6-8
2022

ISSN 1426-3106

informacji kulturalnej

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

ISSN ŴŷŵŹ-ŶŴųŹ
ISSN ŴŷŵŹ-ŶŴųŹ

Wydawca:
Wydawca:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
��-��� Toruń, ul. Szpitalna �
��-��� Toruń, ul. Szpitalna �
tel./fax: �� �� �� ���, �� ��� �� ��.
tel./fax: �� �� �� ���, �� ��� �� ��.
e-mail: woak@woak.torun.pl
e-mail: woak@woak.torun.pl
www.woak.torun.pl
www.woak.torun.pl
Zespół redakcyjny:
Zespół redakcyjny:
Jerzy
Rochowiak
(redaktor naczelny)
KamilRochowiak
Hoffmann (redaktor
Jerzy
(redaktor naczelny)
naczelny)
Kamil
Hoﬀmann (sekretarz redakcji)
Jerzy Rochowiak
Kamil Hoﬀmann (sekretarz redakcji)
Grzegorz Kaźmierski
Projekt okładki:
Projekt okładki:
Monika Bojarska
Monika Bojarska
Skład publikacji cyfrowej pdf:
Skład publikacji cyfrowej pdf:
Kamil Hoﬀmann
Kamil Hoﬀmann
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania nadsyłanych materiałów.

biuletyn

informacji kulturalnej
nr 6-8/2022
w numerze:

Teatr bez granic

\\ Jerzy Rochowiak

Świat duchowej wyobraźni
W kręgu street artu

\\ Jerzy Rochowiak

\\ Jerzy Rochowiak

Obrazy najbardziej prywatne

\\ Kamil Hoffmann

Nieoczywiste odwzorowanie świata \\ Kamil Hoffmann
Jakub Wojciechowski i jego autobiografia \\ Jerzy Rochowiak

Szanowni Czytelnicy!

K

oniec i początek roku kulturalnego – czy, jak mówiło się dawniej: kulturalno-oświatowego, podkreślając ścisły związek działalności kulturalnej z edukacją, powiązanie placówek kultury
i oświaty – oraz sezonu artystycznego można wskazać, choć nie
ma między nimi przerwy. Trudno zatem powiedzieć, że w wakacje
nastąpi przerwa w pracy instytucji kultury. Zmieni się, choć nie
wszędzie, charakter przedsięwzięć kulturalnych. Zapewne nadal
będą edukacyjne, ale też częściej będą łączyły się z zabawą,
z rozrywką. Już, przed wakacjami, można zaobserwować – w formule bliskiej festiwalom – różnorakie święta, jarmarki, festyny.
Inwencja ich organizatorów jest coraz większa, coraz większe
przeznacza się na nie środki i coraz większe wzbudzają zainteresowanie uczestników.
Po zastoju spowodowanym pandemią urzeczywistniają twórcze
zamysły amatorskie zespoły teatralne, co pokazały na początku
czerwca zorganizowane w Ośrodku Kultury i Sztuki w Sępólnie
Krajeńskim przez bydgoskie Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
Teatr bez granic.
W bydgoskim Centrum – w Salonie Hoffman do końca lipca
można oglądać wystawę World Urban Art Bydgoszcz 2022. Przez całe

wakacje można oglądać w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – w Muzeum Etnograficznym wystawę
Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego
w zbiorach etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W Muzeum Etnograficznym im. Marii
Znamierowskiej Prüfferowej w Toruniu można oglądać wystawę
Tatuaż. Symbol, piętno, piękno. W Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu jest prezentowana pokonkursowa wystawa Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu
Fotogeniczność.
W wakacyjnym Biuletynie przedstawiamy Jakuba Wojciechowskiego – autora nagradzanego i omawianego robotniczego Życiorysu.
Zapraszając do lektury Biuletynu, życzymy Czytelnikom wielu
twórczych inspiracji.

Kamil Hoffmann
Jerzy Rochowiak
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Teatr bez granic
\\ Jerzy Rochowiak

K

ujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy na początku czerwca zorganizowało w Centrum Kultury i Sztuki
w Sępólnie Krajeńskim Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych Teatr bez granic. Do udziału w przeglądzie zgłosiło się dwanaście zespołów, wystąpiło dziewięć; można
się cieszyć, że po przerwie spowodowanej pandemią zespoły młodych aktorów wracają do pracy, przygotowują premiery.
Dla uczestników Konfrontacji organizatorzy przewidzieli trzy kategorie wiekowe: od 7 do 9, od 10 do 13 i od 14 do 16 lat. W pierwszej kategorii wystąpiła jedna grupa: Nakielskie Trio WiLenKa
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle nad Notecią, które
pokazało Internetowy zawrót głowy Magdaleny Podgórskiej, w jej
scenografii i reżyserii, z muzyką Magdaleny Podgórskiej i Marcina
Podgórskiego. Na scenie stanęły wycięte z dykty i pomalowane
drzewo, słup ogłoszeniowy. Tematykę spektaklu wskazywały tekturowe komputery na krzesłach. Grały trzy dziewczynki ubrane na
czarno. Muszkę zaznaczały skrzydełka na głowie, rybka na czole Rybę,
która… w sieci wciąż buszuje. Kolejna postać – Sowa była lalką.
Podobnie były tworzone pozostałe postacie sceniczne, na przykład
Pajączki, które w sieci gubią pajęczyny… Trzy dziewczynki żywo,
wyraźnie mówiąc, ładnie śpiewając, zgrabnie rymowanym tekstem
przestrzegały przed zagrożeniami, jakie zawiera internet. Jest potrzebny i pożyteczny, ale czy nie kradnie czasu… Służy nauce i zabawie,
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Teatr BAjzel, Casting. Fot. Jerzy Rochowiak

lecz to świat realny jest genialny. Spektakl można określić jako
dydaktyczny, jednak przestrogi przekazane zostały subtelnie,
z wdziękiem i bardzo przekonująco.
Sześć zespołów wystąpiło w kategorii drugiej: 10-13 lat. Interwencyjny spektakl Życie na krawędzi według scenariusza, w scenografii i w reżyserii Justyny Sobczak-Pezackiej zaprezentował Teatr
Impossible z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paterku. Na środku
sceny stało łóżko. Było miejscem zdarzeń układających się w trzy
sekwencje. Bohaterami pierwszej są ojciec-alkoholik i syn-narkoman.
Chłopak przedawkowuje, zabiera go Śmierć. Bohaterką drugiej
sekwencji jest dziewczyna osierocona przez rodziców, którzy zginęli
w wypadku. Opiekuje się nią stanowcza, oschła babcia, zbyt wiele
wymagająca od wnuczki. Nie przyjmuje do wiadomości, że dziewczyna cierpi na depresję. Bohaterką trzeciej sekwencji jest
dziewczyna, której zamożni rodzice dają pieniądze i uznają, że ich
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Szkolny Teatr Ten-tego, Kopciuszek inaczej. Fot. Jerzy Rochowiak

dziecko niczego więcej nie potrzebuje. Nie interesują się córką, nie
rozmawiają z nią. Tymczasem potrzebująca ich bliskości dziewczyna
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choruje na anoreksję. Bohaterek drugiej i trzeciej sekwencji Śmierć
nie zabiera. Ostrzega jednak przed tym, co grozi młodym ludziom,
gdy zaburzone są ich relacje z dorosłymi.
Życie na krawędzi – podejmujące ważną problematykę – było
grane w rytmie hip-hopowym. Szkoda, że przestrogi zabrzmiały
deklaratywnie.
Teatr BAjzel z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Mroczy pokazał Casting na podstawie Niesamowitych przygód
dziesięciu skarpetek Justyny Bednarek według scenariusza, w reżyserii
i opracowaniu muzycznym Justyny Misterkiewicz. Przedstawienie
można określić jako łączące żywy plan i lalkowy: dzieci ubrane
w czarne kostiumy grały i w planie aktorskim, i animowały kolorowe
skarpetki, kilka z nich łącznie: przymocowanych do sznura. Parawanem
była tkanina zawieszona na oparciach krzeseł. A treścią spektaklu były: casting do przedstawienia i przygody skarpetek ubiegających się o role. Pomysłowo zainscenizowane widowisko zaciekawiało formą, ale zabrakło mu spójności; to raczej ciąg niezbyt
ściśle powiązanych scen i epizodów. Luźno łączyła się z nimi
wyśpiewana puenta: nie jesteś sama…
Kopciuszka inaczej wystawił Szkolny Teatr Ten – Tego z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Brukach Unisławskich. Opowieść prowadził
narrator: ubrany na czarno, w czarnym cylindrze, siedział z boku
i przyglądał się temu, co dzieje się na scenie, na której stanęła chata
z bali, widoczna w części z zewnątrz, w części od środka, starannie
wyposażona… Były tu i kominek, i szafka kuchenna, i różnorakie sprzęty
kuchenne, nawet kosz na śmieci… Z drugiej strony sceny stał wysoki
elegancki parawan. Młodzi aktorzy wystąpili w kostiumach z czasu
przeszłego, bliżej nieokreślonego. W tekstach pojawiały się odniesienia
do współczesności, również akcenty lokalne. Starannie przygotowana,
rozbudowana scenografia pozostała w kontraście do akcji scenicznej: raczej ciągu sytuacji niż zwartej dramaturgii, zanadto zróżnicowanego rytmu. Kreacje aktorskie wymagały dopracowania…
Kopciuszka – wersję współczesną według scenariusza Magdaleny
Lemanowskiej, w scenografii i reżyserii Marty Sokołowskiej pokazał
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Teatr na rynku, Kopciuszek – wersja współczesna. Fot. Jerzy Rochowiak

Teatr na rynku z Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. Z jednej strony
sceny stał stolik, przy nim fotele, z drugiej strony stolik kawowy…
Nie zabrakło w widowisku tytułowej współczesności, ale mieszała się ona
ze staroświeckością. Choć porządek zdarzeń został zracjonalizowany, w finale pojawiły się czary… A można było usłyszeć, że czasy
czarów się skończyły. Jednak i kostiumy, i postacie, i ich przypadki nie
były zbyt odległe od rzeczywistości, w której żyją młodzi aktorzy.
Dzięki temu, dzięki żwawemu tempu i dowcipowi grali żywo,
przekonując, że motyw Kopciuszka jest niezmiennie inspirujący.
Sztukę Piotra Rowickiego Odkręć się, Marcelka w reżyserii
Małgorzaty Chojnowskiej-Wiśniewskiej, scenografii Doroty Cempury,
z muzyką Grzegorza Wiśniewskiego zainscenizował Teatr Bezimienni/
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Teatr Bezimienni/Dziurawa Kurtyna, Odkręć się, Marcelka. Fot. Jerzy Rochowiak

Dziurawa Kurtyna z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu.
Tytułowa bohaterka to… zakrętka. Scenicznymi postaciami są słoik,
kuchenne sprzęty… Marcelka porzuca piwnicę, w której zamykała
słoik… Uczestniczy w castingu na pogodynkę… Przeżywa wiele
przygód… Zespół pracujący pod opieką Małgorzaty ChojnowskiejWiśniewskiej mógł je pokazać nie tylko dzięki wyobraźni i umiejętnościom jej uzewnętrzniania na scenie, ale i scenografii:
tekturowym prostopadłościanom z obrazkami. Figury geometryczne
pozwalały się przestawiać i zaznaczać różne przestrzenie. I postacie, i ich przypadki były w widowisku niezwykłe. Bawił dowcipny
i błyskotliwy tekst o dziwnych przygodach przedmiotów. A odniesieniem do ich świata były stereotypy, schematy, uproszczenia
w myśleniu o rzeczywistości, również artystycznej… Zarazem
przedstawienie subtelnie pokazywało jak wytrwała Marcelka poznaje siebie…
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Bajdurki z Dwójki, Wróżka Brudasówka. Fot. Jerzy Rochowiak

Bezimienni zauroczyli scenicznym światem – i sobą: grupą świetnie
przygotowaną do pracy scenicznej.
Teatr A co tam… ze Szkoły Podstawowej w Lubiewie zaciekawił
się tekstem Marty Guśniowskiej A niech to gęś kopnie. Tekst ożywił wyobraźnię młodych aktorów i ich artystycznych opiekunów: spektakl w reżyserii Beaty Ziółkowskiej i Weroniki
Kurczewskiej, scenografii Beaty Ziółkowskiej, z muzyką Bartosza
Hoppe porywał scenicznymi pomysłami. Grali ludzie młodzi
i bardzo młodzi, współpracując – tworząc zespół. W czarnych
trykotach stawali się scenicznymi postaciami, wkładając czapeczki, bereciki, kapelusiki, zawiązując chusteczki… Bawili tekstem, pomysłami i wzruszali tym, co dzieliło i łączyło Gęś i Lisa…
Stworzyli spójny i ciekawy sceniczny świat, który zachwycał.
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Teatr A co tam, A niech to gęś kopnie. Fot. Jerzy Rochowiak

Pewnie dlatego, że tekst był przezabawny, reżyseria błyskotliwa,
aktorzy grali ze swadą i wdziękiem.
W trzeciej kategorii wiekowej 14-16 lat Teatr Bajdurki z Dwójki
bawił i pouczał spektaklem Wróżka Brudasówka według sztuki Izabeli
Degórskiej w scenografii, z muzyką i w reżyserii Hanny Oller i Ewy
Kwasigroch. Na scenie stały domowy parawan, świetlicowy stolik,
krzesła. Wyraziście, choć skromnie ucharakteryzowani aktorzy
współgrali z lalkami, pokazując świat na opak: Wróżka Brudasówka, korzystając z internetu, zachęca do brudzenia, bałaganienia,
niemycia się, niesprzątania. Mogło się wydawać, że przedstawienie
jest apologią brudu… Oczywiście, dowcip w tekście był jak mrugnięcie
okiem do młodych widzów. A spektakl okazał się wyrafinowaną
zabawą teatralną.
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Teatr 13+ ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kruszynie stworzył spektakl według Sonetów
krymskich Adama Mickiewicza, w opracowaniu i reżyserii Agnieszki
Żarnowskiej, z muzyką Fryderyka Chopina w wyborze Jakuba
Stachowicza. Autorka scenariusza skupiła uwagę na motywie
żeglowania w sonetach Adama Mickiewicza. Na scenie stał tekturowy kadłub łodzi, stała drabina z przewieszoną białą tkaniną,
postawioną na górze latarnią. Te przedmioty oraz ciemna tkanina
posłużyły ubranym w czarne trykoty młodym aktorom do pokazania
żeglowania, burzy… Mówili, stojąc, mówili w ruchu… Wykorzystali
sceniczne rekwizyty nie tylko do ilustracji tekstów, ale i tworzenia
nastroju – i akcji scenicznej: od wyciszenia poprzez burzę po wyciszenie – i ciszę. W klamrę ujmowały opowieść fragmenty Stepów
Akermańskich. Aktorzy mówili – przejmując od siebie kolejne frazy –
dążąc do naturalności, prostoty, wsłuchując się w muzykę. Dzięki
temu swoimi Sonetami krymskimi przyciągnęli uwagę, zaciekawili
interpretacją.
Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Teatr bez granic są konkursem. Prezentowane spektakle oceniali:
Maria Kruger, Teresa Stępień-Nowicka i autor tego tekstu. Nagrody
otrzymali: w pierwszej kategorii wiekowej Nakielskie Trio WiLenKa
za spektakl Internetowy zawrót głowy, w drugiej kategorii wiekowej
pierwszą nagrodę Teatr A co tam za spektakl A niech to gęś kopnie,
drugą nagrodę Teatr Bezimienni/Dziurawa Kurtyna za spektakl
Odkręć się, Marcelka, trzecią nagrodę Teatr na rynku za spektakl
Kopciuszek – wersja współczesna. W trzeciej kategorii wiekowej
równorzędne nagrody otrzymały Teatr Bajdurki z Dwójki za spektakl
Wróżka Brudasówka i Teatr 13+ za spektakl Sonety krymskie. Ponadto
jurorzy przyznali wyróżnienia aktorskie.
Prócz dziewięciu przedstawień konkursowych widzowie Konfrontacji obejrzeli lalkowego Czerwonego Kapturka Jana Brzechwy
zaprezentowanego przez Dział Artystyczny Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Kultury w Bydgoszczy.
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Świat duchowej wyobraźni
\\ Jerzy Rochowiak

W

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
– w Muzeum Etnograficznym w połowie maja została
zaprezentowana wystawa Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Jej autorka, Krystyna Pawłowska, przez wiele lat kierująca
włocławskim Muzeum Etnograficznym, od drugiej połowy lat
siedemdziesiątych minionego stulecia gromadziła obrazy o treści
religijnej wykonywane przez rzemieślników lub w fabrykach. Święte
obrazy – stwierdza – podziwiane w muzealnej sali, jeszcze niedawno były obiektami kultowymi, widomymi znakami żywej wiary
przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, jako cenne rodowe pamiątki. Umieszczane w domach wiernych opowiadały o sprawach
duchowego świata, o historii zbawienia ujętej w ikonografii czytelnej
dla przeciętnego odbiorcy, dawniej nawet tego niepiśmiennego (Biblia
pauperum) pełniąc rolę niemych kazań.
Ekspozycję otwierają zdjęcia wnętrz wiejskich domów. Na ścianach w pokojach, kuchniach nad łóżkami, kanapami, stołami wiszą
obrazy religijne, niekiedy ozdobione sztucznymi kwiatami. Wraz
z gipsowymi figurkami stojącymi na białych serwetach są elementami domowych ołtarzyków. Widać, że zajmują ważne miejsca
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Fragment wystawy Świat duchowej wyobraźni. Fot. Jerzy Rochowiak

we wnętrzach, że są nie tylko ozdobą, ale i obiektami kultu
uzewnętrzniającymi pobożność.
Liczne są przedstawienia Matki Boskiej Częstochowskiej,
w prostokątnych i owalnych ramach, czasem z napisami, np. Módl
się za nami, ratuj nas, O Maryjo, bądź nam w chwili zgonu Matką.
Jest kompozycja z jasnogórskim sanktuarium, koronami, białoczerwoną flagą, białym orłem. Są przedstawienia Matki Boskiej
Piekarskiej, Tuchowskiej, scena przedstawiająca Cudowne Objawienie Najświętszej Panny Maryi w Gietrzwałdzie. Są przedstawienia
Matki Boskiej Karmiącej, Różańcowej. Są Piety.

16

Fragment wystawy Świat duchowej wyobraźni. Fot. Jerzy Rochowiak

Są przedstawienia Chrystusa Zbawiciela Świata, Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezusa w koronie cierniowej, Jezusa
niosącego Krzyż – i wokół Jego postaci w medalionach sceny z Drogi Krzyżowej. Są sceny Ukrzyżowania, Chrystusa w Grobie,
Wniebowstąpienia…
Są zestawienia dwóch obrazów, na przykład błogosławiącego
Chrystusa i modlącej się Matki Boskiej. Są obrazy pokazujące Serce
Jezusa i Serce Maryi. Jeden z obrazów wiszących na ścianie przedstawia Przenajświętszą Rodzinę w stolarni: Maryję z Dzieciątkiem
przy św. Józefie, który przerwał ociosywanie drewna, drugi
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Fragment wystawy Świat duchowej wyobraźni. Fot. Jerzy Rochowiak

Fragment wystawy Świat duchowej wyobraźni. Fot. Jerzy Rochowiak
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przedstawiający Matkę Boską Niepokalaną opatrzony jest napisem:
Pod Twoją obronę uciekamy się…
Są na wystawie obrazy przedstawiające Świętą Rodzinę. Św. Józef trzyma Jezusa na rękach. Jezus w stolarni pomaga w pracy
św. Józefowi. Pokazana jest św. Anna, gdy uczy modlitwy małą
Maryję. Pokazane jest Dzieciątko Jezus w otoczeniu świętych.
Święta Rodzina i Maryja z Dzieciątkiem, nierzadko otoczona
aniołami, na tle krajobrazu Ziemi Świętej to tematy obrazów
wielkoformatowych – poziomych. Przeważnie mają one idylliczny
nastrój.
Przedstawiany jest św. Antoni Padewski z małym Jezusem
na ręku. Bukiet kwiatów trzyma w dłoniach św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Kwiatami okolony jest wizerunek św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Św. Agata trzyma w jednej ręce czarkę z solą, w drugiej
gałązkę palmową.
Są obrazy, które pokazują Święta Trójcę. Jest obraz przedstawiający Krzyż Apostolski.
Na wystawie zostały zaaranżowane domowe ołtarzyki. Na jednym z nich na półce wiszącej na ścianie stoi na białej serwecie
figura Matki Boskiej, ozdobiona papierowymi kwiatami; na obrazie wiszącym z lewej strony św. Franciszek obejmuje Jezusa na krzyżu,
na wiszącym z prawej strony św. Antoni Padewski trzyma na rękach Jezusa. Inny ołtarzyk tworzą: stojąca na wiszącej półce
figurka Zmartwychwstałego wskazującego swoje Serce, na obrazach św. Weronika z chustą z wizerunkiem Jezusa, św. Jan
Chrzciciel przytulający baranka… Na przysuniętym do ściany stoliku
nakrytym szydełkowaną serwetą stoją figurki Jezusa i Maryi, papierowe kwiaty w kryształowym wazonie, na postawionych obrazach
Maryja z Dzieciątkiem, otoczony owieczkami Pasterz z laską, barankiem na ręku… Ołtarzyk otaczają girlandy kwiatów.
Obrazy są różnych formatów, w ramach skromnych i ozdobnych. Podłożem jest papier, płótno, blacha… Obrazy to najczęściej oleodruki, ale i chromolitografie, a także druki barwne
i fotokopie. Są też wykonywane z masy celuloidowej nakładanej
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na perforowany papier – kanwę. Często dopełnieniem przedstawień są napisy, zwykle modlitewne wezwania.
Dewocyjne obrazy od drugiej połowy dziewiętnastego wieku były
produkowane seryjne, trafiały do chłopskich chałup, mieszkań proletariuszy. Wieszane w centralnych miejscach wiejskich izb
ożywiały mieszkalne wnętrza – pisze Krystyna Pawłowska – zwłaszcza że istniała tradycja dodatkowego otaczania ich papierowymi,
barwnymi kwiatami czy girlandami. Niektóre z prezentowanych obrazów zdobiły sypialnie i saloniki mieszczańskich domów, pomieszczenia parafialne, a nawet prowincjonalne kościoły.
Na wystawie Świat duchowej wyobraźni Krystyna Pawłowska
zaprezentowała część kolekcji obrazów dewocyjnych włocławskiego Muzeum. Poprzez ekspozycję opowiedziała o upodobaniach estetycznych mieszkańców polskich wsi, miasteczek i miast
w okresie od połowy dziewiętnastego po pierwsze dziesięciolecia
drugiej połowy dwudziestego wieku, a także o ludowej pobożności.
W ostatnich dziesięcioleciach minionego stulecia upodobania
estetyczne się zmieniły: jeszcze niedawno cenione – będące rodzinnymi pamiątkami – obrazy przestały się podobać, stały się oznaką
złego gustu. Zdejmowano je ze ścian, chowano na strychach, w piwnicach, w zakamarkach, w końcu palono czy wyrzucano. Gromadząc
święte obrazy, Krystyna Pawłowska ocaliła je przed zniszczeniem.
A może nie tylko upodobania estetyczne się zmieniły, ale i przejawy pobożności? Może stawała się ona cząstką sfery osobistej, nie
demonstrowanej na zewnątrz? Świat duchowej wyobraźni jest
opowieścią o potrzebie modlitwy, zaufania… Jest też opowieścią
o Ewangelii i Tradycji Kościoła, przede wszystkim zachodniego. Trudno się nie zgodzić z Krystyną Pawłowską, że eksponowane obrazy
oglądane po latach, nadal oddziałują na widza swoją metafizyczną siłą.
Jako muzealne zabytki i niemi świadkowie historii przybliżają nam
mentalność ich dawnych właścicieli, dla których pobożność była
nierozerwalnie związana z wszelkimi jej zewnętrznymi oznakami,
a więc manifestowaniem wiary poprzez przedmioty kultowe towarzyszące człowiekowi w codzienności.
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W kręgu street artu
\\ Jerzy Rochowiak

N

a murze okalającym podwórze kamienicy będącej siedzibą
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy pojawił się portret Teofila Ociepki: mural, który namalował
Arkadiusz Andriejew. Czarno-biały, a właściwie szary – artysta dla
uzyskania szlachetnej szarości posłużył się czernią, bielą i zielenią –
przypomina zdjęcie malarza, który w latach 1959-1978 mieszkał
w Bydgoszczy. Oczywiście, pierwowzorem muralu była fotografia.
Portret Teofila Ociepki jest realistyczny, choć też nieco tajemniczy:
malarz, który zgłębiał tajemnice i Tajemnicę, zagadkowo się uśmiecha,
patrzy z zaciekawieniem i zaciekawia: co też widzi, co skrywa
w spojrzeniu… Może Arkadiusz Andrejkow portretując Teofila
Ociepkę, starał się scharakteryzować jego osobowość, może
skontrastować jego wizerunek – pogodnego zamyślonego starszego
pana – z fantastycznymi obrazami, które przyniosły mu uznanie
i sławę.
Arkadiusz Andrejkow jest jednym z autorów obrazów
eksponowanych od drugiej połowy maja do końca lipca w Salonie
Hoffman na wystawie World Urban Art Bydgoszcz 2022. Mural malował
dwa dni poprzedzające wernisaż wystawy, w którym uczestniczył.
Na wystawie są eksponowane jego obrazy inspirowane fotografiami. Jako przetworzenia zdjęć rodzinnych można określić Bratanice, Mapę, Tatę i Matrymonium II: przedstawione postacie
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pozują do fotografii, które zapewne były – są – przechowywane
jako ważne rodzinne pamiątki. Z kolei obrazy Postura VI i Postura VII
– wizerunki elegancko ufryzowanej i ubranej dziewczynki – można
określić jako przetworzenia monideł. Ingerencja malarska podkreśla nostalgiczność fotografii, przenosi je z estetyki cenionej
w świecie, w którym były wykonywane w rzeczywistość sztuki
współczesnej. Barwnymi plamami malarz, jak się wydaje, odnosił
się do losów przedstawianych osób. Zarazem Arkadiusz
Andrejkow wyraża szacunek dla zdjęć i ludzi, których na nich
widać.
Artysta jest autorem murali i deskali, czyli obrazów na drewnie.
Tworzy we wsiach, głównie na południu Polski – w Bieszczadach,
na Sądecczyźnie – ale i na Podlasiu Cichy memoriał: obrazy –
przeniesienia czy przetworzenia starych fotografii – na ścianach chat,
stodół, szop.
Na wystawie pokazywane są obrazy z trzech cykli – Twarze z ulicy,
Selfspirit i Judaizm Chrześcijaństwo, Islam – litewskiego artysty Linasa
Domarackasa. W Twarzach z ulicy malarz pokazuje sylwetki różnych osób, jakby syntetyzując to, co dostrzegł, gdy im się przypatrywał. Judaizm Chrześcijaństwo, Islam to cykl obrazów religijnych, wywiedzionych z tradycji ikonopisania; to głównie wizerunki
świętych i Jezusa. Oglądałem te obrazy z przekonaniem, że Linas
Domarackas starał się skierować uwagę oglądających ku temu,
co łączy trzy wielkie religie monoteistyczne, ku temu, co może
łączyć ich wyznawców. Kontynuacją tego cyklu, zarazem wskazaniem innych niż w religiach obszarów duchowości zdaje się cykl
Selfspirit.
Mieszkający na niedaleko granicy niemiecko-duńskiej Linas
Domarackas zasłynął w Polsce, gdy na przeznaczonych do wycinki
sześćdziesięciu drzewach w Parku Praskim namalował portrety
świętych. Zielona Galeria wzbudziła zainteresowanie, niektóre obrazy
nawet stawały się obiektami kultu. Drzew nie wycięto: artysta
je ocalił. Jest też autorem Alei Świętych Patronów, również na Pradze
w Warszawie.
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Portrety dziewczyn i sędziwych mieszkańców Azji to dzieła
Mariusa Helle, mieszkającego w okolicach Berlina, podpisującego się
pseudonimem Omels. Poprzez ornamentykę łączą się z poetyką
street artu. Autor nazywa te prace cardboardami. Jego obraz
Trębacze może kojarzyć się z pop artem.
Trzy obrazy bez tytułu amerykańskiego artysty Sheparda Faireya
są sitodrukami nawiązującymi do stylistyki popartu. Amerykański
artysta rozpoczynał działalność jako streetartowiec, jest znany jako
twórca marki Obey.
Na wystawie znalazł się namalowany z szablonu obrazek sygnowany przez Banksy`ego. Przedstawia czarnego szczurka, który pędzlem
czerwoną farbą namalował – na murze? – obrys serca.
Zamyka wystawę obraz bydgoskiego autora Juliana Nowickiego:
jakby powiększony kadr z komiksu.
Każdy z autorów tworzył lub tworzy w przestrzeni miejskiej
czy wiejskiej. Podłożem ich prac malarskich w przestrzeni otwartej,
przestrzeni społecznej są mury lub ściany. Obrazy pokazane w Salonie
Hoffman mają inne podłoże, inne rozmiary. Można je eksponować
w galerii, można też… sprzedać. Każdy z artystów jest odrębną
indywidualnością, osobowością, toteż wystawa jest zróżnicowana.
Wspólny pokazanym obrazom jest kontekst określony przez street
art.
World Urban Art jest pierwszą z trzech wystaw, których honorowym kuratorem jest Jarosław Pijarowski. Jest autorem koncepcji
ekspozycji i spotkań z artystami. On także użyczył ze swej kolekcji
prace na wystawę. W czerwcu zostały otwarte dwie kolejne wystawy: Tacheles i okolice w Galerii i Domu Aukcyjnym w Bydgoszczy oraz Oblicza współczesnej sztuki miejskiej w Bibliotece
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
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Obrazy najbardziej prywatne
\\ Kamil Hoffmann

C

złowiek jest jedynym kręgowcem pozbawionym w znacznej części wytworów naskórka (np. włosów, piór, łusek czy
pancerza). Najczęściej naga skóra i tak zostaje osłonięta albo
przed zimnem, albo przed palącym słońcem. Jednak często staje
się też przestrzenią poddawaną różnym modyfikacjom. Jedną z form
takiej modyfikacji jest tatuaż, czyli trwałe barwienie skóry. Do
października w toruńskim Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej prezentowana jest wystawa Tatuaż. Symbol,
piętno, piękno. Pokazuje ona różne konteksty tatuaży: przyczyny,
dla których są wykonywane w różnych kulturach, ich znaczenie
i funkcję.
Na wystawie pokazane zostały fotografie osób noszący tatuaże,
ważnym uzupełnieniem są też przykłady narzędzi służących
tatuażystom, a swego rodzaju ciekawostką – preparaty wypożyczone
z Muzeum Medycyny Sądowej wrocławskiego Uniwersytetu
Medycznego.
O różnych funkcjach tatuażu zwiedzający mogą dowiedzieć się
już na samym początku wystawy. Kuratorzy ekspozycji: Aleksandra
Jarysz i Piotr Dąbrowski wskazują, że tatuaże mają nie tylko zdobić
(jak najczęściej uznaje się we współczesnej kulturze zachodniej);
w wielu miejscach świata pełnią funkcję magiczną: są swego
rodzaju amuletem. Tatuaże zarówno mogą symbolizować władzę,
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Wernisaż wystawy Tatuaż. Symbol, piętno, piękno. Fot Kamil Hofmann

jak i mogą oznaczać podległość – tatuowano niewolników i więźniów (jak np. w KL Auschwitz).
Podczas otwarcia wystawy Tatuaż. Symbol, piętno, piękno dyrektor Muzeum Etnograficznego, dr Hubert Czachowski podkreślał, że
zjawisko tatuażu przekracza wszelkie granice kulturowe i z tej przyczyny …od samego początku istnienia refleksji etnologicznej kierowano
na ten zwyczaj wiele uwagi. Ów globalny wymiar tatuażu oddaje też
scenariusz wystawy: zagłębiając się w nią, wędrujemy po różnych kontynentach, różnych krainach geograficznych, ale też
po różnych strefach klimatycznych.
Podczas otwarcia wystawy o tym, jak tatuaże rozumieją Tajowie
opowiadał Tomasz Madej z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
Jak podkreślał, w Tajlandii tatuaże nie służą do ozdoby. Stanowią
swego rodzaju amulet. Dlatego o tym, jaki wzór zostaje wykonany, decyduje tatuażysta. Oczywiście mistrz tę decyzję podejmuje po szczegółowej rozmowie, podczas której dokładnie
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Tomasz Madej prezentuje pochodzącą z Tajlandii igłę do tatuażu. Fot. Kamil Hoffmann

poznaje osobę, która do niego przyszła. Policjanci mogą na przykład
nosić tatuaże mające chronić przed postrzałem, zaś biznesmeni –
gwarantujące pomyślność w interesach. Artefakty z kolekcji Tomasza
Madeja – zarówno fotografie, jak i przedmioty związane z tatuażem,
m.in. specjalne tajskie igły – wzbogaciły ekspozycję.
W tzw. kulturach tradycyjnych tatuaż miał i ma ogromne znaczenie
symboliczne i komunikacyjne – przypomniał dr Hubert Czachowski. –
W wielu przypadkach informował o statusie społecznym danej osoby,
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o przynależności do określonej grupy. W związku z tym często
nanoszenie tatuażu było powiązane z obrzędami przejścia.
W tym kontekście często pojawiają się krzywdzące uproszczenia
utożsamiające tatuaż z subkulturą więzienną czy grupami przestępczymi. Istotnie, tatuaże są ważnym atrybutem członków japońskiej
Yakuzy. Na te skojarzenia zwrócił też uwagę dyrektor Czachowski,
przyznając, iż tatuaż istotnie wciąż wywołuje kontrowersje i ma
pejoratywne konotacje. Szczególnie często opinie krytyczne o takim
sposobie modyfikowania ciała wyrażają osoby starsze. Dlatego,
jak podkreślił: Poprzez tę bardzo szeroką prezentację, pokazującą
tatuaż w bardzo różnorodnych kontekstach historycznych i kulturowych, nie chcemy przekonywać do racji innej grupy. Chcemy po prostu
pokazać złożoność tego zjawiska, pokazać jego różne aspekty i trochę
także tatuaż oswoić. Wystawa w zamyśle jej organizatorów ma pomóc
…zrozumieć, dlaczego ludzie w sposób trwały próbują ozdobić swoje
ciało.
W ostatnich dekadach w kręgu kultury zachodniej tatuaż przeżywa prawdziwy renesans. Tej swoistej modzie sprzyjają celebryci
i bohaterowie kultury popularnej: muzycy, sportowcy czy aktorzy.
Jednak równolegle tatuaż staje się dziedziną sztuki. Z jednej strony
nanoszone na ciało rysunki są doskonale dopracowane pod względem artystycznym i kompozycyjnym. Z drugiej natomiast korespondują z osobą, którą zdobią, z jej osobowością. Trudno rzecz jasna
takie unikatowe obrazy na ciele eksponować na żywo, ale fotografie
dokumentujące przykłady realizacji najwybitniejszych współczesnych polskich artystów tatuażu również zostały zaprezentowane
w toruńskim Muzeum Etnograficznym.
Podjęty temat może wydawać się w pierwszej chwili kontrowersyjny,
ale dzięki merytorycznemu opracowaniu staje się intrygujący nawet
dla osób nastawionych sceptycznie do tatuażu. Wystawa uświadamia
również, że zrozumienie drugiego człowieka i innej kultury wymaga
na pewno otwartości i dobrej woli. A przede wszystkim dla tego
zrozumienia potrzebna jest wiedza, która obala stereotypy. To zadanie
ekspozycja Tatuaż. Symbol, piętno, piękno wypełnia znakomicie.
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Niejednoznaczne
odwzorowanie świata
\\ Kamil Hoffmann

P

rezentowana w Galerii Spotkań WOAK pokonkursowa wystawa fotograficzna Fotogeniczność jest wyjątkowo zróżnicowana.
Uczestnicy konkursu KATAR Fotografia z powodzeniem zmierzyli
się z zagadnieniem, które od początku refleksji estetycznej nad
zjawiskiem fotografii artystycznej intryguje teoretyków i krytyków
sztuki. Pojęcie fotogeniczności ujmowane jest na wiele różnych
sposobów. Dlaczego niektóre osoby, zjawiska czy obiekty – nawet
jeśli w rzeczywistości wyglądają niepozornie – na zdjęciu ogniskują
uwagę, wywołują emocje, skłaniają do przemyśleń? Po prostu oddziałują… Odpowiedzi na to pytanie jest wiele, niektórzy źródeł
fotogeniczności upatrują w cechach fotografowanych zjawisk i osób,
inni raczej w umiejętnościach artysty. Można też przyjąć założenie,
że fotogeniczność jest konsekwencją specyficznych cech medium,
które fotografujący wykorzystuje w procesie twórczym, czasem
intencjonalnie, niekiedy również intuicyjnie. W tym kontekście wskazać należy przede wszystkim, iż fotografia jest przedstawieniem
trójwymiarowego świata na płaszczyźnie, poza tym fotograf kadruje
rzeczywistość, czyli odcina elementy jego zdaniem nieistotne.
O specyfice medium fotograficznego decydują również cechy urządzeń służących rejestracji obrazu. Z jednej strony obiektyw
fotograficzny „widzi” inaczej niż oko ludzkie – teleobiektywy i obiektywy szerokokątne zniekształcają naszą ludzką perspektywę, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Z drugiej natomiast strony stała czułość
matrycy (lub emulsji światłoczułej) powoduje, że ludzkie oko zawsze

28

lepiej widzi w cieniu i znacznie lepiej radzi sobie z dużym kontrastem walorowym. Fotografię odbieramy tylko zmysłem wzroku,
tymczasem patrząc na świat, równocześnie go słuchamy, wąchamy,
dotykamy, może nawet smakujemy. Zdjęcie jest też nieruchome.
Jest zatrzymaną w kadrze chwilą, natomiast świat od kilkunastu
miliardów lat, czyli od wielkiego wybuchu, nie stoi w miejscu. Ruch
jest wszechobecny, nawet jeśli pozostaje poza naszą świadomą
percepcją. Te wszystkie elementy powodują, że każde zdjęcie można
do pewnego stopnia uznać za pochodną rzeczywistości. Jednak zestaw
specyficznych cech fotografii powoduje, że relacji zdjęcia i rzeczywistości nie można nazwać bezpośrednim odzwierciedleniem.
O tak rozumianej specyfice fotografii Rosalind E. Krauss
w Oryginalności awangardy pisała, iż: …eksploatuje szczególne połączenie z rzeczywistością, w którą to medium jest wyposażone, ponieważ fotografia stanowi odcisk lub transfer z rzeczywistości – to ślad
przetworzony fotochemicznie, luźno połączony z rzeczą w świecie,
do której odnosi się w podobny sposób co odciski palców czy stóp albo
ślady, jakie pozostawiają szklanki na powierzchni stołu. Fotografia różni
się pod względem gatunku od malarstwa, rzeźby czy rysunku. Na drzewie genealogicznym bliżej jej do odcisków dłoni, masek pośmiertnych,
Całunu Turyńskiego lub śladów mew na plaży, ponieważ technicznie
i semiologicznie mówiąc, rysunek i malarstwo to ikony, podczas gdy
zdjęcia to indeksy.
Jednym z najbardziej typowych efektów plastycznych, który
występuje tylko w fotografii (i bardzo rzadko w filmie) jest efekt
bokeh. Charakterystyczne rozmycie tła, w formie okrągłych plam
powstaje gdy ustawienia obiektywu dają małą głębię ostrości. Dzieje
się tak szczególnie w przypadku obiektywów makro i długoogniskowych.
W oku człowieka w naturalny sposób nie powstanie bokeh, gdyż
ma ono znacznie większą zdolność akomodacji. W nieoczywisty
sposób efekt bokeh wykorzystał Sławomir Świątkiewicz. W fotografii
Maj charakterystyczne rozmyte plamki tła stają się najważniejszym
elementem kompozycyjnym. Ponieważ są jasne i wyraziste, zdecydowanie dominują nad subtelnymi kwiatami z pierwszego planu.
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Zdjęcie obrazuje co prawda wycinek świata, ale w taki sposób,
w jaki może pokazać go tylko fotografia – celowo deprecjonując
pierwszy plan, który intuicyjnie mógłby się wydawać najważniejszy.
Takie rozwiązanie może wydawać się ryzykowne, ale zdjęcie Sławomira
Świątkiewicza pokazuje, że istotą fotogeniczności jest twórcze
wykorzystanie specyficznych cech medium fotografii.
Pierwszy plan w sposób zdecydowany eksponuje Martyna
Górska. Przyjęła ona zupełnie inną strategię twórczą: fotografuje
rośliny, które w potocznym odbiorze są raczej pospolite. Jednak
zwracając uwagę na kwiaty i liście, które są częstym i zazwyczaj
pomijanym elementem naszej codzienności, podkreśla ich wyjątkową i niepowtarzalną formę plastyczną. Wszystkie zdjęcia utrzymane są w wywołującej uczucie niepokoju zimnej tonacji barwnej.
Równocześnie kwadratowe kadry – a także kompozycja każdego
z nich – podkreślają dobitnie asymetrię fotografowanych obiektów,
co ów niepokój zdaje się wzmagać. Autorka wprowadziwszy widzów w odpowiedni nastrój, pokazuje świat kruchy i przemijający.
Tematem większości zdjęć są bowiem rośliny przekwitające i zwiędłe.
Fotogeniczność w ujęciu Martyny Górskiej to na równi wykorzystywanie możliwości, które daje medium fotografii, jak i odwołanie się
do emocji odbiorców, a nawet świadome ich kreowanie.
Ciekawe ujęcia roślin wykonane w technice makrofotografii
pokazali również inni autorzy. Joanna Stepaniuk zdaje się antropomorfizować kwiaty w zdjęciu Tulipany – tancerka. Z kolei Piotr
Tarkowski skupiając się na zaschniętej, obumarłej Trojeści amerykańskiej tworzy kompozycję intrygującą i niemal abstrakcyjną.
Jeszcze bardziej w stronę fotografii abstrakcyjnej zdaje się kierować Małgorzata Mazur. Dwie prace zatytułowane Po prostu pokazują
świat istniejący obok nas, ale w sposób dla naszego codziennego postrzegania niedostępny. Na pierwszej autorka w dużym
zbliżeniu ujęła od dołu blaszki niewielkiego grzyba, na drugim
– obsypane szafranowym pyłkiem kwiatowe pręciki. Oba zdjęcia ujmują formą plastyczną, zdają się pokazywać świat nierzeczywisty, w sposób niemal surrealistyczny i zachwycają pomimo
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powszechności wiedzy o morfologii roślin okrytozalążkowych
czy grzybów wielkoowocnikowych.
Makrofotografią posłużył się również Marcin Molendowski, ale
inspirowała go skóra, jej faktura i kontrast pomiędzy tą fakturą i jasną,
błyszczącą kroplą wody. Nieregularne struktury mieszków włosowych
tworzą zharmonizowaną kompozycję z pojedynczym akcentem
połyskującej kropli. Również w przypadku tego autora należy uznać,
że jego zdjęcia skłaniają do innego spojrzenia na codzienne
doświadczenie wizualne. W tym kontekście tytuł zdjęć – Fotogeniczność
– wydaje się w pełni uzasadniony.
Niejako odwrotnością makrofotografii jest fotografia lotnicza, która
w pomniejszeniu pokazuje wielkie połacie ziemi, rzeźbę terenu,
strukturę gór czy rzek. Urodę Ziemi z takiej właśnie perspektywy
pokazuje Lidia Sompolska. Chociaż wielkie formacje geologiczne –
doliny wijących się wśród skał rzek, które fotografuje do złudzenia
przypominają poprzecinane erozyjnymi pęknięciami kamienie. Można
zatem uznać te zdjęcia za dowód fraktalnej budowy skał.
Ludzkie oko działa jak obiektyw aparatu fotograficznego, chociaż
nadal jest strukturą znacznie doskonalszą, również z racji nieustannego wsparcia, którego zmysłom dostarcza mózg. Obiektyw fotograficzny modyfikuje obraz na wiele różnych sposobów, a jednym
z najczęstszych jest zaburzenie perspektywy. Obiekty leżące jeden
za drugim w osi obiektywu na zdjęciu wydają się być ułożone bliżej
siebie niż jest naprawdę (w przypadku obiektywów o dłuższej
ogniskowej) lub dalej od siebie (jeśli użyty został obiektyw
szerokokątny). Zdjęcie Kacpra Janowskiego Ludzki kwartet jest
znakomitym przykładem twórczego wykorzystania specyfiki – lub
jak chcą inni: niedoskonałości – obiektywu. Modelowane subtelnym
światłocieniem twarze czterech modelek układają się w zrytmizowaną
strukturę, którą porządkują silne akcenty czarnych brwi, ust i oczu.
Odmienna od naszego doświadczenia wizualnego perspektywa
odrealnia obraz, przenosi go w wymiar surrealistyczny.
Ten sam efekt optyczny wykorzystała Joanna Stepaniuk, ale
praca Grań kucyków jej autorstwa przede wszystkim odwołuje się
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do jeszcze innej cechy aparatu fotograficznego. Zarówno popularne
kiedyś materiały światłoczułe, jak i współczesne matryce „nie
widzą dobrze” ani w nadmiernie intensywnym silnym świetle, ani
w półcieniu. Fotograf musiał dobierać czas naświetlania i otwór
przesłony w taki sposób, aby fotografowany obiekt był optymalnie
naświetlony. Chociaż w wielu wypadkach jest to ograniczająca
swobodę twórczą uciążliwość, może też inspirować i zachęcać do
poszukiwania nieoczywistych obrazów. Grań kucyków jest właśnie
przykładem wykorzystania tej cechy dla celów artystycznych.
Promienie rozświetlająca grzbiet jednego z tytułowych kucyków
są z perspektywy ludzkiego oka (a zarazem ośrodków wzroku
w mózgu) nierzeczywiste, gdyż tak silnego kontrastu nie da się zaobserwować. Intrygujące przetworzenia rzeczywistości uzyskał
Krzysztof Kujawa. W pracy Światłocienie pokazał oświetloną od dołu
koronę drzewa. Silne światło podkreśla linie konarów i pni, odcinając je od tła. Kadr wprowadza aurę niesamowitości, którą potęguje lekko rozmyte odbicie drzewa w wodzie.
Fotografia, podobnie jak malarstwo czy rysunek, jest sztuką
wyboru. Autor decyduje, który fragment rzeczywistości pokazać,
gdzie ustanowić granice tego, co istotne i zarazem odcinające
wszystko, co „poza”. Kadrowanie zatem to również poszukiwanie
fotogeniczności. To, co znalazło się na zdjęciu zostało bowiem przez
autora uznane za warte uwiecznienia. Wielokrotnie i w różnych
kontekstach przywoływane jest powiedzenie Henri Cartier Bressona
o tzw. decydującym momencie. Ciekawą interpretację tego pojęcia
przedstawiła Rosalind E. Kraus: Słynne uchwycenie momentu w fotografii to schwytanie i zamrożenie obecności, to wizerunek jednoczesności, sposobu, w jaki w danej przestrzeni i w danej chwili jest obecne
dla wszystkiego innego […] fotografia kontynuuje ślad lub odcisk tego
wszystkiego, co wzrok omiata jednym spojrzeniem. Jeśli zatem autor
zdjęcia świadomie wycina jedynie fragment z takiej połączonej więzami
jednoczesności czasu i miejsca idealnej całości, nadaje już samemu
temu działaniu aspekt twórczy, nadaje znaczenie. Znakomitym przykładem fotografii abstrakcyjnej jest Kanion Dariusza Sompolskiego.
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Rdzawe skały o niepowtarzalnej fakturze skontrastowane są z błękitem nieba. W kadrze nie znalazło się zbyt wiele informacji o otoczeniu
fotografowanych zjawisk. Dzięki temu cała uwaga oglądających musi
zostać skupiona na formie plastycznej i na kompozycji zdjęcia.
Inaczej do wyboru kadru podchodzi Matylda Rabiega. Jej Fotogeniczność to cykl zdjęć, których tematem są atrybuty starości: zużyte
kapcie, laska, wiekowe meble. Chociaż fotografie pokazują mały wycinek świata, mogą być punktem wyjścia do całej opowieści. Zmiany
na pozór nieistotnej, ale wnoszącej do obrazu zupełnie nową jakość
dokonał Miłosz Michniewicz. Fotografię przedstawiającą twarz wynurzającej się z wody osoby obrócił o 90 stopni. Zabieg ten całkowicie
zmienił percepcję obrazu, gdyż mózg operujący w bazowym układzie
linii horyzontalnych i wertykalnych nagle musi zmierzyć się z osobliwością pionowego horyzontu. Takie przedstawienie pozornie
zwyczajnej sceny stwarza przestrzeń do różnych interpretacji. Istotnym
elementem kompozycji jest bowiem odbicie twarzy w gładkiej tafli wody.
Z pojęciem decydującego momentu wiąże też jeszcze jedna
wyjątkowa cecha fotografii, przywołując słowa Rosalind E. Krauss:
schwytanie i zamrożenie. Przyjmujemy, że fotografia zatrzymuje obraz
chwili, ale migawka zawsze jest otwarta przez, używając określenia
potocznego, „chwilę”, natomiast odnosząc się do pojęć matematycznych na osi czasu jest to odcinek, a nie punkt. Ponieważ świat
nieustannie się porusza, możemy założyć, że nawet przy najkrótszym
czasie naświetlania zarejestrowany może być jakiś ruch. Oczywiście
trudno go dostrzec, co więcej zdjęcie tzw. poruszone uważane jest
za nieudane. Są jednak sytuacje, gdy świadome poruszenie może być
efektem artystycznym. Cykl Zawroty głowy Martyny Pucek to portrety
kobiet kręcących – być może w geście zaprzeczenia – głowami. Modelki
siedzą nieruchomo. Z bezruchem, który dodatkowo podkreśla statyczna
kompozycja kadrów, silnie kontrastują rozmazane twarze i uniesione włosy.
Nawet jeśli wiedza, jak powstają poruszone zdjęcia jest powszechna,
oglądając prace Martyny Pucek trudno oprzeć się wrażeniu nierzeczywistości. Powstały obraz jest zdecydowanie surrealistyczny, ale
nie mógłby powstać, gdyby nie specyficzna cecha medium fotografii.
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Między innymi ruch zainspirował poszukiwania estetyczne Mileny
Jabłońskiej. Zdjęcie The truth to nietypowy portret młodej kobiety.
Nietypowy, gdyż podwójny. Autorka nałożyła na siebie dwa obrazy:
tradycyjny, statyczny portret i ekspresyjne, uchwycone w ruchu
i przez to rozmazane, ujęcie tej samej osoby.
Z możliwości nakładania na siebie kilku obrazów często korzystali twórcy fotografii z nurtu surrealistycznego. Co ważne, nie były
to fotomontaże, które starają się naśladować rzeczywistość. W kreacji surrealistycznej dwa różne aspekty rzeczywistości się przenikają. W takim kontekście szczególnego znaczenia nabiera tytuł
fotografii. Czy prawdą jest bardziej to, co upozowane, czy ekspresja.
A może modelka właśnie tę ekspresję odgrywa, a prawdą jest
zamyślenie? Chociaż Milena Jabłońska podąża tropem wytyczonym przez Man Raya, jej spojrzenie na fotografię portretową pozostaje świeże i prowokuje do refleksji nad zjawiskiem udawania (może
nawet pozerstwa…) wszechobecnym w mediach społecznościowych.
Fotografia umożliwia multiplikację rzeczywistości w procesie
twórczym. W sprzyjających warunkach w otaczającym nas świecie
może też jednak dochodzić do zjawisk optycznych, które w naturalny
sposób tworzą obrazy wymykające się oczywistości, przeczące
przyzwyczajeniom naszego mózgu. Cechą takich zjawisk jest często
ulotność – światło o określonym natężeniu musi padać pod
odpowiednim kątem. Co więcej, fotografujący również musi się
odpowiednio ustawić, aby zjawisko uchwycić. Udało się to Jakubowi
Krakowskiemu, którego zdjęcie pokazuje naraz dwie rzeczywistości:
świat wewnątrz i na zewnątrz… Fotograf zajrzał przez okno do
opuszczonego domu. Ponieważ w szybie odbijała się też ulica, na
której stanął, dwa obrazy w naturalny sposób nałożyły się na siebie.
W ten sposób powstał intrygujący kadr, którego surrealistyczny
charakter przekracza doświadczenia codzienności.
Oprócz wykorzystywania cech medium fotograficznego do
tworzenia obrazów niemożliwych i zadziwiających, surrealiści sięgali
również po fotografię kreacyjną. Jedną ze strategii artystów tego
nurtu było łączenie elementów pochodzących z różnych porządków
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i budowanie między nimi relacji wyłącznie plastycznych lub także
semantycznych. Miłosz Michniewicz sportretował młodą osobę z motylem na twarzy. Co prawda owad jest sztuczny, ale zestawienie to
z wielu przyczyn intryguje. Z jednej strony żółte skrzydła motyla
tworzą harmonijną relację z wyraziście rudymi włosami modela i jasną zielenią tła. Z drugiej natomiast, portret powstał na łonie natury,
w otoczeniu bujnej roślinności i dlatego obecność owada nie powinna dziwić. A jednak… Ponieważ znalazł się on w jednym z mocnych punktów fotografii, ogniskuje uwagę i wywołuje uśmiech.
Niecodzienny widok może też jednak niepokoić.
Nowoczesna technika fotograficzna dała twórcom możliwość
cyfrowej modyfikacji zdjęć. Często pewne procesy realizowane są
nawet bez wiedzy autorów we wnętrzu aparatu. W potocznym
rozumieniu przetworzenia utożsamiane są z „upiększaniem” i cyfrowym
retuszem zdjęć. Wielu artystów sięga po narzędzia fotoedycji
w poszukiwaniu konkretnych rozwiązań plastycznych. Wprowadzają
modyfikacje, które zmieniają wymowę zdjęć, tworzą nową jakość.
Uczyniła tak laureatka tegorocznego konkursu KATAR Fotografia,
Justyna Bogucka. Pocięła – cyfrowo rzecz jasna – zdjęcia na cienkie
pionowe paski i poprzesuwała względem siebie. Uzyskała w ten
sposób efekt rozmycia, który zmienia proces odbioru obrazu, chociaż
nie stanowi przeszkody nie do pokonania.
Rozważania na temat fotogeniczności prowadzą do jeszcze jednej konkluzji: fotogeniczna jest sytuacja, osoba, zjawisko czy przedmiot,
które w odbiorcy wywołują reakcję, budzą emocje za pomocą samego
obrazu. Do tej grupy można zaliczyć liczne portrety, które są prezentowane na wystawie. Anonimowe (albo znane tylko z imienia)
osoby, na których twarzach zapisane są i troski, i radości, wiele
wyrażają, ale też wiele mówią.
Wystawa Fotogeniczność prezentuje prace ponad trzydzieściorga
autorów. Każde zdjęcie inaczej wpisuje się w konkursowe hasło.
Dzięki temu ekspozycja jest wyjątkowo intrygującą i przy całym
zróżnicowaniu wydaje się być nadal spójna. Podsumowując, można
wskazać jeden główny trop, którym podążała większość uczestni-
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ków Konfrontacji: Fotogeniczność nie jest cechą świata (osoby, zjawiska,
przedmiotu…). To proces zmierzający do pokazania tego świata
w zaskakujący sposób, sposób jakiego nie znamy. Kluczowe w tym
procesie jest umiejętne i świadome posługiwanie się techniką fotografii i korzystanie ze specyficznych cech tego medium. Fotogeniczność
to również zerwanie z podejściem dokumentacyjnym, wyjście poza
rozumienie fotografii w kategoriach jednoznacznego odwzorowania
rzeczywistości. Niektóre fotografie, można wręcz uznać za próbę
poszukiwania związków Fotogeniczności z surrealizmem.
*****
Konkurs Fotogeniczność zorganizował Wojewódzki Ośrodek
Animacji Kultury w Toruniu w ramach XXXI Konfrontacji Amatorskiej
Twórczości Artystycznej Regionu. W konkursie wzięło udział blisko 60
osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. W sumie
nadesłano 343 zdjęcia, które oceniało jury w składzie: dr hab. Anna
Kola, prof. UMK (artystka i wykładowczyni na Wydziale Sztuk Pięknych
UMK), Ireneusz Maciejewski (reżyser teatralny i filmowiec, specjalista
ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w
WOAK-u), Marek Noniewicz (artysta fotografik, kustosz Muzeum
Fotografii w Bydgoszczy) oraz Jacek Smarz (fotoreporter). Pierwsze
miejsce w konkursie KATAR Fotografia jurorzy przyznali Justynie
Boguckiej z Torunia. Drugie (ex aequo) zajęli Martyna Górska z
Olszewki i Miłosz Michniewicz z Torunia, zaś trzecie (również ex
aequo) Marcin Molendowski z Torunia i Michał Ślęczek z Nekli.
Wyróżnienia otrzymali: Kacper Janowski z Łasina, Matylda Rabiega z
Torunia i Lidia Sompolska z Włocławka. Ponadto jurorzy wybrali
fotografie na wystawę pokonkursową, której uczestnikami są:
Katarzyna Boruta, Rafał Budny, Dominika Czaja, Krzysztof Herman,
Milena Jabłońska, Edyta Jascheck-Wyporkiewicz, Mateusz Jachowski,
Julia Kałecka, Julia Kazub, Jakub Krakowski, Krzysztof Kujawa, Hanna
Kulągowska-Puzio, Zuzanna Lewandowska, Róża Licznerska, Karolina
Małecka, Małgorzata Mazur, Maria Mikołajczak, Michalina Oleksy,
Martyna Pucek, Dariusz Sompolski, Joanna Stepaniuk, Anna Szczerbiak,
Sławomir Świątkiewicz i Piotr Tarkowski.
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Jakub Wojciechowski
i jego autobiografia
\\ Jerzy Rochowiak

R

zeźba przed wejściem do Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie
przedstawia jej patrona i założyciela. Siedzi na jasnym kamiennym cokole, patrzy przed siebie, oderwał wzrok od książki, którą
trzyma w dłoniach. Kształt otwartej książki ma tablica na cokole;
umieszczony został na niej napis: Jakub Wojciechowski 03.07.188417.06.1958 „Klasyk w robotniczej bluzie”; w rogu tablicy został przedstawiony Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. W mieście jest
ulica Jakuba Wojciechowskiego, dom, który zbudował i w którym
mieszkał.
Jakub Wojciechowski urodził się 3 lipca 1884 r. we wsi Nowiec,
dzieciństwo spędził w Tworzymirkach w Wielkopolsce. W latach 18961898 uczył się w czteroklasowej niemieckiej szkole w Kunowie. Po jej
ukończeniu pracował u niemieckich gospodarzy. Mając piętnaście
lat wyjechał do Niemiec. W latach 1899-1903 pracował w cegielni
pod Berlinem, od wiosny 1903 r. do jesieni 1904 r. wędrował po
Niemczech, pracując w objazdowej karuzeli. Potem pracował w ko
palni w Dortmundzie, w koksowni, zakładach chemicznych i gazowni
w Wanne, później w kopalni w Munsfeld koło Halle. W latach
1906-1908 odbył służbę wojskową w armii niemieckiej. Do 1911 r.
pracował w kopalni węgla brunatnego w Hammersleben koło
Magdeburga.
W 1909 r. poślubił Mariannę Kozioł. Trudnym doświadczeniem
była dla małżonków śmierć córki i synka.
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Od 1911 r. do 1914 r. Jakub Wojciechowski pracował jako motorniczy tramwaju w Magdeburgu. Po wybuchu pierwszej wojny światowej został zmobilizowany. Na froncie został ranny; po półrocznym
pobycie w szpitalu pracował w kopalni w Gelsenkirchen. Po wojnie
do 1923 r. pracował jako motorniczy w Magdeburgu. Uczestniczył
w życiu społecznym Polaków pracujących w Niemczech, był m.in.
przewodniczącym Towarzystwa św. Jana – Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, członkiem Związku Polaków w Niemczech.
Od jesieni 1921 r. do jesieni 1922 r. pisał życiorys na konkurs Życiorys
własny robotnika ogłoszony przez Polski Instytut Socjologiczny w Poznaniu.
W 1924 r. Marianna i Jakub Wojciechowscy powrócili do Polski.
Zamieszkali w Łabiszynie. Jakub Wojciechowski pracował w odkrywkowej kopalni wapienia Wapienno. W 1929 r. Wojciechowscy
przeprowadzili się do Barcina; zbudowali tu piętrowy dom.
Życiorys Jakuba Wojciechowskiego nadesłany na poznański konkurs otrzymał pierwszą nagrodę. Został opublikowany w 1930 r,
z przedmową prof. Stefana Szumana i wprowadzeniem prof. Józefa
Chałasińskiego, który przygotował rękopis do druku. Jakub Wojciechowski pisał, nie uwzględniając prawideł ortografii i interpunkcji, których nie znał. Mieszał litery polskie z niemieckimi, nie stosował znaków przestankowych, posługiwał się gwarą. Przygotowanie
rękopisu do druku, opracowanie tekstu wymagało ogromnej pracy.
Język autora jest jędrny i wyrazisty, mimo licznych błędów, szczególnie germanizmów – pisał prof. Stefan Szuman. – Gwara ta posiada
swoisty urok i niewątpliwie materiał językowy, zawarty w tej książce
przyda się też do badań lingwistycznych, do poznania wpływów niemieckich na język ludu naszego w Wielkopolsce w owych czasach. Wcześniej
prof. Stefan Szuman zwracał uwagę na autentyzm życiorysu, pisał,
że jest dzięki swej naiwnej prostocie nie tylko naukowo cenny, lecz
również estetycznie piękny i niezwykły.
Prof. Józef Chałasiński we wprowadzeniu szeroko omawiał
wartość życiorysu jako materiału socjologicznego. Dwie zalety tej
historii społecznego „ja” jednostki zasługują na podkreślenie – pisał.
– Jedną z nich jest dokładność oddania różnych krzyżujących się ze sobą
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wpływów społecznych i kulturalnych różnych środowisk społecznych,
które oddziaływały na autora życiorysu, z drugiej strony – względna
dokładność, szczerość i konkretyzm w odmalowywaniu własnych reakcji
na te wpływy. Dzięki temu właśnie życiorys daje dokładny obraz kształtowania się społecznej osobowości autora oraz rozwoju jego świadomości
społecznej i narodowej. Życiorys ten jest kopalnią materiału dla poznania
społecznych czynników kształtujących duchową fizjonomię człowieka,
której formowanie się jest tym ciekawsze, że dotyczy jednostki, która
z pierwotnego, sąsiedzkiego typu współżycia społecznego przerzucona
została do obcego społeczeństwa o złożonej organizacji i wysokiej kulturze.
Życiorys własny robotnika Jakuba Wojciechowskiego był szeroko
omawiany w prasie. Recenzenci lewicowi zarzucali Jakubowi Wojciechowskiemu, że nie przedstawił rozwoju świadomości klasowej,
proletariackiej prawdy o życiu… Recenzenci prawicowi zarzucali zaś
autorowi bolszewicką agitację, niemoralność, brak patriotyzmu…
Narodowców raziły sceny erotyczne…
Życiorys zafascynował Tadeusza Boya-Żeleńskiego, który Jakuba Wojciechowskiego określał jako klasyka polskiego w bluzie robotniczej. Nazwał
go Jankiem Muzykantem literatury na szczęście ocalonym. Pisarstwo autora
Życiorysu przedstawił w 1932 r. na łamach Wiadomości Literackich.
Tadeusz Boy-Żeleński odwiedził Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie w lipcu 1931 r. Zachęcał go do pisania, pomagał mu, przesyłając
książki, patronując publikacji tomu opowiadań Raz kiedyś i obecnie
– w serii Biblioteka Boya – w 1933 r. Zaprosił Jakuba Wojciechowskiego
do Warszawy. Wspierał go finansowo, troszcząc się o przesyłanie mu
honorariów, zabiegając o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W listopadzie 1935 r. Jakub Wojciechowski został uhonorowany Złotym Wawrzynem Akademickim za wybitne zasługi
dla dobra literatury polskiej.
Znanego i cenionego Jakuba Wojciechowskiego odwiedzali w Barcinie m.in. Stanisław Helsztyński, Irena Krzywicka. W czerwcu 1937 r.
klasyka polskiego w bluzie robotniczej odwiedzili Jerzy Andrzejewski,
Witold Gombrowicz i Paweł Zdziechowski. Opisując tę wizytę w felietonie zamieszczonym w Kurierze Porannym w lipcu 1937 r., Witold
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Gombrowicz stwierdzał, że rozmowa z panem Jakubem była niełatwa…
I dopiero, kiedy Wojciechowski dał nam do czytania kawałek swojej nowej
prozy – pisał Witold Gombrowicz – ach, dopiero wtedy pękły złowrogie
czary, odnalazłem prawdziwego pana Jakuba! Znakomity styl, znakomity
– co najciekawsze – właśnie dlatego, że niezupełnie czysty. Jak świetnie
osadzone są w tej prozie germanizmy, jak się łączą w organiczną całość
słowa inteligenckie i ludowe i jak doskonale braki ogłady intelektualnej,
zamiast osłabiać wrażenie, czynią rzecz jeszcze bardziej świeżą, żywą
i prawdziwą. Okoliczności tej wizyty przedstawił Stanisław Kaszyński
w książce Nieznanym śladem Gombrowicza wydanej w 1991 r.
Żywa korespondencja Jakuba Wojciechowskiego z Tadeuszem
Boyem-Żeleńskim trwała do 1937 r. Ich relacje opisał Wiesław Rogowski w książce Zapomniana przyjaźń Boya opublikowanej w 1967 r.
W okresie okupacji pracując jako robotnik, Jakub Wojciechowski,
nadal pisał pamiętnik. Po wojnie współtworzył miejscowy komitet
Polskiej Partii Robotniczej, był członkiem Powiatowej Rady Narodowej w Szubinie. Utworzył w Barcinie bibliotekę; początkowo
mieściła się w jednym pomieszczeniu w przedszkolu. Przekazał jej 220
tomów ze swojego księgozbioru. Jego literacka sława nie wszystkich
w mieście cieszyła, nie podobało się, że odważnie krytykował porządki
w socjalistycznej ojczyźnie… Zmarginalizowany, chory na pylicę płuc,
przeszedł na rentę, podejmował dorywcze prace… Zmarł 17 czerwca
1958 r. Trzy tygodnie później zmarła jego żona Marianna. Pochowani
zostali we wspólnym grobie na cmentarzu w Barcinie.
Klasyk polski w bluzie robotniczej nie został zapomniany. W 1971
nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazało się dwutomowe wydanie Życiorysu własnego robotnika. O dziele i jego autorze ukazują
się artykuły naukowe oraz teksty popularyzujące postać laureata
Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury.
Życiorys własny robotnika był opracowywany scenicznie. W Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie w 1969 r. został przygotowany
spektakl Urodziłem się w małej wiosce w reżyserii Jerzego Perza;
tekst opracował Jerzy Mańkowski. Przedstawienie zostało przeniesione do Teatru Telewizji; telewizyjna premiera widowiska odbyła
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się 8 sierpnia 1969 r. Życiorys własny robotnika wystawił w Teatrze
Telewizji Tadeusz Malak; spektakl miał premierę 23 listopada 1975 r.
Filmowej adaptacji Życiorysu dokonał Andrzej Barański: premiera filmu
Kawalerskie życie na obczyźnie odbyła się 15 stycznia 1993 r.
Od 20 maja 1969 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin nosi
imię Jakuba Wojciechowskiego. Od 2013 r. Biblioteka zajmuje piękny
obiekt; jest znakomicie wyposażoną, nowoczesną placówką biblioteczną.
W 1988 r. odbyła się w Bibliotece sesja popularnonaukowa
poświęcona autorowi Życiorysu, wybito pamiątkowy medal z podobizną
Jakuba Wojciechowskiego. Medalem tym i dyplomem postanowiono
honorować osoby zasłużone dla kultury robotniczej.
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