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MAGAZYN MŁODEGO KRYTYKA KULTURY 

 

UWAGA PODRÓŻNIKU! 

 

Masz przed sobą drugie wydanie Przystanku Kultury. Tym 

razem zabierzemy Cię w podróż po najdalszych zakątkach 

kulturalnego życia Torunia. Niezależnie czy interesujesz się 

architekturą czy teatrem, na pewno znajdziesz coś dla siebie. 

W przedziałach zasiedli już m.in. Bryan Adams i  znany aktor 

toruńskiego teatru. Drzwi pociągu otworzą się na stacjach: 

architektura, teatr, Camerimage i dźwięk. Nasz pociąg nabiera 

tempa więc nie wahaj się ani sekundy. Wsiąść do pociągu byle 

jakiego – śpiewała Maryla Rodowicz. Nie wsiadaj 

do byle jakiego. Wsiądź do naszego kulturalnego Pendolino. 

Wersja rozszerzona naszej gazetki znajdzie się na: 

animacjakulturyumk.blogspot.com 

Redakcja

 

 

 

 

NOWOCZESNY GOTYK 

 

Jak w gotycką zabudowę wpisuje się nowy budy-

nek autorstwa hiszpańskiego architekta? Projekt 

jest innowacyjny i może wzbudzać kontrowersje. We wnę-

trzu zastosowano wiele ciekawych pod względem tech-

nicznym rozwiązań. A czy sama starówka gotowa 

jest na to, aby nowoczesność wkroczyła pełną parą w jej 

tradycyjny wygląd? 

 

Otwarcie Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki to nie-

wątpliwie duże wydarzenie w Toruniu. Budynek mogą-

cy pomieścić ponad tysiąc osób daje nowe możliwości i przy-

stosowany jest do organizowania widowisk na większą skalę. 

Od 12 grudnia przybywa do nas coraz więcej artystów. Ale jak 

sam obiekt pod względem architektonicznym odnajduje się 

na mapie Torunia? 

Centrum łączy ze sobą artystyczną, mocno plastycz-

ną, rzeźbiarską formę z nowoczesnymi i funkcjonalnymi roz-

wiązaniami technicznymi. Patrząc z zewnątrz nie sposób nie 

zauważyć konceptu modularności. Nad samym wyglądem 

można toczyć spory ściśle pod względem estetycznym, jednak 

nie można nie docenić pomysłowości w kwestii udogodnień dla 

widza. W sali głównej znajduje się podwieszany sufit, którego Wizualizacja na ścianie w Jordankach podczas koncertu  
Hey Unplugged. Fot. Anna Janicka. 
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wysokość można regulować (nawet do pięciu metrów), 

co zmienia całkowicie akustykę. Ściany w sali głównej i kame-

ralnej wyłożone są tak zwanym pikado – mieszanką cegły 

i betonu, która sprawia, że dźwięk bardziej się rozprzestrzenia. 

Jest to autorski pomysł Fernanda Menisa. Z kolei ściany 

w foyer zostały wykonane z wykorzystaniem tufu wulkaniczne-

go, który tłumi dźwięki tak, aby nie przedostawały się poza 

sale koncertowe. Cala maszyneria związana z wentylacją 

zazwyczaj umieszczona na dachu budynków, tutaj schowana 

jest pod ziemią. Po pierwsze dlatego, że architekt od początku 

chciał, żeby budynek ładnie wyglądał nawet z lotu ptaka. 

Po drugie tworzy to dodatkową przestrzeń do wykorzystania 

na dachu. Wnętrza przystosowane są do koncertów siedzą-

cych, ale w każdej jest możliwość zdemontowania foteli i wtedy 

powstaje płaska powierzchnia. Dwie sąsiadujące ze sobą sale 

można w każdej chwili połączyć w jedną za sprawą przesuwa-

nej ściany. Do tej pory większość budowli w obrębie starego 

miasta projektowano tak, aby tworzyły spójną całość. Sam 

budynek nie przeczy całkowicie tej koncepcji. Autor projektu 

chciał stworzyć budowlę nowoczesną, jednak nawiązującą 

do gotyckiej tradycji Torunia. Futurystyczne moduły pokryte 

zostały zatem czerwoną kostką, charakterystyczną dla tego 

okresu w architekturze. 

Makieta Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki 

znalazła się na wystawie „Przełom / Architektura w Polsce 

po 1989 roku”, wśród dwudziestu czterech innych najważniej-

szych budynków, powstałych po upadku komunizmu. Całość 

można było oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej w Toru-

niu. Jako kryterium doboru projektów twórcy zestawienia (Mie-

sięcznik Architektura Murator) przyjęli tytułowy przełom, tutaj 

przejawiający się w architekturze. Architekci docenili zamysł 

Fernanda Menisa, który, jak twierdzi, chciał aby budynek był 

częścią krajobrazu, jak gdyby powstał w wyniku procesów 

geologicznych. Autor projektu Jordanek uważa, że właśnie taki 

wygląd budynku skłania do refleksji, niepokoi i inspiruje. Potrafi 

przez to nawiązać dialog z widzem. 

Aby zweryfikować zachwyt architektów na temat pro-

jektu, należałoby poznać zdanie tych, dla których ten budynek 

powstał, czyli mieszkańców Torunia. Anna Janicka z obsługi 

widzów, która oprowadzała wycieczki po wnętrzach budynku 

jeszcze przed jego otwarciem, zdradziła, co miała okazję usły-

szeć od zwiedzających na temat architektury Jordanek. „Wiele 

osób twierdziło, że budynek swoim nowoczesnym wyglądem 

w ogóle nie pasuje do gotyckiej starówki, a w środku sprawia 

wrażenie niedokończonego za sprawą dużej ilości niepomalo-

wanych betonowych ścian. Doceniana była natomiast akustyka 

miejsca, oryginalność i fakt, że w końcu Toruńska Orkiestra 

Symfoniczna ma idealne miejsce do grania. Młodsi zwiedzają-

cy zwrócili większą uwagę na scenę plenerową, gdzie jest 

miejsce dla trzech tysięcy osób. Z pojedynczych gło-

sów pamiętam pana, któremu miejsce kojarzyło się z jaskinią. 

Nigdy nie zapomnę też pani, która uznała miejsce za obrzydli-

we, a gdy odparłam jej, że różne są gusta, ta skwitowała całą 

rozmowę zdaniem, że gust albo się ma albo nie ma.’’ – opo-

wiada Anna Janicka. 

 Czy budynek jest ładny czy nie – można się spierać. 

Jednak niewątpliwie dobrze się stało, że Toruń w końcu 

ma miejsce, gdzie mogą odbywać się wydarzenia na większą 

skalę. Życzymy sobie tylko, aby Jordanki dostarczały nam jak 

najczęściej kulturalnych emocji. 

Patrycja Kuźba

 

 

 

 

 

MUZYCZNA ODSŁONA ŻYCIA 

 

Zaskakująca forma, nietypowe instrumenty w roli rekwizy-

tów oraz przerysowane postaci – to możemy obejrzeć 

w nowym muzycznym spektaklu toruńskiego teatru.  

 

Nieskończona historia jest kolejną premierą zaprezentowaną 

w Teatrze im. Wilama Horzycy w tym sezonie. Spektakl wyre-

żyserowała Małgorzata Warsicka znana wcześniej toruńskiej 

publiczności z festiwalu Pierwszy Kontakt 2015, z Jakobi 

i Leidental (otrzymała za niego nagrodę Najlepszy De-

biut Reżyserski).  

Reżyserka skupia się na problemie codzienności ludzi 

mieszkających obok siebie. Dzień w dzień mijają się, chodzą 

razem do kościoła, odwiedzają nawzajem i plotkują, lecz jedno 

wydarzenie burzy ich spokój i skłania do refleksji nad sprawa-

mi, na które wcześniej nie mieli lub nie chcieli mieć czasu. 

Ujrzeć możemy między innymi niezdecydowaną nastolatkę, 

która nie wie jak będzie wyglądało jej życie, ciągle kłócące się 
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ze sobą młode małżeństwo, kobietę w ciąży tęskniącą za bli-

skością czy starszą panią chodzącą codziennie do kościoła. 

Doceniana za wrażliwość muzyczną Warsicka nie zawiodła 

publiczności i stworzyła wraz z kompozytorem (Karo-

lem Nepelskim) spektakl, którego największym atutem jest 

właśnie opracowanie muzyczne. Wkomponowany w historię 

Artura Pałygi chór nadaje całości kształt i rytm na podobień-

stwo starożytnych dramatów greckich. Jednocześnie wraz 

z przewodnikiem (Bartosz Woźny) objaśnia i komentu-

je widzom świat przedstawiony. Warto docenić aktorów 

za wykonanie pieśni. Nie tylko meloman da się porwać pięk-

nym oratoriom oraz prostym melodiom kościelnym rozbrzmie-

wających w sali głównej teatru. Mistrz chóru jest tu postacią 

najważniejszą. Jest on dyrygentem całej akcji, decyduje 

o rytmie i czasie śpiewów chóru, wdaje się w dialog z innymi 

postaciami, a nawet pozwala sobie na zgryźliwe i często szy-

dercze komentarze podczas monologów reszty bohaterów. 

Nietuzinkowy frak przewodnika przyciąga dodatkowo uwagę 

widza. Dzięki niemu przewodnik chóru ciągle wyróżnia się 

na scenie.  

Monologi bohaterów przeplatane ze śpiewami chóru 

tworzą całość dzieła. Recytujące je wyraziste jednostki 

to kolejny z atutów tego spektaklu. Tomasz Mycan stworzył 

barwną kreację mężczyzny, którym rządzą jego natręctwa 

związane z zakupami i liczbami. W dowcipnym monologu 

zawarł on zdenerwowanie, jak i ekscytację towarzyszą-

ce codziennym wyjściom do sklepu. Nie można tu także nie 

zauważyć pary prowadzącej zakład pogrzebowy. Duet stwo-

rzony przez Annę Magalską-Milczarczyk oraz Jarosława Fel-

czykowskiego jest przerysowanym obrazem dwojga ludzi żyją-

cych ze sobą od wielu lat, a jednocześnie nierozumiejących 

siebie nawzajem.  

Nie wszystkie zabiegi w spektaklu Warsickiejsą 

do końca jasne dla widza. Na przykład nieustanna obecność 

zjawy Wiktorii Dworniczek w tle akcji lub choreografia reszty 

aktorów podczas monologów. Jednak wyraźny i często nieo-

czywisty dialog pomiędzy postaciami angażuje widza w fabułę.  

Dowcip i absurd przeplatają się tu z powagą tematu 

jakim jest śmierć. Estetyczny blask wraz z dodatkowymi zabie-

gami dźwiękowymi (użycie radia jako rekwizytu) oraz wizual-

nymi nadają lekkości dziełu. Warto pójść na ten spektakl nie 

tylko by zastanowić się nad swoją codziennością, ale także 

by zachwycić się muzyczną formą całości.  

Małgorzata Müllert 

 

Bartosz Woźny. Fot. Wojtek Szabelski 
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JESTEM BRAKIEM POSTACI 

 

„Poruszające. Aktualne. Wstrząsające. Śmieszne. 

Mroczne” – cytuję. Czego to dotyczy? Dramatu Próby w jej 

życiu, jego głównej bohaterki, a może tego kim jest każdy 

z nas?  

 

„Szumy w kulisach” to cykl wydarzeń artystycznych, które 

od września ubiegłego roku organizowane są przez Teatr 

im. Wilama Horzycy. Dotychczasowe spotkania to czytania 

performatywne. Tak jak w poprzednim paśmie, „Dramat 

XXI wieku – Nowy Wspaniały Świat?”, prezentowane 

są dramaty, ale oprócz tego poezja, proza i reportaże. 

11 stycznia aktorzy, Maria Kierzkowska, Julia Sobiesiak, Niko 

Niakas i Maciej Raniszewski, zaprezentowali Próby w jej życiu 

Martina Crimpa w reżyserii Katarzyna Szyngiery. 

Dramat rozpoczyna się spisanymi nagraniami 

na pocztę głosową. Wyrwane z kontekstu zdania z pozoru nie 

mają z sobą nic wspólnego. Łączy je jednak adresatka, Anna. 

Wiadomości te tworzą pierwszy scenariusz, a pojedyncze frazy 

nawiązują do pozostałych szesnastu scen. Razem 

siedemnaście scenariuszy tworzonych przez różnych ludzi. 

Rodziców, krytyków sztuki, teściową, sprzedawcę aut, ofiary. 

Gdzie w tym wszystkim jest Anna?  Wyłącznie w ich słowach. 

Jest projekcją ich myśli, kreacją utkaną z niekiedy sprzecznych 

informacji. Jest matką, samobójczynią, żoną, gwiazdą porno, 

artystką, terrorystką, samochodem, dziewczyną z sąsiedztwa. 

Jak wynika z przytaczanych słów Anny, jest też brakiem 

postaci. W każdym wcieleniu przepełniona jest złością 

i gniewem. Sprzeciwia się systemowi, politycznym grom oraz 

okrutnej, bezmyślnej i uderzającej w godność człowieka 

wojnie. Z drugiej strony natomiast staje do walki przeciwko 

wszystkim. Historia wyłaniająca się z scenariuszy, jest bardzo 

uniwersalna, aktualna w każdym miejscu i czasie. 

Widzowie wchodząc na Scenę na Zapleczu, zobaczyli 

cztery osoby siedzące przy jednym stole, na którym leżało 

kilka książek oraz teksty dramatu. Każdy z aktorów trzymał 

przed swoją twarzą kartkę z wizerunkiem tej samej kobiety. 

Niewyróżniającej się, o pospolitej urodzie, bez żadnych 

znaków szczególnych. Gdy prostokątne maski zostały 

odłożone na stół, rozległ się głos automatycznej sekretarki.  

Aktorzy prezentując poszczególne scenariusze, 

korzystali z różnych technik. Julia Sobiesiak stojąc na stole 

rapowała scenariusz piąty Kamera cię kocha, a Maciej 

Raniszewski śpiewał melancholijnie przez mikrofon scenariusz 

czternasty Dziewczyna z sąsiedztwa. Interesującą sceną była 

także reklama Anny–samochodu. Niko Niakas wypowiadał 

dostojnie informacje o aucie w języku greckim, a Maciej 

Raniszewskim tłumaczył je tonem w stylu telezakupów. Warto 

zaznaczyć, że opisywane parametry nie dotyczyły tylko 

szybkości czy pojemności silnika, ale także tego, że w Annie 

nie ma miejsca dla osób niepełnosprawnych, Cyganów, 

Turków czy Żydów. 

Martin Crimp w Próbach w jej życiu stosuje wiele 

powtórzeń, cytowań, wyliczeń i aluzji do rzeczywistych 

wydarzeń. Formy te podkreślono i zróżnicowano, dzięki użytym 

podczas czytania zabiegom: korzystaniu z mikrofonów, 

budowaniu kontrastów między tekstem a sposobem jego 

wypowiadania, śpiewanym scenom. Pomimo tego to tekst 

pozostał najważniejszy. Uwypuklono w ten sposób problemy 

poruszane przez autora dramatu, które dotyczą niemal 

każdego człowieka. W tak skonstruowanym świecie, musi 

on nieustannie poszukiwać samego siebie. Niestety, bardzo 

często skazany jest na porażkę. 

CZYM JEST CZYTANIE 

PERFORMATYWNE? 

 

Czytanie performatywne wydobywa i uwypukla 

czynność, jaką jest czytanie samo w sobie. Działanie takie 

jest sprawcze, to znaczy, że ma określony cel oraz skutek. 

Dobrze, jeśli wywołana zostaje na przykład zmiana społecz-

na, ale zasadę tą wyraźnie widać chociażby w sposobie 

działania teatru jako instytucji. Nie chodzi tylko o popularyza-

cję dramatów, ale przede wszystkim ich testowanie oraz 

budowanie relacji z widzami, także tymi nowymi. 

Tekst zawsze jest poddany interpretacji, jednak 

podczas czytania performatywnego wygląda to zupełnie 

inaczej niż w przypadku wystawiania spektaklu. Bardzo wiele 

zależy od intonacji i mimiki, ponieważ gest jest ograniczony 

przez specyfikę czytania. Musi być ono płynne, więc pozycja 

performera najczęściej jest statyczna. 

Czytanie performatywne jest powrotem do kultury 

oralnej, w tekście czytanym bowiem najważniejsze są słowa. 

Dlatego też podczas takich zdarzeń w budynku teatru, sce-

nografia jest bardzo skromna lub w ogóle jej nie ma. Charak-

terystyczne dla tej odnowy dramaturgii jest również działanie 

dźwiękiem, takie jak muzyka grana na żywo czy wyśpiewy-

wanie niektórych części. 
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Czy reżyserce czytania performatywnego oraz 

aktorom udało się odpowiedzieć na pytanie postawione przez 

Martina Crimpa? Według Macieja Raniszewskiego, z którym 

miałam przyjemność rozmawiać, pod życiorysem głównej 

bohaterki dramatu mogłoby podpisać się tysiące różnych osób. 

W takim wypadku można powiedzieć, że każdy z nas jest 

Anną. Ale czy na pewno jest to zadowalająca odpowiedź? 

Magda Jaworska 

 

RAZ POLICJANT, RAZ WARIAT 

 

O terroryzmie, ulubionych rolach, fortelu bezpieczeństwa 

i wielu, wielu innych, z Maciejem Raniszewskim, aktorem 

Teatru im. Wilama Horzycy, rozmawia Magda Jaworska. 

 

Według Andrzeja Kuleja, który recenzował spektakl Próby 

w jej życiu w reżyserii Piotra Ratajczaka (Teatr Mały             

w Szczecinie), „tematem dramatu jest zepsucie i fasado-

wość współczesnego świata, poszukiwanie tożsamości          

i problemy z odróżnieniem świata realnego od medialnej 

kreacji”. A o czym mówi dramat Martina Crimpa według 

Pana? 

 

Crimp napisał Próby w jej życiu pod koniec lat 90., kiedy koń-

czyła się wojna na Bałkanach. Dla ówczesnej Unii Europejskiej 

była ona powodem do dużego wstydu, ponieważ została roz-

myślnie zignorowana. Żadne państwo europejskie tam nie 

zainterweniowało. Ten dramat w jakiś sposób nawiązuje        

do wydarzeń z tamtego okresu, do aktów terroru, których  

dokonywano w Europie w tamtych czasach. Zresztą ciężko 

powiedzieć o jakimś jednym wątku opisanym w szczątkowej 

fabule dramatu. Crimp tak naprawdę porusza ich kilka, a Anna, 

główna bohaterka, jest trochę takim archetypem terrorysty.  

Dla mnie osobiście ten tekst przedstawia to jak rodzi się rady-

kalizm, fanatyzm, jakiego typu ludzie, jakiego typu zdarzenia 

doprowadzają do powstawania czegoś takiego jak terroryzm, 

do powstawania bardzo skrajnych poglądów, które pchają           

w końcu człowieka do bardzo skrajnych czynów, do zabijania 

innych ludzi. Także całe otoczenie, również medialne, w pew-

nym sensie sprzyja powstawaniu terroru. Wystarczy spojrzeć 

jak wygląda przeciętny portal informacyjny. W większości       

są  to informacje o śmierci, morderstwach, wybuchach bomb 

czy najazdach. Można dojść do wniosku, że receptą na roz-

wiązanie wielu dzisiejszych światowych problemów jest prze-

moc. I, moim zdaniem, ten tekst o tym traktuje.  

 

 

Czy myśli Pan, że jest on aktualny także w kontekście 

zdarzeń, do których dochodzi w dzisiejszej Europie? 

 

Ten tekst jest bardzo aktualny. Na tym polega jego siła,          

że będzie aktualny jeszcze przez najbliższe stulecie, jak i nie 

dłużej, niestety. Opowiada o sytuacjach uniwersalnych, które 

dzieją się na całym świecie. Przerażające jest to, że to się 

znowu dzieje w Europie, niemal w obrębie naszych granic. 

Jakaś część globalnej wioski próbuje zwrócić uwagę na swoje 

problemy w ten sposób, mordując innych ludzi, bo wiedzą,         

że dopiero wtedy media się tym zainteresują i dzięki temu 

przebiją się do szerszej świadomości. Przerażające jest               

to, że tworzymy kulturę terroru i przemocy, ale to się po prostu         

dobrze sprzedaje. 

 

Zgadza się, w dramacie nawet Anna-samochód jest prze-

pełniona nienawiścią, właściwie do wszystkich. Powiedział 

Pan, że Anna jest właśnie takim archetypem terrorysty,        

a ja na stronie internetowej Teatru przeczytałam o niej,        

że „jest doprowadzonym do absurdu everymanem -                       

- postacią niemożliwą, nierealną”. Jakby się Pan do tego 

ustosunkował? Czy ona rzeczywiście jest taka niemożliwa          

i nierealna? 

 

Wydaje mi się, że jej niemożliwość polega na jej wielowymia-

rowości. Anna jest postacią, która osobiście nie występuje       

w dramacie. Crimp ujął ją w wypowiedziach wielu różnych 

osób, których nie znamy, które mogą być kimkolwiek. Zawsze 

jest ona projekcją czyichś wyobrażeń, składową szczątkowych 

informacji, które ktoś na jej temat posiada. Być może to tworzy 

jej niemożność istnienia. Ona nie jest postacią cielesną, istnie-

Maciej Raniszewski. Fot. Magda Jaworska 
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je tylko w sferze domniemań, dociekań, wspomnień innych 

ludzi. Zawsze, jeżeli kogoś wspominamy, to postać tej osoby 

zostaje w jakiś sposób zmieniona przez to, w jakim charakte-

rze, w jakim kontekście o niej myślimy. Być może to jest siła, 

która sprawia, że postać Anny jest niemożliwa. Przez to łatwo 

jest się z nią w pewien sposób identyfikować. Pod jej życiory-

sem, pod tymi poszukiwaniami, które koniec końców prowadzą 

ją do tak skrajnych czynów, mogłoby się podpisać tysiące 

różnych osób. 

 

W scenie, w której Pan śpiewa i wymienia, kim Anna może 

być, jest ona nawet nazwana dziewczyną z sąsiedztwa.       

A kim właściwie jest Pan w tej scenie?  

 

Powiem wprost, nie ustalaliśmy tego, kim ja tam jestem. Bar-

dziej skupiliśmy się na formie, w której chcielibyśmy to sprze-

dać. Materia tekstu Crimpa jest bardzo ciężka, ponieważ bar-

dzo mało w niej miejsca na humor, a jeżeli już, to tylko taki 

bardzo czarny. Postanowiliśmy odciążyć to czytanie właśnie 

tego rodzaju formą, nawiązując do parapolitycznych pieśni 

bardów wszelkiego rodzaju, takich jak Nick Cave czy Tom 

Waits. W tej scenie podkładem był utwór Leonarda Cohena, 

Suzanne. Ci artyści w czasach swojej młodości bardzo anga-

żowali się politycznie, ich teksty często miały charakter poli-

tyczny, dotyczyły różnych konfliktów zbrojnych, i dlatego też 

miały swoją specyficzną charakterystykę. Wszystkie były         

w formie podobne do siebie, na poły wyrecytowane, wypowie-

dziane. Ten tekst nie zawsze się rymował, był za to wychrypia-

ły. Podczas słuchania tych piosenek miało się wrażenie suro-

wości i chcieliśmy taki efekt mniej więcej tutaj uzyskać.           

Właśnie takiej chropowatości, jednolitości, ale przez to swego 

rodzaju mantry. Zresztą ta piosenka Cohena bardzo dobrze się 

do tego nadaje, bo cały utwór ułożony został na kilku dźwię-

kach. To zapętlona melodia z tekstem, który się rozciąga, 

jedna fraza za drugą. Czegoś takiego właśnie poszukiwaliśmy 

podczas tworzenia tej sceny. 

 

W Próbach w jej życiu każdy z aktorów gra różne postaci, 

czy tak jak Pan mówi, przybiera różne formy. Jak się budu-

je taką rolę, kiedy trzeba korzystać z różnych form              

i tak naprawdę gra się różne osoby? 

 

Poprzez założenia. Nie mówiliśmy o konkretnych osobach, 

przynajmniej przy tym tekście tak było. Nie budowaliśmy niczy-

jej historii, ani nie tworzyliśmy opisów postaci, które mogliby-

śmy zagrać. Bardziej chodziło nam o umiejscowienie  scen,          

z których ten dramat się składa, w jakimś konkretnym kontek-

ście. I tak sobie myśleliśmy, że cały ten tekst Crimpa jest  

podany w formie reportażu na temat Anny, w formie zapisu 

burzy mózgów, która mogła się odbyć w redakcji jakiegoś 

dziennika zaraz po tym, jak Anna dokonuje zamachu terrory-

stycznego. Ta forma gdzieniegdzie jest delikatnie publicy-

styczną, chwilami jest to opowiadanie. Naszym głównym           

tropem było znalezienie kontekstu ludzi, których postać Anny 

mogłaby po prostu zainteresować, którzy mogliby sobie o niej 

opowiadać i na jej temat dyskutować. 

 

Jaka jest w ogóle różnica między pracą nad takim czyta-

niem performatywnym, a spektaklem? 

 

Oczywiście, praca się różni, bo forma jest różna. To, do czego 

dążymy, ma inne rozmiary w obu przypadkach. Czytanie          

tekstu ma na celu tylko prezentację treści zawartej w drama-

cie, nie ma aż tyle miejsca na interpretację, od tego już jest 

scena. Natomiast czytanie, moim zdaniem, ma tylko nakreślić 

pewien problem zawarty w tekście i dać znak pewnej drogi, 

którą reżyser wraz z aktorami chcieliby ewentualnie przyjąć, 

gdyby doszło do realizacji takiego utworu w pełnym wymiarze. 

Wiadomo, czas pracy nad takim tekstem jest nieporównywal-

nie krótszy i tak naprawdę człowiek się tylko ślizga po jego 

powierzchni. Jakieś założenia podstawowe trzeba sobie przy-

jąć, ale tak naprawdę jest to prezentacja pierwszych wrażeń 

po odczytaniu tekstu, co ten tekst ze mną robi, kiedy słyszę        

go po raz pierwszy. Głębiej się po prostu zejść nie                

da, bo nie ma czasu na analizę. 

 

Podczas czytania zdarzył się drobny wypadek. Na stole, 

przy którym aktorzy czytali dramat, na którym leżały 

książki oraz teksty, rozlała się woda. Sytuację trzeba było 

ratować - to się udało, a widzowie zareagowali oklaskami. 

Chciałam zapytać, czy kiedy dzieją się takie rzeczy          

na scenie, można wybrnąć z sytuacji i wkomponować             

to w czytanie czy spektakl?  

 

Oczywiście, że tak. 

 

Widziałam taki przykład w Minach polskich. Na scenie był 

grany akurat fragment z Bogusławskiego z Mirosławą 

Sobik i Arkadiuszem Walesiakiem. W krótkim momencie 

ciszy, komuś na widowni zadzwonił telefon. Mirosława 

Sobik tak wymownie spojrzała w tamtą stronę, to było 
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cudowne i idealnie wgrywało się w całą estetykę tej sceny. 

A Panu się coś takiego zdarzyło? 

 

Nie pamiętam, pewnie kiedyś tak… Ale raz byłem świadkiem 

niesamowitego zdarzenia. To nie zdarzyło się mnie, tylko  

mojemu koledze na jednym z egzaminów w szkole teatralnej. 

Mówiliśmy tekst w całości napisany ośmiozgłoskowcem.          

Ten nagle zapomniał fragmentu tekstu i jakimś cudem, te kilka 

linijek, których zapomniał, zaimprowizował, też ośmiozgło-

skowcem. Wszystko się zgadzało, choć do dziś nie wiem jak  

to zrobił. To chyba stres, adrenalina w jakiś sposób mu pomo-

gły, w każdym razie mu się udało.  

 

W jakim typie postaci czuje się Pan najlepiej, jakie role 

najbardziej lubi Pan grać? 

 

Wariatów, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Mam wrażenie, 

że większość aktorów lubi grać wariatów, bo to nie jest aż tak 

trudne, jakby się mogło wydawać, przynajmniej ja tak uważam. 

Kiedyś w szkole teatralnej jeden z pedagogów powiedział          

mi właśnie: „Ty będziesz całe życia grał albo policjantów albo 

wariatów”. I rzeczywiście, jak do tej pory gram głównie         

albo wariatów albo policjantów.  

 

                                                                                                           

A która z Pańskich ról w Teatrze Horzycy, jak dotąd,           

jest Pańską ulubioną? Nad którą Panu się najlepiej praco-

wało? 

 

Często jest tak, że rolę, którą się gra, jako tą ulubioną,         

postrzega się przez pryzmat pracy, która była do wykonania 

nad danym spektaklem. To znaczy, jeśli praca nad stworze-

niem danej roli była fajna, to wtedy ta rola wydaje najfajniejsza, 

bo najwięcej się z niej udało wydusić. Ciężko jest mi powie-

dzieć o takiej jednej konkretnej roli, która jest najbardziej          

ulubioną, ale na pewno bardzo lubię grać Sherwooda w Kan-

sas. Praca nad tą postacią była fantastyczna. Marcin Wierz-

chowski, reżyser tego spektaklu, w bardzo ciekawy sposób 

podchodzi do całego procesu tworzenia roli u aktora. Lubię 

także rolę Roberta w Bramach raju. Krzysztof Rekowski daje 

bardzo dużo wolności aktorowi w tworzeniu, potrafi mu zaufać, 

a jednocześnie określić mu bardzo jasno ramy, w których  

powinien działać. I pierwsza rola, którą miałem okazję zagrać 

w Teatrze Horzycy, czyli Tibi w Królowej ciast. Ta rola była 

bardzo dużym wyzwaniem. Mam wrażenie, że była bardzo 

daleko ode mnie, może nie tyle emocjonalnie, co fizycznie. 

Dzięki Uli Kijak (reżyseria) i Ani Jankowskiej (ruch sceniczny) 

udało mi się przekroczyć pewne bariery, które one mi też  

postawiły. Te trzy role najlepiej wspominam i najlepiej                 

mi się je gra. 

Maria Kierzkowska, Maciej Raniszewski, Julia Sobiesiak i Niko Niakas podczas czytania dramatu Martina Crimpa. Fot. Wojtek Szabelski. 
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Wróćmy jeszcze do Kansas. Słyszałam, że ten spektakl 

powstawał przy pomocy techniki improwizacji… 

 

W zasadzie tylko przy pomocy tej techniki. Marcin Wierzchow-

ski przyjechał do nas z pewną ideą, jak ten spektakl zrobić            

i o czym on mógłby być. Marcin korzysta z bardzo ciekawej 

metody, którą wymyślił (i cały czas na niej pracuje) Mike Lee, 

tylko że jego żywiołem jest kamera, a tutaj tym żywiołem jest 

teatr. Reżyser poprosił nas o to, żebyśmy pomyśleli sobie       

o pięciu osobach z naszego otoczenia, bliższego bądź dalsze-

go, maksymalnie siedem lat starszych lub młodszych,                 

i mu o nich opowiedzieli. Jacy to są ludzie, kim oni są, czym 

oni nas zafascynowali, albo jakąś historię z nimi związaną.               

Na podstawie naszych opowiadań Marcin wybierał jedną oso-

bę i na bazie tego, co o niej wiemy, zaczynaliśmy sobie two-

rzyć postać, czyli, że tak powiem, braliśmy z otoczenia,                  

z naszych doświadczeń, myśli, emocji związanych z konkret-

nym człowiekiem. To wbrew pozorom bardzo ułatwia sprawę, 

bo wtedy mamy otwarty dostęp do pewnych rejonów emocjo-

nalnych, pewnych przeżyć i możemy sobie z tego czerpać 

podczas improwizacji, która bazuje tylko i wyłącznie na zało-

żeniach danych przez reżysera i na tym, co aktor sobie pomy-

śli, poczuje, i w którą stroną go pociągnie. 

 

A która rola była dla Pana największym wyzwaniem?          

Czy to był właśnie Tibi? 

 

Tak mi się wydaje. Z tych dotychczasowych ról to było chyba 

największe wyzwanie. 

 

Tylko ze względu na te różnice fizyczne czy coś jeszcze? 

 

To też była pierwsza moja rola w Teatrze Horzycy, więc             

mi po prostu bardzo zależało. Nie czułem się jeszcze tak pew-

nie. Nie znałem dobrze zespołu, ale akurat ta strefa szybko 

została oswojona. Zespół w Horzycy mamy fantastyczny i to są 

ludzie, którzy dali mi od razu na wejście ogromne wsparcie.       

Z partnerowaniem na scenie nie było żadnych problemów,        

ale to było też pierwsze zetknięcie z bardzo szybką formą 

pracy, bo mieliśmy na ten spektakl raptem dwa, dwa i pół mie-

siąca. Do tej pory w szkole teatralnej na zrobienie roli miało się 

pięć miesięcy, bo tyle trwał jeden semestr, więc komfort tego 

tworzenia był bardzo duży. Tutaj nagle ten czas skrócił się       

o ponad połowę i ta intensywność pracy nad tą konkretną rolą 

była strasznie duża, więc presja też automatycznie była więk-

sza. A poza tym sama ta postać, jak i dramat był bardzo ciężki. 

Wszystko to złożyło się na to, że praca nad tą rolą była naj-

cięższa, jeżeli chodzi o tworzenie roli. 

 

Jak ważna jest dla aktora świadomość ciała? Chodzi         

o sytuacje, gdy trzeba zagrać kogoś, kto fizycznie od nas 

odstaje, tak jak Tibi od Pana, bądź też trzeba zagrać scenę 

taką jak w Bramach raju, kiedy Pan śpiewał, czy raczej 

wykrzyczał piosenkę przewodnią, sypiąc piaskiem            

dookoła.  

 

Ogromnie. Nie wyobrażam sobie jak aktor, który ma słabą 

świadomość ciała lub nie ma jej w ogóle, może wyjść na sce-

nę. Ciało, przynajmniej dla mnie, to taki fortel bezpieczeństwa, 

gdy w głowie pojawi się pustka. Jeśli nie ma się dostępu          

do pewnych sfer emocjonalnych, intelektualnych i tak dalej,           

to ciało jest takim narzędziem, do którego zawsze można się 

odwołać, i za którym zawsze można pójść. Można pomyśleć        

o jakimś rodzaju ruchu, można go wypróbować, zacząć ska-

kać, biegać, robić cokolwiek, i przez ten ruch zaczynają nam 

się uruchamiać w głowie sfery, o których być może dotąd  

nawet nie wiedzieliśmy. Poza tym świadomość ciała daje nam 

tak naprawdę jakość ruchu na scenie i postaci, którą tworzy-

my. Jeżeli nasze wnętrze nie jest w jakiś sposób połączone         

z tym jak fizycznie reagujemy, to na scenie od razu będzie 

widoczny dysonans. Widz od razu wyczuje jakieś kłamstwo. 

Dla niektórych ta świadomość ciała jest naturalna. Dla mnie 

kimś takim jest na przykład Dawid Ogrodnik. To człowiek, który 

ma tak połączone to wnętrze, tą emocjonalność, z tym co robi, 

ze swoją fizycznością, że jest niesamowity. Zresztą pokazał         

to chociażby w Chce się żyć. On jest w tej roli niepełnospraw-

nego tak bardzo przekonujący, bo właśnie ma tą świadomość 

ciała. To nie jest tak, że on gra. Mamy wrażenie, że on jest         

tą postacią. To właśnie daje świadomość ciała między innymi. 

 

A można się tej świadomości wyuczyć? 

 

Tak, można, aczkolwiek im dalej od tego jesteśmy, to ten pro-

ces będzie dłuższy i bardziej uciążliwy. To jest jedną z tych 

rzeczy, które dała mi szkoła teatralna. Dzięki niej mogłem       

tą swoją świadomość ciała poszerzyć. 

 

Czy jest taki reżyser, bądź aktor, który jest dla Pana auto-

rytetem, który Pana inspiruje w pracy? 

 

Jeżeli miałbym się powołać na świat aktorski, to byłby to Da-

niel Day-Lewis. Większość aktorów bazuje na tym, jakim       
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Autorki projektu z Rafałem Kołackim. Fot. Magda Jaworska. 

się jest i sprzedaje różne warianty siebie w ten sposób,               

a Daniel Day-Lewis jest aktorem bardzo mocno postaciującym, 

podobnie jak na przykład Leonardo DiCaprio. Mam wrażenie, 

że takich aktorów jest najmniej, bo to jest wielka umiejętność. 

To są aktorzy, którzy są bardzo mocno kreacyjni i potrafią           

się zmieniać, wręcz mutują te postacie. Niezwykłe jest to, jak 

głęboko potrafią w to wejść. Jeżeli chodzi o świat reżyserski,  

to zawsze i nieodmiennie fascynował mnie David Lynch,             

bo to jest człowiek, który jest daleko od wszystkiego, co znane         

w filmie do tej pory. On ma totalnie swój świat i potrafi o tym 

ciekawie mówić. Odnoszę wrażenie, że to jest facet, który 

jeżeli nie ma aktualnie czegoś w głowie, to nie siada do pracy. 

Robi to dopiero wtedy, gdy naprawdę poczuje, że coś           

jest warte tego, żeby się wyrwać na zewnątrz. 

 

Czym się różni gra na scenie od pracy przed kamerą?         

Bo brał Pan udział też w takich projektach. 

 

Taka praca bardzo się różni. Na scenie, jeżeli już dochodzimy 

do tej formy finałowej, czyli grania spektaklu, to trzeba wyjść        

i grać, nie ma już miejsca na zastanawianie się, na błędy, na 

kombinowanie i tak dalej. Dlatego teatr wymaga ogromnej 

dyscypliny. Jeśli chodzi o ten aspekt, to przed kamerą jest 

trochę łatwiej. Jest tam jednak miejsce na błąd, bo ujęcie zaw-

sze można powtórzyć. Oprócz tego środki aktorskie, jakimi        

się operuje na scenie i przed kamerą są zupełnie inne.            

Scena wymaga często o wiele szerszego gestu, mówienia       

na innych rejestrach, mówienia o wiele bardziej wyraźnego. 

Zresztą często aktorzy, którzy głównie pracują w teatrze           

i nagle stają przed kamerą, mają ten problem, że zaczynają 

zbyt wyraźnie mówić czy za dużo grać. Na scenie, na żywo 

sprawdza się to świetnie, ale kamera nie znosi przesady, 

oczywiście jeżeli mówimy o takim realistycznym graniu, bo są 

też formy,  w których takie „nadgrywanie” jest wręcz pożądane. 

 

Jak to się stało, że został Pan aktorem? To spełnione 

dziecięce marzenie? 

 

Nie, kompletnie nie. Zdając na studia w ogóle nie myślałem, 

żeby pójść na aktorstwo. Interesowałem się teatrem, ale tylko 

jako formą wyrazu w sztuce. Jak poszedłem już na studia,         

a była to geografia na Uniwersytecie Warszawskim, to wtedy 

poznałem ludzi z Teatru Akademickiego UW. Bardzo               

się zaprzyjaźniliśmy i zaczęliśmy tworzyć razem różne rzeczy. 

Po dwóch latach wiedziałem, że geografia to nie jest to.             

To był błąd i nie wiedziałem wtedy za bardzo, co z tym zrobić, 

a przyjaciele dali mi radę: spróbuj zdawać do szkoły teatralnej. 

Spróbowałem, za pierwszym razem się nie udało. Pewnie          

też dlatego, że nigdy wcześniej nie byłem na scenie. Pamię-

tam, że jak wszedłem na drugi etap w Krakowie i zobaczyłem 

Profesora Krzysztofa Globisza, Annę Dymną, Jerzego Trelę,  

to krew odpłynęła mi z twarzy i nie mogłem wypowiedzieć 

słowa. Przez następny rok się przygotowywałem i za drugim 

razem się udało. 

Rozmawiała Magda Jaworska

 

 

 

DŹWIĘK I SŁOWO 

 

Co jest ważniejsze: „słowo czy dźwięk”? – pyta sześć 

studentek V roku kulturoznawstwa specjalizacji Animacja 

Kultury. Pytanie to stanowi punkt wyjścia ich wspólnego 

projektu, w którym odsłaniają rzecz niezwykłą, a niemal 

niedostrzegalną – słowa-dźwięki zapisane w przestrzeni 

budynku wydziału, w którym studiują.  

 

Słowo czy dźwięk? to podstawowe pytanie projektu, w ramach 

którego zostały przygotowane trzy instalacje dźwięko-

we, poświęcone wybranym pomysłom. Autorki oraz sprawujący 
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nad projektem opiekę merytoryczną Rafał Kołacki, zaprezen-

towali swoje prace podczas zorganizowanego z tej okazji wer-

nisażu. Jako pierwszą pokazano instalację dźwiękową Magda-

leny Śramy i Magdy Jaworskiej pt. To make a Maius poem. 

Praca ta − inspirowana powstałą w latach 20. XX wieku literac-

ką techniką Cut-up’u, wzbogaconą następnie przez Briona 

Gysina oraz Iana Summerville’a o nowe motywy – zawiera 

dźwiękowe kombinacje zdań studentów Wydziału Filologicz-

nego Collegium Maius, zbierane w tzw. Maiusowym „Pozytyw-

niku”, czyli zeszycie zawierającym nasze myśli. Owe kombina-

cje oparte są na technice dadaistycznego wiersza Tristana 

Tzary, bezpośredniego inspiratora pracy studentek, jak rów-

nieżwiersza algorytmicznego (powstałego z permutacyjnego 

wiersza wspomnianego cyberpoety Gysina). Na wzór To make 

a dadaist poem powstał ów maiusowy poemat, pocięty i ułożo-

ny z losowo wybieranych wersów-myśli studentów. Nie inaczej 

było z utworzeniem wiesza algorytmicznego złożonego z jed-

nego wylosowanego zdania, które – powtarzane za każdymko-

lejnym razem z przestawionym szykiem wyrazów – utworzyło 

kilka różnych możliwych permutacji, czyli kombinacji wersu, 

ciekawie współbrzmiących ze sobą znaczeniowo. W swojej 

pracy autorki skupiają się zatem na połączeniu słowa zapisa-

nego z mówionym, podobnie jak w przypadku zamykającej 

projekt instalacji Małgorzaty Müllert i Filipa Olkiewicza. 

Autorzy instalacji zatytułowanej Pieśń życia 

(τραγούδιτηςζωής) związali swój wybór z językiem greckim 

i tą przestrzenią budynku Collegium Maius, która bliska jest 

zwłaszcza filologom klasycznym i hellenistom, choć zapewne 

nie tylko. Wybierając fragment z utworu De profundis nowo-

greckiego poety Stratisa Myryvilisa, zatytułowanego właśnie 

Pieśń życia, chcieli dać wyraz podobnym uczuciom, a także 

przypomnieć o kierunku (Ηellenistyce), który w ostatnim czasie 

został nieco „zapomniany”; tym większe miało to znaczenie 

na pewno dla biorącego udział w tej pracy Filipa Olkiewicza, 

który jest absolwentem tegoż kierunku.  

 Szczególne miejsce zajmuje instalacja dźwiękowa 

przygotowana przez Aleksandrę Milak oraz Sonię Łęczycką-

Rutę, została bowiem poświęcona pamięci Jana Mirosława 

Kasjana, profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cenione-

go badacza literatury romantyzmu, folklorysty, tłumacza, edyto-

ra, człowieka niezwykłego, pełnego pasji i potrafiącego zara-

żać nią ludzi wokół siebie. Tradycja zapisana w dźwięku, 

bo taki tytuł nosi ta instalacja, służy przypomnieniu osoby pro-

fesora, który był częścią Wydziału Filologicznego. Autorki 

pracy nie skupiły się jedynie na połączeniu słowa zapisanego 

z mówionym. Instalacja zawierająca wypowiedzi dawnych 

studentów prof. Kasjana, a obecnych pracowników Wydziału 

(dr hab. Violetty Wróblewskiej, dr. hab. Dariusza Brzostka oraz 

dr. hab. Piotra Grochowskiego), pozwala pokazać jak jego 

obraz żyje dzisiaj we wspomnieniach tych, dla których był 

ważną i inspirującą postacią. Oprócz owych nagrań instalacja 

ta składa się również z fragmentów twórczości profesora, 

co jako całość wpisuje się w sens nadanego jej przez autorki 

tytułu. 

 Co zatem, jeszcze raz, jest ważniejsze: „słowo czy 

dźwięk”? Autorki instalacji dźwiękowych nie udzielają odpo-

wiedzi na to pytanie, zapraszają natomiast do znalezienia jej 

we własnym, indywidualnym zakresie. Pokazują przy tym 

cząstkę bliskiej każdemu z nas przestrzeni, żyjącą właściwymi 

jej dźwiękami i słowami.  

Agnieszka Górska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Śrama i Magda Jaworska podczas prezentacji instalacji 

To make a Maius poem. Fot. Małgorzata Müllert 
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MILLER, MILLER, MILLER 

 

Jaki może być przepis na sukces? Na pewno dobra tech-

nika, sprawne oko i choć odrobina talentu. Nie zaszkodzą 

i odpowiednie wzory do naśladowania. Każdy ma jakichś 

mistrzów. A umiejętność przyznawania się do swoich 

inspiracji to też sztuka.   

 

Malkovich, Malkovich, Malkovich: Homage to photographic 

masters to jedna z wystaw otwartych w ramach festiwalu 

Camerimage. Fotografie Sandro Millera można było oglądać 

do 15 stycznia w Galerii Tumult w Toruniu.  

 Miller jest wielokrotnie nagradzanym twórcą. Zaprosił 

nas do swojego świata, w którym króluje fotografia. Wyróżnił 

się dobrym warsztatem i zaprezentował swoje sprawne oko. 

Jednak jego projekt to przede wszystkim hołd dla fotografów, 

którzy go inspirowali przez te wszystkie lata. Seria trzydziestu 

pięciu zdjęć przedstawia ikony kultury. Bohaterem tych naj-

słynniejszych portretów jest przyjaciel Millera – John Malko-

vich. I tak oto aktor wcielił się w postać m.in. Alfreda         

Hitchcocka, Alberta Einsteina, Trumana Capote’a. Artyści 

wspólnymi siłami odwzorowali zdjęcia takich mistrzów jak: 

Albert Watson, Arthur Sasse czy Irving Penn. 

Każde ujęcie to wierna kopia oryginału. To samo 

światło, kompozycja, nastrój. Co więcej, Sandro Miller nie 

zrobił z żadnej swojej pracy karykatury. Balansował na grani-

cy parodii, nie przekraczając jej. Na portrecie przedstawiają-

cym Simone de Beauvoir, Malkovich w dość symboliczny 

sposób wcielił się w rolę tej feministki. Jej słynny cytat: ,,Nie 

rodzimy się kobietami – stajemy się nimi”, napraw-

dę wybrzmiewa z tej fotografii, być może trochę ironicznie. 

Innym dobrym przykładam fenomenu wystawy Millera jest 

postać projektanta Jean-Paula Gaultiera, przywołana w foto-

grafii ze stokrotkami. Z kolei tu został powielony nieco kiczo-

waty klimat ręcznie namalowanego zdjęcia autorstwa Pierre 

et Gilles. Jednak na większości prac można dostrzec ekspre-

syjność, a nawet plastyczność. Malkovich doskonale wcielił 

się w Migrant Mother, czyli Florence Owens Thompson   

 matkę siedmiorga dzieci w obozie dla sezonowych pracow-

ników rolnych. Doskonale odwzorował jej smutny wyraz twa-

rzy, jednocześnie eksponując los głównej bohaterki. Tak jak 

u Dorothea Lange, której zdjęcie stało się ikoną fotograficzną 

Wielkiego Kryzysu w USA.  

Ta wystawa to nie tylko popis talentu Sandro Millera. 

Ponieważ stworzył on każde słynne zdjęcie podczas sesji 

zdjęciowej, a nie w Photoshopie. To nie tylko forma podzię-

kowania za inspirowanie. To też popis aktorski Johna Malko-

vicha. Niczym człowiek-kameleon wciela się bez problemu w 

każdą postać. Jest to więc wystawa, podczas której mogliśmy 

podziwiać jednocześnie dwóch artystów. 

Magdalena Śrama 

 

DRUGIE OBLICZE ADAMSA 

 

Szerszej publiczności znany jest jako muzyk i autor tek-

stów. Ale mało kto wie, że ten sławny wokalista pasjonuje 

się też fotografią. 

Plakat wystawy Sandro Millera Malkovich, Malkovich, Malkovich: 
Homage to photographicmasters. 

 

Plakat wystawy Sandro Millera Malkovich, Malkovich, Malkovich: 
Homage to photographic masters. 
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Wystawa Bryana Adamsa to kolejna z imprez towarzyszących 

Camerimage. Składa się ona z dwóch części: Exposed 

i Wounded: The Legacy Of War. Pierwszy cykl to portrety 

gwiazd popkultury. Mogliśmy podziwiać m.in. Micka Jaggera, 

Kate Moss i Amy Winehouse. Na drugiej serii zdjęć widnieją 

okaleczeni brytyjscy weterani wojenni.  

Adams postawił na minimalizm. Większość jego 

zdjęć to czarno-białe portrety, których jednym z głównych 

elementów jest gra światłem. Exposed to cykl efektownych 

fotografii, które wydają się jednak okładkowe. Estetycznie 

cieszące wzrok i nic poza tym. I w rzeczywistości większość 

z nich powstała na zlecenie czasopism. Trzeba jednak przy-

znać, że Adams dopracował każdy szczegół. 

 Bohaterowie wojenni to już inna bajka. Może trochę 

mroczna i wstrząsająca. Adams uwydatnił ich powojenne 

rany. Tylko białe tło i oni. Bohaterowie tych fotografii eksponu-

ją swoje blizny i kalectwo. Bez zawstydzenia prezentują swoje 

obrażenia i niepełnosprawność. Ci żołnierze powrócili z Iraku 

lub Afganistanu. Ustawicznie rozpamiętujemy ofiary pierwszej 

i drugiej wojny światowej. Ale ważny jest też szacunek dla 

tych, którzy poświęcili się w bitwach ostatniej dekady. Być 

może właśnie to chciał przekazać twórca prac. 

 Bryan Adams był gorącym nazwiskiem podczas 

tegorocznej edycji Camerimage. Pokazał swoje oblicze 

,,multiartysty”. Śpiewa, gra, komponuje i, jak się ostatnio 

okazało, fotografuje. Na tej wystawie zaprezentował też dwie 

twarze fotografa: portrecisty i reportera. Zestawił piękno i 

okaleczenie, a także pokazał swoje drugie oblicze.   

Magdalena Śrama 

 

 

WŚRÓD KOSZMARÓW 

 

Zdzisław Beksiński rozpoczynał swoją karierę od serii 

czarno-białych fotografii, ale to malarstwo zapewniło 

mu sławę. Jego obrazy są posępne, mroczne, niczym 

wyjęte z koszmarów. Sam artysta często kierował się 

podświadomością. Skąd więc tak duże zainteresowanie 

tymi obrazami u masowego odbiorcy?  

 

Zdzisław Beksiński. Poza snem to wystawa złożona z ponad 

200 prac. Kolekcja pochodzi ze zbiorów Muzeum Historycz-

nego w Sanoku i oglądać ją można było w bydgoskiej Galerii 

Miejskiej BWA. Ekspozycję otwarto w ramach 23. edy-

cji Festiwalu Camerimage. 

Dostaliśmy szansę przyjrzenia się temu, jak zmienia-

ła się twórczość tego znanego malarza w przeciągu niemal 

60 lat działalności artystycznej. Przedstawiono jego dzieła 

z różnych okresów: od rysunków z lat 40. XX wieku, poprzez 

fotografię, grafikę komputerową i malarstwo. Tą ostatnią 

sztuką Beksiński zainteresował się już w dojrzałym etapie 

życia. Stanowiła ona największą część zbioru tej wystawy 

i to właśnie prace o charakterze fantastycznym robiły naj-

większe wrażenie. Niepokojące i groteskowe obrazy, 

na których widnieją głównie zniekształcone postaci, pejzaże 

wyjęte prosto z koszmarów czy budynki niczym z gier kompu-

terowych. Przerażającą aurę, która towarzyszyła temu wła-

śnie malarstwu podkreślały eksperymenty muzyczne artysty, 

puszczane w jednym z pomieszczeń. Składały się na nie 

głównie piekielne jęki i szmery. 

Beksiński z pewną lekkością posłużył się tradycyj-

nym światłocieniem i nieostrą kreską. Jednocześnie wyeks-Magdalena Grzebałkowska podczas spotkania autorskiego w Galerii 
Miejskiej BWA w Bydgoszczy. Fot. Magda Jaworska. 
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ponował trójwymiarowość niektórych obiektów i zadbał 

o każdy detal. Celowo nie nadał też tytułów. Wielokrotnie 

powtarzał, że chodzi mu wyłącznie o dobrze namalowany 

obraz, który zawiera wizję bez przesłania. I rzeczywiście, jego 

prace nie służą raczej do dogłębnej analizy i interpretacji. 

Przede wszystkim to zatrważające malarstwo ma budzić 

poruszenie. Słusznie nie ma klucza do zrozumienia jego 

koncepcji. Jego dzieła, balansujące niekiedy na granicy kate-

gorii estetycznej jaką jest mroczny kicz, oglądać powinno się 

z przymrużeniem oka.    

 Natomiast na czarno-białych fotografiach i grafikach 

komputerowych artysta uchwycił ludzkie sylwetki 

w osobliwych i niecodziennych pozach. Głównymi motywami 

tych zdjęć były modelki owinięte sznurkami, postacie bez 

twarzy oraz zdeformowane fragmenty ciał. 

Zdzisław Beksiński to artysta o bogatym 

i różnorodnym dorobku. Poza malowaniem i fotografowaniem 

dużo filmował, ale też był filmowany. Wystawa w Bydgoszczy 

zawierała również kilka filmów dokumentalnych i wywiadów 

z malarzem. Beksiński zaprezentował się na tych realizacjach 

jako pogodny człowiek, który ze światem zmagał się na swój 

sposób. Dla wielu zostanie inspiracją i wielkim twór-

cą. Nazwać go mistrzem? Nie, ci prawdziwi tego nie lubią. 

Magdalena Śrama
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ZWIĄZANI Z BEKSIŃSKIM 

 

 Sławomir Jasieniecki to artysta z Golubia-Dobrzynia. Jego prace można było zobaczyć m.in. w Bydgoskiej Galerii Miej-

skiej BWA oraz Dworze Artusa i Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Wystawa pt. Śnić na Jawie to świeże spojrze-

nie na oniryczne obrazy znanych twórców, ze Zdzisławem Beksińskim na czele. Dzieła z okresu fantastycznego malarza 

odtworzyli Jasieniecki oraz jego uczniowie.  

 

 Książka Magdaleny Grzebałkowskiej pt. Beksińscy. Portret podwójny powstawała dwa i pół roku. Jak sama autorka 

opowiada, odwiedziła rodzinne miasto Beksińskich, rozmawiała z ich przyjaciółmi, a także czytała osobistą korespon-

dencję. Opisała skomplikowaną relację Zdzisława Beksińskiego z synem Tomaszem. Obaj byli dosyć tajemniczy, zma-

gali się z rzeczywistością i odeszli tragicznie. Grzebałkowska sama przyznaje, że właśnie to dało jej impuls do napisania 

tej podwójnej biografii.  

 


