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Szanowni CzytelniCy!

W ydawało się, że pewnego dnia pandemia się skończy i wró- 
cimy do normalności, zaczniemy od nowa organizowanie 
życia kulturalnego w przestrzeni, w której nikomu nie 

zagraża zarażenie koronawirusem. Jest nieco inaczej: pandemia wy- 
gasa, taką mamy nadzieję. Powoli raczej powracamy do tego, co 
przerwaliśmy przed kilkunastu miesiącami, aniżeli zaczynamy od nowa, 
niezbyt pewni: co możemy, co nam wolno. Wskazania ograniczeń 
wynikających z pandemii są wyraźne, jednak interpretacja może być 
dość swobodna… Zdani jesteśmy na zdrowy rozsądek. 

Niemniej dzięki majowemu słońcu, ciepłu, deszczom, zieleni, 
kwieciu, możliwości spotkań możemy się wyprostowywać, zmierzać 
ku sobie… Pozostawiamy jednak na podorędziu narzędzia do pracy 
zdalnej, nie rezygnujemy z niej.  

W majowym Biuletynie piszemy o pracowni plastycznej Otwarta 
Strefa Twórcza, która funkcjonuje w nadwiślańskim Grucznie jako 
zamiejscowa placówka Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świe- 
ciu. Piszemy o linorytach, które młodzi artyści tworzą w dalekim 
Hyderabadzie. Piszemy również o fotografiach, które tworzyli przed 
sześćdziesięciu laty młodzi artyści – studenci różnych kierunków 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – i zawiązali grupę 
fotograficzną Zero 61, a więc przyglądając się wystawie eksponowa- 
nej w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, przy- 
pominamy artystyczną legendę. 

Kamil Hoffmann
Jerzy Rochowiak 
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Buntownicy fotografii po półwieczu
\\ Kamil Hoffmann

K ilku studentów obserwując otaczającą ich szarą – może 
nawet beznadziejną – rzeczywistość postanawia połączyć 
siły i utworzyć grupę, której twórczość artystyczna ma być 
gestem sprzeciwu wobec tej szarości i buntem przeciw 

dominującym prądom estetycznym, narzucanym przez starsze 
pokolenie. Niekiedy ich twórczość sprawia wrażenie chropawej, 
trochę niedopracowanej. Zdarzają się nawet warsztatowe potknięcia. 
Jednak szczery przekaz szybko przyciąga do grupy kolejnych zwolen- 
ników… Tak na przełomie lat 70. i 80. rozpoczynały się historie 
wielu zespołów punk-rockowych. Dwie dekady wcześniej tak 
właśnie rozpoczęła się historia toruńskiej grupy artystycznej Zero 61. 
Jej członkami byli studenci toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, którzy postanowili wspólnie wykorzystać medium foto- 
grafii, aby tworzyć sztukę awangardową. Na przełomie lat 50. i 60. 
fotografia stawała się medium tak nośnym – zwłaszcza dla a- 
wangardowych treści – i dostępnym dla szerszego grona twórców, 
jak dwie dekady później muzyka rockowa. Grupę na równych 
prawach tworzyli studenci Wydziału Sztuk Pięknych, ale też in- 
nych kierunków: fizyki (Hubert Lucjan Oczkowski), historii (Michał 
Kokot) czy chemii (Czesław Kuchta).

Członkowie grupy Zero 61 nigdy nie dbali o formalne wy- 
tyczenie kierunku swoich artystycznych poszukiwań, nie ogłosili 
manifestu artystycznego. Być może dlatego tak trudno jest dziś ich 
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„zaszufladkować”. W opracowaniach historyków sztuki pojawiają 
się zarówno określenia fotografia poetycka, jak i twórczość inspiro- 
wana dadaizmem czy pop-artem. Z perspektywy sześćdziesięciu 
lat od powołania do życia grupy Zero 61 należy przyznać, iż dokonania 
poszczególnych jej  członków były nowatorskie, wykraczały poza 
obowiązujące wtedy kanony formalne, czasem nawet przełamywały 
estetyczne tabu… Były sztuką awangardową.

W toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” wiosną 
prezentowana była wystawa Grupa Zero 61: 1961-2021, która przy- 
bliżyła twórczość tworzących ją artystów zarówno w okresie wspól- 
nej aktywności, jak i po rozwiązaniu grupy: Wojciecha Bruszews- 
kiego, Czesława Kuchty, Michała Kokota, Antoniego Mikołajczyka, 
Józefa Robakowskiego, Andrzeja Różyckiego i Jerzego Wardaka. Na 
ekspozycji znalazły się wszystkie najważniejsze, „ikoniczne” foto- 
gramy zrealizowane przez artystów tworzący grupę Zero 61, ale wystawa  
zarazem nie przytłacza drobiazgową dokumentacją i szczegółowością.  

Andrzej Różycki. Fot. Stanisław Jasiński
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Dzięki temu z powodzeniem może się stać swego rodzaju 
wprowadzeniem dla osób, które nigdy o „zerowcach” nie słyszały. 
Skondensowana formuła ekspozycji ma jeszcze jedną zaletę: pozwala 
prześledzić drogę twórczą każdego artysty z osobna, od czasów 
współpracy w ramach jednej grupy artystycznej po dokonania w okre- 
sie późniejszym. Jak wspominał Michał Kokot, współpraca artystów 
w ramach grupy Zero 61 opierała się przede wszystkim na inspiracji, 
na rozmowach i dyskusjach o sztuce. Dzięki temu autorzy za- 
chowywali równowagę między indywidualizmem i wspólnotą. Nawet 
jeśli wczesne prace każdego z nich mają pewne wspólne cechy, 
wszyscy członkowie grupy dbali o swoją artystyczną autonomię. 
Na pewno dla wszystkich „zerowców” charakterystyczne są de- 
formacje i fotomontaże, które zmierzają do uzyskania efektu 
zwielokrotnienia, powtórzenia albo symetrycznego odbicia obiektów 
w obrębie jednego kadru. Stosowane modyfikacje często zaburzały 
też perspektywę albo skalę i wzajemne relacje przestrzenne obiektów. 
Różne charaktery i postawy twórcze sprawiły, że po rozwiązaniu 
grupy Zero 61 jej poszczególni członkowie poszukiwali różnych 
środków wyrazu (sięgając też po inne media) i różnych stylistyk 
a także dotykali różnych obszarów tematycznych.

Wystawę otwiera prezentacja Andrzeja Różyckiego, w której 
szczególną uwagę przyciągają dwa wybitne i doskonale znane colleges: 
ozdobiony żyletkami autoportret Chodzenie własnymi drogami oraz 
Zatruta studnia. Wieloznaczną pracą jest fotogram Na drodze z Torunia 
do Łodzi datowany na lata 1969-1972. Idący pustą szosą mężczyźni 
ujęci zostali od tyłu. Odchodzą. Co więcej, postaci na zdjęciu zostały 
od siebie oddzielone ingerencją artysty, który rozdarł odbitkę na dwie 
części. Na każdej z nich znalazła się inna postać. Tak w metaforycznej 
formie wyglądała droga twórcza Andrzeja Różyckiego – po rozwiązaniu  
grupy Zero 61 jednego z założycieli (wraz z m.in. Wojciechem Bru- 
szewskim i Józefem Robakowskim) Warsztatów Formy Filmowej – awan- 
gardowej grupy artystycznej działającej przy Szkole Filmowej w Łodzi.

W 2010 roku Andrzej Różycki prezentował w Galerii Spotkań 
WOAK wystawę Fotografując fotografujących, która przypominała 
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historię twórczej przyjaźni „zerowców”. Reporterski cykl Foto- 
andrzejozofia został również pokazany na wystawie w CSW.

Krótkotrwała współpraca Wojciecha Bruszewskiego z grupą Zero 61 
została udokumentowana zaledwie kilkoma pracami, natomiast 
bardzo obszernie pokazano jego twórczość z lat 70. Wówczas jed- 
nym obszarów zainteresowania artysty była relacja między dźwiękiem 
i obrazem a także obrazem i językiem. Interesujące są szczególnie 
próby zobrazowania fali akustycznej – zdjęcia z cyklu Fotografie 
dźwięków z 1971 roku. Innym obszarem zainteresowań Bruszewskiego 
był język, czego efektem jest m.in. instalacja Nowe słowa, swoisty 
generator neologizmów, który losowo „wymyśla” nowe wyrazy. 
Innym przykładem poszukiwań lingwistycznych jest Język baletowy, 
„abecadło”, w którym każdej literze odpowiada inna poza tańczącego. 
Wojciecha Bruszewskiego uważa się za prekursora sztuki wideo 
w Polsce. Właśnie wykorzystując to nowoczesne medium, zrealizował on 
cykl filmów, w których poddawana jest analizie relacja między obrazem 
i dźwiękiem. Część prac można obejrzeć na wystawie, co więcej 
uzupełniają je autorskie komentarze Wojciecha Bruszewskiego, m.in. frag- 
menty scenariuszy, w których wykłada on swoją koncepcję artystyczną.

Najobszerniej chyba zaprezentowana została twórczość Józefa 
Robakowskiego. Oprócz fotografii i filmów na wystawie znalazły 
się obiekty fotograficzne – począwszy od słynnego Durszlaka 
z 1960 roku. Trudno przecenić wkład Józefa Robakowskiego 
w rozwój filmu awangardowego w Polsce. Był jednym z za- 
łożycieli Warsztatów Formy Filmowej, niezwykle płodnym twórcą, 
pedagogiem i animatorem życia artystycznego. Pokazywane w toruńs- 
kim Centrum Sztuki Współczesnej eksperymentalne filmy Józefa Ro- 
bakowskiego powstały po rozwiązaniu grupy Zero 61, ale ich forma 
nawiązuje do wcześniejszych dokonań artysty. Zrealizowany metodą 
poklatkową – dwie klatki co pięć sekund – film Rynek z 1970 roku 
przywołuje z jednej strony początki kina, próby braci Lumière, 
z drugiej zaś skłania do refleksji nad upływającym czasem. Jeden 
dzień został skondensowany w kilkuminutowym filmie pokazującym 
zmieniający się nieustannie wycinek miejskiego placu. Nieustanny 
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ruch, podkreślony przez zastosowaną technikę poklatkową 
równocześnie irytuje i hipnotyzuje. Obserwacje codziennej rutyny 
kontynuował Robakowski w drugim słynnym eksperymencie filmowym: 
Z mojego okna z 1978 roku, który został uzupełniony o swoiste 
post scriptum w roku 2000. Widz wraz z autorem patrzy na życie 
miasta z okna jednego z wieżowców, z tzw. łódzkiego Manhattanu. 
Obrazom towarzyszy głos z offu, w którym opowieści o ludziach – 
sąsiadach przeplatają się z refleksjami o otaczającej rzeczywistości. 
Chociaż filmy te datowane są na lata 70., zaprezentowana w nich 
wyraźnie humanistyczna wizja świata wydaje się być bezpośrednim 
nawiązaniem do perspektywy „zerowców” i twórczym rozwinięciem 
ich wizji świata.

Michał Kokot do grupy Zero 61 dołączył nieco później. Był 
jednak artystą niezwykle płodnym, czego konsekwencją jest bogata 
spuścizna zarówno fotograficzna, jak i różnorodność podejmowa- 
nych tematów i potrzeba sięgania po inne niż fotografia media. 
Wydaje się jednak, że to właśnie fotografia zawsze była dla artysty 

Fragment ekspozycji. Fot. Stanisław Jasiński
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podstawowym sposobem pokazywania i interpretowania świata. 
Prezentowane na wystawie prace pokazują najważniejsze tropy 
twórczych poszukiwań Michała Kokota: od  niemal dadaistycznego  
w swojej wymowie Skrzypka (1967) poprzez surrealistyczną kom-
pozycję Ulica i bocian (1968)  czy portret Flisaka wiślanego (1970) 
po poetycką realizację Moja uliczka z 1982 r. i przepełniony bolesnymi 
metaforami Zapis stanu wojennego (1978-1989).

Antoni Mikołajczyk, podobnie jak Kokot, dołączył do grupy 
Zero 61 po kilku latach, ale oglądając fotografie prezentowane 
na wystawie w toruńskim CSW, można zauważyć, że jego artystyczna 
wrażliwość doskonale wpisała się w panujący wśród „zerowców” 
ferment twórczy. Spośród kilkunastu pokazanych obrazów szcze- 
gólną uwagę przyciąga wieloznaczny fotomontaż Człowiek motyl 
z 1968 roku. Porównanie prac z okresu aktywności grupy Zero 61 
i późniejsze poszukiwania Mikołajczyka skłaniają do refleksji, że 
na przestrzeni lat był on najbardziej konsekwentnym artystą spo- 
śród wszystkich „zerowców”. Mogło to być efektem, że do grupy 
dołączył już jako ukształtowany (był studentem malarstwa na UMK) 
i świadomy siły swojego przekazu artysta.

W przeciwieństwie do pozostałych członków grupy, Czesława 
Kuchtę przedstawiono na wystawie w CSW tylko poprzez prace 
z okresu aktywności w Zero 61, a przecież ów wybitny toruński 
artysta fotografik przez kolejne trzy dekady odkrywał dla siebie 
nowe możliwości języka fotografii, poszukiwał nowych form 
wyrazu, był zarazem niezwykle aktywnym i płodnym twórcą. Nawet 
w najbardziej skondensowanej prezentacji dorobku Czesława 
Kuchty nie może zabraknąć wybitnej fotografii Ojciec z 1963 roku. 
O wyjątkowości i złożonych kontekstach formalnych tego na pozór 
oczywistego zdjęcia napisano już wiele. Jednak nadal – po sześciu 
dekadach – praca oddziałuje zarówno samą pokazaną sytuacją 
(młody, szczęśliwy ojciec trzymający na rękach kilkuletnią dziewczyn- 
kę) jak i jej ujęciem w kadrze. Do niedawna fotografia była 
ściśle związana z chemią: materiały pokryte światłoczułą emulsją 
poddawano obróbce w różnych chemicznych roztworach. Wiedza, 
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którą Czesław Kuchta zdobył, studiując chemię pomogła mu wyna- 
leźć autorską technikę „Kuchtakoloru”. Polegała ona na odpowiednim 
naświetlaniu papieru kolorowego modyfikowanym obrazem z nega- 
tywów czarno-białych. Powstawały w ten sposób odbitki unikatowe, 
niepowtarzalne. W części wystawy poświęconej twórczości Czesława 
Kuchty znalazły się oczywiście prace wykonane w tej technice, 
m.in. Autoportret z 1966 roku.

Ostatnim z siedmiu „zerowców”, prezentowanych w toruńskim 
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” jest Jerzy Wardak. Spo- 
śród prac z lat 60. szczególną uwagę przyciąga silnie zgeometryzo- 
wany Gotyk z 1964 roku i sytuujący się na przeciwnym biegunie 
wieloznaczny w swojej metaforyce Koniec wojny z 1965 r. Fotografie 
z kolejnych dekad – już po rozwiązaniu grupy Zero 61 pokazują 
Jerzego Wardaka jako artystę poszukującego i chętnie sięgającego po 
nowatorskie techniki, również cyfrowe.

Oglądając dokonania siedmiu najbardziej znanych „zerowców” 
sześć dekad później, nie można zapominać o kontekście, w którym 
te prace powstawały. Skok technologiczny, jakiego doświadczyła 
fotografia w ostatnich latach zmienia postrzeganie prezentowanych 
na wystawie artystycznych eksperymentów. Być może najmłodszemu 
pokoleniu, które nie rozstaje się z wyposażonym w kamerę i zestaw 
aplikacji do obróbki zdjęć smartfonem prace te mogą się nawet 
wydawać naiwne. Jednak przy bliższym oglądzie, te na pozór 
staroświeckie fotogramy tchną świeżością. Co więcej, obrazy te 
nadal zachęcają do samodzielnego i subiektywnego patrzenia na 
otaczającą rzeczywistość, do unikania w fotografii kompozycyj- 
nych szablonów i banalnych rozwiązań formalnych. Każdy uczestnik 
grupy Zero 61, każdy autor wystawy w toruńskim CSW może stać 
się inspirującym mistrzem dla osób, które za pomocą fotografii 
chcą snuć własną opowieść o świecie albo wchodzić z rzeczy- 
wistością w dialog, może nawet się z nią czasem posprzeczać. I ów 
wymiar edukacyjny – obok skondensowanej formy i niewielkich 
rozmiarów – jest największym atutem wystawy Grupa Zero 61: 
1961-2021 w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.
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linoryty z indii
\\ Jerzy rochowiak

Od połowy maja do połowy czerwca w Galerii i Ośrodku 
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu jest ekspono- 
wana wystawa Linoryty z Hyderabadu. Pokazywanych jest 

ponad sto grafik, w większości barwnych, nadesłanych do Torunia 
z Young Envoys International w Hyderabadzie Indiach. 

Aczkolwiek położony w środkowo-południowych Indiach Hyde- 
rabad słynie z zabytków, parków, jezior (sztucznie utworzonych), 
zaledwie na kilku pracach można zobaczyć pejzaże. Dominują 
portrety i sceny z życia oraz mitologii. Tematyka niemal wszyst- 
kich grafik łączy się z ruchem, akcją. Być może ma na to wpływ  
Ramoji Film City, ogromne miasteczko filmowe, w którym są  
realizowane filmy w języku telugu, którym posługuje się ok. 70 milio- 
nów ludzi, oraz organizowanego od ponad ćwierćwiecza festiwalu 
filmów dla dzieci. Na pewno widoczne jest upodobanie mło- 
dych grafików do przedstawień dynamicznych. Mogą kojarzyć się 
z kadrami filmowymi.

Portretowani ludzie są przedstawiani podczas rozmaitych czyn- 
ności. Wykonują swoją pracę, uczestniczą w obrzędach, tańczą, 
muzykują, grają w piłkę, uprawiają inne dyscypliny sportowe, płyną 
łodzią, strzelają z łuków… Pokazywani są tajemniczy wędrowcy. 
Pokazywane są sceny z ptactwem domowym, ptakami, które określamy 
jako egzotyczne, wielbłądami, słoniami, kotami, psami, a także krowy, 
kozy, antylopy, zebry…

Młodzi graficy pokazują to, co się dzieje w ich świecie, co  
się przydarza, a także to, co mogłoby się przydarzać, gdyby 
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rzeczywistość przyjmowała baśniowy porządek zdarzeń. 
Nierzadko inspirują się baśniami i mitami. Skupiają się wyłącznie 
na swoim kręgu kulturowym, a więc wystawę można uznać za opo- 
wieść o Indiach. Dodać trzeba, że to opowieść sugestywna, wielo- 
aspektowa, barwna. W kraju młodych twórców szanuje się przeszłość 
i tradycję, którą trudno by było uznać za jednolitą, docenia się 
kulturowe bogactwo. Zarazem ceni się to, co nowe, przyswojone, 
jak dyscypliny sportowe, instrumenty muzyczne, nowoczesne 
urządzenia…

Tematycznie wystawa jest zróżnicowana, formalnie jest spójna: 
prace są podobnie komponowane, podobnie rozwijane są pomysły. 
Łączy je technika graficzna, znakomite opanowanie warsztatu. 
Użycie trzech lub czterech kolorów – podkreślają organizatorzy eks- 
pozycji – w odbitkach linorytniczych wiąże się z długotrwałym 
i skomplikowanym procesem. Wymaga dobrego przygotowania projektu, 
rozbicia pracy na poszczególne etapy i staranności przy odbijaniu.

Wystawa Linoryty z Hyderabadu tak została zaaranżowana, że 
obrazuje nieograniczone, jak się zdaje, możliwości rozwijania pomy- 
słów tematycznych i kompozycyjnych przy użyciu najprostszych 
narzędzi… Ponadto pokazuje jak nierozerwalnie łączą się umie- 
jętności młodych autorów z ich zmysłem obserwacji i wyobraźnią.
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gruczeńsKa otwarta strefa twórcza
\\ Jerzy rochowiak

W Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w To- 
runiu 19 maja 2017 roku została otwarta wystawa grafik 
uczestników zajęć plastycznych w Otwartej Strefie Twór- 

czej w Grucznie. Rok wcześniej Marszałek Województwa Kujawsko-
Pomorskiego uhonorował gruczeńską Otwartą Strefę Twórczą 
nagrodą na Międzynarodowym Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży 
organizowanym przez toruński Ośrodek. W ubiegłym roku twórca 
Strefy Łukasz Lewandowski otrzymał nagrodę Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia w dziedzinie edukacji kultural- 
nej i upowszechniania kultury.

Na wystawie było prezentowanych kilkadziesiąt grafik, w większo- 
ści monochromatycznych, dwudziestu dziewięciu autorów, głównie 
kilkunastolatków; najmłodsza uczestniczka liczyła dziesięć lat, naj- 
starsza dziewiętnaście. Przeważały grafiki w dużych formatach. Każda 
była ciekawie pomyślana i skomponowana, nienaganna warsztatowo, 
wręcz wycyzelowana. 

Ekspozycję otwierały czarno-białe rysunkowe autoportrety mło- 
dych twórców, nawiązujące do selfie. Pokazywały zarazem indy-
widualności i grupę młodzieży. Autorzy ujmowali swoje wizerunki, 
patrząc wprost, jak w obiektyw aparatu fotograficznego, gdy wykonują 
zdjęcie legitymacyjne, ale i parząc w bok. Choć formę autoportretów 
można uznać za uproszczoną, to każdy autor zaznaczył swoje 
usposobienie, scharakteryzował swoją osobowość, skupiając uwagę 
na wyrazie twarzy, spojrzeniu, minie, czasem uśmiechu, a także 
poprzez ubiór, tło. Poprzez te autoprezentacje młodzi twórcy 
zaciekawiali sobą, swoimi osobowościami. Formą i techniką wykona- 
nia prac zapowiadali swoje grafiki. 
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Młodzież w Grucznie przystępując do opracowywania pomysłów 
na grafiki, swobodnie wybiera tematykę, zapewne ze świadomością, że 
pierwsza artystyczna decyzja jest niezwykle ważna, bo przecież każda 
grafika to godziny, dni, tygodnie, a może i miesiące systematycznej, 
żmudnej pracy. Obcowania z matrycą można się domyślać, skupiając 
uwagę na szczegółach przedstawianych światów. O ile wykonywanie 
grafiki jest co najmniej niełatwe, to wyobraźnia młodych artystów 
wydaje się lekka, niczym nie krępowana. Widać, że nie ustają 
w wysiłkach w dążeniu do doskonałości… 

Oglądających wystawę zdumiewała artystyczna pasja i wytrwa- 
łość młodych grafików. Osiągają niezwykłe efekty artystyczne, ale 
jest oczywiste, że ich praca jest czasochłonna, wymaga cierpliwości. 
A przecież słyszy się, że młodzież pociąga dziś to, co przynosi efekty 
szybko, natychmiast. Prowadzący pracownię artysta pedagog Łu- 
kasz Lewandowski objaśniał, że stara się tak prowadzić zajęcia, by 
każde spotkanie inicjowało następne. Dzięki temu młodzi ludzie 
wychodząc z pracowni, z niecierpliwością wyczekują… kolejnego 
spotkania. Ponadto każdy uczestnik zajęć tworzy grafikę na inny 
temat. Choć młodzi plastycy pracują w grupie, to każdy skupia uwagę 
na własnych zadaniach. Zarazem Łukasz Lewandowski dba o to, by 
byli wspólnotą: razem piją herbatę, zjadają posiłek, rozmawiają. 

Twórcze inspiracje graficy z Otwartej Strefy Twórczej znajdują,  
obserwując bliższe i dalsze otoczenie. Przyglądając się światu, pożytkują  
wyobraźnię. Nie tylko znajdują niebanalne rozwiązania formalne, ale 
i doskonalą umiejętność dostrzegania czy raczej przewidywania tego, 
co pojawi się na odbitce. Łukasz Lewandowski stara się, by w swoich 
obrazach przedstawiali to, co widzą: budynek, podwórko, przedmioty, 
osoby… Uczy ich uważnego patrzenia. Jak mówi, nim przystąpią do 
pracy nad grafiką, muszą zobaczyć, naprawdę zobaczyć to, co będą 
przedstawiali. Muszą wybierać to, co istotne i przenieść na matrycę, 
następnie na odbitkę. Redukują czy syntetyzują rzeczywistość, którą 
przedstawią na płaszczyźnie. A zatem interpretują to, co zobaczyli. 
Tworzą linoryty, gipsoryty, drzeworyty, łączą linoryt z monotypią, 
akwafortę z akwatintą, posługują się techniką szablonu, rysują…



16

Otwarta Strefa Twórcza: pracownia malarska. Fot. Jerzy Rochowiak
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Są wnikliwymi obserwatorami. Kierują uwagę ku przyrodzie. Tak 
na przykład Anna Maria Putkowska przedstawiała Drzewa cmentarne, 
Czarne drzewa, Sad kolorowy, Ogródek mamy, Amanda Banach Stare 
drzewo, Wiktoria Rajchenbach Smocze drzewo, Katarzyna Raguza 
Malwy, Martyna Anna Jarych, Martyna Lewandowska Rośliny, Martyna 
Anna Jarych, Wiktoria Loba Roślinki, Natalia Ciechecka Doniczki. 
Helenę Nawrocką zaciekawiły Robale. 

Przypatrują się bliższemu i dalszemu otoczeniu. Zofia Leokadia 
Pieróg skupiła się na Pracowni, pokazując prasę, regały. Zejście do 
pracowni pokazała Martyna Anna Jarych, zaś Julia Maria Bielawska 
Dom Katechetyczny, w którym pracownia się mieści. W Magazynie 
Oliwia Lebiedzińska, w Magazynie I i Magazynie II Malwina Han, 
w Starym magazynie Jakub Mariusz Paluch, w Podwórku Tomasz 
Szymon Dzbanuszek, w Widoku na podwórko Dominika Jakubowska 
przedstawiali pierwszą siedzibę Otwartej Strefy Twórczej w Grucznie.

Na Kościół patrzyli Martyna Drab i Patryk Kluczyński. Domowi Sióstr 
przyglądała się Izabela Pesta. Gruczno w pracach monochromatycznej 
i barwnej pokazywał Tomasz Szymon Dzbanuszek. Dominika Jaku- 
bowska przedstawiła Widok z podwórka, Katarzyna Raguza Podwórko.  

Antoni Nawrocki pokazywał Plecak i krzesło, Wiadro, piecyk i czajnik. 
Helena Nawrocka zajęła się Kolorowym konikiem, Jakub Mariusz Paluch 
przyjrzał się Lalkom i Kielichowi. Oliwia Ledzińska pokazała Krzesło, 
Zofia Leokadia Pieróg Osiem krzeseł, Julia Maria Bielawska Zlew, Eliza 
Pawłowska Słoik.

Liczne były na wystawie grafiki o tematyce religijnej, na przykład 
Ołtarz – Jezus, Ołtarz – Maria Oliwii Ledzińskiej, Krzyż i Matka Boska 
Zofii Leokadii Pieróg, Różaniec Weroniki Jessy, Anioł Katarzyny Krystyny 
Pieróg, Jezus i Maria Patryka Kluczyńskiego, Święta Rodzina i Święty 
Józef Pauliny Osowickiej, In nomine Patris Michała Kleszczewskiego.

Nie tylko siebie portretują gruczeńscy młodzi graficy. Patryk  
Kluczyński przedstawił wizerunek Pana Łukasza – Łukasza Lewandows- 
kiego, który w roku 2011 utworzył w Grucznie Otwartą Strefę Twórczą 
– graficzną pracownię terenową dla dzieci i młodzieży Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 
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Ukończył bydgoskie Liceum Plastyczne. Lata nauki w tej szkole  
uznaje za bardzo ważne. Wspomina nauczyciela Bogdana Pasiciela, który  
każdemu z uczniów umożliwiał rozwijanie własnych zainteresowań, 
wybór własnej ścieżki rozwoju. Za ważne doświadczenie uznaje 
poznawanie drukarni, którą posiadała szkoła. Uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach zecerskich, składali drewniane czcionki, zaznajamiali 
się z typografią… Studiując edukację artystyczną na Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, uczestniczył w zajęciach w pracowni grafiki. 
Studiując w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Hadze, doskonalił 
swoje umiejętności w dziedzinie grafiki warsztatowej. Uprawia różne 
dyscypliny graficzne, rysunek, zajmuje się ilustracjami, projektowa- 
niem graficznym. Spośród indywidualnych wystaw za najważniejsze 
uznaje trzy: w Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku w 2006 roku, 
w Centrum Sztuki Współczesnej im. Marca Chagalla w Witebsku 
w 2010 roku i na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w 2019 roku. 

Po studiach, powróciwszy do rodzinnego Bukowca, zajmował 
się wyłącznie pracą twórczą, przede wszystkim rysunkiem i grafiką. 
W swojej twórczości odnosi się do historii rodzinnych, opowieści 
apokryficznych, natury. Jest zarazem tradycjonalistą, co oznacza choćby 
szacunek do warsztatu plastycznego, jak i twórcą nowoczesnym: 
w ujęciu tematów, formie.

Przykładem jego postawy może być teka reprodukcji Stare drzewa 
owocowe – rysunki wykonane z natury z 2013 roku. Te rysunki mają 
charakter i nastrój dawnych rycin. Uwaga autora i oglądającego 
skupia się na tytułowych drzewach. Są pierwszoplanowe, umieszczone 
w otwartej przestrzeni. Niekiedy jako tło Łukasz Lewandowski przed- 
stawia ich otoczenie: inne drzewa, zarośla, drewniane ogrodzenia. 
Wiele w tych pracach światła, może pustki… Cykl dwunastu rysunków 
jest spójny. Autor nie szafuje kreską; można by uznać, że pierwotne 
były przedstawienia drzew w pejzażu zimowym, podobny charakter 
mają kolejne rysunki, wykonywane latem i wiosną.

Rysunki Stare drzewa owocowe opowiadają o jabłoniach, gruszach, 
śliwach, czereśniach, orzechach odmian dziś już rzadkich, ginących. 
Są to ostatnie drzewa pozostałe z wielkiego sadu, drzewa, które 
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Otwarta Strefa Twórcza: prasa graficzna. Fot. Jerzy Rochowiak

przetrwały powodzie. Jest Drzewo jabłoni wyprowadzone z bocznego 
konaru drzewa obalonego podczas powodzi 1947 roku. Są drzewa 
przydrożne, wyrosłe na miedzy… Zawsze bohaterem rysunku jest 
jedno drzewo. Autor wskazuje miejsce, w którym drzewo rośnie. 
W tytule rysunku jednym krótkim zdaniem opowiada jego historię, 
wskazuje dlaczego to drzewo jest wyjątkowe… Czułość, z jaką Łukasz 
Lewandowski spogląda na przyrodę i posługując się ołówkiem ujmuje 
naturę, pozwala pomyśleć o niekończącym się cyklu takich prac… Tak 
określa bohaterów rysunków: stare drzewa owocowe – cierpliwe stulatki  
– okaleczane przez ludzi, służby drogowe, maszyny rolnicze, zapomniane  
przez gospodarzy, często już nieobecnych – piękne starością, jak dłonie babci. 
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Nazywa je świadkami czasu. Zatem Stare drzewa owocowe to plastyczna  
opowieść o przemijaniu, o szacunku do otoczenia, do roślin… 

Łukasz Lewandowski określa rysunki jako współczesne nawiązujące 
estetyką do starej szkoły rysunku, grafiki. Rysowane z powściągliwością 
drzewa są też przypowieścią o krajobrazie, jego urodzie i melancholii. 
Rysunki z natury wykonane w Grucznie i innych miejscowościach na  
Kociewiu przypominają o innych pejzażach: opisanych w liryce i epice, 
przedstawianych przez malarzy… Można je zobaczyć w Polsce central- 
nej i na kresach… A zatem Stare drzewa owocowe wskazują to, co 
pociąga w rodzimym krajobrazie, jego nastroju…  

W 2007 roku Łukasz Lewandowski podjął pracę jako instruktor plastyki 
w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. Pracownia plastyczna, 
czyli Centrum Działań Plastycznych Akademia, mieściła się poza siedzibą 
placówki, wymagała aranżacji. Wkrótce zmieniła lokalizację, była urządzana 
na nowo… W 2010 roku została wyposażona w profesjonalną prasę 
graficzną, dla której w skromnych pomieszczeniach nie było miejsca. 
Wtedy został zrealizowany pomysł zamiejscowej pracowni plastycznej. Tak 
powstała Otwarta Strefa Twórcza w Grucznie. 

Jej ideę Łukasz Lewandowski rozwijał już od 2007 roku: dążył 
do nadania Centrum Działań Plastycznych Akademia w Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu profilu pracowni graficznej, 
łączył działania artystyczne ze społecznymi, z pracą wolontariacką, by 
zaciekawić pracą twórczą młodzież dotąd obojętną na problematykę 
artystyczną. 

W 2011 roku przewiózł prasę graficzną do Gruczna – do pomieszczeń 
dawnego magazynu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Wspomina 
nieszczelne drewniane odrzwia, brak ogrzewania, toaletę w ciemnej podwale. 
Młodzież nieufnie spoglądała przez otwarte drzwi, przystawała przy rampie. 
Prasa drukarska – jako maszyna – stanowiła duży atut. Warsztat, a nie 
akwarelki, przekonywały, że coś jednak trzeba umieć. Podwórko, przy którym 
mieściła się (jak teraz mówimy: pierwsza pracownia) Otwarta Strefa Twórcza 
to było zaplecze sklepu. Metalowe garaże, gołębniki, zaułki. 

Warsztat graficzny wzbudzał zainteresowanie młodych ludzi, którzy 
nie darzyli estymą kogoś, kto jest artystą… Na zajęcia przychodziły 
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głównie dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym. Z rodzin rozbitych, 
pozornych – naznaczonych problemami alkoholowymi, emigracją zarob- 
kową… Młodzież przychodząca „odpalać się” za garażami dawała się 
zaprosić. Obejrzeli prasę drukarską, słyszeli o niej wszyscy, obserwowali 
proces odbijania – bez obojętności. Gimnazjaliści przychodzili patrzeć, 
niektórzy przychodzili na herbatę. Łukasz Lewandowski dodaje, że 
w pracowni rozpadała się utrwalona wioskowa hierarchia: nie tylko 
dzieci z zamożnych „dobrych domów” osiągały najznakomitsze 
rezultaty ale i te, które w szkole uchodziły za niezbyt utalentowane… 

Najzwięźlej określając Otwartą Strefę Twórczą, należy powiedzieć, 
że jest to pracownia plastyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z gminy Świecie, galeria twórczości uczestników zajęć, miejsce 
różnorakich prezentacji artystycznych, przestrzeń otwarta na każde 
działanie mające na celu zachowanie kultury i tożsamości tak regionalnej, 
jak i spuścizny kulturowej. Odbywają się tu regularnie – od września do 
czerwca, od poniedziałku do piątku – nieodpłatne warsztaty rysunku 
i grafiki, druku wypukłego, druku płaskiego dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 6 do 21 lat. Program zajęć obejmuje też naukę rysunku, 
malarstwa i projektowania graficznego – ilustracji, książki autorskiej, 
a także przygotowanie ekspozycji prac, oprawę i wykonanie passe-
partout. W programie działań Otwartej Strefy Twórczej znajdują 
się również warsztaty filmowe, organizowanie wystaw, plenerów 
międzynarodowych, a także działania społeczne.

Odbywają się również odpłatne zajęcia z rysunku, malarstwa 
olejnego sztalugowego, studyjnego i plenerowego oraz grafiki dla 
dorosłych, które prowadzi artystka-pedagog Sviatlana Dzemidovich, 
absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Witebskim Uniwersytecie 
Państwowym im. Piotra Maszeraua w Witebsku. Tworzy wyrafinowane 
grafiki, maluje, ilustruje książki. W zajęciach malarskich, które 
prowadzi biorą udział przede wszystkim osoby przyjeżdżające z in- 
nych miejscowości, głównie ze Świecia. 

Zajęcia odbywają się w profesjonalnej pracowni grafiki warsztatowej, 
w miejscu o bogatych walorach artystycznych, kulturowych i estetycznych. 
W miejscu tym są eksponowane przedmioty będące w przeszłości 
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wyposażeniem wnętrza kościoła parafialnego, a także to, co mieszkańcom 
Gruczna udało się ocalić z kapliczek zniszczonych przez Niemców we 
wrześniu 1939 roku. 

Otwarta Strefa Twórcza funkcjonuje dzięki współdziałaniu Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, Sołectwa Gruczno, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grucznie, Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 
Św. Jana Chrzciciela w Grucznie. Z Otwartą Strefę Twórczą współpracują: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu filia w Grucznie, Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Grucznie.

Prace uczestników zajęć pojawiały się na wystawach na murze 
wokół kościoła podczas odpustów, dożynek, Festiwalu Smaku. 

Od 2016 roku Otwarta Strefa Twórcza zajmuje pomieszczenia w do- 

Otwarta Strefa Twórcza: artefakty z kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. 
Fot. Jerzy Rochowiak
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mu katechetycznym przy kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Jana 
Chrzciciela w Grucznie. W przeprowadzce i adaptacji piwnicznych 
pomieszczeń na pracownię pomogło wiele osób. Obecnie pracownia 
zajmuje bez mała czterysta metrów kwadratowych – mówi Łukasz Lewan- 
dowski. – To aula – „Syberia”, pracownia graficzna, galeria w „pieczarze”, 
wąska galeria miniatury, pracownia malarstwa dla dorosłych… 

Łukasz Lewandowski zorganizował trzy międzynarodowe plenery 
plastyczne – z udziałem artystów z Białorusi. Poplenerowe wystawy 
były eksponowane w zabytkowym Starym Młynie, będącym siedzibą 
Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły.

Grafiki uczestników zajęć zdobywają nagrody na ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursach. Są wystawiane. Są również archi- 
wizowane. Pracownia jest wyposażona w szafy do przechowywania gra- 
fik. Poza tym każdy uczestnik zajęć gromadzi swoje prace w teczce.

Ludzie z krwi i kości to tytuł cyklu portretów osób odwiedzających 
podwórko pierwszej pracowni, a właściwie przesiadujących nie- 
daleko sklepiku… W lokalnej prasie były zamieszczane wywiady 
z nimi wraz z ich zdjęciami i portretami, które rysował Łukasz 
Lewandowski. Sportretowani mówili, że cenią spokój, darzą się 
wzajemnym szacunkiem… Same dobre rzeczy – uśmiecha się Łukasz 
Lewandowski. – I… tacy się stawali… Obecnie można ich spotkać nad 
strumykiem opodal domu katechetycznego.

W Grucznie Otwarta Strefa Twórcza rozwija się od dziesięciu lat. Łukasz 
Lewandowski liczy na to, że to pierwsze dziesięciolecie tego przedsięwzię- 
cia edukacyjno-artystycznego. Można przypuszczać, że Gruczno będzie 
słynęło z Otwartej Strefy Twórczej, jak dziś słynie z Festiwalu Smaku, od 
2006 roku organizowanego przez Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły.

Wydaje się, że Łukasz Lewandowski nieprzypadkowo właśnie 
w Grucznie znalazł warunki sprzyjające ukonkretnieniu idei Otwar- 
tej Strefy Twórczej. Dzisiejsze Gruczno, które nigdy nie miało praw miejs- 
kich – czytam w drugiej edycji Bedekera Gruczeńskiego pod redakcją  
Jadwigi Luterek-Cholewskiej wydanego przez Towarzystwa Przyjaciół  
Dolnej Wisły w 2015 roku – pełni funkcję osiedla mieszkaniowego 
z usługami podstawowymi, korzystającego z miejskich usług ponad- 
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podstawowych Świecia. W Grucznie odbywają się artystyczne spotkania: 
Biesiady Regionalne, warsztaty fotograficzne i malarskie, wystawy. Wieś 
jest żywym ośrodkiem kulturalnym, pięknie położonym w nadwiślańskim  
krajobrazie. Ma ciekawą historię – i liczne grono przyjaciół. 

Bedeker Gruczeński zapoznaje z przeszłością wsi. Na jej krajobraz 
kulturalny duży wpływ miały – mają kulturotwórcze przedsięwzięcia 
proboszcza gruczeńskiej parafii Św. Jana Chrzciciela w latach 1982-
2016 – wybitnego poety ks. prałata Franciszka Kameckiego, a także 
dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nad- 
wiślańskiego Jarosława Pająkowskiego oraz osób skupionych 
w Towarzystwie Przyjaciół Dolnej Wisły. Dodać warto, że w poblis- 
kim Chrystkowie można zwiedzać olenderską drewnianą chatę z pod- 
cieniami, w innych miejscowościach zabytkowe obiekty.  

W okresie pandemii w Otwartej Strefie Twórczej nie odbywały 
się zajęcia plastyczne. Łukasz Lewandowski przygotowywał wystawę 
Świątki i pamiątki, na której są pokazywane prace szesnaściorga 
uczestników zajęć z ostatnich sześciu lat. To znakomite grafiki. Ich 
poziom artystyczny oraz warsztat młodych grafików pozwalają 
określić Strefę jako wyjątkowe miejsce na mapie ośrodków edukacji 
plastycznej nie tylko w kraju. Osiągnięcia twórcze uczestników zajęć 
są ważne. Ważne jest, że niektórzy z nich kończąc naukę w szkołach 
średnich, podejmują studia na uczelniach plastycznych. Nie to jednak 
uznałbym za najważniejsze dokonanie Łukasza Lewandowskiego 
w dziedzinie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, ale kształtowa- 
nie twórczych osobowości młodych ludzi, uczenie ich umiejętności 
patrzenia i rozwiązywania problemów plastycznych, naturalnie, 
również doskonalenie sprawności warsztatowej. Jak ważna jest dla 
nich Strefa, pokazuje ich związek z pracownią: podjąwszy studia, 
wracają tutaj, uczestniczą w jej życiu. A zatem wspólnota, która 
tworzy się wokół Łukasza Lewandowskiego jest trwała. To wspólnota 
ludzi życzliwych wobec innych, otwartych i radzących sobie w trud- 
nej sztuce wyboru wartości, tego, co ważne. To właśnie przedstawiają 
w swoich grafikach czy rysunkach, niezależnie od ich tematu. Być 
może dlatego ich prace przyciągają uwagę na czas dłuższy niż rzut 
oka, gdy ogląda się wystawę.
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w wojewódzKim ośrodKu
animaCJi Kultury w toruniu

Konkursy

 Pokonkursowa wystawa fotograficzna Science fiction;
 18 czerwca-31 sierpnia

Fotografia fantastyczna

Już po raz czternasty Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 
zaprasza na pokonkursową wystawę fotograficzną organizowaną 
w ramach Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej 
Regionu. Jak co roku, udział w konkursie wzięły osoby pasjonujące 
się fotografią, amatorsko uprawiające fotografię artystyczną miesz- 
kające w województwie kujawsko-pomorskim. Wystawę oglądać bę- 
dzie można na żywo w Galerii Spotkań WOAK przy ul. Szpitalnej 8 
w Toruniu oraz w internecie na stronie www.woak.torun.pl. 
Ze względu na ograniczenia w liczbie osób uczestniczących 
w wydarzeniach kulturalnych, wernisaż połączony z ogłoszeniem 
wyników konkursu odbędzie się tylko w formie on-line w piątek, 
18 czerwca. 

Stulecie urodzin Stanisława Lema – wielkiego wizjonera, który 
przewidział nie tylko wiele udogodnień, oferowanych nam przez 
nowoczesność, ale też zagrożenia związane z przyspieszającym 
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postępem technologicznym – stało się inspiracją tematu tego- 
rocznego konkursu: Science fiction. W roku Stanisława Lema. Ponieważ 
hasło konkursowe może być interpretowane na wiele różnych 
sposobów, wystawa zapowiada się interesująco. Niektórzy autorzy 
traktują temat bardziej dosłownie, dla innych staje się on raczej 
punktem wyjścia do subiektywnych poszukiwań twórczych. Nadsyłane 
na konkurs prace łączy jednak wyraźna tęsknota za lepszym światem. 
W zdjęciach więcej też radości i optymizmu niż przed rokiem.

O ostatecznym kształcie wystawy decydują jurorzy, którzy typują 
prace na wystawę pokonkursową i autorom najciekawszych fotografii 
przyznają nagrody i wyróżnienia. W tym roku jurorami Konfrontacji 
Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie fotografii 
są: dr hab. Anna Kola (artystka zajmująca się fotografią i instalacją, 
wykładowczyni fotografii na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu) 
i Marek Noniewicz (artysta fotografik, instruktor fotografii, kurator 
w Muzeum Fotografii w Bydgoszczy).

Wystawa będzie czynna do końca sierpnia 2021 r. Zwiedzanie 
odbywa z zachowaniem dystansu społecznego i zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi limitami osób w przestrzeni ekspozycyjnej. Wstęp 
wolny!

 Konkurs filmowy KATAR Film; termin zgłoszeń do 10 września

Dziesięć lat z Dziesiątą Muzą

Dokładnie dziesięć lat temu WOAK zorganizował pierwszy konkurs 
dla filmowców amatorów z regionu: w ramach Konfrontacji Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej Regionu KATAR odbył się przegląd Film. 
W minionej dekadzie rozwój technologiczny uczynił z nagrań wideo 
najpopularniejsze medium służące codziennej komunikacji. Zmiany 
te wpływają też na kształt amatorskiej twórczości filmowej. 
Konfrontacje w dziedzinie filmu są przestrzenią, w której spotykają 
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się różne wizje artystyczne i różne estetyki, zarówno te odwołujące 
się do tradycji, jak i najbardziej nowatorskie. Adresatami konkursu 
są filmowcy amatorzy: twórcy kina fabularnego i dokumentu, autorzy 
animacji i artyści eksperymentujący z techniką wideo, wszyscy 
opowiadający o świecie językiem X Muzy. Do konkursu mogą być 
zgłoszone filmy, których autor (reżyser, scenarzysta, producent) 
związany jest z województwem kujawsko-pomorskim.

Konkurs odbywa się dwuetapowo. W pierwszym do 10 września 
przyjmowane są zgłoszenia. Spośród wszystkich nadesłanych filmów 
powołana przez WOAK komisja wybierze najlepsze obrazy, które 
zostaną zaprezentowane publiczności 15 października podczas finału 
konkursu. Jeżeli projekcje z udziałem widzów nie będą możliwe, 
prezentacja zostanie przeniesiona na jedną z platform internetowych. 
Bez względu na formę, w jakiej konkurs zostanie przeprowadzony, 
filmy oceni profesjonalne jury, przyznając nagrody finansowe autorom 
najlepszych obrazów.

Udział w konkursie jest bezpłatny – zarówno dla autorów, jak 
i dla publiczności. W Konfrontacjach udział mogą brać zarówno osoby 
dorosłe, jak i młodzież, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
Uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie trzy filmy trwające co najmniej 
pięć minut, maksymalnie zaś – godzinę. Organizatorzy nie ograniczają 
swobody w zakresie wyboru gatunków, technik czy stylistyki 
zgłaszanych prac, ale oczekują od autorów twórczego podejścia, 
zgodnie z regulaminem: …nadsyłać należy wyłącznie filmy oryginalne, 
przedstawiające autorskie pomysły uczestników.

Szczegóły dotyczące parametrów technicznych zgłaszanych 
materiałów zapisane są w regulaminie, który znaleźć można na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. 
Tam również znajduje się formularz zgłoszeniowy oraz opis procedury 
nadsyłania (uploudu) filmów na konkurs.
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Wykłady, wystawy i spotkania edukacyjne

 Teatralny Plac Zabaw – cykl warsztatów teatralnych dla dzieci;
 1 czerwca

Warsztaty teatralne w Dzień Dziecka

Po blisko rocznej przerwie Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 
w Toruniu ponownie zaprasza dzieci i młodzież do siedziby przy ulicy 
Szpitalnej 8 na comiesięczne warsztaty teatralne. Tym razem nie 
w sobotę, lecz we wtorek, 1 czerwca będziemy wspólnie, w kameral- 
nej atmosferze świętować Dzień Dziecka.

Cykl warsztatów odbywa się pod hasłem Teatralny Plac Zabaw 
i jak zachęca jego koordynatorka, Agnieszka Zakrzewska: …za- 
inspirujemy dzieci do działań twórczych poprzez zabawę, będziemy 
intrygować nieoczywistym podejściem do teatru, poszerzać granice 
naszej wyobraźni i emocjonować się spotkaniem na żywo. Teatralny 
Plac Zabaw będzie popołudniem pełnym spontanicznej zabawy, 
odkrywania teatru i stwarzania świata wymarzonego przez dzieci, 
w którym wszystko może być takie, jakie chcą, by było. Bo na placu 
zabaw rządzą dzieci!

Już o 16:30 dzieci w wieku 4-6 lat spotkają się na Popołudniowych 
figlach psotach i żartach. Podczas „figlarnego” popołudnia na Teatralnym 
placu zabaw …psocić i żartować będziemy do woli! – zapewnia 
Agnieszka Zakrzewska. – Może uda nam się stworzyć coś do huśtania, 
coś do wspinania i rozśmieszania? Oczywiście, wsparcie dorosłych będzie 
niezastąpione – dodaje. O 17:30 Teatralny plac zabaw przejmą Starszaki! 
Podczas Teatralnego rozruchu, czyli warsztatów dla dzieci w wieku 
7-11 lat zamienią go w tajną bazę, w której będą knuć, wymyślać 
i budować idealne królestwo dzieci. Jak ono będzie wyglądało, jakie 
zapanują tam prawa? Tego sami jesteśmy ciekawi.

Na zakończenie intensywnego i wyczerpującego święta będzie 
też szansa na relaks. O 19:00 rozpoczną się Wieczorne dyrdymałki, 
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czyli Kojące opowieści z muzyką na żywo. Po dniu pełnym emocji, 
radości i niespodzianek chcemy zaprosić najmłodszych wraz z rodzicami 
do wspólnej relaksacji. Nie będzie to jednak leżenie z głową na podusi. 
Podczas spotkania zaczarujemy Was opowieścią, której towarzyszyć będą 
niezwykłe ćwiczenia i zabawy oraz przyjazne dźwięki improwizowanej 
muzyki tworzonej na żywo – zaprasza Agnieszka Zakrzewska.

Zajęcia poprowadzą Agnieszka Zakrzewska i Grzegorz Kaźmierski. 
Udział bezpłatny,  ale ze względu na ograniczoną liczbę uczestników 
prosimy o wcześniejsze zapisy przez stronę internetową www.woak.
torun.pl

Agnieszka Zakrzewska, która – pomysłodawczyni i główna pro- 
wadząca warsztatów odbywających w ramach Teatralnego placu zabaw 
jest pedagożką teatru, animatorką kultury i trenerką. 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, dorosłych, 
seniorów, grup międzypokoleniowych. Udziela konsultacji i innych 
form merytorycznego wsparcia grupom teatralnym i indywidualnym 
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 w Krakowie, Filia we Wrocławiu) oraz Policealne Studium 
Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu. Aktualnie w trakcie certyfikacji 
23. Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych w Warszawie.

Grzegorz Kaźmierski, współprowadzący Wieczorne dyrdymałki jest 
absolwentem filmoznawstwa i animacji kultury na UMK w Toruniu  
oraz teatrologii na UKW w Bydgoszczy, specjalistą ds. teatru 
i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Jest też muzykiem – współ- 
założycielem, gitarzystą i liderem formacji 3. Piętro oraz doświad- 
czonym realizatorem dźwięku a także autorem wideoklipów 
i miniatur filmowych.
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 Hulanki i swawole. Warsztaty umuzykalniające dla dzieci
 w wieku 4-6 lat; 12 czerwca

Poranek radosnych dźwięków

Odbywające się dotąd tylko przez internet warsztaty umuzykalniają- 
ce dla dzieci w wieku 4-6 lat pod hasłem Hulanki i swawole w czerwcu 
odbędą się na żywo w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury 
w Toruniu. Zapraszamy dzieci do zabawy w muzykę i z muzyką 
w sobotę 12 czerwca o godz. 10:00. Udział bezpłatny, ale 
ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o wcześniejsze 
zapisy przez stronę internetową www.woak.torun.pl.

Proponowane przez Grzegorza Kaźmierskiego zajęcia kształtują 
poczucie rytmu oraz uwrażliwiają najmłodszych na różne czynniki 
muzyczne. Poprzez zabawę dzieci poznają w praktyce zagadnienia 
związane z dźwiękiem, a także rozwijają wyobraźnię muzyczną 
i poczucie orientacji w schemacie własnego ciała. Podczas naszych 
spotkań, na razie tylko zdalnych, wykonamy ćwiczenia słuchowe, 
wzrokowe i wzrokowo-słuchowe – zachęca Grzegorz Kaźmierski. – 
Za ich sprawą rozbudzimy w najmłodszych spontaniczną ekspresję 
muzyczną i reakcje psychomotoryczne. Wśród zaplanowanych aktywności 
znajdą się także ćwiczenia relaksacyjne z zakresu muzykoterapii – dodaje.

Prowadzący – Grzegorz Kaźmierski jest absolwentem filmo- 
znawstwa i animacji kultury na UMK w Toruniu oraz teatrologii na 
UKW w Bydgoszczy, specjalistą ds. teatru i interdyscyplinarnych 
przedsięwzięć kulturalnych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 
w Toruniu. Jest też muzykiem – współzałożycielem, gitarzystą 
i liderem formacji 3. Piętro oraz doświadczonym realizatorem 
dźwięku a także autorem wideoklipów i miniatur filmowych.
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 Czesław Kuchta – alchemia obrazu, wykład multimedialny 
 z cyklu Sztuka fotografii; 23 czerwca

Eksperymentator i humanista

Czesław Kuchta był z wykształcenia chemikiem, ale niemal całe jego 
życie związane było z fotografią artystyczną. Był współzałożycielem 
studenckiej grupy artystycznej Zero 61, działającej w Toruniu w latach 
60. Awangardowe eksperymenty „zerowców” są przez krytyków 
uznawane za ważny etap w rozwoju polskiej sztuki współczesnej. 
Multimedialny wykład Czesław Kuchta – alchemia obrazu Stanisław 
Jasiński zaprezentuje na żywo w Wojewódzkim Ośrodku Animacji 
Kultury w Toruniu w środę, 23 czerwca o godz. 17.00.

Trudno przecenić wpływ Czesława Kuchty na eksperymentalne 
oblicze grupy Zero 61. Ponieważ studiował chemię, jak nikt znał wszystkie 
tajemnice technologii fotograficznej – wyjaśnia Jasiński. – W połowie lat 
60. doszedł do oryginalnej techniki reliefów fotograficznych, wykonywanych 
z negatywów czarno-białych, która wśród przyjaciół „zerowców” 
nazywana były techniką Kuchtakolor. Technologia zawsze jednak 
była tylko medium, które służyło wyrażaniu głęboko humanistycznej 
postawy artysty. Jego fotografie są afirmacją witalności. Pod koniec życia 
oddawał się kontemplacji natury, „rytuałowi krajobrazów”, który prowadził 
do niewyrażalnego słowami, ale zapisanego w fotografii, utożsamienia się 
z jego istotą – dodaje Jasiński.

Multimedialny wykład  Czesław Kuchta – alchemia obrazu wygłosi 
Stanisław Jasiński – fotografik i instruktor fotografii, członek Związku 
Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii WOAK. 
W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu Kujawsko-Pomorskiego 
ZPAF, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji 
 Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, 
uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych 
i zagranicznych. Znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabyt- 
kowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną 
sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne 
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w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. 
Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. 
Edwarda Hartwiga, Michała Kokota, Andrzeja Różyckiego, Wacława 
Wantucha.

Udział bezpłatny.


