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C

hcielibyśmy, by rozlew krwi w Ukrainie jak najszybciej się
skończył, by zakończyło się cierpienie naszych sąsiadów.
Niestety, agresor jest bezwzględny, okrutny, bestialski…
Nie tylko współodczuwamy z Ukraińcami, ale i im pomagamy,
przede wszystkim wojennym uciekinierom. To najpiękniejsze
ze wszystkiego, co się w ostatnim czasie wydarza.
Wprawdzie w naszym Biuletynie – zajmując się amatorską
twórczością artystyczną, edukacją kulturalną, dziedzictwem kulturowym – piszemy tylko o niektórych zjawiskach w życiu kulturalnym,
to jednak w tekstach publikowanych w tym numerze naszego
pisma możemy dostrzec obecność ukraińskich artystów. W Galerii
i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu jest eksponowana wystawa Dzieci z Ukrainy. Pokazuje nie tylko spojrzenie najmłodszych mieszkańców Ukrainy na swój kraj, ale także
edukację plastyczną u naszych sąsiadów. Na przygotowanej
przez Strefę Kultywacji Artystycznej Planta wystawie Idzie eksponowanej w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu były
eksponowane prace ukraińskiej artystki Dashy Khrisanfovej, na
wystawie Z pomocą moich przyjaciół – Pozaramowe w Muzeum
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu obrazy Oleny Bieliajewej.
W Biuletynie omawiamy dziewiętnasty Ogólnopolski Festiwal
Małych Form Teatralnych Arlekinada, który odbywał się w Inowrocławiu, wystawę XIV Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława
Zagajewskiego we Włocławku, eksponowaną w Galerii i Ośrodku
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu wystawę Na ryby,
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prezentowaną w Salonie Hoffman w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Kultury w Bydgoszczy wystawę Wielkanoc w twórczości malarskich
outsiderów. Polecamy uwadze czytelników tom poezji Aliny
Żebrowskiej Paciorki mojego życia.
Przed nami okres intensywnej pracy, zatem spotykajmy się
w przestrzeniach, których centrum są wydarzenia i zdarzenia
kulturalne.
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Kamil Hoffmann
Jerzy Rochowiak

Dziewiętnasta Arlekinada
w Inowrocławiu
\\ Jerzy Rochowiak

W

Teatrze Miejskim w Inowrocławiu 25 marca pięć spektakli zaprezentowały młodzieżowe teatry uczestniczące
w dziewiętnastym już Ogólnopolskim Festiwalu Małych
Form Teatralnych Arlekinada, zorganizowanym po rocznej przerwie
spowodowanej pandemią. Każdy zespół deklarował, że stara się nie
tylko tworzyć ciekawe formy sceniczne, ale i wypowiadać o tym, co
uznaje za ważne, podjąć problemy warte dialogu na scenie i z widzami
po spektaklu. Formuła Arlekinady sprzyja twórczemu dialogowi. Młodzi aktorzy pokazują przedstawienia i rozmawiają podczas przerw,
przy stole, uczestniczą w dyskusjach. W czasie Festiwalu są wspólnotą, o co od jego pierwszej edycji troszczy się Elżbieta Piniewska,
twórczyni i dyrektor artystyczny Arlekinady.
Młodzieżowy Teatr Małych Form Ferment z Miejskiego Ośrodka
Kultury w Dębicy pokazał SiOStry w reżyserii Dominiki Migoń-Madury.
Dwie aktorki grały siostry, Tośkę i Zośkę, wprawdzie nie bliźniaczki,
ale nierozłączne, podobne czy upodobnione do siebie. Były jak jedna
dusza w dwóch ciałach. Wydawało im się, że są takie same lub prawie
takie same. Oczywiście, różniły się wyglądem, wiekiem. Choć nie
oddaliły się od siebie, to jednak się rozdzieliły – i za sobą zatęskniły
– gdy dojrzewając, odkrywały, że inaczej przeżywają świat: gdy się
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Teatr Avis, Polowanie na ćmę. Fot. Jerzy Rochowiak

zakochały. Świat okazał się złożony, zaskakujący, niełatwo im było się
w nim odnajdywać. Doświadczały nie samotności, ale osamotnienia,
potrzebowały siostrzanej bliskości, pewnie innej niż wcześniej.
Odnalazły ją i – inne niż na początku – znów były razem. Odkryły jak
bardzo są sobie nawzajem potrzebne. Jak się okazało, to, czego
doznały i doświadczyły, zbliżyło je do siebie, zacieśniło ich więź.
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Teatr Avis, Polowanie na ćmę. Fot. Jerzy Rochowiak

Zatem bliskość, o której mówiły, była prawdziwa, nie pozorna,
wymyślona. Bohaterki spektaklu nie kreowały siebie a odsłaniały
prawdę o sobie.
Oczywiście, postacie kreowały dwie nastolatki, starannie komponując spektakl, wypracowując każdy ruch, gest, perfekcyjnie interpretując każdą kwestię. To ważne, gdyż zwerbalizowane zostało
jedynie to, co konieczne dla ukształtowania przedstawianego świata.
Reżyserka spektaklu zadbała o jego rytm, o wybrzmiewanie słów
i zdań, o nadanie znaczeń scenicznym działaniom. Były one precyzyjne a spektakl spójny, zwarty, doskonale dopracowany.
Teatr Agrafka ze Stowarzyszenia Teatr Agrafka z Chełmna
zaprezentował spektakl Prawy sercowy według scenariusza Karoliny
Kasprzak, w reżyserii Igi Jambor-Skupniewicz. Również bohaterki
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Teatr Avis, Polowanie na ćmę. Fot. Jerzy Rochowiak

tego przedstawienia – cztery młode dziewczyny, przekraczające próg
dorosłości, już pracujące: Aga, Maria, Marta i Patka – zabiegają
o bliskość, o niepowierzchowne związki z chłopakami. Wydają
się swobodne, wesołe, energiczne, ale z każdą chwilą odsłaniają na
scenie pozory tego, co chciałyby uznać za prawdziwe… Każda jest
inną osobowością, każda ma inny charakter; łączy je urzekająca
wrażliwość – i szczera przyjaźń. Spotykają się, jak co miesiąc,
rozmawiają o tym, co im się przytrafiało, odsłaniają się… Ich
doświadczenia okazują się bolesne. Można odnieść wrażenie, że
zdobywając się na wyznania, uczestniczą w grupowej terapii…
Każdy człowiek – stwierdza zespół – potrzebuje bliskości, akceptacji, uwagi – właśnie w pogoni za tym jesteśmy w stanie naginać swoje
granice. Boimy się wstydu, wyśmiania, braku zrozumienia, samotności,
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a często o wygląd sytuacji posądzamy samych siebie. W bohaterkach
nie ma na to zgody. Przemoc nie ma płci, orientacji czy wytłumaczenia.
Cztery aktorki Teatru Agrafka przekonująco kreowały postacie,
odsłaniały niuanse ich przeżyć, postaw. Sugestywnie przedstawiały
sytuacje, jakby podpatrzone u rówieśniczek – młodych kobiet, które
chcą jak najlepiej poukładać sobie życie. Skromna scenografia dawała wyobrażenie pokoju w wynajmowanym mieszkaniu. O tym,
co odsłaniają dziewczyny niełatwo by było mówić wyłącznie słowami. Zespół posłużył się więc figurami pomysłowo tworzonymi
z tego, co mogłoby się znaleźć w pokoju; lalki projektowała Beata
Jasionek, ale sądzę, że na ich wykorzystanie sceniczne znaczący
wpływ miała inwencja aktorek i reżyserki.
Teatr Przy okazji z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców
Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym w spektaklu Po lekturze
w reżyserii Grażyny Smolibockiej podjął próbę przewartościowania
postaci z lektur szkolnych. Uczniowie sprzeciwili się szkolnej
interpretacji postaci, a więc starali się na nowo – po swojemu –
odczytać lekturowe powieści, poematy i dramaty. Na przykład
Zosia z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza chce być nie Zosią
a Zofią. Ratched z Lotu nad kukułczym gniazdem Kena Keseya stara
się przekonać, że zasługuje na inny osąd niż pacjentów szpitala
psychiatrycznego – i czytelników. Róży Żabczyńskiej z Cudzoziemki Marii Kuncewiczowej pokazują, jaka jest naprawdę… Uczniowie są buńczuczni, pewni swych racji i… przekonujący; dołącza
do nich młoda polonistka, uwiedziona ich argumentacją.
Po lekturze można uznać za apel o swobodę myśli i sprzeciw
wobec szkolnych rygorów: na początku uczniowie chodzą, jakby
byli musztrowani, nad sceną wiszą granatowe szkolne mundurki
z białymi kołnierzykami i… indywidualizującymi je ozdobami.
Młodzi ludzie porzucają narzucony szyk i – zrazu nieśmiało, coraz
bardziej brawurowo – artykułują swoje myśli, przedstawiają swoje
spojrzenie na rzeczywistość. W jednej ze scen swoje poglądy na temat
lektur wyrażają dowcipnymi zdaniami w konwencji sloganów
reklamowych…
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Teatr Małych Form Ferment, SiOStry. Fot. Jerzy Rochowiak

Licealiści grali spontanicznie, z dużą swobodą i śmiałością w prezentowaniu scenicznych pomysłów, nadając widowisku charakter
teatralnej zabawy.
W skupieniu grali aktorzy Teatru Avis z Nowosolskiego Domu
Kultury w Nowej Soli, którzy zaprezentowali Polowanie na ćmę
w reżyserii Alicji Chyżak-Fitas. Przedstawienie – o miłości i śmierci
– wywiedli z poezji Bolesława Leśmiana.
Alicja Chyżak-Fitas nie tylko opracowała scenariusz widowiska
i je wyreżyserowała, ale i opracowała je plastycznie. Właśnie połączenie poezji i niebanalnej plastyki scenicznej pociągało w Polowaniu na ćmę, spajało się z tajemnicą, którą starali się zgłębiać aktorzy.
Sześć wysokich ostrosłupów, zrazu szarych, w świetle białych, jak
kokony skrywało postacie. Opuściwszy kokony, postacie fragmentami
utworów Bolesława Leśmiana mówiły o swoim świecie, o sobie
– w zaświatach…
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Teatr Agrafka, Prawy sercowy. Fot. Jerzy Rochowiak

Mierzymy się z obrazem niebytu – objaśniał zespół – gdzie istnieje doskonała jedność człowieka z naturą. (…) To miejsce duchów ubranych w formę ćmy. (…) Tutaj po jedną z dusz – Żywię
przybędzie w zaświaty młody chłopak, jej ukochany – Niemoj.
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Z zaświatów do świata żywych przybywają dusze umarłych
w II części Dziadów Adama Mickiewicza. Utwór zainscenizował
Teatr Meandry z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie. Spektakl wyreżyserowała i opracowała
plastycznie Arletta Jagodzińska, muzycznie opracował Mateusz
Dziewulak.
Spektakl jest wierną adaptacją dramatu romantycznego Adama
Mickiewicza – stwierdza zespół. Inscenizując utwór, licealiści podjęli
przede wszystkim problem winy i kary, dobra w życiu. Starali się
przybliżyć dramat swoim rówieśnikom, odkryć treści, które mogą
umknąć w lekturze.
Scenografia nawiązywała do wnętrza kaplicy, w której odbywa
się obrzęd dziadów; to przede wszystkim stół nakryty bordową
tkaniną, na nim czaszki, świece… Z boku ustawiony został stolik…
Nastrój współtworzyły światła… Kostiumy aktorów sugerowały osoby
dramatu… Zaakcentowana została dychotomia świata żywych
i umarłych.
Spektakle oceniało jury w składzie: Jowita Budnik, Łukasz
Maciejewski i autor tego tekstu. Jury przyznało pierwszą nagrodę Teatrowi Ferment za spektakl SiOStry, drugą nagrodę
Teatrowi Agrafka za spektakl Prawy sercowy, trzecią nagrodę Teatrowi
Przy okazji za spektakl Po lekturze oraz wyróżnienia Teatrowi Avis
za spektakl Polowanie na ćmę i Teatrowi Meandry za spektakl Dziady
część II. Jury nagrodziło Igę Jambor-Skupniewicz za reżyserię spektaklu Prawy sercowy i Alicję Chyżak-Fitas nagrodę za scenografię spektaklu Polowanie na ćmę.
Jury Młodych – byłych aktorów Inowrocławskiego Teatru
Otwartego w składzie: Weronika Kwiatkowska, Małgorzata Puła
i Adam Stępień nagrodziło Teatr Agrafka za spektakl Prawy sercowy.
Przyznane zostały również nagrody aktorskie.
Zespoły prezentujące spektakle podczas Festiwalu obejrzały
spektakl Teatru Improwizowanego wymyWammy. Wzięły udział
w warsztatach choreograficznych, które prowadziła Alisa Makarenko i w spotkaniu z aktorem Tomaszem Ziętkiem, które prowadził
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Teatr Przy okazji, Po lekturze. Fot. Jerzy Rochowiak

Łukasz Maciejewski. Wraz z inowrocławską publicznością obejrzały
też spektakl muzyczny Ralpha Kamińskiego Kora.
Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych Arlekinada – pod
artystyczną dyrekcją Elżbiety Piniewskiej – zorganizowały: Kujawskie
Centrum Kultury w Inowrocławiu i I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Patronat nad Festiwalem
objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr
Całbecki i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.
Tegoroczna Arlekinada odbywała się zorganizowanym przez
Kujawskie Centrum Kultury Tygodniu Teatru Arlekinada.
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Wielkanoc malarskich outsiderów
\\ Jerzy Rochowiak

J

ak przedstawiają Wielkanoc artyści z kręgu art brut, określani
też jako outsiderzy? O Męce Jezusa Chrystusa oraz świętowaniu Zmartwychwstania opowiadają obrazy prezentowane
w Salonie Hoffman w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy na wystawie Wielkanocne obrazy w twórczości malarskich
outsiderów. Choć pokazywane są obrazy zarówno malarzy znanych,
jak i rozpoczynających artystyczną przygodę, ekspozycja jest spójna.
Może to wydać się paradoksalne, skoro prezentacja jest zróżnicowana tematycznie. Opowieść malarskich outsiderów obejmuje wjazd
Jezusa do Jerozolimy, Ostatnią Wieczerzę, Mękę Jezusa, złożenie
do grobu, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie. A także świętowanie Wielkanocy na polskiej wsi. W tej opowieści łączą się opisy
w Ewangeliach, Tradycja oraz ludowe zwyczaje… Różnorakich można
doszukiwać się inspiracji… Prace każdego z dwudziestu jeden autorów mają formę właściwą dla jego twórczości. Może więc wspólny
i autorom, i eksponowanym pracom jest świat, do którego należą?
Damian Rebelski pokazał Jezusa pośród gór, Uroczysty wjazd Jezusa
Chrystusa do Jerozolimy. Pokazał też jak Pan Jezus obmywa stopy
apostołom, a także Pocałunek Judasza, następnie Pana Jezusa
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Damian Rebelski, Pan Jezus obmywa nogi apostołom
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dźwigającego krzyż. Postacie na obrazach tego autora zdają się
zgeometryzowane, malowane są wyrazistymi, jasnymi kolorami.
Wiktor Chrzanowski – z właściwą sobie klarownością i szlachetną czystością – sportretował Zbawiciela w wyrażającym cierpienie,
osamotnienie obrazie Ecce homo. Chrystus w koronie cierniowej Rafała
Antosa wydaje się postacią z obrazu na szkle.
Kimś nam współczesnym może wydawać się Ukrzyżowany Mateusza Himmela. Mękę Pańską Marii Wnęk – postać zakrwawionego
Jezusa na krzyżu, otoczonym przez postacie, na które spływa krew
– można uznać za zwięzłą i zarazem przejmującą teologiczną
wypowiedź o śmierci Jezusa. Podobną wymowę ma Ukrzyżowanie
z łotrami Marianny Wiśnios: Jezus wisi na krzyżu między dwoma
złoczyńcami, przy krzyżu widać anioły w białych szatach, pochylają
się w pokorze, bólu, modlitwie. Dzieckiem z rozłożonymi ramionami
wydaje się Ukrzyżowany Piotra Traczyka. Pod krzyżem zgromadziły
się kobiety, wraz z apostołami, aniołami. W Ukrzyżowaniu ze
św. Franciszkiem przy krzyżu Marianny Wiśnios Biedaczyna z Asyżu
we franciszkańskim habicie, z różańcem w dłoni wznosi wzrok
ku Zbawicielowi. Na Zdjęciu z krzyża tej autorki mężczyźni zdejmują z krzyża ciało Jezusa, trzy święte kobiety Go opłakują.
Na Zdjęciu z krzyża Tadeusza Żaka leżącego na białym całunie
Jezusa adoruje rzesza modlących się duchownych. Przejmująca
jest Pieta Wiktora Chrzanowskiego.
Damian Rebelski przedstawił Złożenie do grobu, Mateusz Himmel Chrystusa w grobie. Do konstrukcji szopki nawiązał Antoni
Baran w będącej krucyfiksem polichromowanej rzeźbie Chrystus
w grobie. Jezus wisi na krzyżu, pod którym stoją trzy kobiety, adorujące raczej monstrancję, którą mają przed sobą, aniżeli Ukrzyżowanego
za sobą; poniżej we wnęce grobowej leży Chrystus, po bokach stoją
strzegący grobu strażnicy. Mateusz Połeć namalował Pusty grób
w szarościach i czerniach, tylko w otworze grobowca widać niebieskie niebo.
W Zmartwychwstaniu Damiana Rebelskiego Jezusa otaczają
apostołowie. Jam jest zmartwychwstanie i życie – napisała na dużych
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Damian Rebelski, Pan Jezus dźwigający krzyż

rozmiarów płótnie Marianna Razik, pokazując wzgórze z trzema
krzyżami i wznoszącego dłoń z biało-czerwoną chorągiewką
Zmartwychwstałego w czerwonej szacie; za nim stoi ogromny biały
orzeł. Raczej wyraził tajemnicę radosnego wydarzenia, aniżeli pokazał
Zmartwychwstanie Daniel Bryła.
Marian Barańczyk w czarno-białym rysunku pokazał Procesję
rezurekcyjną.
W scenie Wniebowstąpienia Marianny Wiśnios ludzie wydają się
bezradni i smutni: opuszcza ich Zbawiciel.
Marianna Wiśnios pokazała Robienie palm: kobiety w kolorowych
strojach komponują wielkanocne palmy z kwiatów; przyglądają się
im dwaj księża, jeden trzyma w ręce gałązki wierzbowe; dopełnieniem kompozycji są pisanki leżące na ziemi. Malarka przedstawiła
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też inną scenę: Z palmami wychodzą z kościoła i biegną na wyścigi.
Na czyim polu pierwsza stanie będzie miał urodzaj. W tle widać kościół, przyozdobione na święta wiejskie zabudowania, na pierwszym planie kobiety z palmami, księży. Niedzielę palmową malował
Wiktor Chrzanowski: w tle widać kościół, na pierwszym planie
wiernych z wysokimi palmami.
Baranka wielkanocnego, kolorowego, nie mieszczącego się w koszyku ze święconką, pośród pisanek, świątecznych dekoracji, ze
zdziwionym a może łakomym kotkiem namalował Daniel Bryła.
Inspirowanego witrażem Baranka paschalnego namalował Piotr Traczyk. Wiosenny jest Bukiet wielkanocny Anny Kowalskiej.
Jan Durkiewicz przedstawił Dyngus – sieczenie rózgami: w wysprzątanej, bajkowo czystej wsi na drodze kawalerowie wylewają
strugi wody na dziewczyny, jeden rózgą smaga pannę po łydkach,
w dali widać kościół, wierni wracają z mszy św. Wesoły, żywiołowy
Lany poniedziałek pokazała Zofia Besz-Jary: na tle chat krytych strzechą młodzieńcy czerpią ze studni wodę i oblewają dziewczyny.
Prezentowane prace – jak informuje kierująca Galerią Sztuki
Ludowej i Nieprofesjonalnej w Kujawsko-Pomorskim Centrum
Kultury w Bydgoszczy Katarzyna Wolska – pochodzą z Muzeum
Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Przystań w Bydgoszczy.
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Idzie w kontekstach różnorakich
\\ Kamil Hoffmann

S

trefa Kultywacji Artystycznej Planta w podtoruńskich Biskupicach od kilku lat organizuje spotkania twórcze z cyklu
Koncentracje. Co roku spotkaniom przyświeca inne hasło.
Ostatnie z nich – w 2021 roku – odbyło się pod hasłem Idzie. Jak
wyjaśnia Krzysztof Mazur, koordynator przedsięwzięcia, było to
…efemeryczne wydarzenie artystyczne z prelekcjami, dyskusjami
i prezentacją dzieł. W marcu 2022 roku w Centrum Kultury
Dwór Artusa w Toruniu została zaprezentowana wystawa prac
zrealizowanych w ramach projektu Idzie.
W komentarzu do ekspozycji Krzysztof Mazur stwierdził: Idzie
to permanentnie nagi czasownik, którego w przeciwieństwie do innych czasowników nie można przekształcić w rzeczownik, by go choć na
chwilę zatrzymać i ugruntować w akcie ucieleśnienia – zjawiska tak
niezbywalnego przecież w procesie twórczym. I dalej: Słowo idzie
uwielbia kontekst, bo samo w sobie jest raczej puste i czeka dopiero
na wypełnienie treścią. Artyści uczestniczący w ekspozycji odnajdują
ów kontekst w różnorodnych skojarzeniach i konotacjach, często
zupełnie nieoczekiwanych.
Rzeźbę w drewnie nawiązującą do formy drogowskazu pokazał
Marcin Plichta. Drogowskaz to jednak osobliwy – w miejsce płaskich
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strzałek, niezawodnie wskazujących cel, autor umieścił strzałki
pofałdowane, które mają symbolizować drogę: krętą i pełną zaskoczeń. Rzeźba zdaje się być formą polemiki z nazwą drogowskaz –
wszak nigdy droga nie prowadzi prosto do celu, na każdej są zakręty.
I nie ma znaczenia, czy drogę rozumiemy jak najbardziej dosłownie,
czy raczej metaforycznie – jako działanie, dążenie do realizacji planów,
czy wręcz jako całą ludzką egzystencję. Jeśli zatem droga nie jest
prosta, dlaczego taką formę mają drogowskazy? One tylko wskazują
kierunek, wskazują na miejsce, w którym należy szukać punktu
docelowego. W kontekście tytułu całej wystawy, można się zatem
zastanowić, co jest ważniejsze: dokąd się idzie – cel, czy też jaką
drogą się podąża – czyli proces. Dylemat ten od wieków zaprząta
umysły filozofów i artystów, ale też każdego z nas, w naszej
codzienności.
Przestrzeń językowej semantyki zdaje się też eksplorować
Krzysztof Mazur. Jego Żółć narodowa nawiązuje do metaforycznego
rozumienia słowa żółć, jako synonimu zawiści i zazdrości. Plastyczną
sublimację żółć zyskuje w postaci naczynia wypełnionego jasną,
wręcz jaskrawożółtą farbą – żółcią kadmową. Chociaż kolor ten
może budzić różne skojarzenia, jak najbardziej uprawnionym jest
przyjazne, słoneczne ciepło. Może zatem Żółć narodowa też ma dwie
strony: idąc za skojarzeniem językowym doszukujemy się w pierwszej chwili przede wszystkim wad, ale oglądając rzeźbę Krzysztofa
Mazura odkrywamy też sensy plastyczne i odnajdujemy w żółci
dobro i ciepło.
Z semantyki koncepcję pracy wywiódł również Piotr Tołoczko.
W instalacji Welcome, Goodbye wykorzystał on popularną wycieraczkę ozdobioną zawartymi w tytule słowami. Ponieważ wyrazy
są ułożone do góry nogami względem siebie, w zależności od punku
widzenia wycieraczka może „witać” lub „żegnać”. Widzowie widzą
pożegnanie, natomiast po stronie witającej znalazło się siedem
par butów – przede wszystkich dziecięcych. W marcu 2022 roku
trudno tę instalację oglądać inaczej niż przez pryzmat wojny w Ukrainie i matek z dziećmi przybywających do Polski w poszukiwaniu
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schronienia. Ułożenie haseł na wycieraczce pokazuje, że przybyszów
witamy, ale można odnaleźć jeszcze inny kontekst tej dychotomii,
który wywieść można z hasła wystawy. Dobrosław Kot w eseju Tratwa
Odysa zauważa: …istnienie samego słowa uchodźca staje się językowym ekscesem. Trwały i stabilny rzeczownik na określenie osoby
o tożsamości prowizorycznej i płynnej. Z tej perspektywy ów rzeczownik jest dość nieudolną próbą stabilizacji braku stabilności, stabilizacji
płynności. Dlatego warto pokusić się o zmianę perspektywy – to jak
odwrócenie wycieraczki do góry nogami – i wówczas w miejsce
uchodźcy pojawia się „dochodźca” lub „nachodźca”. Jak pisze dalej
Kot: Są to słowa, których nie ma, ale są możliwe. Ich utworzenie nie
jest szczególną ekwilibrystyką. Co więcej, choć nie istnieją, to zaraz
po pojawieniu się w języku stają się dla każdego zrozumiałe. W ten
sposób gościnność, która z definicji zakłada tymczasowość, zmieni
się w podejście inkluzywne, włączające wszystkich przybyłych do
społeczeństwa. Oczywiście, wieloznaczna praca Piotra Tołoczki
może mieć jeszcze wiele innych odczytań, ale bieżące wydarzenia
silnie osadzają ją w kontekście wojny i jej ofiar.
Inne konotacje w czasowniku Idzie odnajduje Laura Szymoniuk.
Antropomorficzna forma jej rzeźby jednoznacznie kojarzy się ze
spętaną więzami postacią, która wbrew wszystkim przeciwnościom
chce iść przed siebie. Artystka w bardzo sugestywny sposób pokazuje
dynamikę postaci, dzięki czemu rzeźba przypomina o tym, że często
trzeba pokonać wiele różnych ograniczeń, aby iść przed siebie. Czasem
ograniczenia te wynikają z naszych własnych słabości, z lęków
i niepewności, czasem są efektem opresji zewnętrznej – norm
społecznych czy kulturowych.
Wielowątkową metaforę kreuje w rzeźbie Krzyż niewiary Stanisław Kośmiński. Na chybotliwym rusztowaniu z dziesiątek ułożonych jeden na drugim sześcianów znajduje się drewniany krzyż.
Wzdłuż jego dłuższej belki wędruje niepewnym krokiem postać.
Balansuje, by nie spaść… Chociaż tytuł zawiera zaprzeczenie, krzyż
w tej pracy zdaje się przedstawiać wiarę. Idąca postać może
w każdej chwili spaść i tę wiarę utracić. Z drugiej strony, sama
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Fragment ekspozycji. Fot. Kamil Hoffmann

wiara może też „posypać się”, gdy krzyż spadnie z misternej, ale
niepewnej konstrukcji. Autor dość jednoznacznie odnosi się do
chrześcijaństwa, ale wydaje się, że interpretację można rozszerzyć
na wiele innych sytuacji. Jakże często, wierząc w coś lub Kogoś
zmagamy się z wątpliwościami, czasem nawet musimy włożyć wiele
wysiłku, żeby się nie zachwiać i – jak postać z rzeźby Stanisława
Kośmińskiego – nie upaść, tracąc wiarę. Poza tym, na co też wskazuje autor, zniszczeniu z różnych przyczyn ulec mogą również fundamenty wiary.
Napaść Rosji na Ukrainę w poruszający sposób skomentował
Zbigniew Mikielewicz. Opierając się na swoich wcześniejszych
koncepcjach, przygotował formę – miniaturową instalację –
symbolizującą koszmar wojny. Niewielkich rozmiarów praca może
być punktem wyjścia do projektu pełnoskalowego pomnika
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upamiętniającego wydarzenia, które nastąpiły pod 24 lutego
2022 roku.
Ceramiczna rzeźba Pejzaż czasu Dariusza Przewięźlikowskiego
na pierwszy rzut oka nie odnosi się bezpośrednio do hasła Idzie.
Autor stworzył cykl ośmiu prostokątnych reliefów o różnej szerokości,
które łączy przebiegająca przez wszystkie nieregularna linia. Być może
jest to horyzont, czyli nieodzowny element pejzażu, być może widziane z góry koryto rzeki – wówczas mogłaby to być Heraklitowska
rzeka czasu. Chociaż kolejne części cyklu zawieszone zostały
w taki sposób, aby pomiędzy nimi znalazła się pusta przestrzeń,
fragmenty przebiegającej w poprzek całości linii idealnie do siebie
pasują. Można dzięki temu pojedynczy relief utożsamić z jednym
etapem życia. Co ważne, nie można ich zamienić miejscami,
bo zaburzona zostanie ciągłość zaczynającej się na pierwszym
elemencie, zakończonej zaś na ostatnim, linearnej struktury. Dariusz
Przewięźlikowski znalazł sposób na intrygujące, niebanalne – a zarazem wyjątkowo sugestywne – przedstawienie rytmu życia i kolei
losu. Obok Pejzażu czasu nie da się przejść obojętnie.
Chociaż wystawę Idzie zdominowały rzeźby i instalacje, w salach Dworu Artusa prezentowane też były prace realizowane w innych mediach. Intrygującą fotografię pokazał Witold Bargiel. Do
zabytkowego krucyfiksu stojącego przed średniowiecznym ceglanym
murem kościoła dostawiono jak najbardziej współczesną, aluminiową
drabinę. Być może za chwilę posłużą się nią konserwatorzy zabytków, być może tylko ktoś będzie ozdabiał figurę Jezusa. Chociaż
kompozycja plastyczna jest raczej statyczna, w sferze znaczeniowej dzieje się wyjątkowo wiele. Zderzają się dwa plany czasowe
– zabytek i nowoczesność, w szczególny dialog wchodzą ze sobą
krzyż w chrześcijaństwie symbolizujący zbawienie i drabina symbolizująca dążenie do doskonałości – jak w śnie starotestamentowego Jakuba czy pismach Jana Klimaka.
Uczestnicząca w projekcie Idzie Aleksandra Sojak-Borodo
zrezygnowała z prezentacji swoich prac. W geście solidarności
z Ukrainą odstąpiła swoją przestrzeń Dashy Khrisanfovej i jej
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studentom. Swoją decyzję tak motywowała: Przebywająca w Charkowie artystka Dasha Khrisanfova codziennie tworzy rysunki i wysyła
je w świat […]. Utrzymuje kontakt ze swoimi studentkami i studentami, których również zachęca do rysowania. Ich prace prezentuję na
tej wystawie. Dasha i jej studenci z Ukrainy kilkakrotnie gościli w Toruniu. Ja miałam okazję przebywać w Charkowie na Akademii Sztuki
i Designu. Tak zawiązała się przyjaźń. Dasha cieszy się, że rysunki
i zapiski z Charkowa będą pokazane na wystawie w tej formie.
Prace malarskie przedstawiły m.in. Iwona Liegmann, Anna
Bochenek, Joanna Dąbkiewicz-Luścińska i Mirosława Rochecka. Każda
z czterech artystek odwołuje się jednak do innej estetyki, inaczej
wręcz pojmuje malarstwo. Uporządkowana kompozycja, geometryczna
abstrakcja Anny Bochenek zatytułowana jest Synchronia. Szukając
inspiracji w czasie, w pojęciu współczesności, symultaniczności autorka
nawiązuje do hasła Idzie. Jednak równoczesne „dzianie się” w Synchronii
to przede wszystkim doskonała symetria: odwzorowanie i odbicie
drugiej strony, a być może również: zrozumienie i współpraca –
bardziej „współdziałanie” niż „współdzianie się”. Wszak zawsze
łatwiej iść razem i razem znosić trudy niż w pojedynkę.
Do zupełnie innych obszarów percepcji swój przekaz kieruje
Iwona Liegmann. Jej surrealistyczne wizje Ikara i Siłaczy to przede
wszystkim manifestacja nieszablonowej i nieskrępowanej wyobraźni.
Z jednej strony obfitujące w symbolikę, z drugiej zaś pełne absurdalnych asocjacji malarstwo przepełniają radosna witalność i pochwała
sztuki. Autorka w wyjątkowy sposób potrafi równocześnie rozśmieszyć
i skłonić do refleksji. Chociaż obie prace datowane są na koniec
poprzedniego wieku, wciąż są ożywcze i zachęcają do ponownego
odkrywania świata.
Obraz Joanny Dąbkiewicz-Luścińskiej z cyklu Głowy to na pozór
abstrakcja. Jednak za sprawą zjawiska pareidolii w amorficznej na
pierwszy rzut oka formie można bez trudu zobaczyć twarz. Oczywiście,
już sam tytuł pracy warunkuje odczytanie. I już po kilku chwilach nikt
nie ma wątpliwości… zaś malarstwo abstrakcyjne staje się figuracją.
Ekspresyjne zestawienia kolorów, kontrastują ze statyczną, centralną
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kompozycją pracy. Być może nawet autorka kogoś portretuje, ale nie
rysy twarzy są ważne. Istotniejsze zdają się być emocje które
przedstawiają jaskrawe kolory.
Zdecydowanie w przestrzeni szeroko pojętej abstrakcji mieści się
też Upadek I – dopadła mnie zgraja złoczyńców Mirosławy Rocheckiej.
Podążając za wieloczłonowym tytułem pracy można doszukiwać się
w nim próby innego spojrzenia na przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10:30-37) tym razem z perspektywy bezimiennej
ofiary napaści. Bez względu na interpretację, oglądając czarne i niebieskie struktury amorficzne trudno zachować spokój i poczucie
bezpieczeństwa. Artystka doskonale uchwyciła w plastycznej formie
wszystkie emocje towarzyszące ofierze napaści. I strach, i niepokój,
ale też poczucie wstydu i upokorzenia… Chociaż praca powstała
w 2021 roku, poprzez moment zaprezentowanie jej na początku wojny w Ukrainie dodaje jeszcze jeden kontekst interpretacyjny. I tu akurat momencie nikt nie ma wątpliwości, kim są owi tytułowi złoczyńcy.
W sumie w działaniach w ramach projektu Idzie wzięło udział
26 artystów z kraju oraz sześcioro autorów z Charkowa. Artyści na
różne sposoby interpretowali hasło Idzie, dzięki czemu prezentacja
była wyjątkowo różnorodna. Zastosowanie w tytule projektu
czasownika – co więcej, zastosowanie go w formie koniugacyjnej,
a nie w bezokoliczniku – skierowało proces twórczy na inne tory.
Czasownik zmusza do zmiany sposobu myślenia o sztuce. Zamiast kategorii przedmiotów – artefaktów – wytworów pojawia
się oczekiwanie, ale też sam proces twórczy i działanie. Oczywiście,
hasło to narzuca określone ramy interpretacyjne również samym
odbiorcom. Wydaje się jednak, że dzięki temu w prezentowanych dziełach oglądający mogą odnaleźć treści i konteksty tym bardziej nieoczywiste. Takie, jakich w innej sytuacji być może wcale by
nie poszukiwali. Jak bowiem zauważa Krzysztof Mazur w swoim
komentarzu: …ten nagi w naszym założeniu czasownik w jakichkolwiek próbach obrazowania pragnie ubierać się w najróżniejsze
określniki inicjujące narrację – zindywidualizowany ciąg skojarzeniowy
bardziej lub mniej bodźcowany przez nadawcę.
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Artystyczny kształt przyjaźni
\\ Jerzy Rochowiak

B

artosz Ogórkowski – prezes inowrocławskiego Stowarzyszenia
Alter-Ino zaprosił przyjaciół do udziału w integrującym ich
przedsięwzięciu artystycznym: do wspólnego tworzenia prac
plastycznych i wystawy. Razem komponowali przedmioty artystyczne,
razem przygotowali je do ekspozycji i razem wystąpili, eksponując
2 kwietnia w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wystawę
Z pomocą moich przyjaciół – Pozaramowe. Określenie pozaramowe
można różnorako definiować: jako działanie poza ramami wyznaczanymi
przez dotychczasową aktywność Alter-Ino, jako prezentację poza ramami
artystycznych i pozaartystycznych działań poszczególnych uczestników
zdarzenia, a także jako przygotowanie do ekspozycji przedmiotów,
które… nie mieszczą się w ramach, wykraczają poza konwencje. Jak
różnorakie może być rozumienie pozaramowego, tak zróżnicowana
była wystawa. Swoje prace zaprezentowało pięcioro twórców.
Olena Bieliajewa z Zaporoża przyjechała do Inowrocławia w czasie
wojny na Ukrainie. W rodzinnym kraju uczyła plastyki. Jak mówi, uprawiając sztukę, eksperymentuje, zarówno w obrębie gatunków i technik, jak i stylu. Pociąga ją abstrakcja i ekspresjonizm, co uwidoczniła
w obrazach namalowanych w ostatnich tygodniach w Polsce. Jeden
zdaje się przedstawiać kwiaty na stepie, jakby rozerwane przez pocisk,
jakby krwawiące w eksplozji… Inny zdominowany jest przez wielkie,
malowane na ukos litery: niebieskie U i żółte A. Bezład kolorów pod
nimi może kojarzyć się ze zbombardowanym miastem, destrukcją. Na
kolejnym płótnie gubią symetrię świetliste linie czy pasy: jasnożółte,
jasnoczerwone, jasnopomarańczowe, niebieskie. Pod nimi, wokół nich
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rozpada się biel, rozpadają się kolory… Te obrazy są wyrazem uczuć
uciekinierki z kraju niszczonego przez agresora. Można je uznać za
metafory, za znak oporu, odwagi, niezłomności…
Olena Bieliajewa mówi, że walczy, tworząc sztukę. Wyraża też
Polakom wdzięczność za pomaganie rodakom i wspieranie Ukrainy.
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Monika Kokocińska maluje ściany – wnętrza, specjalizuje się w malowaniu aerografem. Na wystawie pokazała monochromatyczny rysunek – autoportret, realistyczny, poprzez symboliczno-fantastyczne
elementy wokół twarzy zamyślonej dziewczyny ujmujący tajemniczością… Monika Kokocińska, Bartosz Ogórkowski i Jerzy Szczęsny są
współautorami przemyślnie skomponowanego obrazu przedstawiającego inowrocławski tramwaj, widziany jakby przez wyrwę w murze.
Współtworzyła też z Bartoszem Ogórkowskim formę z desek i metalowych listew, w której pierwszoplanowa jest metalowa plakieta z herbem Inowrocławia.
Adam Łożykowski, Bartosz Ogórkowski i Jerzy Szczęsny są współautorami kompozycji złożonej z drewnianego i metalowego podłoża, do
którego został przypięty rysunek przedstawiający kościół i z boku umocowany krzyż. Ich dziełem jest podobna w zamyśle kompozycja zdominowana
przez rysowaną bielą na czarnym tle synagogę i metalową gwiazdę Dawida.
Przez Bartosza Ogórkowskiego i Jerzego Szczęsnego sygnowane są
obrazy: przedstawiający górzysty pejzaż w tle i farmę wiatrową w rozległej dolinie oraz wiejski pejzaż z zardzewiałą karoserią samochodu
z dwudziestolecia międzywojennego na pierwszym planie i chatami
krytymi strzechą w dali, a także obiekt stanowiący całość z gryfem gitary.
Jerzy Szczęsny przedstawił tajemniczą scenę na pudle gitary. Jest
też autorem malarskiej impresji: widoku na ulicę Królowej Jadwigi
podczas ulewy – z hotelem Bast w tle i na pierwszym planie dziewczyną zasłaniającą się przed deszczem parasolką. Autor zajmuje się
grafiką komputerową. Maluje, rysuje; inspiracje znajduje i w pejzażu
Inowrocławia, i podczas podróży.
Adam Łożykowski przedstawił formy z barwionego szkła. Pierwsza
to dwa zwrócone ku sobie fantastyczne stwory – a może postacie
z widowiska scenicznego? – kojarzące się z bohaterami obrazów
Tadeusza Makowskiego. Druga jest podobna w zamyśle: ryba-nie-ryba
kieruje się w stronę odwróconego od niej ptaka-nie-ptaka. Autor mówi,
że jest synem, wnukiem i prawnukiem artystów, że sztuka jest jego
życiem. Ukończył studia na Wydziale Szkła i Ceramiki w Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Kocham eksperymentować – podkreśla
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Olga Bieliajewa, obraz

– i podejmować wyzwania stawiane przez ludzi ceniących unikatowość.
Prezes Stowarzyszenia Alter-Ino Bartosz Ogórkowski mówi, że jego pasją jest design w sztuce, fotografii i rzemiośle artystycznym. Mieszanie gatunków,
stylów, przekazów i form zawsze mnie pasjonowało. Dodaje: zaprosiłem do projektu różnych artystów, by podjąć próbę stworzenia prac interdyscyplinarnych (…).
Stowarzyszenie Alter-Ino rozpoczęło działalność w połowie 2019
r. Organizuje spotkania służące edukacji artystycznej dzieci i młodzieży:
warsztaty z różnych dziedzin sztuki, plenery fotograficzne, zabawy. Po
napaści Rosji na Ukrainę Stowarzyszenie – angażując liczne grono
wolontariuszy – zajęło się pomocą uchodźcom.
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Monika Kokocińska, Bartosz Ogórkowski, Jerzy Szczęsny, obraz
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XIV Konkurs Rzeźbiarski
im. Stanisława Zagajewskiego
\\ Jerzy Rochowiak

W

katalogu wystawy XIV Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego Adam Zapora, artysta plastyk,
kierownik Działu Sztuki w Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej we Włocławku, przewodniczący jury oceniającego
prace młodych artystów napisał, że wykazali się oni wielką kreatywnością,
niezwykłym zmysłem obserwacji i dbałością o detale. W tegorocznej
edycji, obok lubianych przez uczestników tematów, jak przedstawienia
fantastycznych bestii czy realistycznych zwierząt pojawiły się nowe
motywy inspirowane architekturą, muzyką i surrealizmem.
Prócz Adama Zapory prace konkursowe oceniali: Janina Twardy – artysta plastyk instruktor Pracowni Edukacji Plastycznej Centrum Kultury Browar B. we Włocławku, Kalina Ciesielska
– artysta plastyk, adiunkt w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i Mariusz Konczalski – artysta plastyk instruktor
Pracowni Edukacji Plastycznej Centrum Kultury Browar B. we
Włocławku. Funkcję sekretarza jury pełniła Natalia Krynicka
– specjalista ds. animacji i edukacji kulturalnej Centrum Kultury
Browar B. we Włocławku.
Jury oceniało prace, które młodzi ludzie wykonywali podczas konkursowej sesji ceramicznej we Włocławku oraz nadesłane, w trzech
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Rzeźba Weroniki Szmajdy. Fot. Jerzy Rochowiak

33

kategoriach wiekowych. Jury oceniło 54
prace wykonane na miejscu i 101 spośród
124 prac nadesłanych (jury wyłączyło
z oceny 23 prace, które nie spełniały
warunków regulaminu lub uległy zniszczeniu w czasie transportu).
Uczestnicy Konkursu – stwierdziło
jury – wykazali się nie tylko umiejętnością pracy w glinie lecz także wielką
starannością i kreatywnością zarówno w zakresie podejmowanych
tematów, jak i ich realizacji.
Szczególną uwagę jury
zwróciły
prace,
które
odznaczały się wyjątkowo
trafnym sposobem podejścia do całości bryły
rzeźbiarskiej oraz sposobów jej zakomponowania.
Na pokonkursowej wystawie zostało pokazanych 151 ceramicznych
rzeźb młodych autorów.
Realistyczna wydaje się
rzeźba Weroniki Szmajdy
z Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku
przedstawiająca
kujawskiego akordeonistę
w
stroju
ludowym:
siedzi, trzymając instrument, spogląda w bok.
Rzeźba Aleksandry Czajki
Dostrzec można w tej
Fot. Jerzy Rochowiak
pracy dbałość o detale,

34

Rzeźba Heleny Stępczyńskiej. Fot. Jerzy Rochowiak

przede wszystkim w przedstawieniu kujawskiego stroju, twarzy,
zamyśleniu, może nawet artystycznym natchnieniu. Zarazem
postać wydaje się wyobrażona, szczegóły zanikły w instrumencie.
Oczywiście, autorka pogodziła możliwości kreacji, jakie daje tworzywo, czyli glina i swoje wyobrażenie o ludowym muzyku. Zarazem
pokazała jego przynależność do świata, który pozostał w enklawach
ludowych zespołów, choć jeszcze przed kilkudziesięciu laty współtworzył wiejską rzeczywistość. Praca Weroniki Szmajdy otrzymała
Grand Prix – nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Bezpośrednio do ornamentyki rzeźb patrona Konkursu nawiązuje
praca Aleksandry Czajki z Młodzieżowego Domu Kultury Śródmieście
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we Włocławku. W prostokątnej
ramie
autorka
umieściła postacie i twarze,
jak maski, z otwartymi
ustami,
wielkimi
oczami
–
pośród
ornamentów,
w których można dopatrywać
się
motywów
roślinnych, skamielin. Podobny
jest
mniejszy
prostokąt, którego znaczną
część przysłania tabliczka
czy
kartka
z
pisanym
wersalikami
cytatem
ze
Stanisława
Zagajewskiego:
talent to jest rzecz wielka.
Mniejszą tabliczkę wieńczy
kopuła
ozdobiona
pochylonym krzyżem z przytuloną do niego postacią.
Praca wydaje się eschatologiczna, kojarzy się ze stacją Drogi Krzyżowej. Rzeźba
Aleksandry Czajki otrzymała nagrodę Prezydenta
Miasta Włocławek.
Pośród prac tworzonych
podczas sesji ceramicznej
we Włocławku w kategorii szkół podstawowych
klas IV-VI pierwszą nagrodę
otrzymała rzeźba Amelii
Mądrzyckiej ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka

Rzeźba Wiktora Mazurkiewicza
Fot. Jerzy Rochowiak
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Józefa Piłsudskiego we Włocławku.
Autorka wykonała żółwia, z dużą głową,
przypominającą ludzką, z kolistymi
zdobieniami na skorupie. Drugą
nagrodę
otrzymała
Helena
Stępczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Władysława
Łokietka w Brześciu Kujawskim za długogrzywego,
grubonogiego konika, trzecią
Anna
Jagielska
ze Szkoły Podstawowej
nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi
im. Szarych
Szeregów we Włocławku za wieloelementową pracę
składająca się z owalnej podstawy,
na której znalazły
się liście i inne formy oraz
pionowa
niewysoka kolumna,
jakby wazon.
Za postać brodatego, wąsatego
woja pierwszą nagrodę w kategorii
szkół podstawowych
klas VII-VIII otrzymał Wiktor MłyRzeźba Martyny Paśniewskiej. Fot. Jerzy Rochowiak
narkiewicz
ze
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Rzeźba Aleksandry Babis. Fot. Jerzy Rochowiak

Szkoły Podstawowej nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 1 we Włocławku. Za nastroszonego ptaszka drugą nagrodę
w tej kategorii otrzymała Dzennifer Parokhina z Zespołu Szkół
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Rzeźba Katarzyny Jarek . Fot. Jerzy Rochowiak

nr 11 im. Teofila Lenartowicza we Włocławku, trzecią za grubodziobego ptaka, z rogatą czupryną i smoczym ogonem otrzymała
Martyna Paśniewska z Zespołu Szkół nr 11 im. Teofila Lenartowicza
we Włocławku.
W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwszą nagrodę otrzymał Piotr Wnukowski z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku
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Rzeźba Mikołaja Leonharda
Fot. Jerzy Rochowiak

za rzeźbę przedstawiającą kobietę siedzącą – z martwym
mężczyzną na kolanach – przed
odkrytym sarkofagiem, w którym
złożone zostało ciało zmarłego
człowieka.
Wyrażająca
cierpienie rzeźba to zarazem Pieta
i Grób Pański. Drugą nagrodę
otrzymała
Aleksandra
Babis z Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
we Włocławku za głowę byka;
tę pracę należy uznać za
realistyczną.
Trzecią
nagrodę
otrzymała
Julia
Stasinowska
z II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika we Włocławku za postać siedzącej ko
biety, wokół której owinął się
smok; ta praca kojarzy się
z rzeźbami i malowidłami znanymi z fotografii i filmów
z Indii.
Pośród
prac
nadesłanych
w
kategorii
szkół
podstawowych
klas
IV-VI
za
realistyczną postać Stańczyka,
inspirowaną obrazem Jana Matejki, pierwszą nagrodę otrzymał
Mikołaj Leonhard z Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej
w Dąbrowie Górniczej. Za kompozycję złożoną ze stolika,
na którym stoją imbryk i inne

40

naczynia, przysunięte do stolika krzesełko, przy którym
przysiadł na podłodze
kotek drugą nagrodę
otrzymała Katarzyna
Jarek
z
Klubu
MCKiS
Kasztan
na
Jeziorkach
w Jaworznie. Za
jeźdźca na pędzącym koniku trzecią nagrodę
otrzymała
Justyna Rysuła
z Tatrzańskiego
Centrum Kultury
w Zakopanem.
Pośród prac
nadesłanych
w kategorii szkół
p o d s t a wow yc h
klas VII-VIII pierwszą nagrodę otrzymała
Mirella
Święch z Młodzieżowego Domu Kultury
we Wrocławiu za
maskę dziewczyny; uwagę przyciąga fryzura, mogąca kojarzyć
się z korzeniami…
Drugą nagrodę otrzymała Maria Kozik
Rzeźba Natalii Skrobot-Oślizło. Fot. Jerzy Rochowiak
ze Szkoły
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Rzeźba Emilii Marzan. Fot. Jerzy Rochowiak
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Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Paniowach za płaskorzeźbę: popiersie dziewczyny na tle ornamentów inspirowanych roślinami i ptakami. Trzecią nagrodę otrzymała
Natalia Skrobot-Oślizło z Pałacu Młodzieży w Warszawie za postać
siedzącego pochylonego mężczyzny.
W kategorii szkól ponadpodstawowych pierwszą nagrodę
otrzymała Emilia Marzan z Państwowego Ogniska Artystycznego
Nowolipki w Warszawie za głowę dziewczyny ze starannie ułożoną
fryzurą. Drugą nagrodę otrzymała Weronika Maślana z Pałacu
Młodzieży w Warszawie za starodawny korab, być może wyciągnięty z morskiego dna. Trzecią nagrodę otrzymała Wiktoria
Ujma z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Jacka
Malczewskiego w Częstochowie za wielkouchego misia trzymającego się gałęzi.
Pokonkursowa wystawa została zaprezentowana w gmachu
Zbiorów Sztuki w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
we Włocławku – w sali, w której jest eksponowana stała wystawa rzeźb patrona Konkursu. W tym roku ceramiki młodych
autorów kontrastowały z rzeźbami Stanisława Zagajewskiego: zostały wykonane z jasnej gliny. Oczywiście, były skromniejszych
rozmiarów. Można było odnieść wrażenie, że młodzi ceramicy
podejmują dialog z twórczością autora słynnych Ołtarzy. Niewątpliwie dla młodych artystów praca w tworzywie, jakim jest glina
jest wielką przyjemnością. I z estetyczną satysfakcją oglądało się
eksponowane prace: były ciekawie pomyślane, zwykle bogato
zdobione, misternie wykonane, przyciągały uwagę formą. I wzruszały, i bawiły.
Konkurs zorganizowało Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku wespół z Centrum Kultury Browar B
we Włocławku.
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Dzieci z Ukrainy
\\ Jerzy Rochowiak

N

a plakacie zapraszającym na prezentowaną w kwietniu
i maju w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka
w Toruniu wystawę Dzieci z Ukrainy reprodukowany jest
obraz czternastoletniej Weroniki Tsap z Ukrainy: na tle błękitnego
nieba na polu pośród żółtych roślin trzyma się w tańcu za ręce
pięcioro kolorowo ubranych dzieci. Pejzaż jest jasny, pogodny, dzieci
są radosne. W oryginale chmury są żółte, pomarańczowe, czerwone
i granatowe, trawa jest zielona i zżółkła, krzewy są brązowawe.
Dzieci są tak samo radosne.
Eksponowanych jest ponad sto sześćdziesiąt grafik, rysunków
i obrazów młodych artystów z całej Ukrainy – z Kijowa, Charkowa,
Doniecka, Lwowa, Chersonia, Odessy, a także mniejszych miejscowości, jak Kocmań, Kuty czy Sambor – nadsyłanych przez szkoły,
ośrodki edukacji plastycznej, pracownie na organizowane przez
Ośrodek konkursy.
Pokazywane dzieła są liczne, różnorodna jest ich tematyka. Wiele
jest przedstawień widoków jezior, rzek, lasów, gór, wsi. Często
pokazywana jest przyroda: bujna roślinność. Pokazywane są
owady, ryby, ptaki, ssaki. To zwierzęta dzikie w naturalnym
środowisku oraz domowe na łąkach, w parkach – i w domach.
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Młodych autorów w Ukrainie inspiruje architektura wsi i miast.
Ujmują krajobraz przemysłowy, troszczą się o ochronę przyrody.
Przypatrują się wnętrzom budowli, przedmiotom.
Młodzi plastycy przyglądając się rozległym przestrzeniom, lasom
i górom, wraz z wędrowcami obserwują nabrzeża mórz, jezior, rzek,
zbliżają się do mieszkańców wodnych toni wraz z płetwonurkami.
Znalazły się na wystawie prace pokazujące kulturowy krajobraz
Ukrainy: ludzi w ludowych strojach, tańce, zabawy na wsi, sceny
na miejskich placach.
Liczne są na wystawie przedstawienia fantastycznych zjawisk,
postaci, stworów. Zapewne ich inspiracją były opowieści, legendy,
bajki. To także przedstawienia świata widzianego przez dziecko,
jak ukwiecony koń i zantropomorfizowane uśmiechnięte słonko.
Wystawa pokazuje Ukrainę jako kraj, w którym ludzie są łagodni
i pogodni, kształtowani przez miłe dla oczu widoki, jasne i ciepłe
barwy. Ekspozycja sporo mówi o autorach: cieszą się otoczeniem,
bliskością innych ludzi. Są otwarci, z ufnością patrzą na świat.
Przygotowana i zaaranżowana z rozmachem wystawa łączy się
ze swobodą spojrzeń autorów. Wydaje się, że w przedstawianiu
świata, w artystycznej kreacji są nieograniczeni – i że nic nie ogranicza
ich wyobraźni. Ekspozycja kontrastuje z obrazami, jakie od 24 lutego tego roku widzimy w mediach: niszczonych miast, zabitych
ludzi… I rozbudza nadzieją, że wojna rychło się zakończy, kraj
zostanie odbudowany i będzie taki, jak na obrazach Dzieci z Ukrainy.
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Na ryby

\\ Jerzy Rochowiak

B

ohaterami prac rysunkowych, graficznych i malarskich prezentowanych w marcu i kwietniu w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na wystawie Na ryby
byli wędkarze, dla których łowienie ryb jest przyjemnością,
formą odpoczynku oraz rybacy, dla których łowienie ryb jest
pracą, niełatwą, wymagającą dużego wysiłku. Ci pierwsi łowią wędkami spławikowymi lub spinningowymi, ci drudzy różnego rodzaju
sieciami. Bohaterkami wielu prac były też ryby, najróżniejszych
gatunków i rozmiarów.
Wędkarze siedzą lub stoją na brzegach stawów, rzek, jezior,
na pomostach, brodzą w wodzie lub łowią ryby z łodzi. Przeważnie wędkują w słoneczne dni na spokojnych wodach, ale też na
brzegach wzburzonych rzek i strumieni. Wyprawiają się na nocne
połowy… Niektórzy z dumą pozują malarzom, pokazując złowione okazy. Pokazani zostali wędkarze, którzy zimą siedzą przy
przeręblach i łowią ryby spod lodu. Wędkarze łowią samotnie
lub w parach, czasem w liczniejszym gronie. Nierzadko towarzyszą
im psy, koty. Po udanym połowie, rozpaliwszy na brzegu ognisko,
gotują w kociołkach zupę rybną.
Wędkowanie zwykle jest zajęciem spokojnym, wymagającym
cierpliwości, wyciszającym. Czasem jednak wędkarze zmagają się z
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wodnym żywiołem, z wielką rybą, która stawia opór nim znajdzie
się na brzegu czy dnie łodzi.
Ponieważ prace pochodzą z różnych krajów, widać było na nich
rybaków, którzy zarzucają sieci przy brzegu, wypływają na połów
łodziami, kutrami. Łowią w różnych technikach… Rybacy zajmują
się naprawą, składaniem sieci, przenoszą ryby w koszach.
Na rybach można przeżyć różnorakie przygody, jak bohaterowie bajek i baśni: staruszek złowił złotą rybkę, rybacy ze
zdumieniem znajdują w sieci syrenę… Marzący o złowieniu wielkiej ryby wędkarz widzi wyskakującego nad powierzchnię ogromnego łososia… W głębinie można dostrzec ryby, które
omijają i przynęty na haczykach, i zastawione sieci.
Choć na wystawie prócz prac malarskich zostały pokazane
monochromatyczne rysunki i grafiki, ekspozycję można określić jako
barwną opowieść o zdarzeniach nad wodą, na wodzie i pod
wodą. Nawet, gdy wędkarz siedząc czy stojąc, wpatruje się w spławik, wiele się dzieje, można wyczuć oczekiwanie, napięcie… Dynamiczna jest praca rybaków.
Wystawa była zróżnicowana: młodzi autorzy rozmaicie ujmowali temat, byli nim żywo zaciekawieni.
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Lekcja dobrego życia
\\ Jerzy Rochowiak

S

taraniem rodziny, przyjaciół, znajomych, przy wsparciu wójta
Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego, dyrektorki Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie Anny Lutowskiej przed
kilkunastu miesiącami opublikowana została książka poetycka
Aliny Żebrowskiej Paciorki mojego życia. Autorka urodziła się 9 lutego 1934 r. w Mazowszu, od 1953 r. mieszkała w Obrowie, tutaj
zmarła 27 września 2019 r. Wyznawała: w dzieciństwie pisałam
wierszyki. (…) Od sierpnia 2018 roku powróciłam do pisania wierszy.
Zachęcały ją do tego przede wszystkim Irena Szymecka i Ewelina
Mytlewska. Ostatni wiersz poetka napisała trzy tygodnie przed
śmiercią. Redakcji książki podjęła się Iwona Górzyńska, edytorsko opracował i zilustrował tom Łukasz Wiese.
Paciorki mojego życia zostały opublikowane bardzo starannie,
książka ukazała się w twardej oprawie. Ilustracja na okładce
przedstawia dziewczynkę w czerwonym szkolnym fartuszku. Za
nią stoi doniczka z filiżanki czy garnuszka z niedawno wzrosłą roślinką. Na pierwszym planie na grzbiecie dłoni dziewczynki stoi walizka.
Tłem jest stara fotografia, zapewne przedstawia autorkę we wczesnej młodości. Jej zdjęcie jest i na okładce i pośród ilustracji oddzielających rozdziały – zestawy wierszy. Te barwne ilustracje,
a także czarno-białe rysunki pod niektórymi wierszami, mają nastrój
obrazków z książki dla dzieci czy pamiętnika.
W wierszu Dziękuję, Pani Irenko! autorka wyraża wdzięczność za
zachętę do pisania wierszy. Adresatką jest Irena Szymecka. Pierwszy
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rozdział Boże Miłosierny zawiera liryki religijne. Te wiersze uzewnętrzniają
szczerą, głęboką wiarę autorki, są wykładnią wartości, które
kształtowały jej postawę. Kto to jest Światłość? – pyta Alina Żebrowska. Odpowiadając, sięga do Księgi Rodzaju – i dziękuje Bogu za
to, co człowiek od Niego otrzymał. Bóg wszystko wie – Więc jak
najpiękniej żyć się starajmy. Autorka zachwyca się dziełem Bożym
i powierza siebie, swoją rodzinę Bożej opiece. W kolejnych wierszach przedstawia przeżywanie Męki i Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa: liturgię Triduum Paschalnego, Drogę Krzyżową, wielkanocny poranek… Pisze o kościele w Obrowie, o nabożeństwie
majowym, Bożym Narodzeniu, wigilijnym wieczorze. Cykl wierszy
religijnych kończy zachwyt nad narodzinami dziecka; to wyraz
radości, jaką dają dzieci.
Kolejny cykl Oto ja otwiera zwięzły utwór wyrażający istotę życia
chrześcijańskiego: Kim jestem? / – pyłkiem tylko. / Życie moje / – jedną
chwilką. / Celem życia / – zbawić duszę. / Czy potrafię? / – chcę
i muszę! Następne wiersze niosą refleksję na temat życia, pracy,
rodziny… Są tu wspomnienia z dzieciństwa, jak opowieść o tańcu
dwojga dzieci na wiejskiej zabawie, o zabawach dzieci, o szkole…
Znalazł się wiersz o przerażonej spotkaniem z człowiekiem myszce,
która swoje dzieci na sobie nosiła, / przed niebezpieczeństwem
chroniła. Autorka z pogodą spogląda na dom i to, co się działo,
gdy przybywali goście: z mężem przy kominku siedzę (…) Szczęśliwie
razem się zestarzeliśmy. / Przez życie jedną drogą szliśmy. Ufa, że „Dobre
słowo” dobrem zawsze będzie. / W domu i na świecie – wszędzie, ale
przeciwstawia mu złe słowo, które Do życia się wcisnęło siłą / I ludzkim
sercem zawładnęło. Dziękuje wierszem Bogusławowi Kaczyńskiemu
za przybliżanie muzyki klasycznej. Poetka pokazuje się w tych
wierszach jako osoba ceniąca rodzinę, życzliwa innym, jako dobry
człowiek.
W cyklu utworów Kochani wspomina swój rodzinny dom: pełen
radości, / Który wszystkich ludzi gościł. Wspomina rodziców, rodzeństwo,
dom dziadków, chwile Pełne dobroci, opieki, miłości. Z pokorą
przyjmuje przedwczesną śmierć syna: Śpiewaj hymny, wielbij Boga
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w niebie, / Pewnie Pan Bóg potrzebował ciebie. Opisuje wypadek
córki, na którą Dwa wielkie tiry wjechały. Składa hołd matkom. Nuci
dzieciom, wnukom i prawnukom kołysanki. Przygląda się maluszkom…
W cyklu Ojczyzno ma daje świadectwo miłości do rodzinnej ziemi,
do kraju. Przypomina swojego dziadka: zbiegł z rosyjskiej armii, do
której został przymusowo wcielony. Zachwyca się Wisłą.
W cyklu Nigdy więcej przypomina najazd Niemiec na Polskę
w 1939 r., okupację, potajemne przygotowania do Pierwszej Komunii
Świętej, tragiczne wydarzenie z 4 marca 1944 r., gdy hitlerowcy
w odwecie za zabicie Niemca stracili na szubienicy w Mazowszu
dziesięciu Polaków. Wspomina naukę w niemieckiej szkole. Szczegółowo opowiada o wyzwoleniu w 1945 r. Cieszy się lekcjami w szkole
polskiej i powrotem do rodziny synka nauczycielki, pani Jadwigi,
zabranego do Niemiec do obozu Hitlerjugend. Podkreśla znaczenie
patriotycznego wychowania w domu w czasie wojny.
W wierszach z rozdziału W Obrowie zachwyca się wsią i jej okolicą. W parku w Obrowie wyobraża sobie koncert Fryderyka Chopina, którego w 1824 r. gościli tutaj Apolonia i Hieronim Romoccy –
gdy przebywał na wakacjach w Szafarni w dworku rodziny szkolnego
kolegi Dominika Dziewanowskiego. Autorka z uznaniem pisze o Klubie
Seniora Sami swoi, Kole Gospodyń Wiejskich.
Razem ze słonkiem Alina Żebrowska pisze – śpiewa – o tym,
jak Cudowny jest ten świat!, przede wszystkim o przyrodzie. Opisuje
ją w zauroczeniu każdą z pór roku, roślinami…
Swoistym posłowiem są wiersze Dla autorki – Ireny Szymeckiej
i córki Elżbiety Walczewskiej.
Wiersze Aliny Żebrowskiej są proste, bezpośrednie, szczere.
Autorka pisze o sobie, swoim życiu, przywołuje wspomnienia,
opowiada o tym, czego doświadczyła, o czym się mówiło w jej
środowisku, opisuje swoje otoczenie. Redagując tom, Iwona Górzyńska na początku umieściła wiersze religijne, w ostatniej części
zachwycenia przyrodą – Bożym dziełem. W opowieściach i opisach
z Paciorków mojego życia pierwszoplanowe są wiara, szacunek
do człowieka, dobroć. Wiersze są pogodne, dają obraz życia
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szczęśliwego. Tak o nim myślała Alina Żebrowska, gdy przez kilkanaście miesięcy, do 6 września 2019 r., pisała wiersze. A przecież
w krótkiej nocie biograficznej wyznaje: powojenny czas okazał się
dla mnie okrutny. W grudniu 1953 roku wyszłam za mąż i zamieszkałam
w Obrowie. Urodziłam czwórkę dzieci. Przez całe życie pracowałam
w rolnictwie. Czytając wiersze córki autorki, można domyślać się jak
ciężka była to praca. Alina Żebrowska w swoich wierszach na los się
nie skarży, przeciwnie: niezmiennie znajduje radość. Pokazując jej
źródła, daje lekcję dobrego życia. Wiersze w sposób doskonały je
porządkują – w świecie, który jest przyczyną radości.
Mam wrażenie, że autorka wierszami się modli – i modliła się
życiem, w którym kolejne chwile były jak paciorki odmawianego
w skupieniu różańca. Pisze
o bolesnej miłości, która
wydobywa dobro z trosk
i utrapień. Wzywa: Dobrymi
słowami się dzielmy jak dobrym chlebem, / A zawsze uciekniemy
przed
kłótnią
i gniewem.
Wiersze są zrytmizowane,
rymowane. Zdarzają się w nich
zbędne zaimki, wstawiane dla
rytmu, zdarzają się inwersje,
ale nie przeszkadzają w lekturze. Przeciwnie: przekonują
o autentyzmie tekstów. Czyta
się je jak biograficzną opowieść, niekiedy jak wypisy
z pamiętnika, ze szkolnego
zeszytu. Czytając je, pozostaję
wdzięczny tym, którzy podjęli
się trudu, by nie pozostały
w rękopisie.
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w Wojewódzkim Ośrodku
Animacji Kultury w Toruniu

Warsztaty
Cokolwiek tworzysz — zapisz to! Warsztaty kreowania
koncepcji teatralnych; 14 maja
Scenariusz dobrze napisany
Pisanie sztuk teatralnych to osobna dziedzina literatury. Nie każdy
może zostać dramatopisarzem, ale każdy, kto zajmuje się teatrem,
performansem czy filmem powinien wiedzieć, czym cechuje się dobry
scenariusz. Podstawy scenariopisarstwa poznają uczestnicy Warsztatów
kreowania koncepcji teatralnych – Cokolwiek tworzysz - zapisz to!, które
w sobotę, 14 maja w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury
w Toruniu poprowadzi Ireneusz Maciejewski.
Sztuki teatralne nie powstają tylko na podstawie literatury, ale
każda realizacja musi opierać się na świadomym zapisie formalnym
– podkreśla prowadzący. Jego zdaniem, umiejętność jasnego
i komunikatywnego zapisywania własnych pomysłów w taki
sposób tak, aby inni mogli te pomysły zrealizować to umiejętność
potrzebna wszystkim twórcom teatru. Dlatego podczas warsztatów chce się skupić przede wszystkim na technicznej stronę pisania
scenariuszy. Program obejmuje zatem m.in.: formaty i techniki pisania,
schemat drabinki dramaturgicznej, modele i metody profesjonalnego
tworzenia scenariuszy a także poszukiwanie inspiracji.
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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
11 maja 2022 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń.

Warsztaty Muzyczne krajobrazy. Wykorzystanie improwizacji
muzycznej w kreatywnej pracy z grupą; 28 maja
Dziecięca wrażliwość na dźwięki
Cały nasz świat jest zanurzony w dźwiękach. Każde miejsce brzmi
inaczej – czasem otaczają nas miłe odgłosy przyrody, czasem hałas
cywilizacji. Wystarczy jednak odrobina wrażliwości, aby pejzaż
dźwiękowy stał się muzyką. Metody rozbudzania tej wrażliwości
poznają uczestnicy warsztatów Muzyczne krajobrazy. Wykorzystanie improwizacji muzycznej w kreatywnej pracy z grupą, które w sobotę,
28 maja w Wojewódzki Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu
poprowadzi Grzegorz Kaźmierski.
Warsztaty adresowane są przede wszystkim do pedagogów,
nauczycieli, animatorów i instruktorów kultury oraz do wszystkich
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osób zainteresowanych przestrzeniami dźwiękowymi. Uczestnicy
dowiedzą się, w jaki sposób przystępnie i kreatywnie uwrażliwiać
dzieci na wartość dźwięku, a także jak skutecznie i w nieszablonowy
sposób wykorzystywać zabawę podczas zajęć poświęconych muzyce.
Prowadzący zaprezentuje przyjazne dzieciom i efektywne ćwiczenia
umuzykalniające. Program warsztatów obejmuje m.in. ćwiczenia
z improwizacji, ćwiczenia z bum bum rurkami oraz dzwonkami
diachronicznymi, kształtowanie umiejętności odnajdywania melodii
i dźwięków w otoczeniu oraz twórczego ich przetwarzania,
wykorzystywanie wrażliwości uczestników w procesie tworzenia
muzyki.
Muzyczne krajobrazy poprowadzi Grzegorz Kaźmierski – specjalista
ds. interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu; filmoznawca, teatrolog, realizator
dźwięku, muzyk, animator kultury. Absolwent teatrologii i filmoznawstwa na UKW w Bydgoszczy oraz filmoznawstwa i animacji
kultury na UMK w Toruniu. Jest założycielem i liderem improwizacyjnego
projektu muzyczno-poetyckiego 3. Piętro, którego debiutancki album
„Improwokacja” ukazał się w czerwcu 2021 r. nakładem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Domu Literatury w Łodzi. Wraz z artystą
wizualnym Tomaszem Wlaźlakiem tworzy projekty artystyczne
zderzające muzykę eksperymentalną z nowymi mediami, jako kompozytor współpracuje z reżyserką teatralną Aleksandrą Skorupą, ich
najnowszą wspólną realizacją jest „Królowa Maab”. Jest też autorem
wideoklipów oraz miniatur filmowych.
Cena: 100 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do
25 maja 2022 r. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń.
Kolejne warsztaty i szkolenia:
3-5 czerwca 2022 r. – Warsztaty fotografii cyfrowej, zajęcia
prowadzi Stanisław Jasiński, cena 150 zł, termin zgłoszeń: 1 czerwca
2022 r.
n
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11-12 czerwca 2022 r. – Muzykoterapia, zajęcia prowadzą: dr
Lucyna Matuszak i Erwin Regosz, cena 150 zł, termin zgłoszeń: 8
czerwca 2022 r.
n

Konkursy
Konkurs fotograficzny Fotogeniczność; zgłoszenia do 8 maja
W poszukiwaniu fotogeniczności
Do ósmego maja przyjmowane będą zgłoszenia na konkurs fotograficzny Fotogeniczność. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Toruniu nieprzerwanie od czternastu lat zaprasza osoby
amatorsko uprawiające fotografię artystyczną do udziału w konkursie KATAR Fotografia. Każdej kolejnej edycji przyświeca jednak
inne hasło konkursowe. Tym razem 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.
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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.

Konkurs filmowy KATAR Film; termin zgłoszeń: 23 października
Otwarty konkurs filmowy
Każdy film to nowa historia, historia opowiedziana obrazem… Kolejny
raz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zaprasza
niezależnych filmowców z regionu do udziału w Konfrontacjach
Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie filmu.
Konkurs KATAR Film kierowany jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, którzy amatorsko realizują fabuły
i dokumenty, a także filmy eksperymentalne i animowane. Celem
przedsięwzięcia jest przede wszystkim budowanie przestrzeni
umożliwiającej twórcom spotkanie, wzajemne poznanie i wymianę
doświadczeń. Zakwalifikowani do finału uczestnicy konkursu
zaprezentują swoje filmy szerszej publiczności na dużym ekranie,
w kinie studyjnym Artus Cinema w sobotę, 19 listopada 2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane są do 23 października. Wszystkie nadesłane filmy oceni profesjonalne jury, które przyzna nagrody
i wyróżnienia (pula nagród wynosi 7.000 zł).
Konkurs ma formułę otwartą. Zgodnie z regulaminem …dopuszczalne są filmy realizowane dowolną techniką (np. film kolorowy,
czarno-biały, animacja poklatkowa, animacja rysunkowa, formy
mieszane, etc.). Jedynym ograniczeniem formalnym jest czas projekcji:
zgłoszone filmy nie mogą być krótsze niż 5 min. i nie dłuższe
niż godzina. Wymagania techniczne, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie internetowej
www.woak.torun.pl.
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Spotkania i wykłady
Fotografia postindustrialna – multimedialny wykład z cyklu
Sztuka fotografii; 25 maja
Między sztuką i dokumentem
Rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się XVIII trwale zmieniła
krajobraz Europy i Nowego Świata. Horyzont przecięły fabryczne
kominy, wokół miast powstawały duże hale zakładów przemysłowych,
same miasta zaś znacznie się rozrosły. Dziś wiele obiektów
przemysłowych niszczejąc czeka na wyburzenie, a spora część już
zniknęła. Te, które pozostały, cieszą się wielkim zainteresowaniem
fotografów. O nich właśnie, twórcach Fotografii postindustrialnej
opowie Stanisław Jasiński w najbliższym wykładzie z cyklu Sztuka
fotografii. Zapraszamy w środę, 25 maja o godz. 17:00. Udział bezpłatny.
Fenomen fotografii postindustrialnej ma wiele źródeł. Istnieje wiele
powodów, dla których przestrzenie poprzemysłowe są tak często
utrwalane w kadrze. Fotografia postindustrialna to zarówno dokumentowanie dawnych obiektów przemysłowych, jak i poszukiwanie
jakości artystycznych w przestrzeniach budowanych z myślą o ściśle
określonej funkcji, a dziś niszczejących – wyjaśnia Stanisław Jasiński.
Wykład Fotografia postindustrialna przygotował 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
Kujawsko-Pomorskiego 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
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Kulturalnej. Jest też organizatorem i kuratorem wystaw fotograficznych – m.in. Edwarda Hartwiga, Andrzeja Różyckiego, Wacława
Wantucha i Michała Kokota.
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