowość. Matka
Boska (Deesis) i Św. Jan
Chrzciciel
(Deesis)
unaoczniają sacrum, nawiązując do przestrzeni
ołtarzowej w kościołach
wczesnochrześcijańskich.
Jest ikona Świętej Rodziny, są dwie ikony
Mandylion oraz Matka
Boska Ognista i Matka
Boska Włodzimierska.
Ikony artysta opatrzył
informacją o technice
wykonania: tempera, lewkas, szlagmetal, deska.
Technika jest istotna,
jednak większe znaczenie mają kunszt plastyczny czy rzetelność malarsAdam Zapora, Macierzyństwo (Archetyp I),
ka, twórcze skupienie,
symbolika.
Ikonami Adam Zapora
zwraca się ku tradycjom kościoła wczesnochrześcijańskiego – i prawosławia – a więc do początków malarstwa chrześcijańskiego. Wcześniej jednak tworzył obrazy, o których można powiedzieć, że są
bliskie Kościołowi zachodniemu. Zmierzał do ikony? Jej zapowiedzią
są płótna, w których można znaleźć odniesienia do symboliki ikon,
symboliki postaci i kolorów. Poszukiwał? Raczej malował w zgodzie
z odczuciami, ze stanem ducha czy stanem duszy, jeśli w tym określeniu zawiera się to, co wskazujemy, mówiąc: duchowość. Różnorako się ona uzewnętrznia, nie jest niezmienna. Sam wyznaje, że zdążanie w stronę malarstwa ikonowego jest świadomym wyborem
zgłębiania prawdy wizerunku i realnego kontaktu z absolutem. (…) Droga

Adam Zapora, Passus et sepultus est,

Adam Zapora, Ave Maria,

Adam Zapora, Początek,

tych poszukiwań wiodła mnie od syntezy, niemal abstrakcji, poprzez
kobierce barwnych plam, aż po język bliski wschodnim ikonopisom. Kolejne stopnie prowadzące do modlitwy pisanej na desce były zgłębianiem motywów, które od setek lat towarzyszą twórcom chrześcijańskim.
Adam Zapora jest historykiem sztuki, kustoszem w Dziale Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Założył Skryptorium Ikon Pax et Bonum, aranżuje wystawy, prowadzi zajęcia edukacyjne.

PROWINCJA W SPOJRZENIU ARTYSTÓW

\\ Jerzy Rochowiak

W gmachu

Zbiorów
Sztuki
w Muzeum Ziemi
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku jest prezentowana wystawa Prowincja – powrót po
latach. Eksponowane są obrazy malowane w różnych
technikach, grafiki i rysunki nagrodzone w trzech ogólnopolskich konkursach plastycznych Prowincja organizowanych przez włocławskie
Muzeum w trybie biennale w latach
,
i
; pierwszą edycję
konkursu Muzeum organizowało wspólnie w Biurem Wystaw Artystycznych we Włocławku. W trzech edycjach konkursu wzięło udział
artystów, którzy nadesłali blisko tysiąc prac.
Jak stwierdza kierująca w Muzeum Zbiorami Sztuki Krystyna Kotula,
konkursowym założeniem było zachęcenie twórców profesjonalnych do
podejmowania w swoich pracach treści społecznych i kulturowych mieszczących się w temacie-haśle Prowincja, wątków związanych z miejscami,
obyczajowością, kulturą wsi i małych miast czy sferą zachowań ludzi,
określanych jako prowincjonalne. Trzy edycje konkursu podsumował katalog z tekstami krytyków sztuki i artystów zasiadających w gronie jurorów, biogramami nagrodzonych i wyróżnionych dzieł, reprodukcjami.
Dzięki konkursom włocławskie Muzeum zgromadziło – pisze Krystyna
Kotula – unikatową, tematyczną kolekcję obrazów, grafik i rysunków ukazującą polską prowincję tuż przed upadkiem komunizmu. Znalazły się w niej
dzieła operujące symbolem, metaforą, skłaniające do głębszej refleksji –
autorstwa artystów z całego kraju, wśród nich związanych z Kujawami
i ziemią dobrzyńską, m.in. Grzegorza Bieniasa, Michała Candera, Józefa
Panfila, Józefa Pawła Karczewskiego, Wojciecha Kołyszki, Zbigniewa Steca,
Zdzisława Szmidta, Wojciecha Akuszewskiego, Jędrzeja Gołasia, Tomasza
Hoﬀmanna, Janusza Akermana, Teresy Czajkowskiej, Andrzeja Kaliny czy
Elżbiety Radzikowskiej. (…)

Na wystawie widz znajdzie obrazy mówiące o stanie pustki i oczekiwania, jak
i takie, które są odbiciem sielskich klimatów i świata balang. Ich twórcami są artyści reprezentujący różne pokolenia, szkoły, style, sposoby wyrażania ekspresji.
Krystyna Kotula przywołuje tytuł obrazu Bogusława Miszteli Na
prowincji bez zmian. Dziś należałoby tu postawić znak zapytania. Trudniej
bowiem niż przed trzydziestu laty odpowiedzieć na pytanie gdzie się
zaczyna, gdzie kończy, czym jest w naszym kraju prowincja. Oczywiście,
to małe miasteczka i wsie. Prowincja jest jednak bardziej zróżnicowana
niż w latach osiemdziesiątych.
Oglądając wystawę, widzi się typowe (stereotypowe) obrazki z życia
ludzi, od których odróżniał się Kuba Sienkiewicz, śpiewając: Jestem
z miasta. Mężczyźni w czapkach uszankach, beretach z antenką, kobiety w chustach na głowach, sukienkach według jednego kroju różnili się od tych spoza prowincji. Żyli skromnie, biednie. Wiele obrazów
wyraża poczucie ograniczenia, zamknięcia. Są one dokumentem swojego czasu. Taki świat przedstawiali Edward Dwurnik i Jerzy Duda-Gracz.
Pokazywało go wiele filmów, takich reżyserów jak Andrzej Barański,
Sylwester Chęciński, Agnieszka Holland, Jan Jakub Kolski, Janusz Kondrauk, Radosław Piwowarski, Roman Załuski… Dla młodzieży oglądającej
wystawę ten wizerunek prowincji – realistyczny, ale i groteskowy, ironiczny, czasem nawet karykaturalny – może okazać się nieco egzotyczny.
Już to przeczy tytułowi obrazu Bogusława Miszteli. Miasta się unowocześniły, zwłaszcza duże ośrodki. Wsie również, do niektórych
sprowadzili się – powrócili – mieszkańcy miast, inne wymarły. Miasteczka zmieniły wygląd, ale nie wszystkie… Niektóre nie wydostały się ze
stanu sprzed transformacji, inne się odmieniły, najzwięźlej mówiąc:
zmodernizowały. Można też powiedzieć, że centrum i prowincja się
zbliżyły dzięki zniwelowaniu różnic cywilizacyjnych. Przyczyniły się do
tego przede wszystkim ułatwienia komunikacyjne: drogi, samochody,
internet, telefonia…
Oczekiwanie Grzegorza Bieniasa przedstawia izbę w wiejskim domu:
starannie zasłane łóżko, na zdobionej kapie leżą symetrycznie ułożone
poduszki, na nich poduszeczki, przy ścianie z boku na nakrytym ha owanym
obrusem stoliku stoi wazon z kwiatami, z tyłu na ścianie wisi wzorzysty
kilim, na nim reprodukcja obrazu jasnogórskiego. Na brzegu łóżka siedzi

staruszka w spódnicy w kwiaty, jasnej bluzce, w chustce na głowie, dłonie
położyła na kolanach, bose stopy oparła na jednym z czterech wąskich
pasiastych dywaników. Czekając, odpoczywa? Spogląda w przeszłość,
przyszłość? Pozuje malarzowi? Ten jasny, pogodny w kolorystycznej
tonacji obraz przywodzi na pamięć cykl fotografii Zofii Rydet Zapisy
socjologiczne. Włocławski konkurs nie obejmował fotografii, ale niektóre
rysunki i grafiki są podobne do zdjęć. Oczekiwanie w malarskim dyptyku
przedstawił Michał Cander: przed drewnianym płotem zgromadzili się
ludzie, rozmawiają w grupkach… Podobnie jest w drugiej części dyptyku:
ludzie stoją przed drzwiami. Nie tylko nie wiadomo na co pokazane osoby
czekają, ale i czy się doczekają… Oczekiwanie to także tytuł i temat obrazu
Zdzisława Szmidta: ludzie siedzą, drzemią, stoją… Z kolei bohaterowie
Autobusu tego autora przepychają się, chcąc się dostać do wnętrza
pojazdu, inni temu się przypatrują… Mirosław Górski pokazał na czarnobiałej akwaforcie troje Emerytów w scenie przypominającej Oczekiwanie
Grzegorza Bieniasa. Odpoczywają – czekają? – bohaterowie Sceny
rodzajowej z beczką tego autora. Oczekiwanie pokazał w Oknie I Wiktor
J. Jędrzejak: sportretowany mężczyzna czegoś czy kogoś wypatruje, jego
pomarszczona twarz, spojrzenie wyraża brak nadziei, że nie zostanie
sam… Jakby dopowiedzeniem tych obrazów jest olej Henryka Szypuły
Na mszę poranną: w deszczowy jesienny dzień staruszka osłaniając się
parasolką, wspina się po schodach do jaśniejącego we mgle kościoła…
Dopowiedzeniem jest Tamta stacyjka Józefa Krupy: na peronie obok
ławeczek, kranu z wodą ktoś postawił walizkę… Tłem jest płowiejący
krajobraz: słupy i druty elektryczne, betonowy płot, szaroniebieskie
i żółto-brązowe niebo, ptaki…
W centralnym kadrze oleju Smutno Wojciecha Kołyszki stary
człowiek w czapce z daszkiem przysiadł w pozie Frasobliwego, tematami
pozostałych kadrów są m.in. rowerzysta, akordeonista w ciemnych
okularach, chłopiec w szkole, w domu, dziewczynka z lalką…
Opowieścią o życiu na prowincji jest Niedziela u Mietków Wojciecha
Sztyllera: dwie rodziny biesiadują przy stole, obok przy pomalowanej
na niebiesko, ozdobionej malowanymi kwiatkami ścianie domu siedzi
na ławeczce akordeonista w kapelusiku, z drugiej strony w bajkowym
domku stoi telewizor, na ekranie widać napis: będzie film; na obrazie jest

samochód Syrena, którym do tytułowych Mietków przyjechali goście,
jest kot, kogut, świnka… Jest tu kolorowo czy raczej pstrokato… Ucztują
weselnicy na obrazie Grzegorza Bieniasa Bez tytułu.
Autorzy obrazów przedstawiali wesela, pogrzeby, procesje, wizyty
duchownych w wiejskich domach, sceny z targowisk w małych
miasteczkach, podróże…
Uwagę przyciąga Senne miasteczko Zbigniewa Steca: zdaje się
bajkowe z domami murowanymi, drewnianym, kościołem, ratuszem,
drzewkami, wygódką – umieszczone w drewnianej kołysce, choć
zdobionej kwiatowymi wzorami, to czernią kojarzącej się z trumienką… Osobliwie weseli są rubaszni bohaterowie Donkichoterii
Leszka Kuchniaka: dwóch mężczyzn na drewnianym wózku umocowanym przy motocyklu wraca z pola, może ucieka przed demonami, może
rusza na sobotnią eskapadę…
Metaforycznymi wspomnieniami z dzieciństwa w małym miasteczku
zdają się grafiki Elżbiety Radzikowskiej.
Zarówno forma, jak i tematyka obrazów, grafik i rysunków, aczkolwiek
podporządkowana konkursowemu hasłu, jest zróżnicowana. Różny
jest też nastrój prac. Są poważne i smutne, wesołe i zabawne… Są
realistyczne, surrealistyczne, metaforyczne… Kierują uwagę ku ludzkiemu losowi, ku życiu. Łączy je wysoki poziom artystyczny.
We włocławskich konkursach uczestniczyli przede wszystkim – choć
nie tylko – plastycy rozpoczynający swoją drogę twórczą. Dziś w większości są uznanymi twórcami, profesorami uczelni artystycznych. Niektórzy
już nie żyją.
Wystawę można oglądać nie tylko podążając za spojrzeniami artystów na wsie i miasteczka oraz ich mieszkańców, realizację konkursowego hasła, plastyczną interpretację pojęcia prowincja, ale i jako
uogólnienia, przedstawienia człowieka u schyłku dwudziestego wieku.
Ekspozycja jest pokazem form i technik plastycznych. Można też
na eksponowane prace popatrzeć w kontekście pytania o nasze
rodowody – naszą tożsamość.
Ciekawe by były obrazy nadesłane na konkurs Prowincja u schyłku
drugiej dekady XXI wieku. Czy w ogóle byłoby zasadne zorganizowanie
takiego konkursu? Jak zdefiniowałoby się pojęcie prowincji?

W KUŹNI ANDRZEJA SCHMIDTA

\\ Jerzy Rochowiak

W Muzeum

Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – w Muzeum Etnograficznym jest prezentowana wystawa ozdobnych przedmiotów użytkowych – dzieł sztuki kowalskiej W kuźni Andrzeja
Schmidta. Pośród eksponatów najliczniejsze są świeczniki: stojące
i wiszące, różnej wielkości, od zajmujących wiele miejsca po skromne,
na jedną świecę. Są najróżniejsze: z podkową, w kształcie zawiasów, zdobione motywami roślinnymi, geometrycznymi… Pokazywane są akcesoria kominkowe, wśród nich kosze na drewno. Są
dwa figuralne tasaki, jeden w kształcie baranka, drugi wiewiórki.
Liczne są kraty okienne, ogrodzenia, balustrady, oczywiście we fragmentach. Są uchwyty, klamki, zawiasy, szyldy do zamków drzwiowych. Jest dzwonek do zawieszenia przy drzwiach do domu. Jest
lampa do zawieszenia nad drzwiami… Jest wiatrowskaz, oczywiście
z kogutem.
Uwagę przyciągają smukłe krucyfiksy. Ekspresyjny jest krucyfiks, w którym głowa Ukrzyżowanego ma kształt haka czy znaku
zapytania a korona cierniowa może kojarzyć się ze słońcem. Ten skromny, wzbudzający żal i trwogę, krzyż z figurą Jezusa ujmuje to, co
każdego roku chrześcijanin próbuje pojąć, gdy przygotowując się do
wielkanocnego poranka wspomina, rozważa i przeżywa Mękę Chrystusa; odwołuje się do symboliki chrześcijańskiej, jest jakby formą traktatu teologicznego, dyktowanego głęboko przeżywaną wiarą. Inny
krucyfiks został osadzony w granitowym kamieniu, jak na skale Golgoty… Kolejny to łaciński krzyż, na którym wisiał Jezus.
Swoje prace Andrzej Schmidt ozdabia – mówi Michał Kwiatkowski,
kierujący włocławskim Muzeum Etnograficznym, autor scenariusza

W kuźni Andrzeja Schmidta, fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak

i kurator wystawy – tradycyjnymi esownicami, małżowinami, ślimacznicami, spiralnie skręconymi prętami, nacięciami klinowymi. Rzadziej stosuje
stemplowanie. Przedmioty wykonane z płaskowników często zakończone
są dwu-, trój- lub wieloramiennymi rozcięciami, a inne ozdobnymi tarczkami o różnych kształtach. Jego prace cechuje lekkość i precyzja, a także
szacunek dla tradycyjnego wzornictwa.

W kuźni Andrzeja Schmidta, fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak

Michał Kwiatkowski tak zaaranżował ekspozycję, by umożliwić
oglądającym dostrzeżenie artyzmu pokazywanych przedmiotów –
ich piękna. Tytuł wystawy kieruje ku miejscu, w którym mistrz sztuki
kowalskiej te przedmioty wykuwał. Kuźnia kojarzy się z ciemnością
skąpo rozjaśnianą żarem paleniska… Tymczasem sala wystawowa
jest rozświetlona, na tle jasnych ścian dobrze widać detale kutych
przedmiotów. Są wspaniale zdobione – tak by były ozdobą miejsca, dla
którego Andrzej Schmidt je wykonał. Przyciągając uwagę, wpływają
na nastrój wnętrza czy obiektu, który dzięki swojej urodzie wyodrębniają z otoczenia. Nie tylko ogrodzenia i balustrady precyzyjnie
wkomponowuje w miejsca, ale – jak się zdaje – ma na uwadze wnętrza czy otwartą przestrzeń, gdy konkretyzuje pomysł na wykonywaną pracę. Pewnie głównie dzięki temu każdy przedmiot jest inny,
odrębny, jakby Andrzej Schmidt każdą rzecz wykonywał jak całkowicie nową – pierwszą… Naturalnie każda uzewnętrznia doświadczenie,
rzemieślniczą biegłość rozwijaną latami.

W kuźni Andrzeja Schmidta, fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak

Metalowe formy Andrzeja Schmidta sprawiają wrażenie bogato
zdobionych. Wydaje się jednak, że Andrzej Schmidt ornamentykę
podporządkowuje kształtowi przedmiotu, ściśle łączy ją z konstrukcją,
charakterem. Wrażenie bogatego zdobnictwa bierze się stąd, że każdy

W kuźni Andrzeja Schmidta, fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak

przedmiot unaocznia rzemieślniczy kunszt i twórczą inwencję kowalaartysty. W każdym widać perfekcyjne wykorzystanie właściwości
tworzywa. To wrażenie bierze się i stąd, że Andrzej Schmidt nieustannie
poszukuje nowych rozwiązań kompozycyjnych, że wykute przez niego
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rzeczy maja formę nieoczywistą. Zdobienia są raczej jej częścią, aniżeli
w niej nie dominują. Pewnie dlatego ta forma przyciąga uwagę, podoba
się, zachwyca.
Wystawa zaprzecza wyobrażeniu kuźni ciemnej, przyczernionej sadzą,
zaś prawdziwą kuźnię można poznać, patrząc na piec, miech, kowadło,
młotki, kleszcze, kształtowniki – jakie stanowiły wyposażenie tradycyjnej
kuźni. Uzupełnieniem są fotografie, film dokumentalny zrealizowany
w kuźni Andrzeja Schmidta. To uzupełnienie ekspozycji ma istotne
znaczenie edukacyjne: zapoznaje młodych widzów z pracą kowala, ożywia ich wyobraźnię. Przy okazji dowiadują się skąd się wzięły przysłowia: kuj żelazo póki gorące, każdy jest kowalem własnego losu, na to ma
kowal kleszcze, żeby sobie rąk nie sparzyć, kowal zawinił, cygana powiesili.
Edukacją zajmuje się sam Andrzej Schmidt. W swojej kuźni w
Piotrkowie Kujawskim przyjmuje grupy dzieci i pokazuje im pracę
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kowala. Uwagę przyciągają jego pokazy kucia artystycznego podczas
festynów i innych imprez, m.in. w Muzeum Etnograficznym w Toruniu,

w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce. Artystakowal uczestniczy w wystawach i kiermaszach. Jest laureatem licznych nagród. Sam też kształci kowali: w jego kuźni kilkunastu młodych
ludzi uczyło się rzemiosła. Należy wspomnieć, że on sam kowalskie
rzemiosło poznawał w słynnej kuźni Jędrzejewskich w Osięcinach.
Michał Kwiatkowski dodaje, że Andrzej Schmidt jest autorem
kilkumetrowej konstrukcji zegara, który stoi na rynku w Piotrkowie
Kujawskim, balustrady ogradzającej kapliczkę Matki Boskiej Skępskiej
w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce, przedstawienia kota na jednej z kamienic przy toruńskim Rynku Staromiejskim, metalowych elementów architektonicznych w wielu kościołach,
niezliczonych krat, bram, parkanów oraz detali do domów, mieszkań,
sklepów. Jego prace można oglądać w autorskiej galerii w Toruniu przy
ul. Kopernika . Napis skromnie informuje: Kowal Andrzej Schmidt.
Wystarczy wejść, by zobaczyć, że to kowal-artysta, wyjątkowy twórca.
W zajmującym tekście w katalogu do ekspozycji Michał Kwiatkowski opisuje proces twórczy: od kształtowania pomysłu, poprzez
szkic projektu, kucie, aż po nadawanie ostatecznego kształtu i wyglądu przedmiotowi. Przypomina również tradycję: czasy, gdy kowale
wykonywali wiele przedmiotów codziennego użytku, podkuwali
konie, wykonywali obręcze kół, resory bryczek… A niektórzy także…
leczyli zwierzęta i ludzi. Byli liczni, byli cenienie, szanowani, stąd
popularność nazwiska Kowalski.
Kowalem był, a także prowadził niewielkie gospodarstwo, poeta
z podradziejowskiego Pilichowa Franciszek Beciński. Jest autorem ballady O kowalczyku i zaczarowanej lutni: chłopiec naprawił karetę królewny, za co otrzymał złotą lutnię. Zauroczony brzmieniem instrumentu,
porzucił kuźnię i odtąd tułał się po świecie…
Kowale opuszczali swoje kuźnie, gdy wykuwane przez nich
przedmioty coraz częściej były wypierane przez wyroby fabryczne,
gdy coraz rzadziej podkuwali konie… W zawodzie pozostali nieliczni.
Dziś rzemiosło kowalskie uprawiają mistrzowie, twórcy rękodzieła
artystycznego, jak Andrzej Schmidt, który mówi, że kowalstwo jest jego
profesją, zamiłowaniem i pasją.

FOTOGRAFIA OD PÓŁWIECZA
KONSEKWENTNA

\\ Kamil Hoﬀmann

W kwietniu

i maju w Fotogalerii toruńskiego
Domu
Muz
prace dokumentujące półwiecze pracy twórczej pokazał Wojciech Balczewski. Autor jest artystą fotografikiem, członkiem rzeczywistym
Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP. Pracował jako fotograf, instruktor fotografii i filmu, mistrz w zawodzie fotografii oraz nauczyciel
zawodu fotograf w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie
i krótko w Toruniu. Na emeryturze zamieszkał w Ciechocinku, gdzie
w Miejskim Centrum Kultury prowadzi obecnie zajęcia warsztatowe
z fotografii analogowej i cyfrowej, które cieszą się ogromnym
zainteresowaniem.
W dziedzinie fotografii artystycznej zadebiutował
roku.
Pierwsza publiczna prezentacja prac Wojciecha Balczewskiego miała
miejsce, jak pisze: …w witrynie byłego klubu „Iskra” w Toruniu. W ciągu
minionego półwiecza autor bardzo konsekwentnie podążał własną
drogą twórczą, dzięki czemu retrospektywna wystawa Fotografia
analogowa w technikach swobodnych pokazywana w Fotogalerii Domu
Muz była wyjątkowo spójna, choć najstarsze z pokazywanych zdjęć
powstało w
roku, najmłodsze zaś datowane jest na rok
.
Spoiwem ekspozycji, wspólnym elementem wszystkich prac jest
dążenie do uzyskania pożądanego przez autora efektu artystycznego
poprzez wykorzystanie specjalnych technik fotograficznych: izohelii,
solaryzacji czy tonowania. Wojciech Balczewski artystyczne wykorzystanie różnych form przetworzenia obrazu fotograficznego doprowadził do
perfekcji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że każdy efekt wprowadzany jest
nie tylko świadomie, ale z pełnym przekonaniem, czemu on ma służyć.
Oczywiście każdy pomysł na zastosowanie danej techniki specjalnej

może wdrożyć tylko fotograf znający tajniki tej swoistej „alchemii”
obrazu. Takim artystą zdaje się być właśnie Wojciech Balczewski.
Wśród dziewiętnastu pokazanych na wystawie zdjęć szczególnie ciekawe okazały się pejzaże, fotografie przestrzeni miejskiej i przyrodnicze
krajobrazy. Wydaje się, że dla każdej z tych fotografii można by było
odnaleźć pierwowzór w rzeczywistości, czemu nota bene sprzyjają
staranne opisy lokalizacji: od Ciechocinka, Wieńca czy Włocławka
poprzez Toruń po Unieście i Będzinko. Kilka zdjęć pokazuje też ludzi, jest
nawet jeden autoportret. Mimo to, większość prac kieruje się w stronę fotografii abstrakcyjnej. Najbardziej sugestywnymi obrazami są
kompozycje, których plastyczna ekspresja opiera się na układach
amorficznych plam.
Fotografie Wojciecha Balczewskiego cechuje starannie wystudiowana, centralna kompozycja. Ta dość statyczna metoda komponowania nadaje pracom kontemplacyjny, a w niektórych wypadkach
nawet medytacyjny charakter. Wszystkie elementy ujęte w kadrze
pozostają ze sobą w ścisłych relacjach, dzięki czemu każdy obraz zdaje
się być skończoną, zamkniętą całością. W tej grupie zachwycają
szczególnie dwie fotografie: zdjęcie przedstawiające żeliwne, kręcone
schody prowadzące na balkon pierwszego piętra wykonane w Ciechocinku z artystycznym przetworzeniem zjawiska winietowania oraz
zimowy pejzaż miejski – również z Ciechocinka – z ośnieżoną ławką
parkową na pierwszym planie.
Niekiedy pojawia się bardziej dynamiczna forma, ale jej źródeł upatrywać należy przede wszystkim w wykorzystaniu kontrastu walorowego. Taką pracą jest niewątpliwie pokazany w negatywie nadmorski pejzaż z Unieścia, gdzie jasne pnie i konary drzewa wyraźnie kontrastują
z szarą taflą wody i niemal czarnym niebem. Wyrazisty kontrast cechuje
również wykonaną w technice solaryzacji fotografię ciągnącego się
wzdłuż polnej drogi drewnianego ogrodzenia. Niemal pozbawiony półtonów
czarno-biały obraz może bardzo silnie oddziaływać na widzów, budząc
niepokój poprzez nienaturalne (czyli sprzeczne z codziennym doświadczeniem zmysłowym) ułożenie jasnych i ciemnych elementów kompozycji.
Odmienny charakter mają dwa pokazane przez autora portrety: ujętej
od tyłu głowy kobiety i mężczyzny. Pierwsze zdjęcie dzięki wykorzys-

taniu techniki high key (czyli fotografowanie z nadmiarem światła)
kreuje modelkę na osobę dynamiczną, obraz jest radosny, przepełniony
optymizmem. Drugi portret z kolei wykorzystuje w twórczy sposób
półmrok, autor bowiem posłużył się techniką low key (czyli fotografowanie w niedoborze światła). Dzięki temu zabiegowi portretowany
mężczyzna sprawia wrażenie statecznego i pewnego siebie, pomimo
dostrzegalnej wyraźnie zadumy, może nawet zafrasowania na twarzy.
Autor nie nadał pokazywanym dziełom tytułów, oprócz daty i lokalizacji zdjęcia wskazuje jedynie, w jakiej technice dany obraz został
wykonany. W ten właśnie sposób Wojciech Balczewski zdaje się zwracać
uwagę publiczności na swoją wizję fotografii artystycznej, której istotą jest
wyjątkowa forma plastyczna, realizowana przy użyciu mniej lub bardziej
skomplikowanych i żmudnych procesów fotochemicznych i fizycznych.
Poszukiwanie adekwatnej formy w ostatnim czasie znacząco
ułatwił rozwój techniki cyfrowej obróbki zdjęć. Proponowane artystom
filtry zarówno naśladują efekty, które kiedyś wymagały żmudnych
eksperymentów w ciemni, jak solaryzacja czy izohelia, jak i wykorzystują
algorytmy możliwe do zrealizowania wyłącznie w przestrzeni wirtualnej.
Oczywiście samo mniej lub bardziej przypadkowe zastosowanie cyfrowych
filtrów do przetworzenia obrazu jeszcze nie czyni wyjściowego zdjęcia
bardziej „artystycznym”. Formę plastyczną fotografii kreuje bowiem autor,
realizujący określoną wizję, dążący do uzyskania pożądanych efektów
artystycznych. Nie ma zatem większego znaczenia, czy dany efekt powstał „analogowo” w efekcie złożonych procesów fotochemicznych czy też
„cyfrowo”. Sam Wojciech Balczewski przyznaje, że z konieczności sięga
po technikę cyfrową. Wydaje się jednak, że konsekwencja, z jaką od
półwiecza uprawia specjalne techniki fotograficzne, w pełni uzasadnia użycie dostępnych dziś narzędzi technologicznych, gdyż każde z prezentowanych na wystawie zdjęć nosi wyraźne piętno subiektywnej wizji
autora. Dla percepcji kolejnych fotografii nie ma zatem większego
znaczenia droga, która doprowadziła do ich powstania. Wystawa Wojciecha Balczewskiego Fotografia analogowa w technikach swobodnych
nie konfrontuje starego i nowego, ale – wprost przeciwnie – dowodzi,
że rozwój sztuki fotografii jest ciągiem powiązanych i wynikających z
siebie zjawisk.

POCIĄGAJĄCA WIELOŚĆ WYBORÓW

\\ Z Mateuszem Pitulskim, autorem gier planszowych,
organizatorem wydarzeń w ramach projektu Planszówki
w Książnicy, współautorem gry Staropolski wokabularz
rozmawia Kamil Hoﬀmann

Kamil Hoﬀmann: Skąd tak wielka popularność gier planszowych
w czasach smar onów i rzeczywistości wirtualnej?
Mateusz Pitulski: Często porównuję nowoczesne gry planszowe
do gier komputerowych i można zauważyć tu wiele podobieństw, ale
gry planszowe mają istotną przewagę nad komputerowymi – szeroko
pojęty element społeczny. Gracze się widzą, spotykają na żywo, zamiast
rozmawiać przez mikrofon na skypie. Różnorodność gier planszowych
powoduje, że każdy znajdzie taką, która będzie dla niego interesująca.
Niektórzy szukają gier typowo imprezowych, żeby dobrze bawić
się na spotkaniu ze znajomymi, inni wybierają gry strategiczne albo
ekonomiczne. Ci, którzy nie lubią przegrywać, wolą gry kooperacyjne,
gdzie wspólnie ze znajomymi wszyscy mierzymy się z grą. Zasób gier
jest ogromny. Mnie, po prawie dwudziestu latach zainteresowania
rzadziej coś zaskakuje, ale osoby wchodzące dopiero w ten świat na
pewno przez długi czas mogą być mile zaskakiwane kolejnymi tytułami,
nowymi tematami gier.
Czy to w takim razie nie jest paradoks, że gry komputerowe sprzyjają
zainteresowaniu grami planszowymi?
Użyłem wcześniej określenia „nowoczesne gry” i warto wyjaśnić
na czym ta nowoczesność polega. W takiej grze gracz staje przed
wieloma wyborami. W Chińczyku rzucamy kostką, gdy wypada np. piątka, idziemy pionkiem pięć pól do przodu i do tego ogranicza się

inwencja gracza. W grze nowoczesnej – i to jest właśnie podobne do gier komputerowych – pojawia się wiele możliwości,
gracz może wykonać działanie A, B, C, D, itd… Ma szeroki wybór
i każda decyzja ma wpływ na dalsze losy w grze. To jest najbardziej pociągające i stanowi o popularności nowoczesnych gier
planszowych.
Czyli los jest mniej istotny niż strategiczne myślenie?
Oczywiście nadal istnieją gry losowe. Warto jednak zwrócić uwagę
na to, że są też gry wykorzystujące kości, w których losowość nie jest
zbyt dotkliwa, bo można na tyle sposobów manipulować wynikiem
rzutu, że w konsekwencji i tak gracz wykonuje dokładnie te posunięcia,
które by chciał wykonać.
Od pewnego czasu Książnica Kopernikańska często organizuje
spotkania z grami planszowymi, jest chyba nawet liderem tego typu
przedsięwzięć w regionie. Za wszystkimi wydarzeniami to głównie pan
stoi, ale początki były trudne?
Pierwsze toruńskie spotkania dla graczy organizowałem około
roku. Na początku bywało, że na każde z nich przychodziły
te same trzy-cztery osoby. Natomiast ostatnie kilka lat to absolutny
boom nowoczesnych gier planszowych. Dyrekcja dostrzegła ten potencjał i aktualnie od blisko trzech lat pracuję w Książnicy Kopernikańskiej
na stanowisku stworzonym specjalnie dla mnie. Wszyscy się dziwią,
że chociaż pracuję w bibliotece, praktycznie w ogóle nie mam do
czynienia z książkami.
Zauważyłem, że spotkania powoli układają się w cykl roczny.
Niektóre wydarzenia spodobały się uczestnikom szczególnie i warto
je kontynuować. Mamy noce gier planszowych, rodzinne granie na
trawie. Dwa razy w roku organizujemy też duże konwenty gier. W grudniu Mikograjki, które mają rodzinną formułę i dla bardziej zaawansowanych graczy BallCon, który zawsze w marcu organizujemy
we współpracy z klubem Sobótka. Nową inicjatywą są też spotkania
z trudnymi grami.

Poza tym dwa razy w roku organizujemy kiermasz używanych
gier planszowych. W Książnicy działa także wypożyczalnia gier. Do
zbiorów biblioteki zakupujemy kolejne tytuły i mamy na to stały
miesięczny fundusz. To wszystko pokazuje, że spotkania działają,
a gry planszowe są coraz popularniejszym hobby. Wszystkie informacje na bieżąco znaleźć można na fanpage’u Planszówki w Książnicy
na Facebooku.
Jaki tytuł poleciłby pan osobom, które chciałyby zacząć swoją
przygodę z grami planszowymi?
To bardzo trudne pytanie. Tak jak wszędzie, tu też są mody, ale
na pewno warto sięgać po tytuły, o których inni mówią „gateway
game”, czyli gry na wejście, na początek. W tej grupie często wymienia
się Wsiąść do pociągu, Catan, Dixit, Splendor, Carcassone. Chociaż
znam też osoby, które zaczęły od gry Cywilizacja, w której sama instrukcja ma
stron i nie zniechęciły się…
Na przełomie tysiącleci wielką popularnością cieszyły się
gry fabularne, RPG [Role Playing Games], polegające na wspólnym budowaniu przez kilku uczestników skomplikowanych narracji przygodowych, ale w ostatnim czasie o nich zapomniano…
Akurat w tym roku nastąpił powrót gier RPG. Zanim zacząłem
grać w gry planszowe, dużo grałem w gry fabularne, kilkanaście lat
temu były one bardzo popularne, potem w pewnym momencie
zniknęły z powierzchni i to na dość długo… Ale ten rok jest nowym
początkiem boomu na RPG-i. Zakończyła się zbiórka crowdfundingowa na wydanie gry Zew Cthulhu na podstawie prozy
H.P. Lovecra a. Zebrano grubo ponad milion złotych, co świadczy
o bardzo dużym zainteresowaniu…
Miesiąc temu na fes walu Pyrkon w Poznaniu premierę miała
pierwsza w Polsce gra fabularna skierowana do dzieci: Equestria.
Jak się można domyślać, jest to gra o kucykach Pony. Wśród tytułów dla starszych zapowiadane są wydania Wiedźmina RPG, piątej edycji

Warhammera, Dungeons and Dragons. To są bardzo głośne tytuły… Po
kilku latach ciszy widać ponowne duże zainteresowanie grami fabularnymi. Gry RPG pojawią się też na naszych spotkaniach, być może już
na grudniowych Mikograjkach. Prowadzę rozmowy z wydawcami,
czy nie byliby zainteresowani taką formą promocji.
Jesienią
roku Książnica Kopernikańska wydała pierwszą
w swojej historii grę planszową, czyli Staropolski wokabularz. Skąd
pomysł na takie wydawnictwo?

Wydaje mi się, że nie tylko jest to pierwsza gra wydana przez
Książnicę, ale w ogóle jedna z pierwszych gier wydanych przez bibliotekę w naszym kraju. Z Przemysławem Chudzikiem, który jest współautorem Staropolskiego wokabularza, przyjaźnimy się, obaj pracujemy
w Książnicy. On zna moją ogromną pasję do gier i wie, że nie tylko
gram, ale od wielu lat je projektuję. Przemek bierze udział w zdobywaniu pieniędzy na różne projekty, poza tym jest też trochę graczem,
więc pomyślał, czemu by wspólnie nie stworzyć ciekawej gry. Ja byłem
odpowiedzialny głównie za mechanikę gry, czyli za zasady, Przemek
natomiast odpowiadał za realia historyczne i ubranie tego w temat.
Grę testowaliśmy razem, on też miał ogromny wpływ na ostateczny
kształt mechaniki gry, dorzucił kilka rzeczy od siebie. Ja nie wtrącałem
się za bardzo w realia historyczne, ale też zwracałem uwagę, gdy
miałem jakieś wątpliwości.
Z jakim przyjęciem spotkał się Staropolski wokabularz?
Gra miała premierę w październiku i wtedy reakcje osób obecnych na spotkaniu były bardzo pozytywne. Pojawiło się około stu
osób, rozegraliśmy turniej, w którym wzięło udział około czterdziestu uczestników. Oczywiście starałem się zainteresować Wokabularzem branżowe media, pojawiły się pozytywne recenzje. W tej
chwili gry nie można zdobyć, wydaliśmy ograniczoną liczbę egzemplarzy, ale planowane jest wydanie komercyjne i wtedy każdy będzie
mógł sobie Staropolski Wokabularz kupić.
Jakich rad udzieliłby pan jako doświadczony autor początkującym
twórcom gier?
Regułą jest, że aby tworzyć nowe gry najpierw trzeba w wiele innych zagrać… Wydaje mi się, że wyjątkiem potwierdzającym tę regułę
jest Dixit, bo autor tej gry, Jean-Louis Roubira był lekarzem, psychologiem dziecięcym. Wcześniej w żadne gry nie grał, a mimo to wymyślił
tytuł, który stał się hitem.

W dzisiejszych czasach konstruowanie gry przypomina tworzenie
Frankensteina, polega na sklejaniu schematów z rożnych innych gier.
Tu już trudno być naprawdę innowacyjnym, bo w Polsce tylko w ostatnim roku ukazywała się więcej niż jedna nowa gra dziennie. Na pewno
trzeba być kreatywnym… Poza tym warto się dokształcać, na świecie
wydano kilka poradników projektowania gier, ostatnio ukazał się nawet
pierwszy taki poradnik w języku polskim. Największy polski wydawca
gier Rebel organizuje warsztaty dla autorów pod nazwą Laboratorium Gier. Każdy może wziąć w nich udział i uczyć się projektowania
gier od specjalistów z branży.
Z czego pańskim zdaniem wynika sukces tych najbardziej
popularnych, topowych gier?
To zależy od wielu czynników. Ogromne znaczenie ma oprawa
graficzna. Doskonały temat i nowatorska mechanika mogą nie
wystarczyć, bo gra może być super, ale jak jest brzydka, nikt jej nie
kupi. Temat gry też ma duże znaczenie. Szansę na większy sukces
mają raczej gry prostsze, adresowane do rodzin czy osób, które sporadycznie chciałyby w coś zagrać. Można to też zaobserwować na
spotkaniach w Książnicy. Organizując spotkanie z trudnymi grami,
liczę się z tym, że będzie to niszowe wydarzenie, ale wiem, że na
rodzinnym pikniku z grami na trawie będzie znacznie więcej osób.
Tak samo jest ze sprzedażą gier.
Dziękuję za rozmowę.

Warsztaty
- lipca
r. – Warsztaty fotografii cyfrowej, zajęcia prowadzi
Stanisław Jasiński, cena
zł, termin zgłoszeń: lipca
- lipca
r. – Wakacyjne warsztaty fotografii 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
Tak jest dobrze – seans i spotkanie z autoren filmu Marcinem
Sauterem – spotkanie w ramach cyklu comiesięcznych
spotkań filmoznawczych W pierwszym rzędzie, czerwca
Mistrz i jego najnowszy film
Gościem ostatniego przed wakacyjną przerwą spotkania filmoznawczego z cyklu W pierwszym rzędzie będzie jeden z najwybitniejszych twórców regionu, pracujący w kraju i za granicą
reżyser i operator Marcin Sauter. Podczas spotkania zaprezentuje
on swój krótkometrażowy debiut fabularny – a zarazem najnowszy
film – Tak jest dobrze, a po projekcji opowie o filmie oraz o swojej
wizji kina. Spotkanie odbędzie się w środę, czerwca o godz. . .
Wstęp wolny.
Najnowszy obraz Marcina Sautera będzie można zobaczyć zaledwie
kilka dni po majowej premierze na Krakowskim Fes walu Filmowym.
Tak jest dobrze to film oparty na opowiadaniu Szczepana Twardocha
pod tym samym tytułem. Co istotne – i na co zwraca uwagę Karolina
Fordońska, zapraszając na projekcję – …całość realizowana jest
w prawdziwych, opisanych w opowiadaniu plenerach. Między innymi
na Spitsbergenie i w Kairze. Historia nie pozostaje na poziomie
realizmu i obyczajowości, ale wnika głębiej. Pokazuje stan umysłu bohatera, próbującego poradzić sobie ze śmiercią bliskich, oraz projekcje jego
podświadomości.
Chociaż Tak jest dobrze to pierwszy w dorobku Marcina Sautera
film fabularny, autor ów jest doskonale znanym w Polsce reżyserem,
scenarzystą, operatorem filmów dokumentalnych oraz fotografikiem.
Ukończył Wyższe Studium Fotografii w PWSFTviT w Łodzi oraz
kurs dokumentalny w Wajda School, gdzie obecnie pracuje jako wykładowca. Jako reżyser i scenarzysta jest autorem kilkunastu tytułów,

współpracował też przy realizacji wielu filmów jako autor zdjęć oraz
producent. Jest laureatem kilkudziesięciu nagród filmowych na całym
świecie. Wspólnie z Maciejem Cuske prowadzi kurs filmu dokumentalnego pod nazwą Bydgoska Kronika Filmowa.
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.

Piknik Rodzinny – rodzinne zakończenie cyklicznych zajęć
Teatralny rozruch oraz Poranne figle, psoty i żarty, czerwca
Rodzinne zakończenie
Przez cały rok szkolny dzieci z Torunia i okolic uczestniczyły
w cyklicznych zajęciach Teatralny rozruch dla dzieci w wieku - lat
oraz Poranne figle, psoty i żarty dla dzieci w wieku - lat. Ostatnie
przed wakacjami spotkanie będzie miało nieco inny charakter: na Piknik
Rodzinny, czyli rodzinne zakończenie cyklicznych zajęć zaprasza do Fortu
IV Agnieszka Zakrzewska.
W sobotę, czerwca o godzinie .
na wspólnej zabawie spotkają się dzieci (wraz z opiekunami) uczestniczące w obu cyklach
spotkań: zarówno przedszkolaki, jak i dzieci w wieku - lat.
Koszt udziału w spotkaniu zł/ dziecko. Informacje i zapisy na
www.woak.torun.pl

Książkożercy – spotkanie i mini warsztaty dla dzieci w ramach
Toruńskiego Fes walu Książki, czerwca
Ciocia Jadzia w Transylwanii
Książkożercy to cykl comiesięcznych spotkań dla dzieci, rozwija
zainteresowanie czytelnictwem od najmłodszych lat. Dzieci wraz
z opiekunami zapraszamy do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Toruniu w środę
czerwca o godzinie . . Udział
w spotkaniu jest bezpłatny.
Ostatnie przed wakacjami spotkanie i mini warsztaty dla dzieci
z cyklu Książkożercy poświęcone będą książce Ciocia Jadzia w Transylwanii Elizy Piotrowskiej, którą wydało Wydawnictwo Media Rodzina.
Czerwcowe spotkanie czytelnicze Książkożercy odbywa się w ramach
Toruńskiego Fes walu Książki, organizowane we współpracy z Księgarnią
Ka a i spółka.
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 WOAKu. 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.

Okręg Kujawsko-Pomorski ZPAF na początku XXI wieku
Mul medialny wykład z cyklu Historia fotografii artystycznej
środowiska toruńsko-bydgoskiego po
r., czerwca
Odpryski lawiny
Początek nowego tysiąclecia to zarazem początek lawinowych zmian
w sztuce fotografii, które wiążą się z cyfrową rewolucją. Wiele ciekawych
zjawisk i sytuacji artystycznych wydarzyło się również w tym okresie w nowo utworzonym województwie kujawsko-pomorskim. O tych
wydarzeniach oraz o aktualnej kondycji Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
Związku Polskich Artystów Fotografików opowie Stanisław Jasiński
podczas ostatniego przed wakacjami wykładu z cyklu Historia fotografii
artystycznej środowiska toruńsko-bydgoskiego po
r.
Stanisław Jasiński jest fotografikiem i instruktorem fotografii, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalistą ds. fotografii
WOAK. W latach
był prezesem Okręgu KujawskoPomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw
indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych
krajowych i zagranicznych. Będąc znawcą historii fotografii oraz
kolekcjonerem zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną sztuki 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.

Książkożercy – spotkanie z Kariną Obarą z cyklu comiesięcznych
spotkań czytelniczych dla dorosłych w ramach Toruńskiego
Fes walu Książki, czerwca
Dystans rękojmią rozumu
W ostatnich dniach maja ukazała się najnowsza powieść Kariny Obary
Kobieta, która nie odmieniła losów świata. Ceniona toruńska pisarka
i dziennikarka będzie gościem czerwcowego spotkania czytelniczego
Książkożercy, które tym razem odbywa się w ramach Toruńskiego Fes walu Książki. Dorosłych „pożeraczy książek” zapraszamy – wyjątkowo
– w czwartek
czerwca o godz. . . Udział w spotkaniu jest
bezpłatny.
Karina Obara swoją nową powieść określa mianem …bajka dla
dorosłych, jakiej niektórzy by się po mnie nie spodziewali. Uwierzcie, napisać
komedię – to było wyzwanie dla takiego smutasa, jak ja. Ale od czego jest
życie, jak nie od przekraczania własnych możliwości? – dodaje. Zachęcając do lektury pisze też: …prosty język, wielowątkowa intryga i dużo
czarnego humoru nieść mogą ulgę wszystkim zestresowanym, którzy stracili
nadzieję, że dystans jest rękojmią rozumu.
Książkożercy to cykl comiesięcznych spotkań dla młodzieży i dorosłych, który przybliża wartościową literaturę i rozwija zainteresowanie
czytelnictwem. Czerwcowe spotkanie zorganizowane jest we współpracy z Księgarnią Ka a i spółka.
Na spotkanie z autorką powieści Kobieta, która nie odmieniła
losów świata zapraszają 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.

Konkursy
Otwarcie pokonkursowej wystawy fotograficznej Poza obrazem,
czerwca
Więcej niż obraz w kadrze
Poza obrazem – z takim tematem mierzyli się uczestnicy tegorocznego
konkursu fotograficznego KATAR Fotografia. W konkursie udział wzięło
kilkudziesięciu autorów – osób amatorsko uprawiających fotografię
artystyczną – z całego województwa.
Nadesłane na konkurs prace oceniali: dr hab. Anna Kola (artysta
plastyk, artysta fotografik, pracownik Zakładu Plastyki Intermedialnej
Wydziału Sztuk Pięknych UMK, członek Związku Polskich Artystów
Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Fotografików. Jej prace
były pokazywane na wystawach pokonkursowych w Europie, Azji
i Ameryce Północnej) i Marek Noniewicz (artysta fotografik, kustosz
Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. W Muzeum Fotografii prowadzi Warsztaty Retro

Fotografii. W swojej twórczości artystycznej często nawiązuje
do początków fotografii: luksografii czy fotografii otworkowej.
Do
czerwca w toruńskiej Wozowni prezentowana jest wspólna
wystawa georgii Krawiec i Marka Noniewicza Anomalia Naturalia.)
Jurorzy zakwalifikowali najciekawsze zdjęcia na wystawę pokonkursową oraz przyznali nagrody i wyróżnienia. Wyniki konkursu
Poza obrazem ogłoszone zostaną podczas otwarcia wystawy
pokonkursowej. Ekspozycji towarzyszy ekskluzywnie wydany
okolicznościowy katalog prezentujący nagrodzone i wyróżnione prace.

Wystawy
Otwarcie wystawy Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, czerwca
Oko wrażliwe na piękno
Po raz siódmy uczestniczący w zajęciach sekcji plastycznej słuchacze
Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pokażą swoje prace
w Galerii Spotkań WOAK. Ekspozycja kończąca rok akademicki
/
otwarta zostanie w sobotę o godzinie . . Wystawa będzie czynna do
czerwca. Wstęp wolny.
Tak jak różne osobowości twórcze uczestniczą w zajęciach sekcji
plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tak różnorodne
są prace składające się na tę doroczną wystawę. Obok pejzaży,
marynistyki czy martwych natur są portrety ludzi – szczególnie osób
znanych – i wizerunki zwierząt. Dla niektórych artystów celem jest
stworzenie realistycznego studium, dla innych najważniejszy jest
impresjonistyczny zapis chwili. Motywacją do pracy twórczej zawsze
jest zachwyt pięknem, które artyści dostrzegają nawet w sytuacjach
codziennych i „zwyczajnych” miejscach. Właśnie owo zauważone

wrażliwym okiem artysty piękno starają się potem pokazać w swoich
pracach.
Sekcja plastyczna Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
jest związana z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury od ponad
dwudziestu lat. Pierwszym opiekunem artystycznym sekcji był Marian
Nicewicz, kolejnymi: Dariusz Delik i Edmund Kłosowski. Obecnie
artystyczną i merytoryczną opiekę nad słuchaczami sprawują Maria
Serwińska-Gu eld i Wojciech Ociesa. Pod ich kierunkiem uczestnicy
cotygodniowych spotkań doskonalą warsztat artystyczny, poznają
różne techniki malarskie i rysunkowe, uczą się analizować problemy
plastyczne w swoim otoczeniu oraz patrzeć na świat świeżym okiem
– okiem artysty.
Aktywność twórcza nie ogranicza się rzecz jasna do kilku godzin
tygodniowo podczas zajęć w WOAK-u. Dla wielu plastyków-amatorów
malowanie stało się sposobem na życie. Analizowanie estetycznego
wymiaru świata i doskonalenie umiejętności malarskich daje radość
i satysfakcję. Osoby skupione w sekcji plastycznej TUTW biorą udział
w plenerach, konkursach i wystawach zbiorowych. Niektórzy autorzy
mieli też okazję zaprezentować się szerzej podczas wystaw indywidualnych w małych galeriach i instytucjach kultury w Toruniu i okolicy.

