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Szanowni CzytelniCy!

Zakończyliśmy miniony rok i rozpoczęliśmy nowy, stosując 
się do rygorów wynikających z troski o samych siebie i in- 
nych, a więc podejmując w trybie zdalnym kolejne przed- 

sięwzięcia z dziedziny edukacji kulturalnej i wspierania artystów 
amatorów. Mając poczucie, że w ten sposób zarazem nie zanied- 
bujemy celów naszej działalności i chronimy siebie nawzajem, 
łagodzimy żal, że się nie spotykamy, jak przez lata… Mając na wi- 
doku koniec pandemii, a przynajmniej zminimalizowanie zagrożeń, 
myślimy o powrocie do tego, co było… Zadajemy sobie pytanie czy 
powrót jest możliwy… Połamały się rytmy naszych działań, za- 
trzymujemy się przed wielu niewiadomymi. Wymagają one rzetelnego 
przemyślenia i przepracowania naszej twórczej obecności w obsza- 
rach życia kulturalnego. Nie wiemy kiedy będziemy mogli re- 
aktywować to, co zatrzymaliśmy najpierw w marcu a potem 
w październiku. Mamy jednak czas na to, aby wyobrazić sobie 
siebie po pandemii, niezależnie od tego czy reaktywacja będzie 
skokowa czy stopniowa. Być może należy przewartościować cele 
i formy działań. Wtedy czas ograniczeń czy zamknięcia przyniesie 
nam… pożytek.

Stosując się do zakazów i zaleceń, w Wojewódzkim Ośrodku 
Animacji Kultury w Toruniu przygotowaliśmy dla dzieci, młodzieży 
i rodzin na styczeń i kolejne tygodnie wiele propozycji zajęć 
online. Jesteśmy otwarci na problemy osób zajmujących się 
amatorsko teatrem, muzyką, fotografią, filmem, plastyką. Formując 
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nasze propozycje, pożytkowaliśmy doświadczenia z pracy zdalnej. 
Te doświadczenia upewniają nas, że zajęcia online mogą być nie 
mniej efektywne, aniżeli w kontakcie bezpośrednim prowadzących 
i uczestników. Nie tylko przedstawiamy w Biuletynie naszą ofertę 
– a zaznaczamy: jesteśmy otwarci na sugestie, wskazówki i oczeki- 
wania uczestników życia kulturalnego – ale i dzielimy się uwagami 
na temat działalności kulturalnej w trybie zdalnym. Jesteśmy 
przekonani, że gdy znikną ograniczenia, w większym stopniu niż 
przed pandemią będziemy korzystali z form pracy online, z nagrań 
– i na pewno nowe znaczenie będziemy nadawali spotkaniom, które 
niezmiennie uważamy za najważniejsze w tym, czym w instytu- 
cjach kultury się zajmujemy.

        Kamil Hoffmann 
        Jerzy Rochowiak
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NieskończoNy koNtekst sztuki

\\ Kamil Hoffmann

W 
ubiegłym roku wiele instytucji kultury musiało nagle 
zmienić sposób funkcjonowania i dostosować się do 
warunków „pandemicznych”. Chociaż internet i rzeczy- 

wistość wirtualna rozwijane są w od kilku dekad, dopiero o- 
koliczności związane z lock-downem, zamknięciem nas wszyst- 
kich w domach, gwałtowne zwiększyły obecność tych technologii 
w codziennym doświadczeniu każdego pokolenia. Uczniowie 
uczestniczyli w zdalnych lekcjach, łącząc się z nauczycielem ze swoich 
domów za pośrednictwem internetu. Gdy tylko było to możliwe, 
zdalnie pracowaliśmy, zdalnie również uczestniczyliśmy w kulturze…

Pierwsze próby przedefiniowania modelu swojej działalności 
niektóre instytucje kultury podjęły już w drugim tygodniu lock- 
-downu. W internecie zaczęły się pojawiać retransmisje (a z czasem 
również transmisje na żywo) koncertów i spektakli, filmowe nowości 
zamiast do kin, od razu trafiały do serwisów VOD. Za pośrednictwem 
internetu muzea zaczęły udostępniać swoje zbiory, a galerie – 
wystawy. Wirtualne ekspozycje przybierały różną postać. Wygodne 
w przeglądaniu, ale mało efektowne formalnie są pokazy slajdów. 
Oglądaną w wersji cyfrowej pracę można na ekranie zatrzymać 
na dłużej, można też powiększyć interesujący nas fragment. 
Jednak przewijanie kolejnych obrazków szybko zaczyna nużyć. 
Niektóre galerie wykorzystują atrakcyjne w formie wirtualne 
spacery po wystawach. Mogą to być zarówno filmy, w których 
kamera niejako „zwiedza” w naszym imieniu zawieszoną w galerii 
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wystawę, jak i angażujące odbiorców prezentacje multimedialne, 
wymagające od oglądającego różnych interakcji – najczęściej wyboru 
własnej kolejności przeglądania prac. Każda z tych form, chociaż 
realizowana w przestrzeni internetu, z założenia ma imitować (lub 
zastępować) tradycyjną działalność wystawienniczą. Dlatego zasadne 
wydaje się mówienie o tym, że publiczność w wirtualny sposób 
odwiedzała galerie. Być może jednak już niedługo to galerie sztuki 
będą odwiedzały swoją publiczność. Być może nie zdajemy sobie 
sprawy z przełomu, który – znów: „być może” – dokonał się 
w 2020 roku. Wpływ internetu na nasze codzienne życie, codzien- 
ne doświadczenie sukcesywnie wzrastał od ponad dekady, ale tak 
nagłe przyspieszenie, jak to wymuszone przez pandemię korona- 
wirusa, nie miało dotąd precedensu. Na przestrzeni kilku tygodni 
dokonała się zmiana paradygmatu, gdyż internet z medium służące- 
go przede wszystkim komunikacji stał się w praktyce środowiskiem 
życia, przestrzenią, w której zorganizowana jest większa część na- 
szego życia, cała nasza publiczna codzienność zarówno w sferze 
zawodowej (tzw. praca zdalna), jak i prywatnej (zakupy i rozrywka).

W 1522 roku w Wittemberdze protestancki teolog Andreas 
Karlstadt ogłosił traktat Von abtuhung der Bylder. Wydarzenie to 
stało się początkiem reformacyjnego ruchu ikonoklastycznego, który 
istotnie wpłynął na rozwój nowożytnego malarstwa. Narodziny 
obrazu jako samodzielnego i samowystarczalnego dzieła sztuki, 
wyobrażenia jako wyobrażenia opisuje Victor Stoichita w eseju 
Ustanowienie obrazu. Autor wskazuje m.in., iż protestancki ruch 
przeciwko obrazom mimochodem uformował zachodnie myślenie 
o tym, czym jest sztuka, jak ją zdefiniować: Przedstawiając problem 
sztuki za pomocą takich terminów jak funkcja, recepcja i kontekst, krytyka 
protestancka tworzy w sposób dialektyczny nowoczesne pojęcie sztuki.

Zgodnie z postulatami protestanckich teologów usunięte z kościo- 
łów obrazy trafiały do rąk swoich fundatorów (albo ich spadkobier- 
ców) i często były eksponowane w prywatnych domach. Tak można 
wyjaśnić powstanie i rozwój gabinetu – niewielkiego pomiesz- 
czenia służącego lekturze i spotkaniom służbowym, ale również 
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Marianna Piątkowska, Ciekawość.
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przechowywaniu kolekcji. W Słowniku terminologicznym sztuk 
pięknych czytamy, iż gabinet w architekturze pałacowej czasów nowo- 
żytnych był często nazwą pokoju ze zbiorami przedmiotów sztuki… i dalej: 
w muzealnictwie terminem gabinet określa się wydzielone specjalnie zbiory 
w większych muzeach… (Gabinet Rycin, Graficzny, Numizmatyczny). Jak 
z kolei zauważa Victor Stoichita: Przestrzeń gabinetu stanowi prze- 
ciwieństwo świata, podobnie jak obraz, dzięki ramie, stanowi prze- 
ciwieństwo wszystkiego, co nie jest obrazem. Zatem to arystokratyczny 
(a w kolejnych wiekach także burżuazyjny) gabinet można uznać 
za najstarszą formę przestrzeni ekspozycyjnej, w której można 
kontemplować kolekcję sztuki. Ów aspekt kolekcjonowania zdaniem 
autora jest równie istotny dla ustanowienia nowożytnego obrazu, jak 
sama przestrzeń gabinetowa. Oba elementy ukształtowały bowiem 
nowy kontekst dla obrazów. I właśnie zmiana kontekstu datowana 
na przełom XVI i XVII wieku była według autora najbardziej 
przełomową zmianą w myśleniu o sztuce: W stosunku do innych relacji 
kontekstowych znanych z historii sztuki (cykli fresków, ołtarzy szafias- 
tych itd.) relacja powstająca wewnątrz galerii jest szczególna z tego 
względu, że tłem każdego wyobrażenia (stanowiącego w chwili powsta- 
nia odrębną całość) jest zespół innych dzieł i może stać się ono „figurą” 
po to, aby za chwilę zmienić się w „tło”. Współczesną odmianą gabine- 
tów są często galerie sztuki i muzea, które w swojej przestrzeni u- 
dostępniają zwiedzającym starannie przygotowane i zakomponowane  
ekspozycje. Kluczową rolę w kreowaniu relacji kontekstowych 
w obrębie wystawy pełni rzecz jasna jej kurator. Przełom związa- 
ny z przeniesieniem ekspozycji w przestrzenie internetu polega 
właśnie na stworzeniu zupełnie nowego kontekstu dla pre- 
zentowanych prac, którym są sieciowe interakcje w mediach 
społecznościowych, a nawet cała – z perspektywy pojedynczego 
człowieka niepoznawalna, wręcz nieskończona – zawartość 
internetu. Być może w nieodległej przyszłości właśnie rok 2020 
będzie uznawany za granicę pomiędzy „starym” i „nowym” kon- 
tekstem dzieła sztuki – eksponowaną w przestrzeniach wystawien- 
niczych, „gabinecie” kolekcją materialnych obrazów, rzeźb itp. 
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i zestawem plików udostępnionym w internecie, masowo ko- 
mentowanym i remiksowanym.

Za Victorem Stoichitą można przyjąć, że obraz rozumiany 
jako przedmiot – wytwór artysty – nie uległ zasadniczej zmianie. 
Autor Ustanowienia obrazu zauważa bowiem: Najstarsze flamandz- 
kie gabinety kolekcjonerów, pochodzące z pierwszych dziesięcioleci 
XVII wieku, często ukazują zgromadzone pośrodku galerii ołtarze bądź 
tryptyki, których kościelne pochodzenie nie pozostawia wątpliwości. 
Rosnąca majętność mieszczan związana z rozwojem handlu daleko- 
morskiego – zarówno z Indiami, jak i odkrytą zaledwie przed stule- 
ciem Ameryką – pozwoliła bogacącym się mieszkańcom protestanc- 
kiej Północy na pielęgnowanie swojego zamiłowania do sztuki. 
Właśnie dzięki tym kolekcjonerom w pełni mogły się rozwinąć 
talenty holenderskich mistrzów: Rembrandta, Fabritiusa, Vermeera 
i de Hoocha. Skoro istotą ówczesnego przełomu nie była zmiana 
medium (nadal na podobrazie nakładano farby), ale nowy kontekst, 
w którym znalazły się te same albo podobne obiekty artystyczne, 
być może współczesna zmiana sposobu odbioru sztuki też dotyczy 
raczej jej kontekstu, nie zaś rozwiązań technologicznych. Od czasów 
Fluxusu w galeriach – „gabinetach” obecna była przecież twór- 
czość wideo, a później również sztuka cyfrowa. Jednak wciąż 
tkwiła ona w nowożytnym, wyrosłym na reformacji kontekście. 
Najtrudniejsze do przezwyciężenia wydają się przyzwyczajenia 
odbiorców sztuki. Przychodzenie do budynku galerii, oglądanie wys- 
taw i udział w wernisażach to – wypracowane niekiedy z ogromnym 
wysiłkiem działów edukacji – nawyki publiczności. Wymuszone 
przez pandemię zamknięcie wszystkich i wszystkiego stało się silnym 
impulsem do przezwyciężenia dawnych przyzwyczajeń. Budowanie 
nowych zapewne jeszcze potrwa, ale trendu, który został kilka lat 
wcześniej zapoczątkowany, a w roku 2020 gwałtownie przyspie- 
szył, już raczej nie da się odwrócić.

Przez pewien czas obie formy będą funkcjonowały w życiu 
artystycznym równolegle, ale wraz ze wzrostem uczestnictwa 
w życiu społecznym reprezentantów pokolenia Z (osób urodzo- 
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Zofia Nocna, Co to?
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nych na przełomie tysiącleci) i kolejnych, młodszych generacji 
model galerii – „gabinetu” będzie się stawał coraz rzadszy. Ostatecz- 
nie być może całkiem zaniknie, gdy uznany zostanie za anachronizm.

W roku 2021 nastąpić powinno pełne otwarcie sal wystawien- 
niczych i muzeów dla zwiedzających. Na pewno wielu wyposzczo- 
nych miłośników sztuki powróci do aktywnego oglądania wys- 
taw, kontemplacji w ciszy i skupieniu. Równocześnie świadomość, 
że możliwa jest inna forma prezentowania wystaw na pewno 
wpłynie na zachowania zarówno publiczności, jak i artystów. 
W tej ostatniej grupie swego rodzaju pionierami na pewno mogą 
być twórcy wykorzystujący nowoczesne technologie cyfrowe: artyści 
wideo i fotograficy. Właśnie na przykładzie fotografii cyfrowej 
najłatwiej można porównać wystawy stacjonarne i wirtualne, 
wskazać zalety i wady każdej z form. Okazją do tego może być 
pokonkursowa wystawa fotograficzna Ciekawość zorganizowana 
przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu w ramach 
XXIX Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu 
KATAR. Ekspozycję w formie wirtualnej można oglądać na stronie 
internetowej Ośrodka (www.woak.torun.pl). Od grudnia 2020 roku 
w Galerii Spotkań przy ul. Szpitalnej 8 prace prezentowane są 
w postaci odbitek – wydruków; oczywiście publiczności zostaną one 
udostępnione, gdy przestanie obowiązywać ograniczenie działalności 
galerii. 

Najistotniejszą i nazbyt często lekceważoną przez publiczność 
różnicą pomiędzy odbitką na papierze a wyświetlonym na ekranie 
zdjęciem cyfrowym jest rodzaj światła, które dociera do oglądającego. 
W przypadku obrazu cyfrowego, oglądanego na ekranie jest to 
światło bezpośrednie, w przypadku odbitki albo wydruku – światło 
odbite. Chociaż każdy z nas inaczej widzi świat, w sali ekspozycyj- 
nej galerii sztuki przy dobrze zaaranżowanym oświetleniu wszyscy 
mogą oglądać taki sam obraz. Oczywiście, to samo zdjęcie 
pokazane w innym miejscu może wyglądać zupełnie inaczej. 
Natomiast wyświetlając zdjęcie na ekranie mamy wręcz pewność, 
iż widzimy niepowtarzalną wariację na temat owego zdjęcia (ale 
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być może całkowicie niezgodną z pierwotną intencją autora). Ten 
aspekt wydaje się szczególnie istotny w przypadku fotografii 
barwnej, w której kolor i odcień tonalny odgrywają ważną rolę.  
Jednak również w fotografii czarno-białej ważnym elementem 
artystycznego wyrazu jest kontrast walorowy i przestrzeń szarości 
pomiędzy czernią i bielą. Ekrany smartfonów i komputerów mogą 
zdecydowanie zniekształcać obraz będący pierwotnym, autorskim 
zamysłem fotografa.

Zaletą odbitek papierowych, szczególnie powiększeń, jest możli- 
wość płynnego przechodzenia podczas oglądania pracy od ogółu 
do szczegółu. Najpierw zazwyczaj patrzymy na całość, następnie 
uwagę naszą przyciągają silne punkty kompozycji, następnie prze- 
szukujemy obraz w poszukiwaniu coraz mniej wyrazistych detali, 
a przecież to one często są najistotniejsze dla odczytania zawartej 
w zdjęciu anegdoty. Na ekranie smartfona takie szczegóły mogą 
całkowicie umknąć oglądającym. Nie można też zapominać, że jed- 
nym ze znaczących elementów obrazu, plastycznego przedstawienia 
na płaszczyźnie, jest rozmiar. Inaczej oglądane są miniatury i małe 
zdjęcia, inaczej zaś prace wielkoformatowe. To zastrzeżenie nie doty- 
czy jednak prac na ekspozycji Ciekawość, gdyż rozmiar wszystkich 
zdjęć został ujednolicony podczas przygotowywania odbitek 
na wystawę stacjonarną.

Pomimo wielu niedogodności, prezentacja sztuki w internecie 
ma też doniosłą technologiczną przewagę: jest dostępna na całym 
świecie, chociaż nie znaczy to wcale, że obejrzy ją znacząco większa 
liczba osób niż podczas wizyty w tradycyjnej sali ekspozycyjnej. 
Aby potencjał drzemiący w możliwościach internetu został w pełni 
wykorzystany, warto każdą wystawę wpisywać w kontekst szerszy 
niż ona sama. Ponieważ jednak przełom dopiero następuje, każde 
takie działanie odbywa się nieco po omacku i w gruncie rzeczy nie 
da się przewiedzieć, jaką formę przyjmą ekspozycje sztuki 
w przyszłości. Nie ulega jednak wątpliwości, że będzie ona zupełnie 
inna niż nasze dotychczasowe doświadczenia wizualne (a także 
foniczne i haptyczne…).
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W iNstytucji kultury poprzez ekraN

\\ jerzy rochowiak

Już w drugiej połowie marca instytucje kultury zmieniły formy 
pracy: ponieważ niemożliwe były spotkania twarzą w twarz, 
korzystały z mediów elektronicznych. Niemal do wakacji 

i od końca października widujemy się i odczytujemy wiadomości na  
ekranach, słyszymy się w głośnikach. Formy pracy zdalnej w insty- 
tucjach kultury są różnorakie. Obejmują m.in. zajęcia on-line, wirtualne 
zwiedzanie, prezentacje nagrań, również streamingowe.

Najbardziej zbliżone do zajęć w salach, z udziałem prowadzącego 
i uczestników, są zajęcia za pomocą takich narzędzi, jak Zoom, 
Google Meet, Teams. Prowadzący i uczestnicy kontaktują się w tym 
samym czasie, choć znajdują się w różnych miejscach, czasem bar- 
dzo od siebie oddalonych. 

Wojewódzki Ośródek Animacji Kultury w roku 2020 zrealizował 
dofinansowane w ramach programu Kultura w sieci zadanie Kadra 
kultury on-line. Autorka projektu Weronika Droszcz przygotowała 
przedsięwzięcie, zakładając, że zajęcia on-line będą interaktywne, a 
więc będą dialogiem prowadzących i uczestników. Obecni przed 
ekranami pracowali w ogromnym skupieniu, skoncentrowani wyłącz- 
nie na przedmiocie zajęć, których program był skondensowany, 
niemal esencjonalny. A jednak każde zagadnienie zostało przed- 
stawione wyczerpująco. Każdą wątpliwość można było wyjaśnić pod- 
czas rozmowy czy dyskusji. Tryb zdalny nie był przeszkodą w wy- 
posażaniu uczestników warsztatów w umiejętności praktyczne. 
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Uczestnicy ugruntowywali je i rozwijali, samodzielnie wykonując za- 
dania, które następnie były omawiane przez prowadzącego zajęcia. 

A zatem wiemy, że prowadzone zdalnie warsztaty i szkolenia 
wymagają syntetycznego ujęcia, kondensacji programu. Wiemy 
również, że by podejmować się edukacji kulturalnej w trybie zdal- 
nym, trzeba dysponować odpowiednim sprzętem oraz dostępem 
do internetu zapewniającym pracę bez zakłóceń. Nawet najkrótsze 
przerwy z przyczyn technicznych czy organizacyjnych rozpraszają, 
są stratą cennego czasu. Nie zawsze wystarczą kamera i głośnik 
w komputerze… Należy zadbać o oświetlenie. Jak mówili pod- 
czas warsztatów Domowe studio filmowe Wojciech Budny i Marcin 
Klawiński, można wykorzystać światło słoneczne, najlepiej odbite 
od ekranu, choćby z arkusza białego papieru. Może się okazać, że bę- 
dą potrzebne niewielkie lampy studyjne. Należy zadbać o ustawienie 
kamery, najlepiej na wysokości oczu – patrzeć w obiektyw. Ważny 
jest wygląd, zarówno prowadzącego zajęcia, jak i uczestników. 
Naturalnie, konieczne jest zadbanie o tło. Ważne jest nagłośnienie, 
z pewnością przyda się niewielki mikrofon.

Techniczne zaawansowanie sprzętu współgra z celami, które 
chce się osiągnąć. Dla nawiązania kontaktu, przekazania wiado- 
mości wystarczy sprawny laptop i smartfon. Jednak, by podjąć 
złożoną problematykę szkolenia, potrzeba sprzętu o wysokich 
parametrach.

Każdy, kto prowadzi zajęcia on-line, musi być do nich starannie 
przygotowany, jak do każdego wystąpienia przed kamerą. Jak mówił 
podczas warsztatów E-trening prezentacji i wystąpień przed kamerą 
Mariusz Kluszczyński, kto występuje w telewizji musi przede wszystkim 
wiedzieć, co chce powiedzieć. Musi po prostu być doskonale przygotowany 
merytorycznie. Zgodnie z jego wskazówkami, przygotowując się do 
wypowiedzi czy zajęć, dobrze jest spisać na kartce plan wypowiedzi, 
ale… na tę kartkę spoglądać tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Przed 
kamerą liczy się każde wypowiedziane zdanie, dłuży się każda pauza… 

Czas jest ściśle określony, choć zdarza się, że zajęcia trwają dłużej 
niż planowano.
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Nagrywaliśmy prezentacje  z cyklu Sztuka fotografii i Home 
recording. Wiemy, że nie wystarczy mówić, choćby najciekawiej. 
Trzeba pokazać: zdjęcia, artefakty, sprzęt, czynności… Wiemy, że trze- 
ba zadbać o każdy szczegół: o każdy drobiazg, który uchwyci kamera, 
o każdy dźwięk… Nie wystarczy starannie się przygotować do na- 
grania, należy nagrać wersję próbną, jeszcze lepiej dwie lub trzy. 
Można też zmontować jedno nagranie – film z kilku wersji. Można 
posłużyć się darmowymi programami iMovie (Apple) i Windows 
Movie Maker, by usunąć pauzy, chrząknięcia, zbędne gesty, ruchy… 
Aplikacje te umożliwiają dodawanie podkładu muzycznego, czołówki, 
rozmaitych efektów montażowych.

Nie wolno zapominać, że umieszczając materiały w sieci, musimy 
rygorystycznie przestrzegać przepisów prawa, zwłaszcza prawa 
autorskiego! 

Zarówno zajęcia on-line, jak i nagrania muszą być niebanalnie 
pomyślane, zajmujące, rzetelnie opracowane, atrakcyjne. Mają bo- 
wiem ogromną konkurencję w sieci. Oczywiście, instytucje kultury 
adresują swoje propozycje do osób zainteresowanych kulturą, 
kierujących uwagę ku wybranym jej dziedzinom. Niemniej, w ostat- 
nich miesiącach możliwości wyboru internetowych zajęć czy 
prezentacji bardzo się powiększyły. Ba, to, co w marcu czy kwiet- 
niu wydawało się pociągające już w grudniu nierzadko okazywło 
się… swobodną improwizacją…

Większość przedsięwzięć podejmowanych w instytucjach kultury 
służy spotkaniom w obszarze określonym przez wydarzenia 
kulturalne. Jesteśmy stęsknieni takich spotkań. Z pewnością będą 
one podstawową formą naszych działań. Myślę jednak, że kiedy skoń- 
czy się pandemia, kiedy nie będziemy zmuszeni do sanitarnej ostrożno- 
ści w przestrzeni publicznej, w kontaktach z innymi, nie za- 
niechamy form pracy on-line i nagrań. 

Przed ekranami możemy się spotykać, przebywając w róż- 
nych miejscach, także w różnych krajach. Cel warsztatów czy szkoleń 
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można osiągnąć w czasie krótszym, aniżeli udając się na zajęcia 
w określone miejsce, w określonym czasie. Formy on-line będą 
więc alternatywą dla spotkań twarzą w twarz. Nagranie prezentacji 
pozwala na zapoznawanie się z nią w dowolnym czasie i miejscu, na 
zatrzymanie się w wybranych fragmentach, na powrót do tego, 
co wyjątkowo ciekawe albo niejasne. Być może więc spotkania, wykła-
dy będą odbywały się w salach, z udziałem zainteresowanych i na- 
grywane, opracowywane i pokazywane w internecie. W spotkaniach 
twarzą w twarz może brać udział ograniczona liczba osób, nagrania 
może obejrzeć każdy. Oczywiście, nie wszystkie przedsięwzięcia, 
zwłaszcza w sferze edukacji kulturalnej, można – i warto – realizować 
w formie zdalnej! Pomimo możliwych interakcji trudno spodziewać 
się, że będą efektywne warsztaty on-line, których uczestnicy są 
aktywni ruchowo, przemieszczają się w sali, gdy niezbędna jest 
współpraca wszystkich osób w grupie.

Myśląc o bliskiej i dalszej przyszłości warto wykorzystać czas 
pandemii, by skompletować narzędzia do zajęć on-line i nagrań. 
Będą długo użyteczne. Warto też zdobywać doświadczenie w tych 
formach pracy – i traktować je jako komplementarne do innych.

Sieć internetowa jest przestrzenią wielu wydarzeń kulturalnych. 
I należy powiedzieć, że bez nich w formie on-line życie kulturalne 
byłoby uboższe, choć też nie wszystkie je wzbogacają…

Naturalnie, pracując w trybie zdalnym, spędzamy przed ekra- 
nami dużo czasu, pewnie zbyt wiele. Każdy musi sobie sam go dozo- 
wać, by uniknąć wszystkiego, co określę jako ekranowe zagrożenia, 
by nie być… ekranowcem. Bez ekranu jednak dzisiaj ani rusz… 
Niezbędny jest umiar, zapewniający równowagę w rodzajach na- 
szych zajęć. 
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Ku równowadze

\\ Grzegorz kaźmierski

Jesienią ubiegłego roku w Toruniu, nad ulicami Królowej Jadwigi 
i Szeroką między kamienicami zawisło sześć rzeźb autorstwa 
Jerzego JoTki Kędziory. Wystawa w przestrzeni miejskiej powsta- 

ła z inicjatywy artysty i Fundacji Art&Balance. Zaprezentowane 
rzeźby stanowią przekrój twórczości artysty. Figury, które uzupełnia-
ły toruńskie ulice pochodzą z cykli Bieguni, Małe akrobatki, Groteska 
transformacji oraz z najnowszej serii poświęconej herosom sportu.

Twórczość Jerzego Kędziory to uderzenie w człowieka. Wy- 
sportowane, smukłe i umięśnione figury tworzą obraz silnej jednost- 
ki. Jednostki, która podejmuje wyzwanie przejścia i odnalezienia się 
w nowej rzeczywistości. Ku równowadze to wystawa, która stanowi 
bodziec do refleksji i dialogu. Na przełomie lat 80. i 90. była to próba 
przejścia transformacji politycznej i gospodarczej. Organizatorzy 
wystawy uzupełniają: Zawsze po traumie potrzebujemy powrotu do 
wspólnoty, poczucia, że jesteśmy razem, że możemy liczyć na wzajem- 
ne wsparcie, że jest w nas siła, i poczucie, że uda nam się pokonać 
pojawiające się przeciwności.

Dzięki  uszlachetnieniu przestrzeni publicznej poprzez zdo- 
bienia, rzeźby, instalacje, malowidła i wszystko, co mieści się 
w pojęciu estetyzacji miejskiej, przypadkowi przechodnie mogą 
w niewymuszony sposób zetknąć się z klasyczną definicją piękna. 
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Sztukę Kędziory w przestrzeni publicznej cechują przede wszyst- 
kim dwie funkcje. Pierwszą z nich jest estetyzacja, czyli dekorowa- 
nie. To w nią uzbrojone są rzeźby Kędziory, które prowokują 
do podniesienia czoła i objęcia ich spojrzeniem. Inną istotną i widocz- 
ną u artysty tendencją jest uczynienie symbolicznego miejsca dla 
grup wykluczonych. Grupą wykluczoną dla Kędziory staje się 
współczesne społeczeństwo, które musi stanąć do walki o kondy- 
cję psycho-duchową w czasach pandemicznej izolacji. Twórczość 
Jerzego Kędziory łączy obie funkcje. Rzeźby wypełniają przestrzeń 
publiczną, wzbudzając zachwyt i zdumienie obserwujących. Wystawa 
Ku równowadze aktywizuje oglądających, a co za tym idzie – prowokuje 
dyskusję społeczną. Nikt nie może przejść obojętnie pod rzeźbami, 

Rzeźba Jerzego Kędziory zawieszona nad ulicą Szeroką w Toruniu.
Fot. Stanisław Jasiński
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które na pierwszy rzut oka ważą setki kilogramów, a jednak górują 
nad ulicą z lekkością i gracją akrobaty.  

Fascynująca staje się lekkość rzeźb. Oto widzimy masywne, 
metalowe, o wymiarach postaci ludzkich, w proporcji 1:1, rzeźby. 
Jednak pod metalową powłoką kryje się perfekcyjnie wyważony 
szkielet z włókna węglowego bądź szklanego (zależnie od cyklu) 
pokryty warstwą wykonaną z metali kolorowych, głównie z brązu 
i aluminium.

Twórczość Jerzego Kędziory orbituje wokół sztuki kinetycznej. 
Ta zaś za podstawowe zagadnienie obiera ruch. Artyści już od 
lat 30. z Alexandrem Calderem na czele wprawiają swoje rzeźby 
w działanie. Jednak Jerzy Kędziora przełamuje tę formułę o za- 
trzymaniu figury, pozostawieniu jej w bezruchu, podczas gdy ona 
powinna poddawać się ciążeniu. Forma jaką posługuje się Kędziora 
ma u podstaw współczesne rozumienie sztuki wizualnej i audio- 
wizualnej – odznacza się interdyscyplinarnością i wchodzi w korela- 
cję z naukami ścisłymi, a szczególnie z fizyką. Dzięki temu widzimy 
wiecznie balansujące postaci, które walczą z siłami przyrody i natury, 
nie poddając się grawitacji. Przyglądając się dokładnie, wpaść można 
w iluzję, że te wysportowane sylwetki siłą swoich mięśni i siłą 
niekończącej się medytacji czy też wewnętrznej walki stały przed 
nami dumnie i prężnie, nie lękając się upadku.

Ku równowadze to akty o rozbiciu człowieka. Spoglądając 
na ulicy ku górze, odnosi się wrażenie, że lina rozdziela rzeźbę na 
dwie części. To rozdzielenie czy rozdarcie skłania do refleksji 
o rozbiciu jednostki, o dwoistej kondycji społecznej. Dzieła artysty 
z Częstochowy podejmują problem transformacji. Słowo to szczegól- 
nie wybrzmiało po 89. roku i stało się synonimem przemian politycz- 
nych. Kędziora poprzez rzeźby mówi do odbiorcy: każdy czas ma swoją 
transformację, każdy człowiek zderza się ze zmianami. Tak powstała 
wystawa uliczna zapierająca dech w piersi, zatrzymująca spacerowi- 
czów, przyciągająca zwolenników sztuki, unosząca do góry 
głowy przypadkowych przechodniów, łącząca wszystkich.
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Barwy śniegu, kolory lodu 
z kolekcji Galerii i ośrodka plastyczNej 

tWórczości dziecka W toruNiu

\\ jerzy rochowiak

Na wystawach w siedzibie przy Rynku Nowomiejskim lub filii 
przy ulicy Kościuszki w Toruniu Galeria i Ośrodek Plastycz- 
nej Twórczości Dziecka w Toruniu prezentując prace mło- 

dych autorów ze swej bogatej kolekcji dzieł młodych twórców, 
umożliwia oglądanie ich w porządku wyznaczanym przez wybraną 
tematykę czy problematykę. Zwykle ekspozycje mają pogodny 
nastrój, odsłaniają jasne strony świata: młodzi artyści przekonują, 
że mają radosne dzieciństwo, beztroską młodość. Owszem, zdarzają 
się bezsłoneczne dni, ale szybko się o nich zapomina.

Przyciąga uwagę ciekawość młodych plastyków, świeżość spojrze- 
nia na otoczenie, zarazem nieprzewidywalność wyobraźni i nie- 
rzeczywistość przedstawianego świata. Podziw budzi warsztatowa 
sprawność, z jaką konkretyzują twórcze zamysły. Poszczególne 
wystawy nie są tak spektakularne jak ekspozycje podsumowujące 
Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, Między- 
narodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
Zawsze zielono, zawsze niebiesko czy inne konkursy. Przybliżają jed- 
nak plastykę dzieci i młodzieży, pogłębiają jej ogląd. 

Barwy śniegu, kolory lodu

W grudniu minionego roku na stronie internetowej Galerii 
została pokazana wystawa Barwy śniegu, kolory lodu. Zaprezentowane 
zostały prace młodych plastyków z różnych krajów o tematyce 
zimowej. 
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Śnieg jest biały. Jego biel ma różne odcienie, często zbliża się 
do błękitu a wtedy, zwłaszcza gdy w pogodny dzień błękitne jest 
niebo, błękitnieje krajobraz. W śnieżnej bieli wyraziste są inne 
kolory: ubrań ludzi, różnorakich przedmiotów, zwierząt, ptaków. 
Można by powiedzieć, że śnieżna biel lubi kolory. Podobny do śnie- 
gu jest lód, często bywa zaśnieżony. 

Na wystawie Barwy śniegu, kolory lodu można zobaczyć padają- 
cy śnieg: powietrze jest nieprzejrzyste, jakby poszarzałe. Można 
zobaczyć zaśnieżone krajobrazy w dni słoneczne. Z bielą śniegu 
młodzi artyści kontrastują bądź to ciemnobrązowe, bądź wielo- 
barwne zabudowania, głównie wiejskie, ale jest i panorama kolorowe- 
go miasta. Pokazują kolorowo ubranych ludzi, grupy kolędników 
z gwiazdami, narciarzy szusujących na stokach, saneczkarzy 
zjeżdżających z góry, myśliwych, a przede wszystkim bawiące się dzieci.

Na ratunek wędrowcom zagubionym w górach bieżą wielkie 
bernardyny z przytroczonymi beczułkami. Psy w zaprzęgach, 

Dasza Korzajewa, Władywostok (Rosja), lat 11.
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Ilya Levchenko, Angarsk (Rosja), lat 13.

a także renifery i konie ciągną sanie. Na leśnej ścieżce zatrzymał 
się łoś. 

Bohaterami wielu obrazów są wesołe bałwany. Przypatrują się 
zabawom dzieci. Zaglądają do okien. Śnieżny pejzaż widać za oknem, 
gdy dzieci przedstawiają wnętrza domów. 

Między lodowymi górami powoli przemykają się statki, 
Miłośnicy zimowej kąpieli zażywają jej w przerębli. Lubią lód polar- 
ne niedźwiedzie i pingwiny.

Dzieci na łyżwach ślizgają się na lodowisku, hokeiści pochylają 
się nad czarnym krążkiem. Mieszkańcy igloo, a także przysypanej 
śniegiem jurty opodal wejścia rozpalili ogniska.

Nie tylko śnieg i lód są skrzące, kolorowe, ale i to, co widać na 
ich tle. Zimowe krajobrazy zachęcają do zabaw. Skłaniają też do 
zamyślenia: młodzi plastycy czasem ograniczają paletę, by skontrasto- 
wać biel śniegu z ciemnymi obiektami lub postaciami. Z takimi 
pracami malarskimi korespondują monochromatyczne grafiki.
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pocztóWki zaśpieWaNe

\\ Kamil Hoffmann

Święta Bożego Narodzenia w roku 2020 były inne niż co roku. 
Niemożliwe były spotkania w rodzinnym gronie, nie było 
wspólnego śpiewania kolęd, dzielenia się radością, składania 

sobie życzeń w cztery oczy.
Próbując odnaleźć się w tej trudnej sytuacji znacznie częściej 

komunikowaliśmy się przez internet, aby choć na chwilę stworzyć 
poczucie bliskości. Również za pośrednictwem internetu bożo-
narodzeniowe życzenia składali swoim najbliższym, przyjaciołom i ca- 
łemu światu uczestnicy Przeglądu kolęd i pastorałek on-line Świąteczna  
pocztówka. Spotkanie, nawet jeśli tylko wirtualnie, przywołało 
atmosferę świąt. Uczestnicy Przeglądu sięgali po najbardziej znane, 
tradycyjne kolędy, ale też po dawne i współczesne pastorałki i inne  
utwory nawiązujące tematem i nastrojem do świąt Bożego Narodzenia.

Spośród ponad kilkudziesięciu zgłoszeń do finału zostały za- 
kwalifikowane 32 nagrania nadesłane z różnych zakątków województwa  
kujawsko-pomorskiego. Byli z nami wykonawcy z Torunia, Bydgoszczy, 
Tucholi, Pakości, Rybitew, Łysomic, Osieka nad Wisłą, Kopanina, Czerni- 
kowa, Złejwsi Małej, Łążyna II, Wielkiej Nieszawki i Osięcin. Chociaż ideą 
Przeglądu Świąteczna pocztówka było przede wszystkim spotkanie i dzie- 
lenie się radością ze zbliżających się świąt, najpiękniejsze wykonania  
kolęd i pastorałek zostały uhonorowane wyróżnieniami, które przyznało  
jury w składzie: Erwin Regosz, Paweł Jankowski i Ireneusz Maciejewski.

Wśród solistów wyróżnienia otrzymali: Maria Hajduczenia za 
Podarunki z nieba, Zuzanna Sumińska za W żłobie leży, Marta Boratyńska-
Soral za O gwiazdo betlejemska, Nina Pękala za Zagraj dziecku kołysankę,  
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Maja Malinowska za Z serca całego, Karolina Trawicka za Lulajże Jezuniu  
i Monika Trawicka za Bóg rodzi się. Wyróżnienia otrzymały także trzy 
zespoły. Pierwszy z nich w składzie: Zuzanna Mytlewska, Oliwia Ko- 
walska, Martyna Foksińska i Natalia Kowalska nadesłał niezwykłej urody 
wykonanie tradycyjnej polskiej kolędy Wśród nocnej ciszy. Drugi zespół 
tworzyli: Julia Florkiewicz, Zuzanna Porębska, Zuzanna Skopińska, 
Wojtek Korczak, Martyna Zygnerska i Urszula Maćkiewicz, w ich 
wykonaniu usłyszeliśmy pastorałkę Skrzypi wóz. Trzecim wśród 
wyróżnionych zespołów był kwartet w składzie: Agata Krajewska, 
Konstancja Kornetowska, Marcelina Janicka i Martyna Wiercioch, 
artystki zinterpretowały kolędę Przybieżeli do Betlejem.

Ponieważ święta Bożego Narodzenia to czas, którego centralne 
miejsce zarówno w sferze sacrum, jak i w tradycyjnej świeckiej 
obrzędowości zajmuje rodzina, jurorzy wyróżnili również naj- 
piękniejsze interpretacje nagrane przez zespoły rodzinne. Rodzina Myt- 
lewskich (Zuzanna, Jan, Maksymilian i Ewelina) przysłała Kolędę Maryi. 
Zespół rodzinny w składzie: Pola Białowicz, Marta Parfieniuk- 
Białowicz i Magdalena Miszewska-Zasadna w ciekawy sposób 
zinterpretował Lulujże mi, lulej, zaś Nina Pękala i Joanna Bester  
sięgnęły po jedno z arcydzieł gatunku – kolędę Gdy się Chrystus rodzi.

Przez miesiąc wszystkie nagrania i składane przez wykonawców 
świąteczne życzenia były prezentowane na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Dzięki temu 
chociaż przez chwilę udało się nam być razem i wspólnie cieszyć się 
radością Bożego Narodzenia. Oby za rok wspólne kolędowanie nie 
było zamknięte tylko w przestrzeni wirtualnej.
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Ferie w woak-u i iNNe zajęcia oNliNe

\\ jerzy rochowiak

Na zimowe wakacje 2021 r. instruktorzy Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu przygotowali cykl pro-
wadzonych w trybie online zajęć dla dzieci i młodzieży Ferie 

w WOAK-u. 

Do rodzin z dziećmi w wieku 4-6 lat adresowane były warsztaty 
Rytmiczne króliczki, które prowadził Grzegorz Kaźmierski. Wspólnie 
się bawiąc, uczestnicy łączyli muzykę, ćwiczenia ruchowe i śpiew. 
Uwolniwszy wyobraźnię, tworzyli wspólnie rytmiczne formy muzy- 
czne. Dzieci rozwijały kreatywność i umiejętność koncentracji.

Do rodzin z dziećmi w wieku 4-6 lat adresowane były warsztaty 
Bajkowisko, które powadziła Agnieszka Zakrzewska. Uczestnicy spot- 
kali się z opowieścią: uważnie i aktywnie słuchali. Rozwijali 
wyobraźnię, wykonując kreatywne ćwiczenia i zadania oscylujące 
wokół bajkowej historii. 

Do rodzin z dziećmi w wieku 4-6 lat oraz dzieci i młodzieży 
w wieku 7-11 lat adresowane były warsztaty Niestraszne straszydło, 
które prowadziła Agnieszka Zakrzewska. Uczestnicy stworzyli 
i ożywili „niestraszne straszydła”, ucząc się tworzenia lalki z papieru 
oraz kreowania prostych i niestrasznych historii z życia straszydeł.

Do dzieci i młodzieży w wieku 7-11 lat były adresowane warszta- 
ty Zaklinacze deszczu, które prowadzili Grzegorz Kaźmierski 
i Agnieszka Zakrzewska. Uczestnicy dowiedzieli się jak skonstruować 
perkusyjny instrument – kij deszczowy, jak go udekorować oraz 
nauczyli się grać na tym instrumencie. Kij deszczowy, zwany również 
zaklinaczem deszczu albo deszczownicą, służył patagońskim Indianom 
do przywoływania deszczu w czasie suszy.
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Do dzieci i młodzie- 
ży w wieku 7-11 lat 
adresowane były war-
sztaty Chodź na słówko, 
które prowadziła Ag-
nieszka Zakrzewska. Za- 
poznawszy się z o- 
powieścią, uczestnicy za 
pomocą ciekawych 
teatralnych rozwiązań 
i przydatnych „gadże- 
tów” tworzyli własną 
opowieść. 

Do dzieci i młodzie- 
ży w wieku 7-11 lat 
oraz młodzieży w wie- 
ku 12-14 lat adresowa- 
ne były warsztaty Teatr 
w pudełku, które pro- 
wadziła Agnieszka 
Zakrzewska. Uczestnicy 
wspólnie wymyślali te- 
atralną historię, a następ- 
nie zbudowali dla niej 
teatralne tło. Pudełko 
po butach zamienili w miniaturowy teatr ze scenografią do 
prezentowanej opowieści. Powołali do życia jej głównych boha- 
terów.

Do dzieci i młodzieży w wieku 7-11 lat i młodzieży w wieku 12-14 
lat adresowane były warsztaty W cieniu ukryte, które prowadziła 
Agnieszka Zakrzewska. Uczestnicy zaczarowywali lub odczarowy- 
wali rzeczywistość, przenosili się w dalekie teatralne światy i spraw- 
dzali, co kryje się w cieniu. Zbudowali pudełkową przestrzeń 
do zabawy teatrem cieni oraz proste lalki papierowe.

Grzegorz Kaźmierski prowadził zajęcia dla 
najmłodszych. Fot. Weronika Droszcz
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Do młodzieży w wieku 12-14 lat adresowane były warsztaty Szep- 
nij słówko, które prowadziła Agnieszka Zakrzewska. Uczestnicy 
poznawali opowieści z całego świata. Dowiedzieli się jak opowiadać, 
by inni słuchali z zapartym tchem. 

Do młodzieży w wieku 13-15 lat adresowane były warsztaty 
Domowy Teatr Przedmiotu, które prowadził Ireneusz Maciejewski. 
Uczestnicy dowiedzieli się jak zbudować autorski teatr w domowych 
warunkach. Na postawie krótkiej scenki dramatycznej tworzyli wielki 
teatr domowy, w którym wykorzystali przedmioty znajdujące się 
w mieszkaniu. Przekonali się, że aby tworzyć teatr, wystarczy 
otworzyć wyobraźnię.

Do młodzieży w wieku 16-18 lat adresowane były warsztaty 
Reżyseria chaosu, czyli zanim coś zrobisz, pomyśl odwrotnie, które 
prowadził Ireneusz Maciejewski. Uczestnicy nauczyli się myślenia 
reżyserskiego. Podczas spotkania z profesjonalnym reżyserem 
dowiedzieli się na czym polega – i jak wygląda – praca reżysera 
w teatrze i filmie. Wspólnie analizowali i ćwiczyli podstawowe 
zasady pracy reżysera z aktorem. Następnie zrealizowali krótką 
scenkę teatralną, na podstawie której tworzyli różne, odmienne etiudy. 

Do młodzieży w wieku od 12 lat adresowane były warsztaty ABC foto- 
grafowania, które prowadził Stanisław Jasiński. Uczestnicy poznawali 
budowę aparatu fotograficznego, jego podstawowe programy, a także 
rodzaje obiektywów. Dowiedzieli się, czym jest czułość matrycy, jaka jest 
zależność między przysłoną obiektywu i czasem otwarcia migawki oraz 
jak uzyskać głębię ostrości. Dzięki tej elementarnej wiedzy mogą 
bezstresowo rozpocząć swoją przygodę z fotografią.

Do młodzieży w wieku od 12 lat były adresowane warsztaty Prawie 
poprawna fotografia, które prowadził Stanisław Jasiński. Uczestnicy 
doskonalili umiejętność komponowania obrazu fotograficznego tak, 
aby kadry nie były zbyt szerokie albo zbyt ciasne oraz dobierania 
parametrów ekspozycji do oczekiwanych efektów artystycznych 
fotografii. Poznawali zasady korzystania z lampy błyskowej. Dowiedzieli 
się jak wykonywać portrety i zdjęcia grupowe na tle architektury lub 
krajobrazu, aby nie uległy deformacji sylwetka i kształt twarzy.
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Warsztaty fotograficzne prowadził Stanisław Jasiński. Fot. Weronika Droszcz

Do młodzieży w wieku 13-15 lat oraz w wieku 16-18 lat adresowane 
były warsztaty Uwolnij kreatywność, które prowadzili Ireneusz 
Maciejewski i Grzegorz Kaźmierski. Uczestnicy przekonali się, że 
najprostszym aparatem fotograficznym można wykonać niebanalne, 
niekonwencjonalne, atrakcyjne zdjęcia, wykorzystując swoją 
kreatywność i zasoby techniczne sprzętu, którym dysponują.

Rodziny z dziećmi w różnym wieku zostały zaproszone na Rodzin- 
ny interaktywny spacer on-line: każda rodzina odbywała spacer 
po własnej okolicy, łącząc się z prowadzącymi zajęcia – Agnieszką 
Zakrzewską, Grzegorzem Kaźmierskim i Ireneuszem Maciejewskim – 
za pomocą telefonów komórkowych i zainstalowanej na nich platformy 
Zoom. Wspólną przestrzeń spotkania tworzyły: temat spaceru oraz 
wykonywane w jego trakcie kreatywne zadania i ćwiczenia. 
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Oprócz zajęć w cyklu Ferie w WOAK-u odbywały się w trybie online in- 
ne zajęcia edukacyjne oraz były przedstawiane prezentacje multimedialne. 

Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 4-6 lat z rodzinami Poranne 
figle, psoty i żarty oraz zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat Teatralny 
rozruch prowadziła Agnieszka Zakrzewska. 

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka instruktorzy Ośrodka 
przygotowali interaktywną detektywistyczną grę miejską dla grup 
wielopokoleniowych.

Osoby amatorsko zajmujące się twórczością artystyczną mogą brać 
udział w zajęciach prowadzonych w formie konsultacji specjalistycznych. 

Konsultacje filmowe online – indywidualne zajęcia warsztatowe 
dla osób tworzących filmy – prowadzi Grzegorz Kaźmierski. Konsul- 
tacje obejmują wszystkie etapy realizacji filmu: od poszukiwania 
tematu, poprzez omawianie pomysłu na scenariusz, po postprodukcję 
filmu, m.in. udźwiękowienie, korekcję barwną oraz zagadnienia 
z zakresu techniki filmowej.

Konsultacje teatralne online – indywidualne zajęcia warsztatowe 
dla kadr kultury, nauczycieli i wychowawców prowadzących amators- 
kie grupy teatralne – prowadzi Agnieszka Zakrzewska. Tematyka 
spotkań obejmuje wyzwania animatora kultury w pracy zdalnej oraz  
takie problemy, jak  poszukiwanie inspiracji do pracy, planowanie pracy  
nad scenariuszem czy przedstawieniem, etapy pracy z grupą teatralną.

Konsultacje reżyserskie Zarządzanie chaosem – indywidualne 
zajęcia dla osób przygotowujących spektakle, wydarzenia artystyczne,  
realizujących filmy – prowadzi Ireneusz Maciejewski. Zajęcia pomagają  
w „porządkowaniu chaosu” w pracy reżyserskiej, szczególnie 
w obszarach: twórczej analizy tematu, analizy kompozycji obrazu 
scenicznego lub filmowego, elementarnych zagadnień pracy z akto- 
rem, zastosowania i roli elementów scenograficznych, dramaturgii 
spektaklu lub etiudy filmowej.

Konsultacje muzyczne online – indywidualne zajęcia warsztatowe 
dla osób śpiewających i recytujących i wszystkich zainteresowa- 
nych szeroko rozumianym dźwiękiem – zarówno mówionym, jak 
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i śpiewanym – prowadzi Erwin Regosz. Podejmowane są m.in. 
zagadnienia prawidłowej emisji głosu, umiejętności stosowania róż- 
nych kanałów artykulacyjnych, mających wpływ na barwę głosu 
(np. kanał nosowy, kanał piersiowy, głowowy, mix rezonansowy), 
umiejętności interesującego opowiadania historii za pomocą dźwię- 
ku mówionego i śpiewanego, świadomego kształtowania dźwięku, 
doboru repertuaru. Uczestnicy zajęć mają możliwość uzyskania 
podkładów muzycznych – w tym unikalnych podkładów z płyt dla 
dzieci i młodzieży wydanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji 
Kultury w Toruniu, certyfikowanych przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej jako pomoce artystyczne i metodyczne dla nauczycieli.

Konsultacje fotograficzne online – indywidualne zajęcia 
warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystycz- 
ną – prowadzi Stanisław Jasiński. Formuła spotkań jest otwarta. 
Rozpoczyna je rozmowa na temat problemów fotograficznych, 
technologicznych i artystycznych, z którymi borykają się foto- 
amatorzy. Podczas konsultacji prowadzący analizuje wcześniej 
nadesłane zdjęcia, wskazuje możliwe rozwiązania trudności 
i potencjalne drogi rozwoju warsztatu artystycznego uczestników.

Konsultacje z grafiki komputerowej online – indywidualne za- 
jęcia dla osób zainteresowanych projektowaniem graficznym – pro- 
wadzi Monika  Bojarska. Zakres zajęć obejmuje zagadnienia ogólne 
(np. omówienie pomysłów na projekt i podstawowe zasady 
projektowania graficznego), jak i bardziej szczegółowe (korekcja 
i retusz fotografii, podstawowe i zaawansowanie narzędzia 
Adobe Photoshop, wymagania techniczne projektów do internetu 
i do druku).

W zainicjowanym w 2020 r. cyklu multimedialnych prezen- 
tacji online Stanisława Jasińskiego Sztuka fotografii były przed- 
stawiane Analogowe aparaty fotograficzne czasów PRL. W kolej- 
nych odcinkach cyklu Stanisław Jasiński prezentował najciekawsze 
modele zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych aparatów 
fotograficznych.
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W styczniu zainicjowany został online wideoporadnik nie tylko 
dla muzyków Grzegorza Kaźmierskiego Homerecording. Autor przed- 
stawia krok po kroku kolejne etapy tworzenia domowego studia 
nagraniowego, które służyć może zarówno osobom muzykującym, 
jak i twórcom słuchowisk. W przystępny sposób objaśnia funkcję 
poszczególnych elementów studia, doradza jak dopasować do siebie 
poszczególne sprzęty i urządzenia. Na zakończenie omówi naj- 
popularniejsze programy do edycji dźwięku, ich funkcjonalność 
i możliwość wykorzystania przy realizacji różnych materiału audio 
w domowym studiu nagrań.

Zajęcia teatralne Poranne figle, psoty i żarty i Teatralny rozruch, 
konsultacje instruktorskie oraz prezentacje multimedialne będą 
kontynuowane w kolejnych miesiącach. 

Zajęcia teatralne prowadziła Agnieszka Zakrzewska. Fot. Weronika Droszcz


