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SZANOWNI CZYTELNICY!

N

iestety, nie spełniły się nasze nadzieje, że od początku
nowego roku będziemy mogli pracować w warunkach sprzed
pandemii. Nadal zachowujemy ostrożność wynikającą z zagrożenia koronawirusem, nadal ograniczamy liczbę uczestników zajęć,
zdarzeń i wydarzeń. Łączymy pracę w kontakcie bezpośrednim
z uczestnikami życia kulturalnego z przedsięwzięciami realizowanymi w trybie zdalnym.
W pierwszym w tym roku Biuletynie Informacji Kulturalnej
kierujemy uwagę ku dwu wystawom z bogatych zbiorów Galerii
i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Pierwsza
skłania do namysłu nad światłem, druga ku barwom pór roku.
Piszemy o ciekawej ekspozycji plenerowej – na parkanie Muzeum
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, opodal Parku Solankowego.
Wystawa Ożywiamy obrazy pokazuje efekty artystycznej przygody dzieci i młodzieży – kreatorów postaci i scen przedstawionych w działach malarskich. Piszemy o wystawie obrazów
Anny Sas-Fordońskiej Toruń dawniej i dziś. Architektura, mieszkańcy
oraz goście w odsłonach plastycznych pędzlem i kredką. Piszemy
o wystawie Paleta mistrza Franciszka w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu: zaprezentowane zostały obrazy olejne,
gwasze, akwarele i rysunki Franciszka Cholewczyńskiego, zmarłego
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przed niemal półwieczem artysty, w którego dorobku jest wiele
niezmiernie zajmujących przedstawień Inowrocławia. Kierujemy
uwagę ku książce Michała Siewkowskiego Jan Kasprowicz powraca
(szkice interpretacyjne). Autor udowadnia w niej, że poezja Jana
Kasprowicza warta jest czytelniczej uwagi w trzeciej dekadzie
XXI wieku.
Tematem tegorocznych Konfrontacji Amatorskiej Twórczości
Artystycznej Regionu w dziedzinie fotografii jest Fotogeniczność.
O tym, czym jest, jak można ją rozumieć, rozmawiamy z historykiem sztuki, kuratorem wystaw Mateuszem Kozieradzkim.
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Kamil Hoffmann
Jerzy Rochowiak

BARWY ŚWIATŁA

\\ Jerzy Rochowiak

W

Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu w grudniu ubiegłego i styczniu tego roku
była prezentowana wystawa Barwy światła. Pokazane
zostało na niej światło naturalne i sztuczne. Pokazane też zostały
różne źródła światła: słońce, księżyc, wyładowania atmosferyczne, lampy elektryczne, naftowe, lampiony, latarnie uliczne, okna
budynków, płonące ogniska… Pokazane zostały oświetlone przestrzenie otwarte oraz wnętrza.
Oglądając wystawę, można było odnieść wrażenie, że młodzi
autorzy kierują uwagę ku światłu, kiedy jest ciemno. Nie docenilibyśmy
ciemności, gdyby nie było światła – mówił w wywiadzie dla Tygodnika
Powszechnego w grudniu ubiegłego roku malarz Karol Palczak – ani
światła, gdyby nie było ciemności. Wszystko byłoby jednowymiarowe.
Wystawa Barwy światła unaocznia tę zależność. Autorzy obrazów
wydobywają z ciemności kolory i kształty, stopniują natężenie światła,
które przecież nie jest bezbarwne…
Dzięki księżycowi zabudowania, pola, drzewa pokazują się
w ciepłych barwach. Księżyc zniżył się do rozlewiska, by się przyjrzeć swojemu odbiciu w wodzie… Światło wydobywa kolory
z przestrzeni, pokazuje się w wielobarwnych krajobrazach w różnych porach roku.
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Dzięki latarni morskiej statek znajduje drogę portu. Wierni
śpieszą na nabożeństwo do kościoła, którego okna jaśnieją ciepłym
światłem. Uśmiechnięci młodzi ludzie śpieszą, oświetlając drogę
lampionami. Wędrowcy siedzą przy ognisku rozpalonym między
namiotami. Mimo późnej nocy widać światła w oknach wieżowców. Nocą w jasnym świetle latarń chłopcy tańczą na miejskim
placu.
Zbliżeni do szyby mieszkańcy domu wypatrują kolędników, którzy
nadchodzą ze świecącą gwiazdą. Wnętrza domów oświetlają
lampy, których klosze zabarwiają światło. Lampa naftowa oświetla
stół i leżące na nim przedmioty.
Młodzi plastycy pokazywali ogniki i świetliki, białe linie… Niekiedy
też do refleksji nad światłem skłaniała przestrzeń, którą rozjaśnia
słońce.
Organizatorzy ekspozycji piszą, że współgra ona ze szczególnym,
grudniowym czasem najkrótszych dni w roku, czasem zalegających
ciemności, dla których opozycją jest światło. Symbolika światła w wielu
kulturach ma bardzo pozytywne odniesienia. Światło symbolizuje
wieczność, życie, świętość, radość duchową, wiedzę (kaganek oświaty),
natchnienie… W czasie, kiedy mroki naszych ulic rozjaśniają
bożonarodzeniowe ozdoby i roratnie lampki, w kalendarzu żydowskim
przypada bardzo radosne Święto Świateł (Chanuka), a w niedalekiej
Szwecji 13 grudnia obchodzone jest święto światła, którego patronką
jest święta Łucja. Do naszych domów też wkrótce dotrze wyjątkowy
ogień Betlejemskiego Światła Pokoju.
Na wystawie obrazów, grafik i rysunków młodych autorów
z różnych krajów były prezentowane prace ze zbiorów Galerii
i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.
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CZTERY PORY ROKU W MALARSTWIE, RYSUNKU
I GRAFICE DZIECI I MŁODZIEŻY
\\ Jerzy Rochowiak

W

styczniu i lutym w Galerii i Ośrodku Plastycznej
Twórczości Dziecka w Toruniu była prezentowana wystawa Cztery pory roku w malarstwie, rysunku i grafice
dzieci i młodzieży. Pokazane zostały prace młodych plastyków z różnych krajów wybrane z kolekcji placówki. Tematem wszystkich
obrazów była przyroda, niektórych w połączeniu z architekturą. Część
prac ukazywała pejzaże, w ujęciach panoramicznych i zbliżeniach,
część naturę i ludzi.
Uogólniając, można powiedzieć, że w ujęciu młodych artystów
każda pora roku ma sobie właściwą kolorystykę, że zmieniają się
nie tylko barwy, ale i światło. To światło słoneczne, gdyż autorzy
pokazywanych obrazów spoglądają na widoki za dnia.
Wiosną zieleń łączy się z żywymi, jasnymi kolorami. W dali
jeszcze śnieżą się góry a na łące już barwią się kwiaty. Przylatują
ptaki z ciepłych krajów. Kwitną sady. Pszczoły krążą wokół kwiatów, nad łąką latają motyle i inne owady. Dziewczynka i chłopczyk
wybrali się na majówkę.
Latem w upalny dzień zielenią się trawy, krzewy, korony drzew.
W wakacje wypoczywający zażywają kąpieli, opalają się na plażach, wspólnie się bawią, grają w piłkę. Dziewczyna i chłopak
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z pieskiem przemierzają piaszczystą ścieżkę na rowerze. Chłopak
zdrzemnął się na łące. Wędkarze wpatrują się w spławiki. Młodzi
ludzie biwakują. Przed zmierzchem chłopak i dziewczyna opodal
namiotu rozpalili ognisko.
Jesienią liście żółcą się, czerwienią, tu i ówdzie zbrązowiały. Przy
drogach, na łąkach jest pomarańczowo, czerwono… Z drzew
opadają liście. W wielobarwnych krajobrazach pojawiają się kolorowe
postacie… Sadownicy zbierają owoce.
Zimą przestrzeń bieleje, błękitnieje. Kolorowi są saneczkarze,
narciarze, łyżwiarze. Kolorowe są domy. Kolorowy jest bałwan. Wciąż
zielone są drzewa iglaste, gdzieniegdzie przysypane śniegiem.
Można by powiedzieć, że tematem wystawy Cztery pory roku
w malarstwie, rysunku i grafice dzieci i młodzieży był kolor. Ekspozycję można uznać za opowieść o kolorystycznej wyobraźni
młodych plastyków: przyglądają się otoczeniu i znajdują w nim
inspiracje do tworzenia kompozycji, w których poprzez kolory
wyrażają ciekawość świata. Tę ciekawość zaspokajają poprzez
barwy pogodne. Skupiają uwagę na tym, co w przeżywanej chwili
jest radosne. Mogłoby się wydawać, że przedstawienia tytułowych czterech pór roku ułożą się w sekwencje o przemijaniu,
tymczasem opowiadają o naturalnej zmienności świata, który pokazuje się z różnych stron – i jest jednością.
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OŻYWIONE OBRAZY W INOWROCŁAWIU
\\ Jerzy Rochowiak

W

spólnym
przedsięwzięciem
Młodzieżowego
Domu
Kultury i Muzeum im. Jana Kasprowicza był zorganizowany latem minionego roku plener artystyczny Ożywiamy
obrazy. Wzięła w nim udział grupa teatralnej młodzieży pracująca
w MDK pod kierunkiem Małgorzaty Wojciechowskiej i Anny Sopolińskiej, pomysłodawczyń pleneru.
Młodzi ludzie uważnie przyjrzeli się portretom, które ze swych
zbiorów udostępniło Muzeum. Były to dzieła Anieli Pająkówny,
Teodora Axentowicza, Maksymiliana Gierymskiego, Wlastimila
Hofmana, Władysława Jarockiego, Stanisława Łuczaka, Ludwika de
Laveaux, Tadeusza Małachowskiego, Edwarda Okunia i Stanisława
Wyspiańskiego. Młodzi ludzie przeanalizowali obrazy a następnie
podjęli próbę przeobrażenia się w sportretowane osoby. Pod
kierunkiem Małgorzaty Wojciechowskiej, Anny Sopolińskiej, Ewy
Wójcik, Żanety Ferche, Joanny Piskorskiej, Karoliny Poturalskiej
i Haliny Kaczmarek charakteryzowali się na bohaterów dzieł malarskich. Tak samo lub podobnie się ubrali, uczesali, zgromadzili
przedmioty podobne do widocznych na obrazach… Przyjęli pozy
i gesty takie, jak osoby sportretowane… To, co widać na obrazach,
z których najdawniejszy pochodzi z drugiej połowy XIX wieku,
najnowszy z drugiej połowy XX wieku, jakby przenieśli we
współczesność. Owszem, odtwarzali wizerunki, ale i interpretowali
przedstawienia malarskie… Bohaterowie większości obrazów
pozowali malarzom. Uczestnicy pleneru sytuację odwracali…
Dokonywali swoistej rekonstrukcji…
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Ożywiamy obrazy, fragment ekspozycji
Fot. Jerzy Rochowiak

Ożywione obrazy fotografowali Małgorzata Wojciechowska, Krzysztof Pałasz i Marcin Woźniak. Zdjęcia zestawione z reprodukcjami
oryginałów, uzupełnione zwięzłymi objaśnieniami historyka sztuki
Agnieszki Dzikiewicz, znalazły się na planszach, które tworzą
ekspozycję umieszczoną na parkanie inowrocławskiego Muzeum.
Dla młodych ludzi i ich opiekunów ożywianie obrazów było
zajmującą przygodą teatralną i plastyczną. Stymulowało wyobraźnię,
pogłębiało refleksję nad teatralną scenografią, kostiumem, pozą,
gestem. Oczywiście, poszerzało też wiedzę o malarstwie. A przy
tym było znakomitą zabawą. Niezależnie od kostiumu i charaktery
zacji uderza podobieństwo postaci z obrazów i tych, którzy
je odtwarzają…
W okresie pandemii muzea proponowały internautom ożywianie
dzieł mistrzów malarstwa. W Inowrocławiu przyniosło ono niezmiernie ciekawe efekty edukacyjno-artystyczne oraz wystawę,
która od lata niezmiennie przyciąga uwagę przechodniów.

11

TORUŃ WYMARZONY
\\ Kamil Hoffmann

W

grudniu ubiegłego roku w Kamienicy Mieszczańskiej
w Toruniu prezentowana była wystawa malarstwa Anny
Sas-Fordońskiej Toruń dawniej i dziś. Architektura, mieszkańcy oraz goście w odsłonach plastycznych pędzlem i kredką. Wydarzenie – jak informuje autorka – zostało zrealizowane i sfinansowane w ramach Stypendium Miasta Torunia w Dziedzinie Kultury.
Artystka przedstawia w swojej twórczości intrygującą wizję miasta.
Toruń w jej malarstwie jawi się przede wszystkim jako miejsce
o bogatej tradycji i kulturze muzycznej. Uwiecznieni na płótnie
są zarówno toruńscy kameraliści, jak i zespół jazzowy. Wśród
obrazów pokazujących muzycznych gości intrygują: pełen ekspresji
wizerunek Leszka Możdżera pochylonego w skupieniu nad klawiaturą
fortepianu i dwa przedstawienia Fryderyka Chopina. Na pierwszym młody kompozytor wraca z Torunia do Szafarni, na drugim
natomiast zamyślony Chopin ujęty został z profilu.
Obok obrazów zachęcających do wsłuchiwania się w Toruń,
na wystawie znalazły się też obrazy pokazujące ducha miasta, jego
wyjątkowy genius loci. Używając ciepłych, niekiedy wręcz jaskrawych barw, autorka kreuje przestrzeń przepełnioną radością
i zabawą. Być może taka wizja jest nazbyt optymistyczna, są przecież
w Toruniu przestrzenie i zjawiska o wiele mniej atrakcyjne. Mimo
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to pokazane przez Annę Sas-Fordońską miasto może się podobać,
może nawet być najlepszym miejscem do życia.
Tkankę miejską na równi z architekturą tworzą ludzie. Na wystawie prezentowane były portrety torunian i osób z miastem
związanych: m.in. Mikołaja Kopernika, prezydenta Michała Zaleskiego
czy papieża Jana Pawła II.
Wystawa Anny Sas-Fordońskiej Toruń dawniej i dziś pokazuje
bardzo osobisty stosunek autorki do miasta, w którym mieszka,
z którego tradycją i kulturą jest związana. Być może jej subiektywna
wizja Torunia jest nieco wyidealizowana i pokazuje miasto wymarzone.
Miasto, jakim mógłby się Toruń stać, a nie takim, jakim jest
w rzeczywistości. Ale z drugiej strony – czy o takim idealnym miejscu
nie marzą wszyscy torunianie?
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PALETA MISTRZA FRANCISZKA
\\ Jerzy Rochowiak

W

Muzeum im. Jana Kasprowicza w grudniu i styczniu
była prezentowana wystawa Paleta mistrza Franciszka.
Pokazane zostały obrazy olejne, gwasze, akwarele i rysunki Franciszka Cholewczyńskiego, urodzonego w 1904 r. w Hamburgu,
od 1920 roku mieszkającego i w 1973 r. zmarłego w Inowrocławiu.
Wystawę można by określić jako inowrocławską czy kujawską.
Dominowały na niej przedstawienia Inowrocławia i okolic. Były to
ujęcia panoramiczne miasta; w ich kompozycji wyróżniają się kościoły, wieża ciśnień, siedziba starostwa. Były to przedstawienia
inowrocławskich kamienic, traktów, a także zbliżenia na uliczki,
zaułki, podwórka. Były to widoki Parku Solankowego. Autora można
by określić jako uważnego, niespiesznego przechodnia, który zatrzymywał się tam, gdzie znajdował motywy i tematy warte przedstawienia malarskiego bądź utrwalenia ołówkiem w szkicowniku.
Od śmierci artysty, który tworzył do swych ostatnich dni, mija
prawie pół wieku, od przybycia do Inowrocławia minęło sto lat.
Biorąc pod uwagę, że pejzaż miasta się zmienił, można by powiedzieć, że już nie ma Inowrocławia, który przedstawił Franciszek
Cholewczyński. A zatem jego realistyczne obrazy mają wartość
dokumentalną. Szczególnie cenne są takie, jak Mur cmentarza
żydowskiego, już nieistniejący.

14

Franciszek Cholewczyński, Drzewa nad rzeką, bez daty

Malarz wyprawiał się na Kujawy; na wystawie były obrazy
przedstawiające panoramę Radziejowa, kościół w Kościelcu Kujawskim, wiejskie chaty…
Nie tylko architektura przyciągała uwagę artysty, ale i natura.
W Inowrocławiu malował i rysował stawy, drzewa, krzewy, kwiaty. Podczas wędrówek zatrzymywał się nad brzegami Noteci,
Gopła. Pokazywał pola w różnych porach roku… Nie tylko krajobrazy
Kujaw zajmowały artystę, ale i widoki górskie.
W pejzażach Franciszek Cholewczyński rzadko przedstawiał ludzi,
ale były i takie obrazy, jak Zbiór ziemniaków – wykopki z użyciem
motyk… Był znakomitym portrecistą: znaczną część ekspozycji
stanowiły wizerunki osób, przede wszystkim z kręgu rodzinnego,

15

z grona przyjaciół. Były też portrety Jacka Malczewskiego i Jana
Kasprowicza. Zdarzyła się i karykatura, nie prześmiewcza a wyrażająca serdeczny uśmiech.
Były również martwe natury, nie tylko kwiaty w wazonach,
ale i części stroju kujawskiego.
Na wystawie znalazło się wiele rysunków, w części były to,
jak się zdaje, szkice poprzedzające obrazy olejne czy gwasze.
Pokazana została i tytułowa paleta, co oczywiste: często używana. Wystawa pokazuje twórcę jako człowieka pracowitego: eksponowanych prac było wiele. I były to obrazy i rysunki
znakomite!
Franciszek Cholewczyński pracą twórczą zajmował się, gdy był
wolny od pracy zarobkowej, którą również można określić jako
artystyczną: przed wojną pracował w zakładzie malarskim Ignacego Lisieckiego, w 1928 r. założył własną pracownię malarskodekoracyjną Reklama, po wojnie prowadził zakład malarski,
od 1961 r. pracował w Wielobranżowej Spółdzielni Pracy Usług Rzemieślniczych w Inowrocławiu. Wykonywał dekoracje witryn sklepowych, szyldy, napisy, plakaty, oprawę plastyczną przedstawień teatralnych, seansów kinowych, uroczystości… Zajmował się ściennym malarstwem sakralnym: jego autorstwa jest wystrój wielu
kościołów, nie tylko w regionie. Niestety, po wielu dziełach sakralnych Franciszka Cholewczyńskiego pozostały białe tynki… Wykonywał kopie dzieł malarskich.
Franciszek Cholewczński był społecznikiem organizującym
w mieście życie artystyczne. Współtworzył Związek Zawodowy
Plastyków w Inowrocławiu, przygotowywał wystawy… Angażował
się w prace Towarzystwa Przyjaciół Nauki, Literatury i Sztuki
w Inowrocławiu.
Dodać należy, że w 1927 r. Franciszek Cholewczyński poślubił
Cecylię Bolewicką; wychowali sześcioro dzieci.
Artysta nie ukończył studiów plastycznych, co – jak się okazało
– nie było przeszkodą w rozwoju jego talentu, osobowości artystycznej, w zdobyciu rzetelnego warsztatu malarskiego. Znakomicie
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Franciszek Cholewczyński, Zofiówka, bez daty
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Franciszek Cholewczyński, Zimowa droga, 1934

rysował, był wrażliwym kolorystą. W Niemczech uczył się malarstwa u Wilhelma Steina, w Inowrocławiu poznawał rzemiosło
– także złotnicze i lakiernicze – u Andrzeja Franciszka Głowackiego. Jako jego mentora można wskazać malarza Antoniego
Serbeńskiego, ucznia Leona Wyczółkowskiego, Teodora Axentowicza, Jacka Malczewskiego, absolwenta krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Zapewne też ugruntowywał wiedzę o warsztacie
plastycznym, przyjaźniąc się z Henrykiem Czamanem, Stanisławem Łuczakiem, Tadeuszem Błochowiakiem.
Przy obrazach Franciszka Cholewczyńskiego zatrzymują klarowna
kompozycja, stonowana kolorystyka, uważność w przedstawianiu
architektury i natury, umiejętność portretowania ludzi. Jednak najważniejszy wydaje się nastrój jego obrazów. Tworzą go ciepłe światło,
urzekające barwy, uporządkowanie i uroda przedstawianego świata.
W obrazach i rysunkach jest spokój, kontemplacyjne urzeczenie
rzeczywistością.

18

Marcin Woźniak, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza,
podkreśla, że znaczna część obrazów olejnych, gwaszy, akwarel
i rysunków prezentowanych na wystawie pochodzi z kolekcji
Muzeum, ale wystawa nie pokazywałaby wybitnego inowrocławskiego
artysty tak szeroko, gdyby nie życzliwość jego córki i syna – Hanny
Dyktyńskiej i Jana Cholewczyńskiego – którzy wypożyczyli prace
ze swoich zbiorów.
Mistrza Franciszka można określać jako artystę inowrocławskiego, ponieważ mieszkał w Inowrocławiu, przedstawiał
miasto i jego okolice. Jednak ranga jego twórczości pozwala go zaliczać do ważnych malarzy polskich.
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O POEZJI JANA KASPROWICZA
\\ Jerzy Rochowiak

K

ogo dzisiaj może jeszcze zainteresować poezja Jana Kasprowicza? – pyta Michał Siewkowski w pierwszym zdaniu
książki Jan Kasprowicz powraca (szkice interpretacyjne) opublikowanej pod koniec 2021 r. – z okazji Roku Jana Kasprowicza
w Powiecie Inowrocławskim i w 161. rocznicę urodzin poety – przez
inowrocławskie Muzeum im. Jana Kasprowicza. Urodzony w Inowrocławiu literaturoznawca, poeta i pedagog odpowiada, że poezja
autora Księgi ubogich może zajmować historyków literatury, ale
oni – stwierdza – wyczytali z niej prawie wszystko, zinterpretowali
i opisali. Czytelnikami tej poezji mogą być studenci polonistyki.
Z obowiązku szkolnego przeczytają parę wierszy autora Mojego
świata licealiści.
Choć Jan Kasprowicz nie jest poetą powszechnie dziś czytanym, to nie jest zapomnianym klasykiem. Bywa przywoływany, cytowany, wspominany; po przekład Jana Kasprowicza sięgają inscenizatorzy Niebieskiego ptaka Maurice`a Maeterlincka. Jednak
już w 1967 r. Jan Józef Lipski w przedmowie do monografii Twórczość Jana Kasprowicza pisał, że Kasprowicz wymaga nowego odczytania, uwolnienia z przytłaczającego go balastu; i pokazania go
na nowo czytelnikowi polskiemu. Autor Krzaku dzikiej róży pisał przez
blisko półwiecze, w jego twórczości znajdziemy zarówno arcy-
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dzieła, jak i teksty niewarte czytelniczej uwagi. Roman Loth
opracowując Utwory poetyckie Jana Kasprowicza wydane nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w 1996 r. podjął
zamiar przedstawienia go jako liryka o wielkiej inwencji artystycznej,
zdolnego wyrazić całą gamę uczuć i przeżyć, od gwałtownych wybuchów niecierpliwości i gniewu po ściszone brzmienia miłości i smutku (…).
Ponadczasowych wartości upatrywał przede wszystkim w lirykach,
zwłaszcza lirykach drobnych, pozbieranych z różnych tomików, wybranych jak grudki kruszcu z mułu wielosłowia i jałowych artystycznie
kontekstów.
Poezja – zauważa Michał Siewkowski – w odbiorze wymaga
łączenia wrażliwości ze znajomością sztuki, filozofii, muzyki, literatury
czy wielu innych dziedzin wiedzy. W szkicach interpretacyjnych ujmuje
utwory Jana Kasprowicza w szerokim kontekście, odczytuje je
w takiej perspektywie, w jakiej można je czytać dzisiaj, by odkrywać
to, co je wydobywa z czasu, w którym poeta tworzył.
Opracowanie, które przygotowane zostało w 160. rocznicę urodzin
poety – pisze Michał Siewkowski – jest próbą przypomnienia poezji
Kasprowicza w oparciu o wybrane utwory czy fragmenty wyjęte
z całości. Starajmy się wybierać z jego twórczości to, co w niej najlepsze, co dzisiaj jeszcze skłania do przemyśleń i refleksji, co daje radość
obcowania z tekstem poetyckim. Zacznijmy poszukiwać siebie w poezji
Kasprowicza.
Michał Siewkowski poddał analizie i interpretacji fragmenty
Wyrazu Ojczyzna z Księgi ubogich. Wskazał na publicystyczny charakter utworu, omówił środki artystyczne, którymi posłużył się poeta.
I zadał pytania o aktualność wiersza. Jako kontekst pozwalający
odczytać utwór Jana Kasprowicza – wyjątkowy w jego twórczości –
wskazał fragmenty Kwiatów polskich Juliana Tuwima (Chmury nad
nami rozpal w łunę…) i ***oblicze ojczyzny Tadeusza Różewicza.
Zwięzły szkic interpretacyjny może posłużyć jako konspekt lekcji
na temat Wyrazu Ojczyzna.
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Pomnik Jana Kasprowicza wg projektu Edwarda Haupta
Fot. Jerzy Rochowiak
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W następnym szkicu Michał Siewkowski zajął się poematami
prozą z tomu O bohaterskim koniu i walącym się domu. Zwrócił uwagę na dynamizm w sztuce pierwszej dekady XX wieku – i nowatorstwo
poety. Fragmenty utworów omówił, kierując uwagę ku malarstwu,
architekturze. Skonstatował, że bohater omawianych utworów jest
obserwatorem świata. Jest jak przechodzień, który uczestniczy w świecie
dziejącym się obok niego. Przywodzi na pamięć figurę flâneura
– i twórczość Charlesa Baudelaire`a.
W szkicu Ulotność przemijania Michał Siewkowski zajął się sonetami z cyklu Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach. Wskazał na
motywy tatrzańskie w malarstwie, impresjonizm w muzyce, związki
literatury, muzyki i malarstwa. Wnikliwie i szczegółowo zanalizował każdy z czterech sonetów, skupiając uwagę na obrazowaniu,
melodyce i symbolice…
W następnym szkicu Michał Siewkowski omówił Hymny – Krzyk
rozpaczy i ciszy. Odwołał się m.in. do obrazu Wojciecha Weissa
Opętanie, rysunków Feliciena Ropsa, obrazu Edwarda Okunia
Judasz, ilustracji Raju utraconego Johna Miltona autorstwa Wiliama
Blake`a… Omawiając Hymny – pełne wizyjnych obrazów, symboli
oraz odniesień kulturowych – Michał Siewkowski podkreślił, że poeta
poprzez nagromadzenie obrazów, rozległość poetyckiego materiału wymaga od odbiorcy uwagi oraz wejścia w wartki nurt wiersza. Wczytywanie się w Hymny jest niezwykłą przygodą intelektualną.
Jakby kontrapunktem dla erudycyjnych, wizyjnych, pociągających
siłą ekspresji Hymnów są utwory z tomu Mój świat, które Michał
Siewkowski omówił w szkicu Na gęśliczkach i na szkle. Ujmują szlachetną prostotą, inspiracjami ludowymi, uśmiechem. Są to wiersze pogodne,
kolorowe niczym malowanki na szkle, które przechowują całą radość
i zadumanie brzmienia gęślikowej muzyki, a współczesność jest dla
nich niewielką rysą czasu, który pędzi w przemijaniu. Naturalnie, Michał
Siewkowski podjął problematykę stylizacji tych wierszy.
Kończąc rozważania na temat poezji Jana Kasprowicza, autor
powrócił do Księgi ubogich, do wierszy, w których natura jawi się
jako księga, której drobiazgi zawierają prawdy o metafizycznym
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porządku świata. Radzi, by skupiać czytelniczą uwagę na wierszach
lub ich fragmentach, które zachwycają mistrzowską formą, pozwalają podjąć z sobą dialog, ożywiają wyobraźnię na brzmienie
słów, na kreowane nimi obrazy… Podczas lektury, oczywiście,
konieczne jest uwzględnianie kontekstów filozoficznych, artystycznych
i kulturowych.
Michał Siewkowski wskazał wiele możliwości wczytywania się
w poezję Jana Kasprowicza. Sam będąc autorem wierszy, czytał je
z poetycką wrażliwością i wyobraźnią, będąc historykiem literatury,
wykorzystał swoją erudycję dla pokazania ich kulturowych kontekstów, będąc pedagogiem, podjął twórczą rozmowę z czytelnikiem. Niejako spełnił wzmiankowany postulat Jana Józefa Lipskiego.
Pewnie ważne jest i to, że urodził się i mieszka na Kujawach.
Tu można przypomnieć, że poeta przedstawiał kujawski krajobraz,
że w tomie O bohaterskim koniu i walącym się domu znajdziemy
Starożytny kościół – o romańskim kościele Imienia Najświętszej
Maryi Panny w Inowrocławiu. Myśląc o Janie Kasprowiczu, można
skierować się ku chacie w Szymborzu, w której poeta się urodził
i ku Harendzie między Poroninem a Zakopanem, w której zmarł,
a więc ku Kujawom i Tatrom, równinom i górom…
Michał Siewkowski zachęca do lektury wierszy Jana Kasprowicza,
ale też pokazuje, że ta poezja sporo od czytelnika wymaga. Nie w tym
jednak upatruję niedostatecznej jej obecności w naszym życiu
kulturalnym. Jak pisał Roman Loth w twórczości tej, powiedzmy
to otwarcie, sąsiadują ze sobą utwory znamionujące świetny talent
z płodami pióra drugorzędnego wierszopisa. Wiele tekstów może
zniechęcać, dlatego zasadne jest pytanie Michała Siewkowskiego:
Kogo dzisiaj może jeszcze zainteresować poezja Jana Kasprowicza?
Swoimi szkicami interpretacyjnymi dowodzi, że jednak może zainteresować szeroki krąg czytelników, również młodzież. Może czytelnikom z trzeciej dekady XXI wieku przybliżyłby tę poezję nowy wybór utworów, zawierający arcydzieła i teksty, w których czytelnik
mógłby odnaleźć siebie? Czy w tym wyborze znalazłyby się wszystkie
utwory, które Michał Siewkowski omawia? Czy taki wybór mogłaby
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przygotować jedna osoba? Może opracowanie wyboru powinno
odbywać w dyskusji z udziałem literaturoznawców, nauczycieli,
czytających poezję dla przyjemności, młodzieży? Zapewne taka
debata skierowałaby uwagę zainteresowanych literaturą na poezję
autora Ballady o słoneczniku. Może niejeden współczesny czytelnik
– przygotowanego z myślą o nim – wyboru utworów Jana Kasprowicza powiedziałby po ich lekturze, że to jeden z jego ulubionych
poetów? Pewnie nie czekając na kolejny Rok Jana Kasprowicza,
wypisy z poezji swego patrona, choćby skromne, mogłoby opublikować inowrocławskie Muzeum im. Jana Kasprowicza. Wydaje się naturalne, że
dla nas,
mieszkających
na Kujawach
czy na
Kujawach
i Pomorzu,
twórczość
autora Mojego
świata jest
ważna –
i chcielibyśmy,
by stojący w
Inowrocławiu
na pomniku
opodal
Muzeum
twórca był
znany nie
tylko
z podręcznika.
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UCHWYCIĆ CHWILĘ
// O fotogeniczności z Mateuszem Kozieradzkim, historykiem sztuki
i kuratorem wystaw rozmawia Kamil Hoffmann

(Kamil Hoffmann) Rozmawiamy przy okazji konkursu KATAR
Fotografia, którego tematem w tym roku jest Fotogeniczność.
Potocznie rozumienie tego hasła wydaje się oczywiste, fotogeniczna
jest osoba, która „dobrze wychodzi na zdjęciu”. Sprawa się komplikuje,
gdy zaczniemy ją analizować. Co pańskim zdaniem jest źródłem
fotogeniczności?
(Mateusz Kozieradzki) Myślę, że należy ująć to dwojako: mówiąc
potocznie o fotogeniczności, myślimy, że ktoś dobrze czuje się przed
aparatem, że dobrze wygląda. Z drugiej strony zwróciłbym jednak
uwagę na autora, który musi fotografię zakomponować, „znaleźć tę
decydującą chwilę”. Często o fotogeniczności decyduje właśnie to,
że ktoś ją wyczuł. Sięgając do historii sztuki, znajdziemy ważne
fotografie, które są takim uchwyceniem momentu. Znane są też
opowieści fotografików o tym, że wykonali na przykład czterdzieści
klatek, a ta zrobiona już poza sesją, czterdziesta pierwsza, okazała się
najlepsza. Innym zapisem chwili są zdjęcia wojenne. Chociaż trudno
w odniesieniu do tego typu fotografii reportażowej mówić o kategorii
fotogeniczności, ale w jakimś stopniu ta scena też oddziałuje.
Także tutaj trzeba by się zastanowić, czym jest fotogeniczność.
Czy na pewno jest to dobre wyglądanie na zdjęciu, a może bardziej
chodzi o to, że zdjęcie „gra”, oddziałuje na widzów.
A jak w tym kontekście sytuuje się fotografia krajobrazowa?
Krajobraz jako temat sztuki, jego piękno odkrył romantyzm i chyba
cały czas jesteśmy przesiąknięci takim romantycznym podejściem do
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krajobrazu. Dlaczego tak często zachwycają nas fotografie krajobrazu?
Czy chodzi tylko o nasze podejście emocjonalne?
Myślę, że nastawienie emocjonalne odgrywa ważną rolę, ale
nie tylko to… W niektórych miejscach, na przykład w parku Yellowstone, organizacje turystyczne wskazują miejsce, z którego należy
fotografować. Fotografia jest uwiecznianiem chwili, także o fotogeniczności krajobrazu najczęściej też decyduje chwila. Wiele osób
może fotografować to samo miejsce, ale tylko jedna trafia na ten najlepszy czas i, co ważne, potrafi ten moment odpowiednio wykorzystać. Umiejętność uchwycenia danej chwili jest bardzo ważna.
Czyli fotogeniczność to w gruncie rzeczy umiejętności
fotografującego?
Nie do końca… Jeżeli ktoś nie lubi pozować, nie czuje się
komfortowo przed obiektywem, to najlepszy fotograf nie pomoże.
Na przykład ja nie znoszę być fotografowanym i nie potrafię
pozować. Najlepsze moje zdjęcia to te, które ktoś mi zrobił przez
przypadek, gdy o tym nie wiedziałem. Na nich wyglądam naturalnie.
Jednak z drugiej strony, upływ czasu powoduje, że na niektóre
fotografie patrzymy inaczej. Przykładem mogą być zdjęcia
wykonywane na kresach tuż po pierwszej wojnie światowej, gdy
dokumentowano tamte tereny. Chałupy, które jeszcze noszą ślady
ostrzału i przerażeni ludzie, którzy pamiętają wojnę. I oczywiście,
na tym zdjęciu wszyscy wyglądają, jakby ktoś zaraz miał ich
zamordować. Po latach podchodzimy do tego z przymrużeniem oka,
bo te fotografie są ciekawe, są znakiem czasu. Inny przykład
to amerykańska fotografia socjologiczna. Dziś to są wzruszające
obrazy, ale ludzie na zdjęciach naprawdę głodowali, byli bezdomni
i pozowanie nie było niczym przyjemnym. Tymczasem teraz uważamy
te fotografie za arcydzieła.
Odwracając sytuację: czy modelka na wybiegu, osoba, która lubi
albo przynajmniej umie profesjonalnie pozować zawsze będzie
fotogeniczna i jej zdjęcie zawsze będzie dobre?
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Myślę, że tak, ale składa się na to wiele czynników. Wybiegi
są odpowiednio oświetlane, żeby umożliwić fotografom pracę, ale
modelki faktycznie uczą się pozować. Ciekawym zjawiskiem
i częściowo też dotyczącym fotogeniczności, jest wyraźnie widoczny dziś kult inności w świecie mody. Na pierwsze strony czasopism i magazynów trafiają osoby w jakiś sposób „inne”, posiadające
jakieś – mówiąc brzydko – „skazy”. To bardzo pozytywne zjawisko,
bo dążenie do perfekcji i przekonanie, że kobieta powinna być
smukła, przyczyniły się w pewnym momencie do ogromnej fali
zaburzeń odżywiania, głównie wśród młodych dziewczyn. Z drugiej
strony, popatrzmy na fotografie Helmuta Newtona. W Toruniu
nie tak dawno była pokazywana wystawa Lubię silne kobiety. Tytuł
na początku wydał mi się bardzo kontrowersyjny, ale on odnosi
się do tamtych czasów, czasów rewolucji obyczajowej. To rzeczywiście były kobiety bardzo pewne siebie, a ich fotografie stały się
bardzo ważnym głosem kobiet. One dominowały na zdjęciach, wiedziały jak pozować, były świadome swojej obecnośc
na zdjęciu i tego jak zostaną odebrane. Tak rozumiana fotogeniczność może być w pewnym sensie wyćwiczona, ale u wielu
osób jest to wrodzona umiejętność.
Skoro niektórym odbiorcom te same zdjęcia mogą się podobać,
innym – nie, tę samą osobę lub obiekt jeden fotograf może ująć
wybitnie, a inny nijak, to okazuje się, że definicja fotogeniczności
jest bardzo szeroka. A może po prostu wszystko zależy od kontekstu
i okoliczności?
Na pewno wiele zależy od tego, co się chce przedstawić.
Najciekawszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy to Sztuka
konsumpcyjna – kultowe dzieło Natalii LL. Jest to cykl fotografii,
na których modelki w erotyczny sposób jadły banany, kisiel itp.
W serii wystąpiło wiele modelek: brunetka, różne studentki
odwiedzające pracownię artystki, ale najpopularniejsza jest blondynka, która pojawia na największej liczbie zdjęć. Gdy popatrzymy na
odbiór Sztuki konsumpcyjnej, który jest bardzo łatwo prześledzić
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Fot. Dawid Paweł Lewandowski

analizując, które kadry wydawcy wybierają do publikacji albo które
prace są wypożyczane, okazuje się, że te z blondynką są najpopularniejsze. Sama Natalia LL też wielokrotnie wspominała, że
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właśnie z tą modelką pracowało się jej najprzyjemniej i najlepiej
pozowała. Ona miała w sobie coś, co spodobało się i artystce,
i odbiorcom przez kolejne dekady.
Niektórzy uważają, że na odbiór zdjęcia wpływ może mieć też
efekt czystej ekspozycji, który opisał w latach 60. psycholog Robert
Zajonc. Według niego obrazy, które znamy podobają się nam bardziej
i dlatego, jeśli oglądamy siebie w lustrze, gdzie obraz jest odwrócony,
to później na selfie podobamy się sobie bardziej niż na zdjęciu
wykonanym przez kogoś…
W przypadku lustra ciekawe jest też to, że nasz obraz jest w nim
pomniejszony. Ludzie zupełnie inaczej reagują, gdy widzą swoje
fotografie w naturalnej wielkości…
Ale tutaj dotykamy szerszego zjawiska, myślę o całościowej kreacji
siebie. Żyjemy w świecie, w którym otacza nas bardzo dużo obrazów,
towarzyszą nam wszędzie. Kreacja na Instagramie albo Facebooku to
tworzenie całego konta, całej osoby, można powiedzieć, że jest to wręcz
zakładanie maski. Gdy cofniemy się do XVII czy XVIII wieku, w malarstwie też mamy przecież do czynienia z ciągłym upiększaniem wizerunków, na przykład poprawianiem rysów twarzy. Cały czas tkwi w nas
archetypiczne przekonanie, że sztuka – czyli oczywiście też fotografia,
której duża część jest sztuką – ma nas przetrwać i po nas zostaje. Dlatego
chcemy być uwieczniani jak najlepiej. Chociaż dla nikogo konto na
Facebooku czy Instagramie nie będzie pomnikiem, to archetypiczne
podejście jest w nas zakorzenione, nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy. Myślę, że stąd bierze się to staranie, aby pokazać się na zdjęciu
z jak najlepszej strony.
Dziękuję za rozmowę.
Mateusz Kozieradzki jest historykiem sztuki, autorem tekstów krytycznych
i naukowych oraz kuratorem. W latach 2016-2021 był kuratorem w Centrum
Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Jest autorem wielu wystaw
w Polsce i poza granicami kraju, między innymi retrospektywnej wystawy
Natalii LL – Sum ergo sum (Toruń, Kowno) i kuratorem działań o charakterze
parateatralnym i performatywnym. W roku 2018 powołał Fundację ZW,
obecnie jest jej prezesem. Jednym z głównych celów Fundacji ZW jest ochrona
i prowadzenie badań nad dziedzictwem artystycznym Natalii LL.
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W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU
ANIMACJI KULTURY W TORUNIU

Warsztaty
Etiuda teatralna – od pomysłu do realizacji; 5-6 marca
Początek teatralnej przygody
Jak rozpocząć teatralną przygodę? Jak przygotować etiudę, której
realizacja sprawi taką samą przyjemność twórcom początkującym
i bardziej doświadczonym członkom amatorskiego zespołu teatralnego? Jak dać się uwieść magii teatru i uwieść nią widzów? Odpowiedź między innymi na te pytania znajdą uczestnicy warsztatów Etiuda teatralna – od pomysłu do realizacji, które w dniach
5-6 marca 2022 r. w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury
w Toruniu poprowadzi Agnieszka Zakrzewska.
Udział w dwudniowych warsztatach wziąć mogą wszystkie osoby
zainteresowane tworzeniem teatru, poszukujące inspiracji i nowych
metod pracy teatralnej i parateatralnej: szczególnie instruktorzy
teatralni, instruktorzy domów kultury, nauczyciele czy animatorzy
kultury, ale też członkowie amatorskich zespołów teatralnych oraz
młodzież, studenci i osoby dorosłe. Zajęcia mają formę praktycznych
ćwiczeń. Uczestnicy stworzą niebanalne etiudy – indywidualne,
partnerskie oraz grupowe, dzięki czemu nauczą się budować krótkie
sceny teatralne oparte na tekście, obrazie, przedmiocie lub muzyce.
Prowadząca warsztaty Agnieszka Zakrzewska jest pedagożką
teatru, animatorką kultury i certyfikowaną trenerką organizacji
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pozarządowych; specjalistką 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 autorką
i koordynatorką licznych przedsięwzięć teatralnych i wydarzeń kulturalnych. Realizuje działania wspierające lokalne społeczności.
Prowadząc warsztaty pedagogiczno-teatralne, współpracowała z Teatrem im. W. Horzycy, Teatrem Baj Pomorski w Toruniu oraz ze Śląskim
Teatrem Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach. Absolwentka pedagogiki teatru (IT, UW), Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatrów
Dzieci i Młodzieży (AST w Krakowie, Filia we Wrocławiu), Policealnego
Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu i 23. Szkoły Trenerów
Organizacji Pozarządowych w Warszawie.
Cena: 150 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 2 marca
2022 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.

Wieża Babel, warsztaty naturalnego opowiadania; 12 marca
Mówić naturalnie, żeby być wiarygodnym
Sztuka interesującego opowiadania historii jest umiejętnością,
wokół której narosło wiele nieporozumień. Pomieszanie pojęć, różne
i czasem sprzeczne ze sobą wskazówki stają się istną wieżą Babel.
Najlepszym sposobem na pogodzenie odmiennych wyobrażeń
o sztuce opowiadania, różnych oczekiwań nauczycieli, opiekunów
i instruktorów będzie odwołanie się do pojęcia naturalności. Taka
idea przyświeca warsztatom naturalnego opowiadania Wieża Babel,
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które odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu
w sobotę, 12 marca.
Do udziału zachęcamy wszystkich instruktorów teatralnych,
nauczycieli i opiekunów recytatorów, szczególnie biorących udział
i przygotowujących się do udziału w konkursach recytatorskich.
Zajęcia ogniskują się wokół kwestii naturalności, gdyż ma ona znaczący
wpływ na wiarygodność prezentacji – wyjaśnia Erwin Regosz, który
przygotował i poprowadzi warsztaty. – Na wstępie poruszymy temat
wyboru utworów. To jeden z najważniejszych elementów w przygotowaniu prezentacji. Zastanowimy się, czym jest i na czym polega interpretacja tekstu mówionego. Poznamy podstawy emisji głosu, zapoznamy
się także z umiejętnością stosowania różnych technik artykulacyjnych
w prezentacji tekstu mówionego – dodaje. Uczestnicy wraz z prowadzącym przeanalizują wzorce oddechowe, artykulacyjne i mimicznoruchowe, a także dowiedzą się, jak dokonać ich korekty w zależności
od potrzeb. W ostatniej części warsztatów prezentowane będą
ćwiczenia dykcyjne i intonacyjne oraz ćwiczenia wszechstronnej
ekspresji głosu i ciała służące naturalnej umiejętności interesującego
opowiadania historii.
Warsztaty prowadzi Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów, nauczyciel emisji głosu, główny specjalista
ds. muzyki WOAK, w którym zajmuje się pracą artystyczną
i pedagogiczną, prowadząc warsztaty: wokalne, teatralno-muzyczne,
dla instrumentalistów, muzykoterapii, muzyki ciała i dźwięku naturalnego oraz dla ludzi pracujących głosem. Jako nauczyciel emisji
głosu współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną
Łobaszewską, Ewą Kossak. Uczestnik wielu warsztatów i kursów,
krajowych i międzynarodowych warsztatów związanych z emisją głosu
i muzyką ciała. Juror Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
autor projektów Ja to mam szczęście, Coś za coś i Dziękuję, dziękuję
bardzo! współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizowanych w 2014, 2015,
2017 i 2019 r. przez WOAK Toruń. Jest także producentem
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i współautorem kilku płyt z materiałem repertuarowym dla dzieci
rekomendowanych przez MKiDN jako pomoce artystyczne dla uczniów
i nauczycieli.
Cena: 100 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 9 marca
2022 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność
zgłoszeń.

Jeden gest – wiele znaczeń!, warsztaty teatralne; 19 marca
Niewerbalny język teatru
Życie to nieustanny ruch. Ewolucyjnie człowiek wykształcił umiejętność doszukiwania się w każdym ruchu znaczenia. Prawie
w każdej cywilizacji gesty – zaraz po mowie – stanowią najbardziej
rozwinięty system znaków. Dlatego w teatrze gest, poza i mimika
towarzyszą słowom, ale też mogą je zastępować. Zapraszamy
opiekunów i instruktorów grup teatralnych, aktorów amatorów,
animatorów kultury, nauczycieli i wszystkich poszukujących inspiracji
dla działań teatralnych na autorskie warsztaty Ireneusza Maciejewskiego Jeden gest – wiele znaczeń!, które odbędą się 19 marca
w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu.
Jak podkreśla autor koncepcji warsztatów: …sceniczna
samoświadomość aktora nie ogranicza się jedynie do wypowiedzenia
słowa czy zajmowania określonego miejsca na scenie. To zbiór wielu
elementów składających się na postać kreowaną przez aktora. Istotnymi
– według Ireneusza Maciejewskiego – i bardzo często niedocenianymi
elementami zawodu aktorskiego są umiejętność gry gestem i umiejętność poruszania się. Służą one tworzeniu postaci dramatycznej
w takim samym stopniu, jak słowo czy wygląd – podkreśla. – Wyznaczają też teatralną konwencję przedstawienia, a nawet odpowiada
za niewerbalną część sztuki – dodaje.
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Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak zachowywać się na
scenie, aby przyciągać uwagę widza i uzupełniać gestem kwestie
mówione. Nabędą umiejętność świadomego poruszania się i kompozycji w przestrzeni służącej budowaniu prawdy scenicznej. Zapoznają się z modelami kompozycji i sekwencji ruchu wywodzącego
się z teatru tańca i technik Kata w Karate. Po kierunkiem prowadzącego
stworzą przedstawienie wykorzystujące metody Czechowa, biomechanikę Meyerholda oraz wybrane ćwiczenia z pantomimy Henryka
Tomaszewskiego.
Warsztaty poprowadzi Ireneusz Maciejewski – specjalista ds. teatru w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu; reżyser
teatralny, aktor lalkarz, filmowiec, montażysta, performer, kiedyś
mim, z zamiłowania fotograf – człowiek orkiestra. Jest też autorem
sztuk, adaptacji teatralnych oraz tekstów piosenek. Ukończył Akademię Teatralną im. Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Lalkarski
w Białymstoku, kierunek reżyseria oraz kierunek aktorski), Akademię
Filmu i Telewizji w Warszawie oraz SGH w Warszawie na kierunku
Menedżer Kultury. Zrealizował ponad 40 spektakli teatralnych.
Jest autorem projekcji multimedialnych i form filmowych wykorzystanych w przedstawieniach. Prowadzi liczne edukacyjne
warsztaty artystyczne, teatralne i multimedialne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Juror w wielu konkursach recytatorskich,
interpretacji teatralnych.
Cena: 100 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do
16 marca 2022 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń.

Kolejne warsztaty i szkolenia:
2-3 kwietnia 2022 r. – Jak bawić się w teatr? Pedagogika teatru
w pracy z dziećmi i młodzieżą, zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska,
cena 150 zł, termin zgłoszeń: 30 marca 2022 r.
n
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14 maja 2022 r. – Cokolwiek tworzysz - zapisz to! Warsztaty
kreowania koncepcji teatralnych, zajęcia prowadzi Ireneusz Maciejewski,
cena 100 zł, termin zgłoszeń: 11 maja 2022 r.
n

28 maja 2022 r. – Muzyczne krajobrazy. Wykorzystanie improwizacji
muzycznej w kreatywnej pracy z grupą, zajęcia prowadzi Grzegorz
Kaźmierski, cena 100 zł, termin zgłoszeń: 25 maja 2022 r.
n

3-5 czerwca 2022 r. – Warsztaty fotografii cyfrowej, zajęcia
prowadzi Stanisław Jasiński, cena 150 zł, termin zgłoszeń: 1 czerwca
2022 r.
n

Konkursy
Eliminacje rejonowe 67. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego; 24 marca
Poezja na młodości skrzydłach
Dwieście lat temu drukarnia Józefa Zawadzkiego w Wilnie opublikowała pierwszy tom poetycki Adama Mickiewicza, Ballady i romanse.
Wydarzenie to uznaje się za początek polskiej literatury romantycznej, nawet szerzej: za początek całej formacji intelektualnej. Dla
upamiętnienia książkowego debiutu Wieszcza rok 2022 został ogłoszony Rokiem Romantyzmu Polskiego.
Wśród
wydarzeń
uświetniających obchody jubileuszu ważne miejsce zajmuje też
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski organizowany przez Towarzystwo
Kultury Teatralnej. Poszczególne etapy konkursu przeprowadzane
są natomiast przez instytucje kultury w całej Polsce. Wojewódzki
Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu organizuje 24 marca eliminacje
rejonowe, zaś 8 kwietnia – wojewódzkie.
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Ideę
tegorocznego, 67. już Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego przybliżył Krzysztof Mrowcewicz w krótkim manifeście
poprzedzającym regulamin. Autor zauważa, że romantyzm był epoką
ludzi młodych. Istotnie, Adam Mickiewicz miał niespełna 22 lata
w chwili wydania Ballad i romansów, …Słowacki swojego Kordiana
[napisał] w wieku lat 24, Krasiński Nie-Boską Komedię tuż po
przekroczeniu dwudziestki, […] a najwcześniejsze utwory ze zbioru
Vade-mecum pochodzą z lat czterdziestych, gdy Norwid miał niewiele
ponad 20 lat. Idąc tym tropem, Mrowcewicz zachęca do spojrzenia
na romantyzm z tej właśnie perspektywy: …romantycy byli bezczelnie
młodzi i chcieli ten świat zmienić, a w innym miejscu podkreśla: Gotowi
byli przeciwstawiać się całemu światu, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami. Przez minione dwa wieki świat zmienił się nie do
poznania, ale młodzież nadal cechuje potrzeba buntu i chęć zaznaczenia własnej odrębności. I choćby taką inspiracją może być
dziś romantyzm… Krzysztof Mrowcewicz zachęca: A może warto
przemyśleć romantyzm na nowo? […] Romantyzm to przecież niezwykłe bogactwo tematów, motywów i form literackich, które są
prawdziwym wyzwaniem dla recytatora. Może warto sięgnąć po teksty
dalekie od szkolnego kanonu? – dodaje.
Konkurs adresowany jest do amatorów: uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych chcących rozwijać umiejętność
posługiwania się piękną polszczyzną, uważających mowę ojczystą
za coś więcej niż kod służący sprawnej komunikacji: za materię
artystyczną. Konkurs przeprowadzany jest w formie czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora oraz
wywiedzione ze słowa.
Największym zainteresowaniem cieszy się turniej recytatorski,
którego uczestnicy przygotowują dwa wiersze i prozy (w całości lub
fragmenty). Podstawowe kryteria oceny to dobór repertuaru, rozumiany
również jako dobór adekwatny do możliwości wykonawczych,
interpretacja utworów, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny.
Śpiew od czasów Homera jest częstą formą interpretowania
poezji i jej wzbogacania o nowe jakości artystyczne, dlatego w ramach
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OKR organizowany jest też turniej poezji śpiewanej. Jego uczestnicy
śpiewają dwa wiersze – co ważne, muszą to być teksty opublikowane
w książkach lub prasie literackiej. Poza tym …przynajmniej jeden
utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.
Regulamin dopuszcza też wykonanie trzeciego utworu z tekstem
własnym. Osoby biorące udział w turnieju poezji śpiewanej dodatkowo recytują także fragment prozy lub wiersz.
Kolejny turniej adresowany jest do osób z zacięciem aktorskim. Uczestnicy turnieju teatrów jednego aktora prezentują bowiem
spektakl przygotowany w oparciu o dowolny materiał literacki.
Jedynym ograniczeniem formalnym jest czas trwania – monodram
nie może być dłuższy niż 30 minut.
Ostatni turniej – wywiedzione ze słowa – to propozycja dla
eksperymentatorów …poszukujących nowych form wypowiedzi.
W tej kategorii mieszczą się wszelkie formy synkretyczne: łączenie
– w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą
jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.
Performatywna prezentacja nie może trwać dłużej niż siedem minut.
Szczegółowe informacje, regulamin i wzór karty zgłoszenia
publikowany jest na stronie www.woak.torun.pl

do 8 maja – termin zgłoszeń na konkurs fotograficzny
Fotogeniczność
W poszukiwaniu fotogeniczności
Nieprzerwanie od czternastu lat Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury w Toruniu zaprasza osoby amatorsko uprawiające fotografię
artystyczną do udziału w konkursie KATAR Fotografia. Kolejnym
edycjom przyświeca inne hasło konkursowe, z którym mierzą się
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uczestnicy. W tym roku twórczej interpretacji poddany zostanie temat
Fotogeniczność.
Zagadnienie fotogeniczności można rozpatrywać z różnych perspektyw. Dlaczego niektóre zjawiska i obiekty doskonale „wychodzą” na
zdjęciach, a inne wręcz przeciwnie? Czy fotogeniczność można
utożsamić z pięknem? A może fotogeniczność to tak naprawdę
umiejętności fotografującego…? Temat tegorocznego konkursu skłania
też do refleksji nad istotą fotografii, nad związkiem między rzeczywistością i jej przedstawieniem na zdjęciu. Obraz fotograficzny
odbieramy tylko jednym zmysłem, świat wokół nas to zespół wielu
różnych bodźców – ten aspekt też może być inspiracją do twórczych
poszukiwań w obszarze szeroko pojętej fotografii artystycznej.
Na konkurs należy nadesłać nie więcej niż sześć zdjęć zapisanych w formacie *.jpg o rozmiarze co najmniej 8 Mpix. Zdjęcia
mogą tworzyć zestaw, ale może to być też kilka osobnych,
autonomicznych prac interpretujących na różne sposoby konkursowe
hasło. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znaleźć można
na stronie internetowej www.woak.torun.pl.
Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie
pokonkursowej Fotogeniczność, której – jak zwykle – towarzyszyć
będzie ekskluzywnie wydany katalog. Na laureatów czekają nagrody
finansowe. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Wykłady, wystawy i spotkania edukacyjne
Fotografia artystyczna w regionie w latach 1945-1989. Podsumowanie
– multimedialny wykład z cyklu Sztuka fotografii; 23 marca
Próba syntezy półwiecza
Historia sztuki, a zatem również historia fotografii artystycznej to we
współczesnym świecie przede wszystkim opowieść o wybitnych

39

postaciach, utalentowanych artystach. W konsekwencji takiego
podejścia często nie dostrzegamy całokształtu zjawisk i przemian,
które zachodzą w sztuce. Skupieni na pojedynczych osobach tracimy
z oczu procesy będące udziałem całego środowiska twórców. Marcowy
wykład z cyklu Sztuka fotografii będzie zatem uzupełnieniem takiej
luki i próbą syntezy zjawisk obserwowanych w drugiej połowie
XX wieku w fotografii artystycznej w regionie toruńsko-bydgoskim.
Zapraszamy w środę 23 marca do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Toruniu. Udział bezpłatny.
Przez ostatnie dwa lata bohaterami multimedialnych wykładów
z cyklu Sztuka fotografii byli najważniejsi artyści fotograficy – i artystki!
– z Bydgoszczy i Torunia a także działające tu grupy artystyczne.
Często jednak w cieniu tych najbardziej znanych postaci fotografię
artystyczną uprawiali twórcy równie utalentowani, lecz idący pod
prąd, poszukujący swojej własnej drogi w opozycji do ówczesnych
mód i trendów. Właśnie takie „postacie drugiego planu” a także
procesy, które z perspektywy 2022 roku historia sztuki może już
próbować opisywać, kategoryzować i wartościować są tematem
marcowego wykładu z cyklu Sztuka fotografii.
Multimedialny wykład Fotografia artystyczna w regionie w latach
1945-1989. Podsumowanie przedstawi Stanisław Jasiński – specjalista
ds. fotografii w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu;
fotografik i instruktor fotografii, członek Związku Polskich Artystów
Fotografików. W latach 2007-2009 był prezesem Okręgu KujawskoPomorskiego ZPAF, następnie przewodniczącym Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej ZPAF. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych,
uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych
i zagranicznych. Znawca historii fotografii oraz kolekcjoner zabytkowych aparatów i innych artefaktów związanych z tą dziedziną
sztuki. Stanisław Jasiński publikuje artykuły teoretyczne i krytyczne
w Fotografii, Krytyce Literackiej oraz Biuletynie Informacji Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych
– m.in. Edwarda Hartwiga, Andrzeja Różyckiego, Wacława Wantucha
i Michała Kokota.
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