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SZANOWNI CZYTELNICY!

W Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu od 
 marca zajęcia i spotkania są zawieszone. Jak w in-

nych instytucjach kultury, odbywają się zajęcia z wy-
korzystaniem różnych komunikatorów, przede wszystkim narzędzi 
internetowych. Karolina Fordońska prowadzi zajęcia fi lmowe,
Agnieszka Zakrzewska teatralne, wśród nich Poranne fi gle, psoty i żarty  
i Teatralny rozruch, Stanisław Jasiński prowadzi zajęcia fotografi czne, 
Erwin Regosz zajęcia muzyczne. Alicja Usowicz udziela konsultacji
na temat pracy z osobami starszymi. Ponadto na stronie inter-
netowej są prezentowane wykłady Stanisława Jasińskiego Z historii 
fotografi i: dostępne są nagrania wykładów Pandemia grypy hiszpanki
w ówczesnej fotografi i oraz Herman Spychalski – pierwszy toruński 
fotoreporter, wkrótce będą dostępne nagrania wykładów Od camera 
obscura do wynalazku fotografi i i Od ciężkiej do poręcznej kamery 
atelierowej.

Seniorzy zostali zaproszeni do udziału w akcji Seniorze podaj dalej. 
W czerwcu rozpoczną się zajęcia w projekcie Kadra kultury on-line 

dofi nansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura w sieci.

Szczegółowe informacje o podejmowanych przedsięwzięciach 
zamieszczamy na stronie internetowej Ośrodka.



W majowym Biuletynie omawiamy trzy wystawy. Ekspozycja 
fotografi czna Wystaw się w CSW była prezentowana w przestrzeni 
wirtualnej – tylko z powodu rygorów wynikających ze stanu pan-
demii nie można było obejrzeć jej w sali toruńskiego Centrum
Sztuki Współczesnej. Wystawę A jak abstrakcja od początku maja
można oglądać w sali ekspozycyjnej Galerii i Ośrodka Plastycznej 
Twórczości Dziecka. Wystawę domową można obejrzeć na stronie 
internetowej placówki. 

        Kamil Hoff mann 
        Jerzy Rochowiak



KADRA KULTURY ON LINE

\\ Jerzy Rochowiak

Wojewódzki Ośrodek 
Animacji 

Kultury 
w Toruniu od maja do października realizuje projekt Kadra kultury on-line
dofi nansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu Kultura w sieci. Uczestniczyć w nim mogą pracownicy 
instytucji kultury, organizacji pozarządowych i inni organizatorzy życia 
kulturalnego, bibliotekarze, wychowawcy świetlic, którzy chcą w swoich 
działaniach wykorzystywać narzędzia on-line. Celem projektu jest 
rozwijanie ich umiejętności pracy zdalnej i upowszechniania kultury
przy wykorzystaniu narzędzi internetowych. 

Projekt obejmuje pięć modułów warsztatowych on-line. 
Warsztaty Elementarz pracy zdalnej umożliwią uczestnikom poznanie 

aplikacji służących sporządzaniu i porządkowaniu notatek i kalendarza, 
pakietu aplikacji biurowych Google Gsuite i Microso   Offi  ce, pla  orm 
komunikacji oraz do przesyłania plików wielkogabarytowych. Uczestnicy
dowiedzą się jak organizować domowe biuro i zarządzać zadaniami, 
wykorzystując metodę Ge   ng Things Done, programy Google Todo, Micro-
so   Todo, Asana, Quiure. Zajęcia prowadzi Dominik Pokornowski.

Warsztaty Skuteczne zarządzanie on-line zapoznają uczestników
z komunikacją w zdalnym zespole za pomocą takich pla  orm i progra-
mów, jak Skype, Zoom, Join, Telegram, MS Teams, Slack, a także
z pracą z tablicą Kanban. Zajęcia prowadzi Dominik Pokornowski.

Warsztaty Webwri  ng zapoznają uczestników z narzędziami i tech-
nikami umożliwiającymi komunikację w internecie, pozwalającymi okre-
ślić odbiorcę i trafi ający do niego język oraz kanały porozumiewania 
się z nim. Uczestnicy podczas warsztatów będą korzystać z metody 
person. Poznają elementy design thinking i User-Centered Canvas oraz 
podstawy UX wri  ngu. Dowiedzą się jak użytkownicy czytają teksty 



internetowe, poznają techniki pisania językiem korzyści. Udoskonalą 
umiejętność pisania notatek prasowych, wpisów na bloga, do serwisu 
Facebook, Linkedin, Instagram, www (landing page). Zajęcia prowadzi 
Katarzyna Drewnowska-Toczko.   

Warsztaty E-Trening prezentacji, wystąpień przed kamerą zapoznają 
uczestników ze skuteczną prezentacją przed kamerą, z zasadami kon-
struowania wypowiedzi medialnych. Nauczą się stosowania technik kre-
owania wizerunku, wystąpień medialnych odbieranych jako autentyczne
i przekonujących odbiorców do komunikowanych treści. Zajęcia pro-
wadzi Mariusz Kluszczyński.

Warsztaty Domowe studio fi lmowe zapoznają uczestników z pod-
stawami tworzenia fi lmu, wykorzystywania kamery do kreowania włas-
nego wizerunku, nauczą swobodnego występowania przed kamerą. 
Uczestnicy poznają możliwości i ograniczenia urządzeń do rejestracji 
obrazu i dźwięku, komponowania kadrów, oświetlenia planu przy wy-
korzystaniu oświetlenia zastanego i dostępnego w domu, a także poz-
nają darmowe programy obróbki nagranego materiału. Zajęcia prowa-
dzą Marcin Klawiński i Wojciech Budny. 

Cykl warsztatów zwieńczy publikacja e-booka zawierającego
teksty prowadzących zajęcia oraz wypowiedzi uczestników projektu;
e-book będzie dostępny na wolnej licencji Crea  ve Commons.

Prócz specjalistów zaproszonych do prowadzenia warsztatów
w realizacji projektu uczestniczą pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka 
Animacji Kultury w Toruniu: Weronika Droszcz – kierowniczka Działu 
Realizacji Inicjatyw Kulturalnych, Barbara Płaneta – główna spec-
jalistka w Dziale Realizacji Inicjatyw Kulturalnych, Monika Bojarska – 
grafi czka, Kamil Hoff mann – specjalista ds. informacji kulturalnej, autor,
redaktor i sekretarz redakcji Biuletynu Informacji Kulturalnej i Ro-
bert Marszałkowski – specjalista ds. informatyki.

Autorką projektu jest Weronika Droszcz. 
Umiejętności i wiedza uzyskane poprzez udział w warsztatach

będą przydatne uczestnikom nie tylko w okresie, gdy w dziedzinie 
kultury można spotykać się wyłącznie czy głównie za pośrednictwem 
mediów internetowych, ale i wtedy, gdy w obszarze kultury będzie 
można spotykać się twarzą w twarz. 



FOTOGRAFIE MALUJĄCE CZAS

\\ Kamil Hoff mann

Ósma edycja pokonkursowej ekspozycji foto-
grafi cznej Wystaw się w CSW prezentowana 
była wyłącznie w przestrzeni wirtualnej.

Co prawda prace zostały powieszone w sali toruńskiego Centrum
Sztuki Współczesnej, ale z oczywistych względów ekspozycji nie
można było „na żywo” w przestrzeniach galeryjnych oglądać. W tym
roku, informują organizatorzy, prace konkursowe nadesłało  u-
czestników, na wystawę zakwalifi kowano  zdjęć  autorów.

Wyboru prac na wystawę dokonała tym razem Magda Hueckel 
– artystka wizualna, fotogra  a teatralna, scenogra  a i podróżniczka.
Co roku ekspozycja pokonkursowa ma inny charakter, który wprost 
wynika z postawy estetycznej, wrażliwości i osobistych fascynacji ju-
rora. W pewnym sensie jest to wręcz przedsięwzięcie kuratorskie
pomimo dość ograniczonego zasobu prac, spośród których do-
konywany jest wybór. W tym roku ekspozycję Wystaw się w CSW 
zdominowała refl eksja nad starością, czasem i przemijaniem. Motywy
te pokazane zostały na wiele różnych sposobów: począwszy od por-
tretu poprzez pejzaż i fotografi ę przyrody po poszukiwania w obszarze 
abstrakcji. Jak co roku, spośród artystów wyróżnionych zaprosze-
niem do udziału w wystawie pokonkursowej wybrano również
laureatkę Nagrody Dyrektora CSW. Tym razem zaszczyt zrealizowa-
nia autorskiej wystawy fotografi cznej w sali Centrum przypadł Iwonie 
Germanek, której prace są wyjątkowo reprezentatywne dla całej 



tegorocznej ekspozycji. Łącząc zdjęcia i fragmenty roślin, autorka 
stworzyła subtelny cykl kolaży. Delikatna materia, z której powstały
prace Iwony Germanek, sama w sobie jest nietrwała i przemijająca, 
ale autorka dołączając wymowne – archiwalne lub stylizowane na 
staroświeckie – zdjęcia zbudowała wielowątkową opowieść o czasie. 
Przyjęta przez Iwonę Germanek minimalistyczna forma wymaga
czasu i skupienia od oglądających. Jej prace nie krzyczą, są raczej za-
chętą do kontemplacji w ciszy, kierują uwagę na pojedyncze arte-
fakty, dlatego – jak się wydaje – prezentacja tych prac wyłącznie
w internecie mogła je w istotnym stopniu zubożyć, pozbawić pierwia-
stka ulotności. Tym bardziej należy się cieszyć, że za rok będzie można 
obejrzeć w toruńskim CSW autorską wystawę Iwony Germanek.

Inaczej motyw czasu i przemijania potraktowali Maciej Iwani-
szewski i Joanna Borowiec. Oboje pokazali upływ czasu, zestawiając
dwa obrazy wykonane w dwóch – mniej lub bardziej odległych – 
momentach. Maciej Iwaniszewski sfotografował budynki przeznaczo-
ne do rozbiórki a następnie to, co z nich zostało: gruz lub po prostu 
pustą przestrzeń. Autor zadbał, aby oba zdjęcia wykonane zostały
z tego samego miejsca, ujmowały tę samą perspektywę. Dzięki temu 
wymowa korelujących ze sobą obrazów staje się jeszcze bardziej 
dojmująca. Z kolei Joanna Borowiec zestawia przeszłość i teraźniejszość 
w jednym obrazie. Autorka połączyła archiwalne fotografi e swoich 
modelek i modeli  z wykonanymi współcześnie przez siebie portretami 
tak, aby „dawne” i „aktualne” części twarzy idealnie do siebie pasowały. 
Ten niełatwy w realizacji koncept uświadamia oglądającym, że twarz 
każdej osoby jest wyjątkowa i niepowtarzalna, ale przede wszystkim 
– niezmienna w czasie. Chociaż, co pokazują precyzyjne wykonane 
fotomontaże Joanny Borowiec, na przestrzeni lat mogą pojawić się 
zmarszczki, niektóre rysy się wyostrzą, inne zaokrąglą. Jednak upływ 
czasu nie zmienia naszego wyglądu w sposób na tyle istotny, aby 
uniemożliwić rozpoznawanie twarzy po latach czy nawet dekadach.
Tę decydującą o bezpieczeństwie jednostkowym i społecznym 
umiejętność mózg homo sapiens wykształcił i udoskonalił w ciągu
kilku ostatnich milionów lat.



Refl eksją nad upływem czasu, starzeniem się i starością jest
także portret starszego mężczyzny wykonany przez Monikę Ralcewicz-
-Ciaiolo. Wymowa tej fotografi i wynika ze ścierania się przeciwieństw. 
Siedzący w fotelu model pozostaje w napiętej pozie, jego sylwetka 
sugeruje, że tylko na chwilę przysiadł, gotowy do działania spogląda 
przed siebie. Kontrapunktem dla niespokojnej sylwetki bohatera jest 
przemyślana kompozycja pracy, opierająca się na porządkujących 
obraz harmonijnie ułożonych w tle pionowych liniach półotwartych 
drzwi, załomów ścian. Ze statyczną kompozycją doskonale współgra 
wykorzystana przez autorkę technika monochromatyczna. Starsza 
osoba – seniorka – jest również bohaterką zdjęć Gabrieli Mazowiec-
kiej. Autorka fotografi i zaskakuje jednak widzów, gdyż przy bliższym 
przyjrzeniu się portretom dostrzec można fantazyjne tatuaże na 
dłoniach, przedramionach i twarzy kobiety. Nawet jeśli są to jedynie 
elementy kreacji przygotowanej na potrzeby tego konkretnego cyklu 
zdjęć, w sposób istotny burzą one spokój oglądających. W powszech-
nym odbiorze tatuaże nie są kojarzone z osobami starszymi. Panuje 
wręcz – raczej zgodne z faktami – przekonanie o niechęci seniorów
do tego typu modyfi kacji ciała. Niechęci, która wynikać może rów-
nież z pokoleniowej pamięci o obozach koncentracyjnych, w których 
więźniów znakowano właśnie przy pomocy tatuaży.

Obok portretów osób starszych, na ekspozycji pokonkursowej 
Wystaw się w CSW znalazły się liczne fotografi e – nie tylko portrety 
sensu stricto – w różnorodny sposób ujmujące zagadnienie cielesności. 
Duża część autorek i autorów skupiła się na sferze emocjonalnej
– w tych fotografi ach twarz i ciało przede wszystkim wyrażają, często 
bardzo silne, emocje. Niektóre osoby poszukiwały jednak kadrów 
ukazujących relację człowieka z otoczeniem, komponując obraz starały 
się zbudować kontekst dla ludzkiego ciała, podkreślały interakcje,
w jakie ich bohaterowie wchodzą ze światem. Szczególnie ciekawe
wydają się wieloznaczne zdjęcia Iness Rychlik, które w wysublimowa-
nej formie ukazują ból i cierpienie w kontekście kobiecości. Pokazane 
na wystawie fotografi e tworzą cykl, który w całości opiera się na kon-
traście między ciałem kobiety i różą. Na pozór zwyczajny kwiat



z kwiaciarni staje się ważnym kontekstem plastycznym i semantycz-
nym dla kobiecego ciała. Na jednej z prac widzimy przede wszystkim 
kolce rośliny. Ich wyraźnie, wręcz brutalnie zarysowana forma
plastyczna stoi w opozycji do delikatnego dekoltu modelki. W wyjąt-
kową relację z kwiatem wchodzi bohaterka innego zdjęcia. Umieszczony 
pod kloszem kwiat zasilany jest krwią kobiety za pośrednictwem
wężyka do kroplówki. W tym surrealistycznym obrazie można się 
doszukiwać różnych sensów, ale większość interpretacji w pewnej 
chwili i tak zbliża się do problemu bólu albo cierpienia. Podobne 
konotacje zdaje się mieć fotografi a  kobiecego brzucha, na którym widać
blizny układające się w relief przypominający różany kwiat.

W zupełnie innym, ale również surrealistycznym, kontekście 
umieszcza ciało Magdalena Stefanowska. Cykl (auto-?)portretów jej 
autorstwa porusza i niepokoi. Fotografowana twarz jest za każdym 
razem czymś innym zasłonięta. Innego wyrazu nabiera ekspresja twarzy 
„zapakowanej” w foliowy worek, innego oklejona plastrami, innego 
jeszcze skryta za mokrymi włosami. Surrealistyczne wizje zdominowały 
też prace Agaty Dobrzańskiej. Oba prezentowane na wystawie foto-
gramy utrzymane były w melancholijnym tonie: raz jest to próba 
zmierzenia się ze stratą, śmiercią, innym razem chęć zjednoczenia się
z naturą.

Artystycznej interpretacji fenomenu cielesności, piękna ludzkiego 
ciała dokonują autorzy prezentowanych na tegorocznej wystawie
aktów. Karolina Gwóźdź w subtelnej formie analizuje relacje między 
ciałem i przyrodą. Fotografując modelkę z pewnego oddalenia, wpisała
ją w kontekst otaczającego krajobrazu górskiego. Przemyślana
kompozycja obrazu podkreśla kojącą harmonię natury, wpro-
wadzającą w stan wyciszenia i spokoju. Relacje przestrzenne po-
między poszczególnymi planami i elementami kompozycji sprawiają,
że kobieta wydaje się być w pełnej jedności z otaczającym światem. 
Inaczej rozkłada akcenty Adrian Hyłka, kierując obiektyw na wy-
pełniający cały kadr fragment tułowia. Operując światłocieniem
i uwypuklającym fakturę skóry kontrastem, autor wydobywa
wszelkie niuanse plastyczne. Jego monochromatyczne akty



pozbawione są pierwiastka erotycznego, rozpatrują cielesność wyłącznie 
w kategoriach fi zycznej obecności człowieka w przestrzeni.

Kolejny raz swoje prace na wystawie pokazał Krzysztof Strzoda. 
Autor konsekwentnie sytuuje się w obszarze konstruktywizmu. Jego 
precyzyjnie kadrowane i komponowane zdjęcia są samodzielnymi 
obrazami, fotografi ami abstrakcyjnymi, chociaż zazwyczaj można 
domyślać się, że przedstawiają – w nieoczywistym ujęciu – mniej lub 
bardziej awangardowe realizacje współczesnych architektów. Inspiracji 
w przestrzeni miejskiej poszukuje również Beata Podwysocka. Co 
prawda fotografowane przez nią bloki mieszkalne można rozpoznać, ale 
każda fotografi a intryguje świeżym spojrzeniem na świat, który w ujęciu 
autorki pełen jest prostych kształtów i wyrazistych form.

Prace kilkorga twórców wyraźnie inspirowały się naturą ujętą
w mikroskali. Posiłkując się makrofotografi ą, intrygujące formy
plastyczne wykreowały Małgorzata Mazur i Joanna Sztybor. Jednak,
o ile pierwsza autorka poszukuje przede wszystkim intrygujących
form i kształtów, tak druga skupia się ukazaniu harmonii świata,
której poczucie wzmacnia zrównoważona kompozycja obrazu.

Obok kolaży laureatki tegorocznej edycji akcji Wystaw się w CSW, 
na ekspozycji pokonkursowej znalazły się też dwa cykle cyfrowo 
wykonanych fotomontaży. Są one bardzo specyfi czne, wyróżniają się
na tle całej wystawy, wręcz w dużym stopniu stanowią osobną jakość 
w jej obrębie. Tomasz Drwięga przygotował obfi tującą w detale 
kompozycję, dla której inspiracją w równym stopniu mogłaby być sztuka 
tybetańska, jak i twórczość miłośników fantasy. Wydaje się, że całość 
została zrealizowana z przymrużeniem oka. Trudno bowiem całkiem 
serio potraktować kwiaty lotosu zamontowane na czterokołowym 
podwoziu, zaś w miejscu, w którym oczekiwać by można oka proroka 
znajduje się obiektyw aparatu fotografi cznego. Być może każdy
z elementów fotomontażu ma znaczenie, znaczące mogą być także 
relacje przestrzenne pomiędzy nimi. Jednak nawet nie próbując wnikać 
w sensy poszczególnych obiektów, można zachwycić się precyzją,
z jaką zostały w kadrze poukładane. Praca Tomasza Drwięgi na
pewno przyciąga uwagę, można ją oglądać z oddalenia, można skupiać 



się na większych lub mniejszych fragmentach obrazu, za każdym 
spojrzeniem kompozycja będzie intrygująca, oszałamiając przepychem 
szczegółów. Na przeciwnym biegunie sytuują się prace Pawła 
Czarneckiego: przepełnione bólem, wręcz przerażające. Autor ułożył 
w kształt równoramiennego krzyża zdjęcia przedstawiające w zbliżeniu 
fragmenty rąk, nóg albo tułów. W centralnym punkcie, na przecięciu 
ramion krzyża znalazła się wykrzywiona w krzyku twarz. Wykreowane 
na obrazach Pawła Czarneckiego mroczne wizje silnie kontrastują
z jaskrawozielonym, prawie fosforyzującym tłem, dzięki czemu 
pokazujące ból obrazy oddziałują jeszcze silniej. Być może wielu 
oglądających wystawę w internecie zatrzymało się przy tych
pracach na dłużej. Na pewno na dłużej pozostaną one też w pamięci 
publiczności.

Co roku prace na wystawę pokonkursową wybiera inny artysta-
juror. Dokonująca selekcji w tym roku Magda Hueckel nie mogła się 
spodziewać, iż ekspozycja zaistnieje wyłącznie w przestrzeni wirtualnej, 
gdzie siłą rzeczy trudniej wykreować dialog między poszczególnymi 
pracami. Eksponowane w sali galeryjnej zdjęcia, wisząc obok siebie, 
zawsze wchodzą w relacje, budują wzajemne konteksty, nawet jeśli
są to prace różnych autorów. W internecie przestaje również mieć 
znaczenie jeden z istotnych środków artystycznych: rozmiar zdjęcia. 
Inaczej przecież ogląda się wielkoformatowe fototapety, inaczej 
miniaturowe stykówki… Pomimo niedogodności, które zaburzyły
recepcję poszczególnych prac, cała ekspozycja pokonkursowa po-
została spójna i odzwierciedla, jak się wydaje, intencje jurorki. Wybrała 
ona bowiem zdjęcia, których autorzy przywiązują wagę do formalnego, 
wizualnego aspektu fotografi i. O wielu zdjęciach można wręcz 
powiedzieć, że cechuje je swego rodzaju malarskość. Bez względu
na to, czy świadomie kreują i modyfi kują świat, czy tylko patrzą nań
w sposób nieszablonowy, wręcz awangardowy i takie spojrzenie
starają się zatrzymać w kadrze.



EKSPRESJA MŁODYCH ARTYSTÓW

\\ Jerzy Rochowiak

W sali ekspozycyjnej Galerii i Ośrodka Plas-
tycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 
od kilku tygodni jest prezentowana wys-

tawa A jak abstrakcja. Pokazywane są obrazy w różnych technikach 
malarskich i grafi ki, zarówno monochromatyczne, jak i barwne. Łączy
je to, że nie odwzorowują rzeczywistości spoza obrazów. Przyj-
rzawszy się im uważniej, można jednak wskazać nawiązania do tej 
rzeczywistości: albo młodzi autorzy przekształcają, zwykle rozwijając 
wybrane motywy, to, co zobaczyli, co ich zaciekawiło, albo inspirują 
się zaobserwowaną formą i przedstawiają ją na swój sposób, zwy-
kle ją syntetyzując. Są też formy bez związku z tym, co można za-
obserwować w otoczeniu, ukształtowane w wyobraźni. Bywają zagad-
kowe, bywają tajemnicze… 

Niefi guratywne realizacje – zauważa dyrektor GiOPTD w Toruniu
dr Dariusz Delik – odzwierciedlają sposób budowania kompozycji
przy użyciu różnego rodzaju kształtów, linii, plam barwnych. Na wystawie 
znalazły się przykłady zarówno abstrakcji geometrycznej, jak i organicznej.

Ciesząc się swobodą w kształtowaniu plastycznej materii, możliwo-
ścią twórczej ekspresji, młodzi artyści pozostają kreatorami form. 
Po pierwsze, podporządkowując je zamysłom czy też zasadom 
kompozycji, dbają o plastyczny porządek na płaszczyźnie, a więc 
unikając przypadkowości, nie zaniedbują poprawności w roz-
wiązywaniu problemów plastycznych. Po drugie, starają się zadzi-
wiać przedstawianymi formami. Oczywiście, w obrazach młodych



abstrakcjonistów wyczuwa się, że forma uzewnętrznia życie wew-
nętrzne autorów, ich osobowość, może też sny i marzenia. Wyraźna
jest ciekawość świata, nie tylko tego, który powstaje na płaszczyźnie,
ale i tego, którego nie widać, do którego dociera się poprzez
wyobraźnię. I rzeczywiście, ogląda się obrazy w zauroczeniu wy-
obraźnią młodych twórców.

Można by więc powiedzieć, że w kreowaniu form abstrakcyjnych 
autorzy są spontaniczni pozornie albo w stopniu ograniczonym albo,
że korzystając ze swobody, są zdyscyplinowani. 

Jak na innych wystawach ze zbiorów placówki, pokazywane są
prace dzieci i młodzieży z różnych krajów, w różnym wieku. 

Marta Grzywińska, lat , Polska



Nina Krause, lat , Polska

Jak się zdaje, formy abstrakcyjne pociągają raczej młodzież niż
dzieci. Co ciekawe, podobne rozwiązania kompozycyjne można zna-
leźć u autorów z oddalonych kręgów kulturowych. Niemniej, obrazy
są zindywidualizowane, chyba nawet osobiste. 

Mogłoby się wydawać, że jako abstrakcjoniści młodzi plastycy
zbliżą się – bardziej niż wtedy, gdy dbają o realizm przedstawianego
świata – do twórczości dorosłych twórców. A jednak są sobą:
młodymi ludźmi, którzy poszukują nieoczywistości, unaoczniają 
świeżość spojrzenia. Wystawa A jak abstrakcja bardziej niż inne po-
kazuje odrębność plastyki młodych ludzi, ich cudowną wrażliwość 
plastyczną, umiejętność łączenia intuicji oraz wiedzy i umiejętności.



WNĘTRZA

\\ Jerzy Rochowiak

Autorzy prac malarskich i grafi cz-
nych prezentowanych w Galerii
i Ośrodku Plastycznej Twór-

czości Dziecka w Toruniu na stronie internetowej placówki
na Wystawie słonecznej kierowali spojrzenie ku otwartej przestrzeni.
Autorzy wystawy W domowym zaciszu, czyli malarskie, grafi czne
i rysunkowe podróże między kuchnią i łazienką, również pokazywanej 
w wersji elektronicznej, przyglądali się wnętrzom mieszkań, zaprosili 
widzów do siebie. Poprzez prace plastyczne odpowiadali na pytania:
jak mieszkają i co robią, będąc u siebie. Przedstawiali swoją codzien-
ność w sposób realistyczny – dzięki wyobraźni tak, by zaciekawiać
nie tylko tym, co pokazują, ale i jak, w jakiej formie. 

Autorzy eksponowanych prac spoglądają na wnętrze z boku,
z góry, z dołu. Skupiają uwagę na detalach, jak telefon i fotel, książki
i lampa lub kosz na stole przy oknie, akwarium mające kształt szkla-
nej kuli, w której widać ryby i odbicie twarzy przyglądającej się
im dziewczynki. Pokazują fragment mieszkania, przeważnie jakiś
kącik lub obejmują wnętrze szerokim spojrzeniem. Zwykle skupiają
się na tym, co się znajduje i dzieje we wnętrzu, niekiedy pokazują
również to, co widać przez okno. 

Ponieważ na wystawę złożyły się dzieła młodych twórców z róż-
nych krajów, różnych kontynentów, widać różnice w wyposażeniu
i urządzeniu wnętrza w miejskiej kamienicy czy bloku z wielkiej
płyty, wiejskim domu czy chacie, a nawet w jurcie. Kuchnie i łazienki



są podobne, różnie są umeblowane pokoje. Ważny jest w nich stół,
przy którym siedzi się na krzesłach, krzesełkach lub poduszkach.
Przy stole się jada, rozmawia, gra w szachy, gry planszowe. Młodzi 
plastycy pokazują rozmaite domowe czynności: pielęgnowanie roślin, 
pranie, zmywanie naczyń, sprzątanie, zabawy. Najmilszy jest oczy-
wiście odpoczynek w rodzinnym gronie. Naturalnie, ludziom to-
warzyszą psy i koty.

Grafi ka zamykająca ekspozycję to portret chłopca, którzy siedzi 
przy komputerze i się uczy: rozwiązuje zadania matematyczne.
Młodzi widzowie mogą tu odnaleźć siebie: uczestników zdalnych
lekcji, podczas których mają przed sobą nie tablicę a ekran komputera.

Wystawa W domowym zaciszu, czyli malarskie, grafi czne i ry-
sunkowe podróże między kuchnią i łazienką zarówno poprzez techniki

Kiko Komuza, lat , Japonia



i środki plastyczne, jak i kształty i barwy przedstawianego świata
pokazuje różnice między poszczególnymi krajami i kulturami. Wszę-
dzie jednak we wnętrzach jest przytulnie i wesoło. Wszędzie na świecie 
miło być u siebie. I miłe są plastyczne opowieści o domu, rodzinie, 
codziennych czynnościach. 

Obrazy, grafi ki i rysunki w wersji elektronicznej zaciekawiają 
tematyką, inwencją autorów, kompozycją i kolorystyką. Pociągają 
nastrojem. Ogląda się je na ekranie komputera, jakby było się
gościem w mieszkaniach młodych artystów, jakby się podróżowało,
nie tylko między kuchnią i łazienką.

Justyna Sadowska, lat , Polska



Konsultacje on-line z instruktorami WOAK

Od maja Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury prowadzi cykl 
bezpłatnych indywidualnych zajęć edukacyjnych – konsultacji on-line 
w dziedzinach: fotografi i, fi lmu, teatru, grafi ki komputerowej oraz dla
osób pracujących z seniorami.

Konsultacje fotografi czne online – indywidualne zajęcia 
warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografi ę 
artystyczną. Konsultacje w każdy piątek, godz. . - .   

prowadzi Stanisław Jasiński.
Formuła spotkań jest otwarta, ich istotą jest rozmowa na temat 

problemów fotografi cznych, technologicznych i artystycznych, z jakimi 
borykają się uczestnicy. Podczas konsultacji prowadzący analizuje 
wcześniej nadesłane zdjęcia, wskazuje możliwe rozwiązania trudności
i potencjalne drogi rozwoju warsztatu artystycznego uczestników.

Konsultacje prowadzi Stanisław Jasiński – fotografi k i instruktor 
fotografi i, członek Związku Polskich Artystów Fotografi ków, specjalista 
ds. fotografi i WOAK. W latach -  był prezesem Okręgu 
Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego 
Okręgowej Komisji Kwalifi kacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu
wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych krajowych i zagranicznych. Będąc znawcą historii foto-
grafi i oraz kolekcjonerem zabytkowych aparatów i innych artefaktów 
związanych z tą dziedziną sztuki, publikuje artykuły teoretyczne i kry-
tyczne w Fotografi i, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej.

OFERTA ON LINE WOJEWÓDZKIEGO
OŚRODKA ANIMACJI KULTURY



Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotografi cznych – m.in. Edwarda
Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

Konsultacje fi lmowe online – indywidualne zajęcia warsztatowe 
dla osób tworzących fi lmy amatorskie. Terminy są ustalane 
indywidualnie, zajęcia prowadzi Karolina Fordońska.

Wszystkie osoby zainteresowane fi lmem mogą – po wcześniejszym 
ustaleniu terminu i zakresu – wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach 
online z Karoliną Fordońską – instruktorką ds. fi lmowych WOAK 
Toruń.

Tematyka spotkania może dotyczyć zarówno konkretnych pro-
blemów związanych z realizacją własnego fi lmu – na każdym etapie 
produkcji fi lmowej (również pre- i postprodukcji), jak i być swobodną 
rozmową, omówieniem układki montażowej albo nawet rodzącego się 
pomysłu na scenariusz.

Konsultacji udziela Karolina Fordońska – reżyserka, scenarzystka, 
producentka fi lmowa, instruktor ds. fi lmowych w WOAK-u w Toruniu. 
Absolwentka fi lmoznawstwa na UMK w Toruniu, stypendystka 
Universita’degli Studi Roma Tre w Rzymie. Autorka nagradzanych fi lmów 
krótkometrażowych, wideoklipów, spotów społecznych i reklamowych. 
Trzykrotna stypendystka Prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie 
kultury, dwukrotna stypendystka Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

Konsultacje teatralne online – indywidualne zajęcia warszta-
towe dla kadr kultury, nauczycieli i wychowawców pro-
wadzących amatorskie grupy teatralne. Konsultacje w każdy 

wtorek, w godzinach . - .   prowadzi Agnieszka Zakrzewska.
Tematyka spotkań może dotyczyć zarówno doraźnych wyzwań 

animatora kultury w pracy zdalnej, ale również zagadnień nie 
związanych bezpośrednio z aktualną sytuacją, np.  gdzie szukać ins-
piracji do pracy, jak zaplanować pracę nad scenariuszem
czy przedstawieniem, jak planować kolejne etapy pracy z grupą 
teatralną.



Konsultacji udziela Agnieszka Zakrzewska – pedagożka teatru
i animatorka kultury, specjalistka ds. teatru w WOAK-u. Ukończyła 
historię na UMK, pedagogikę teatru przy IT im. Z. Raszewskiego 
oraz IKP UW, a także Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci 
i Młodzieży w AST im. St. Wyspiańskiego, Filia we Wrocławiu oraz 
Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu. Jako 
aktorka i reżyserka związana była z Teatrem Wróbli oraz teatrem UW. 
Uczestniczka wielu szkoleń i projektów edukacyjno-artystycznych. 
Autorka licznych przedsięwzięć kulturalnych. Od lat prowadzi warsztaty 
dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.

Konsultacje muzyczne online – indywidualne zajęcia warsz-
tatowe dla osób śpiewających i recytujących i wszys-
tkich zainteresowanych szeroko rozumianym dźwiękiem

– zarówno tym mówionym, jak i śpiewanym. Konsultacje w czwartki
w godzinach . - .   prowadzi Erwin Regosz.

Tematyka konsultacji dotyczy m.in. prawidłowej i higienicznej
emisji głosu, umiejętności stosowania różnych kanałów artykulacyj-
nych, mających wpływ na barwę głosu (np. kanał nosowy, kanał 
piersiowy, głowowy, mix rezonansowy, itp.), umiejętności in-
teresującego opowiadania historii za pomocą dźwięku mówionego
i śpiewanego, świadomego kształtowania dźwięku, doboru repertuaru.

W ramach konsultacji możliwe jest uzyskanie podkładów ćwiczeb-
nych i profesjonalnych – w tym unikalnych podkładów z płyt dla dzieci 
i młodzieży wydanych przez WOAK, certyfi kowanych przez MEN jako 
pomoce artystyczne i metodyczne dla nauczycieli.

Konsultacji udziela Erwin Regosz  – muzyk, wokalista, kompozytor 
i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista ds. muzyki 
WOAK, w którym zajmuje się pracą artystyczną i pedagogiczną, prowadząc
warsztaty: wokalne, teatralno-muzyczne, dla instrumentalistów, 
muzykoterapii, muzyki ciała i dźwięku naturalnego oraz dla ludzi 
pracujących głosem. Jako nauczyciel emisji głosu współpracował
m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną Łobaszewską, Ewą Kossak. 
Uczestnik wielu warsztatów i kursów, krajowych i międzynarodowych 



warsztatów związanych z emisją głosu i muzyką ciała. Juror 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, autor projektów Ja to mam 
szczęście, Coś za coś i Dziękuję, dziękuję bardzo! współfi nansowanych
ze środków MKiDN i Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, realizowanych w , ,  i  r. przez
WOAK Toruń. Jest także współautorem kilku płyt z materiałem 
repertuarowym dla dzieci rekomendowanych przez MEN jako
pomoce artystyczne dla uczniów i nauczycieli.

Konsultacje z grafi ki komputerowej online – indywidualne 
zajęcia dla osób zainteresowanych projektowaniem grafi cz-
nym. Terminy są ustalane indywidualnie, zajęcia prowadzi 

Monika Bojarska.
Zakres konsultacji obejmować może zagadanienia ogólne

(np. omówienie pomysłów na projekt i podstawowe zasady projekto-
wania grafi cznego) jak również bardziej szczegółowe (korekcja i retusz 
fotografi i, podstawowe i zaawansowanie narzędzia Adobe Photoshop, 
wymagania techniczne projektów do internetu i do druku).

Konsultacje on-line prowadzi Monika Bojarska – grafi k kom-
puterowy, specjalistka ds. grafi ki WOAK Toruń. Absolwentka 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku historia sztuki oraz
grafi ki komputerowej i technik mul  medialnych na Politechnice Łódz-
kiej. Autorka plakatów fi lmowych, teatralnych, muzycznych, związanych 
z życiem kulturalnym Torunia. Zaprojektowała grafi kę promocyjną
miasta Toruń porusza.

Konsultacje online w zakresie pracy z seniorami – indywidualne 
zajęcia warsztatowe dla kadr kultury, pracowników socjalnych
i wszystkich osób zajmujących się pracą z grupami i wspiera-

niem w rozwoju osób . Konsultacje w każdy piątek, w godzinach 
. - .  albo w innym dogodnym dla uczestników terminie

po wsześniejszym umówieniu prowadzi Alicja Usowicz.
Konsultacje mogą dotyczyć m.in. metod twórczej pracy z osobami 

starszymi, scenariuszy zajęć edukacyjnych lub aktywizujących dla 



seniorów, pomysłów do działań łączących pokolenia, animacji grup 
seniorów, wspierania rozwoju osób .

Konsultacje prowadzi Alicja Usowicz – animatorka kultury, 
animatorka społeczna, pedagog kulturalno-oświatowy, pedagog
zabawy, trenerka i specjalistka w zakresie metod aktywizujących 
grupy osób w różnym wieku, szczególnie poprzez zabawę. Kieruje 
Działem Edukacji Artystycznej WOAK w Toruniu. Założyła i od  lat 
jest animatorką Centrum Aktywizacji Seniorów WOAK. Propagatorka 
aktywizujących metod pracy z grupą: pedagogiki zabawy, dramy, 
pedagogiki cyrku dziecięcego.

Utworzyła i prowadzi młodzieżowy Cyrk Cool-Kids. Laureatka 
nagrody Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie animacji 
kultury.

Spotkania i zajęcia edukacyjne on-line

 Zajęcia teatralne dla dzieci on-line

Cieszące się dużym powodzeniem sobotnie zajęcia teatralne
dla najmłodszych od maja również są w internecie – na żywo za 
pośrednictwem pla  ormy Zoom. Na spotkania online w sobotę,

 czerwca zaprasza Agnieszka Zakrzewska. O godzinie .  Teatral-
ny rozruch dla dzieci w wieku -  lat, natomiast o .  – Poranne
fi gle, psoty i żarty dla dzieci w wieku -  lat z rodzinami. Udział bezpłatny.

Do udziału w warsztatach teatralnych dla dzieci on-line Agnieszka 
Zakrzewska zaprasza również grupy zorganizowane (przedszkolne
i wczesnoszkolne) – terminy do uzgodnienia. Szczegółowe informacje 
publikowane są na stronie internetowej Ośrodka: www.woak.torun.pl

Co jest potrzebne do zrobienia teatru w domu – zastanawia się pro-
wadząca zajęcia Agnieszka Zakrzewska. – Właściwie nic specjalnego… 
Dwie ręce, twarz i chwila wolnego czasu. Zajęcia prowadzone są 
za pośrednictwem pla  ormy Zoom (uczestnicy wcześniej muszą 
zainstalować aplikację), zapisy przyjmowane są drogą mailową, każdy 
tuż przed rozpoczęciem zajęć otrzyma dane do logowania.



Spotkania prowadzi Agnieszka Zakrzewska – pedagożka teatru, 
animatorka kultury i instruktorka teatralna. Jako specjalistka ds. teatru 
WOAK realizuje wiele warsztatów teatralnych i teatralno-plastycznych 
we współpracy z różnymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi 
z regionu dla różnych grup wiekowych. Ukończyła pedagogikę teatru 
– studia współprowadzone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 
a także Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i 
Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży w PWST w 
Krakowie, Filia we Wrocławiu. Jako aktorka i reżyserka związana była z 
Teatrem Wróbli oraz teatrem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła 
w licznych szkoleniach i projektach edukacyjno-artystycznych. Jest też 
autorką wielu przedsięwzięć kulturalnych; od lat prowadzi warsztaty dla 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w każdym wieku.

 Seniorze – podaj dalej

Osoby starsze, szczególnie narażone w okresie pandemii mogą 
skorzystać z propozycji zamieszczanych na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Trzy razy
w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki) na stronie internetowej
Ośrodka publikowane są krótkie fi lmy z propozycjami działań 
aktywizujących dla seniorów. Każde zadanie ma dwa etapy – najpierw, 
postępując zgodnie ze wskazówkami z fi lmu, należy wykonać
ćwiczenia, zrealizować proponowanie zadanie. Następnie, zgodnie
z hasłem projektu: „podać dalej” – przekazać przez telefon osobie
nie posiadającej dostępu do internetu to samo zadanie wraz
z ewentualnymi wskazówkami, jak należy je wykonać.

Jak zapewnia Alicja Usowicz, kierowniczka Działu Edukacji 
Kulturalnej WOAK: …nasza inicjatywa ma przybliżyć ciekawe sposoby 
spędzania czasu z pożytkiem dla zdrowia fi zycznego, wesprzeć seniorów 
w poszukiwaniu działań kreatywnych, pobudzać wyobraźnię i stwarzać 
możliwości kontaktu ze sztuką. Propozycje działań są bardzo różnorodne i 



uwzględniają wspieranie zdrowia fi zycznego i psychicznego osób starszych 
w trudnym czasie pandemii.

W razie wątpliwości z Alicją Usowicz można kontaktować się
za pośrednictwem messengera, poprzez profi l Centrum Aktywizacji 
Seniorów – Stowarzyszenia Aktywnych Seniorów na Facebooku. 
Wszystkie informacje o na bieżąco publikowane są na stronie inter-
netowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu:
www.woak.torun.pl 

 Wykłady on-line o historii fotografi i

Od pięciu lat w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu 
Stanisław Jasiński wygłasza co miesiąc mul  medialny wykład z cyklu
Z historii fotografi i. Podobnie jak wiele innych przedsięwzięć kultural-
nych, również te wykłady zostały przeniesione do przestrzeni wir-
tualnej.

Na stronie internetowej Ośrodka opublikowane są już dwa wy-
kłady: Pandemia grypy hiszpanki w ówczesnej fotografi i oraz Herman 
Spychalski – pierwszy toruński fotoreporter. W przygotowaniu kolejne 
propozycje, m.in. historia aparatu fotografi cznego od czasów camera 
obscura. Ponieważ fotografi a otworkowa na przekór rewolucji
cyfrowej przeżywa swój renesans, Stanisław Jasiński w jednym
z wykładu pokaże również, jak własnoręcznie wykonać camera obscura 
i jak się takim aparatem posługiwać, aby powstały fotografi e dobrej 
jakości i ciekawe pod względem wizualnym, artystycznym.

Wykłady z cyklu Z historii fotografi i wygłasza Stanisław Jasiński 
– fotografi k i instruktor fotografi i, członek Związku Polskich 
Artystów Fotografi ków, specjalista ds. fotografi i WOAK. W latach 

-  był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, 
obecnie pełni funkcję prz ewodniczącego Okręgowej Komisji Kwa-
lifi kacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, 
uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych
i zagranicznych. Znawca historii fotografi i oraz kolekcjoner



zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną 
sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne
w Fotografi i, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej.
Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotografi cznych
– m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, 
Wacława Wantucha.

Wszystkie wykłady są cały czas dostępne na stronie internetowej 
www.woak.torun.pl


