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SZANOWNI CZYTELNICY!

W wakacyjnym Biuletynie Informacji Kulturalnej przed-
stawiamy zajmujące zjawiska z różnych dziedzin amators-
kiej twórczości artystycznej. 

Reprezentatywnym przeglądem teatrów dzieci i młodzieży były 
Konfrontacje Teatrów Dziecięcych Teatr bez granic zorganizowane
przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Soleckim Centrum 
Kultury w Solcu Kujawskim. Oczywiście, dziecięcych i młodzieżo-
wych zespołów teatralnych pracuje w naszym regionie znacznie wię-
cej niż uczestniczyło w bydgosko-soleckich Konfrontacjach. Ich 
działalność ma przeogromne znaczenie dla edukacji teatralnej 
najmłodszych uczestników życia kulturalnego.

Nie tylko skupieni w Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku artyści-amatorzy uprawiają twórczość 
plastyczną. Liczne jest grono twórców z kręgu art-brut; niektórzy
z nich pokazali swoje obrazy na wystawie Ogólnopolskiego Kon-
kursu Malarskiego im. Teofi la Ociepki w Bydgoszczy. Niewątpliwie 
Konkurs inspiruje twórców, podobnie jak organizowany przez Danutę 
Styperek w podgrudziądzkiej Rudzie ogólnopolski Plener Rzeźby 
Figuralnej i Ogrodowej U Styperków. 

Przedstawiamy dokonania osób zajmujących się fi lmem i foto-
grafi ą, omawiając tegoroczne Konfrontacje Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej w dziedzinach fi lmu i fotografi i.  



Ciekawym wydarzeniem były prezentacje studentów podczas 
tegorocznych Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Spotkań 
Studentów Giar  no współorganizowanych przez Zakład Plastyki 
Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. 
Autorzy wystawy Transit, którą omawiamy w Biuletynie, niebawem 
znajdą się pośród artystów uprawiających sztukę profesjonalnie.

Artystą-pedagogiem jest Karolina Kaja Kant, której kolaże
i marblingi do końca wakacji można oglądać w Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury na omawianej w Biuletynie wystawie Projekt 
senny.

Życzymy udanych przedsięwzięć zaplanowanych na lato oraz 
miłych wakacji.

        Kamil Hoff mann
        Jerzy Rochowiak 



TEATR BEZ GRANIC W SOLCU KUJAWSKIM

\\ Jerzy Rochowiak

Młodzi aktorzy z województwa kujawsko-
pomorskiego podczas Konfrontacji 
Teatrów Dziecięcych Teatr bez gra-

nic zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 
w Bydgoszczy  maja pokazywali na scenie Soleckiego Centrum 
Kultury przedstawienia, które przygotowali w szkołach, pozaszkol-
nych placówkach oświatowych, ośrodkach kultury. Jeśli ktoś by utys-
kiwał na poziom widowisk, które tworzą dzieci, z pewnością zmieniłby 
osąd po majowym dniu spędzonym w pięknie wyremontowanym 
Soleckim Centrum Kultury. Trudno by było pośród prezentacji wskazać 
przedstawienie chybione. Oczywiście, były spektakle bardziej i mniej 
udane, w każdym jednak można wskazać istotne wartości artystyczne. 
Każde urzekało ekspresją i kreatywnością młodych aktorów, w większości 
spektakli kreatorów postaci i zdarzeń scenicznych a nie wykonawców 
powierzonych im zadań.

Dzieci uczestniczące w Konfrontacjach pokazały spektakle w różnych 
konwencjach, różnych stylistykach. Zachwycały pomysłowością, polotem, 
teatralnym zapałem, wrażliwością i aktorskimi umiejętnościami.

Teatry dzieci młodszych

Teatr Na niby z Młodzieżowego Domu Kultury nr  w Bydgoszczy poka-
zał Wodylanie według scenariusza na podstawie literatury dziecięcej, 
przede wszystkim wierszy Jana Brzechwy, w reżyserii Wiole  y Górskiej-
Nowik. Kokieteryjny tytuł spektaklu wskazywał tematykę: wodną. 
Znaczną część dowcipnego widowiska wypełniła Baśń o korsarzu 
Palemonie, był popularny Sum, był wierszyk o Kłótni rzek… Wodę 
można było usłyszeć: w szeleście płatów folii, dźwiękach grzechotki 



deszczownicy. Akompaniował dzieciom akordeonista! Młodzi aktorzy 
mówili teksty czysto, żywo, spontanicznie, przedstawiając sytuacje, 
zdarzenia, historie. Opowiadali w ruchu, dialogując, deklamując… Ślicznie 
tańczyli. Przywdziawszy czerwone kalosze, rozpiąwszy czerwone 
parasolki opowiadali o deszczu… Na koniec zapewnili, że wszystko,
o czym opowiedzieli wydarzyło się  naprawdę. I z uśmiechem dodali:
na niby.   

Teatr Pół na pół z Młodzieżowego Domu Kultury nr  w Bydgoszczy 
w spektaklu według wierszy Stanisława Jachowicza w opracowaniu
i reżyserii Angeliki Landowskiej przekonał, że Niegrzecznym dzieciom 
bywa źle. Niewątpliwie tym, które wystąpiły na scenie nie jest źle: ubrane 

Teatr Karramba, Venuski. Fot. Jerzy Rochowiak



w białe bluzeczki, czarne spódnice lub spodnie, sprawiały wrażenie 
grzecznych uczniów dobrej szkoły, czasem może nieco niesfornych… 
Nakryty białym obrusem stół określał przestrzeń, w której młodzi akto-
rzy prezentowali wiersze, aranżując sytuacje nawiązujące do ich treści. 
Choć można było spodziewać się dosadnych pouczeń, dzieci uniknęły 
natrętnej dydaktyki: dzięki umiejętności mówienia wierszy, a także
dzięki trafnemu wyborowi utworów, pomysłowości w ich inscenizowaniu. 

Teatr Fantazja ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wiel-
kiej zaprezentował Wiersze Brzechwy na scenie według scenariusza
i w reżyserii Anny Kwiatkowskiej. Ponad dwadzieścioro dzieci wystąpi-
ło w codziennych ubraniach, posłużywszy się plas  kową folią, podusz-

Teatr Pół na pół, Niegrzecznym dzieciom bywa źle. Fot. Jerzy Rochowiak



kami, różnorakimi przedmiotami. Swoją uwagę dzieci skierowały ku 
zabawie, ku poezji Jana Brzechwy, ponieważ… zablokowany został dos-
tęp do internetu i trochę się nudziły. Poszczególne utwory były cieka-
wie inscenizowane – z wykorzystaniem konwencji teatru przedmiotu.

Teatr Karramba ze Szkoły Podstawowej w Brzozie w widowisku 
Venuski według scenariusza Julii Bafi i, w reżyserii Małgorzaty Strabel 
wyprawił się w przestrzeń kosmiczną. Komandor i jego zastępca 
wylądowali na dalekiej planecie zamieszkałej przez venuski, podobnie 
ubrane: w błyszczące spódniczki, popielate bluzeczki i rajstopy. Niepo-
kój mogły wzbudzać walające się pośród śmieci manekiny, protezy… 
Pomimo prób zjednania przychylności kosmitek dwaj kosmonauci zostali 
poddani nieprzyjemnym zabiegom upiększającym. Zainteresowanie 
venusek wzbudziły ziemskie wiktuały. Komediowy spektakl zakończyły 
przygotowania venusek do wyprawy na Ziemię po kulinaria.

Pomysł zderzenia mieszkańców dwóch światów, nadanie widowisku 
charakteru komedii należy uznać za interesujące. Nie zawsze jednak 
udawało się wydobywać dowcip z rozbudowanych dialogów…

Kłótnię zabawek pokazał Teatr Za kurtyną z Fundacji Rozwoju Eduka-
cji Najmłodszych z Grudziądza-Węgrowa w widowisku według sce-
nariusza i w reżyserii Adriana Wiśniewskiego. Nim doszło do tytułowej 
kłótni, dzieci bawiły się, ustawiając wielkie klocki, grając w klasy, jeżdżąc 
na hulajnodze, śpiewając, tańcząc… Ale zazgrzytało zdanie skierowa-
ne do zabawki-maskotki: znudziłaś mi się, nie chcę się tobą bawić,
wymienię cię na nową… 

W spektaklu przyciągała uwagę plastyka ruchu: dzieci śpiewały, 
recytowały w ruchu, tańczyły – dynamicznie, z wdziękiem. Urokliwy 
spektakl zakończył się zdecydowanym wezwaniem: dość już kłótni, dość 
na dziś. 

Teatr Pacynka z Młodzieżowego Domu Kultury nr  w Bydgosz-
czy pokazał Pozytywkę według scenariusza Wiole  y Górskiej-Nowik
i Nadii Nowik, w reżyserii Wiole  y Górskiej-Nowik. Do sklepu
z zabawkami między piękne, strojne lalki trafi ła różniąca się od 
nich skromną sukienką porcelanowa Aniela. To ona zdobyła za-
interesowanie małej hrabianki: okazało się, że ma serce… W spektaklu 



uwagę przyciągały i postacie, i ich marzenia, i konfl ikty… Subtelne 
przedstawienie zalecało się stylizowanym ruchem zmarionetyzowanych 
aktorów. 

Teatr A co tam  ze Szkoły Podstawowej w Lubiewie pokazał spek-
takl Zamknijcie oczy według scenariusza i w reżyserii Beaty Ziółkowskiej. 
To wesołe, dynamiczne widowisko miało charakter teatralnej zabawy. 
Tytułowe zamknięcie oczu było warunkiem obejrzenia prawdziwej bajki, 
która urzeczywistniła się na scenie dzięki erupcji pomysłów – wyobraźni 
dzieci. Przeszedłszy przez tunel z czarnej i białej tkaniny naciągniętej
na koła hula-hop, młodzi ludzie znaleźli laptopy z czarnymi ekranami. 
Okazało się, że są w świecie na opak: nauka okazuje się ogłupianiem, 
nauczycielka lizakami nagradza lenistwo… W piekielnych kotłach dzieci 
znalazły złość, bunt, gnuśność, kłamstwo, gniew… A kiedy otworzyły 
oczy, zobaczyły świat taki, jaki jest… W spektakl została wkomponowana 
lekcja o dobru i złu, podana w oryginalny sposób, z wdziękiem, 
uśmiechem, nie jako proste pouczenie, ale rezultat doświadczenia – 
scenicznej zabawy…

Teatry dzieci starszych

Dylemat złotej rybki pokazał Teatr Kameleon z Międzynarodowej Szkoły 
Podstawowej Sokrates w Bydgoszczy według scenariusza i w reżyserii 
Elżbiety Krenz. Konsultantką zespołu podczas realizacji spektaklu była 
Malwina Bielicka. Na scenie stała drewniana ławka, obok metalowe 
wiadro. Bohaterami byli uczniowie elitarnej szkoły, co uwidaczniały choćby 
mundurki dziewcząt: ładnie skrojone spódniczki w kratę, białe bluzeczki, 
białe podkolanówki. Uczniowie podporządkowali się apodyktycznej 
córce dyrektora; to Mary, będąc przewodniczącą samorządu szkolnego, 
rządziła w szkole. Strofowała koleżanki, stawiała im wymagania… Jak 
się okazało, jej postawa odzwierciedlała relacje w domu: wiele od niej 
wymagali rodzice… Potrafi ła podle ujawnić prawdę o koleżance: Bibi 
okłamuje innych, opowiadając o swojej rodzinie, ponieważ wstydzi 
się, że mieszka z rodziną zastępczą… A złotą rybkę, mieszkającą jakoby
w wiadrze, wymyśliła chyba po to, by manipulować innymi… Relacje 



postaci, ich charaktery zostały pokazane jako niejednoznaczne… Kolejne 
sceny i sekwencje coraz pełniej je zarysowywały. Bohaterowie byli 
przekonujący, zdarzenia wiarygodne, konfl ikty ciekawe… Zachwycała 
zespołowa gra młodych aktorów, ich umiejętność kreowania 
rówieśniczek i ich świata. Ciekawa była w Dylemacie złotej rybki forma 
narracji: kolejne osoby podejmowały i rozwijały opowieść, a w fi nale 
uczennice zdystansowały się do przedstawionej historii: Bibi chodzi do 
innej szkoły a Mary zrezygnowała z funkcji przewodniczącej samorządu. 
Sama dodała, że sprzeciwiła się oczekiwaniom rodziców, nie umiejąc
im sprostać – nie jest przecież złotą rybką.

Dylemat złotej rybki w formie ujmującej sceniczną urodą, w klarownie 
przedstawionym świecie,  pokazał świat młodych ludzi, ich problemy… 

Teatr Za kurtyną, Kłótnia zabawek. Fot. Jerzy Rochowiak



Każda scena uwidaczniała świetne przygotowanie uczniów do teatral-
nej pracy!

Lekcję według scenariusza i w reżyserii Renaty Bloch pokazał Teatr 
Szpila z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku. Przestrze-
nią zdarzeń była oczywiście szkolna klasa: poprzewracane krzesła, 
tablica trochę przypominająca szafę, trochę parawan. Weszli uczniowie 
w białych koszulach, ciemnych spodniach lub spódnicach, siedli tyłem
do widzów przed surową nauczycielką. Dołączyła do nich nowa 
uczennica; znała odpowiedź na pytanie zadane przez nauczycielkę. 
Oczywiście, została odrzucona przez koleżanki i kolegów, ale jeden
z chłopców zaprosił ją na imprezę. Na kolejną lekcję przyszła tylko
ona, ale i inni się zjawiali, zaznaczali obecność: jestem.

Teatr Pacynka, Pozytywka. Fot. Jerzy Rochowiak



Lekcję można uznać za ciekawą obserwację, obrazek z życia 
młodzieży. Aktorzy grali dynamicznie, spontanicznie, wręcz żywiołowo. 
W spektaklu zostały wykorzystane efekty teatru iluminiscencyjnego. 

Teatr Witraż z Młodzieżowego Domu Kultury nr   w Bydgoszczy 
zaprezentował Wielkiego małego człowieka według scenariusza Wiole  y 
Górskiej-Nowik i Nadii Nowik, w reżyserii Wiole  y Górskiej-Nowik. 
Intrygowały pierwsze sceny – w konwencji teatru iluminiscencyjnego: 
tworzone dłońmi ptaszki, serce. Zapłakał noworodek. Na oświetlonej 
scenie leżało kilkanaścioro dzieci, wśród nich mama, tata… Wspólnie
się bawili – i tykał zegar… Do jednej z zabaw posłużył duży karton.
A ja coś mam! Dzieci zajrzały do kartonu i niczego nie znalazły. Karton 
jest pusty! – zawołały rozczarowane. Tam jest maleńki kotek, tak maleńki, 

Teatr A co tam , Zamknijcie oczy. Fot. Jerzy Rochowiak



że go nie widać. Wtedy zobaczyły kotka… Powtarzały słowa: nauka, 
wolność, równość, sprawiedliwość… Słychać było zegar: jedna z aktorek 
w chustce na głowie, przygarbiona podeszła do stolika ustawionego
z boku sceny. Położyła na nim album ze zdjęciami. Tymczasem z drugiej 
strony dwoje młodych ludzi przeżywało radość: będziemy mieli dziecko, 
jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dziecko poszło do szkoły, 
uczyło się, buntowało: jestem dorosła, mam osiemnaście lat, tyle razy 
prosiłam, nie wtrącaj się do mojego życia. Nastolatka wyjechała, wróciła
na wiadomość o chorobie matki… Tymczasem staruszka przytulała 
album. Przebieg wydarzeń podsumowała alegoria: lalka, czyli mały 
człowiek, drzewo, kwiecie, burza, spadające jabłka…

Wielki mały człowiek to przypowieść o ludzkim życiu, artykułowana 
różnymi środkami teatralnymi – sprawnie, żywo, przejmująco…
W przedstawieniu ujmujące było symultaniczne rozgrywanie scen. 
Wiele z nich zalecało się sceniczną urodą.

Teatr Profi laktyczny Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
ze Szkoły Podstawowej nr  we Włocławku pokazał Feniksa we-
dług scenariusza i w reżyserii Agaty Wiśniewskiej. Siedem osób – sześć
w czarnych strojach, jedna w czarnych spodniach i czerwonej bluzce 
– w konwencji teatru poezji, przypominającej teatr rapsodyczny, pod-
jęło problematykę wartości ważnych w życiu, zależności między
akceptacją przez innych a lękiem i odrzuceniem. Tytułowy Feniks po kolei
odrzucał rówiesników, mówiąc: jesteś przeciwko nam, pytając: czemu
tak na mnie patrzysz? Feniks został sam (sama?), pozostali na 
proscenium klęczeli ze zwieszonymi głowami. Z off u słychać było 
Balladę o przegranych Jarosława Jar Chojnackiego: Już nic się nie zdarzy
/ Bo nikt nas nie lubi / Jesteśmy za starzy / Jesteśmy za grubi // A życie 
nam szkodzi / Więc po co się trudzić / Jesteśmy zbyt młodzi / Jesteśmy 
zbyt chudzi (…) Bez wiary i marzeń biegniemy donikąd / Zabili nas kpiarze 
szyderczą krytyką / Bo skąd mogli wiedzieć ci ludzie bez cienia / Że zbrod-
nią największą jest zabić marzenia (…). Po piosence sytuacja się od-
wróciła. Feniks przyjmował odrzuconych, wyzbywszy się lęku i uprze-
dzeń, pojąwszy, że na innych spoglądał według schematów czy 
stereotypów. 



Spektakl młodych włocławian był wypowiedzią o lęku, inności, 
tożsamości, marzeniach… Rytm mówienia, rytm scen, przejrzysta 
konstrukcja sekwencji, kompozycja przedstawienia niwelowały wrażenie 
patosu, pozostawiły przekonanie, iż Feniks był autentyczną i szczerą 
wypowiedzią zespołu. 

Do konwencji angielskiego kryminału, nastroju powieści grozy 
nawiązał Teatr Bukowiacy ze Szkoły Podstawowej w Bukowcu
w Pani M. według scenariusza – na podstawie dramatu Grzegorza
Śmiałka – i w reżyserii Jolanty Glamowskiej. Nastrój stwarzała 
scenografi a: stolik, krzesła, wieszak, zapalone świece, obraz na sztalu-
dze. Na zewnątrz padał deszcz, ściemniło się. 

Aktorzy zdawali się celebrować grę. Stosownie do wnętrz za-
chowywali się kamerdyner i pokojówki, eleganccy, usztywnieni. 
Włożywszy białe rękawiczki sprzątali. Rozmawiali o chlebodawczyni 
– leciwej Pani M., właścicielce galerii sztuki.  Stopniowo odsłaniali 
tajemnice: nie żyje mąż Pani M., jej córka po śmierci ojca trafi ła
do zakładu dla obłąkanych. Pojawiła się na scenie w nocnej koszuli… 
Kamerdyner i pokojówki zatrzymali na noc elegancką panią Mo-
rawską, która odwiedziła Panią M. Skierowali ją do przygotowanego 
dla niej pokoju. Z off u słychać było głos Pani M.: po co komu starość? 
Kim była pani M., pani Morawska, co się wydarzyło? Kamerdyner
i pokojówki zddejmowali rękawiczki…

Pani M. zaciekawiała zdyscyplinowaniem młodych aktorów, ich 
konsekwencją w kreowaniu postaci. Spektakl pociągał konwencją, 
tajemniczością, a także podjętą problematyką: samotności, relacji
w rodzinie…

Koło Teatralne Jedynka ze Szkoły Podstawowej nr  w Brześciu 
Kujawskim zainscenizowało w opracowaniu i reżyserii Beaty Stawskiej-
Kostrzak fragmenty Romea i Julii Williama Szekspira. Zespół nawiązał
do konwencji widowiska kos  umowego. Zatroszczył się o dekoracje, 
bogate stroje… Mam wrażenie, że młodzi aktorzy zbytnio zawierzyli 
konwencji: aranżacja świata przedstawionego, zwłaszcza dbałość
o kos  umy, o usytuowanie bohaterów i zdarzeń w odległej przeszłości 
kontrastowały z zaledwie naszkicowanymi postaciami, chwilami zbyt 



śpiesznym mówieniem. Młodym aktorom zabrakło dystansu do postaci
i zdarzeń, przez co ich nie uprawdopodobnili. Inaczej mówiąc: nie od-
naleźli się w konwencji, nie zyskali możliwości kreowania wiarygod-
nych ról. Owszem, bardzo się starali jak najlepiej interpretować 
tekst, jednak nie udało im się stworzyć przekonujących postaci,
a więc i zaciekawić ich dramatem. Można było odnieść wrażenie,
że naśladują teatr znany im z inscenizacji dawno temu zarejestrowa-
nych na potrzeby telewizji… Oczekiwałbym od nich ustosunkowania
się do formy scenicznej, którą wielkim nakładem sił powołali do
istnienia, wykorzystania możliwości, jaką dawała zręcznie dokonana 
przez Beatę Stawską-Kostrzak adaptacja dramatu Williama Szekspira. 
Tymczasem powielili wzorce, które tę możliwość im odebrały.
A może problematyka Romea i Julii okazała się zanadto odległa
od ich doświadczeń i wiedzy?

Soliści

W tym roku podczas Konfrontacji prezentowały się nie tylko zespoły, 
wystąpili też soliści w formule teatru jednego aktora. Vanessa Fic
ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej prezentowała
Drzewo według Drzewa darów Shala Silversteina. Młoda aktorka
posłużyła się lalkami. Pod opieką artystyczną Anny Kwiatkows-
kiej nadała kameralnej e  udzie rytm, który spajał jej poszczególne
części: opowiadając o drzewie, dziewczynka przedstawiała życie 
człowieka, od dzieciństwa po późną starość. Mówiła ładnie, kreując 
pociągający świat, przedstawiając na scenie to tylko, co było niezbędne, 
by ten świat się urzeczywistniał… Marta Paciorek z tej samej szkoły 
brawurowo przedstawiła Ptasie radio Juliana Tuwima. Również tę 
prezentację przygotowała z uczennicą Anna Kwiatkowska. Młoda
aktorka interpretowała wiersz w zgodzie ze swoimi predyspozycjami, 
sprawiała wrażenie, że poprzez tekst – poprzez jego odczytanie, 
interpretację – wyraża siebie; świetnie spuentowała utwór, owijając 
się w czarną pelerynę z naszytymi ptasimi piórkami. Gracjan Szulc



i Eligiusz Łącki ze Szkoły Podstawowej w Zamartem zainscenizowali
ten sam dowcipny tekst Iwony Hajdasz, przekonując, że W szkole jest
nawet zabawnie. Tak obu uczniów poprowadziła Katarzyna Graczyk, 
że każdy z nich tworzył inną postać, nieco inaczej interpretując 
opowieść. Jeden i drugi kreował sympatycznego łgarza, pierwszy nieco 
zakłopotanego tym, że okłamuje mamę, drugi spryciarza-lekkoducha. 
Jeden i drugi pokazał ciekawy obrazek z życia młodego człowieka.
Obaj grali w tej samej scenografi i: przy stoliku, na którym stał laptop. 

Problemy Zakochanej pokazała Ewelina Trzcińska, również z Za-
martego, również interpretując tekst Iwony Hajdasz, również pod 
artystyczną opieką Katarzyny Graczyk. Kreowana na scenie zakochana 
nastolatka zdawała się w afekcie zanadto rozedrgana… Problem braku 
akceptacji siebie podjęła w Niewystarczającej Martyna Łyczywek
ze Szkoły Podstawowej w Łowinku, mówiąc tekst Doroty Wiśniewskiej, 
w reżyserii autorki, tak jak i uczennica tej samej Szkoły Zuzanna Serafi n, 
która opowiedziała o Dniu jak co dzień. Młoda bohaterka monologu 
sprawiała wrażenie, że jest… zmęczona życiem…

Izabela Wawrzyniak ze Szkoły Podstawowej nr  w Brześciu 
Kujawskim mówiąc fragment Pana Tadeusza Adama Mickiewicza
w opracowaniu i reżyserii Beaty Stawskiej-Kostrzak, zagrała Telimenę. 
Ciekawie interpretowała tekst, każdą kolejną frazą coraz pełniej 
portretując tytułową bohaterkę. Starała się znajdować dystans
do postaci. Dziewczynka przedstawiła postać ciekawie i trafnie.

Telimenę Izabeli Wawrzyniak przysłonił entourage monologu. 
Wrażenie dysonansu pozostawiła bowiem scenografi a: stolik nakryty 
białym obrusem, kara  a z winem, biały fotel z turkusowym obiciem. 
Osobliwy zdawał się strój, jaki włożyła młoda aktorka: biała koronkowa 
suknia, białe rękawiczki. Owszem, można powiedzieć, że aranżacja 
przestrzeni i kos  um nawiązywały do początków dziewiętnastego 
wieku, że… tworzyły nastrój, ale nie przekonała mnie ich stylistyka.

Dla wszystkich uczestników bydgosko-soleckich Konfrontacji udział 
w nich był ważnym wydarzeniem a praca nad przedstawieniami przygodą; 
niezależnie od konwencji – i wykorzystywanych środków teatralnych, 



Ewelina Trzcińska, Telimena. Fot. Jerzy Rochowiak

jak dekoracje, kos  umy, rekwizyty, animowane przedmioty i lalki oraz 
efektów świetlnych i akustycznych – również wielką pracą.

Konfrontacje Teatrów Dziecięcych Teatr bez granic są konkursem. 
Spektakle oceniało jury 
w składzie: Barbara Ro-
galska, Marian Wiśniewski,
autor tego tekstu; se-
kretarzowała jury Bar-
bara Sobotka. Jury przy-
znało w kategorii ucz-
niów klas I-VI szkoły 
podstawowej pierwszą na-
grodę Teatrowi A co tam 
z Lubiewa za spektakl 
Zamknijcie oczy, dwie 
równorzędne drugie na-
grody Teatrowi Na niby
z Bydgoszczy za spek-
takl Wodylanie i Teatro-
wi Pacynka z Bydgoszczy 
za spektakl Pozytywka, 
a także wyróżnienia 
honorowe Teatrowi Pół 
na pół z Bydgoszczy za 
spektakl  Niegrzecznym 
dzieciom bywa źle, Teatro-
wi Za kurtyną z Gru-

dziądza-Węgrowa za spektakl Kłótnia zabawek oraz Teatrowi Fantazja
z Nowej Wsi Wielkiej za spektakl Wiersze Brzechwy na scenie. W kate-
gorii grup teatralnych młodzieży z klas VII-VIII oraz gimnazjów jury 
przyznało dwie równorzędne nagrody: Teatrowi Witraż z Bydgoszczy 
za spektakl Wielki mały człowiek oraz Teatrowi Bukowiacy z Bukowca 
za spektakl Pani M., a także wyróżnienia honorowe Teatrowi 



Teatr Kameleon, Dylemat złotej rybki. Fot. Jerzy Rochowiak

Profi laktycznemu z Włocławka za spektakl Feniks i Teatrowi Kame-
leon z Bydgoszczy za spektakl Dylemat złotej rybki. Jury przyznało też 
liczne nagrody aktorskie. W kategorii monologu i teatru jednego aktora 
jury nagrodziło Martę Paciorek za Ptasie radio i Vanessę Fic za Drzewo 
– obie z Nowej Wsi Wielkiej. Jurorzy podkreślili wysoki poziom artys-
tyczny prezentacji podczas tegorocznych Konfrontacji Teatrów 
Dziecięcych Teatr bez granic. 

Uczestnicy Konfrontacji obejrzeli spektakl Wędrownego Teatru Małe 
Mi z Łodzi Fin  kluszki oraz przedstawienie Gdzie jest król? Teatru Mali 
Marzyciele działającego w Soleckim Centrum Kultury.



RADOŚĆ Z TWÓRCZEJ PRACY

\\ Jerzy Rochowiak

W Galerii Spotkań Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury 
w Toruniu w pierwszej 

dekadzie czerwca była eksponowana wystawa podsumowująca kolej-
ny rok akademicki uczestników odbywających się w Ośrodku zajęć Sekcji 
Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jej wernisaż 
pokazał jak wielkim zainteresowaniem cieszy się twórczość plastyków-
amatorów, z jak życzliwą uwagą są przyjmowane ich prace. Podczas 
tego ciekawego spotkania poprzez sztukę i wokół sztuki niemal każda 
z pokazywanych prac była wnikliwie oglądana i omawiana z udziałem 
autora. 

Swoimi dokonaniami dzieliło się blisko sześćdziesięcioro twórców. 
Pokazali rysunki i obrazy w różnych technikach. Były tu akwarele, 
akryle, oleje, pastele… Były kolaże. Poszukując najwłaściwszej formy dla 
wyrażenia swoich osobowości, artyści skłaniali się ku przedstawieniom 
realistycznym, a także ku uzewnętrznianiu wyobrażeń. Pokazali prace 
precyzyjnie obmyślane oraz impresje, rysunki i obrazy dopracowane, 
wręcz wypracowane oraz szkice. 

Porównując tegoroczną wystawę z pokazywanymi w poprzednich 
latach, można dostrzec większą odwagę i śmiałość autorów w wyborze 
tematów i kształtowaniu form. Widać również, że coraz sprawniej 
posługują się środkami plastycznymi. 

Wystawa była zróżnicowana tematycznie. Liczne były martwe 
natury, przede wszystkim kompozycje z kwiatami na pierwszym planie. 
Były kompozycje przedmiotów znajdujących światło i cień.  

Uwagę przyciągały portrety, często tancerek w wytwornych 
sukniach, kobiet w melancholijnym zamyśleniu. Sportretowany został 



Wernisaż wystawy Sekcji Plastycznej Toruńskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fot. Jerzy Rochowiak

anioł. Portretowane były
zwierzęta, przede wszyst-
kim konie: pędzące, cho-
dzące w koralu, pijące 
wodę. Zwierzęta były 
pokazywane w zabaw-
nych sytuacjach – nie-
które obrazy zdawały 
się ilustracjami wesołej 
bajki. Malarze spogląda-
li na ptaki, gdy siedziały 
na gałęziach, na tęczo-
wej wstędze. Wesoły 
zdawał się kogut w ży-
wych kolorach, in-
spirowany pewnie ludo-
wą wycinanką. 

Były pejzaże: przed-
stawienia natury, urze-
kających urodą i nastro-
jem lasów, polan, je-
zior, rzek i stawów, 
wiejskich chałup pośród 
drzew, krzewów, kwiecia. Były spojrzenia na łąki i pola. Co ciekawe, 
najliczniejsze były obrazy przyrody latem, wczesną wiosną i jesienią, 
zaś pejzaże zimowe były ujmowane, gdy świeciło słońce. Można więc 
powiedzieć, że przedstawienia natury były pogodne, bardzo pogodne. 

Były przedstawienia miast, zamków, pałaców, kamienic, pasaży, 
uliczek… Nocą miasto zdawało się zgeometryzowane. Urokliwe było
w deszczu, przechodząca dziewczyna osłaniała się parasolką.

Były pokazywane żaglowce na morzu, kutry wyciągnięte na brzeg. 
Nierzadko nadwodne trzciny i krzewy odrealniały kształty, kom-

pozycje złożone z kwiatów układały się w formy abstrakcyjne, podob-
nie jak fragmenty krajobrazu… Stąd już artystom blisko do swobodnej 



ekspresji, do form abstrakcyjnych, zawierzenia kreatywnej sile plam
i kolorów. 

Niektórzy artyści podejmowali tematykę historyczną. Nie zabra-
kło też na wystawie obrazów inspirowanych znanymi dziełami
malarskimi, nawet całkiem udanych kopii. 

Każdy z uczestników wystawy poprzez rysunki i prace malarskie 
wyraża czy zaznacza swoje artystyczne upodobania. Nieustannie posze-
rza zakres swoich umiejętności – twórczych możliwości. Poszczególni 
autorzy coraz śmielej kreują przedstawianą rzeczywistość. W ich 
obrazach jest coraz więcej nieoczywistości: zarówno w rysunkach 
i obrazach, o których można powiedzieć, że pokazują to, co można 
zobaczyć, co jest miłe dla oka, ciekawe, jak i w pokazujących to, czego nie 
widać, przynajmniej na pierwszy rzut oka. I pierwsze i drugie odkrywają 
to, co można zobaczyć, kiedy patrzy się uważnie, wnikliwie… Uważne 
spojrzenie na otaczający artystów świat można uznać za wyróżnik ich 
rysunków i dzieł malarskich.

Wernisaż wystawy Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Fot. Jerzy Rochowiak



Wystawa była nie tylko pokazem dokonań pojmowanych jako
unaocznianie warsztatu, umiejętności technicznych, ale też pokazem
postaw artystycznych. Dla oglądających była spotkaniem z indy-
widualnościami, osobowościami, z obszarami cudownej wrażliwości. 

Tegoroczna wystawa Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku zalecała się radosnym spojrzeniem na reczywis-
tość. Zalecała się świeżością spojrzeń. Ujmowała wyborem tematów, 
sposobami ich opracowania, doborem kolorów a przede wszystkim 
nastrojem eksponowanych prac. Zapewne oddawała atmosferę za-
jęć, które prowadzą Maria Serwińska-Gu   eld i Wojciech Ociesa. Trosz-

Wernisaż wystawy Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Fot. Jerzy Rochowiak



czą się o umiejętności artystów-amatorów, ale i zachęcają ich do 
odważnej ekspresji i śmiałej kreacji rzeczywistości – liniami, plamami, 
barwami, światłem, fakturą… Dbają o to, by rysowanie i malowanie 
było dla autorów obrazów przyjemnością, by znajdowali radość
w twórczej pracy. Że ją znajdują, było widać. Podczas wernisażu było 
też widać, że pozostają skromni, pokorni wobec materii plastycznej. Jeśli 
cieszyli się osiągnięciami, to wtedy, kiedy ich prace przyciągały uwagę, 
zatrzymywały.   

W tym roku Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje 
trzydziestolecie. Liczy obecnie  słuchaczy działających w  sek-
cjach, wśród nich w Sekcji Plastycznej, która zawiązała się w paździer-
niku  roku w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. 

Wernisaż wystawy Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Fot. Jerzy Rochowiak



Artystyczno-pedagogiczną opieką objął nad nie metrykalnie a du-
chem młodymi adeptami sztuki Marian Nicewicz. Zapoznawał ich
z warsztatem artysty plastyka, z różnymi dziedzinami sztuki, zwłaszcza 
z ba  kiem, który traktował jako dziedzinę malarstwa a nie sztukę 
dekoracyjną. Poszerzał zakres ich artystycznych porównań w galeriach
i muzeach, na plenerach malarskich. Po jego śmierci od jesieni 
roku zajęcia prowadzili Dariusz Delik i Edmund Kłosowski. Od 
października  roku słuchacze sekcji pracują pod kierunkiem
Marii Serwińskiej-Gu   eld, od  roku również pod opieką Wojcie-
cha Ociesy. Spotykają się raz w tygodniu w czterech grupach. Każdy 
zespół wybiera w swoim gronie opiekuna zajmującego się sprawami 
organizacyjnymi. Jak pisze Henryka Piekarska w artykule Świat
barwą malowany. Jubileusz XX-lecia Sekcji Plastycznych zamieszczonym
w wydaniu jubileuszowym periodyku Toruńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Trzecia młodość: wszyscy uczestnicy świetnie ze sobą 
współpracują, nie tylko organizując razem wernisaże i plenery, ale także 
zmieniając dowolnie grupy plastyczne. Ten fakt jest potwierdzeniem 
właściwej atmosfery budowanej przez profesorów i plastyków, sprzyjającej 
indywidualnym rozwojom artystycznym. Organizujemy plenery malarskie, 
które odbywały się między innymi w Szafarni, Golubiu-Dobrzyniu, Gdańsku 
i Nieszawie. Współpracujemy z plastykami z innych środowisk. Dodać 
można, że świetnie rozwija się współpraca plastyków i Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i Biblioteki 
Pedagogicznej im. gen. brygady prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu,
że wymiernymi sukcesami twórców są nagrody w konkursach 
plastycznych, że swoje umiejętności doskonalą nie tylko podczas zajęć, 
ale i warsztatów, m.in. w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości 
Dziecka w Toruniu.

Uczestnicy czerwcowej wystawy w Galerii Spotkań potrafi ą 
się cieszyć, potrafi ą wyrażać swoją radość środkami plastycznymi; 
urzeczywistniają hasło Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: tu 
nic się nie musi – tu się chce. To początek nie tylko pięknych obrazów, ale 
i pięknego życia.



NIEOCZYWISTOŚCI W OBRAZACH

\\ Jerzy Rochowiak

Obrazy ponad dziewięćdziesięciorga artys-
tów były prezentowane w maju
i czerwcu w Muzeum Okręgowym

im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na wystawie . Ogólno-
polskiego Konkursu Malarskiego im. Teofi la Ociepki organizowanego 
przez bydgoskie Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury. Pokazywanych 
było kilka prac poszczególnych autorów; były to obrazy luźno z sobą 
powiązane, ale też zestawy, niekiedy cykle, jak Dziwramy Kamila
Kurzawy. Przentacja umożliwiała zbliżenie się do twórców: była nie
tylko pokazem dzieł, ale i spotkaniem z ich autorami. 

Katarzyna Wolska i Karolina Triebwasser-Drzycimska aranżując 
ekspozycję, starały się pokazać osobowości twórców. Zadbały też o to, 
by wystawa uwidoczniła różnorodność nastrojów dzieł – i różnorodność 
narracji. Ponieważ prezentowane obrazy w większości były plastycznymi 
opowieściami o świecie autorów, o ich spojrzeniach na rzeczywistość, jej 
odczuwaniu, wystawę oglądało się jak obrazową książkę, na niektórych 
stronicach – księgę. Jej tematyka była oczywiście zróżnicowana. 

Dominowały spojrzenia na otoczenie, bliższe i dalsze. Artyści 
pokazywali pejzaże warte pamięci: miejskie i wiejskie, sceny z życia 
ulic… Paweł Garncorz sportretował Katedrę w Pelplinie, wydobywając 
z budowli i jej otoczenia rytmy… Na Ulicę Dworcową w Bydgoszczy 
popatrzył Sebas  an Cegielski. 

 W scenach ulicznych zwracały uwagę wątki motoryzacyjne. Krzysztof 
Florek namalował Samochód zaparkowany przy kolorowym słupie 
ogłoszeniowym – na tle murowanego ogrodzenia, za którym wznoszą 
się budynki, zielenią się drzewa… Lśniące stare auta są pierwszoplanowe 



na obrazie Ireneusza Bednarczyka Kuba Hawana. Tematem Motocykli 
Marka Olszaka jest przejazd harleyowców ulicami miasta. 

W przedstawianym otoczeniu pierwszoplanowi byli ludzie, rozmaicie 
portretowani: w scenach z życia rodzinnego, pośród zajęć… Niezwykły 
zdawał się portret mężczyzny pędzla Ryszarda Koska: z papierosem 
w ustach, butelką wódki w kieszonce koszuli… Symultanicznymi 
opowieściami były obrazy Stanisława Mąki: Dziadek z wnukami plotą 
kosze – scenka z wiejskiej chaty i Zielone święta – scenka przed chatą 
czy zagrodą. Żałobny Portret rodzinny Marka Świetlika kojarzył się 
ze stypą. Opowieścią z hipodromu pokazanego panoramicznie były 
Wyścigi jeździeckie Henryka Jachimka. Przypowieścią mającą początek 
w Księdze Rodzaju był obraz Tomasza Kwiatkowskiego Czynimy sobie 
Ziemię poddaną. 

Pośród portretów przyciągał uwagę obraz czy raczej ekspresyjny, 
metaforyczny obiekt malarski Władysława Wardęgi Nie mam czasu.

Henryk Wypijewski, Tajemnicze spojrzenia



Piotr Paprocki, Maria



 lat: w drewnianych ramach wyrzeźbiony w drewnie wizerunek twa-
rzy – polichromowana maska, która jest… pojemnikiem na pędzle; 
używane, ze śladami farb, wystają znad równo przyciętej, poplamionej 
farbami krawędzi, jak pióropusz… Poniżej, przy sercu namalowanego 
popiersia, dłoń wskazuje krzyżyk zawieszony na szyi, z kolei palców 
dotyka, mogącą kojarzyć się z tarczą zegara, paleta z pędzlami, niżej, 
jakby w róg obrazu został zatknięty wizerunek Madonny z Dzieciątkiem… 
Stefan Telep pokazał na tle lasu sylwetkę samotnego narciarza w Biegu 
po zdrowie. 

Pośród portretów uwagę przyciągały akty, na przykład Akt – klęcząca 
na tapczanie, Akt I, Wenus i Anielica Aleksandra Kienca, Akt kobiecy 
Krzysztofa Dąbrowskiego. 

Naturalnie, w przedstawianym otoczeniu artystów swoje miejsce 
znajdowały zwierzęta. Przeurocze były Wesołe myszki Ryszarda Koska: 

Ireneusz Bednarczyk, Kuba Hawana



urządziły sobie w karczmie libację. Śląskie gołębie Marii Jaworskiej zlecia-
ły się do wywiedzionej z ludowego malarstwa Madonny z Jezuskiem. 

Niektórzy malarze kierowali uwagę ku fantastyce, jak Kamil Sta-
chowski w Gwiezdnych wrotach czy Rusłan Wafi n w Machinie wriemieni, 
inni ku sacrum, jak Jan Nowak w Świętej Ricie czy Piotr Paprocki
w Troistym i Marii.

Znaczna część prac uzewnętrzniała życie duchowe artystów po-
przez projekcję wyobrażeń, które przyjmowały różnorakie formy, jak 
Tajemnicze spojrzenia Zbigniewa Wypijewskiego. 

Katalog tematów i motywów inspirujących uczestników wystawy 
oczywiście był znacznie rozleglejszy. Zróżnicowana była stylistyka 
obrazów… Rozmaite były techniki wykonania…

Wystawa urzekała nieoczywistością przedstawianego świata, 
nieoczywistością form, nieoczywistością kolorystyki. Uczestnicy 

Piotr Gaca, (wy-roz)spalenie



wystawy – malarze nieprofesjonalni, z kręgu art brut – kreują ten świat
po swojemu, w zgodzie z samymi sobą, ze swoimi umiejętnościami, 
starając się pokazać czy wyrazić to, co ich zajmuje, co uznają za ważne. 
Każdy w przedstawianej rzeczywistości ustanawia swój porządek, 
wyraziście określa charakter czy sposób swojego widzenia świata
– i sposób, w jaki go przedstawia, niezależnie od tego czy środki plastycz-
ne służą mu do wyrażenia stanu ducha: ekspresji  czy kreacji form. 

W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 
– w gmachu Zbiorów Sztuki w czerwcu ubiegłego roku odbywało 
się sympozjum Polskie art brut  r. Obecność, osobowości, odkrycia.

Marian Nowotny, Zanim powstał węgiel



W referatach i dyskusji podejmowane były rozważania sprowoko-
wane podczas pierwszego takiego sympozjum w  roku przez 
Kamila Salema w wystąpieniu Art brut to art brut i nikt nie wie o co
chodzi: próbowano defi niować zjawisko art brut, czyli – jak mówił
Kamil Salem – twórczość dziwaków, samotników, osób z marginesu 
społecznego, a najczęściej z dysfunkcjami psychicznymi. Pojęcie art brut 
zastępowane jest różnymi określeniami, m.in. „sztuka naiwna”, „sztuka 
prymitywna” czy „outsider art”. Czasem mówi się o sztuce samorodnej
– i to określenie byłoby adekwatne do obrazów pokazanych na 
wystawie . Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofi la
Ociepki, zarówno ze względu na charakter obrazów, jak i aranżację 
ekspozycji, czyli kierowanie uwagi ku artystycznym osobowościom: 
twórcom niezależnym i swobodnym.

Zbigniew Wypijewski, obraz bez tytułu



Genowefa Magiera, obraz bez tytułu



Genowefa Magiera, obraz bez tytułu



Wystawa pokazywała zróżnicowanie zjawiska art brut: różno-
rodność form ekspresji i kreacji, stylistyk, upodobań, postaw twór-
ców – i ich odrębność, może osobność… Owszem, w swoich pracach 
ustanawiają swój porządek, ale też ich prace podważają inne
porządki, przede wszystkim schematy poruszania się w obszarach 
sztuki. Obrazy odnoszą się również do sfery egzystencjalnej. Bo prze-
cież biorą się z życia autorów – i odnoszą do życia tych, którzy
je oglądają. Pozostawiają w namyśle nad wartościami. Tak na przykład 
uroczo naiwne, urzekająco bezpośrednie obrazy Genowefy Magiery 
tchną dobrocią, tak ważną w życiu każdego z nas. Skłaniają do myśli,
że dobroć – dobroć każdego – kształtuje człowieka w świecie:
wpływa na przeżywanie świata. Wpływa również na to, co nas
otacza… 

Konkursowe prace oceniali: Sonia Wilk, Krystyna Kotula, Bożena 
Olszewska, Zbigniew Chlewiński i Zdzisław Nitka. Jurorzy nagrodzili 
Rafała Antosa ze Skierniewic, Ryszarda Koska z Płocka, Małgo-
rzatę Lehman z Bydgoszczy, Stanisława Mąkę z Rożdżałowa, Jana
Nowaka z Katowic, Mateusza Połecia ze Skierniewic, Daniela Sta-
chowskiego z Wrocławia, Marka Świetlika z Kołobrzegu, Zbig-
niewa Wypijewskiego z Bydgoszczy. Jurorzy przyznali też szereg 
wyróżnień. 

Konkursowi towarzyszyły fi lmy dokumentalne Adama Ga-
jewskiego i Artura Owczarzaka: Wesołe jest życie. Zbigniew Wypijewski 
oraz Siedem życzeń Małgosi Lehman.



ZWIERZA I LUDZIE

\\ Jerzy Rochowiak

Ekspozycji prac nagrodzonych
i wyróżnionych w .
Ogólnopolskim Kon-

kursie Malarskim im. Teofi la Ociepki prezentowanej w bydgoskim 
Muzeum Okręgowym towarzyszyła wystawa Zwierza i ludzie po-
kazywana w maju i czerwcu w Salonie Hoff man, przygotowana
w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej w Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

Jeśli o wystawie pokonkursowej można powiedzieć, że po-
kazywała zróżnicowanie zjawiska art brut,  to należy uznać, że
ekspozycja Zwierza i ludzie wskazywała… jeszcze większe zróżnico-
wanie. Aranżujące obie ekspozycje Katarzyna Wolska i Karolina 
Drzycimska-Triebwasser zdają się odcinać od rozważań teoretycz-
nych, krytycznych na temat art brut, skupiają uwagę wyłącznie na 
konkretnych dziełach – na sztuce. Katarzyna Wolska mówi, że jeśli 
sztukę można dzielić, to na dobrą i złą; bydgoskie kuratorki zajmuje 
wyłącznie sztuka dobra.

Odwołując się do określeń sztuki art brut, można by jednak jako 
charakterystyczną dla dzieł pokazanych w Salonie Hoff man wskazać 
surowość, zarówno w formie prac, sposobie kreowania świata 
przedstawionego, jak i ujmowaniu podejmowanej tematyki. Surowość 
łączy pokazywane obrazy Adama Dembińskiego, Genowefy Magiery, 
Zdzisława Nitki, Włodzimierza Rosłona i Krzysztofa Wiśniewskiego 
oraz rzeźby Heleny Szczypawki-Ptaszyńskiej. Do tej surowości odnosi 
się forma rzeczownika zwierzęta w tytule wystawy. To one są głównymi 
bohaterami prezentowanych dzieł – wraz z ludźmi, ukazywani jako istoty 
biologiczne, zmysłowe, nierzadko w scenach erotycznych. 



Większość eksponowanych w Bydgoszczy obrazów Włodzimierza 
Rosłona jest utrzymana w ciemnej tonacji. Łączy się z nią deformacja 
postaci: ludzi przyjmujących czasem kształty ponurych, groźnych 
stworów – tworów wyobraźni. Przeciwstawieniem są obrazy Geno-
wefy Magiery: sceny z życia zaprzyjaźnionych pogodnych zwierząt,
w oświetlonej przestrzeni, w jasnych kolorach. Te obrazy zdają się 
epifanią radości, przeuroczo jednają na płaszczyźnie ptaki i zwierzęta
z domowej zagrody, z dalekich krain i wyobraźni. Pomiędzy światami 
tych artystów sytuują się rysunki Adama Dembińskiego, raczej pogodne. 
W kolorystyce obrazów Krzysztofa Wiśniewskiego przeważają jasne 
błękity, popiele, ale kreowane postacie zdają się wywodzić ze stworów-
potworów, jakichś strachów…

Bieleją czaszki z ekspresyjnymi czarnymi dziurami po oczach, czer-
nią się ptaki i ssaki na obrazach Zdzisława Nitki. Niepokój wzbudzają 
Psy Muncha: ciemnogranatowe, na tle domu w charakterystycznym
dla Skandynawii kolorze ochry, którego strzegą; do dzieł malarza 
wskazanego w tytule obrazu nawiązuje postać w oknie domu: w ciemnym 
ubraniu, z czaszką i wielkimi ciemnymi oczodołami.

Genowefa Magiera, obraz bez tytułu  (własność: MET)



Zdzisław Nitka jest profesorem wrocławskiej Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, malarzem, grafi kiem, autorem 
akcji artystycznych. Kreuje malarską rzeczywistość z rozmysłem, 
sytuując przedstawiony świat w kulturowym kontekście, ale w spo-
sobie malowania, w stylistyce nawiązuje do art brut. Nie naśladuje 
twórców z kręgu sztuki naiwnej, ale zapatrzył się w ich dzieła
i wykorzystując formy z obszaru sztuki surowej wzmacnia ekspresję 
swoich obrazów. 

W prostocie rzeźb Heleny Szczypawki-Ptaszyńskiej zawiera się
tak wiele czułości, że nieporadne postacie głęboko wzruszają. 
Szczypawka-Ptaszyńska za pomocą prostych narzędzi jak siekiera, piła
czy nóż – pisze w katalogu wystawy Bożena Olszewska – rzeźbiła 
kury, bociany, konie, a przede wszystkim świnki, którymi się o-
piekowała i traktowała je ze szczególną miłością. Swoje rzeźby
o chropowatej powierzchni, z widocznymi zaciosami po narzędziach, 
pokrywała farbami, do których miała dostęp w gospodarstwie (np. białą

Genowefa Magiera, obraz bez tytułu (własność: MET)



do malowania okien, brązową do podłogi), co determinowało ich 
kolorystykę.  

Chciałoby się zauważyć, że uczestnicy wystawy przedstawiają
formy czy świat w uproszczeniu, ale to byłoby… nieuprawnione 
uproszczenie. Równie dobrze można by powiedzieć, że są to for-
my syntetyczne, jedyne możliwe dla wyrażenia odczuwania, może 
i pojmowania świata przez autorów, że dzięki deformacjom postaci 
formy są ekspresyjne – i prawdziwe, że poprzez te formy odsłaniają
się, odkrywają żywi ludzie, w najszczerszych odruchach…  

Adam Dembiński, Genowefa Magiera, Włodzimierz Rosłon i Krzysz-
tof Wiśniewski byli laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Ma-
larskiego im. Teofi la Ociepki. Byli też pensjonariuszami Domów
Pomocy Społecznej. Genowefa Magiera i Włodzimierz Rosłon 
uczestniczyli w wystawie pokonkursowej, zaś Zdzisław Nitka był juro-
rem . Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Teofi la Ociepki. 

Obie wystawy łączy skierowanie uwagi na artystyczne osobo-
wości, na konkretnych twórców – na rozliczne światy, które przed-
stawiają najróżniejszymi środkami. Obie wystawy kierują spojrzenie 
na niezwykle ciekawy obszar sztuki – naiwnej, prymitywnej, surowej. 
Tu należy zauważyć, że Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury jest ważnym miejscem
dla art brut, ważnym dla rozwoju tego nurtu sztuki współczesnej

Genowefa Magiera, obraz bez tytułu  (własność: MET)



w kraju, nie tylko poprzez organizowany od  roku Ogólnopolski 
Konkurs Malarski im. Teofi la Ociepki i pokonkursowe ekspozycje, ale
i wystawy w Salonie Hoff man, m.in. prac Piotra Paprockiego, Piotra 
Marka, bydgoskich Refl eksjonistów, Marka Świetlika, Zbigniewa Wy-
pijewskiego, Henryka Żarskiego… Ekspozycje te znakomicie wkom-
ponowują się w rosnące zainteresowanie art brut, obejmujące nie
tylko prezentacje plastyczne, ale i teatralne: Mieczysław Giedrojć 
prezentuje Traktat anielski inspirowany twórczością Józefa Chełmows-
kiego, Magdalena Drab zaś spektakl Curko moja ogłoś to – rytmizowany 
biuletyn z wystawy Marii Wnęk, inspirowany życiem i twórczością 
niezwykłej malarki. Wspomnieć można o fi lmie Maudie w reżyserii
Aisling Walsh o kanadyjskiej malarce Maud Lewis.

Wystawę Zwierza i ludzie Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy zorganizowała 
we współpracy z Muzeum Etnografi cznym im. Marii Znamierowskiej-
Prüff erowej w Toruniu, Stowarzyszeniem Edukacyjno-Artystycznym
i Galerią Oto Ja w Płocku i Zdzisławem Nitką.

Genowefa Magiera, obraz bez tytułu (własność: MET)



BAŚNIOWE RZEŹBY

\\ Jerzy Rochowiak

Flisak pociąga wystruganym z patyka smycz-
kiem po strunach skrzypiec, para żabek 
tańczy u jego nóg. Inna żaba podskoczyła

i zawisła w powietrzu, kolejna zmęczyła się pląsami i zatrzymała się
na krawędzi ściany, odpoczywa, nim znów porwą ją dźwięki. W drew-
nianym pniu scenę z Legendy o fl isaku i żabach wyrzeźbiła Jolanta 
Kędzierska z Łukowa na Lubelszczyźnie, najmłodsza uczestniczka
Pleneru Rzeźby Figuralnej i Ogrodowej U Styperków, który Danuta 
Styperek po raz siódmy zorganizowała w swoim domu w pod-
grudziądzkiej Rudzie.

Jolanta Kędzierska jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi; zajmuje się scenografi ą 
teatralną i plastyką fi lmu animowanego, ilustracją, grafi ką, malarstwem 
oraz rzeźbą w drewnie. W swojej twórczości nawiązuje do tradycji 
polskiej rzeźby ludowej.

Wąsaty rybak przysiadł przy ścianie pałacowej czy zamkowej
wieży, z sieci rozłożonej na kolanach wyjął rybę. Zafrasowany, trzyma 
ją w dłoniach… To złota rybka: Robert Sadło z Gręzówki położonej 
niedaleko Łukowa, uczestnik wcześniejszych Plenerów w Rudzie
temat tej rzeźby zaczerpnął z Baśni o rybaku i złotej rybce. 

W chustce na głowie, fantazyjnie zawiązanej pod szyją, kusym 
kubraczku, patrzy w bok – rozgląda się pękata Pyza. Przed sobą trzy-
ma koguta, na nim podróżuje… Postać zdaje się tańcować na drew-
nianym pieńku. Piotr Jakubowski z Rakowca swoją rzeźbą przypomniał 



popularną bohaterkę cyklu książek Hanny 
Januszewskiej: Jak polska Pyza wędrowała,
Idzie Pyza borem, lasem…, Pyza na Starym 
Mieście i Pyza na polskich dróżkach oraz 
trzynastoodcinkowego serialu animowanego 
Wędrówki Pyzy.

Na Księżycu rozsiadł się pan Twardowski
w kołpaku na głowie, żupanie, przepasany słuc-
kim pasem. Wznosi puchar wina. Widać dobrze 
mu się dzieje pośród gwiazd. Postać bohatera 
krakowskiej legendy, spopularyzowanego 
przez Adama Mickiewicza w balladzie Pani 
Twardowska, w wyciętej w pniu niecce umieś-
cił Mieczysław Wojtkowski z Olsztyna.

Inną, bo polichromowaną rzeźbę stworzył 
Jerzy Soremski z Jastrzębia-Zdroju. Jego prze-
sympatyczny osioł, raczej wesoły niż melan-
cholijny, stał przy drodze, jakby rozmyślał
o tym dokąd udać się w słoneczny upalny
dzień. A może usiłował sobie przypomnieć
z jakiej baśni przybył do podgrudziądzkiej
Rudy? Choć swojski, skojarzył mi się z tytuło-
wym bohaterem powieści Apulejusza z Ma-
daury Metamorfozy albo Złoty osioł. Bo przecież 
nie był to zwyczajny drewniany kłapouchy, ale 
zaczarowany… 

Do uczestników Pleneru dołączyła Anna 
Starowojtowa z Grudziądza, która tworzyła 
formę ozdobną, zapewne inspirowaną moty-
wami roślinnymi, choć może… mackami 
ośmiornicy. Z tematyką Pleneru rzeźbę łączyła 
fantazyjność kształtów.  

Jak w ostatnich latach swoje umie-
jętności doskonalił podczas Pleneru Mirosław 

Rzeźba Mieczysława
Wojtkowskiego
Fot. Jerzy Rochowiak



Prusinowski. Zainspirowany guźcem Pumbą z Króla Lwa Jona Farvau, 
stworzył postać zagadkową, wręcz tajemniczą… 

Pod opieką Jana Czupryniaka, tucholskiego mistrza, rzeźbiarskiego 
rzemiosła uczyli się grudziądzcy harcerze. Podczas zakończenia 
Pleneru można było oglądać wycyzelowane płaskorzeźby – harcerskie 
emblematy: orła i lilijkę.

Odległe od mających realistyczny charakter plenerowych rzeźb,
choć w nastroju baśniowe, były surrealistyczne, zdominowane przez 
tematykę zoomorfi czną, obrazy Bogdana Styperka ze Śremu eks-
ponowane na podwórku domu, w którym gościli rzeźbiarze. Mogłyby 

Rzeźby grudziądzkich harcerzy. Fot. Jerzy Rochowiak



Rzeźba Jolanty Kędzierskiej
Fot. Jerzy Rochowiak

ilustrować fantastyczne opowieści. A może się śniły: portret 
grzebieniastego koguta na niebieskim tle, brązowawy ptak z szara-
wym dziobem zawiązanym błękitną wstęgą na szaroniebieskim tle, 

dotykająca chrapami ziemi głowa 
konia pośród niebieskich listków
i żółtawych plam, niebieska kula
w gąszczu smukłych pni, głowa mu-
fl ona z kryzą u szyi i oczyma 
przewiązanymi niebieską opaską, 
głowa jelenia dźwigająca rozłożyste 
poroże, na które nabiło się jabłko, 
ryba, może fl ądra na tle szarawej 
taśmy fi lmowej, portrety dwóch 
małp, z profi lu i en  face, w zagad-
kowych pozach, na tle fi oletowej 
płaszczyzny… Bogdan Styperek 
odrealnia zwierzęce postacie, 
pokazując je w zdumiewającym 
otoczeniu, w dziwnych sytuacjach. 
Nierzeczywista jest ich kolorys-
tyka… Artysta lubi stonowane
fi olety, brązy, zielenie, rozmaite 
odcienie niebieskiego. 

W duchu surrealistów artysta
wielu obrazami się uśmiecha. Każde 
płótno urzeczywistnia błyskotliwy 
pomysł czy koncept, zaleca się 
wyszukanymi, stonowanymi bar-
wami. Naturalnie, obrazy są
pogodne, dowcipne, choć czasem 
zdają się utajniać niepokój, nawet 
grozę.
Świat, który przedstawia Bogdan 

Styperek zachowuje pozory realności. 



Już jednak zawłaszczyła go wyobraźnia. Ludzką głowę widzianą
od tyłu na niebieskim tle zaznacza zardzewiała druciana siatka,
brąz rdzy wypełnia niektóre oczka; słuchawki na uszach mężczyzny 
sugerują sieć dźwięków. Ten obraz zdaje się alegorią dramatyczne-
go oddzielenia postaci od rzeczywistości… Inne płótna pokazują 
świat między znanym a wyobrażonym – zaskakującym, intrygującym, 
pociągającym.

Podczas siódmego Pleneru Rzeźby Figuralnej i Ogrodowej
U Styperków inspirował rzeźbiarzy
temat Podania i legendy. Jak podczas 
kończącego tygodniową twórczą pracę 
pokazu drewnianych fi gur powie-
działa Danuta Styperek, rzeźbiarze 
skierowali uwagę w stronę baśniowych
i bajkowych postaci, żebyśmy odnaleźli 

Rzeźba Jerzego Soremskiego. Fot. Jerzy Rochowiak



atmosferę dzieciństwa, aby
było nam weselej… Rzeczy-
wiście, rzeźby wydawały 
się pogodne. A osiołek 
Jerzego Soremskiego cze-
kał przy drodze na dzieci, 
które podejdą i z nim się 
pobawią…

Robert Sadło pracował 
również nad fi gurą św. 
Andrzeja Boboli; zaledwie 
zaznaczył postać w drew-
nianym klocu, a więc
można było zobaczyć 

Rzeźba Piotra Jakubowskiego
Fot. Jerzy Rochowiak

Rzeźba Anny Starowojtowej
Fot. Jerzy Rochowiak



Rzeźba Roberta Sadły
Fot. Jerzy Rochowiak

początki twórczej pracy – rzeźbę
w stadium początkowym. Pozostałe
rzeźby były ukończone lub prawie 
ukończone.  

Poplenerowy pokaz z udziałem auto-
rów odpowiadających na pytania, 
objaśniających tajniki swojego kunsztu 
odbywał się na łące naprzeciwko domu 
Danuty Styperek, opodal lasu. Żwawa 
Kapela Wuja Zbycha nadawała spotkaniu
z artystami nastrój zabawy, festynu, pod-
czas którego można było skosztować 
domowych wypieków, posilić się kiełbas-
kami z rusztu. O przysmaki zatroszczyli
się wspierający Danutę Syperek, która podej-
muje u siebie pracowitych gości, bliżsi i dalsi 
sąsiedzi, m.in. ze Stowarzyszenia SMR 
Razem. Odwiedzają rzeźbiarzy, przynosząc 
smakołyki, przygotowują fi nałową zabawę. 
Kramy rozstawili też twórcy rękodzieła artys-
tycznego, zachęcając do nabycia fi gurki 
czy ozdoby na pamiątkę spotkania
z rzeźbiarzami.  

Jak co roku pieczą merytoryczną
objęło Plener toruńskie Muzeum 
Etnografi czne im. Marii Znamierowskiej-

Prüff erowej.



KOLAŻE KOGNITYWISTYCZNE

\\ Kamil Hoff mann

Przed ponad stu laty Zygmunt Freud opubliko-
wał przełomowe dla ówczesnej nauki
dzieło Objaśnianie marzeń sennych. Książka, 

która jest uznawana za jeden z fi larów psychoanalizy, inspirowała nie
tylko lekarzy, lecz również fi lozofów i artystów. Koncepcje Freuda miały 
m.in. niebagatelny wpływ na powstanie i rozwój surrealizmu. Współ-
czesna neuronauka odarła marzenia senne z metafi zycznej otoczki,
uznaje się je raczej za rodzaj swoistego treningu umysłu, który służy 
tworzeniu nowych i testowaniu istniejących połączeń nerwowych. 
Chociaż trudno przypisywać dziś snom funkcje prorocze, coraz 
rzadziej również uznawane są one za głos podświadomości, jednak
ich nieoczywista i przecząca logice, pełna absurdalnych skojarzeń
forma nadal inspiruje artystów.

Od czerwca do końca w wakacji w Wojewódzkim Ośrodku
Animacji Kultury w Toruniu prezentowana jest wystawa kolaży
Karoliny Kai Kant Projekt senny w całości inspirowana snami. Autorka 
na podstawie zapamiętanych snów (własnych i opowiedzianych
przez kilkoro przyjaciół) stworzyła cykle miniaturowych kolaży 
utrzymanych w surrealistycznej konwencji. Każdej opowieści, relacji 
z treści snu odpowiada spójny zestaw kolaży umieszczony na jednej 
planszy. Swoistym uzupełnieniem cykli surrealistycznych miniatur 
są abstrakcyjne obrazy wykonane w technice ebru (inaczej marbling 
lub marmurkowanie). W zamyśle autorki te amorfi czne kształty mają 
przedstawiać symbolicznie aktywność mózgu w trakcie snu.

Wystawę można oglądać na dwa sposoby. Autorka każdy zestaw 
kolaży wzbogaciła o tekst będący skróconą wersją odpowiadającej



mu opowieści sennej a także dostępny za pomocą kodu QR fi lm
na YouTube, na którym bohaterowie projektu relacjonują swoje sny. 
Można zatem rozpocząć od opowieści i szukać w pracach plastycznych 
tropów z zasłyszanych i przeczytanych historii, można też najpierw 
kontemplować i analizować kolaże, a następnie skonfrontować
własne wrażenia z materiałem źródłowym. Obie formy recepcji Projektu 
sennego wydają się równie inspirujące. Mało tego, wieloznaczne obrazy 
Kai Kant można oglądać całkowicie w oderwaniu od treści, które
autorkę zainspirowały. Zamknięte w spójne cykle obrazy nie tworzą 
bowiem logicznej opowieści, ale układają się w ciąg luźno powiązanych 

Kaja Kant podczas wernisażu wystawy Projekt senny. Fot. Jerzy Rochowiak



ze sobą kadrów powiązanych w sieć – niekiedy dość odległych – 
skojarzeń. Często spoiwem łączącym poszczególne człony cyklu są 
elementy, które uchwycić można dopiero dzięki pogłębionej refl eksji 
ikonologicznej. Oczywiście spójności każdego z zestawów można też 
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szukać w mniej uchwytnej sferze emocjonalnej. I – w przeciwieństwie 
do warstwy semantycznej – tu znacznie łatwiej można odnaleźć
wspólny dla kolejnych cykli kolaży nastrój.

Pęd, w którym funkcjonuje współczesna cywilizacja zachodnia
(a w gruncie rzeczy pewnie większość ludzkości) ma wpływ na recepcję 
sztuki przez galeryjną czy muzealną publiczność. Według pomysło-
dawców Dnia Wolnej Sztuki oglądający poświęca średnio każdemu
dziełu osiem sekund. Artyści w różny sposób starają się ów wynik
poprawić. Kaja Kant wpadła na genialny w swej prostocie, lecz 
równocześnie bardzo ryzykowny sposób na nakłonienie widzów do 
zwiększonej uwagi – jej realizacje mają bardzo małe rozmiary. Operując 
kategoriami współczesności, można przyjąć, że pojedynczy kolaż ma 
około „sześciu cali” (pod uwagę biorąc rzecz jasna długość przekątnej). 
Autorka niejako wymusza na oglądających większą uwagę, chociaż 
niektórych – raczej nielicznych – może też zniechęcić. Na pewno
taka forma prezentacji twórczości buduje intymną więź między 
dziełem sztuki i każdym widzem z osobna. Przed jedną planszą
nie może przebywać naraz zbyt wiele osób – więcej niż dwoje to już 
tłok… Pomimo miniaturyzacji, każdy kadr jest czytelny, oglądając 
można dostrzec coraz  więcej szczegółów. Co więcej, wydaje się, że
ów sześciocalowy rozmiar jest  najbardziej adekwatny do sposobu 
patrzenia – i widzenia – młodych ludzi. Dla nich praca w formacie
zbliżonym do rozmiarów smar  onowego ekranu nie musi być 
zaskoczeniem, gdyż w pełni koresponduje z ich codziennym doświad-
czeniem wizualnym. Równocześnie niewielkie rozmiary pojedynczej 
pracy umożliwiają łatwy ogląd całego cyklu. Spoglądając na całą plan-
szę można wyraźnie dostrzec, że miniaturowe kolaże współgrają
ze sobą, tworzą nie tylko struktury powiązane semantycznie czy 
emocjonalnie, ale przede wszystkim spójną kompozycję plastyczną.

Kolaż to jedno z ulubionych mediów surrealistów. Równocześnie 
to artyści tego nurtu sztuki chętnie szukali inspiracji w marzeniach 
sennych. Dlatego uprawnione wydaje się kojarzenie Projektu sen-
nego Karoliny Kai Kant właśnie z surrealizmem; poszczególne ele-
menty, obiekty ze świata rzeczywistego mieszają się w sposób 
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nieoczekiwany i nieoczywisty, tworząc irracjonalne połączenia. Jednak wiele
prac poza ten zakres wykracza, zmierzając w stronę abstrakcji. Autor-
ka wzbogaca bowiem swoje kompozycje o formy nawiązujące do techni-
ki szablonu, zaś przedstawienia obiektów rzeczywistych zdobi ab-
strakcyjnymi deseniami, nadając obrazom element aury psychodelicznej.

W stanowiących immanentny element wystawy opowieściach o snach
wskazać można sytuacje, w któ-
rych transgresja pomiędzy 
wspomnieniami czy tęsknotami 
a rzeczywistością przebiega dwu-
kierunkowo, co więcej granica 
między tym, co było i co 
mogłoby się wydarzyć jest 
bardzo płynna. W realizacjach 
plastycznych Kai Kant stano-
wiących swoistą formę trans-
lacji marzeń sennych na język 
obrazu można analogiczną dwu-
kierunkowość odnaleźć, ponie-
waż z jednej strony kolaże
łączą formy i wyobrażenia 
rzeczywiste z urojeniem, ale 
widzowie dekonstruując te 
obrazy, mogą dotrzeć do ich 

pierwowzorów w świecie rzeczywistym.
Ekspozycję Projekt senny Karoliny Kai Kant dobrze jest oglądać w 

skupieniu i bez pospiechu. Można przy pomocy dostępnych kodów QR 
dotrzeć do nagrań wideo z relacjami snów, które autorkę zainspirowały. 
Nie jest to jednak warunek konieczny dla pełnej recepcji wystawy, gdyż 
sama forma plastyczna zaproponowana przez autorkę jest już wyjątkowo 
bogata w sensy, obfi tuje w wieloznaczności. Z drugiej strony Projekt 
senny ma formułę bardzo rozbudowaną, jego koncepcja wykracza poza 
ramy eksperymentu z obszaru sztuk wizualnych czyniąc z ekspozycji 
raczej przedsięwzięcie na poły naukowe, z obszaru kognitywistyki.



MIGRACJE ZNACZEŃ I MOTYWÓW

\\ Kamil Hoff mann

Już po raz ósmy w Toruniu spotkali się studenci kierun-
ków artystycznych z Polski i Europy na Między-
narodowych Interdyscyplinarnych Spotkaniach Stu-

dentów Giar  no. Wydarzenie współorganizowane jest przez Zakład 
Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika  oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

W tym roku Spotkania, w których wzięli udział goście z Lwowskiej 
Narodowej Akademii Sztuki odbywały się pod hasłem Transit. Jak pisał 
w manifeście programowym Giar  no – Transit prof. Marian Stępak, 
kurator przedsięwzięcia: Temat przewodni odnosi się przede wszyst-
kim do bardzo istotnego w ostatnich latach problemu społeczno-
-politycznego, jakim jest niekontrolowana migracja ludności. Według 
kuratora, wszystkie przełomy w sztuce dokonywały się w odpowiedzi 
na zmiany społeczne i cywilizacyjne. Jako świadkowie współczesności 
artyści nie pozostają obojętni i – jak zauważa prof. Marian Stępak: 
…starają się podążać za tymi zawirowaniami i zmianami, próbując na nie 
reagować lub poszukiwać kontekstualnych inspiracji.

Transit to zatem nie tylko przemieszczanie się grup ludności, 
wędrówka ludów. To również przemieszczanie się całych cywilizacji, 
swoiste „wsysanie” przez nowoczesność kolejnych grup społecz-
nych. Do tego drugiego rozumienia hasła Transit zdają się nawiązy-
wać Ewa Bonisławska i Szymon Jankowski – studenci Sztuki Mediów 
i Edukacji Wizualnej na UMK, którzy podczas Spotkań Giar  no 



zaprezentowali swoje prace w Galerii Spotkań Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Realizacje te mieściły się
w zaproponowanym przez kuratora Giar  no temacie, jednak dwoje 
młodych artystów stosowało zupełnie odmienne praktyki twórcze.
Praca Szymona Jankowskiego przyjęła formę mul  medialnej ins-
talacji, której istotą była interwencja publiczności, co ważne: inter-
wencja mimowolna i bezwarunkowa. Z kolei Ewa Bonisławska
przedstawiła eksperymentalny fi lm Alicja, a jego projekcji towa-
rzyszyła praca site-specifi c nawiązująca do charakteru przestrzeni 
wystawienniczej – staromiejskiego podwórka ukrytego pomiędzy 
wysokimi kamienicami.

Wchodzących do  wyciemnionej sali oświetla dość silny refl ektor. 
Po chwili zdeformowany obraz z ukrytych kamer, pokazujący cyfrowo 
przetworzonych widzów pojawia się na ekranie. Obraz jest niestabilny, 
rozedrgany. Potrzeba dłuższej chwili, aby skojarzyć związek między 
hałasem (nawet najmniejszym, bardziej szumem na poziomie szeptu) 
a transformacjami obrazu wyświetlanego na ekranie. Centralnym 
punktem pracy Szymona Jankowskiego jest program komputerowy, 
którego algorytm przetwarza fale dźwiękowe na funkcje matematycz-
ne. One z kolei w określony sposób – w zależności od charakteru 
dźwięku – deformują obraz. Autor mówiąc o swojej instalacji, podkreślił, 
że chciał przede wszystkim pokazać, uświadomić publiczności, jak 
bardzo obraz nas samych, każdego człowieka z osobna, deformują 
„głosy” innych. Przy czym owe głosy należy rozumieć w dzisiejszych 
czasach bardzo szeroko, szerzej niż kiedyś. To już nie tylko plotki, ale 
też komentarze i opinie w sieci, na portalach społecznościowych, czy 
wręcz coraz częstszy w internecie hejt. Szymon Jankowski zwrócił 
uwagę na zmianę w sposobie postrzegania siebie, która zaszła pod 
wpływem nowoczesnych technologii. Kiedyś w miejscu ekranu stało 
lustro. Niektórzy rzadziej, inni częściej się w nim przeglądali, ale wszyscy 
obraz siebie samych kształtowali przede wszystkim w oparciu o to 
odbicie. Jeśli tylko zwierciadło było czyste i nie potłuczone, każdemu 
prezentowało wizerunek odwzorowany z taką samą precyzją…
Bywały rzecz jasna osoby nadające przesadne znaczenie drobnym 



defektom, bywały też takie, które w samozachwycie nie dostrzegały 
wyrazistych skaz. Jednak odpowiedź na pytania: Jak wyglądam? czy 
– o wiele istotniejsze – Jak mnie postrzegają inni? zazwyczaj udzielana 
była przez osobę stającą przed lustrem. Owszem, nie zawsze była 
adekwatna do stanu obiektywnego, ale o gustach się nie dyskutuje… 
Dziś większość osób „przegląda się” w cudzych opiniach na swój temat, 
nierzadko anonimowych lub formułowanych przez przypadkowych 
użytkowników internetu. Takie opinie zazwyczaj są nieprzychylne, często 
powodowane zawiścią i kompleksami. Praca Szymona Jankowskiego
w subtelnej formie zwraca uwagę na tę zmianę cywilizacyjną i spo-
łeczną; na to, że dla współczesnych nam osób lustrem stały się opinie 
innych. Skrypt mul  medialnej instalacji napisany został w taki sposób,
aby każdy najcichszy nawet szept wprawiał obraz w nieprzyjemne
drganie. Na takiej samej zasadzie współczesny człowiek każdą 
najmniejszą nawet wzmiankę o sobie – lub suges  ę, że jakaś opinia 
może też jego dotyczyć – odbiera tak silnie, że może ona zburzyć na-
wet stabilną i ugruntowaną osobowość, wprowadzając w emocjonalne
i mentalne rozedrganie czy wręcz neurotyzm.

Takie mniej dosłowne odczytanie hasła Transit, towarzyszącego 
tegorocznym spotkaniom Giar  no zmusza do refl eksji nie tylko nad 
tym, jakie przemiany zachodzą w świecie, ale też jaki wpływ wy-
wierają ona na każdego i każdą z nas… Szymon Jankowski stawia ten 
problem, posługując się niekonwencjonalną formą, którą niektórzy być 
może chcieliby nawet określić epitetem innowacyjna. Temat, z którym 
autor się zmierzył jest złożony i nawet wielopoziomowa struktura 
instalacji mul  medialnej nie wyczerpuje zagadnienia. Na pewno jednak 
autor zmusza publiczność do refl eksji nad głosami, które zniekształcają 
nasze postrzeganie samych siebie.

Wieloaspektowa praca Ewy Bonisławskiej zogniskowana była
wokół fi lmu wideo Alicja. Czarno-biały fi lm eksperymentalny składał się
z krótkich, luźno ze sobą związanych scen, które w różny sposób doty-
kały tematu życia, płynącego czasu i śmierci. Z pewnością każdy 
oglądający zwróci uwagę na inne elementy, inaczej powiąże je ze sobą 
i inne będzie miał po projekcji refl eksje. Umieszczając jednak pracę



w kontekście hasła Transit, można doszukać się wielu odniesień. Co 
prawda jedynym dosłownym nawiązaniem do tematyki migracji jest 
klucz żurawi lub innych ptaków ukazany w trakcie sezonowego przelo-
tu, ale odnosząc się do powszechnego w mitach i kulturze toposu życia 
jako wędrówki, całe dziesięciominutowe wideo można odczytywać 
poprzez odniesienie do tematu tegorocznych Spotkań Giar  no.

Niezwykle sugestywna scena swoistych „narodzin” – wychodzenia
z toni (co prawda tylko jeziora, nie morza) zestawiona została z obra-
zem rozkładających się zwierzęcych zwłok, w których wylęgły się już
larwy much. Wyjątkowo statyczna scena pokazująca niemal nierucho-
mą starą kobietę kontrastuje z kilkoma różnymi przedstawieniami tańca 
młodych osób o różnej sile ekspresji. Wiele skojarzeń nasuwać może także 
scena, której bohater usiłuje pływać w niewielkiej kałuży. Oczywiście 
jest to niewykonalne, co w kontekście hasła Transit można rozumieć
jako niemożność przekroczenia zarówno fi zycznych, jak i mentalnych 
granic, zmuszających ludzi do pozostania w jednym miejscu.

Uzupełnieniem eksperymentalnego fi lmu Alicja była instalacja 
site-specifi c nawiązująca z jednej strony do charakteru przestrzeni,
w której została zrealizowana, jak i do motywów oraz toposów zawar-
tych w obrazie wideo. Ewa Bonisławska rozciągnęła w poprzek 
mieszczącej się w częściowo zadaszonym podwórku Galerii Spotkań 
WOAK sznurki, na których rozwiesiła mokre pranie. Jak podkreślała, 
wszystkie rzeczy …zagrały wcześniej w fi lmie. Elementy garderoby 
– wyłącznie w kolorze białym – stworzyły jeszcze jeden kontekst dla
pracy wideo, uzasadniając kolejne możliwe odczytanie Alicji. Roz-
wieszone pranie sugerować może przestrzeń prywatną, punkt, z którego 
można „pójść w świat”. Wydaje się, że uprawnione jest również rozu-
mienie pracy Ewy Bonisławskiej jako artystycznego komentarza do 
przejścia – Transitu czy transgresji – ze sfery prywatnej w przestrzeń 
publiczną. Podobnie jak artysta musi czasem zrezygnować ze swojej 
prywatności, ze swojego wstydu, aby w pełni wyrazić swoją myśl, 
zrealizować swoją koncepcję. Umowną granicą pomiędzy sferami 
„od” i „do” stał się baner, na którym została wydrukowana fotografi a 
utrzymana w stylistyce fi lmu. Osoby, które chciały obejrzeć wideo, 



musiały przecisnąć się między ścianą i rozwieszoną w poprzek galerii 
płachtą. Wszystkie elementy realizacji Ewy Bonisławskiej znakomicie
ze sobą współgrały, nawzajem się uzupełniały. Autorka swobodnie
czuje się zarówno w przestrzeni mul  mediów, jak i mediów nieco bar-
dziej tradycyjnych, jak instalacja czy asamblaż.

Prezentowane w Galerii Spotkań WOAK prace dwojga studentów 
toruńskiego Wydziału Sztuk Pięknych: Ewy Bonisławskiej i Szymona 
Jankowskiego w różny sposób odnoszą się do problemu migracji. 
Zjawisko, na które uwagę zwrócił Szymon Jankowski raczej można naz-
wać transpozycją, zmianą sposobu postrzegania siebie i otaczającego 
świata. Problem ten, co wyraźnie można dostrzec w przedstawionej 
realizacji, dotyczy wielkich grup społecznych, ma wpływ na ich dobro-
stan, wręcz zdrowie psychiczne. Hasło Transit implikuje prze-
mieszczenie się, ale wydaje się, że defi niując to słowo, analogicznie
jak w terminie migracja, skupiamy się przede wszystkim na punkcie
wyjścia lub na miejscu docelowym (wszak w zależności od pozycji 
obserwatora, można mówić albo o emigracji, albo o imigracji). Ewa 
Bonisławska zdaje się natomiast skupiać bardziej na samym zjawisku 
drogi, podróży. Oczywiście w szerokim rozumieniu hasło Transit również 
zawiera w sobie aspekt przemieszczania się rozumiany jako proces 
służący dojrzewaniu czy przemianie. Mimo to interpretacja tematu 
zaproponowanego przez kuratora przedsięwzięcia prof. Mariana Stępaka 
przedstawiona przez autorkę zasługuje na miano nieortodoksyjnej.

Wielką zaletą obojga młodych artystów jest unikanie patosu. 
Podejmują problemy, które uważają za istotne, ale nie banalizują tych 
zjawisk. Nie operują powszechnymi schematami, kalkami znaczeń, 
starają się szukać własnych form wyrazu, za pomocą których realizują 
swoje koncepcje.

Ekspozycja Ewy Bonisławskiej i Szymona Jankowskiego prezento-
wana w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu to tylko 
fragment przedsięwzięcia, którego uczestnikami byli młodzi artyści
z Europy. W przestrzeni Zakładu Plastyki Intermedialnej oraz w Galerii
Nad Wisłą swoje realizacje przedstawili inni uczestnicy Międzynarodo-
wych Interdyscyplinarnych Spotkań Studentów Giar  no – Transit.



OBRAZY NIEDOPOWIEDZIANE

\\ Kamil Hoff mann

Trzecią odsłoną tegorocznych Konfrontacji 
Amatorskiej Twórczości Artystycznej 
Regionu był rozstrzygnięty w poło-

wie czerwca konkurs fotografi czny Poza obrazem. Wystawę po-
konkursową można w Galerii Spotkań WOAK oglądać do końca wakacji. 
Temat w tym roku zaproponował Marek Noniewicz, od wielu lat jako 
juror związany z konkursem KATAR Fotografi a, artysta fotografi k, 
kustosz Muzeum Fotografi i w Bydgoszczy. Proponując hasło przewodnie, 
wyjaśniał m.in.: Ten temat trochę wynika z potrzeby refl eksji nad zjawis-
kiem pewnej nadmiarowości, która cechuje kulturę wizualną. Redundant-
ność fotografi i współczesnej jest faktem, wciąż powstają kolejne obrazy 
niosące tę samą treść, co osłabia ich siłę odziaływania. Stąd moja myśl:
może poza obrazem tworzy się jakaś historia, jakaś opowieść. Chciał-
bym, żeby to hasło zmusiło potencjalnego uczestnika konkursu do na-
mysłu: Co chcę pokazać? Co chcę opowiedzieć? Oczywiście takie 
odczytanie tematu konkursu było jednym z możliwych, chociaż – jak
się wydaje – dość często przez autorów obieranym tropem.

W polszczyźnie słowo obraz jest wieloznaczne, zawiera większe 
obszary semantyczne niż odpowiadające mu wyrazy w wielu innych 
językach. W większości języków europejskich można odnaleźć dwa 
niesynonimiczne tłumaczenia tego wyrazu. Z jednej strony obraz jest 
rozumiany jako (zazwyczaj wierne) odwzorowanie czegoś i skupia
się raczej na procesie, który do takiego zobrazowania się przyczynił, 
to greckie εἰκών [eikón], łacińskie imago czy angielskie image.



Drugie tłumaczenie odnosi się bardziej do powstałego w oparciu 
o mimetyzm obiektu (niekiedy malowanego, lecz wcale nie jest to 
warunek konieczny), odwzorowującego przestrzeń trójwymiarową
na płaszczyźnie. Wydaje się, że tak można rozumieć greckie słowo 
ζωγραφιά [zografi a] łacińskie pictura czy angielskie picture. Skoro róż-
nych znaczeń można się doszukać w samym słowie obraz, tym bardziej 
dwuznaczne być powinno odczytanie hasła Poza obrazem. Istotnie, 
oglądając wystawę można wyróżnić dwie grupy prac. W pierwszej
autorzy zdają się skłaniać ku metafi zycznemu, idealistycznemu
znaczeniu słowa obraz, natomiast autorzy zdjęć z tej drugiej grupy 
postrzegają termin obraz przede wszystkim jako artefakt materialny, 

Daria Stankiewicz, Ukryte tło Sycylii



będący mimetycznym, fi kcjonalnym przedstawieniem wycinka rzeczy-
wistości na płaszczyźnie. W ten sposób można większość pre-
zentowanych na wystawie prac podzielić na dwie zasadnicze 
części. W pierwszej znajdą się zdjęcia abstrakcyjne, nawiązujące 
do konstruktywizmu i reprezentujące nurt fotografi i konceptualnej.
W drugiej – nieco obszerniejszej – grupie są natomiast prace kreują-
ce opowieść, tzw. „narrację” przy użyciu wysublimowanych metafor
lub zaskakujących anegdot.

Laureatką pierwszego miejsca KATAR Fotografi a w roku  zos-
tała Daria Stankiewicz, autorka cyklu Ukryte tło Sycylii. Cztery eks-
ponowane na wystawie zdjęcia pokazują obraz, którego zazwyczaj
nie widać. Dr hab. Anna Kola komentując nagrodzone prace trafnie 
określiła je jako spojrzenie spoza kadru. Tematem cyklu Ukryte tło 
Sycylii są śmieci… Śmieci, które zalegają wszędzie, ale nigdy nie 

Magdalena Narloch-Nalaskowska, Po drugiej stronie



pojawiają się na widokówkach czy zdjęciach powielanych w folderach 
reklamujących atrakcje turystyczne. Odczytanie hasła konkursowego, 
które zaproponowała Daria Stankiewicz można potraktować zatem
jako gorzką refl eksję nad swoistym nadużyciem, do którego wy-
korzystuje się medium fotografi i – powszechnym w fotografi i komer-
cyjnej zakłamywaniu obrazu świata. Laureatka KATAR Fotografi a nie 
epatuje jednak turpistycznymi obrazami, nawet zaśmieconą, zagraconą 
plażę pokazuje nad wyraz subtelnie. Można odnieść wrażenie, że 
komponując zdjęcia, Daria Stankiewicz stara się przede wszystkim 
wykreować nieoczywisty, zaskakujący obraz. Owszem, zwraca uwagę 
na problem, podkreśla nawet, jak jest on poważny – śmieci są zazwy-
czaj na pierwszym planie, chociaż czasem skryte w cieniu. Mimo 
to wszystkie elementy tworzą spójną i precyzyjnie wykadrowaną 
kompozycję, w której mocnych punktach umieszczone są zazwyczaj 
pomniki architektury albo inne atrakcje turystyczne, dzięki czemu 
nadal to one pozostają głównym tematem zdjęć. Umieszczając cykl 
Ukryte tło Sycylii w kontekście współczesności, można go chyba uznać 
za wielopoziomową opowieść o świecie, który niszczymy, ale też
o współczesnej fotografi i, czy szerzej – współczesnej kulturze, która
nie chce widzieć i dostrzegać tego, co niemiłe, niewygodne. Na-
grodzone prace są swoistym przypomnieniem o naszych zobowiąza-
niach wobec świata i powinny skłaniać do opamiętania, chyba nawet 
powodować wyrzuty sumienia.

Refl eksją nad fotografi ą, nad istotą tego medium są również 
prace Dominiki Majewskiej, jednej z dwóch laureatek drugiej nagrody 
KATAR Fotografi a . Autorka wykonała serię zdjęć w kilku 
charakterystycznych lokalizacjach Torunia, a następnie zaingerowała 
w obraz, nanosząc na fotografi e typowo malarskie, amorfi czne plamy. 
Każda z nich wystaje poza obrys kadru i jednocześnie symbolicznie 
odsłania fragmenty rzeczywistości, które w pierwotnym kadrze się 
nie zmieściły. Ta intrygująca forma prac, swoista anegdota rozwijająca 
hasło Poza obrazem uświadamia widzom, jak wiele zależy od decyzji 
fotografującego, który arbitralnie wybiera kadr i decyduje, co chce 
pokazać. Z drugiej strony patrząc na obiekty spoza kadru symbolicznie 



odkryte przez Dominikę Majewską, można zaryzykować twierdzenie,
że decyzje autorów zdjęć są najczęściej trafne – to, co znalazło się poza 
obrazem w cyklu Odniesienia, nie jest szczególnie istotne i odkrywanie 
tego niewiele zmienia w recepcji tego wycinka rzeczywistości, który 
autorka zmieściła w pierwotnym kadrze.

Prace obu autorek można uznać z powodzeniem za metafotografi ę 
– fotografi ę, której tematem jest ona sama rozumiana jako medium. 
Wskazują one, że motywacje, którymi kierują się artyści fotografi cy
przy wyborze kadru mogą być zdecydowanie różne. W pierwszym 
przypadku poza obrazem pozostaje to, co wstydliwe, nieestetyczne
i w tym znaczeniu niegodne sfotografowania, w drugim z kolei za 
obrysem kadru jest to, co nieistotne, nic nie wnoszące do wymowy 
zdjęcia i dlatego niegodne zainteresowania fotografa.

Zarówno Daria Stankiewicz, jak Dominika Majewska zdają się 
rozumieć słowo obraz w jego drugim znaczeniu, jako mimetycznego 
przedstawienia trójwymiarowej rzeczywistości na płaszczyźnie i kon-
sekwentnie transgresja poza tak interpretowany obraz stała się 
przedmiotem ich artystycznej refl eksji. Autorki te pokazują wprost 
to, czego w pracach Magdaleny Narloch-Nalaskowskiej musimy się 
domyślać. Wydaje się, iż skłania się ona ku tej bardziej metafi zycznej 
defi nicji obrazu, gdyż istotna część jej zdjęć pozostaje w sferze 
niedopowiedzenia. Prace Magdaleny Narloch-Nalaskowskiej to zas-
kakujące i wieloznaczne fotografi e abstrakcyjne. Artystka w swojej 
kreacji korzysta możliwości, które stwarza medium fotografi i (szczegól-
nie długie czasy naświetlania) oraz rozwój techniki cyfrowej. Powstałe 
w ten sposób obrazy dowodzą, że istotnym elementem sztuki foto-
grafi i jest twórcza i subiektywna interpretacja obrazu świata dokonująca 
się już w samej formie plastycznej.

Inne odczytanie konkursowego hasła zaproponowała Alina Śmie-
tana. Fotografi e z cyklu Chciałem być malarzem, chciałem mieć tatuaże 
to również fotografi a zmierzająca w stronę abstrakcji. Autorka w dużym 
zbliżeniu, niemal makrofotografi cznym,  pokazuje fragmenty ludzkiego 
ciała, ale jaskrawe, nienaturalne oświetlenie sprawia, że kadry przestają 
przedstawiać, stają się natomiast autonomicznymi, samodzielnymi 



obrazami, które oddziałują na widza niemal wyłącznie jakościami 
plastycznymi. Nietrudno jest bowiem zapomnieć, że amorfi czne plamy 
mają swój pierwowzór w rzeczywistym świecie. Wydaje się, że w pra-
cach Aliny Śmietany jeszcze dobitniej niż w przypadku Magdaleny 
Narloch-Nalaskowskie realizowany jest postulat  wyjścia poza obraz 
rozumiany jako imago – idea rzeczywistości.

Wśród pokazanych na wystawie Poza obrazem prac mieszczących 
się w przestrzeni fotografi i abstrakcyjnej uwagę przyciągały też zdjęcia 
Sławomira Świątkiewicza, Marianny Piątkowskiej, Jakuba Krakowskiego, 
Beaty Skrzoski i Agaty Zając. Co prawda autorzy tych prac kreowali 
swoje kompozycje przy użyciu różnych środków, ale wszystkich łączy 
podobne rozumienie fotografi i. Wszyscy dostrzegają w tym medium 
potencjał wykraczający daleko poza obszar prostego odwzorowania 
rzeczywistości.

Joanna Skoda, Linia



Poszukiwanie nieoczywistych form plastycznych nie ogranicza 
się wyłącznie do abstrakcji. Kilkoro artystów zaproponowało trop 
zmierzający w stronę konstruktywizmu. Niepokojącą mozaikę ze 
zwielokrotnionego odbicia betonowych ścian pokazał Szymon
Chyliński, człowieka stąpającego po rytmicznie ułożonych płytach 
chodnikowych – Agnieszka Kaczorowska w pracy Poza punktem 
wspólnym, jeszcze dalej w poszukiwaniu zgeometryzowanych, 
konstruktywistycznych form idzie Joanna Skoda w fotografi i Linia. 
Oprócz prac tych trojga autorów, można wskazać jeszcze kilka in-
nych realizacji, w których doczytanie hasła Poza obrazem zmierza
w stronę szeroko pojętego konceptualizmu.

Patrząc na zdjęcie, widzimy 
tylko fragment świata – na
co dobitnie uwagę zwróciła 
laureatka tegorocznego konkursu 
KATAR Fotografi a, Daria Stan-
kiewicz. Autor decyduje nie
tylko o tym, co się znajduje
w kadrze, ale też o momencie 
wciśnięcia spustu migawki. Każda 
może stać się zatem punktem 
wyjścia do całej opowieści o tym, 
co jest poza obrazem – co się
w kadrze nie zmieściło, ale rów-
nież: co wydarzyło się wcześniej, 
co się zaraz zdarzy, co mogłoby 
się stać. Wydaje się, że to dość 
przewrotne odczytanie hasła 
konkursowego, gdyż nie tylko 
zmusza oglądających do analizy 
obrazu, ale przede wszystkim 
zachęca do uruchomienia wyo-
braźni. W takim przypadku każde 
zdjęcie na wystawie  staje się 

Kasper Hein, Wait



swoistą formą opartego na luźnych skojarzeniach testu Roschacha.
W zależności od nastroju, własnych przemyśleń i tęsknot każdy 
może inaczej zinterpretować postać stojącego przed otwartymi 
drzwiami mężczyzny, którego sfotografował Kasper Hein. Według 
niektórych bohater fotografi i Wait stać może tuż przed progiem 
oszałamiającej kariery, inni dostrzegą w nim samobójcę zmierzającego 
„w stronę światła”. Wiele znaczeń dopowiedzieć można także do pracy
bez tytułu Krys  ana Lachora. Autor zatrzymując w kadrze czas,
pokazał siedzącego na parapecie mężczyznę, którego wzrok tkwi
gdzieś w przestrzeni. Odpowiedzi na pytania na co on patrzy?
i co widzi?może być tyle, ilu oglądających. Każdy widz umieści prze-
cież ten obraz w kontekście swoich przeżyć i nastrojów.

Fotografi cznym zaproszeniem do snucia opowieści jest też Mani-
pulacja Reginy Zaręby. Autorka dokonała swoistego remiksu istnieją-
cej fotografi i, dodała anegdotyczny kontekst i zmieniła utrzymany
w stylistyce glamour z nieco erotycznym podtekstem portret modelki 
z papierosem w ustach w dowcipną historię, w której tajemnicza dłoń 
próbuje owego papierosa podkraść. Wydaje się, że remiks – zjawisko 
coraz powszechniejsze we współczesnej kulturze – uznać można za 
trzecią możliwość odczytania hasła konkursowego Poza obrazem. 
Autorka Manipulacji uzupełniła istniejący w obiegu kulturowym obraz 
o elementy nowe – takie, które jej zdaniem powinny się na nim znaleźć, 
ale dotychczas były „poza” nim… Remiks stał się podstawą jeszcze kil-
ku innych zdjęć, m.in. wyróżnionego cyklu Minęło Łucji Januszko, 
Autoportretu Izydora Zaręby, Negatywu zdarzeń Krzysztofa Hermana, 
Upamiętnienia Hanny Kulągowskiej-Puzio i pracy bez tytułu Mirosława 
Rzeszowskiego. Każda ma inny charakter, powstały w oparciu o od-
mienne obrazy i dodane do nich są bardzo różne elementy. Jednak łączy 
je myśl, która kiełkowała już w czasach modernizmu: sztuka może być 
takim samym tematem dzieł sztuki, jak natura. Tak wykreowany obraz 
najłatwiej za Lawrencem Lessigiem nazywać właśnie remiksem, bo nie 
mieści się on ani w obszarze imago, ani pictura.

Wśród osiemdziesięciu zdjęć tworzących pokonkursową wystawę 
fotografi czną Poza obrazem są realizacje wpisujące się mniej lub bardziej 



Regina Zaręba, Manipulacja

w któreś z trzech możliwych odczytań hasła konkursowego, są też 
prace, które czerpią z różnych źródeł. Temat, który Marek Noniewicz 
zaproponował w tym roku osobom amatorsko uprawiającym fotografi ę 
artystyczną nie był łatwy czy oczywisty, ale – jak powiedziała podczas 
wernisażu dr hab. Anna Kola: …to dobrze, że nie był łatwy.

W tym roku na konkurs wpłynęła rekordowa liczba  prac
nadesłanych przez  autorów. Z tego zbioru po długich dys-
kusjach jurorzy: dr hab. Anna Kola (artysta plastyk, artysta foto-
grafi k, pracownik Zakładu Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięk-
nych UMK, członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związ-
ku Polskich Artystów Fotografi ków; jej prace były pokazywane na 
wystawach pokonkursowych w Europie, Azji i Ameryce Północnej)

i Marek Noniewicz (artysta foto-
grafi k, kustosz Muzeum Fotogra-
fi i w Bydgoszczy, członek 
Związku Polskich Artystów Foto-
grafi ków; w Muzeum Fotografi i 
prowadzi Warsztaty Retro Foto-
grafi i; w swojej twórczości 
artystycznej często nawiązuje do 
początków fotografi i: luksografi i 
czy fotografi i otworkowej) za-
kwalifi kowali blisko osiemdzie-
siąt zdjęć na wystawę po-
konkursową. Nagrodzono też 
autorki najlepszych fotografi i: 
Darię Stankiewicz (I nagroda 
KATAR Fotografi a), Magdalenę 
Narloch-Nalaskowską i Dominikę 
Majewską (ex aequo II nagroda), 
Alinę Śmietanę (III nagroda), 
Agnieszkę Kaczorowską, Reginę 
Zarębę, Beatę Kozłowską i Łucję 
Januszko (wyróżnienia).



SPOTKANIE TWÓRCÓW FILMOWYCH

\\ Karolina Fordońska

Ósme już Konfrontacje Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu w dziedzinie fi lmu, 
organizowane przez Wojewódzki Ośrodek 

Animacji Kultury w Toruniu, zmieniły nieco w  roku swój charakter. 
Jurorzy debatujący nad wyborem fi lmów do fi nałowego przeglądu 
– Karolina Fordońska, Jędrzej Bączyk, Wojciech Budny – zadali 
sobie pytanie czy w przypadku wszystkich twórców, którzy zgłaszają 
swoje fi lmy na Konfrontacje można mówić o twórczości amatorskiej. 
Oczywiście do identyfi kacji sztuki amatorskiej potrzebne jest wyjaśnienie 
znaczenia rzeczownika amator. Słownik języka polskiego PWN podaje 
cztery defi nicje tego słowa. Najpopularniejszym jest chyba osoba 
wykonująca coś bez fachowego przygotowania. I jeżeli brać pod uwagę, 
że fi lmowego fachu nauczyć można się jedynie w szkole fi lmowej, 
to rzeczywiście – uczestnicy Konfrontacji fi lmowych są amatorami. 
Założenia ogólne regulaminu informują, że Konfrontacje są twórczym 
spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji
dokonań artystów amatorów. Co to jednak dokładnie znaczy: amator?
Żaden z dotychczasowych uczestników nie był absolwentem szkoły 
fi lmowej. Nie są jednak wykluczeni fi lmowcy, którzy ukończyli warsztaty 
i kursy (także organizowane przez szkoły fi lmowe) lub na co dzień 
pracujący w fi lmie, odnoszący fi lmowe sukcesy i na fi lmie zarabiający.
Czy więc wciąż można nazwać ich amatorami? Według drugiej 
słownikowej defi nicji amator to osoba, która zajmuje się czymś dla 
przyjemności. I tu, zdawać by się mogło, mamy rozwiązanie. Bo nikt 
chyba, kto poświęca swój czas i talent na zrobienie fi lmu, nie mógłby



nie czerpać z tego przyjemności. Z drugiej jednak strony czy ci, którzy 
robią fi lmy nie tylko dla frajdy, ale także na nich zarabiają – a tacy rów-
nież są uczestnikami Konfrontacji – także są amatorami? Szcze-
gólnie jeśli zleceniodawcy uważają ich pracę za tak profesjonalną,
że podejmują z nimi stałą współpracę biznesową?

Odwieczny dylemat trwa, jednak w tym roku jurorskie gremium 
głośno wyraziło opinię, że nazwa Konfrontacje Amatorskiej Twórczości
traci wyrazistość. Widać, że młodzi twórcy – i to nie zawsze młodzi 
metryką, ale siłą zaangażowania, determinacją, i hartem ducha – 
realizują swoje fi lmy coraz bardziej profesjonalnie. Czasem jednak
mają dobry temat, który rozpada się w kiepskiej narracji, czasami 
zachwycają warstwą wizualną, natomiast nie wiadomo co – oprócz 
ładnych obrazków – chcieli w danym fi lmie pokazać. Boje fi lmowe 
raz udają się bardziej, raz mniej, ale każdy, kto sięga teraz po kamerę
ma o robieniu fi lmów jakieś pojęcie – z bardzo łatwo dostępnych
książek branżowych, magazynów specjalistycznych, internetowych 
kursów i tutoriali.

Jurorzy tradycyjnie głoszą, że najważniejszy jest pomysł i sce-
nariusz, zaś technika nie jest pierwszorzędna. W nagrodzonych w tym
roku fi lmach jedno z drugim jest jednak połączone. Podobnie było
i w zeszłym roku. Na myśl od razu przychodzi oniryczny, wielo-
płaszczyznowy, pięknie sfotografowany fi lm Jarosława Piskozuba
Między brzegami, który zdobył zeszłoroczne Grand Prix. Jarosław to już
nie świeżynka, a parokrotny laureat poprzednich edycji KATAR Film. 
Reżyser, operator, montażysta, członek Bydgoskiej Kroniki Filmowej 
prowadzonej przez Marcina Sautera i Macieja Cuske. Zeszłoroczna 
pierwsza nagroda przypadła Mateuszowi Buławie, także członkowi 
BKF-u. Nieoczekiwane, bo o tym fi lmie mowa, znalazło się także
w Konkursie Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych podczas 
Międzynarodowego Fes  walu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych 
Camerimage. Sam pokaz na Camerimage jest nie lada wyróżnieniem. 
Świadczy o doskonałych umiejętnościach pracy z kamerą, operowania 
światłem oraz wyjątkowej wrażliwości wizualnej. Amatorzy więc czy już 
nie amatorzy?



Podczas tegorocznej edycji KATAR Film oceny dokonywało grono 
jurorskie w składzie: Remigiusz Zawadzki, Maciej Cuske i Julia Groszek. 
Remigiusz Zawadzki, operator i producent, jest związany z fi lmowym 
KATAR-em od początku. Pierwszy raz w zeszłym roku, w tym po raz 
drugi, na Konfrontacjach jurorował Maciej Cuske – reżyser, operator
i scenarzysta. Pierwszy raz w historii KATAR Film, w jury zasiadła
kobieta: reżyserka, scenarzystka i producentka, Julia Groszek. Sym-
patykom comiesięcznych spotkań fi lmowych W pierwszym rzędzie
znana z fi lmu Arabski sekret, z którym odwiedziła WOAK w marcu

 roku.
Miejsce, w którym odbywał się przegląd fi nałowy, jest od kilku lat

to samo. To przyjazne, klimatyzowane – co daje poczucie ulgi w majową 
gorączkę – Kino Centrum przy Centrum Sztuki Współczesnej Znaki 
Czasu w Toruniu.

Zeszłoroczne Konfrontacje, podobnie zresztą jak w dużej 
mierze Konfrontacje z lat wcześniejszych, zdominował fi lm doku-
mentalny. Twórcy-amatorzy nie tylko najchętniej zgłaszają na kon-
kurs właśnie ten rodzaj fi lmu, ale także najliczniej otrzymują
za niego wyróżnienia. Przykładem jest KATAR , podczas którego 
Grand Prix oraz trzy nagrody przypadły dokumentalistom właśnie.
Jest to zjawisko bardzo krzepiące, ponieważ w przeszłości fi lm 
dokumentalny traktowany był po macoszemu. Teraz fi lmy doku-
mentalne otrzymują osobne kategorie na fes  walach, co jednak nie 
jest zjawiskiem powszechnym (chlubnym przykładem jest wspom-
niany powyżej Fes  wal Camerimage czy dedykowany młodym
twórcom Młodzi i Film w Koszalinie). Profesjonaliści radzą początkują-
cym twórcom, aby przygodę z fi lmem rozpoczynali właśnie od doku-
mentu. Stworzenie wiarygodnej fabuły, z autentycznymi, pełno-
krwistymi postaciami jest dla młodego fi lmowca o wiele trudniejsze 
niż obserwacja dokumentalna, wymagająca wszakże odpowiedniego 
wyczucia, empa  i, wrażliwości i oczywiście niczym niezmąconej 
ciekawości tematu fi lmu.

Tegoroczny KATAR był o tyle niezwykły, że zepchnął tradycyjny 
fi lm dokumentalny na dalszy plan. Jury kwalifi kujące zgłoszone fi lmy do 



przeglądu fi nałowego oceniło je dość surowo, dopuszczając do pokazu 
fi nałowego osiem z piętnastu nadesłanych. I tak widzowie mieli okazję 
obejrzeć  maja  roku w Kinie Centrum dwa fi lmy fabularne, 
jeden wideoklip, jedną animację oraz cztery dokumenty, z których tylko 
jeden był typowym, klasycznym fi lmem dokumentalnym. Dwa fi lmy
z tego zestawu były dokumentami historycznymi, upstrzonymi efek-
tami specjalnymi i animacjami. Czwarty natomiast był dokumentem 
mocno kreacyjnym.

Nagrodę na tegorocznych Konfrontacjach otrzymała Natalia Oliwiak 
za ośmiominutową animację The game. Jury podjęło werdykt jedno-
głośnie. W uzasadnieniu usłyszeliśmy: za spójną i dojrzałą wypowiedź 
fi lmową w trudnej technice fi lmowej, jaką jest animacja. Wypowiedź 
fi lmowa Natalii jest rzeczywiście przemyślana i dojrzała. Artystka
od lat specjalizuje się w animacji fulldome, czyli animacji stworzonej
z myślą o pokazach na kopule planetarium. W tej dziedzinie w  roku
Natalia obroniła doktorat. Amatorka więc czy profesjonalistka? Nie 
jest to pierwsza tego typu animacja, którą Natalia zaprezentowała na 
Konfrontacjach. W poprzednich latach mieliśmy okazję oglądać jej 
Fantazję, The colors of the swing, Custrin – dzisiejszy Kostrzyń. The game 
jest utrzymaną w stylu vintage historią, poruszającą problem hazardu. 
Głównym bohaterem animacji jest mężczyzna, który swojego szczęścia 
szuka w kasynie. Uruchamia on automat – grę, w której rozpędzona 
kula jest odzwierciedleniem jego losu. Widz, przenosząc się do 
wnętrza automatu, podąża za kulą, przemierzając kolejne plansze gry. 
Animacji towarzyszy tematyczna, budująca nastrój muzyka Jędrzeja 
Rocheckiego, który od kilku lat na stałe współpracuje z Natalią Oliwiak. 
Artystka zdecydowała się na użycie w animacji twarzy znanych aktorów 
amerykańskich, obsadzanych w fi lmach noir. Dzięki temu zabiegowi
The game jeszcze sugestywniej przenosi widza w fascynujący świat 
pełnego blichtru i ułudy kasyna. Do końca kibicujemy i współczujemy 
głównemu bohaterowi. A trzeba przyznać, że przy takiego rodzaju 
animacji, kiedy jej głównym celem jest olśnić i zadziwić widza, kiedy 
pokaźna jej część przedstawia samą grę (będącą jednak mimo wszystko 
metaforą życia mężczyzny) jest to nie lada wyczyn.



Na polu stricte wizualnym jury wyróżniło dwa fi lmy: Przechowalnię 
Marianny Korman oraz wideoklip do piosenki zespołu Sigals Bieg 
lat (nie dotyczy nas) w reżyserii Artura Czerwińskiego. Marianna 
otrzymała nagrodę za zdjęcia. Jest bowiem autorką zdjęć, reżyserką 
oraz współautorką scenariusza. Przechowalnia to kreacyjny dokument 
o toruńskim aktorze greckiego pochodzenia – Niko Niakasie. Niakas 
jest pomysłodawcą, współautorem scenariusza oraz opiekunem 
artystycznym fi lmu. Jest też oczywiście jego głównym bohaterem, 
charyzmatyczną, osobliwą indywidualnością. Jego postać niesie cały 
fi lm. Wydaje się również, że bohater-aktor prowadzi po meandrach 
sztuki fi lmowej samą reżyserkę. Marianna sama przyznaje, że Niko taki 
jest, a ona sama nie czuje się najlepiej w roli reżysera. Najbardziej do 
gustu przypadła jej funkcja operatora. Za sztukę operatorską zresztą 
została doceniona podczas tegorocznego KATAR-u. Jurorzy zwrócili 
uwagę na plastykę, nieszablonowość i magię zdjęć. Nagroda utwierdziła 
Mariannę w przekonaniu, że chce zdawać do szkoły fi lmowej na kieru-
nek operatorski właśnie. W Przechowalni jest debiutantką, jednak
już zaczęła realizować kolejne projekty. Zachwyciły ją poszczególne 
etapy tworzeniu fi lmu, a także współpraca z utalentowanymi ludźmi
o wielkich sercach, którzy niejednokrotnie pomagają sobie nawzajem
ze względu na idée fi xe, na pasję tworzenia. 

W Przechowalni główny bohater, z charakterystycznym dla siebie 
poczuciem humoru, opowiada o różnych etapach życia, w którym nie 
brakowało przypadku i absurdu. Tym, co najbardziej udało się twórcom
w tym fi lmie – oprócz świetnych kadrów i pięknej muzyki, skom-
ponowanej w jedną noc (!) przez Marcina Partykę – jest zobrazowanie 
bohatera ekscentrycznego, ekstrawertycznego, pełnego pasji i życia, 
zakochanego we wszystkich kobietach, w którym stopniowo zaczynamy 
odkrywać niezwykłą wrażliwość i melancholię. Gdyby nie zaduma nad 
światem i życiem oraz występujący okresowo splin, spowodowany 
samotnością, fi lm pozostawiałby w widzu zupełnie inne wrażenia.
Oto król życia, otoczony coraz to nowymi kobietami, najbliżej związa-
ny jest tylko z jedną z nich – z muzą teatru, Melpomeną. Niko Niakas 
jawi się w Przechowalni jako człowiek nieszablonowy, refl eksyjny



i jak tytułowa przechowalnia – składuje w sobie całą feerię uczuć, emo-
cji i barw.

Bieg lat (nie dotyczy nas) to teledysk do pierwszego singla bydgosko-
warszawskiego zespołu muzycznego Sigals. Jurorzy docenili kunszt 
operatorski, montaż, ale laury postanowili przyznać szczegółowej 
oraz pełnej wdzięku scenografi i. Wideoklip tworzony był przez grupę 
przyjaciół, dlatego w budowaniu scenografi i brał udział cały zespół ludzi: 
przede wszystkim w pełni odpowiedzialne za scenografi ę Zofi a Koch-
man, Zuzanna Kolanowska, Zuzanna Zajt. Dopomagał im reżyser Artur 
Czerwiński oraz menadżer zespołu i klawiszowiec Paweł Wiśniewski. 
Efekt jest rzeczywiście imponujący, jeśli brać pod uwagę niewysoki 
budżet oraz fakt, że Sigals to debiutanci. Wideoklip trzy miesiące
po premierze miał już jedenaście tysięcy wyświetleń w serwisie
YouTube. Jak na debiutantów to bardzo dobry wynik. Strzałem w dzie-
siątkę okazał się też wybór reżysera, absolwenta Politechniki 
Warszawskiej, który w  roku został fi nalistą Papaya Young Directors, 
jednego z topowych konkursów dla młodych reżyserów branży 
reklamowej. Dzięki obyciu z reklamą Czerwiński wiedział jak w krótkim 
czasie trwania piosenki przedstawić zaskakujące, zabawne i atrakcyjne 
scenki, które spodobają się publiczności.

Trzecie wyróżnienie trafi ło w ręce Grażyny Zielińskiej za twórcze 
wykorzystanie animacji w fi lmie o tematyce historycznej w Epopei narodo-
wej. Jest to dokument, którego jedną z największych sił jest animacja 
stworzona przez Pawła Brakonieckiego, Mikołaja Saar-Kozłowskiego
oraz Grażynę Zielińską. Przewijające się przez cały fi lm animowane 
sytuacje, ludzie i zwierzęta są metaforą powstania warszawskiego, 
nierównych sił i paradoksu kapitulacji – zwycięstwa. Cały fi lm jest 
rozważaniem, swoistą refl eksją nad dylematem nie do rozwiązania: 
czy powstanie warszawskie miało sens. Autorka fi lmu spotyka się
z powstańcami, którym – poza kamerą bądź na wizji – zdarza się 
negować swoje bohaterstwo. Wywiady są zestawione w kontraście
z materiałami archiwalnymi: pompatycznymi, budzącymi respekt 
i grozę, chwytającymi za serce zdjęciami czy fi lmami, które udało się 
Zielińskiej uzbierać w pokaźną kolekcję. Autorka dokumentu mówi 



o formie Epopei narodowej jako o fi lmie, teatrze, animacji, archiwaliach, 
metaforze, symbolu, poezji z ukrytą wartością – powstańcem księdzem 
Janem Twardowskim (sama reżyserka jako narrator recytuje z off u
wiersz ks. Twardowskiego Miłość). Epopeja narodowa jest swoistą 
hybrydą. Pomieszaniem tego wszystkiego, o czym wspomina Zielińska. 
W pewnych momenetach odnosi się wrażenie, że wszystkie te gatunki
i techniki, zostały wrzucone do dokumentalnej formy fi lmowej
i na oślep wymieszane – tu nierozmieszana gruda w postaci slajdów 
z kilkunastu czarno-białych zdjęć, innym razem animacja z fauną 
zestawiona jest z animacją przedstawiającą homo sapiens. Na pewno
nie da się odmówić autorce (z wykształcenia konserwatorowi zabytków) 
pasji i zaangażowania w to, czemu się poświęca. Być może dlatego,
z powodu mnogości pomysłów i zgromadzonych materiałów, w Epopei 
jest tyle eklektycznych elementów. Epopeja narodowa jest fi lmo-
wym debiutem Grażyny Zielińskiej. Brawa na pewno należą się jej
za determinację. Jaką drogą pójdzie w następnych fi lmach? To się 
okaże.

Kolejnym historycznym dokumentem prezentowanym podczas 
Konfrontacji jest dziesięciominutowy fi lm My chcemy Polski! w reżyserii 
Marcina Łaukajtysa, który parokrotnie prezentował swoje fi lmy pod-
czas KATAR-ów w latach ubiegłych (m.in. wyróżniony w  roku 
Jasik Mordo z fartem czy Łukasz Borkowski, pilot motoparalotni). 
Pochodzący z Chełmży Łaukajtys jest twórcą amatorskiej, lokalnej 
telewizji internetowej, która działa na terenie gminy Chełmża
i powiatu toruńskiego. Jego fi lmy dotyczą historii miasta i jego okolic, 
bądź prezentują postaci związane z Chełmżą i regionem. My chcemy 
Polski! w wielkim, ale umiejętnie opracowanym skrócie, przedstawia 
wydarzenia historyczne z lat -  w Chełmży i jej okolicach.
W fi lmie wykorzystano i połączono ze sobą różne techniki: grę aktorską, 
green screen, animację zdjęć i makiety modelarskiej, która powstała
na potrzeby fi lmu. Postacią, która wprowadza widzów w świat z początku 
wieku jest kobieta-narrator, prywatnie żona reżysera, która space-
ruje po zabytkowym chełmżyńskim rynku, raz w kos  umie z epoki,
raz w ubraniu współczesnym, i przedstawia po kolei poszczególne 



wydarzenia. W fi lmie Łaukajtysa mnogość środków nie uwiera aż tak, 
jak w fi lmie Grażyny Zielińskiej. Rozczarowuje jednak trochę staran-
ność wykonania. Nieumiejętnie wyreżyserowani statyści, którzy na 
ułamki sekund wychodzą z ról czy animowane detale – w jednych 
ujęciach ruchome, w innych nie – sprawiają, że, choć merytorycznie 
wszystko jest świetnie przygotowane, odczuwa się pewien wizualny 
niedosyt. Film powstał na stulecie odzyskania niepodległości przez 
Polskę i miał swoją premierę na chełmżyńskim rynku.

Dokumentem obserwacyjnym, niekreacyjnym, w którym kamera 
podąża za opowiadającym o swoim życiu bohaterze jest Zdun w reży-
serii Bartosza Jaworskiego i Artura Dobiegały. Za zdjęcia odpowiedzial-
ny jest wyróżniony w zeszłym roku na Konfrontacjach Kajetan
Pochylski (za fi lm Tam, gdzie koza chodzi). Jan Strychalski, główny boha-
ter Zduna, za pośrednictwem kamery oprowadza widzów po swoich 
miejscach w historycznej Nieszawie. Od początku swojego dorosłego 
życia jest z nią bowiem związany. Spacer po mieście jest pretekstem 
do rozpoczęcia opowieści o pasji do życia i pracy. Pan Jan jest jednym
z najstarszych zdunów w Polsce. Z wielkim przejęciem i zaangażowa-
niem prezentuje tajniki pracy zdunów, przytacza ciekawostki
obyczajowe i historyczne. Film Jaworskiego i Dobiegały jest bardzo 
przyzwoicie zrobiony. Szkoda jedynie, że na końcu zabrakło puenty, 
zamknięcia całej opowieści. Po napisach końcowych co prawda słyszymy 
jeszcze krótką i dosadną, wręcz bolesną, krótką historię opowiedzianą 
przez pana Jana. Dzieje się to jednak po formalnym zamknięciu fi lmu, 
niektórzy mogą nawet nie dotrwać do tego momentu, wyłączając fi lm 
na napisach końcowych (co jest zjawiskiem raczej powszechnym). 
Dodatkowo epizod opisany na końcu wymagałby rozwinięcia, 
przytoczenia podobnych wątków. Opowiastka po napisach zostaje
w głowie na długo. Może o to właśnie chodziło – o zbudowanie mostu 
między bohaterem i odbiorcami. To tak, jakby spotkać w autobusie 
dawno niewidzianego dobrego znajomego i słuchać o jego barw-
nych przygodach – aż nagle wysiada na swoim przystanku, urywając 
swoją opowieść w pół słowa, zostawiając nas w pewnego rodzaju 
zadumie. Bartosz Jaworski, pomysłodawca i reżyser fi lmu, jest



inżynierem dźwięku z ponaddziesięcioletnim doświadczeniem w bran-
ży muzycznej i fi lmowej. Zdun to jego pierwszy fi lm krótko-
metrażowy, na realizację którego otrzymał stypendium Prezydenta 
Miasta Torunia w dziedzinie kultury.

Jednym z dwóch fi lmów fabularnych na tegorocznych Konfronta-
cjach było minutowe Prawo do miłości w reżyserii Kamili Agejczyk. 
Autorka mówi o swoim fi lmie: codzienne wydarzenia niecodziennych 
bohaterów. Miłość jest dla wszystkich, jednak często o tym zapominamy. 
Prawo do miłości to krótka historia niepełnosprawnej pary, który 
spotyka się na randce w kawiarni. Przez cały fi lm oglądamy ich drogę 
na miejsce spotkania. Widzimy jedynie detale otoczenia, w którym się 
znajdują, fragmenty twarzy czy sylwetki, kamera – prowadzona przez 
Michała Kosiaka – nie pokazuje ich jednak w całości. Na samym końcu 
widz skonfrontowany jest z dwiema niepełnosprawnymi osobami, które 
czule się ze sobą witają i deklamują, że mają prawo do miłości. Film 
przywodzi na myśl kampanię społeczną. Pomysł trochę okpatrzony, 
ale krótki czas trwania wychodzi Prawu… na plus. Być może gdyby 
fi lm trwał dłużej, sposób narracji mógłby irytować. Trzymamy kciuki za 
dalsze zaangażowane społecznie fi lmowe przygody tandemu Kamila 
Agejczyk – Michał Kosiak. W  roku otrzymali oni wyróżnienie
za dwudziestominutowy, intymny obraz rodziny, ciepło i opty-
mistycznie opowiadającej o trudach życia codziennego rodziny
z dzieckiem z zespołem Downa – Trisomia . 

Drugi fi lm fabularny również jest zaangażowany społecznie. Stop 
dopalaczom – masz jedno życie to realizacja studentów pierwszego 
roku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. E  uda 
ukazuje poważne zagrożenie, jakie niosą ze sobą dopalacze, które – 
wbrew pozorom – są bardzo łatwo dostępne. Dwie koleżanki wychodzą 
na wieczorną zabawę. Chcąc się lepiej bawić, sięgają po dopalacze. Dla 
jednej z nich kończy się to tragicznie. Dla dilera – również. Film nie jest 
bez wad, jednak docenić należy całkiem sporą sprawność realizators-
ką oraz zaangażowanie młodych ludzi w walkę z niebezpieczeństwem, 
jakim dla ich pokolenia są dopalacze. Biorąc pod uwagę, że są dopiero na 
pierwszym roku studiów, a chyba na poważnie zainteresowali się fi lmem 



(na biurku fi lmowej bohaterki znajduje się jedna z poczytniejszych książek 
na temat reżyserii fi lmowej Reżyserowanie aktorów Judith Weston; 
świadczy to chyba o tym, że pozycja należy do któregoś z członków 
ekipy fi lmowej), możemy spodziewać się kolejnych, miejmy nadzieję, że 
coraz bardziej udanych fi lmowych realizacji.

Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznym Konfrontacjom był 
pokaz wielokrotnie nagradzanego na międzynarodowych fes  walach 
fi lmowych fi lmu Żalanasz – pusty brzeg w reżyserii jednego z naj-
bardziej uznanych twórców regionu, Marcina Sautera. Tytułowy 
Żalanasz to miasto portowe nad częściowo wyschniętym jeziorem 
Aralskim. Miejsce pomiędzy wielką wodą i rozległą pustynią, niegdyś 
dobrze prosperujące ogniwo gospodarki sowieckiej, dzisiaj zaledwie 
cień dawnej świetności. W obiektywie Marcina Sautera Żalanasz
to jednak nie tylko sugestywne krajobrazy, lecz przede wszystkim
losy ludzi, którzy zainwestowali tutaj swoje życiowe nadzieje
i oczekiwania, a teraz pozostało im trawić swoją samotność pośród
wraków statków oraz portowych żurawi. Żalanasz otrzymywał nagrody
w Stanach, Turcji, Holandii, Ukrainie i Polsce – za najlepszy fi lm, 
zdjęcia i montaż. Otarł się o Oscara. Marcin Sauter wywodzi się
z kina niezależnego, ale dzięki uporowi, ciężkiej pracy i pasji, o jego 
fi lmach, realizowanych w różnych częściach świata, na całym świecie 
też słyszano. Utalentowany Sauter jest przykładem tego, że warto 
walczyć o swoje marzenia. Niektórzy marzą o tym, żeby zwiedzać
świat ze swoimi fi lmami, niektórzy o tym, żeby fi lmy po prostu robić. 
WOAK regularnie wspiera wszelakich fi lmowych twórców: corocznie 
poprzez KATAR fi lmowy oraz co miesiąc poprzez fi lmowe spotkania 
W pierwszym rzędzie, podczas których uczestnicy mogą brać udział
w warsztatach, rozmawiać, dyskutować i oglądać fi lmy. Tutaj 
profesjonaliści spotykają się z pasjonatami i amatorami. Na wszyst-
kie wydarzenie fi lmowe serdecznie do WOAK-u zapraszamy. Od 
amatorskich marzeń się zaczyna, a potem – kto wie – może ktoś
stanie się kolejną, wykraczającą daleko poza region, fi lmową inspira-
cją dla innych, tak jak na przykład Marcin Sauter.



Warsztaty

 -  lipca  r. – Warsztaty fotografi i cyfrowej

Fotografi a artystyczna dla każdego

Wakacje są czasem intensywniejszych podróży. Trudno dziś
wyobrazić sobie zwiedzanie świata, poznawanie nowych miejsc 
bez towarzystwa aparatu fotografi cznego, choćby najprostszego, 
wmontowanego w smar  on. Na początku wakacji można jeszcze 
zdobyć praktyczne umiejętności, które pozwolą wykonać nie-
tuzinkowe ujęcia, znacznie ciekawsze niż kolejne selfi e czy pocztówko-
wy kadr. W dniach -  lipca w Wojewódzkim Ośrodku Animacji 
Kultury w Toruniu odbędą się Warsztaty fotografi i cyfrowej
adresowane do osób zainteresowanych fotografi ą artystyczną.

Celem zajęć jest zdobycie przez każdego z uczestników umiejętności 
pozwalających jak najlepiej wykorzystać możliwości cyfrowych aparatów 
fotografi cznych. Biorący udział w warsztatach poznają zasady kompozycji 
obrazu fotografi cznego, sposoby kadrowania, nauczą się fotografować 
w plenerze i we wnętrzu, inscenizować plan i ustawiać modeli. Ważne 
miejsce w programie warsztatów zajmuje też nauka wykonywania zdjęć 
turystyczno-krajoznawczych. W drugiej części prowadzący omówi błędy 
najczęściej popełniane przez fotografujących i wskaże, jak tych błędów 
unikać.

Zajęcia poprowadzi Stanisław Jasiński, fotografi k, członek 
Związku Polskich Artystów Fotografi ków, specjalista ds. fotografi i 



Wojewódzkiego 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 zabytków 
pos  ndustrialnych.

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

 -  lipca  r. – Wakacyjne warsztaty fotografi i cyfrowej dla 
młodzieży

Sztuka fotografi i dla nastolatków

O fotografi i mówi się często, że jest to najbardziej powszechne medium 
ze wszystkich sztuk wizualnych. Fotografi ą artystyczną zajmować 
się może każdy, bo dziś każdy chyba ma przy sobie cyfrowy aparat 
fotografi czny. W dniach -  lipca w Wojewódzkim Ośrodku Animacji 
Kultury w Toruniu odbędą się Wakacyjne warsztaty fotografi i cyfrowej dla 
młodzieży, które poprowadzi Stanisław Jasiński.

Zajęcia adresowane są do młodzieży w wieku powyżej  lat – 
osób, które chcą rozpocząć przygodę z fotografi ą oraz rozwijać swoją 
pasję. Jak deklaruje prowadzący warsztaty Stanisław Jasiński: …celem 
szkolenia jest doskonalenie umiejętności samodzielnego wykonywania
zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych w taki sposób, aby nie wyma-
gały one długotrwałej obróbki cyfrowej.

W programie trzydniowego spotkania są zagadnienia bardziej
ogólne, m.in. podstawowe zasady kompozycji obrazu fotografi cznego, 
ale też bardziej szczegółowe: wykorzystanie możliwości aparatu, 
przygotowanie aparatu i wybór ustawień do wykonania portretu, 
fotografi i architektury czy krajobrazu. Młodzi uczestnicy zajęć nauczą
się wykonywać portrety pojedynczych osób, portrety zbiorowe,
zarówno w pomieszczeniu, jak i w naturalnym otoczeniu Starego



Miasta. Program warsztatów obejmuje również doskonalenie 
umiejętności wykonywania zdjęć turystyczno-krajoznawczych.

Zajęcia poprowadzi Stanisław Jasiński, fotografi k, członek 
Związku Polskich Artystów Fotografi ków, specjalista ds. fotografi i 
Wojewódzkiego 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 zabytków 
pos  ndustrialnych.

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

Zajęcia edukacyjne, spotkania

  lipca  r. – fi nał akcji Lato w teatrze – Chodź pomarzyć!

Podziel się marzeniami

Po raz drugi Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
włączył się w realizację ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
Lato w teatrze, którego organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbig-
niewa Raszewskiego w Warszawie. W tym roku pod hasłem Chodź 
pomarzyć! dwutygodniowe półkolonie odbywają się na samym po-
czątku wakacji, w dniach  czerwca-  lipca. W półkoloniach udział 
biorą dzieci i młodzież w wieku -  lat. Projekt fi nansowany jest
ze środków ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem projektu Lato w teatrze – Chodź pomarzyć jest uruchomienie 
dziecięcej wyobraźni, motywowanie do myślenia o „rzeczach wielkich”, 
ale też dostrzeganie możliwości zmiany rzeczy i spraw, na które dzieci
mają wpływ. Do marzeń będą inspirowały twórcze działania 
interdyscyplinarne obejmujące teatr, picturebooki, plastykę, muzykę, 



taniec, cyrk, akrobatykę, a także literaturę i media. Jak mówią 
pomysłodawczynie projektu, Magdalena Jasińska i Agnieszka
Zakrzewska: …tworzymy zamieszanie twórcze – uruchomimy procesy 
powstawania marzeń i wydobędziemy je na światło dzienne, wierząc
zarówno w siłę zespołu, jak i indywidualną moc każdego człowieka. 
Pobudzamy wyobraźnię dzieci poprzez działania teatralne, plastyczno-
literackie, scenografi czno-plastyczne, taneczne, muzyczne, medialne
i teatralno-cyrkowe.

Finałem tegorocznego Lata w teatrze w WOAK-u będzie 
zaplanowana na  lipca od godz. .  w Fosie Zamkowej w Toruniu 
akcja przypominająca targowisko wymiany marzeń, jarmark bądź 
inną atrakcyjną formę artystyczną, którą uczestnicy samodzielnie 
zaprojektują i zrealizują, podając dalej zdobyte umiejętności oraz
wiedzę. Dzieci i młodzież przedstawią m. in.: e  udy teatralne i ta-
neczne, pokaz cyrkowy, plastyczne instalacje w przestrzeni otwartej, 
elementy picture booka, mini koncert, a także manifest dzieci. Prag-
niemy, by atmosfera wydarzenia fi nałowego sprzyjała snuciu marzeń, 
do którego zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia i turystów.

Wstęp wolny!


