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Lem łączył krytykę z aprobatą  \\ O wyobraźni, zjawisku science- 
 -fiction i Stanisławie Lemie z dr. hab. Maciejem Wróblewskim, 
 prof. UMK rozmawia Kamil Hoffmann

W pracowni artystów \\ Jerzy Rochowiak

Home recording \\ Grzegorz Kaźmierski

Terenowa gra miejska Na czterech łapach \\ Grzegorz Kaźmierski
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SZANOWNI CZYTELNICY!

W 
tym roku mieliśmy krótki karnawał i… niemal nie- 
zauważalny. Pandemia ograniczyła a może jedynie zmie- 
niła życie kulturalne: nie uczestnicząc w wydarzeniach 

zbiorowych, skupialiśmy się na czytaniu książek, słuchaniu muzyki, 
oglądaniu filmów, obrazów w odosobnieniu. Zmusiła nas do rezygnacji 
z karnawałowych zabaw, balów, z przebierania się w kostiumy, 
nakładania masek, uciech, na które jest czas między Nowym Rokiem 
a Środą Popielcową.

Gdy mówimy o dawnym karnawale, myślimy o świecie na opak: 
bogaci stają się biednymi, mądrzy głupimi, smutni wesołymi… Świat 
na opak, karnawałowy śmiech przywodzą na pamięć postacie, 
które stworzył François Rabelais: Gargantuę i Pantagruela i ich fan- 
tastyczne przypadki. Myśląc o fantastyce, rozglądamy się dookoła 
i… widzimy świat na opak. Karnawał był jak post, z kolei tegoroczny 
post ma w sobie coś z karnawału: można się wybrać do kina, te- 
atru, opery, filharmonii, na wystawę… Można się pośmiać wspólnie 
z innymi.

Rozglądając się, dostrzeżemy niejedną anomalię, niejeden ab- 
surd, sporo nieoczywistości w otoczeniu. Rzeczywistość pokazuje 
się nam jako fantastyczna. A zatem nie tylko dlatego, że mamy 
Rok Stanisława Lema, tegoroczne Konfrontacje Amatorskiej Twór- 
czości Artystycznej Regionu w dziedzinie fotografii organizujemy 
pod hasłem: science fiction. Mamy nadzieję, że temat okaże się 
inspirujący dla miłośników fotografowania. Można o nim myśleć 
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w różnych kontekstach, również takich, jakie w rozmowie z Kami- 
lem Hoffmannem wskazuje prof. Maciej Wróblewski. Grzegorz Kaź- 
mierski pisze o fantastycznej zabawie, jaką okazała się gra 
detektywistyczna Tajemnica na czterech łapach. 

Grzegorz Kaźmierski przedstawia cykl nagrań Home recording. 
Jerzy Rochowiak omawia eksponowaną we Włocławku wystawę 

W pracowni artystów. 
Przedstawiamy propozycje Wojewódzkiego Ośrodka Animacji 

Kultury w Toruniu na marzec, wierząc, że przedsięweźmiemy więcej 
niż zapowiadamy, mając nadzieję na rychłe otwarcie.

         Redakcja  
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LEM ŁĄCZYŁ KRYTYKĘ Z APROBATĄ
 // O wyobraźni, zjawisku science-fiction i Stanisławie Lemie 

z dr. hab. Maciejem Wróblewskim, prof. UMK rozmawia Kamil Hoffmann

Rozmawiamy przy okazji konkursu, którego hasłem w tym roku jest 
Science fiction. Zacznijmy od definicji. Czym jest science-fiction 
jako zjawisko kulturowe, bo jak sądzę nie można go ograniczać tylko 
do literatury czy filmu.

Oczywiście, że nie. Tematykę science-fiction podejmuje także 
malarstwo. Najlepszą ilustracją zjawiska fiction będą jednak różnego 
rodzaju filmy, w których fabuły literackie czy dramaty zostały 
zwizualizowane. Gdybym krótko miał odpowiedzieć, czym jest 
fantastyka naukowa, to nie rozprawiałbym, ile tam jest fantazji, a ile 
nauki. Raczej podążałbym tropem sensualnym, wizualnym. Oczywiście, 
istotnym elementem jest pewna logika, która jednak tylko imituje 
dyskurs naukowy, ponieważ fantastyka naukowa pojawiła się właśnie 
wraz z popularyzacją odkryć naukowych w zakresie fizyki, biologii, 
chemii, później też medycyny, a teraz genetyki.

Medycyny, fizyki i chemii… – czyli dyscyplin, które w obszarze 
kultury anglosaskiej nazywa się science, ale polskie rozumienie 
terminu nauka jest szersze, obejmuje przecież cały obszar nauk 
humanistycznych i społecznych. Autorzy science-fiction odwołują 
się do tych dyscyplin, opisując np. alternatywne, dystopijne światy.

Obchodzimy rok Stanisława Lema, więc to dobry moment, żeby 
o nim wspomnieć. W klasycznej powieści Eden pokazany jest właśnie 
świat dystopijny. Na planecie Eden  z powodu awarii ląduje statek, 
którego załogę tworzą reprezentanci różnych dyscyplin naukowych: 
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inżynier, fizyk, chemik, cybernetyk. Rozpoczynają oni eksplorację 
planety i próbują zrozumieć system społeczny zamieszkujących ją istot, 
chociaż bardzo trudno jest się z nimi porozumieć. Stanisław Lem 
daje znakomity przykład organizacji społeczeństwa autorytarnego, 
w którym całkowicie zarządza się nie tylko zdolnością jego członków 
do funkcjonowania w nim, ale także ich życiem. Fantastyka naukowa 
nie jest wolna od refleksji dotyczących społeczeństwa, można a- 
nalizować etapy rozwoju fantastyki naukowej w kontekście przemian 
społecznych, politycznych, a także stosunków międzynarodowych. 
Gdyby się zastanowić, prawdopodobnie dałoby się sensownie połączyć 
pojawianie się tekstów literackich zaliczanych do fantastyki naukowej 
o nachyleniu socjologicznym z przesileniami, a nawet kryzysami 
społecznymi.

Myślę, że w najnowszej fantastyce także można znaleźć przy- 
kłady takich refleksji socjologicznych. Kiedy wstępowaliśmy do Unii 
Europejskiej pojawiło się kilka powieści odnoszących się do tego 
tematu. Mam jednak wątpliwości, czy można je zaliczyć do fantas- 
tyki naukowej. Na pewno do socjologicznej czy socjologizującej.

Ostatnio często mówi się, że pisarze, dzięki swojej nieskrępowa- 
nej wyobraźni mieli zdolność przewidywania wynalazków, które 
naukowcy zdołali wdrożyć nawet dekady później. Czy możemy 
powiedzieć, że autorzy science-fiction są współtwórcami postępu 
technologicznego?

Nie jestem pewien, czy predylekcja jest wyłącznie atrybutem 
pisarzy, a tym bardziej czy tylko pisarzy science-fiction. Swego czasu 
pisałem książkę poświęconą związkom literatury i maszyny, szeroko 
rozumianej maszyny jako zjawiska kulturowego. Odwiedzając przy tej 
okazji muzeum Leonarda Da Vinci w Rzymie, oglądałem rekonstrukcje 
jego pomysłów, znane nam wszystkim z rysunków i grafik. Da Vinci 
stworzył prototypy łodzi podwodnej, helikoptera, maszyn napędzających 
różnego rodzaju urządzenia. Oczywiście, był geniuszem, ale skąd 
czerpał inspirację? Wydaje mi się, że w przypadku Leonarda Da Vinci 
mamy do czynienia z połączeniem wyobraźni przestrzennej ze 
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zdolnością obserwowania przyrody. Efektem połączenia tych dwóch 
obszarów są właśnie wszystkie jego niezwykłe pomysły.

Mówiąc o predylekcji, musimy przyjrzeć się twórczości Stanisława 
Lema. Dekady temu opisał on i karty magnetyczne, i samobieżne 
pojazdy. Z drugiej strony Lem był wyczulony także na tę gorszą, 
brzydszą stronę świata. Jego Kosmos bardziej przypomina szary świat 
PRL-owski. Wystarczy przejrzeć Opowieści o pilocie Pirxie, żeby się 
przekonać, jak wiele jest tam brudu i niestaranności.

Czy wynikało to tylko z codziennego doświadczenia Lema, 
czy był to element jego pesymistycznego poglądu na przyszłość 
ludzkości?

Stanisław Lem konsekwentnie kreował siebie i jako artystę, i jako 
człowieka. Bardzo zżymał się na świat współczesny, także na poli- 
tyków. Świetnie widać to w korespondencji z Ewą Lipską i ze 
Sławomirem Mrożkiem. Tam nawet więcej jest krytyki i nie tyle żalu, 
co rozdrażnienia głupotą ludzką, niż w jego powieściach czy tekstach 
później publikowanych, już w XXI wieku. Był krytycznie nastawiony 
do rzeczywistości, ale jednocześnie był zafascynowany swoim 
projektem „Stanisław Lem – pisarz fantastyczno-naukowy”. Znako- 
micie łączył krytykę z aprobatą. Ponieważ był ponadprzeciętnie 
inteligentny, rozumiał, że operowanie na tych dwóch skrajnościach 
zapewni mu powodzenie wśród czytelników w Związku Radzieckim 
i NRD, ale też w RFN i Stanach Zjednoczonych.

Lem był niezwykle zafascynowany mechaniką. Spójrzmy, z jaką 
pasją w Katarze czy w Śledztwie opisuje działanie samochodu i technikę 
jazdy. W Wysokim Zamku wspomina, że w dzieciństwie bardziej 
interesowały go silnik, szkielet i encyklopedia medyczna niż człowiek. 
Myślę jednak, że jest rodzaj maski, zasłony. Twórczość Stanisława 
Lema wykracza poza ramy gatunkowe science-fiction.

Równolegle z apologią postępu, twórcy science-fiction po- 
kazują też ciemną stronę rozwoju technologii. Czy nie byłoby jed- 
nak lepiej, gdyby pesymistyczne przewidywania rozwoju naszej 
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cywilizacji pojawiały się raczej w opracowaniach naukowych 
zamiast w literaturze czy filmie?

Pisarze dotykają różnych spraw związanych z naszym doświad- 
czeniem i nie można ich ograniczać. Ja bym postawił problem inaczej: 
czy są jakieś zjawiska, tematy, którymi warto się zająć? Myślę, że 
każdy z pisarzy w cichości ducha nad tym się zastanawia. To są ludzie 
reprezentujący różne dziedziny wiedzy i różne profesje. Jacek Dukaj, 
zaliczany do następców Stanisława Lema, wydał książkę Po piśmie – 
zbiór esejów drukowanych wcześniej w różnych czasopismach. 
Według niego wchodzimy w okres, w którym prawdopodobnie bę- 
dziemy się komunikować bez pośredniczącego kontaktu językowego. 
Mówi tam o „myślunku” – to rodzaj komunikacji, w której w zasadzie 
nasze mózgi, nasze umysły potrafią się odpowiednio porozumiewać, 
nadawać na tej samej częstotliwości. Czy wówczas będzie potrzeba 
czytania literatury? Chyba nie…

Tajemnica tkwi w ludzkim mózgu. Na pytanie, czym jest fantas- 
tyka naukowa, czym jest literatura fantastyczna i czym jest wyobraźnia, 
odpowiedziałbym: sposobem korzystania z ludzkiego mózgu.

Skoro padło słowo „wyobraźnia”… Otaczająca nas rzeczywistość 
okazała się w pewnym sensie „niewyobrażnalna”, to znaczy ziściło 
się to, co jeszcze niedawno w tej wyobraźni się nie mogło pomieścić. 
Czy w konsekwencji nie zatraciliśmy gdzieś po drodze naszej 
wyobraźni?

Nie uciekniemy od wyobraźni. Jak już powiedziałem, wyobraźnia 
to sposób korzystania z mózgu. Zdaje się, że to zjawisko związane 
jest raczej ze sposobem organizacji społeczeństwa, które jest bar- 
dziej złożone. Niektórzy mówią o przestrzeni wirtualnej i oddzielonej 
od niej przestrzeni rzeczywistej. Według mnie to jest pewna złożona, 
ale jednak całość. Już teraz te przestrzenie wzajemnie się przenikają 
i nie ma od tego odwrotu. Raczej podążałbym w kierunku pomysłu 
Jacka Dukaja, że w którymś momencie urządzenia pośredniczące 
przestaną nam być potrzebne. Będziemy w stanie obywać się 
bez nich. Nie wiadomo, czy będziemy wtedy bardziej czy mniej 
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narażeni na manipulację. Bezpośredni dostęp do naszego mózgu 
skończy się najprawdopodobniej jakąś formą kolonizacji.

Kiedy rozmawiam ze studentami, czytam teksty ludzi młodych, 
oglądam filmy, słucham muzyki, to nie mam wątpliwości, że wyobraźnia 
jest wciąż obecna w naszym codziennym życiu. Natomiast trochę 
inaczej funkcjonuje wrażliwość. Wyobraźnia może być chłodna, może 
być pozbawiona empatii czy życzliwego stosunku do człowieka, 
do drugiej istoty. Przyczyną może być w części organizacja społe- 
czeństw zachodnich, pamiętajmy, że patrzymy z perspektywy 
europocentrycznej. Czego więc ewentualnie brakuje w tej naszej 
codzienności i w procesie uruchamiania wyobraźni? Być może wła- 
śnie wrażliwości społecznej. Natomiast nie do końca zgodzę się 
z tym, że brakuje nam wyobraźni.

Nasz mózg przechowuje pamięć od homo habilis, to jest od około 
1,5 miliona lat. Nasza historia mogła zacząć się 2 miliony lat 
temu, może nawet wcześniej. Tę najgłębszą, najdalszą pamięć 
przechowujemy w hipokampie i dziedziczymy ważne informacje 
zapisane w genach. Nasz mózg jest strukturą, która zapewnia nam 
funkcjonowanie, trudno o człowieku mówić inaczej niż właśnie jako 
o istocie, która stosuje na co dzień wyobraźnię. Funkcjonujemy 
na wszystkich szerokościach geograficznych, potrafimy dostosować 
się do warunków, korygować swoje błędy, jak w wierszu Leopolda 
Staffa Podwaliny:

Budowałem na piasku

I zawaliło się.

Budowałem na skale

I zawaliło się.

Teraz budując zacznę

Od dymu z komina.

Staff uchwycił istotę działania ludzkiego mózgu, który koryguje 
swoje błędy. Jeśliby ich nie korygował, popełniałby cały czas te same 
błędy i można by było powiedzieć, że „nie staje mu wyobraźni”. 
O jeszcze jedynym aspekcie wspomina znakomity biolog Richard 
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Dawkins, ale też Jacek Du- 
kaj. Kluczem jest język, czyli 
umiejętność posługiwania się 
narzędziem pośredniczącym 
między nami jako istotami  
integralnymi a rzeczywistością.  
Za mowę odpowiedzialne są 
dwa ośrodki w mózgu: ob- 
szar Wernickiego i ośrodek 
Broki. Nie wiemy, kiedy one 
się zespoliły, czy to było 
półtora miliona, czy może 
dwa miliony lat temu. 
Najstarszy odkryty szkielet 
homo ergaster to tzw. Chło- 
piec znad Jeziora Turkana. 
On prawdopodobnie nie miał 
zdolności do używania 
języka, jego aparat głosowy 
nie był w stanie artykułować 
samogłosek, ale spółgłoski – 
tak. Zatem historia wyobra- 
źni tkwi w zdolności uży- 
wania przez człowieka mózgu  
i języku, który jest rodzajem 
zmysłu, za pomocą którego 
potrafimy dystansować się wo- 
bec samych siebie i jedno- 
cześnie wobec świata. Czyli 
mamy zdolność abstrakcji. 

Dziękuję za rozmowę.

Dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK 
jest historykiem literatury, 
kierownikiem Katedry Antropologii 
Literatury i Nowych Mediów 
w Instytucie Literaturoznawstwa na 
Wydziale Humanistycznym UMK 
w Toruniu. Prowadzi badania 
w obszarach: antropologii literatury, 
literatury dziecięcej i młodzieżowej, 
polskiej literatury fantastycznej, 
a także literatury współczesnej. Od 
2014 roku jest członkiem, a od 2018 
przewodniczącym jury Nagrody 
Literackiej im. Jerzego Żuławskiego, 
która przyznawana jest za powieści 
utrzymane w konwencji fantastyki.
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W PRACOWNI ARTYSTÓW

\\ Jerzy Rochowiak

K rystyna Kotula uchyliła drzwi pracowni malarzy, grafików, 
rzeźbiarzy i ceramików – i na wystawie W pracowni artystów 
w gmachu Zbiorów Sztuki – w Muzeum Ziemi Kujawskiej 

i Dobrzyńskiej we Włocławku pokazała ich warsztat oraz sposób 
urzeczywistniania twórczych zamysłów. Skomponowała ekspozycję 
głównie ze zbiorów Muzeum, które gromadzi nie tylko dzieła artystów, 
ale i szkice, fotografie, dokumenty, różnorakie pamiątki, narzędzia 
pracy, sprzęty. Nawet nieliczne, okazują się cenne, gdyż zbliżają do 
twórców, dają możliwość wnikliwego spojrzenia na ich dokonania. 
Rzeczy artystów wiele mówią o nich nawet, gdy są nieliczne, a wręcz 
opowiadają, kiedy pozwalają odtworzyć ich otoczenie. 

O pracowni artysty można pomyśleć jako miejscu, w którym 
dokonują się akty tajemne. Wzbudza ciekawość. Nie zawsze można 
ją zaspokoić, gdyż niektórzy artyści niechętnie wprowadzają gości 
w przestrzenie, w których pracują. Ale też pracownia bywa miejs- 
cem spotkań. Była nim pracownia Adama Chmielowskiego; w sztuce 
Karola Wojtyły Brat naszego Boga jest pracownią przeznaczeń, 
w której bohaterowie utworu prowadzą ważne rozmowy.

Jak pisze Krystyna Kotula, wybrane pamiątki artystów z Włocławka 
i regionu tworzących w XX i XXI w., gromadzone od lat w Dziale Sztuki, 
posłużyły do zaaranżowania pracowni malarskiej, graficznej, rzeźbiars- 
kiej i ceramicznej. Ich wnętrza zostały skomponowane z przedmiotów 
należących do wielu twórców: pracownia malarska – Henryka So- 
kołowskiego (1891-1927), Aleksandra Laszenki (1883-1944), Jana 
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Stępnia (1895-1976), Franciszka Kwiatkowskiego (1912-1985), Wie- 
sława Dembskiego (1933-2017); pracownia rzeźbiarska – Wacława 
Bębnowskiego (1865-1945), Tadeusza Szadeberga (1901-1994), Wita 
Płażewskiego (1932-2004); pracownia graficzna – Leona Płoszaya 
(1902-1993), Marii Brodzińskiej (1933-2008), Janusza Nowierskiego 
(1953-2017); pracownia ceramiczna – Kazimierza Borkowskiego (1910-
1991), Jana Sowińskiego (1911-1990), Aleksandry Domanowskiej 
(1930-2017). Eksponowane w kilkunastu odsłonach artefakty mo- 
żna uznać za syntetyczne przedstawienie wnętrza, które każdy artysta 
zagospodarowuje według własnych upodobań. Stąd tytuł wystawy: 
W pracowni artystów a nie w pracowniach.  

Miejsce malarskiej pracy Henryka Sokołowskiego można było 
zobaczyć na zdjęciach wykonanych w jego pracowni: na jednym 
pozuje fotografowi w wytwornym garniturze, z paletą i pędzlami 
w ręce, na innym ma na sobie zamiast marynarki czarny fartuch, 
na kolejnym, również z paletą i pędzlami, przyjmuje gości, jeden 
z przyjaciół gra na mandolinie, inny słucha… Eksponowane są 
ołówkowe szkice i obrazy.

Na wystawie można było zapoznać się z metodą malarską 
Aleksandra Laszenki. Pokazane zostały ołówkowe szkice, studia. 
Prezentowany był niedokończony obraz przedstawiający świątynię: 
najpierw artysta na zagruntowanej dykcie wykonał precyzyjny szkic 
ołówkowy, potem malował; górna część obrazu jest pokryta farbą, 
dolna pozostaje ołówkowym szkicem. Pokazany został szkic obrazu 
Architektura miejska z meczetem w głębi. Obrazy widać na zdjęciach; 
na jednym artysta pozuje z malarskim atrybutem: paletą, na in- 
nych jest otoczony rodziną.

Jana Stępnia można było zobaczyć na fotografii – w berecie, 
z paletą i pędzlami, spoglądającego w obiektyw, a także na auto- 
portrecie – w dostojnej pozie, w futrzanej czapce, białej koszuli 
i kolorowym krawacie, pelisie. Można było zobaczyć szkice, zdjęcie 
córki i obraz, dla którego fotografia była inspiracją… Zastanawia 
Malujący żołnierz z 1943 r. We włocławskiej pracowni artysty siadł 
przy stole żołnierz w butach z cholewami, w spodniach, które nosi- 
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się do takich butów; założył nogę na nogę, zdjął górną część munduru 
i powiesił na oparciu krzesła, opuścił szelki, podgiął rękawy koszuli, 
oparł prostokątną deseczkę o metalowe naczynie i maluje… Wydaje 
się skupiony, skoncentrowany na swoim zajęciu. Osobliwe jest to, 
że to żołnierz niemiecki… 

Płótno Franciszka Kwiatkowskiego Rozdwojenie jaźni przedstawia 
ni zwierzę, ni człowieka: wisi jakby głową w dół, z rozłożonymi, 
wzniesionymi ku górze kończynami, rozczapierzonymi palcami. Postać 
jest jasna; ciemnobrązowe tło może kojarzyć się z zachmurzonym 
niebem… Niejednoznaczny, ekspresyjny obraz niepokoi. Kontrastował 
z martwą naturą: jasnymi czerwonawymi jabłkami ułożonymi na po- 
fałdowanym białym obrusie i paterze oraz białą kawową zastawą 

Fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak
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Fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak
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na pierwszym planie i dużym jasnobrązowym dzbankiem z boku. Taki 
sam dzbanek, nieco ciemniejszy, można było zobaczyć obok obrazu: 
stał na stoliku nakrytym białą serwetą. To część martwej natury, 
którą malował artysta. Pokazane zostało płótno przedstawiające 
nadwiślański krajobraz. Były też zdjęcia malarza: barwne przy 
Rozdwojeniu jaźni i czarno-białe podczas pracy nad pejzażem miejs- 
kim. Na parapecie okiennym zostały rozłożone inne zdjęcia, szkice, 
grafika.

Świat, który w wiszącym na ścianie tryptyku Narodziny i przemijanie 
przedstawił Wiesław Dembski i zaciekawia, i niepokoi. Intryguje spo- 
rych rozmiarów drewniana Arka Noego z wyciętymi z deski zwierzę- 
tami na pokładzie. Obok stała smukła, nieco podniszczona drewniana 
forma rzeźbiarska – jedna z prac, które artysta usytuował w ogrodzie 
przy domu w Ciechocinku; ogród ten to starannie komponowany Eden 
Art. Były też zdjęcia; na jednym z nich artysta stoi w swojej 
ciechocińskiej pracowni czy raczej galerii pośród obrazów i rzeźb. 

Waldemara Dołęgowskiego (1940-1989) można było zobaczyć 
na zdjęciach w pracowni: w reporterskim ujęciach, gdy zajmowało 
go malowanie i na wystudiowanym portrecie, gdy pozował do foto- 
grafii. Pokazane zostały również jego obrazy: pejzaż i forma 
abstrakcyjna. 

Na tle błękitnego nieba, na którym niosą się jasnoszare podłużne 
chmury, jakby szukały rytmu, tułów mężczyzny w bawełnianej 
koszulce zdobionej napisami i twarzą zasłoniętą kawałkiem za- 
giętego, jak na wietrze, płótna, jakby fragmentu obrazu, przed- 
stawiającego ciemnobrązowe niebo… To autoportret Zbigniewa Steca 
(1952-2014). Można było odnieść wrażenie, że to plakat… Obok 
wisiały: surrealistyczny obraz i zdjęcia artysty przy sztaludze, 
gdy oparłszy przedramiona na deseczce, przygotowywał się do 
dotknięcia płótna pędzlem…

Rzeźby, płaskorzeźby, medale, szkice i zdjęcia zapoznawały z twór- 
czą pracą Wita Płażewskiego.

Na stoliku leżały szkice, stała rzeźba, na ścianie wisiała płasko- 
rzeźba – stacja Drogi Krzyżowej: przedstawienie Jezusa upadającego 
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Fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak
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pod ciężarem krzyża… Zdjęcia pokazywały ich autora – Wacława 
Bębnowskiego. 

Płaskorzeźby, z których jedna to stacja Drogi Krzyżowej, druga to 
portret Tadeusza Kościuszki, a także figura nagiej kobiety, szkice 
ołówkowe, fotografie pokazywały twórczość rzeźbiarską Tadeusza 
Szadeberga, który wcześniej został zaprezentowany jako malarz: 
eksponowane były jego obrazy, głównie akty, m.in. ślicznej dziewczyny, 
która przyklękła na nakrytej białym prześcieradłem sofie, łokcie 
ułożyła na jej oparciu i przegląda książkę, być może album; to zapewne 
modelka w pracowni malarza: o ścianę są oparte obraz i ramy do 
obrazów. Liczne były fotograficzne portrety kobiet. Na sprzętach 
zostały porozkładane szkice, książki, farby i inne akcesoria malarskie… 
Uzupełniały je zdjęcia. 

Grafiki wiszące na ścianie, matryce drzeworytów i litografii, rylce, 
kredki przybliżały warsztat i twórczość Leona Płoszaya. 

Odbitki, matryce linorytów, rylce, wałek do odbijania grafik 
pokazywały warsztat Marii Brodzińskiej. Plakaty i fotografie kierowały 
uwagę ku warsztatowi i zainteresowaniom Janusza Nowierskiego. 

Ceramiki na ścianach, w gablotach, szkice i fotografie dokumen- 
towały pracę artystów ceramików: Kazimierza Borkowskiego i Jana 
Sowińskiego. 

Do sali ekspozycyjnej została przeniesiona pracownia malarska 
i ceramiczna Aleksandry Domanowskiej. Na półkach stały obrazy 
– przedstawienia kwiatów, portret wąsatego mężczyzny w kap- 
turze, ekspresyjna forma abstrakcyjna… Stały słoiki z farbami, leżały 
palety, pędzle, przeróżne drobiazgi… Na podłodze oparte o ścianę 
zostały zestawione: kolorowa ceramika i podobny do niej obraz – 
artystka nawiązując do techniki, w której wykonała ceramikę, 
rozwinęła podobne motywy. Obok na wąskich półeczkach stały stosiki 
ceramicznych miseczek, leżały książki, czasopisma, stary aparat 
telefoniczny. Na biurku zostały rozłożone szkice. 

Centralne miejsce tej części ekspozycji zajmowała sztaluga 
z autoportretem artystki i zawieszonym z boku białym fartuchem. 
Sztaluga ta, datowana na lata czterdzieste XX w., wcześniej 
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należała do Henryki Królikowskiej, malarki, w latach 1945-1965 
kierującej włocławskim Muzeum. 

Jak pracowała Aleksandra Domanowska, można było zobaczyć 
na zdjęciach z różnych okresów jej życia. Fotografie pokazywały ją 
jako artystkę zajmującą się malarstwem, grafiką, rzeźbą i ceramiką, 
a także dokumentowały jej pracownię, dając możliwość porów- 
nania aranżacji muzealnej z miejscem, w którym artystka tworzyła.

Z rozmysłem wybrane prace artystów, szkice, zdjęcia, pamiątki, 
przedmioty, które służyły do konkretyzowania twórczych zamysłów 
nawzajem się uzupełniały, często nawzajem na siebie od- 
działywały. Układały się w nieoczywistą opowieść ze zdań złożo- 
nych i ich równoważników… Pracownie artystów były tyleż 

Fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak
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tematem tej opowieści, co pretekstem do refleksji nad procesem 
twórczym, nie aktem a procesem. 

Przedmioty odsłaniają pracę artysty nad dziełem, dają wgląd 
w misterium tworzenia. Zestawione w sali ekspozycyjnej nie 
odzierają pracy artysty z tajemniczości a zaciekawiają. Wystawa 
komponowana ze zbiorów włocławskiego Muzeum umożliwiała rzut 
oka na poszczególne pracownie, skupienie uwagi na wybranych 
artefaktach. Nieco szerszym spojrzeniem można było objąć pracow- 
nie Aleksandry Domanowskiej i Tadeusza Szadeberga, ale nie takim, 

Fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak
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które by nie podbudzało ciekawości, tylko odrobinę zaspokajanej. 
Myślę, że to ważny aspekt ekspozycji: zaciekawiała dokonaniami 
poszczególnych twórców, wręcz zachęcała do głębszego poznania 
każdego nich! Odkrywała ich, np. Franciszek Kwiatkowski jest znany 
jako malarz dokumentujący Włocławek, tymczasem metaforyczne 
Rozdwojenie jaźni kierowało uwagę ku jego biografii, życiu wew- 
nętrznemu… Ekspozycja ukazywała rozległość zainteresowań 
włocławskich artystów: nie ograniczali się do jednej dyscypliny, 
pociągały ich różne dziedziny sztuki. 

Zdjęcia pokazywały jak zmieniał się styl życia artystów. Wraz 
z innymi artefaktami wystawa dawała wgląd w życie artystyczne 
– i obecność artystów post mortem. Co zostaje prócz dzieł? 
Owszem, one są najważniejsze, ale istotny jest czy bywa kontekst, 
w jakim powstawały i są oglądane. Jakie są losy spuścizny artys- 
ty? Wydawałoby się, że twórcy zmarli w ostatnich latach, jeszcze 
niedawno odwiedzający gmach Zbiorów Sztuki, pozostawili wiele 
rozmaitych przedmiotów, że ich artystyczne biografie są dobrze 
udokumentowane. Tymczasem okoliczności nie zawsze sprzyjały 
zachowaniu pamiątek i dokumentów. 

Rozbudzając ciekawość, ekspozycja skłaniała do wsłuchiwania 
się w opowieści kuratorki ekspozycji Krystyny Kotuli o poszczegól- 
nych twórcach, dziełach, przedmiotach, fotografiach… Niestety, okres 
pandemii, gdy wystawa W pracowni artystów. Dzieła, szkice, fotografie, 
akcesoria malarzy, rzeźbiarzy, grafików i ceramików XX-XXI w. ze zbiorów 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i kolekcji 
prywatnych była prezentowana – od 27 listopada 2020 r. do 7 marca 
2021 r. – nie sprzyjał artystycznym spotkaniom w muzealnej sali. 

Pracownie włocławskich artystów były rozmaite. Większość 
miejsc ich pracy mieściła się w mieszkaniach prywatnych, jedynie 
w przypadkach ceramików włocławskich, niektórzy korzystali z pomiesz- 
czeń Ośrodka Wzorcującego Włocławskich Zakładów Ceramiki Stołowej 
– zauważa Krystyna Kotula. Wnętrza pracowni nie zostały opisane, 
ale jak się mają muzealne aranżacje do pracowni, w której artysta 
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tworzył, można było zobaczyć W Roku Stanisława Zagajewskiego na 
otwartej 18 maja 2018 r. wystawie Ja jestem artysta wielki… Rzecz 
o Stanisławie Zagajewskim eksponowanej w gmachu Zbiorów Sztuki. 
Krystyna  Kotula zaaranżowała wtedy pracownię rzeźbiarza, 
eksponując meble i sprzęty, których Stanisław Zagajewski używał, 
jego niedokończone prace, obrazy, papierzyska, kartony wy- 
pełnione różnorakimi przedmiotami, które wędrując ze swoim wóz- 
kiem po Włocławku, zbierał i gromadził w mieszkaniu, zarazem 
pracowni. W muzealnej sali były ułożone, uporządkowane z suges- 
tią nieładu widocznego na zdjęciach. Krzysztof Cieślak tak opi- 
sywał pierwszą wizytę w mieszkaniu ceramika w suterenie przy 
ul. Smolnej: Jeden wielki bałagan i chaos. Glina pomieszana ze szmata- 
mi, fragmenty mebli, brudne i pomazane ściany. (…) Kiedy przemykałem 
między stertami śmieci, S. Zagajewski powiedział: uważaj na „koty”. Jak 
się okazało, to były szczury (…). 

Wydawać by się mogło, że samotnik – autor słynnych Ołtarzy, 
zaliczany do nurtu art brut, był wyjątkiem pośród artystów, którym 
bałagan był niezbędny w pracowni. Tymczasem znana jest pracownia 
Francisa Bacona; na zdjęciach i filmach o malarzu widać nieład, kurz, 
brud. Gdzie indziej nie mógłby tworzyć… Moja pracownia mogłaby 
zagrać w filmie o staruszku, który całe życie zbierał śmieci, a po jego 
śmierci trzeba je wywozić siedmioma ciężarówkami – mówił Edward 
Lutczyn Agacie Napiórkowskiej (Jak oni pracują, Wydawnictwo WAB, 
Warszawa 2017).

Na obrazie olejnym Krzysztofa Candera Autoportret we wnętrzu 
z 1980 r. artysta siedzi na wyściełanym taborecie, zwrócony ku 
sztaludze, tyłem do widza. Ma na sobie jasne spodnie, brązowy sweter 
i beret. Wnętrze jest doskonale uporządkowane, czyściuteńkie, przy 
ścianach stoją płótna w blejtramach, wymyte pędzle wystają z wazo- 
nu. Na stoliku widać świecę, jabłko na talerzyku, kwiatki 
w wazoniku. Podobne jest Malowanie zwierciadła z 1996 r. Na 
Autoportrecie z wizytą w pracowni z 1998 r. wnętrze jest podobne, 
artysta spogląda w stronę widza, ma na sobie białą koszulę, brązo- 
wy sweter, czerwonawy beret. Prof. Krzysztof Cander malował 
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najczęściej tem-
perami, które sam 
sporządzał. Po-
dobno niekiedy 
siadał przy płót- 
nie lub płycie 
pilśniowej w wyj- 
ściowym ubraniu 
– i skończywszy 
pracę mógł pójść 
na eleganckie 
przyjęcie. Dbał 
i o porządek, 
i o czystość. 
Gdyby nie ciepło 
kolorów, można 
by powiedzieć, że 
pracownia mala- 
rza była prawie 
sterylna.

Niezależnie od 
tego czy w pra- 
cowni artysty jest 
porządek czy nie- 
ład, znajduje się 
w niej to, co 
potrzebne do pra- 
cy. Na pewno wnętrza muszą sprzyjać skupieniu, inspirować, wyz- 
walać twórczą energię. Krystyna Kotula pokazała, że pracownia 
malarza, grafika, rzeźbiarza, ceramika charakteryzuje jego oso- 
bowość. Oglądając ekspozycję, można było zastanawiać się nad 
nastrojem wnętrz… Pośród przedmiotów tworzących nastrój 
niemal zawsze były prace artysty, nie tylko niedokończone.

Fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak
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HOME RECORDING

\\ Grzegorz Kaźmierski

W ychodząc z propozycją prowadzenia wideoporadnika dla 
amatorów sztuki rejestracji dźwięku, zdawałem sobie 
sprawę z problemów i przeszkód, które stoją przed 

adeptami tej pięknej, ale i trudnej oraz czasochłonnej sztuki. Pomysł 
na to działanie zrodził się pod wpływem panującej sytuacji, w związku 
z którą coraz większa liczba osób sięga po różne formy rejestracji 
dźwięku na własną rękę. Korzystanie ze smartfona jako dyktafonu 
i podejmowanie pierwszych prób rejestracji swoich pomysłów (nie 
tylko muzycznych, ale też podcastowych, dyskusyjnych, gamingo- 
wych etc.) wymaga podstawowej wiedzy na temat charakterystyki 
dźwięku oraz pełnej świadomości sprzętu, jakim dysponujemy. 
Potrzeba rozwijania w ludziach tej wiedzy kiełkowała we mnie 
od kilku miesięcy, kiedy to zaprzyjaźnieni artyści zadawali mi pyta- 
nia na temat tego, jak poprawić jakość dźwięku i jakimi sposobami 
rejestrować materiał, by poprawnie zabrzmiał. W niekończących się 
dyskusjach, poradach telefonicznych i wideokonferencjach zapisa- 
łem szkielet, schemat budowy domowego studia nagrań. W jego 
następstwie powstała seria skondensowanych wideoporadników, 
w których podejmuję wyzwanie wyjaśnienia skomplikowanych 
kwestii studyjnych w jak najbardziej przystępny sposób.

Seria publikowana jest na platformie YouTube w formie dwu-
tygodnika. Materiał podzieliłem na trzy bloki tematyczne: zagadnienia 
sprzętowe, akustyka i przestrzeń rejestracyjna oraz funkcjonal- 
ność programów rejestrujących – podstawowych oraz typu DAW 
(digital audio workstation).
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W pierwszym segmencie pokazuję różnice brzmieniowe. Zesta- 
wiam ze sobą rejestrację mikrofonem podłączonym bezpośrednio 
do komputera i do wbudowanej karty dźwiękowej z realizacją 
wykonaną za pośrednictwem interfejsu audio z częstotliwością 
próbkowania 24bit/192khz. Dzięki temu podejściu uzyskałem 
matrycę wskazującą straty jakości wynikające z pierwszej metody, 
jednocześnie jej nie wykluczając. W kolejnych odcinkach przechodzę 
przez tematykę interfejsów audio (omawiam części składowe 
poszczególnych interfejsów oraz wskazuję na co warto zwrócić 
szczególną uwagę podczas ich wyboru). W kolejnym kroku poru- 
szam kwestię mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych 
(wymieniam istotne różnice między nimi, wyróżniam ich charakterys- 
tyki oraz zastosowanie). W tej części otwieram niejako puszkę 
pandory, pokazując, że mikrofony to nie tylko profesjonalne narzędzia 
przeznaczone dla muzyków, producentów czy radiowców, ale też 
narzędzia, z których korzystamy na co dzień, używając telefonu 
komórkowego czy komputera.

Po opisaniu sprzętowych aspektów domowego studia nagrań, 
staram się rozwiązać jeden z najważniejszych i najtrudniejszych  
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problemów, z którymi spotykamy się podczas realizacji audio: adaptacją  
akustyczną. W tej części przekazuję wiedzę na temat domowych metod  
panowania nad akustyką w pomieszczeniu, które będzie przeznaczone  
na domowe studio. Należy przy tym pamiętać, iż ten sam mikrofon 
w różnych pomieszczeniach może brzmieć zupełnie inaczej. Zdając 
sobie sprawę z tego, iż adaptacja najczęściej będzie dotyczyła pokoi 
codziennych, podsuwam także sugestie na temat odpowiedniego 
ułożenia mebli i sprzętów, celem uzyskania optymalnej akustyki.

Ostatni blok poświęcony został postprodukcji. W tym miejscu (poza 
szczegółowym omówieniem programów rejestracyjnych) oczekiwać 
będzie można dogłębnej analizy nagranej ścieżki. Wskażę w jaki sposób 
pracować z equalizerem i jak oczyścić otrzymane nagranie. Na koniec 
pokażę w jaki sposób daną ścieżkę osadzić w miksie, by nagrany 
materiał brzmiał profesjonalnie.

Do budowania własnego studia nagrań należy podchodzić 
bardzo intymnie, z nieustanną orientacją na cel, jaki chcemy osiąg- 
nąć. To indywidualny wyraz artystyczny deklaruje jakość studia, 
on podpowiada jaki sprzęt jest wymagany i z czego warto korzys- 
tać. Poradnik jest zatem sugestią, podpowiedzią dla tych, którzy 
planują zacząć przygodę z home recordingiem. Z drugiej strony ma 
on być bodźcem do tego, by wyjść z własną inicjatywą i nie bać 
się postawić pierwszego kroku. Dodatkowo stanowić będzie 
płaszczyznę, na której możemy się wzajemnie inspirować i dzielić 
wiedzą (sekcja komentarzy na YouTube).

Pisząc w pierwszej osobie, czuję obowiązek wspomnieć o ogromnej 
pomocy Ireneusza Maciejewskiego, który swoim uchem i merytoryką 
naprowadzał mnie na właściwe tory, pomagał uprościć skomplikowane 
zagadnienia i z największą dokładnością oraz pieczołowitością troszczył 
się o to, aby wideoporadnik wyróżniał się dużą estetyką audiowizualną.

Misją zawartą w filmie jest pobudzenie kreatywności, ukazanie 
narzędzi i metod korzystania z nich. Ostateczna forma odbioru i wy- 
korzystania tej skondensowanej wiedzy należy jednak do odbiorcy. 
Takie są przecież cechy muzyki, każdy twórca powinien przetwarzać 
ją na swój sposób.
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TERENOWA GRA MIEJSKA 
NA CZTERECH ŁAPACH
\\ Grzegorz Kaźmierski

Dni Babci i Dziadka przebiegły w tym roku pod hasłem izolacji 
społecznej. Osadzenie tych świąt w pandemicznej rzeczy- 
wistości postawiło nasz zespół przed nie lada wyzwaniem. 

Przygotowany przez nas projekt interdyscyplinarny Na czterech 
łapach spełniał wszelkie wymagania związane z obostrzeniami oraz 
zachował formę gry terenowej. Wykorzystując narzędzia on-line, 
zbudowaliśmy grę, która odbywała się na zewnątrz, w pobliskiej 
okolicy każdej z grup biorących udział w wydarzeniu. Podjęliśmy 
się realizacji fabuły nader elastycznej, będącej historią detektywis- 
tyczną, traktującą o zaginionym przyjacielu. Bardzo wrażliwa i deli- 
katna misja powierzona uczestnikom zakończyła się sukcesem, 
bowiem każda z grup detektywów-amatorów przyczyniła się do 
pomyślnego rozwiązania zagadki.

Realizację projektu w tej właśnie formie umożliwiły nam warun- 
ki techniczne oraz doświadczenie animatorów w zakresie multi- 
mediów. Dzięki posiadaniu wyspecjalizowanego studia mogliśmy 
zrealizować profesjonalne działanie zdalne. Tworząc pomysł na 
realizację projektu, wypracowaliśmy schemat adaptacji bliskiej 
okolicy każdego z uczestników do warunków gry miejskiej. Według 
autorskiej idei przedstawiliśmy także w oryginalny sposób zadania- 
-zagadki.
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Nadrzędnym celem, jaki obraliśmy jako zespół była interakcja 
z uczestnikami oraz przeniesienie zajęć sprzed ekranu komputera 
w przestrzeń miejską. Podczas gry pełniliśmy funkcję przewod- 
ników i koordynatorów zadań. Grupy biorące udział w wydarzeniu 
wykonywały poszczególne zadania w formie wideo oraz poprzez 
uzupełnianie kart pracy. Na przygotowanych wcześniej blankietach 
zadań adepci sztuki detektywistycznej mogli notować swoje 
postępy, umieszczać istotne wskazówki i rozwiązania, jak również 
pracować nad poleceniami zamieszczonymi tylko na karcie. Kolejną 
grupą questów były zadania multimedialne, przedstawione 
w formie krótkich filmów symulujących rozmowy ze świadkami. 
W ten sposób zbudowaliśmy napięcie panujące w pokoju przesłu- 
chań, przenosząc uczestników do świata tajemnic i śledztw.

Wszystkie zadania umiejscowione w fabule można było zlokalizować 
na mapie w formie punktów orientacyjnych. Mapa stanowiła spójnik 
między multimedialnymi, zadaniami na karcie pracy a sugestiami ani- 
matora, który prowadził i służył pomocą danej grupie uczestników.

Multimedialne studio WOAK w trakcie rozgrywki. Fot. Ireneusz Maciejewski
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Stanęliśmy przed zadaniem trudnym w realizacji. Stworzenie gry 
miejskiej czy terenowej stanowi zadanie nader czasochłonne i an- 
gażujące. Idąc krok dalej, budowa gry terenowej prowadzonej w formie  
on-line z całym spektrum zadań multimedialnych wymusza wytężenie  
wszystkich zmysłów i motywuje do przewidywania możliwości za- 
istnienia problemów technicznych, takich jak problem z połączeniem  
internetowym, poziomem naładowania baterii w telefonie czy udostęp- 
nianiem plików wideo i audio. Wywołane wśród grup działania 
były syntetyczne i spójne. Zaproponowany schemat z pewnością może 
stać się w przyszłości nowym wyznacznikiem prowadzenia wydarzeń 
typu  gra miejska, gra terenowa, gra rpg czy larp w sytuacji izolacji 
społecznej.

Dzięki szczegółowym i czasochłonnym przygotowaniom może- 
my otwarcie powiedzieć: udało się. Najlepszym tego dowodem byli 
zadowoleni uczestnicy. Zmotywowani sukcesem pierwszej edycji 
naszej gry miejskiej, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu dodatko- 
wej tury śledztwa Na czterech łapach.

Multimedialne studio WOAK w trakcie rozgrywki. Fot. Ireneusz Maciejewski
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W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU
ANIMACJI KULTURY W TORUNIU

Warsztaty

 Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek
 (warsztaty prowadzone zdalnie); 11 marca

Kreowanie dźwiękowego wizerunku on-line

Zainteresowanie, jakim od lat cieszą się prowadzone przez Erwina 
Regosza warsztaty Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek skłoniło 
prowadzącego do przygotowania wersji, w której można uczestniczyć 
zdalnie – za pośrednictwem platformy Zoom. Z oczywistych wzglę- 
dów program został poddany modyfikacji, ale nawet w takiej „od- 
chudzonej” formie Magia głosu stanowi atrakcyjną propozycję dla  
wszystkich osób, które z racji wykonywanego zawodu kształtują wzorce 
dźwiękowego funkcjonowania w swoim otoczeniu m.in.: urzęd- 
ników, nauczycieli, rzeczników prasowych czy instruktorów domów  
kultury. Zdalne spotkanie odbędzie się w czwartek 11 marca w godzi- 
nach 17.00-19.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty rozpoczną się od podstawowych pojęć związanych 
z emisją głosu. Uczestnicy poznają ćwiczenia prawidłowej fonacji 
oparte na wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, fizyki i akustyki, nie zaś 
na „zaklęciach” typu: „jedyna”, „uniwersalna” technika, ponieważ – jak 
podkreśla Erwin Regosz: …nie można mówić o jednej, „uniwersalnej” 
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technice fonacji. Każdy człowiek to inny – mimo podobieństw w budo- 
wie anatomicznej – osobny, jedyny na świecie aparat artykulacyjny! 
Prowadzący podpowie jak postawić indywidualną diagnozę dotyczą- 
cą wzorca artykulacyjnego, oddechowego i ruchowego oraz jak 
skutecznie pracować nad optymalną barwą, siłą i średnicą głosu, 
tak aby mówienie i śpiewanie nie sprawiało nam trudności.

Erwin Regosz, który przygotował i poprowadzi warsztaty jest 
muzykiem, wokalistą, kompozytorem i autorem tekstów a także 
nauczycielem emisji głosu. Jest głównym specjalistą do spraw muzyki 
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Zajmuje się 
pracą artystyczną i pedagogiczną. Jako nauczyciel emisji głosu 
współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną Łobaszewską, 
Ewą Kossak. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych 
warsztatach i kursach związanych z emisją głosu i muzyką ciała. Juror 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Udział bezpłatny, ale ze względu na interaktywną formę zajęć 
liczba uczestników jest ograniczona (o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń). Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie 
internetowej www.woak.torun.pl do 9 marca 2021 r.

 Skrzynka inspiracji (warsztaty prowadzone zdalnie); 23 marca

Kreatywna edukacja on-line

Warsztaty Skrzynka inspiracji skierowane są przede wszystkim do na- 
uczycieli, edukatorów i animatorów kultury, którzy prowadzą zajęcia 
w formie zdalnej i chcą im nadać ciekawą, atrakcyjną dla młodych  
odbiorców formę. Tematyka wirtualnego spotkania może zainteresować  
także wszystkie osoby, które szukają niebanalnego pomysłu na 
pokazanie siebie w internecie.

Chciałabym stworzyć przestrzeń służącą wymianie inspiracji, technik 
i  przydatnych metod, głównie teatralnych, ale również plastycznych, 
dramowych czy arteterapeutycznych – deklaruje Agnieszka Zakrzewska, 
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która poprowadzi warsztaty. Jak zapewnia, uczestnicy poznają 
nowe narzędzia do pracy zdalnej, dowiedzą się też jak „przełożyć” 
ćwiczenia stacjonarne na język on-line. W ostatniej części spotkania 
będzie czas na zadawanie pytań i wspólne znajdowanie twórczych 
rozwiązań.

Skrzynka inspiracji to autorska propozycja Agnieszki Zakrzewskiej – 
pedagożki teatru, animatorki kultury i trenerki. Jako specjalistka 
ds. teatru w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu 
prowadzi autorskie cykle i pojedyncze warsztaty dla nauczycieli, 
kadr kultury oraz dla dzieci od lat 3, młodzieży i studentów, do- 
rosłych, seniorów, grup międzypokoleniowych. Udziela konsultacji 
i innych form merytorycznego wsparcia grupom teatralnym i in- 
dywidualnym twórcom z regionu. Posiada doświadczenie w realizacji 
przedsięwzięć wykorzystujących media społecznościowe oraz inne 
formy działań on-line. Jest także jurorką konkursów recytatorskich 
i przeglądów teatralnych. Ukończyła pedagogikę teatru (IT, UW), 
Podyplomowe Studia Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży (AST, Filia 
we Wrocławiu) oraz Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych 
w Toruniu. Aktualnie w trakcie certyfikacji 23. Szkoły Trenerów 
Organizacji Pozarządowych w Warszawie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale ze względu na inter- 
aktywną formę zajęć liczba uczestników jest ograniczona (o przyjęciu  
decyduje kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia przyjmowane są przez for- 
mularz na stronie internetowej www.woak.torun.pl do 14 marca 2021 r.

Konkursy

 Konkurs recytatorski on-line Dom ze słów; zgłoszenia do 11 kwietnia

Budując Dom ze słów

W ustanowionym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roku Konstytucji 
3 Maja Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje 



33

w formie zdalnej konkurs recytatorski Dom ze słów. W 230. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Trudny do przewidzenia rozwój sytuacji związanej z pandemią 
był główną przesłanką, która wpłynęła na decyzję o realizacji  
przedsięwzięcia w formie on-line: uczestnicy nagrywają swoją prezen- 
tację i w formie pliku wideo przesyłają do organizatora. Zgłosze- 
nia będą przyjmowane do 11 kwietnia, rozstrzygnięcie i ogłoszenie 
wyników nastąpi 30 kwietnia 2021 roku. Konkurs adresowany 
jest do młodzieży i osób dorosłych z podziałem na cztery kategorie 
wiekowe: uczniowie klas IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej, ucz- 
niowie szkół ponadpodstawowych i dorośli.

Recytatorzy biorący udział w konkursie Dom ze słów mogą wy- 
bierać zarówno wiersze współczesne, jak i teksty poetyckie napisane 
we wcześniejszych epokach. Z pewnością dla wierszy sprzed lat 
można odnaleźć dziś wiele aktualnych kontekstów, natomiast we 
współczesnej poezji – intrygujące odniesienia historyczne. Jedy- 
nym ograniczeniem jest wymóg, aby były to utwory już opubliko- 
wane: w książkach, czasopismach albo w na literackich porta- 
lach internetowych.

Nadesłane filmy będą oceniane przez profesjonalne jury, które 
weźmie pod uwagę przede wszystkim interpretację utworu, popraw- 
ność dykcji i emisji głosu recytujących, ale również kulturę słowa 
i dobór repertuaru. Jurorzy przyznają uczestnikom nagrody finan- 
sowe, zaś nagrania najlepszych recytatorów będą prezentowane 
na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 
oraz w kanale WOAK na YouTube.

Eksperymentalny sposób przeprowadzenia konkursu może być 
dla recytatorów i ich opiekunów pewnym utrudnieniem. Jednak 
z drugiej strony może to być wyzwanie, które zachęci do twór- 
czego sięgania po innowacyjne formy działania zdalnego również 
w sferze kultury. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 
będzie udzielał merytorycznej pomocy wszystkim zainteresowa- 
nym, stwarzając uczestnikom przyjazne warunki na wszystkich 
etapach przedsięwzięcia.
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Wykłady, wystawy i spotkania edukacyjne

 Home recording – premiera 5. odcinka wideoporadnika dla   
 muzyków i autorów podcastów; 8 marca

Domowe studio nagrań 

Od początku roku na kanale YouTube Wojewódzkiego Ośrodka 
Animacji Kultury w Toruniu emitowany jest wideoporadnik Home 
recording, w którym w przystępnej formie, w bardzo kompetentny 
sposób omówione są poszczególne etapy budowania i wyposażania 
domowego studia nagrań. Kolejne premierowe odcinki trafiają do sieci 
co dwa tygodnie.

Adresatami wideoporadnika są muzycy, autorzy podcastów i wszyscy, 
którzy  marzą o stworzeniu własnego studia nagrań. Dziś każdy może 
niewielkim kosztem takie studio wyposażyć – przekonuje autor Home 
recordingu, Grzegorz Kaźmierski. W każdym odcinku objaśnia on 
funkcję, zasadę działania i cechy poszczególnych elementów studia. 
Podpowiada też, jak dobrać urządzenia, aby jak najlepiej spełniały 
swoją funkcję.

Autor cyklu jest doświadczonym realizatorem dźwięku a także 
muzykiem –  współzałożycielem, gitarzystą i liderem formacji 
3. Piętro. Ukończył filmoznawstwo i animację kultury na UMK 
w Toruniu oraz teatrologię na UKW w Bydgoszczy. Jako specjalista 
ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych Wo- 
jewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu prowadzi 
warsztaty i udziela konsultacji z zakresu realizacji i obróbki materia- 
łów audio i wideo.

Wszystkie odcinki cyklu Home recording oglądać można na kana- 
le YouTube Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. 
Pytania, sugestie i propozycje kolejnych tematów kierować można 
bezpośrednio do autora.
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 Początki fotografii artystycznej w regionie po 1945 r. 
 (multimedialny wykład on-line); 10 marca, godzina 17:00

Z historii fotografii artystycznej

Tuż po zakończeniu II wojny światowej profesorowie Uniwersytetu 
Stefana Batorego przenieśli się do Torunia, gdzie zdecydowali się 
kontynuować kilkusetletnią tradycję wileńskiej uczelni. O konieczno- 
ści odtworzenia Zakładu Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk  
Pięknych UMK pisał w liście do senatu tworzonej uczelni Jan Bułhak,  
który w latach 1919-1939 był wykładowcą Zakładu Fotografii Artys- 
tycznej na uniwersytecie w Wilnie. Do powołania odrębnej jed- 
nostki UMK jednak nie doszło. Mimo to już  w pierwszej powojen- 
nej dekadzie fotografia artystyczna  doskonale się rozwijała zarówno 
w Toruniu, jak i pobliskiej Bydgoszczy.

Tak rozpoczyna się powojenna historia fotografii artystycznej 
w regionie, o której w cyklu multimedialnych wykładów on-line 
opowie Stanisław Jasiński. Marcowa prelekcja Początki fotografii 
artystycznej w regionie po 1945 r. jest wprowadzeniem w zagadnienie. 
Od kwietnia kolejne wykłady będą poświęcone najważniejszym twór- 
com fotografii artystycznej w regionie w drugiej połowie XX wieku. 
Wśród nich na pewno pojawią się: Alojzy Czarnecki, Janina Gar- 
dzielewska czy Jerzy Riegel. Multimedialny wykład Początki fotografii 
artystycznej w regionie po 1945 r. przygotował i wygłosi na żywo 
na platformie Zoom Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor foto- 
grafii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista 
ds. fotografii WOAK. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu 
Kujawsko-Pomorskiego ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczą- 
cego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilku- 
nastu wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wysta- 
wach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Znawca historii fotografii 
oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związa- 
nych z tą dziedziną sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły 
teoretyczne i krytyczne w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie 
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Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw 
fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja 
Różyckiego, Wacława Wantucha.

 Hulanki i swawole (warsztaty umuzykalniające on-line dla dzieci 
  w wieku 4-6 lat); 20 marca

Poranek radosnych dźwięków

Warsztaty umuzykalniające Hulanki i swawole to propozycja dla dzieci 
w wieku 4-6 lat. Z powodu pandemii zajęcia obecnie prowadzone 
są zdalnie, za pośrednictwem platformy Zoom. Udział bezpłatny.

Cykl zaproponowanych zajęć ma na celu kształcenie poczucia 
rytmu oraz uwrażliwienie najmłodszych na czynniki muzyczne. Po- 
przez zabawę dzieci poznają w praktyce zagadnienia związane 
z dźwiękiem, a także rozwiną wyobraźnię muzyczną i poczucie 
orientacji w schemacie własnego ciała. Podczas zdalnych spotkań 
wykonamy ćwiczenia słuchowe, wzrokowe i wzrokowo-słuchowe – zachęca 
Grzegorz Kaźmierski, pomysłodawca warsztatów. – Za ich sprawą 
rozbudzimy w najmłodszych spontaniczną ekspresję muzyczną i reakcje 
psychomotoryczne. Wśród zaplanowanych aktywności znajdą się także 
ćwiczenia relaksacyjne z zakresu muzykoterapii – dodaje.

Na warsztaty zaprasza Grzegorz Kaźmierski – absolwent 
filmoznawstwa i animacji kultury na UMK w Toruniu oraz teatro- 
logii na UKW w Bydgoszczy, specjalista ds. teatru i inter- 
dyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych Wojewódzkiego Ośrodka 
Animacji Kultury w Toruniu. Jest też muzykiem – współzałożycielem, 
gitarzystą i liderem formacji 3. Piętro oraz doświadczonym realizatorem 
dźwięku i autorem wideoklipów oraz miniatur filmowych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale ze względu na inter- 
aktywną formę zajęć liczba uczestników jest ograniczona (o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia przyjmowane są przez for- 
mularz na stronie internetowej www.woak.torun.pl do 18 marca 2021 r.


