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Szanowni CzytelniCy!

Choć wojna w Ukrainie i wciąż pamiętana pandemia nie sprzyjają 
rozwijaniu takiego życia kulturalnego, jak przed marcem 2020 roku, 
to jednak instytucje kultury podejmują przedsięwzięcia, dzięki któ- 
rym już mamy kłopot z wyborem propozycji w dziedzinie kultury: 
jest ich wiele, są różnorodne, ciekawe. Dzięki obecności przybyszów 
– wśród nich twórców kultury – z Ukrainy, autentyczny okazuje 
się dialog międzykulturowy. Jak się okazuje, goszcząc sąsiadów 
ze wschodu, potrafimy być z nimi razem: włączają się w nasze dzia- 
łania, umiemy być otwarci… 

W majowym Biuletynie skupiamy uwagę na plastyce: przedstawia- 
my ekspozycje, z którymi warto się zapoznać. Piszemy o wystawie 
rysunku studenckiego prezentowanej w Galerii Sztuki Wozownia 
w Toruniu. Piszemy o wystawie obrazów dzieci z Mołdawii oraz 
o wystawie obrazów dzieci z różnych krajów na temat jedzenia 
pokazywanych w Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. 
Omawiamy wystawę dokonań mistrza włocławskiego designu Jana 
Sowińskiego w gmachu Zbiorów Sztuki we Włocławku. Wzmiankujemy 
niezmiernie interesującą wystawę obrazów olejnych Leona Bi- 
gosińskiego w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie. 

Rzecz jasna, to zaledwie cząsteczka majowych zdarzeń i wydarzeń 
kulturalnych.

        Kamil Hoffmann
        Jerzy Rochowiak
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P o raz dziesiąty w Toruniu prezentowana była Międzynarodowa 
Wystawa Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ. W maju w Galerii 
Sztuki Wozownia rysunki i realizacje intermedialne, ale wcho- 

dzące w dyskurs z rysunkiem, pokazywali młodzi artyści z Polski, 
Ukrainy, Anglii i Gruzji. Hasłem jubileuszowej edycji – organizowanego 
od pewnego czasu w trybie biennale – konkursu była nieskończoność 
zapisana w formie znaku ∞ (tzw. lemniskaty Bernoulliego). Or- 
ganizatorem przedsięwzięcia jest Katedra Rysunku UMK, kurator- 
kami – prof. Aleksandra Sojak-Borodo i dr Martyna Rzepecka. W tym 
roku na konkurs nadesłano 340 zgłoszeń, z czego na wystawę wybrano 
93 prace.

Z pojęciem nieskończoności po raz pierwszy zmagał się Arystoteles, 
który rozważania na jej temat zawarł przede wszystkim w Fizyce. Do 
myśli stagiryty nawiązywał Euklides, podejmując w Elementach pró- 
bę zdefiniowania podstawowych pojęć matematycznych, tzw. pojęć 
pierwotnych – w tym prostej. Współcześnie podczas jednej z pierw- 
szych lekcji geometrii dzieci dowiadują się, że w matematyce linia 
prosta jest nieskończona.

Nieskończenie dalej
Arystoteles, podsumowując zawarte w Fizyce rozważania, 

konkluduje: nie to bowiem jest nieskończone, co już nie ma niczego poza 
sobą, lecz właśnie to, co zawsze ma coś poza sobą. Do takiego ro- 

Nadzieja w NieskończoNości 
\\ kamil Hoffmann
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zumienia nieskończoności odnieść można instalację Droga Aleksandra 
Szumlasa z wrocławskiej ASP. Autor zobrazował nieskończoność, wy- 
korzystując kilka luster ustawionych względem siebie w taki sposób, 
aby zwielokrotnione odbicie tworzyło wyimaginowaną studnię bez 
dna. Całość upakowana jest w staroświeckiej walizce, a iluzję nie- 
skończoności tworzy odbijane „w nieskończoność” hasło blisko umiesz- 
czone na bilecie kolejowym. Do arystotelesowskiego rozumienia nie- 
skończoności w pewnym sensie nawiązuje też Monika Jabłońska 
z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Jej Lina to swego rodzaju układan- 
ka: zestaw rysunków przedstawiających odcinki tytułowej, grubej liny. 
Poszczególne elementy można dowolnie łączyć ze sobą, zmieniając 
ich kolejność. Ograniczona liczba modułów wcale nie burzy idei 
nieskończoności, gdyż po ułożeniu wszystkich części liny można 
zacząć ją przedłużać przenosząc na koniec elementy już raz wy- 
korzystane na samym początku.

Postulat nieskończoności jako ciągłego przyrastania interpretuje 
Kornelia Borowska-Beszta z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Artystka 
pokazała dokumentację fotograficzną rysunkowego działania w otwar- 
tej przestrzeni oraz zestaw rysunków, które łączy ten sam koncept: 
znajdujący się wewnątrz kształt jest obrysowany kolejnym, który znów 
staje się wewnętrznym dla kolejnego. Powstała struktura przy- 
pominać może wyimaginowane poziomice na mapie. Chociaż liczba 
takich obrysów jest w realizacji autorki skończona, ich potencjał 
jest niewyczerpany.

Nieskończenie więcej
W potocznej mowie pojęcie nieskończoność czasem stosowane 

jest zamiennie z określeniami bardzo dużo, czy niezliczenie wiele. 
Chociaż mówi się o nieskończonym tłumie, z perspektywy ma- 
tematycznej jest to błąd, bo nawet trudny do policzenia tłum jest 
jednak skończony. Granicą może być choćby liczba ludności za- 
mieszkującej Ziemię… Właśnie tak pojętą nieskończoność – jako ogromny, 
trudny do ogarnięcia wzrokiem tłum – narysowała Anna Wardęga-Czaja 
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z  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej Pejzaż ludzki to uchwy- 
cony niczym na fotografii tłum przechodniów. Każdy dokądś 
zmierza, spieszy się, patrząc przed siebie, rozglądając się lub wpatru- 
jąc w ekran smartfona. Każdy zdaje się mieć swoje sprawy… Cho- 
ciaż autorka pokazała na rysunku tłum, każda postać jest zin- 
dywidualizowana, można wskazać jej charakterystyczne cechy twarzy, 
sylwetki czy ubioru. Inaczej tłum ujęła Izabela Purgal z Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Jej Mrów- 
kowanie 1299 zawiera mnogość identycznych, symbolicznie oddanych 
kilkoma kreskami postaci ludzkich. Tutaj tłum staje się całością, 
jednolitą masą, która może przybierać różne kształty, ale cały czas 
pozostaje ciągłą strukturą. Chociaż wizje obu autorek sytuują się 
na przeciwnych biegunach postrzegania zbiorowości, obie są inter- 
pretacjami zjawiska nieskończoności.

Powtarzanie w nieskończoność
Arystotelesowskie rozumienie nieskończoności nie pokrywa się 

jednak ani z intuicją, ani z naszym codziennym doświadczeniem. 
Wszak powszechnie stosowanym symbolem nieskończoności jest 
lemniskata, wyrażająca raczej cykliczność i powtarzalność niż nie- 
ograniczoność. I właśnie tak definiowana nieskończoność wydaje się 
znacznie bliższa większości autorów prac prezentowanych w Wo- 
zowni. Choć to skojarzenie na pozór banalne, cykliczność nieodparcie 
kojarzy się z odmienianym przez wszystkie przypadki recyklingiem. 
Nieskończoność materii rozumiana jest tu jako ciągłe przekształcanie, 
deformacja i ponowne formowanie atomów cząsteczek i całych 
struktur. Najczęściej recykling odnosi się do gospodarki śmieciowej, 
ale można ten termin traktować znacznie szerzej, jako nieustanne, 
„nieskończone” krążenie materii w przyrodzie. Na recyklingu pracę 
Cykl natury oparła Martyna Przegendza z Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi. Arkusze papieru czerpanego barwione są w abstrakcyjne 
plamy, których przypadkowe kształty mogą w wyobraźni oglądających 
wykreować nieskończenie wiele skojarzeń. Papier czerpany stał się 
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też tworzywem rysunku Przestrzenie scalone Julii Piwowarczyk 
z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Praca łączy dwa porządki: 
chaos i przypadek reprezentowany przez fraktalną fakturę ręcznie 
czerpanego papieru ze zgeometryzowanym porządkiem rysunku 
wykonanego ołówkiem. Pomiędzy tymi dwiema jakościami powstaje 
silne napięcie, które interpretować można w kategoriach czysto 
plastycznych, ale odwołując się do pojęcia nieskończoności można też 
wskazać na drugą zasadę termodynamiki, zgodnie z którą każdy 
układ w naturze dąży do stanu entropii (chaotycznego 
nieuporządkowania), ale równocześnie cała cywilizacja człowieka dąży 
do porządkowania, kategoryzowania i nazywania świata, przeciw- 
działając się niejako entropii.

Do pojęcia recyklingu w węższym znaczeniu odwołuje się z kolei 
Olena Matoshniuk z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Wielkoformatowy Autoportret to swoiste notatki wyrzucanych śmieci. 
Oczywiście, śmieci są posegregowane zgodnie z zasadami: słowa 
odpowiadające opakowaniom szklanym są zielone, papierowym – 
niebieskie, żółte słowa to plastik. Wszystkie nazwy wszystkich 
pozostałych śmieci są zaś czarne. Autoportret Oleny Matoshniuk 
w szczególny sposób uświadamia oglądającym, jak wiele można 
o człowieku powiedzieć wyłącznie na podstawie zawartości jego 
śmietnika…

Nieskończenie symetrycznie
Lemniskata Bernoulliego, „leżąca ósemka” to figura geometryczna  

narysowana według niezbyt skomplikowanego równania matematycz- 
nego, które jako pierwszy przedstawił Jakob Bernoulli w 1694 roku. 
Stosowana jest powszechnie jako symbol nieskończoności i to 
skojarzenie nasuwa się jako pierwsze, ale zaraz pojawia się inna 
konotacja: figura ta w znakomity sposób obrazuje również sy- 
metrię. Uczestnicy tegorocznego biennale Rysować w kontekście 
nieskończoności odwoływali się również do zjawiska symetrii. 
Interesującą wizję kreuje Weronika Gąsior z Wydziału Sztuk Pięknych 
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UMK. Wykonała dwa rysunki, które są swoimi negatywami. 
Wpisana w okrąg abstrakcyjna forma – swoiste kłębowisko linii 
– zagęszcza się w miarę zbliżania się do środka. Obiekt powstał 
w dwóch wersjach: białą kreską na czarnym tle i czarną na białym. 
Wbrew intuicji trudno wskazać, która z nich jest wersją pierwotną, 
która zaś jej negatywowym odbiciem. Zdają się być równoważne. 
Mimo to oglądając oba rysunki, można odnieść wrażenie, że bardzo 
się one między sobą różnią. Oczywiście jest to tylko złudzenie, 
któremu ulega mózg.

Kontrast czerni z bielą i symetria – może nie w sensie 
geometrycznym, ale bardziej formalnym – stały się podstawą pracy 
Dojrzewanie Huberta Ostrowskiego z Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. Autor pokazał dwa zestawy zużytych ubrań: jeden 
pobielony kredą, drugi zaczerniony węglem. Jak wyjaśnia w komen- 
tarzu, nawiązuje w ten sposób do własnych doświadczeń z tytułowego 
okresu. Zauważa m.in., że czas dojrzewania charakteryzuje silna 
potrzeba kontrolowania swojego wizerunku i tego, jak się jest 
postrzeganym – stąd biorą się częste zmiany stylu ubierania się, 
co symbolicznie przedstawia kontrast między białym i czarnym 
zestawem garderoby.

Trwanie i przemijanie w nieskończoność
Chociaż często obcujemy z pojęciem nieskończoności, intuicyjnie 

możemy je opisać, a nawet zdefiniować, cały czas wymyka się ono 
naszej percepcji. Chyba tylko nieskończoność czasu poddaje się do 
pewnego stopnia naszemu rozumowemu pojmowaniu. Co ciekawe, tę 
nieskończoność można rozpatrywać w obu kategoriach: czasu 
cyklicznego i – za Augustynem z Hippony – linearnego czasu 
wiecznego. Interesującą interpretację cykliczności czasu pokazała 
Patrycja Becker z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Jej Becker to obraz 
następujących po sobie pokoleń: syn staje się ojcem, ojciec – 
dziadkiem. Fragmenty starych negatywów i współczesne fotografie 
tworzą w połączeniu wizję świata niemal sielankowego. Świadomość 
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przemijania nie przeraża, nie przytłacza odbiorców – wręcz prze- 
ciwnie, zdaje się kierować uwagę na fundamenty, na których każdy 
buduje swoją teraźniejszość: na bliskie relacje międzypokoleniowe. 
Inaczej nieskończoność czasu pokazuje Anna Szczepaniak z Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK. Oba obiekty składające się na dyptyk Czas 
zrealizowane zostały na kwadratowych podobraziach. Pierwsza część 
to pięć zestawów wskazówek zegarowych pokazujących różne godziny. 
Druga część to naniesione na płótno hasło teraz. Chociaż te dwa 
obiekty odwołują się do różnych konwencji, tworzą spójną całość. 
Autorka zdaje się wracać do arystotelesowskiego pojęcia nie- 
skończoności, gdzie nieskończoność czasu mogłaby polegać na ciągłym 
„teraz”. To, co było wcześniej rozciąga nieskończenie czas w jedną 
stronę, to nastąpi za chwilę – biegnie ku nieskończoności w drugą 
stronę. Pomimo minimalistycznej formy, praca Anny Szczepaniak 
jest wielowątkowa i skłania do choćby krótkiej refleksji nad pod-
stawowymi pytaniami filozofii.

Przemijanie i rozkład znalazły się w centrum uwagi Mai Maksy- 
mowić z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jej Autoportret to cykl 
pięciu rysunków pokazujących pośmiertny rozpad ciała. Przedstawiając 
kolejne etapy rozkładu – od portretu żywej osoby po wizerunek 
nagich kości twarzoczaszki – autorka kreuje zdecydowanie ma- 
kabryczną wizję, znacznie bardziej turpistyczną niż barokowe re- 
alizacje motywu vanitas. Z drugiej strony dosłowność tego przed- 
stawienia sprawia, że trudno traktować ją na serio i z pełną powagą. 
W miejsce majestatu śmierci pojawiają się robaki żerujące w martwych 
tkankach, zamiast duszy ulatującej do nieba – chmara much.

Refleksja nad zjawiskiem śmierci w kontekście nieskończoności 
inspiruje również Katsiarynę Kardash z Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. Jej cykl OBECNIE NIEOBECNI(E) to zestaw fotogramów 
dokumentujących mieszkania osób, które niedawno zmarły. Umeblo- 
wane pokoje noszą jeszcze ślady swoich lokatorów, ale wyraźnie 
dostrzegalna jest już panująca we wnętrzach pustka. To jeszcze jeden 
sposób ujęcia cykliczności, chociaż w tym przypadku nie może 
ona trwać w nieskończoność… Po śmierci poprzednich lokatorów 
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mieszkanie przejmą spadkobiercy, wprowadzi się do niego ktoś nowy 
i na nowo urządzi przestrzeń. Być może zostaną niektóre meble, ale 
najprawdopodobniej za czas jakiś te pokoje będą nie do poznania – 
zupełnie inne, ale przecież te same… Autorka skierowała uwagę na 
wiele różnych aspektów trwania i nieskończoności, ale jak sama 
przyznaje chciała pokazać pętlę, w której przeszłość przeobraża się 
w przyszłość.

Nieskończoność życia
Chociaż to trudne do wyobrażenia, powszechnie przyjmuje się 

dziś, że Wszechświat jest nieskończony. Kosmologia próbuje to 
tłumaczyć jego nieustannym i nieograniczonym rozszerzaniem się. Do 
takiej kosmologicznej wizji wszechświata nawiązuje Michał Grzy- 
bowski z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Instalacja rysunkowa 
Zdjęte z podłogi powstała w oparciu o rysunek na arkuszu papieru, 
który ma określony – skończony – rozmiar. Jednak istotniejsza od 
realizacji na papierze wydaje się ingerencja w przestrzeń galerii. 
Elementy rysunku „wylewają się” poza obręb pierwotnej pracy, zdają 
się kierować właśnie w stronę nieskończoności. Spoglądając z daleka 
na rysunek Zdjęte z podłogi zauważyć można jedynie struktury 
nieodparcie kojarzące się z oglądaną pod mikroskopem tkanką 
nerwową. Dopiero podchodząc bliżej, dostrzegamy, że wszystkie 
neurony – ich aksony i dendryty – są w gruncie rzeczy ciągami 
pisanego raz za razem słowa sieć. Skojarzenie sieci z tkanką nerwową 
wydaje się oczywiste, ale struktura wykreowana przez Michała 
Grzybowskiego może mieć też inne konotacje; jednak wszystkie 
mieszczą się w imaginarium wywiedzionym z nauk biologicznych.

Tworzywo dosłownie organiczne wykorzystała Barbara Bodio 
z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka 
stworzyła zapętloną strukturę przestrzenną z wołowych jelit. 
Anglojęzyczny tytuł Intestines – infinity (pol. Jelita – nieskończoność) 
jest swego rodzaju grą słów, która polszczyźnie zanika. Plastyczna 
forma pracy odwołuje się do skojarzeń z lemniskatą. Równocześnie  
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można doszukać się w tej pracy innych odniesień do nieskończoności 
utożsamianej z cyklicznością. Jelita w czysto biologicznym znaczeniu służą 
pozyskiwaniu substancji odżywczych z materii organicznej, a stąd już 
tylko krok do pojęcia łańcucha pokarmowego, w którym w nieskończoność 
każdy kogoś zjada albo staje się nawozem dla roślin.

Surrealistyczną wizję schodów, które w pewnym sensie nawiązują 
do Wstęgi Möbiusa narysował Allen Mack z Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Co prawda nie oddał on dokładnie geometrycznej 
struktury Wstęgi Möbiusa, lecz pokazał równie osobliwą przestrzeń, 
która może być równocześnie wnętrzem i zewnętrzem. Niezwykła 
wyobraźnia oraz umiejętność sugestywnego kreowania fikcyjnych 
przestrzeni sprawiają, że na pierwszy rzut oka mózg nie kwestionuje 
potencjalnego zaistnienia tego niemożliwego obiektu.

Transcendencja
Pojęcie nieskończoności od samego początku stało się elemen- 

tem refleksji teologicznej. Nieskończoność Boga w chrześcijaństwie 
jest dogmatem. Podobnie nieskończone są inne niezliczone byty 

Fragment ekspozycji. Fot. Kamil Hoffmann
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transcendentne występujące w wielu innych systemach religijnych czy 
mitologiach. Jakub Skomra z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Rzeszowskiego stworzył wieloznaczną pracę odnoszącą się do Całunu 
Turyńskiego – jednej z najważniejszych relikwii Kościoła katolic- 
kiego. Rysunek jest pastiszem rzekomego płótna pogrzebowego 
Chrystusa, a wieloznaczny tytuł Autoportret wskazuje co najmniej 
dwie interpretacje. Osoby uznające cudowną proweniencję Całunu 
odbierają tytuł jako oczywistość – wizerunek na tkaninie powstał 
w sposób nadnaturalny, jego twórcą jest sam Jezus, zatem jest 
to istotnie autoportret. Rysunek Jakuba Skomry można w tym kon- 
tekście potraktować jako próbę interpretacji charakterystycznego 
obiektu. Z drugiej strony na poziomie znacznie bardziej przyziemnym 
Autoportret można oglądać jako rzeczywisty autoportret autora, który 
dokonuje świadomej stylizacji, odwołując się do jednego bardziej 
rozpoznawalnych elementów kultury europejskiej. Bez względu na 
sposób odczytania, uznać trzeba Autoportret za pracę wyjątkową. 
Jest to bowiem doskonałe studium postaci, w którym precyzyjnie 
zniuansowane zostały wszystkie elementy sylwetki. Autor subtelnie 
operuje światłocieniem, budując złudzenie głębi. Przedstawiona 
postać staje się dzięki temu znacznie bardziej plastyczna, wręcz 
namacalna, niż wizerunek z Całunu.

Rozpoznawalny nie tylko w Toruniu rysunek przedstawiający helio-
centryczny układ Słońca i planet opublikowany w De revolutionibus 
orbium coelestium Mikołaja Kopernika zainspirował Dominikę Szmurło 
z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W centralnym punkcie autorka 
umieszcza Boga, a poszczególne orbity stają się w jej wizji kolejnymi 
przykazaniami dekalogu w brzmieniu przyjętym w Kościele katolickim.  
Rysunek ma kilka wersji językowych – oprócz polskiej również m.in. ła- 
cińską, niemiecką, angielską czy włoską. Być może w ten sposób autorka 
wskazuje na uniwersalność norm etycznych, które zawarte są w deka- 
logu, ale równocześnie może też wskazywać na uniwersalność opresji 
będącej konsekwencją nadinterpretacji dziesięciu przykazań. Wydaje 
się bowiem, że tę pracę też można odczytywać na różne sposoby. 
I odczytania te w znacznej mierze zależą od światopoglądu odbiorcy.
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Nieskończoność języka
Kultura masowa często przywołuje przypisywane Chińczykom 

powiedzenie, jakoby jeden obraz zastępował tysiąc słów. Nie wnikając 
w zasadność tej potocznej opinii, można z niej jednak wysnuć jedną 
z istotnych cech języka: nieskończoność. Zmieniający się świat 
wymusza powstawanie nowych słów. Elastyczność języka umożliwia 
przede wszystkim tworzenie w nieskończoność kolejnych metafor 
i wyszukiwanie nowych asocjacji semantycznych. Tak pojętą nie- 
skończoność twórczej interpretacji poddała Urszula Urbanik z wro- 
cławskiej ASP. Typing… to cykl minimalistycznych form poetyckich, 
które za sprawą wyjątkowego układu typograficznego stały się 
formami plastycznymi. Na równi można je czytać, jak i oglądać… Do 
innego języka – języka symboli rysunkowych odwołuje się z kolei 
Kalina Borowiak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jej 
Dualizm. W poszukiwaniu Ducha i Materii to wieloelementowa instalacja 
stworzona z serii symbolicznych rysunków ułożonych w serie. 
Ponieważ autorka dołączyła do pracy „słownik”, czyli książkę, w której 
kolejne symbole są wyjaśnione, można mierzyć się z treścią 
poszczególnych elementów instalacji. Oczywiście, nie można czytać 
tych struktur linearnie, są pozbawione hierarchizującej znaczenia 
składni. Można jednak w kolejnych zbiorach figur doszukiwać się wizji 
obrazkowego pisma przyszłości, opartego na notacji stanów 
emocjonalnych a nie na semantyce.

Z eksperymentem Kaliny Borowiak można zestawić tryptyk Samueli 
Łach z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej 
Partytury: kantata, koncert, znaleziona melodia odwołują się również 
do języka symboli – do notacji muzycznej. Każdy zapis został pod- 
dany jednak daleko idące interpretacji. Pierwsza część to puste 
pięciolinie, na których są jedynie kleksy od tuszu. Być może 
awangardowi kompozytorzy w ten sposób zapisują swoje pomysły, 
zostawiając wykonawcom nieograniczoną swobodę… Druga część 
Partytur to z kolei rozrzucone w nieładzie – na całej powierzchni 
rysunku – nuty. Również ten zapis można niemal dowolnie 
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interpretować: nie znalazły się tam bowiem informacje o tonacji 
utworu, wysokości dźwięków czy ich kolejności. Tylko w jednym 
wypadku zapis zdaje się mieścić w konwencji. Trudność jednak na- 
stręcza odcyfrowanie nut. Są zapisane grubym złotym pisakiem i zle- 
wają się w chaotyczną strukturę. Przez stulecia zapis nutowy był 
jedyną formą „zatrzymania” muzyki. Efemeryczność fali dźwiękowej 
powodowała, że wykonawca i odbiorca musieli znaleźć się w tym 
samym miejscu i tym samym czasie. Sam kompozytor zaś musiał 
dostarczyć w ściśle określonej, sformalizowanej formie zapis swoich 
pomysłów, aby kolejne wykonania nie różniły się za bardzo między 
sobą. Rozwój techniki nagraniowej i awangardowych teorii muzycznych 
umożliwił współczesnym kompozytorom odejście od melodii w stronę 
konceptualizmu. Tak też można rozumieć dwie pierwsze części 
tryptyku. Może się jednak okazać, że to one będą bardzie inspirujące 
niż złote, „śliczne” nuty tradycyjne.

Nieskończoność rysunku
Każda edycja Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego 

pokazuje, jak szerokie jest pojęcie rysunku. Studenci nie boją się 
eksperymentu i odważnie redefiniują rysunek i łączą go z innymi 
mediami. Przechodząc na poziom metaanaliz można wskazać jeszcze 
jeden aspekt nieskończoności: nieskończoność rysunku. Na wystawie 
znalazło się wiele prac, które wychodząc od rysunku w istotny sposób 
poszerzają jego rozumienie. Instalacja Rysunek ognia Katarzyny Gliwy 
z gdańskiej ASP to specyficzna mozaika ułożona z różnokolorowych 
cegieł. Nie tylko każda cegła ma inny kolor, zależny od stopnia 
wypalenia, ale też na powierzchni pojedynczych cegieł pojawiają 
się amorficzne plamy, zacieki i przebarwienia, które kontrastują 
z surową formą sześcioboków i ich silnie zarysowanymi krawędziami. 
Interesującą interpretację rysunku przedstawił Krzysztof Perz z Uni- 
wersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jego Brama to ażurowa kon- 
strukcja z pospawanych fragmentów prętów zbrojeniowych. 
Przestrzenna forma unosi się w powietrzu, dzięki czemu na pierwszy 
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rzut oka sprawia wrażenie struktury ulotnej i nietrwałej. Obiekt 
umieszczony został w niewielkiej odległości od ściany i oświetlony 
silnym światłem. Rzucany cień jest również rysunkiem – jednym 
z wielu, gdyż potencjalnie może ich być nieskończenie wiele. Cień 
zmienia się w zależności od kąta padania światła i miejsca, z którego 
jest oglądany. Wieloelementową instalację Nieważkie drzewko po- 
kazała Gabriela Nowa z gdańskiej ASP. Pogięty drut różnej grubości 
tworzy formę nawiązującą kształtem do tytułowego drzewa. 
Uzupełnieniem metalowej konstrukcji jest zarówno cień rzucany na 
ścianę, jak i wielkoformatowy rysunek odwzorowujący na płasz- 
czyźnie przestrzenną strukturę drzewa. Wielowątkowa instalacja 
przypomina  o złożoności świata przyrody, o zależnościach pomiędzy 
wszystkimi elementami. Tytułową nieważkość drzewa można rozumieć 
zarówno jako brak zakorzenienia, jak i nieistotność z perspektywy 
ludzkiej.

Dziesiąta edycja Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego 
RYSOWAĆ odbywała się w wyjątkowym czasie. Ledwo świat uporał 
się z epidemią koronawirusa o skali nie notowanej od ponad stu lat, 
gdy za naszą wschodnią granicą rozpoczęła się regularna wojna, jakiej 
mieliśmy już nie oglądać i jakiej Europa od 75 lat nie wiedziała. Wśród 
autorów uczestniczących w wystawie byli również studenci z Ukrainy,  
natomiast jednym z wydarzeń towarzyszących ekspozycji w Wozowni 
była prezentowana w Galerii 9,39 czyli w siedzibie Katedry Rysunku 
UMK wystawa praca  prof. Dashy Kristanfovy z Charkowa i studen- 
tek oraz studentów  charkowskich uczelni artystycznych.

Temat nieskończoności tylko pozornie jest oderwany od „tu 
i teraz”. Dowodem są również prace prezentowane w maju w Wo- 
zowni. Chociaż ich autorzy mierzą się z zagadnieniem nieskończoności, 
odnoszą się często do doświadczenia codzienności. Można zaryzyko- 
wać twierdzenie, że w ich ujęciu nieskończoność często skojarzona 
została z nadzieją. Idąc dalej tym tropem: skoro nadzieja na lepszy los 
od kilku milionów lat jest głównym motorem rozwoju ludzkości, 
to jest też jeszcze jedną formę nieskończoności… I temu właśnie wielu 
młodych autorów w dało wyraz.
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obrazy z Mołdawii 
\\ Jerzy Rochowiak

Gdy w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka 
w Toruniu – w kamienicy przy Rynku Nowomiejskim była 
prezentowana wystawa Dzieci z Ukrainy, w filii placówki przy 

ul. Kościuszki została pokazana wystawa Prace uczniów Scoala de 
Arte Plastice. Cahul – Mołdawia. Chociaż eksponowane prace malarskie 
i graficzne pochodzą z jednego ośrodka edukacji plastycznej 
w Mołdawii, można je uznać za reprezentatywne dla twórczości 
młodych malarzy i grafików w tym kraju. Oczywiście, należy się 
domyślać, że były wybierane – i wysłane na międzynarodowe konkursy 
do Torunia – dzieła wyróżniające się estetycznie i technicznie: każda 
z pokazanych w Toruniu prac malarskich i graficznych została nie- 
zmiernie interesująco pomyślana i zakomponowana, dopracowana, 
każda jest nienaganna warsztatowo. Widać, że ich autorzy w obrębie 
stawianych zadań pod okiem artystów-pedagogów doskonale rozwijają 
swoje umiejętności, a nawet twórcze osobowości.

Na wystawie znalazło się sporo portretów. Uwidaczniają nie tylko 
wygląd postaci, ale i ich nastrój, uczucia: portretujący dzielą się wiedzą 
o portretowanych. Dziewczyna siedzi przy oknie, oparła łokieć jednej 
ręki na parapecie, położyła na nim dłoń drugiej. Patrzy tak, że wydaje 
się nieobecna… O czymś rozmyśla? Coś ją trapi? Czeka na kogoś, 
wiedząc, że nie przyjdzie? Inna dziewczyna opuściła powieki, uniosła 
ręce. Jest zakochana, rozmarzona… Kobieta usiadła na balkonie, patrzy 
na miasto. Dwie dziewczynki biegną przez ogród, cieszą się urodą 
świata. Chłopiec wszedł do stawu, przedziera się przez gąszcz lilii – 
do taty, który stoi na brzegu; między drzewami widać dom. Wędrowcy 
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dotarli na szczyt góry, odpoczywają. Wygląd osób opowiada o nich, 
sporo dopowiada otoczenie. Nastrój obrazów współtworzy 
ornamentyka, kolorystyka… 

Młodzi mołdawscy artyści opowiadają o życiu, kulturze. Mama 
prasuje, niemowlę stanęło przy drabinkach łóżeczka. Wiejscy kolędnicy 
z maszkarami wędrują od chaty do chaty. Gromada kolorowo ubranych 
wieśniaczek pracuje w polu opodal wsi. W winnicy zgromadzili się 
pracownicy i zrywają winogrona. Kobiety w ludowych strojach 
degustują winogrona ułożone na stoliku, za nimi przy wielkich becz- 
kach stoi winiarz, również w ludowym stroju. Dwie kobiety, młoda 
i stara, przytulają cielę, są zatroskane. Mąż i żona konnym wozem 
wyjeżdżają ze wsi, mijają studnię. W górskiej wiosce tato przysiadł 
na ławce, naprzeciw usiadła mama z koszem wełny, chłopczyk 
pokazuje owoc, który zerwał z drzewa. Odświętnie ubrani wieś- 
niacy odpoczywają w izbie. 

Pośród tematów, które podejmują młodzi plastycy w Mołdawii 
są zabawy: zimowe na lodowisku, torze saneczkowym, także 
lepienie bałwana. Bawią się nie tylko dzieci: nad powierzchnię 
wyskoczyły dwa delfiny zwrócone ku sobie.

Dzieci portretują ptaki: do bociana w gnieździe zbliża się drugi… 
Leśne ptaki siedzą w gniazdach.

Autorzy prezentowanych obrazów przedstawiają to, co zaobserwo- 
wali, ale i swoje wyobrażenia. Wyobrażone albo podpatrzone na obra- 
zach czy filmach są tancerki – wróżki? – unoszące się w rozkloszowa- 
nych sukniach nad ziemią… Wystrojone damy rozmyślają… O sobie? 

Liczne są na wystawie pejzaże: góry, pola uprawne, ukwiecone 
łąki, jeziora, lasy. Są spojrzenia na wsie i miasteczka. 

Prace uczniów Scoala de Arte Plastice są pogodne. Przedstawiany 
świat urzeka świeżością, wyrazistością. Chociaż obrazy utrzymane są 
w różnych stylistykach, tworzą spójną całość. 

Mołdawia sąsiaduje od wschodu z Ukrainą, od zachodu z Ru- 
munią. Kulturowy krajobraz, który widać w Pracach uczniów Scoala 
de Arte Plastice wydaje się bliższy tradycjom zachodnich sąsiadów 
– ale też Cahul leży opodal granicy rumuńskiej.
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Smacznego! 
\\ Jerzy Rochowiak

W ołając Smacznego!, w maju i czerwcu na plastyczną 
ucztę zapraszała do swoich sal w kamienicy przy Ryn- 
ku Nowomiejskim Galeria Plastycznej Twórczości Dziecka 

w Toruniu. Tematem eksponowanych obrazów oraz rysunków 
i grafik było pożywienie oraz biesiadowanie. Dla autorów po- 
kazywanych prac ważna jest estetyka stołu, na którym stawia się 
potrawy, przy którym się je, rozmawia, a także estetyka stołu, 
na którym – na targowisku, w domu – układa się produkty, z któ- 
rych zostaną przygotowane potrawy. 

A opowieść o pożywieniu, którą kończy życzenie smacznego! 
zaczyna się na polu, w sadzie, ogrodzie. Tutaj rosną zboża, warzywa, 
owoce, które trafią na stół. Część z nich będzie dostępna na 
targowisku: ślicznie ułożone zalecają się do kupujących. W domu 
czosnek i papryka będą się suszyły, ogórki zostaną ułożone w słoju, 
owoce zostaną zaprawione… Przekrojone dynie, granaty, jabłka będą 
zapewniały o świeżości. Pokrojone na drobne cząstki banany, ar- 
buzy, jabłka zostaną zmiksowane…

W piekarni na ladzie zostały ułożone bułki, rogale, ciasta. Na sto- 
le leżą torty, ciasta, ciasteczka… Na stoliku w dzbanie paruje 
kawa, obok stoją filiżanki. Na smakoszy herbaty czeka samowar. 
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Nim głodni zasiądą do stołu, mama z zadowoleniem w kuchni 
przyrządzi to, co lubią domownicy. W wielkim kotle będą gotowały 
zupę ciepło ubrane kobiety w jurcie. 

Na jednym z obrazów widać jajka, które smażą się na patelni. 
Obok sadzone jajko na talerzu – na makaronie i warzywach – czeka 
na smakosza, który za chwilę weźmie do rąk pałeczki… 

Przy stole zastawionym owocami morza – mulami, ostrygami, 
rybami, otaczającymi leżącego na środku stołu ogromnego homara – 
siadła liczna grupa młodych ludzi. Głodne dziecko przypatruje się 
mamie, która stawia na stole półmiski i wazy… Chłopak z apetytem 
zaczyna jeść pizzę. Ucztować można i w domu, i w plenerze – na 
pikniku. 

Plastyczna opowieść o smaku, smakowaniu, spożywaniu jest 
kolorowa. Kolorowe są produkty, kolorowe potrawy, kolorowi są 
ci, którzy posiłki przygotowują i ci, którzy zasiedli do stołu. Je- 
dzenie jest przyjemnością – zapewniają autorzy prezentowanych 
prac. I z ogromną przyjemnością ogląda się te prace.
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Jan SowińSki (1911-1990). 
MiStrz włocławSkiego deSignu 

\\ Jerzy Rochowiak

W gmachu Zbiorów Sztuki w Muzeum Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej we Włocławku od kwietnia do końca 
lipca jest prezentowana wystawa Jan Sowiński (1911-1990). 

Mistrz włocławskiego designu. Jak piszą organizatorzy, przedstawia 
ona jednego z najważniejszych projektantów form i dekoracji Włocławs- 
kich Zakładów Fajansu. Przygotowana została, by uczcić przy- 
padającą w 2022 r. siedemdziesiątą rocznicę powstania Ośrodka 
Wzorcującego WZF. Jest to pierwsza indywidualna prezentacja dzieł 
Jana Sowińskiego tak szeroko prezentująca nie tylko twórczość, ale 
też samą postać artysty. 

Jan Sowiński urodził się w 1911 r. w Kielcach. W 1932 r. ukończył 
Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych w Krakowie. Po odbyciu służby 
wojskowej wrócił do Kielc i w 1934 r. założył Atelier Kropka – 
pracownię grafiki, malarstwa artystycznego i reklamy. W sierpniu 
1939 r. został zmobilizowany. Walczył w okolicach Wielunia, uczestni- 
czył w obronie Warszawy. 27 września trafił do obozu jenieckiego, 
z którego pod koniec października został zwolniony. Powróciwszy 
do Kielc, wznowił działalność Atelier Kropka. Zajmował się 
przede wszystkim wykonywaniem portretów fotograficznych, 
wywoływaniem filmów i wykonywaniem odbitek. Jednocześnie 
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Fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak

działał w pod- 
ziemnym ruchu o- 
poru. Aresztowany 
przez gestapo, 
w styczniu 1943 r. 
został wysłany do 
obozu koncen-
tracyjnego w Maj- 
danku, w kwietniu 
1944 r. prze-
transportowany do 
Gross-Rosen, stam- 
tąd do Leitmeritz 
(Litomierzyc). Zwol- 
niony 8 maja 1945 
r., pieszo w o- 
bozowym pasiaku 
wrócił do Kielc. 
Wznowił dzia- 
łalność Atelier 
Kropka. W 1946 r. 
ożenił się z Lidią 
Sidor pochodzącą 
z Włocławka. Za- 
mknąwszy Atelier 
Kropka, w 1950 r. 
zatrudnił się jako 
plastyk w Teatrze 
im. Stefana Że- 
romskiego. Po śmierci żony w 1953 r. przeprowadził się do Włoc- 
ławka i podjął pracę w Ośrodku Wzorcującym Włocławskich 
Zakładów Ceramiki Stołowej. Wykonywał projekty form ceramicz- 
nych i ich zdobień, a także inne prace plastyczne. Rysował, 
malował, wystawiał. Za pracę zawodową, działalność społeczną, 
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dokonania artystyczne był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. 
Zmarł w 1990 r. 

Fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak
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Jak bogaty jest dorobek artysty, można zobaczyć na wystawie 
we włocławskim Muzeum. Sylwetkę Jana Sowińskiego przybliża ta- 
bleau z fotografiami z różnych okresów jego życia: portretami, zdję- 
ciami w gronie rodziny, przyjaciół, w pracowni, podczas różnorakich 

Fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak
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spotkań. W gablotach pokazane zostały pamiątki i dokumenty. 
Znalazł się tutaj obozowy pasiak Jana Sowińskiego. 

Ekspozycja łączy dwie sfery twórczości artysty: projektowane 
przez niego ceramiki oraz rysunki i obrazy.

Można zobaczyć projekty już z okresu przedwojennego, ale 
zaprezentowane zostały przede wszystkim prace z okresu 
włocławskiego w twórczości Jana Sowińskiego. Żyrandole, kin- 
kiety, wazony, patery, misy, talerze, cukiernice, kubki, szkatuły, 
świeczniki są nie tylko ładne, ale i piękne. Mogą się nie tylko po- 
dobać, ale i zachwycać. Mają ciekawą, szlachetną formę i od- 
powiadającą jej kolorystykę. Większość ma charakter ceramiki u- 
żytkowej. Są też wazony, plakiety okolicznościowe. Wśród nich zwraca 
uwagę dużych rozmiarów Wazon segmentowy. Stulecie Zakładów 
Fajansu z 1973 r. 

Na wystawie pokazany został warsztat pracy artysty: szkice form 
ceramicznych. Oczywista jest jego doskonała znajomość technologii: 
jak się zdaje, projektując formy ceramiczne Jan Sowiński pod- 
porządkowywał się możliwościom technicznym włocławskich za- 
kładów – w pełni je wykorzystując dla osiągnięcia efektów estetycz- 
nych. A może projektując, artysta te możliwości poszerzał? 
Z pewnością jego postawa sprzyjała twórczej atmosferze w działach 
produkcji. Dzięki temu udawało się tworzyć przedmioty wyjątkowe, 
swoją urodą przyciągające uwagę po kilkudziesięciu latach – nie- 
zależnie od mody na design z okresu Polski Ludowej. Ba, można 
w nich znaleźć odpowiedź na pytanie o kształtowanie się tej mody… 

Artysta projektował też karty świąteczne, opracowywał druki. 
I one wyróżniają się stylistyką, koncepcją, liternictwem… 

Jan Sowiński często wyjeżdżał na plenery plastyczne. Wów- 
czas szkicował i malował. Pośród obrazów przeważają pejzaże, 
zarówno przedstawienia natury, jak i architektury. Są również prace 
o tematyce historycznej i religijnej. Uwagę zwracają przed- 
stawienia Matki Boskiej. 

Urzekająca jest wrażliwość malarza na piękno natury, zwła- 
szcza wrażliwość kolorystyczna. Każdy obraz jest doskonale 
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zakomponowany, malowany z dbałością o szczegóły, wręcz pre- 
cyzją. Rysunki to często szkice poprzedzające pracę malarską. 
Wybrany temat artysta zawsze starannie opracowywał. Na wys- 
tawie są pokazywane rysunki tuszem na papierze Powstanie 1863 r. 
i Włocławek 1863 r. oraz koleje pracy nad nimi: wykonane w 1962 r. 
szkice ołówkowe i ich wersje na kalce technicznej. Wystawa Jan 
Sowiński (1911-1990). Mistrz włocławskiego designu pokazuje ciekawego 
człowieka, wybitnego artystę o rozległych zainteresowaniach twór- 
czych. Pokazuje też włocławską ceramikę z okresu jej naj- 
wspanialszego rozwoju. 

Ekspozycja złożona jest z dzieł ze zbiorów Grażyny Guźleckiej 
i Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Fragment ekspozycji. Fot. Jerzy Rochowiak
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obrazy olejNe leoNa bigosińskiego 
\\ Jerzy Rochowiak

Prezentowane w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku – w Muzeum Stanisława Noakowskiego 
w Nieszawie od kwietnia do czerwca na wystawie Leon 

Bigosiński 1969-1928 obrazy można określać jako tradycyjne, 
akademickie, podkreślając rzetelność malarskiego warsztatu autora. 
Ujmują nastrojem malarstwa, z którym w drugiej połowie XIX 
i pierwszych dziesięcioleciach XX wieku można było się spotkać 
w mieszczańskich kamienicach i szlacheckich dworach. 

Leon Bigosiński urodził się 12 lutego 1969 r. w Chodczu na 
Kujawach, w rodzinie chłopskiej. Ukończył seminarium nauczycielskie 
w Łęczycy. Uczył w szkołach na Kujawach, również w Chodczu. W 
1864 r. wyjechał do Warszawy. W następnym roku podjął naukę w 
Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona. Pracował jako nauczyciel i 
urzędnik państwowy, rysował, malował. Od 1905 r. wystawiał swoje 
prace w Zachęcie. Współpracował z miesięcznikiem literacko-
artystycznym Sfinks, należał do grupy artystycznej Pro arte.

Był człowiekiem skromnym, przez całe życie związanym 
z rodzinnym Chodczem. Przyjeżdżał tu często. Zmarł 26 kwietnia 
1928 r. w Warszawie, został pochowany na cmentarzu w Chodczu.
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Jego obrazy przez lata gromadziła – kupując od rodziny, 
w antykwariatach – Krystyna Kotula, kierująca działem Zbiory Sztu- 
ki we włocławskim Muzeum. Jest autorką studium o artyście 
zamieszczonego w katalogu wystawy jego prac w Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zorganizowanej w 1995 r. 
Muzeum we Włocławku posiada zbiór 29 obrazów Leona Bi- 
gosińskiego. Kolekcja jego rysunków znajduje się w Muzeum Na- 
rodowym w Warszawie.

Na wystawie w Nieszawie zostały pokazane wszystkie dzieła 
z włocławskich zbiorów. Są to obrazy olejne, malowane prze- 
ważnie na płótnie. W większości są niewielkich rozmiarów, niektóre 
można określić jako malarskie miniatury. 

Najliczniejsze na wystawie są przedstawienia dzieci: śpiących, 
bawiących się, przechadzających… Tłem zwykle są pejzaże – 
przedstawienia przyrody: ogrodów, parków, lasów. Są też na wys- 
tawie portrety: żony, znajomych i przyjaciół, wiejskiej dziewczyny, 
chłopa… Są przedstawienia krajobrazów.  

W ujęciu Leona Bigosińskiego dzieciństwo jest radosne, ale 
i tajemnicze, bajkowe. Pogodny nastrój obrazów paradoksalnie 
łączy się z szacunkiem artysty do światła: niekiedy tło jest ciemne 
a postać czy scena nie kontrastuje z nim, ale z niego się wy- 
dobywa. Są również pejzaże czy sceny w jasnym świetle. I portrety, 
i sceny wydają się dynamiczne. Artysta pokazywał ludzi – dzieci 
i dorosłych – w ich otoczeniu, jakby o nich opowiadał. Za- 
razem oglądane blisko sto lat po śmierci malarza obrazy mają 
charakter kontemplacyjny: pokazują pozorne trwanie, pozorne, gdyż 
poddane czasowi, przemijaniu. Oleje są wypracowane i do- 
pracowane, ale to kadry chwil, jakby sceny z przemijania postaci 
świata.
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w wojewódzkiM ośrodku
aNiMacji kultury w toruNiu

Warsztaty

 Warsztaty fotografii cyfrowej; 3-5 czerwca

Fotografia artystyczna dla każdego

Wakacje są czasem intensywniejszych podróży w najodleglejsze 
regiony świata, ale też po najbliższej okolicy. Trudno dziś wyobrazić 
sobie zwiedzanie świata, poznawanie nowych miejsc bez aparatu 
fotograficznego, choćby najprostszego, wmontowanego w smartfon. 
Dlatego u progu sezonu urlopowego zapraszamy na Warsztaty foto- 
grafii cyfrowej. W ciągu jednego weekendu można zdobyć praktyczne 
umiejętności, które pozwolą wykonać nietuzinkowe ujęcia, znacznie 
ciekawsze niż kolejne selfie czy pocztówkowy kadr. Zapraszamy 
w dniach 3-5 czerwca do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 
w Toruniu. Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński.

Celem zajęć jest zdobycie przez każdego z uczestników u- 
miejętności pozwalających jak najlepiej wykorzystać możliwości 
cyfrowych aparatów fotograficznych. Biorący udział w warszta- 
tach poznają zasady kompozycji obrazu fotograficznego, sposoby 
kadrowania, nauczą się fotografować w plenerze i we wnętrzu, 
inscenizować plan i ustawiać modeli. Ważne miejsce w programie 
warsztatów zajmuje też nauka wykonywania zdjęć turystyczno-
krajoznawczych. W drugiej części prowadzący omówi błędy naj- 
częściej popełniane przez fotografujących i wskaże, jak tych błę- 
dów unikać.
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Zajęcia poprowadzi Stanisław Jasiński, fotografik, członek 
Związku Polskich Artystów Fotografików, specjalista ds. fotografii 
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Autor kilku-
nastu wystaw indywidualnych, uczestnik kilkudziesięciu wystaw 
zbiorowych w kraju i zagranicą. Prowadzi warsztaty i plenery 
fotograficzne z portretu, archeologii fotografii oraz krajobrazu 
kulturowego i zabytków postindustrialnych.

Cena 150 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 
1 czerwca. Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń.

 Warsztaty Muzykoterapia; 11-12 czerwca 

skuteczne leczenie dźwiękiem

Uzdrawiające cechy dźwięku i muzyki wykorzystywane są w wie- 
lu różnych terapiach duszy i ciała. O tym, jak wykorzystać owe 
właściwości opowiedzą podczas warsztatów Muzykoterapia 
dr Lucyna Matuszak i Erwin Regosz. Zajęcia odbędą się w Wojewódz- 
kim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu w dniach 11-12 czerwca 
2022 r.

W warsztatach uczestniczyć mogą zarówno terapeuci i peda- 
godzy wykorzystujący lub zainteresowani wykorzystaniem muzyko- 
terapii w praktyce zawodowej, jak i wszyscy zainteresowani praktycz- 
nym użyciem leczniczych i relaksujących właściwości dźwięku.

Osoby biorące udział w dwudniowych zajęciach poznają spo- 
soby ujawniania i rozładowywania zablokowanych emocji i napięć. 
Nauczą się, jak dzięki uwrażliwieniu na muzykę i dźwięki przyrody 
można usprawniać funkcje percepcyjno-motoryczne, kondycję 
psychofizyczną i usprawniać proces leczenia i rehabilitacji. Warszta- 
ty Muzykoterapia to także nauka odpoczynku i relaksacji oraz 
wzmacnianie pozytywnego nastawienia do życia. Program warsztatów 
opiera się na holistycznej – całościowej – koncepcji człowieka  
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i przekonaniu, że ciało i psyche są ze sobą związane i wpływają 
na siebie nawzajem. Część warsztatową uzupełni koncert wy- 
konany na misach tybetańskich, których dźwięk ma właściwości 
uspokajające i relaksujące.

Zajęcia poprowadzą:
Dr Lucyna Matuszak – muzykoterapeutka, starszy wykładowca 

w Zakładzie Pedagogiki Instytutu Humanistycznego Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Prowadzi badania 
z dziedziny wychowania estetycznego (opracowała m.in. autorski 
program dla przedszkoli) oraz metodyki muzyki (jest m.in. autorką 
podręcznika dla studentów i nauczycieli nauczania zintegrowa- 
nego Wędruj po krainie muzyki). Redaktor naukowa książki Dźwięk 
w pedagogice i terapii, ćwiczeń dla studentów i nauczycieli – Spacer- 
kiem po muzyce, a także organizatorka konferencji naukowych 
z dziedziny muzykoterapii.

Erwin Regosz – muzyk, wokalista, kompozytor i autor tekstów, 
nauczyciel emisji głosu, główny specjalista ds. muzyki w WOAK. Erwin 
Regosz jest doświadczonym pedagogiem, od lat prowadzi warsztaty 
dla wokalistów, instrumentalistów, warsztaty teatralno-muzyczne, 
muzykoterapeutyczne, muzyki ciała i dźwięku naturalnego oraz dla 
ludzi pracujących głosem. Jako nauczyciel emisji głosu współ- 
pracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, Grażyną Łobaszewską, Ewą 
Kossak. Swoją wiedzę poszerza, uczestnicząc w wielu krajowych 
i międzynarodowych warsztatach i kursach związanych z emisją 
głosu i muzyką ciała. Jest też autorem projektów Ja to mam szczęście!, 
Coś za coś oraz Dziękuję, dziękuję bardzo!, które były realizowane 
przez WOAK w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Edukacja kulturalna.

Cena 150 zł, zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 8 czerwca. 
Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń.
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Konkursy

 Pokonkursowa wystawa fotograficzna Fotogeniczność;
 10 czerwca-31 sierpnia

Spotkanie z Fotogenicznością

Pod dwuletniej przerwie konkurs KATAR Fotografia powraca do Ga- 
lerii Spotkań WOAK. W piątek 10 czerwca o godz. 18:00 otwarta 
zostanie pokonkursowa wystawa fotograficzna Fotogeniczność. 
Nigdy jeszcze nazwa przestrzeni ekspozycyjnej Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu nie wybrzmiewała z taką na- 
dzieją. Dwie poprzednie edycje odbyły się w warunkach u- 
niemożliwiających bezpośrednie spotkanie. Autorzy nie mieli szansy 
na rozmowę z jurorami, na konfrontowanie swoich artystycznych 
wizji i pomysłów. Dlatego niezmiernie się cieszymy, iż ponownie 
spotkamy się w Galerii Spotkań WOAK. Oby to piątkowe popołudnie 
było okazją do budowania artystycznych więzi  i inspiracją dla 
twórczych poszukiwań!

W tym roku prace na konkurs nadesłało 57 osób uprawiają- 
cych amatorsko fotografię artystyczną z całego województwa 
kujawsko-pomorskiego. Hasłem tegorocznego konkursu jest Foto- 
geniczność. Z tą nieuchwytną i trudną do opisu cechą otaczającego 
nas świata mierzą się od dawna teoretycy i krytycy sztuki. Pytanie, 
dlaczego niektóre osoby, przedmioty i zjawiska wyglądają dobrze 
na zdjęciach, niekiedy wręcz „lepiej niż w rzeczywistości” pozostaje 
nadal otwarte. Nie zważając na te teoretyczne zawiłości, twórcy 
po prostu skupili się na fotografowaniu: na kompozycji, kadrze, 
czasem inscenizowali, czasem czekali na decydujący moment. Tematyka 
prac konkursowych była bardzo różna. Część autorów skierowała 
swoją uwagę i obiektyw na przyrodę, odnajdując zaskakujące for- 
my plastyczne szczególnie w mikroświecie. Inni portretowali ludzi, 
obrazowali ich emocje albo relację człowieka ze światem.
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Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wernisażu wys- 
tawy i – zgodnie z regulaminem – do tej chwili pozostają tajne. 
Wystawie towarzyszyć będzie ekskluzywny katalog prezentujący 
prace nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Wystawa czynna 
będzie do 31 sierpnia. Wstęp wolny!

 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 wo- 
jewództwa 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 za- 
prezentują 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 na- 
desłane 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. Wy- 
magania techniczne, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenio-
wy znaleźć można na stronie internetowej www.woak.torun.pl.


