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SZANOWNI CZYTELNICY!

W

instytucjach kultury nadal dominują formy pracy zdalnej.
Od kilku tygodni są łączone z zajęciami edukacyjnymi,
pokazami, spotkaniami z udziałem uczestników zdarzeń
czy widzów lub słuchaczy. Konieczność zapobiegania rozwojowi
pandemii nas ogranicza. Ograniczają nas również warunki lokalowe
w naszych placówkach. Tęskniąc do pełnej otwartości, cierpliwie
czekamy, nie wiedząc jak długo jeszcze…
Możemy oglądać wystawy w przestrzeni wirtualnej, jak ekspozycja dziewiątej edycji Międzynarodowej Wystawy Rysunku
Studenckiego na stronie internetowej Galerii Sztuki Wozownia
w Toruniu czy ekspozycja Dzieci o dzieciach na stronie internetowej
Galerii i Ośrodku Plastycznej Dziecka w Toruniu. Możemy oglądać
wystawy w salach ekspozycyjnych, jak Prace dzieci z Macedonii
Północnej w tej placówce.
W gmachu Zbiorów Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w maju i czerwcu była prezentowana
wystawa prac laureatów i uczestników XII Konkursu Rzeźbiarskiego
im. Stanisława Zagajewskiego – VI Edycji Konkursu Ogólnopolskiego
dla Dzieci i Młodzieży zorganizowanego przez Muzeum wespół
z Centrum Kultury Browar B. we Włocławku. Wystawa została pokazana
w sali, w której są eksponowane dzieła patrona Konkursu.

W Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury przygotowywaliśmy
się do jubileuszu Cyrku Cool-Kids, niestety, prezentacja przygotowywanego na tę okoliczność widowiska okazała się niemożliwa.
Skrzętnie wykorzystując możliwości, jakie dają wytyczne Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowaliśmy na lipiec
propozycje wakacyjnych zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży
Wakacyjny zawrót głowy. Zajęcia prowadzą specjaliści pracujący
w Ośrodku. W poszczególnych warsztatach twórczych może
uczestniczyć… nie więcej niż pięć osób. Na przyjęcie większej
liczby uczestników nie pozwalają wymiary naszych sal. Pozostajemy
w nadziei, że otworzymy je szeroko po wakacjach.
Kamil Hoﬀmann
Jerzy Rochowiak

CYRK COOL KIDS

\\ Alicja Usowicz

W roku

przypada jubileusz dwudziestolecia działalności Cyrku
Cool-Kids. Minione dwie dekady
to czas wyjątkowych emocji, nadziei oraz systematycznej pracy
instruktorów nad rozwijaniem umiejętności wychowanków. Jest
to także czas podsumowania ostatnich lat, wspomnień i wyznaczania
celów.
Cyrk tworzą dzieci i młodzież w wieku lat. Przyciągnęła
ich wizja cyrku z barwnymi rekwizytami, z atrakcyjnymi zajęciami
pozwalającymi rozwijać talenty i pasje.
Większość uczestników stanowią dziewczęta, ale i chłopców
w ostatnim czasie przybywa. Widać nie wszyscy – stereotypowo
myśląc – grają w piłkę nożną.
Kadrę Cyrku stanowi trójka instruktorów, którzy współpracując,
uczą, bawią i wychowują. Ja, niżej podpisana, Alicja Usowicz jestem
pedagogiem kulturalno-oświatowym, pedagogiem cyrku i zabawy;
trenerką metod aktywizujących. A ponad wszystko wielką pasjonatką
cyrku, która od
roku zaraża miłością do niego dzieci, młodzież,
dorosłych, a nawet seniorów.
Przeprowadziłam w domach kultury regionu, szkołach, świetlicach
wiejskich, bibliotekach dziesiątki warsztatów cyrkowych; uczyłam
i uczę animatorów kultury, instruktorów, organizatorów wypoczynku
letniego żonglerki, elementów akrobatyki, zabaw z rekwizytami;
zrealizowałam mnóstwo imprez o tematyce cyrkowej.
W roku szkolnym
/
założyłam i nadal prowadzę Cyrk
Cool-Kids, a wcześniej utworzyłam i kilka lat prowadziłam grupy
Circolo w Krusinie i Apsik w Kończewicach. Grupa Circolo pod troskliwym
okiem nauczycielki Bożeny Ciechanowskiej również świętuje -lecie.

. Europejski Fes wal Cyrku i Teatru Ulicznego, Drezno. Fot. archiwum WOAK.

Trzy lata temu do grona instruktorów Cyrku Cool-Kids dołączył
Jacek Ruszkowski, a kilka miesięcy temu również Rafał Cendrowski
- kuglarz, aktor, performer. Obaj byli wieloletnimi członkami Grupy
Cyrkowej WOAK – poprzedniczki Cyrku Cool-Kids. Rafał od momentu
założenia jej przeze mnie w
roku i pierwszych prób odbywających się w Szkole Podstawowej nr
w Toruniu; Jacek dołączył lata
później. To w Grupie Cyrkowej WOAK obaj „zarazili się” miłością do
żonglowania, ekwilibrystyki, akrobatyki. Obecnie mają możliwość
sprawdzenia się w rolach pedagogów cyrku i uczą kolejne pokolenie
młodych pasjonatów sztuki cyrku.

Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe w Brodnicy. Fot. archiwum WOAK

Przez trzy pierwsze lata byłam jedyną instruktorką i nauczycielką
młodych kuglarzy. Dzięki przychylności dyrekcji WOAK grupę odwiedzali i uczyli artyści z kraju i zagranicy, między innymi Michael Pigl,
Tomasz Nowak, Adam Banaszkiewicz, Romuald Pokojski.
Na przestrzeni
lat działalności z Cyrkiem związanych było kilku
instruktorów: Marta Zawadzka, która uczyła dzieci elementów tańca
i zdrowego ruchu; Krys an Wieczyński – instruktor teatru, aktor,
mim i performer przybliżał tajniki klaunady, żonglerki i szczudeł; Ewa
Ruszkowska dbała o wszechstronny rozwój fizyczny, uczyła akrobatyki i uwrażliwiała na muzykę. Nieżyjący już pan Adam Banaszkiewicz jeździł z nami na warsztaty cyrkowe, cudownie wprowadzał nas
w tajniki iluzji i konstruował niezbędne rekwizyty.
Pedagogika cyrku to wspaniała metodyka pracy umożliwiająca
instruktorom stymulowanie artystycznego rozwoju dzieci, a dzieciom

aktywność ruchową, rozwijanie talentów, poznawanie własnych
możliwości i samodoskonalenie. W zajęciach cyrkowych może brać
udział każde dziecko; nie decydują o tym predyspozycje czy zdolności,
wyniki w nauce czy sukcesy w sporcie, lecz wyłącznie chęć tworzenia,
pokonywania potencjalnych ograniczeń, samozaparcie i determinacja
w dążeniu do celu. Pilność uczestników przekłada się na poziom
wykonawczy każdego z nich i całej grupy.
Bycie „cyrkowcem” to pewien sposób funkcjonowania w codziennym
życiu, gdzie poza nauką szkolną kładzie się nacisk na kreatywność,
systematyczność, współpracę z innymi uczestnikami zajęć. To fascynująca praca nad sobą i relacjami w grupie; to także czas poznawania
własnych możliwości i pomagania innym.
Każdy uczestnik w swoim tempie, krok po kroku uczy się i pracuje,
poznając różne dziedziny cyrku w atmosferze dobrej zabawy, mając
wsparcie instruktorów i swoich bardziej doświadczonych koleżanek
i kolegów. Gdy z czasem nabiera pewności siebie i uwierzy we własne
siły, ta nauka staje się łatwiejsza i daje większą satysfakcję. Rolą instruktora jest zachęcać, wspierać, dawać przykład, oswajać z trudnościami, pokazując perspektywę sukcesu. Sukcesu różnie pojmowanego, tak jak różni są uczestnicy zajęć. Dla jednego dziecka
osiągnięciem na miarę medalu będzie przekładanie piłek na podłodze, rozkręcanie talerzyka czy żonglowanie chusteczkami. Dla innego,
z dłuższym stażem cyrkowym żonglowanie czterema piłkami,
passingi, jazda i ewolucje na monocyklu, swoboda w wykonywaniu
bardziej skomplikowanych ćwiczeń akrobatycznych czy łatwość
zaprezentowania siebie i umiejętności na scenie.
Sukces cyrkowy znajduje odzwierciedlenie w wynikach w nauce.
Badania naukowe dowodzą pozytywnego wpływu żonglowania na
rozwój mózgu i procesy uczenia się; pomaga w radzeniu sobie z dysleksją
i problemami z funkcjonowaniem w grupie. Poprawia się koordynacja
wzrokowo-ruchowa uczestników, sprawność ogólna, gibkość, zwinność,
pamięć ruchowa. Poza ciekawym spędzaniem czasu wolnego, zabawy
cyrkowe umożliwiają uczestnikom poznawanie i poszerzanie własnych
możliwości ruchowych, zapamiętywanie złożonych sekwencji ruchów.

Bydgoszcz Buskers Fes val. Fot. archiwum WOAK

Wzrasta samoocena oraz motywacja do dalszych działań, a także
kształtują się osobowość i postawy społeczne wychowanków.
Pedagodzy zwracają uwagę na fakt, że żonglowanie wywiera wpływ
na to jak dziecko funkcjonuje w codziennym życiu. Wśród wielu zysków
podkreśla się korzyści związane ze sferą poznawczą, np. aktywizację
półkul mózgowych, przyswajanie efektywnych modeli i strategii uczenia
się „krok po kroku”, analizy porażek i błędów, myślenia problemowego.
Dzieci z dysleksją czy ADHD rozwijają koncentrację, uwagę i skupienie
na zadaniu. Inne korzyści z żonglowania przekładają się na umiejętności
społeczne i relacje z rówieśnikami, bo cyrk to przełamywanie

Carnaval Sztuk-Mistrzów, Lublin. Fot. archiwum WOAK

barier, integrowanie wokół wspólnego celu, a także forma relaksu
i odstresowania.
Aby osiągnąć sukces w żonglowaniu, dziecko uczy się cierpliwości
i wytrwałości w dążeniu do celu, a osiąganie celów z kolei sprzyja
zadowoleniu i motywacji dalszej pracy. Korzyści zdrowotne wiążą się
z harmonijnym rozwojem fizycznym wychowanków, z aktywizowaniem obu
stron ciała, trenowaniem refleksu, właściwej postawy i równowagi ciała.
Niektórzy uczestnicy wiążą się z cyrkiem na kilka lat, inni traktują
jako krótkotrwałe, roczne czy dwuletnie, przyjemne i wzbogacające
doświadczenie. Wszyscy jednak wynoszą z zajęć cyrkowych korzyści,
które będą miały wpływ na ich dalszą naukę i pasję tworzenia. Przez
dwadzieścia lat cyrkiem „zaraziło się” ponad
dzieci z Torunia i okolic.

Kinga Sulecka i Julia Frelik. Fot. archiwum WOAK

Cyrk Cool-Kids w

roku. Fot. Agnieszka Zakrzewska

W drugim semestrze każdego roku Cyrk Cool-Kids prezentuje
swoje programy w wielu miejscach naszego regionu. Ostatnie lata to
pokazy, między innymi podczas Jarmarku Świętojańskiego w Bydgoszczy,
na Rowerowym Pikniku na Barbarce, imprezie Dzieci Dzieciom w Szkole
Podstawowej nr , dwukrotnie podczas Święta Wiosny i Światowego Dnia
Solidarności z Chorymi na Zespół Downa w Szkole Podstawowej nr , na
Festynie Rodzinnym w Parafii na Rubinkowie II, w Muzeum Etnograficznym na Wojewódzkim Święcie Rodzicielstwa Zastępczego organizowanym
przez ROPS i Urząd Marszałkowski, podczas XIX Ogólnopolskich Spotkań Cyrkowych w Brodnicy, corocznie na Michaylandzie czyli fantastycznym
miasteczku dzieciaków w Toruniu, na obchodach Światowego Dnia
Autyzmu w Szkole Podstawowej nr , w Przedszkolu Miejskim nr
z okazji Dnia Dziecka, na Jarmarku Świętojańskim w Grudziądzu.

Każdego roku we wrześniu przybywa na zajęcia cyrkowe kolejna
grupa młodych ludzi, którzy z jakichś przyczyn zainteresowali się tą
dziedziną sztuki. Jednych zachęcili rówieśnicy, innym drogę wskazali
siostra, brat lub rodzice, jeszcze inni decyzję o uczęszczaniu na „cyrk”
podjęli zainspirowani obejrzeniem na żywo występu Cyrku Cool-Kids.
Zróżnicowanie wieku cyrkowców, możliwości ruchowych i czasu
poświęcanego na rozwój pasji sprawia, że początkowe zajęcia instruktorzy
poświęcają na rozwijanie sprawności ruchowej, wzmacnianie oraz
pozytywne motywowanie do pracy nad sobą.
Dużą wagę przykłada się do pracy wychowawczej i opieki pedagogicznej, do towarzyszenia dzieciom i wspierania w sytuacjach trudnych.
Dzięki temu unika się konfliktów, integruje grupę i wspiera rozwój dzieci.
Istotną rolę w pracy pedagoga cyrku odgrywają zabawy, dzięki którym uczenie staje się prostsze i bardziej efektywne. Są to zabawy ruchowe,
rozluźniające, relaksujące, integracyjne, ułatwiające współpracę i nawiązywanie kontaktów, wzmacniające i ogólnorozwojowe. Rozgrzewka
w formie zabawy ułatwia ćwiczenia, motywuje i sprawia, że czas mija
niepostrzeżenie, a sukcesy są łatwiejsze do osiągnięcia. W zależności
od celu zajęć rozgrzewka ma przygotować dzieci do bezpiecznej pracy
żonglerskiej czy akrobatycznej, bez kontuzji i „zakwasów”. Potem
przychodzi czas na indywidualną pracę z wybranymi rekwizytami lub
grupową, gdy pracujemy nad układami na scenę.
Nowi adepci cyrku uczą się podstawowych umiejętności i poznają
rekwizyty, od chustek, talerzyków i piłek począwszy aż do roli-boli,
diabolo, flowers cka, hula-hopu, kiwido. Każdemu dziecku trzeba
poświęcić dużo uwagi i dobierać stosowne ćwiczenia, aby nie dopuścić
do zniechęcenia i rezygnacji. Początkowy czas decyduje o tym czy
dziecko polubi cyrk i czy znajdzie w nim swoją pasję. Udaje się to dzięki
staraniom i współpracy kadry instruktorskiej. Najbardziej zmotywowani
cyrkowcy biorą udział w warsztatach dla zaawansowanych, będących
częścią cyklu Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Interesujące są dla dzieci monocykle, szczudła, slackline i balans
na kuli. Wymagają one zwłaszcza w początkowym okresie, stałej
obecności instruktora przy dziecku, asekurowania i wskazywania

poprawnej formy ćwiczeń. Przydaje się wówczas instruktorom dobre
zdrowie, sprawność i tężyzna fizyczna do pionizowania, przytrzymywania,
łapania, asekuracji. Ale cóż, bezpieczeństwo wychowanków jest
najważniejsze!
Równocześnie z indywidualną pracą prowadzone są działania
w grupach (żonglowanie i proste układy w parach, trójkach itd.), uczenie
współpracy oraz budowanie ducha grupy. Łatwiej osiągać dobre rezultaty,
gdy dzieci rozumieją, że tylko współdziałanie i wzajemna pomoc jest
warunkiem sukcesu.
Akrobatyka wymaga systematycznej i uważnej pracy; zanim przyjdzie pora zbierania plonów, należy dzieci przygotować do zwiększonego wysiłku fizycznego, wzmocnić ich układ mięśniowy, poprawić
sprawność, rozciągać. Często również należy uczyć podstawowych
ćwiczeń typu przewrót w przód czy w tył, stanie na rękach, przerzut,
które teoretycznie dzieci powinny poznać w szkole, a niestety nie zawsze
tak jest. Od pracy u podstaw zależy bezpieczeństwo ćwiczących i ich
dalszy rozwój fizyczny.
Zamierzeniem było przygotowanie na jubileusz spektaklu w stylistyce
„nowego cyrku”, gdzie poza wykonywaniem mniej lub bardziej wyszukanych ewolucji zwraca się uwagę na teatralny kontekst sytuacji. Po
naradach w gronie wszystkich wychowanków rozpoczęła się praca
nad historią, która miała wyznaczyć cele dla grupy i instruktorów.
Ostatecznie Kornelia, jedna z członkiń Cyrku Cool-Kids napisała historię o magicznych krainach, poprzez które podróżują młodzi kuglarze.
Ze względu na mnogość wątków, bohaterów i planów akcji konieczne
było „przycięcie” historii do formy scenicznej, możliwej do realizacji
w ciągu kilku miesięcy. To zadanie wykonała Agnieszka Zakrzewska
i opracowała scenariusz przedstawienia.
Równolegle trwała systematyczna praca nad uczeniem nowych
i doskonaleniem posiadanych umiejętności cyrkowców. Służyły temu
celowi półkolonie-warsztaty cyrkowe zorganizowane podczas zimowych ferii i dodatkowe zajęcia z akrobatyki sportowej prowadzone
przez Arona Ciesielskiego, dysponującego nie tylko ogromnym
doświadczeniem, ale także air trackiem, czyli dmuchaną ścieżką

akrobatyczną, zapewniającą ćwiczącym komfort i bezpieczeństwo.
Dzieciaki wzmocniły się, nauczyły wielu nowych ćwiczeń gimnastycznych,
budowały piramidy i wzajemnie wspierały, a przy okazji lepiej poznały
się i nawiązały ciepłe relacje.
Półkolonie zaowocowały znaczącym podniesieniem poziomu
umiejętności dzieci, które doskonaliły pracę z hula hopem pod okiem
Kai Szatkowskiej. Jazdę na monocyklach solo i ewolucje w grupie
prowadził Rafał Cendrowski. Kilkoro dzieci pokochało szczudła i wykonywało trudne
zadania z przeszkodami, a najodważniejsi próbowali swych sił na
tzw. żyrafie czyli
wysokim ok. , metrowym monocyklu. To wszystko dzięki Rafałowi
Cenrowskiemu.
Jacek
Ruszkowski skupił się
na pracy z rekKadra Cyrku Coll-Kids: Alicja Usowicz, Rafał Cendrowski
wizytami, doskonai Jacek Ruszkowski. Fot. Agnieszka Zakrzewska
leniu żonglerki, diabolo,
flowers cków, w czym
wspierali go pozostali instruktorzy.
Trudny czas związany z pandemią koronawirusa przerwał pracę
nad programem jubileuszu; nie wiadomo kiedy możliwe będzie
wznowienie zajęć cyrkowych i przygotowanie występu.
Dzieci, które mają własny sprzęt i rekwizyty ćwiczą nadal, inne
oglądają filmiki edukacyjne poświęcone żonglerce. Wszyscy myślimy
o czasie, który nastąpi po pandemii, z nadzieją na realizację zamierzeń
i planów.

DZIECI PORTRETUJĄ DZIECI

\\ Jerzy Rochowiak

Grupowe

i indywidualne portrety
dzieci z różnych kontynentów, różnych krajów złożyły się na wystawę Dzieci o dzieciach eksponowaną
na stronie internetowej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości
Dziecka. Młodzi plastycy przedstawiają swoich rówieśników,
utożsamiając się z nimi, a więc pokazują siebie. Zapewne część obrazów, malowanych z sympa ą do pokazywanych postaci, to
autoportrety.
Kadr i swobodna linia budują narrację – napisał dyrektor Galerii
dr Dariusz Delik. Rzeczywiście, każdy portret, także kiedy widać
tylko twarz lub twarze osób, jest opowieścią. Ilustruje sytuację.
W portretach grupowych łatwo tę sytuację określić. Bohaterowie
obrazów śpiewają, grają na instrumentach, kąpią się, płyną łodzią czy
kajakiem, przechadzają się po lesie, szukają w nim czegoś nocą, bawią
się na świeżym powietrzu, zwykle w ogrodzie, na łące, nad rzeką,
puszczają latawce, gromadnie przemierzają ulicę wielkiego miasta.
Rozmawiają, sprzeczają się ze sobą. Smakują owoce. Często przy
dzieciach pojawiają się psy i koty. Czasami dzieci pokazywane są
w dość osobliwych sytuacjach, na przykład kiedy jako wierzchowców dosiadły barwnych świnek… Nieco trudniej określić sytuacje,
gdy widać tylko buzie, choć wyraz twarzy zawsze jest wymowny,
wyraźne są emocje. Dzieci czymś się cieszą, czegoś się przestraszyły,

Katerina Černy, lat

, Czechy

Klaudia Steigaufova, lat , Słowacja

na coś patrzą… Zawsze coś się dzieje, nigdy młodzi bohaterowie obrazów nie są nieruchomi, nie pozują do portretów. A zatem prezentowane prace są dynamiczne, ekspresyjne. Dzięki temu wydają
się autentyczne.
Jako portreciści młodzi malarze ze śmiałością dobierają kolory,
zawsze wyraziste, zwykle jasne. Kładą plamy, kontrastując je z sobą.
Internacjonalizm ekspozycji sprawia, że ogląda
się
ogólnoświatową
dziecięcą
wspólnotę. Patrzy się
na przeżywanie radości dzieciństwa, na
bogactwo
drobnych
zdarzeń, dzięki którym
świat jest ciekawy,
czas biegnie wartko.
Tematem obrazów jest
oczywiście dzieciństwo
beztroskie – w przyjaznym otoczeniu, rozświetlonym, barwnym.
Stąd
połączenie
w obrazach ekspresji
i dynamiki ze światem
uporządkowanym,
pozostającym
w niczym nie burzonym ładzie.
Wystawa
Dzieci
o dzieciach jest miłym
uśmiechem,
którym
można się cieszyć nie
Natasha Tichonova, lat , Rosja
tylko w Dniu Dziecka.

MACEDONIA

\\ Jerzy Rochowiak

Prezentowane

w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Prace
dzieci z Macedonii Północnej są barwną opowieścią o krajobrazie,
również krajobrazie kulturowym, tego ciekawego bałkańskiego kraju.
Pokazują go z nieco innej strony niż przewodniki turystyczne. Młodzi
malarze i graficy przedstawiają pejzaże, przede wszystkim górskie,
i ludzi, którzy chlubią się swoją kulturową tradycją. Nie tylko
na czas zabaw wdziewają kolorowe ludowe stroje. Nie zdejmują
ich, kiedy pracują w gospodarstwie, na polu, łące, w sadzie. Widać,
że lubią swój kraj, że znajdują przyjemność w codziennych zajęciach. Kobieta w ludowym stroju karmi kury. Wiejskie kobiety
i dziewczyny siadły się przed domem na łące i taboretach, słuchają
opowieści stojącego mężczyzny, może czekają aż zagra na flecie.
Gra na flecie oparta o drzewo dziewczyna. Patrząc na pasące
się owieczki, pastuszek przygrywa sobie na fujarce. Szczęśliwi
żniwiarze odpoczywają pod drzewem.
Młodzi Macedończycy pokazują nie tylko sceny z wiejskiego
życia, ale i krajobrazy: górskie widoki, jeziora, rzeki. Przedstawiają
budowle: stare twierdze, ale i współczesne osiedla. Spoglądają
na ptaki, na niedźwiedzicę z niedźwiedziątkami. Pokazują domowe
zwierzęta, głównie konie: wierzchowe, pociągowe, juczne.

Pece Lavconovski. Bitola, Macedonia Północna

Zore Tashanovska, Kavaratsi, Macedonia Pólnocna

Wyobrażając sobie dawne czasy, malują dworzan na balu maskowym, zaprzęgniętego do wozu wołu… Wyobrażając sobie świat
baśniowy, kreują ludzkie i zwierzęce postacie nierealistyczne…
Przedstawiane sceny i pejzaże są pogodne. Pogodne są przedstawienia roślin. Taka jest też kolorystyka obrazów. Na wystawie
znalazły się żywe kolorystyczne fantazje: od martwych natur po formy
abstrakcyjne.
Prócz prac malarskich są eksponowane czarno-białe grafiki.
I w nich można dostrzec współzależność techniki, formy i tematyki:
murarze wznoszą dom, kobieta zbiera w lesie chrust, na podwórkach

Zla ca Ztoilkova, Strumica, Macedonia Północna

Daniela Kostoska, Prilep, Macedonia Północna

gromadzi się drób, przechadzają się sympatyczne świnki i inne
zwierzęta.
Młodzi autorzy dostosowują formę i technikę swoich prac do
podejmowanej tematyki, co może się łączyć ze znakomitą edukacją plastyczną w Macedonii Północnej. To zaś może się łączyć
z działalnością galerii plastyki dziecięcej w Bitoli; jej zbiory liczą około
.
prac.
W Macedonii Północnej zachwycają widoki, zachwyca natura,
architektura, zachwycają ludzie. Ten zachwyt można znaleźć
w pracach plastycznych pokazywanych na toruńskiej wystawie.
W stolicy kraju można jednak zobaczyć obiekty wątpliwej urody…
Jak się zdaje, młodzi artyści przy nich się nie zatrzymują.

RZEŹBY MŁODYCH CERAMIKÓW
WE WŁOCŁAWKU

\\ Jerzy Rochowiak

W gmachu

Zbiorów
Sztuki
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku od
maja do
czerwca była eksponowana wystawa prac laureatów i uczestników XII Konkursu
Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego – VI Edycji Konkursu
Ogólnopolskiego dla Dzieci i Młodzieży zorganizowanego przez
Muzeum wespół z Centrum Kultury Browar B. we Włocławku.
Młodzi artyści z całego kraju nadsyłają rzeźby ceramiczne, a także
spotykają się we Włocławku i tutaj wykonują prace z gliny.
W tym roku uczestnicy Konkursu spotkali się
lutego w Centrum Kultury Browar B. i przez cztery godziny tworzyli gliniane
rzeźby. Wśród rzeźbiących, podkreśla Adam Zapora, byli młodzi
ceramicy nie tylko z Włocławka, ale także z Łodzi i Katowic. Wykonali
prace, które zostały poddane ocenie jurorów, wespół z
pracami,
które nadesłali młodzi artyści z Będzina, Bydgoszczy, Bytomia,
Częstochowy, Dąbrowy Chełmińskiej, Dąbrowy Górniczej, Dębowca,
Gorlic, Gdańska, Gdyni, Jarosławia, Jaworzna, Katowic, Łodzi, Nałęczowa, Nowego Targu, Ołtarzewa, Podkowy Leśnej, Płocka,
Raciborza, Radomia, Słupska, Szczecina, Tarnowa, Warszawy, Włocławka, Wrocławia i Zakopanego. Niestety, jak stwierdza Adam
Zapora, pośród nadesłanych
rzeźb
uległo uszkodzeniu w czasie

Wojciech Zawartka, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie.
Fot. Jerzy Rochowiak

transportu, toteż nie były oceniane. Z oceny zostały wyłączone również prace stworzone na miejscu, które nie spełniały wymogów
technicznych i nie przetrwałyby procesu wypalania.
Prace konkursowe oceniali: Adam Zapora, przewodniczący jury,
historyk sztuki, kustosz w Dziale Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Natalia Wieczorkowska, V Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumanna
we Włocławku. Fot. Jerzy Rochowiak

Dobrzyńskiej we Włocławku, artysta plastyk, Janina Twardy, instruktor Pracowni Edukacji Plastycznej Centrum Kultury Browar B.
we Włocławku, artysta plastyk, Kalina Ciesielska, adiunkt w Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, artysta plastyk

oraz Mariusz Konczalski, instruktor Pracowni
Edukacji Plastycznej Centrum Kultury Browar B.
we Włocławku, artysta plastyk. W obradach
uczestniczyli również Ewa Langowska,
główny specjalista ds. programowych
Centrum Kultury Browar B.,
sekretarz jury i protokolant,
oraz koordynator Konkursu
Janusz
Bisaga,
instruktor
Pracowni Edukacji Plastycznej
Centrum Kultury Browar B.
we Włocławku, artysta plastyk.
Grand Prix – nagrodę Marszałka
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego otrzymał Wiktor
Młynarkiewicz ze Szkoły
Podstawowej
nr
im. mjr. Henryka Sucharskiego we Włocławku
za
rzeźbę
przedstawiającą
siedzącego
na
tronie
średniowiecznego monarchę, dostojnego, brodatego i długowłosego.
Weronika Szmajda, Liceum Sztuk Plastycznych
we Włocławku. Fot. Jerzy Rochowiak
Na głowie ma koronę,
na sobie rycerski strój:
kolczugę na piersiach,
na niej ozdobną narzutkę. W postaci widoczna jest władczość,
siła, surowość. Wygląd postaci doskonale komponuje się z tworzywem: wypaloną czerwoną gliną.
Zharmonizowanie zamysłu twórczego i tworzywa można uznać
za cechę łączącą prezentowane rzeźby, zarówno wykonane z czerwonej, jak i białej gliny.

Drugą nagrodę – Prezydenta Miasta Włocławek otrzymała
Alicja Witkowska z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Koopnickiej we Włocławku za damę w rozłożystej, rozkloszowanej,
bogato zdobionej sukni. Możliwości kreowania formy, jakie daje
glina, autorka wykorzystała przede wszystkim w ażurowych
zdobieniach.
Jurorzy oceniali prace, podzieliwszy ich
autorów na grupy wiekowe, osobno tworzone na miejscu i nadesłane.
W kategorii uczniów klas IV-VI
szkoły podstawowej w grupie prac
tworzonych na miejscu trzecią nagrodę
otrzymała
Aleksandra
Marszał
z Akademii Wiedzy „da Vinci”
we
Włocławku
za
postać
wielkogłowego skrzydlatego smoka.
Leży, jedną łapkę położył
na drugiej. Choć jest
z
gliny,
sprawia
wrażenie maskotki.
W kategorii uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej w grupie prac tworzonych
na miejscu pierwszą
nagrodę
otrzymała
Aleksandra
Babis
z
Zepołu
Szkół
Katolickich im. Jana
Długosza we Włocławku
za
fantastycznego
stwora;
Zuzanna Traczyk, Liceum Sztuk Plastycznych
jego
tułów
przywe Włocławku. Fot. Jerzy Rochowiak
pomina psiaka, głowa

baśniowego potwora, może nie przerażającego czy groźnego, ale
na pewno niezwykłego. Zwraca uwagę dynamika postaci.
Laureatką drugiej nagrody została Monika Stępniak ze Szkoły
Podstawowej nr
im. mjr. Henryka Sucharskiego we Włocławku
za werystyczną rzeźbę przedstawiającą sowę. Trzecią nagrodę
otrzymała Amelia Rębiałkowska ze Szkoły Podstawowej nr
im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego za rzeźbę przedstawiającą szerokoskrzydłego, wielkogłowego stwora przypominającego owada.
W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych w grupie prac
tworzonych na miejscu pierwszą nagrodę otrzymała Alicja Wojciechowska z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
we Włocławku za rzeźbę przedstawiającą niezwykłego stwora.
Autorka bezpośrednio nawiązała do twórczości patrona Konkursu.
Ex aequo pierwszą nagrodę otrzymała Weronika Szmajda z Liceum
Sztuk Plastycznych we Włocławku za popiersie kędzierzawego
mężczyzny. Rozchyliwszy okrycie, obnaża tors, w odruchu buntu
lub bólu otworzył usta… Wiele w tej rzeźbie ekspresji, emocji.
Drugą nagrodę otrzymała Natalia Wieczorkowska z V Liceum
Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana we Włocławku
za popiersie wyobrażającego patrona Konkursu. Po jednej stronie
ma swoje ukochane pieski, po drugiej fantastyczne postacie,
które tworzył w glinie. Ex aequo drugą nagrodę otrzymała Zuzanna Traczyk z LSP we Włocławku. Wyrzeźbiła głowę śpiącego –
utrudzonego, umęczonego – mężczyzny. Trzecią nagrodę otrzymała
Weronika Augustyniak z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku
za popiersie dziewczyny.
W grupie prac nadesłanych w kategorii uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych pierwszą nagrodę otrzymał Mikołaj Leonhard
z Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej
za rzeźbę wielkookiego ptaszyska z wielkim dziobem, grubą, długą
szyją i rozczapierzonymi pazurami. Drugą nagrodę zdobyła Michelle
Czeraszewska z Miejskiego Domu Kultury i Sportu Klub Kasztelan
w Jaworznie za uroczego grzywiastego konika. Trzecią nagrodę
otrzymał Maksymilian Krepel, również z Miejskiego Domu Kultury

i Sportu Klub Kasztelan w Jaworznie za smoka: leżąc, otworzył
paszczę, szczerzy wielkie kły.
W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej w grupie prac
nadesłanych drugą nagrodę otrzymała Sonia Deka z Gliniarni –
Pracowni Ceramicznej w Ołtarzewie. Nadesłała rzeźbę, która zdaje
się wieżą, zwieńczoną jakby łbem stwora, nieco przypominającego
smoka. W wieży są okienka,
jedno w kształcie serca, w
innym widać głowę wielkookiej
postaci…
Wieżę
zdobią
ornamenty roślinne… Trzecią
nagrodę
jury
przyznało
Szymonowi
GąsienicyMracielnikowi z Tatrzańskiego
Centrum
Kultury
i
Sportu
Jutrzenka w Zakopanem. Stworzył
pojazd
przypominający
dżipa
z odkrytym dachem, za kierownicą
siedzi pan w kapeluszu.
To
bodaj
najdowcipniejsza z rzeźb
pokazywanych
na
wystawie.
W
kategorii
uczniów szkół ponadpodstawowych w grupie prac nadesłanych
pierwszą
nagrodę
zdobył Albert Kowalski z Państwowego Ogniska Plastycznego Nowolipki
Weronika Augustyniak, Zespół Szkól Technicznych
w
Warszawie
we Włocławku. Fot. Jerzy Rochowiak
za
ceramiczny

portret wąsatego mężczyzny w kapeluszu. Ex aequo pierwszą
nagrodę otrzymała Paulina Sobiecka z I Prywatnego Liceum
Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku za prężącego
się kota z otwartą paszczą. Drugą nagrodę otrzymała również
Sabina Krysik z Państwowego Ogniska Plastycznego Nowolipki
w Warszawie za ekspresyjną postać siedzącego, pochylonego
do przodu mężczyzny. Trzecią nagrodę otrzymała Julia Solecka
z Zespołu Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego
w Łodzi za głowę fantastycznego stwora przypominającego kota.
Kształty rzeźb można uznać za bliskie realizmowi, czasem
odnoszące się do ludzkiej egzystencji, do otaczającego nas świata,
za surrealistyczne, gdy rzeczywistość przyjmując niezwykłe kształty,
się odrealnia a obserwacje autorów zespalają się z ich wyobraźnią,
a także za fantastyczne, gdy formy ukonkretnia wyłącznie
wyobraźnia. Jest w tych pracach sporo uśmiechu, ale i jest namysł
nad ludzkim losem, nad światem… Adam Zapora wskazuje na liczne
formy portretowe oraz fascynację fauną.
Chociaż młodzi ceramicy posłużyli się tym samym tworzywem,
każda eksponowana rzeźba jest odrębną całością. Każda
jest rozwinięciem ciekawego pomysłu na bryłę, na formę. Każda
zaciekawia sposobem opracowania, a więc nie tylko kompozycją,
ale i szczegółami, które nadają poszczególnym pracom
wyjątkowy charakter. Poszczególne prace trzeba by szczegółowo opisywać, by ten charakter uchwycić, by wskazać
twórczą
inwencję
uczestników
Konkursu,
umiejętność
wykorzystywania możliwości tworzywa. Wydaje się, że młodzi
ceramicy z uwagą podpatrywali rzeźby Stanisława Zagajewskiego
i nie tylko rozwijali zajmujące pomysły i kształtowali w glinie
niezwykłe formy, ale i je zdobili. W niemal
każdej pracy
ornamentyka jest bardzo ważna.
Każdą rzeźbę eksponowaną na wystawie może też otoczyć
ciekawa opowieść. Być może poszczególni autorzy opowiadali
sobie historie, których bohaterami były przedstawione – ukształtowane w glinie – postacie i sytuacje.

Kameralne prace konkursowe zostały zaprezentowane w sali
mieszczącej dzieła Stanisława Zagajewskiego. Odnosiło się wrażenie,
że włocławski mistrz ma znakomitych kontynuatorów. Zarazem
o żadnym uczestniku Konkursu nie można powiedzieć, że naśladuje
Stanisława Zagajewskiego, o większości, że odsłaniają fascynację
twórczością autora glinianych ołtarzy.
Biorący udział w projekcie – podsumowuje Adam Zapora
– wykazali się nie tylko umiejętnością pracy w glinie, lecz także
wielką starannością i kreatywnością zarówno w zakresie podejmowanych tematów, jak i ich realizacji. Wśród motywów ukazanych
w formach rzeźbiarskich dominowały przedstawienia animalistyczne
i fantastyczne. Szczególną uwagę jurorów zwróciły prace, które
odznaczały się wyjątkowo trafnym sposobem podejścia do całości
bryły rzeźbiarskiej oraz sposobów jej zakomponowania. Rzeźby nadesłane, które dotarły do organizatorów uszkodzone, według jury
prezentowały równie wysoki poziom artystyczny, tym bardziej żal było
je odrzucić.
Jurorzy wyrazili gorące podziękowania dla instruktorów i nauczycieli,
którzy przygotowali uczestników tegorocznej edycji konkursu,
za utrzymanie odpowiedniej klasy i staranności wykonania prac
przez ich podopiecznych, a także przybliżenie im historii życia i twórczości włocławskiego mistrza, Stanisława Zagajewskiego.

DYSKURSY POKOLENIA Z

\\ Kamil Hoﬀmann

Jesienią

roku zapraszając do udziału
w dziewiątej edycji Międzynarodowej Wystawy Rysunku
Studenckiego prof. Aleksandra Sojak-Borodo, organizatorka i kuratorka przedsięwzięcia, pisała: Tytuł i hasło tegorocznej wystawy
RYSOWAĆ to
RYSOWAĆ. Chcemy zwrócić szczególną uwagę
na przejawy rysunku, który możemy znaleźć w przestrzeniach wirtualnych. Wówczas nikt nie spodziewał się, że hasło to stanie się
swego rodzaju proroctwem… W dalszej części manifestu programowego biennale czytamy bowiem: Wystawa RYSOWAĆ będzie miała
formę realną, chociaż na pewno będzie miała też swoje miejsce
w świecie internetu. Pół roku później, wiosną
roku rzeczywistość bezwzględnie zweryfikowała te zamierzenia i ze względu
na zagrożenie epidemią ekspozycję zaprezentowano wyłącznie
w świecie wirtualnym.
Zgodnie z regulaminem uczestnikami wystaw RYSOWAĆ mogą
być studenci uczelni i wydziałów artystycznych oraz absolwenci,
którzy dyplom zdobyli w ciągu dwóch ostatnich lat. Nietrudno
oszacować, że uczestnicy należą już do żyjącego w trwałej symbiozie
z technologią pokolenia Z. Nawet jeśli osoby te pamiętają świat
„sprzed” internetu, przez całe swoje świadome życie są zanurzone
w przestrzeni wirtualnej. Funkcjonując równolegle i w „realu”,
i w „wirtualu”, przenoszą płynnie swoją uwagę oraz mentalne
i emocjonalne zaangażowanie pomiędzy obie rzeczywistości.

Nie rozgraniczają ich, gdyż ani nie odczuwają takiej potrzeby, ani
nie widzą sensu takiego podziału. Z tego względu odniesienie
się do hasła RYSOWAĆ wymagało szczególnego rodzaju introspekcji albo wręcz przeciwnie – odrzucenia nawyków codzienności i spojrzenia na własną twórczość z dużego, bardzo dużego,
dystansu. Część autorów podjęła wyzwanie, poddając krytycznej
analizie niezmierzony zasób internetowej ikonografii, inni podchodzili do tematu w sposób bardziej syntetyczny, wyszukując różne
konteksty dla zjawiska wirtualności, przeniesienia do internetu
aktywności indywidualnych, interakcji i relacji społecznych.
Wymuszona przez okoliczności forma ekspozycji – prezentacja
w internecie – korespondowała z tematyką niektórych prac, innym
nadała nowy kontekst, ale sama w sobie skłaniała też do refleksji
nad możliwościami i ograniczeniami przestrzeni wirtualnej. Wystawa
w galerii jest oglądana, obrazy w internecie znacznie częściej
tylko „przeglądamy”. Być może rozbieżność ta jest jedynie
efektem językowego uzusu, wielokrotnego powielania zasłyszanej
zbitki słów, ale można też założyć, że jest to rozróżnienie nacechowane semantycznie. Konsekwencją takiego założenia jest pytanie:
w jakim stopniu sposób prezentacji wpływa na percepcję dzieła
sztuki? Czy jakościowa różnica pomiędzy rysunkiem istniejącym
fizycznie a tym sprowadzonym do ciągu zer i jedynek (w przypadku
bitmapy czy video całkiem sporym, przy grafice wektorowej nieco
mniejszym), powoduje że są to dwa odrębne zjawiska, czy może tylko
są to różne formy uobecnienia tej samej idei, tego samego pomysłu.
Autorzy prac prezentowanych w ramach wystawy RYSOWAĆ nie
dają jednoznacznej odpowiedzi, co więcej, stawiają publiczności
kolejne pytania.

pomimo

Przyjmując perspektywę widza, można wśród pokazywanych
prac znaleźć wiele takich, które pomimo innej niż pierwotnie
planowano formy ekspozycji oddziałują z tą samą siłą przekazu.
Na przekór tezom McLuhana internet jako medium może być

przezroczysty: nie tylko nie zawiera w sobie przekazu, ale nawet
za bardzo owego przekazu nie zniekształca.
Oczywiste jest, że w tej grupie znalazły się przede wszystkim
prace wykonane w technice cyfrowej. Cyfrowe grafiki Dominiki
Ściechowskiej z Akademii Sztuki w Szczecinie z cyklu Niepamięć
pokazują w metaforyczny sposób zacieranie wspomnień z dzieciństwa.
Materiałem źródłowym prac są zdjęcia krajobrazowe, które zostały
przez autorkę poddane wielu modyfikacjom: obraz stał się mniej
wyraźny, bardziej mroczny, niektóre fragmenty kompozycji stały się
nieostre, rozmazane. Odtwarzając w myślach obrazy z przeszłości,
często zauważamy analogiczne efekty: zacieranie ostrości, eliminację
szczegółów. Cyfrowa interpretacja zachodzących w hipokampie
procesów neuronalnych jest być może wyłącznie wizją artystki,
gdyż funkcjonowanie pamięci i mechanizmy przywoływania
wspomnień nadal są przedmiotem badań kognitywistów, ale
i tak dyptyk Dominiki Ściechowskiej skłania do refleksji nad tymi nie
rozpoznanymi jak dotąd zjawiskami. Podobną tematykę podejmuje
Krys an Woźniak z Akademii Sztuki w Szczecinie. Jego Zanikanie
to cykl serigrafii komputerowych opartych na zdjęciach z podróży,
na których jedna z postaci, może autora prac, zasłonięta została
niebieską plamą obrysowaną antropomorficznym konturem. Utratę
wspomnień z podróży autor symbolicznie zestawił ze znikaniem
uczestnika owych podróży ze zdjęć ją dokumentujących. Krys an
Woźniak skupia się zatem nie tyle na samym procesie zapominania,
ile na jego skutkach.
Cykl ilustracji wykonanych w technice łączącej tradycyjny
rysunek z mediami cyfrowymi przedstawił Mikołaj Czyżowski
z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Barwne formy abstrakcyjne
z cyklu Organic Wordls są przykładem idealnego przenikania się
świata rzeczywistego i wirtualnego. Poszczególne elementy prac
(kształty, tekstury) powstały osobno na papierze, ale wszystkie
zostały zdigitalizowane, a następnie już w wersji cyfrowej
zremiksowane. Dzięki temu efekt finalny doskonale zaistniał
w internecie, nie gubiąc przy tym trudnego do zdefiniowania,

ale uchwytnego nie tylko w intencjach artysty pierwiastka
„analogowego”.
Działanie pseudo.bot Dominika Podsiadłego z Akademii Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu od początku
realizowane było wyłącznie w internecie. Autor stworzył na Instagramie blog, którym wchodzi w dyskurs ze zjawiskiem tzw. influencerów/influencerek. Blog zawiera ponad dwieście czarno-białych rysunków będących efektem nieskrępowanej ekspresji,
kojarzących się nieodparcie z dziecięcymi bazgrołami. Zestawione
w tak dużej liczbie obrazki nabierają jednak znaczenia. Na pierwszy
rzut oka wydają się prawie takie same; są bardzo podobne do siebie
i raczej nie niosą żadnego sensu. Oglądając blog Dominika
Podsiadłego, trudno oprzeć się wrażeniu, iż w gruncie rzeczy
niewiele się on różni od pozostałej instagramowej produkcji: selfies
z idiotycznym dziubkiem, zdjęć zjadanych właśnie potraw, odwiedzanych miejsc i przymierzanych ubrań. One wszystkie na pozór
są tak różnorodne, lecz ilustrują de facto tylko jedno zjawisko: próżność
a nawet narcyzm.
Wśród sześćdziesięciorga autorek i autorów biennale RYSOWAĆ
najbardziej pogłębione rozważania nad relacją aktywności artystycznej
w świecie rzeczywistym i w przestrzeni wirtualnej przedstawiła
Paulina Broma z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Jej liczniksłów
to wieloaspektowa akcja łącząca społeczne zaangażowanie
z elementami edukacji plastycznej dzieci i dorosłych oraz twórczością artystyczną. Jednym z jej elementów są zdjęcia dokumentujące
wielkoformatowe prace zawieszone na billboardzie i słupie ogłoszeniowym. Praca funkcjonuje zatem na dwóch poziomach, przy
czym wydaje się, że istotne są nie tyle same plakaty, ile relacjonujące
je fotografie. To one w pierwszym rzędzie są przekazem, nośnikiem
znaczeń. Odwołując się do powszechnej praktyki uwieczniania
wszystkiego na zdjęciach, Paulina Broma wskazuje poniekąd na
redundantność fotografii, jej nadmiar. Przenosząc istotną część
swojego dzieła do poziomu metaplastycznego, skłania też do refleksji
nad percepcją świata za pośrednictwem „interfejsu instagrama”,

gdyż, przywołując tezę Lva Manovicha: …interfejs nie jest przezroczystym oknem, przez które obserwujemy dane komputerowe; wprost
przeciwnie – modyfikuje je w sposób zdecydowany.
W inny sposób do mediów społecznościowych odwołuje
się Magda Górska z Wydziału Sztuk Pięknych UMK w pracy
Bez_artystów_przeżyjemy.zip. Autorka zebrała posty pojawiające
się na Facebooku i różnych forach internetowych podczas związanych z pandemią ograniczeń życia społecznego, kulturalnego czy
gospodarczego i stworzyła na tej podstawie zestaw alternatywnych
tapet pulpitu. Każda wypowiedź – w przeważającej mierze
krytyczna wobec artystów – została wkomponowana w inną formę
plastyczną: czasem w teksturze tła wykorzystane są pieniądze, czasem
ma ono formę bardziej abstrakcyjną, ale zawsze komentarz plastyczny do cytowanych w formie zrzutu ekranu opinii ma charakter
dowcipny, wręcz sarkastyczny. Sprowadzając do absurdu dyskusję
nad rolą sztuki (a raczej artystów) we współczesnym świecie,
autorka zdaje się jednak trochę uciekać od problemu. Być może
takie zderzenie z rzeczywistością na samym początku drogi twórczej
pomoże wydostać się z bańki informacyjnej, którą tworzą ograniczony krąg znajomych i facebookowe algorytmy kreujące
w użytkownikach serwisu poczucie, że na pewno mają rację,
chroniące ich przed informacjami wnoszącymi w życie wątpliwości.
Ciekawą koncepcję obrazującą przenikanie światów rzeczywistego i wirtualnego przedstawiła Jessica David z Wydziału Sztuk
Pięknych UMK. Pracę Rzeczywistość i Rzeczywistość zrealizowała
na podstawie sondy przeprowadzonej wśród znajomych: z jednej
strony tych, którzy znają ją na co dzień ze spotkań „w realu”, z drugiej
zaś tych wyłącznie internetowych. Wyniki ankiety wkomponowała
w swój autoportret wykonany w technice grafiki komputerowej.
Autoportret to jednak szczególny. Prawa połowa twarzy to zdjęcie
w formie surowej, co najwyżej lekko podretuszowanej, lewa zaś
– oparta na fotografii grafika komputerowa – przedstawia obraz
przesadnie wyidealizowany i wygładzony przez co w konsekwencji
po prostu sztuczny. Odpowiedzi respondentów pokazały, że autorka

jest inaczej postrzegana przez przyjaciół ze świata rzeczywistego,
inaczej przez znajomych z Facebooka. Oczywiście, każda nasza
aktywność (zarówno realna, jak i wirtualna) jest formą autokreacji, udawania kogoś innego. Niektóre cechy być może łatwiej
wyeksponować w internecie, ale to nie znaczy, że te dwa obrazy
nie pasują do siebie. W swojej pracy Jessica David wydaje się
właśnie mówić: obie aktywności się przenikają, są połowami tej
samej osoby. Zjawisko to, nawet jeśli niezrozumiałe dla osób
urodzonych przed
rokiem (czasem też nieakceptowane przez
nie), stało się zatem faktem.
Na transferze wystawy z sal galeryjnych w przestrzeń internetu
skorzystały na pewno autorki animacji video odwołujących się do
rysunku: Natalia Lewandowska z Wydziału Sztuk Pięknych UMK
i Oliwia Pawusiak z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Prezentacja obu prac w serwisie YouTube nie tylko
w kontekście hasła przewodniego RYSOWAĆ wydaje się naturalna
i oczywista. Natalia Lewandowska w kilkunastominutowej prezentacji
Creaturae przestawiła żmudny proces tworzenia – kreacji – fantastycznego zwierzęcia, które może zostać wykorzystane w grach
komputerowych czy animowanych filmach fantasy. Autorka
wykazała się nie tylko wyobraźnią, ale też znajomością anatomii.
Jej stwór – kreatura – powstaje bowiem etapami: najpierw szkielet,
następnie mięśnie i skóra, na końcu sposób poruszania się. Chimera
nie jest zbyt przerażająca, chyba nawet, jako „zwierzę” parzystokopytne, preferuje wegetarianizm… Creaturae Natalii Lewandowskiej
odnosi się do cyfrowej rozrywki, ale przypomina o tym, że rysunek
jest medium wymagającym od twórcy skupienia i czasu.
Zupełnie odmienną, dowcipną animacją poklatkową jest z kolei
wideo Rysować Oliwii Pawusiak. Ta sama sekwencja pokazująca młodą
kobietę „rysującą rysunek rysującej” młodej kobiety została zapętlona,
ale każde kolejne powtórzenie autorka wzbogaca o inną postać
graficzną słowa rysować. Na początku litery są delikatne, subtelnie
komentują rysunek i uzupełniają kompozycję, z czasem stają się
coraz bardziej nachalne, wypełniają cały kadr, by na końcu zaczernić

niemal wszystko oprócz sylwetki rysującej kobiety. Lekka forma niesie
jednak istotne przesłanie. Autorka zwraca uwagę, że rysowanie
to pętla bez końca. W istocie wydaje się, iż każda praca twórcza
to ciągłe powracanie, poprawianie, dążenie do doskonałości.

pomiędzy
Część autorów uczestniczących w biennale RYSOWAĆ przedstawiła prace, które inaczej mogłyby zafunkcjonować w przestrzeni
wystawienniczej, ale prezentacja internetowa wzbogaciła je
o nowe jakości, chociaż – nie da się ukryć – częściowo też
pozbawiła jakiegoś aspektu. Wśród takich zawieszonych pomiędzy
rzeczywistością i przestrzenią wirtualną są przede wszystkim
odwołujące się do rysunku instalacje i działania performatywne.
Publiczność mogła zapoznać się z dokumentacją fotograficzną, nagraniami wideo czy autorskimi opisami i komentarzami. Na tej podstawie każdy musiał samodzielnie zrekonstruować w wyobraźni
tę pracę. Taka przymusowa konceptualizacja pomaga zapewne
w syntetycznym odbiorze sztuki, ale pozbawia części przyjemności
związanej z aspektem estetycznym poszczególnych prac.
Liwia Litecka z Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego stworzyła instalację Wolność, składającą się z zawieszonych
w przestrzeni obiektów z drutu inspirowanych kształtem staroświeckich klatek dla ptaków. Wszystkie klatki są puste. Jak można przypuszczać, ich potencjalni więźniowie cieszą się tytułową wolnością.
Surowym drucianym formom towarzyszą bowiem subtelne malarskie
miniatury przedstawiające wizerunki ptaków. Autorka sugeruje, że
zawarte w tytule pojęcie wolności można interpretować znacznie
szerzej. Puste klatki oznaczają szeroko pojętą wolność, dają się rozpatrywać w kontekście duszy uwolnionej po śmierci, ale też pustki,
jaka zostaje po zmarłych – pisze. Wydaje się, że w kontekście hasła
wystawy RYSOWAĆ klatka może mieć jeszcze jedną konotację.
Przedmiot wykonany ze splecionego w siatkę (ang. net) drutu
więzi tak samo, jak więzić może internet. Przebywające w klatce

zwierzęta są niczym ludzie spotykający się jedynie w świecie
wirtualnym. Jeśli klatki są zawieszone blisko siebie, to mogą oni
się zobaczyć i usłyszeć, ale niemożliwy jest jakikolwiek dotyk, gest
czułości, kontakt fizyczny.
Najtrudniej przedstawić w internecie instalacje odwołujące się
do ingerencji, współuczestnictwa widzów. Elena Ver kova z Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku skonstruowała ze szkła dichroicznego,
jednobarwnych filtrów, zestawu luster i ledowego źródła światła
urządzenie generujące abstrakcyjne formy świetlne. Zgodnie
z tytułem instalacja Analog Projec on Machine jest swego rodzaju
analogową odpowiedzią na komputerowe algorytmy generujące
wykresy stochastyczne i oparte na nich abstrakcyjne formy
graficzne. Zmieniając ustawienia pokręteł projektora, można zmieniać
barwę światła, uzyskiwać na ekranie różne kształty. Możliwości
urządzenia można w pełni doświadczyć, eksperymentując samodzielnie, ale dość obszernie udostępniona w ramach wystawy
RYSOWAĆ dokumentacja foto i wideo w znacznym stopniu
przybliżyła ideę instalacji.
Intrygująca jest instalacja Darii Hryb z Akademii Sztuki
i Designu w Charkowie. Praca «II» przypomina grę zręcznościową,
której uczestnicy przy pomocy drewnianych grabi zagarniają
w swoją stronę niewielkie płaskie kamienie lub gipsowe
soczewkowate pionki. Ponieważ są one niewielkiego rozmiaru
i mieszczą się bez trudu w prześwicie pomiędzy kolejnymi zębami
grabi, można przypuszczać, że – szczególnie pod koniec rozgrywki
– uczestnicy muszą się wykazać niebywałą cierpliwością i precyzją
ruchu. Autorka wszystkie pionki ozdobiła, nadając każdemu wyjątkowy charakter. Niektóre są tylko delikatnie pomalowane
w abstrakcyjne wzory, na inne nałożyła desenie odwołujące się do
tekstów czy raczej wzorów matematycznych.
Obiekt kreskowy – pracę wchodzącą w silną relację z przyrodą,
z naturą zrealizowała Aneta Lewandowska z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Autorka wykorzystała
ułamaną gałąź, którą pomalowała w jednorodny czarno-biały deseń.

Zarówno tytuł pracy, jak i jej forma przywołują skojarzenie z kodami
kreskowymi, które we współczesnej kulturze stały się powszechnym
symbolem konsumpcjonizmu. Zestawiając dwa porządki: natury
i komercji, autorka zmusza do refleksji nad naszym stosunkiem
do natury.
Jakub Trzciński z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
zrealizował działanie Rower, farba i ja, w ramach którego jeździł
rowerem po dużym arkuszu papieru, zostawiając na nim ślady farby.
Efektami performansu są wielkoformatowy rysunek oraz wideo.
Zamknięta przestrzeń wymusiła na cykliście ruch okrężny, przez
co kolejne ślady nakładają się na siebie i przecinają. Chociaż trasa
wydaje oczywista, nie można jej zrekonstruować, nie da się wskazać
chronologii: która kreska powstała najpierw, która później.
Wieloaspektową formę ma instalacja Rozdźwięk Igi Mar n z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Punktem wyjścia jest refleksja
nad pojęciem granicy, do czego zachęca wideo prezentujące
brzmienie tego słowa w różnych językach. Sama instalacja ma
formę serii rytmicznie ustawionych obok siebie prętów zbrojeniowych
o różnej długości. Oglądane z oddalenia przypominają poszarpany
wykres jakich pełno w internecie w prognozach pogody albo
na stronach ekonomicznych. W bliższym oglądzie instalacja układa się
w formę przypominającą więźbę dachową. Można ją skojarzyć nawet
ze szkieletem Jonaszowego wieloryba, gdyż autorka w komentarzu
rozważa, czy bardziej powstaje w ten sposób schronienie, czy też
jego przeciwieństwo? Idąc tym tropem, warto się zastanowić, czy
uchodźcy szukający w społeczeństwach Zachodu azylu przed wojną,
schronienia przed głodem i cierpieniem, nie narażają się równocześnie na inne zagrożenia (począwszy od ksenofobii na śmieciowym
jedzeniu skończywszy).
W zdegradowanej przestrzeni opuszczonych siedlisk ludzkich
realizowała projekt selfie Weronika Wrzosek z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Autorka wykonywała na sporym arkuszu zardzewiałej
blachy portrety, które następnie fotografowała w otoczeniu rozpadających się budynków. Zdjęcia wchodzą w dyskurs z konwencją

intertetowych selfies, są po części ich parodią, ale poprzez
swoją dosadną formę zwracają uwagę na ich efemeryczność. Z jednej
strony treści internetowe żyją bardzo krótko, „followersi” są wybredni
i szybko nudzą się swoimi idolami. Z drugiej – selfie najczęściej
wykonywane są w miejscach wizualnie atrakcyjnych, modnych
i w sytuacjach, które podkreślają wysoki status osoby na zdjęciu,
czy jest to zasobność por ela, kapitał kulturowy czy zwyczajne
nazbyt wysokie mniemanie o swojej atrakcyjności. Przepełniona
gorzką groteską praca Weroniki Wrzosek odnosi się do zjawiska
powszechnego w internecie, ale będącego jedynie współczesną
wersją obserwowanego od czasów najdawniejszych narcyzmu.
Szczególnego rodzaju obiektami na wystawie są książki artystyczne. Ponieważ łączą one różne media wizualne z formami
literackimi, prezentacja w internecie częściowo zmieniła ich odbiór,
ale w taki sposób, że odbiorcy zyskali szersze pole ich interpretacji. Krótką historię o miłości narysowała tuszem i napisała (również
tuszem) Zuzanna Pieczyńska z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Pomysłowe połączenie lapidarnych tekstów z uproszczonymi obrazami
stworzyło nową jakość, której elementy wzajemnie się uzupełniają, zdają
się żyć w symbiozie.
Inną tematykę podjęła w swojej książce artystycznej Magdalena
Niemiec z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jej Rozpamiętywanie gorzkiej męki to zestaw rysunków ilustrujących
i interpretujących fragmenty pieśni pasyjnych ze Śpiewnika
kościelnego Marcina Mioduszewskiego (wyd. Kraków
). Autorka
wszystkie plansze wykonała markerem, przez co rysunki zyskały
wyjątkową formę pospiesznych szkiców-notatek. Taka stylizacja
sprawia, że można odnieść wrażenie, iż są one wręcz fragmentem przygotowanej w biegu relacji naocznego świadka, osoby idącej za
Chrystusem. W książce Magdaleny Niemiec prace plastyczne
mają wymiar stricte ilustracyjny – są uzupełnieniem, dopowiedzeniem tekstu. Mimo to oglądane samodzielnie, pozbawione kontekstu
nie przestają poruszać, wszak odnoszą się do historii powszechnie
znanej.

Osobliwą i wieloaspektową instalację, w której książka jest jednym z elementów zrealizowała Katarzyna Smugarzewska z Instytutu
Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zasłyszane
to zbiór przypadkowych słów, fragmentów rozmów, nawet całych
zdań, jakie każdego dnia usłyszeć można na zatłoczonej ulicy.
Autorka wszystkie skrupulatnie zapisywała i stworzyła ze swoich
notatek gigantyczną, liczącą ponad dwa tysiące stron książkę. Obiekt
umieszczony jest w pomieszczeniu, którego ściany i sufit ozdabia
wielokrotnie powielony szablon składający się z dwóch akronimów:
SMS i SOS. Zestawiając ze sobą te dwa słowa, autorka przypomina,
że w dobie błyskawicznej komunikacji i w powodzi banału (ponad
stron o niczym…) bardzo łatwo można przegapić sytuację,
gdy ktoś w potrzebie zwraca się do nas osobiście lub po prostu
„do świata” z prośbą o pomoc. Często przecież się zdarza, że
otoczenie ignoruje znaki przez taką osobę wysyłane. Praca
Katarzyny Smugarzewskiej przypomina o znaczeniu uważności,
umiejętności słuchania i wysłuchiwania drugiego człowieka. Może
nawet o potrzebie wsłuchania się w to, co ma do powiedzenia…

zagubienie
Chociaż hasło tegorocznego biennale poprzez hasztag odwoływało się do szeroko pojętej cyberkultury, niektóre prace okazały
się trudne do prezentacji w internecie. Fotografia czy skan nawet
przy zapisie w dużej głębi bitowej nie oddają pełnego bogactwa
walorowego rysunku ołówkiem albo węglem. Płaskie ekrany
komputerowe i wyświetlacze telefonów gubią fakturę papieru,
a w przypadku prac białą kredką czy sangwiną, przekłamują kolory.
Stąd spośród prac prezentowanych na wystawie RYSOWAĆ można
wyróżnić grupę, w której wartość estetyczna poprzez prezentację
wyłącznie w internecie została w mniejszym bądź większym stopniu
zagubiona.
Można sobie co prawda wyobrazić rozmiary rysunku Szymona
Ciasnochy z Akademii Sztuki w Szczecinie, ale na pewno oglądanie

wielkoformatowego Impulsu chwili w sali wystawienniczej wyzwala
inne reakcje emocjonalne. Praca jest efektem swego rodzaju
performansu. Autor spontanicznie rysował abstrakcyjne formy,
wśród których najczęściej pojawiają się okręgi o średnicy odpowiadającej zasięgowi ramion. Rozmach pracy, skala przedsięwzięcia są w przypadku Impulsu chwili elementami znaczącymi,
niosą wiele informacji o działaniu, w trakcie którego powstała praca.
Nieco mniejszy format, ale równie trudny do przeskalowania
na potrzeby komputerowego ekranu mają rysunki węglem
z cyklu Terytorium konfliktu. Ich autorka Hanna Shumska z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu odnosi się do prowadzonych
na wschodzie Ukrainy działań wojennych i sposobu, w jaki
te wydarzenia, podobnie jak wiele innych nieszczęść, katastrof czy
klęsk żywiołowych pokazują media internetowe. Shumska zdaje
się zwracać uwagę na częste w zglobalizowanym świecie zjawisko,
które Nassim Taleb w książce Czarny łabędź nazwał pogardą wobec
abstrakcji, przywiązywaniem nadmiernej wagi do jednostkowych tragedii i lekceważeniem tych dotykających większych grup.
Stylizacja formy plastycznej niektórych elementów pracy odwołuje
się z kolei do strategicznych gier komputerowych, których uczestnicy
toczą między sobą trzecią wojnę światową za pośrednictwem
sieci. Wielowątkowe prace uzupełniają cytaty z czatów utrzymane
w poetyce komunikacji internetowej.
Intrygujące są też Portrety Karoliny Król-Buczko z Wydziału Sztuk
Pięknych UMK. Autorka wykonała serię rysunkowych portretów
starszych osób, w których szczególnie skupia się na zmarszczkach
i fakturze skóry. Bohaterowie Portretów emanują spokojem,
wynikającym być może z doświadczenia życiowego. Karolina KrólBuczko odnajduje piękno swoich modeli i stara się odwzorować je na
papierze. Dzięki temu udaje się też autorce oddać stany emocjonalne,
może nawet charakter pokazanych postaci.
Wystawa RYSOWAĆ eksponowana była w szczególnych warunkach. Niektóre prace trudniej jest pokazać w internecie, niektóre
dzięki takiej formie udostępnienia publiczności zyskały inny

kontekst, tracąc zarazem ów pierwotny. Pozostaje mieć zatem
nadzieję, że kolejna edycja Międzynarodowego Biennale Rysunku
Studenckiego pokazana będzie zarówno w Galerii Wozownia, jak
i w świecie wirtualnym. Taka równoległa prezentacja wydaje się
najdogodniejszym rozwiązaniem.
Wielu młodych twórców zmierzyło się z hasłem tegorocznej
edycji, dzieląc się przemyśleniami nad kondycją cyberświata. Okazuje
się, iż zgodnie z przewidywaniami, czy raczej opisami, socjologów,
tzw. pokolenie Z nie rozgranicza, nie rozdziela świata realnego
i wirtualnego, są to rzeczywistości przenikające się i współistniejące. Refleksje zawarte w wielu pracach można z powodzeniem
odnieść do przestrzeni internetu i do świata fizycznego. Narcyzm,
osamotnienie, nadmiarowość czy
konsumpcjonizm to bolączki
obserwowane niezależnie od punktu odniesienia. Być może zasięg
i intensywność niektórych zjawisk wzrosły za sprawą internetu,
o czym przypominają twórcy uczestniczący w wystawie. Nie są
to jednak problemy wyłącznie świata wirtualnego i o tym najbardziej
wiarygodnie zaświadczają artyści z pokolenia Z.

Artystyczny zawrót głowy
Przez cały lipiec zapraszamy młodzież i dzieci spędzające wakacje w Toruniu do
twórczej zabawy na spotkaniach artystycznych prowadzonych przez instruktorów
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Każdy warsztat to krótkie spotkanie z inną dziedziną sztuki. Zajęcia trwają od
dwóch do trzech godzin. Prowadzone są w pięcioosobowych grupach z zachowaniem
zasad służących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się epidemii.
Program Artystycznego zawrotu głowy:

3

Warsztaty plastyczne Wioska artystyczna dla dzieci i młodzieży w wieku
- lat, prowadząca Monika Bojarska.
Jak wyglądałaby wioska zamieszkana wyłącznie przez artystów?
Wyobraźcie sobie takie miejsce i zbudujcie jego makietę. Do waszej dyspozycji
będzie plastelina, słomki, kolorowe patyczki, farba i kredki. W tej zabawie liczy
się przede wszystkim spontaniczna twórczość i inwencja plastyczna.
terminy: lipca i
lipca

3

Warsztaty graficzne Pocztówka z wakacji dla młodzieży w wieku
- lat, prowadząca Monika Bojarska.
Pamiętacie, czym jest pocztówka? Kiedyś wysyłano na nich pozdrowienia
z podróży. Zaprojektujcie własną pocztówkę, na której utrwalicie wspomnienia
z wakacji. Nauczycie się podstaw fotomontażu, korekcji i retuszu fotografii,
poznacie zasady kompozycji i doboru kolorów. Na zakończenie każdy z Was
otrzyma wydrukowaną pocztówkę według swojego projektu. Można ją wysłać
komuś bliskiemu, można zachować na pamiątkę.
terminy: lipca i lipca

3

Warsztaty graficzne Mój portret z przyszłości dla młodzieży w wieku
- lat, prowadząca Monika Bojarska.
Jak będzie wyglądał świat za
lat? A jak my będziemy wyglądać?
Spróbujcie wyobrazić sobie swoje selfie za
lat. Zajęcia rozpocznie sesja zdjęciowa uczestników. Następnie portety będziemy modyfikować w programie do grafiki

komputerowej. Dowiecie się, jak zrobić fotomontaż, skorygować portret i stworzyć
z niego zabawny mem.
Na zakończenie każdy z Was otrzyma wydruk swojego portretu z przyszłości.
terminy: lipca i lipca

3

Warsztaty fotograficzne Luksografia dla dzieci i młodzieży w wieku
- lat, prowadzący Stanisław Jasiński
Jak powstaje obraz fotograficzny? Istotą fotografii jest zapis światła
na materiale światłoczułym. Podczas spotkania dowiecie się, czym jest fotografia
analogowa (czyli taka, która wykorzystuje reakcje chemiczne). Wykonacie własne
(i niepowtarzalne) prace graficzne przy użyciu papieru pokrytego emulsją światłoczułą,
pędzli i wywoływacza.
terminy: lipca,
lipca i
lipca

3

Warsztaty fotograficzne Jak własnoręcznie zbudować camera obscura?
dla dzieci i młodzieży w wieku - lat, prowadzący Stanisław Jasiński
Każdy z Was może zbudować samodzielnie aparat fotograficzny z recyklingu. Do skonstruowania camera obscura wykorzystamy surowce wtórne, które
znaleźć można w każdym domu. Podczas warsztatów dowiecie się, w jaki sposób
światło tworzy obraz we wnętrzu kamery fotograficznej i wykonacie własne
(i niepowtarzalne) zdjęcia zbudowanymi przez siebie urządzeniami.
terminy: lipca, lipca i
lipca

3

Warsztaty filmowe Zobacz siebie przez kamerę dla młodzieży w wieku
- lat, prowadząca Karolina Fordońska
Spójrzcie na siebie i swoich kolegów okiem (obiektywem) kamery filmowej. Czy wyglądamy inaczej? Podczas warsztatów poznacie podstawy języka
filmowego oraz zasady pracy z kamerą. Wybierzecie sobie kos umy w kos umerni
i wspólnie nakręcimy krótkie scenki, próbując jak najlepiej pokazać charakter postaci,
jakąś jej cechę.
terminy: lipca i
lipca

3

Warsztaty filmowe Przygoda z filmem dla młodzieży w wieku
- lat, prowadząca Karolina Fordońska
Czym jest scenariusz filmowy? Jak się go tworzy? Jakie są kolejne etapy
powstawania filmu? Na warsztatach dowiecie się, że kino to przede wszystkim
wspaniała przygoda twórcza. Zamienicie się w aktorów filmowych, reżyserów
i operatorów. Nakręcimy kilka ujęć, które następnie zmontujemy w krótki film.
Warunkiem przeprowadzenia warsztatów jest zebranie pełnej grupy
uczestników.
terminy: - lipca (warsztaty dwudniowe) i - lipca (warsztaty dwudniowe)

3

Warsztaty teatralne SIŁAcze dla dzieci w wieku - lat, prowadząca:
Agnieszka Zakrzewska
Czym jest SIŁA? Każdy ją ma, każdy może ją w sobie odnaleźć. Podczas warsztatów teatralnych, wspólnych zabaw i ćwiczeń wokół hasła SIŁA
przygotujemy mini spektakl pod tytułem SIŁAcze. Wykorzystamy energię i pomysłowość każdego z Was. Czerpać będziemy z teatru i z innych dziedzin sztuki,
zainspirujemy się muzyką, ale również sobą nawzajem.
termin: - lipca (warsztaty dwudniowe)

3

Warsztaty teatralne SIŁAcze dla dzieci i młodzieży w wieku
- lat,
prowadząca: Agnieszka Zakrzewska
Czym jest SIŁA? Każdy ją ma, każdy może ją w sobie odnaleźć. Podczas warsztatów teatralnych, wspólnych zabaw i ćwiczeń wokół hasła SIŁA
przygotujemy mini spektakl pod tytułem SIŁAcze. Wykorzystamy energię i pomysłowość każdego z Was. Czerpać będziemy z teatru i z innych dziedzin sztuki,
zainspirujemy się muzyką, ale również sobą nawzajem.
termin: - lipca (warsztaty dwudniowe)

3

Warsztaty teatralne SIŁAcze dla młodzieży w wieku - lat, prowadząca:
Agnieszka Zakrzewska
Czym jest SIŁA? Każdy ją ma, każdy może ją w sobie odnaleźć. Podczas warsztatów teatralnych, wspólnych zabaw i ćwiczeń wokół hasła SIŁA
przygotujemy mini spektakl pod tytułem SIŁAcze. Wykorzystamy energię i pomysłowość każdego z Was. Czerpać będziemy z teatru i z innych dziedzin sztuki,
zainspirujemy się muzyką, ale również sobą nawzajem.
termin: - lipca (warsztaty dwudniowe)

3

Warsztaty teatralno-cyrkowe Teatralne cyrkowanie dla dzieci i młodzieży
w wieku - lat, prowadzące: Alicja Usowicz i Agnieszka Zakrzewska
Chcecie poznać teatr i cyrk od podszewki? Chcecie doświadczyć
aktorstwa, reżyserii, charakteryzacji, klaunady czy innych działań twórczych? Zapraszamy na warsztaty Teatralne cyrkowanie, podczas których przygotujemy mini
e udę teatralno-cyrkową. Naszą opowieść zilustrujemy sztuczkami cyrkowymi,
stworzymy atrakcyjne tło muzyczne. Prowadzące pomogą Wam w pełni wykorzystać drzemiący w każdym potencjał twórczy i ośmielą Was do realizowania pasji.
termin: - lipca (warsztaty dwudniowe)

3

Warsztaty cyrkowe Cyrk przyjechał dla dzieci i młodzieży w wieku - lat,
prowadząca: Alicja Usowicz
Czy wiecie, że żonglowanie wcale nie jest trudne? Spróbujcie żonglerki,
poznajcie też inne triki cyrkowe, żebyśmy razem mogli stworzyć krótki pokaz

cyrkowy. Wspólnie przygotujemy scenografię widowiska i jego oprawę muzyczną.
Nauczycie się żonglowania chusteczkami, piłkami, zachowanie równowagi
na roli-boli i kuli, będziecie kręcić talerzykami i wstążkami. Ktoś z Was zostanie
konferansjerem, ktoś inny – dyrektorem cyrku.
termin: lipca

3

Warsztaty interdyscyplinarne Każdy coś potrafi, czyli fes wal sztuk wszelkich
i osobliwych czasem dla dzieci i młodzieży w wieku - lat, prowadzący:
Erwin Regosz
Dość powtarzania „ja nic nie umiem”! Wszyscy mamy potencjał twórczy
– umiejętności, którymi możemy zainteresować innych. Ktoś umie robić miny
czy pozy, ktoś inny opowiadać historie albo wymyślać scenariusze filmowe; inni
mogą sformować orkiestrę gąb drących się wniebogłosy, przygotować bardzo
krótką jednoaktówkę, wymyślić reguły nowej zabawy, mogą zagrać na typowym
lub nietypowym instrumencie albo zaśpiewać piosenkę. Poznajcie swoje mocne
strony i odkryjcie drzemiące w Was talenty. Na zakończenie nauczymy się afrykańskiej pieśni Jainima, przy śpiewaniu której ciało będzie instrumentem perkusyjnym.
terminy: lipca, lipca, lipca,
lipca, lipca, lipca,
lipca,
lipca,
lipca i lipca

Warsztaty
Warsztaty w ramach projektu Kadra kultury on-line; -

lipca

Nowe przestrzenie dla kultury
Wymuszona przez pandemię zmiana sposobu pracy na tryb zdalny udowodniła,
że wiele przedsięwzięć kulturalnych można organizować, a po części również
realizować, za pośrednictwem internetu. Wielość narzędzi i metod zarządzania
pracą zdalną może jednak przyprawiać o zawrót głowy. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom organizatorów życia kulturalnego, WOAK proponuje cykl warsztatów w ramach projektu Kadra kultury on-line. Projekt dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.
Do udziału zapraszamy kadry kultury, edukatorów, wychowawców świetlic,
pracowników NGO, którzy chcą rozwijać przestrzenie odbioru kultury, zwiększać obecność kultury w życiu społecznym poprzez wykorzystanie narzędzi on-line – wyjaśnia
Weronika Droszcz, autorka i koordynatorska przedsięwzięcia. – Zaproponowane
warsztaty pomogą przenieść część działalności do internetu, nauczą innowacyjnych
metod pracy zdalnej w zakresie animacji i promocji kultury – dodaje. Udział w warsztatach jest bezpłatny!
Projekt składa się z pięciu modułów dotyczących różnych zagadnień związanych
z przygotowaniem, realizacją i promocją przedsięwzięć artystycznych i działań
kulturotwórczych za pomocą narzędzi internetowych. Wszystkie warsztaty

prowadzone są – rzecz jasna – metodami zdalnymi. Projekt rozpoczął w czerwcu
warsztat pod hasłem Elementarz pracy zdalnej, zajęcia poprowadzi Dominik
Pokornowski, kolejne dwa spotkania dotyczą Skutecznego zarządzania on-line,
w którego tajniki uczestników wprowadzi również Dominik Pokornowski, trzecim
– i ostatnim w lipcu – modułem jest cykl trzech Warsztatów z webwri ngu,
które przygotuje i poprowadzi Katarzyna Drewnowska-Toczko.
Po wakacjach Mariusz Kluszczyński przeprowadzi E-trening prezentacji,
wystąpień przed kamerą, zaś Marcin Klawiński zaprasza do Domowego studia
filmowego.
Warsztaty fotografii cyfrowej;

-

lipca

Fotografia artystyczna dla każdego
Po kilkumiesięcznej przerwie WOAK wraca do pracy warsztatowej, która
opiera się na bezpośrednim spotkaniu i wspólnej pracy twórczej pod kierunkiem instruktorów. Już w lipcu Stanisław Jasiński poprowadzi Warsztaty fotografii cyfrowej adresowane do osób zainteresowanych fotografią artystyczną.
Celem zajęć jest zdobycie przez każdego z uczestników umiejętności pozwalających
jak najlepiej wykorzystać możliwości cyfrowych aparatów fotograficznych. Biorący udział
w warsztatach poznają zasady kompozycji obrazu fotograficznego, 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 turystycznokrajoznawczych. W drugiej części prowadzący omówi błędy najczęściej popełniane przez
fotografujących i wskaże, jak tych błędów unikać.
Prowadzący warsztaty Stanisław Jasiński jest fotografikiem, członkiem Związku
Polskich Artystów Fotografików, specjalistą ds. fotografii Wojewódzkiego Ośrodka
Animacji Kultury w Toruniu. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych,
uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Prowadzi
warsztaty i plenery fotograficzne z portretu, archeologii fotografii 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.
Wakacyjne warsztaty fotografii cyfrowej dla młodzieży;

-

lipca

Sztuka fotografii dla nastolatków
O fotografii mówi się często, że jest to najbardziej powszechne medium ze
wszystkich sztuk wizualnych. Fotografią artystyczną zajmować się może każdy, bo
dziś każdy chyba ma przy sobie cyfrowy aparat fotograficzny. W dniach - lipca

w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu odbędą się Wakacyjne
warsztaty fotografii cyfrowej dla młodzieży, które poprowadzi Stanisław Jasiński.
Zajęcia adresowane są do młodzieży w wieku powyżej
lat – osób, które
chcą rozpocząć przygodę z fotografią 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 wymagały one długotrwałej obróbki cyfrowej.
W programie trzydniowego spotkania są zagadnienia bardziej ogólne, m.in. podstawowe zasady kompozycji obrazu fotograficznego, ale też bardziej szczegółowe:
wykorzystanie możliwości aparatu, przygotowanie aparatu i wybór ustawień do
wykonania portretu, fotografii 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 turystycznokrajoznawczych.
Zajęcia poprowadzi Stanisław Jasiński, fotografik, członek Związku Polskich
Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Toruniu. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestnik kilkudziesięciu
wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Prowadzi warsztaty i plenery fotograficzne
z portretu, archeologii fotografii 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.

Konkursy
Ciekawość wirtualna pokonkursowa wystawa fotografii; lipca-

sierpnia

Wirtualna ekspozycja Ciekawości
Od początku lipca można oglądać najciekawsze zdjęcia nadesłane na tegoroczne
Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR Fotografia.
Podobnie jak wiele innych przedsięwzięć kulturalnych, również pokonkursowa
wystawa fotograficzna Ciekawość prezentowana jest w tej chwili wyłącznie
w przestrzeni wirtualnej – na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka
Animacji Kultury w Toruniu.
W konkursie wzięło udział blisko
autorek i autorów – osób amatorsko
uprawiających fotografię artystyczną, które mieszkają, uczą się lub pracują
w różnych zakątkach województwa kujawsko-pomorskiego: Toruniu, Bydgoszczy,
Włocławku, Inowrocławiu, Grudziądzu, Ciechocinku, Lubiczu Górnym, Ko-

walewie Pomorskim, Kruszynie Krajeńskim, Chełmży, Aleksandrowie Kujawskim,
Wagańcu, Biskupicach, Podzamku Golubskim, Osieku nad Wisłą czy Wieńcu.
Jak zawsze, konkursem zainteresowały się także wszystkie grupy wiekowe:
od uczniów szkoły podstawowej po emerytów.
Na konkurs wpłynęło trzysta zdjęć, które na wiele różnych sposobów interpretują zjawisko Ciekawości. Wyboru prac do wirtualnej ekspozycji dokonali
zaprzyjaźnieni z WOAK-iem jurorzy, wybitni artyści i zarazem pedagodzy fotografii: dr hab. Anna Kola – wykładowczyni w Katedrze Plastyki Intermedialnej UMK
i Marek Noniewicz – kustosz Muzeum Fotografii w Bydgoszczy. Spośród autorów
wszystkich zdjęć jurorzy wyłonili laureatów konkursu KATAR Fotografia. Pełna
lista nagrodzonych i wyróżnionych autorów dostępna jest w opisie wystawy.
On-line publikowany jest również katalog tegorocznej wystawy – w serwisie issuu
oraz jako plik pdf wysokiej jakości z możliwością pobrania.

Prezentacja filmów nagrodzonych w konkursie KATAR Film; od

lipca

Nietypowy jubileusz filmowy
Po raz dziesiąty w ramach Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej
Regionu organizowany jest konkurs filmowy. Tegoroczna edycja fes walu jest
wyjątkowa nie tylko ze względu na jubileusz, lecz również z powodu epidemii,
która zmusiła organizatora – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu – do
doraźnej rewizji regulaminu konkursu. W miejsce zaplanowanego na maj finałowego
spotkania w kinowej sali, cały konkurs przeniesiony został do internetu.
W połowie lipca ogłoszone zostaną wyniki Konfrontacji, na które – pomimo
wiosennych perturbacji w życiu społecznym i kulturalnym – wpłynęło
zgłoszeń
z Bydgoszczy, Torunia i innych zakątków województwa kujawsko-pomorskiego.
Nagrodzone filmy prezentowane będą w internecie. Jeśli w przyszłym roku okoliczności będą bardziej sprzyjające, zostaną też zaprezentowane poza
konkursem podczas kolejnej edycji konkursu.
Program tegorocznego KATAR-u filmowego jest zróżnicowany. Wśród nadesłanych na konkurs obrazów są zarówno fabuły, jak i dokumenty. Nie zabraknie
też wideoklipów i animacji. Jak zawsze, twórcy najciekawszych filmów zostaną
nagrodzeni, w tym roku jurorami są: Karolina Fordońska (reżyserka, scenarzystka
i producentka filmowa, specjalistka ds. filmu w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu), Klaudiusz Chrostowski (reżyser i scenarzysta, autor
nagradzanego na wielu fes walach dokumentu Call me Tony) i Remigiusz Zawadzki (filmowiec, operator telewizyjny i filmowy, reżyser, scenarzysta i producent,
kierownik pracowni FILM/KINO w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy).
Oczywiście jurorzy jak zwykle swój werdykt rzeczowo i dogłębnie uzasadnią, nagrania
ich wypowiedzi będą towarzyszyły internetowym projekcjom.

Spotkania i wykłady
Wykłady on-line z cyklu Sztuka fotografii; lipca-

sierpnia

Fotograficzne reminiscencje pandemii
Od kwietnia na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury
w Toruniu publikowane są kolejne wykłady Stanisława Jasińskiego z cyklu Sztuka
fotografii. Pierwszy odcinek nawiązuje w pewnym sensie do aktualnej sytuacji, kolejne
zaś są zaproszeniem do podróży w przeszłość.
Fotografia już w chwili powstania przed blisko dwustu laty stała się jednym
z istotnych źródeł wiedzy o świecie. Od dawna jej wartość dostrzegają również
historycy. Jednak, podobnie jak inne dokumenty archiwalne, fotografia musi być
właściwie interpretowana i umieszczana w kontekście czasów, w których powstała.
W wykładzie Pandemia grypy hiszpanki w ówczesnej fotografii interpretacji
dokumentalnych zdjęć z czasów pandemii (lata
) dokonuje Stanisław
Jasiński. Chociaż minęło ponad sto lat, te nad wyraz wymowne zdjęcia wydają
się bardzo aktualne…
Punktem wyjścia rozważań jest analiza zjawiska epidemii, etapów rozprzestrzeniania się choroby na kolejne kraje. Stanisław Jasiński umieszcza fotografie pokazujące różne aspekty życia w dobie pandemii w koniecznym dla pełnego
zrozumienia obrazów kontekście historycznym. Obok zdjęć ze szpitali są też obrazy
pokazujące konsekwencje rozprzestrzeniania się grypy – niektóre poruszające, inne
wieloznaczne. Prowadzący przypomina na zakończenie, że cennym dla historyków
dokumentem fotograficznym może być każde zdjęcie, zachęcając tym samym
swoich słuchaczy do nieustannego poszukiwania jak najciekawszych kadrów.
Kolejną propozycją jest zaplanowany na marzec, ale nigdy „na żywo” przed
publicznością niewygłoszony wykład Hermann Spychalski – pierwszy toruński
fotoreporter. Bohater filmu urodził się pod koniec XIX wieku w zachodniej Wielkopolsce, ale w roku
na stałe zamieszkał w Toruniu. Z miastem był związany przez
cały okres międzywojenny i podczas niemieckiej okupacji – do roku
, gdy słuch
o nim całkowicie zaginął. Prowadził zakład fotograficzny w centrum miasta, na rogu
ulic Szerokiej i Strumykowej. W jego atelier powstawały portrety torunian
(specjalizował się szczególnie w portretach dzieci), zdjęcia okolicznościowe czy
pamiątkowe. Od
roku Hermann Spychalski był starszym cechu fotografów.
Równolegle przez blisko ćwierć wieku jako fotoreporter dokumentował życie
ówczesnej stolicy Pomorza. W kadrach zatrzymywał wydarzenia podniosłe
i wyjątkowe, ale również codzienność mieszkańców i odradzającą się państwowość
II Rzeczpospolitej, co w pełni uzasadnia zawarte w tytule wykładu określenie
pierwszy toruński fotoreporter.
W ramach cyklu Historia fotografii opublikowane też zostały dwa pierwsze
odcinki prezentujące ewolucję aparatu fotograficznego. Według starogreckiej le-

gendy – zaczyna tę opowieść Jasiński – pewien człowiek miał niewielką dziurę w ścianie
swojego domu i któregoś dnia w wyciemnionym pomieszczeniu na przeciwległej ścianie
zobaczył dziwny obraz przestrzeni przed swoim domem. Osobliwy dlatego, że odwrócony
„do góry nogami” i odwrócony stronami.
Zjawiska fizyczne leżące u podstaw działania camera obscura opisał w Optyce
grecki matematyk Euklides (
p.n.e.). Pierwszy opis wykonania i zastosowania
camera obscura dał w
r. Alhazen czyli Ibn al-Hajtam z Basry w dziele naukowym
Al-Manzir. Zainteresowanie urządzeniem powróciło w dobie Odrodzenia. W
r. Leonardo da Vinci opisał udoskonaloną ciemną skrzynkę, w
r. Girolamo
Cardano zaopatrzył camera obscura pojedynczą soczewką skupiającą, a w
r. Danielo Barbaro podał pierwszy opis przesłony. W
r. drukiem ukazało
się przełomowe dzieło Johannesa Kepplera Ad Vitellionem paralipomena
(Astronomiae pars op ca), zawierające między innymi szczegółowy opis camera
obscura. W połowie XVII w. urządzenie udoskonalono przez zaopatrzenie go
w zestaw soczewek i lustro odwracające obraz. W tej postaci wynalazek wzbudził
natychmiast zainteresowanie ówczesnych rysowników, malarzy i grafików
(m.in. Johannesa Vermeera). W
r. pojawiła się camera obscura z obiektywem
i tubusem zamiast stałej przedniej ściany.
Pod koniec XVIII w. pojawiły się opisy doświadczeń badających efekt fotochemiczny, czyli zjawisko zmiany barwy niektórych substancji chemicznych pod
wpływem światła. Szybko wynalazców zaczęła zaprzątać idea rejestracji optycznego
obrazu z camera obscura przy pomocy reakcji chemicznych. Osiemnastego sierpnia
r. współpracujący ze sobą wynalazcy: fizyk Joseph Nicéphore Niépce i malarz
Louis Jacques Mandé Daguerre na posiedzeniu Akademii Nauk i Sztuk Pięknych
w Paryżu oficjalnie ogłosili wynalazek dagerotypii. Dzień ten przyjmuje się jako datę
narodzin fotografii.
Uzupełnieniem wykładu jest krótki film instruktażowy, w którym Stanisław
Jasiński pokazuje, jak z materiałów dostępnych w każdym domu zbudować najprostszy aparat fotograficzny, czyli camera obscura. Miłośnicy eksperymentu
mogą dzięki temu urządzeniu wykonywać niebanalne i niepowtarzalne fotografie
otworkowe.
Tematem kolejnego wykładu jest szczytowe osiągnięcie techniki fotograficznej przełomu XIX i XX wieku – kamera atelierowa oraz dedykowane do niej
obiektywy. Widzowie dowiedzą się, w jaki sposób ówczesny fotograf przygotowywał swoje urządzenie do pracy: uzbrajał kamerę w obiektywy, instalował
materiał światłoczuły. Część wykładu poświęcona jest właśnie obiektywom
fotograficznym. Stanisław Jasiński prezentuje niektóre eksponaty ze swojej
kolekcji na czele z niedoścignioną wciąż konstrukcją Paula Rudolpha z
roku
– czterosoczewkowym Tessarem. Równolegle z ewolucją optyki fotograficznej
przebiegał rozwój techniki fotochemicznej. Doskonalono materiały światłoczułe, dzięki czemu zdjęcia coraz wierniej odzwierciedlały obraz świata, a końcowy
efekt wynikał coraz bardziej ze świadomych decyzji fotografa, uniezależniając się
od przypadku.
Wszystkie wykłady przygotował Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor
fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii

WOAK. W latach
był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
ZPAF, pełnił funkcję przewodniczącego a następnie członka Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej, obecnie jest sekretarzem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF
. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu
wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Znawca historii fotografii oraz
kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną
sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne w Fotografii,
Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem
i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota,
Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha.

