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Od redakcji 
� Jolanta Pierończyk

Jesień to swoiste dożynki kultury. Czas zbierania intelektualnych i artystycz-
nych plonów. Jesień to wyjątkowe bogactwo oferty we wszystkich 
instytucjach kultury. Dojrzewające przez długie tygodnie, a nawet 
miesiące prace wydają teraz swoje owoce.

„Mimozami jesień się zaczyna…”, śpiewał niezapomniany Czesław Niemen. 
Można dodać, że jesień zaczyna się także nowymi wydarzeniami kul-
turalnymi. Trzeba koniecznie się w nich rozejrzeć i zapełnić swój ka-
lendarz tytułami imprez, które postawią do pionu rozleniwione kaniku-
łą szare komórki. Bo wyobrażam sobie, że nie będziemy szukać tylko 
łatwej rozrywki, ale zwrócimy też uwagę na pozycje, które podbudują 
naszego ducha, zainspirują, pozwolą coś zrozumieć, dostarczą tema-
tów do dyskusji lub przynajmniej przemyśleń. 

Dzieci wróciły do szkoły, zadań, ćwiczeń — przez kolejne miesiące nowego 
roku szkolnego będą robić postępy w swoim rozwoju osobistym. My 
też nie powinniśmy zmarnować czasu do kolejnych wakacji. Sami mu-
simy sobie zadawać zadania, robić powtórki, organizować zajęcia. 
Zapewniam, że jest w czym wybierać. 

Pamiętajmy, że dopóki jesteśmy ciekawi świata, chcemy go poznawać i uczyć 
się go wciąż na nowo, dopóty jesteśmy młodzi. „Brak ciekawości to 
już jest starość”, napisał kiedyś André Siegfried, francuski socjolog. 

Żeby lepiej przeżyć ten świeżo rozpoczęty sezon kulturalny, polecam Państwu 
moją ulubioną książkę Tomasza Raczka pt. „Kinopassana”. Książka ma 
w podtytule napisane „Sztuka oglądania filmów”, my możemy sobie 
dodać: „Sztuka oglądania spektakli teatralnych, słuchania koncer-
tów i w ogóle uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych”. Raczek 
mówi o tym, że często uczestniczymy w czymś nieuważnie, powierz-
chownie, a na domiar złego zupełnie nie dajemy sobie potem okazji do 
przeanalizowania przeżyć, jakie dane wydarzenie nam dostarczy-
ło. „Brakuje nam po prostu techniki przetwarzania emocji w procesie 
budowania własnego dobrego życia”, pisze autor, który na kartach 
swojej książki uczy przetwarzania różnego rodzaju doznań „na działa-
nia wzmacniające nas wewnętrznie, ułatwiające nam kontakt z innymi 
ludźmi, uwalniające od fobii i lęków”. Zdaniem Raczka, techniki te uczą 
też dawać sobie radę z najtrudniejszymi stanami emocjonalnymi. 

Najkrócej mówiąc, książka Raczka każe zerwać z bezmyślnością. Powinniśmy 
aktywnie oglądać, aktywnie słuchać, a potem rzecz przemyśleć lub 
przedyskutować z kimś. Im mniej ten ktoś będzie się z nami zgadzał, 
tym lepiej. Dostaniemy bowiem dodatkowo lekcję cyzelowania języka 
i precyzyjnej wypowiedzi (Raczek nazywa to siłownią intelektualną). 
A im sprawniej, precyzyjniej będziemy umieć opisywać swoje stany, 
tym łatwiej przyjdzie nam porozumiewanie się z otoczeniem. 

Wykorzystajmy ten nowy sezon kulturalny na dyskusje o tym, co działo się na 
scenie. Stańmy się aktywnymi odbiorcami sztuki. Niech to będzie na-
sze zadanie na ten nowy sezon kulturalny. A zacząć można już teraz. 
Od lektury naszego magazynu.
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List Prezydenta 
� Andrzej Dziuba
 Prezydent Miasta Tychy 

Kulturalna jesień w tym sezonie zapowiada się niezwykle interesująco. Przed 
nami kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień 
Gitarowa” z koncertami, recitalami, wystawami i oczywiście kon-
kursem dla młodych gitarzystów. Zapraszamy wszystkich fanów 
tego instrumentu od 21 do 27 października do Tychów. Ale dźwięki 
nie tylko gitarowe znajdziemy w tyskiej Mediatece — 5 października 
rusza pierwsza edycja festiwalu AUKSODRONE. Festiwal to przede 
wszystkim dziewięć koncertów poświęconych w 2018 roku muzy-
ce współczesnej, jazzowej i elektronicznej. Na scenie obok AUKSO 
Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pojawią się m.in. Michał Urbaniak, 
Zygmunt Namysłowski czy Zygmunt Krauze. W listopadzie w naszym 
mieście nie lada gratka dla miłośników sztuki, zwłaszcza dla fa-
nów jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych postaci 
w sztuce XX wieku - Salvadora Dali. Od 9 listopada dzieła tego wybit-
nego, katalońskiego artysty będzie można zobaczyć podczas wysta-
wy SALVADOR DALI / GRAFIKA. Dotychczas można je było podziwiać 
niemal wyłącznie za granicą — w Paryżu, Madrycie Londynie czy 
Berlinie. Na wystawie w Tychach znajdą się unikatowe prace na pa-
pierze — akwaforty, linoryty, w większości to egzemplarze autorskie 
odręcznie sygnowane i podpisane przez artystę. 

To tylko kilka przykładów tego, co nas czeka tej jesieni — w Mediatece, Teatrze 
Małym, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Centrum Kultury 
i wielu innych miejscach, stworzonych z myślą o szeroko rozumianej 
KULTURZE. Jestem pewien, że ten sezon będzie obfitował w piękne 
przeżycia, zaskoczy nowymi pomysłami, zaintryguje i zachęci do by-
wania w tych szczególnych miejscach. Gorąco do tego zachęcam!
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Auksodrone
▷ 5—7.10.2018 
▷ Mediateka Tychy 

Auksodrone to dziewięć koncertów poświę-
conych w 2018 roku muzyce współcze-
snej, jazzowej i elektronicznej oraz temu 
nieokreślonemu fermentowi, który wytwa-
rza się pomiędzy gatunkami. Zobaczymy 
i usłyszymy m.in. „Pieśni Kleopatry” Agaty 
Zubel, Andrzeja Jagodziński Trio z gościn-
nym udziałem znakomitego saksofonisty 
Henryka Miśkiewicza, kwintet Zbigniewa 
Namysłowskiego, Michała Urbaniaka. 
Organizator: 
AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, 
www.aukso.pl

XVII Międzynarodowy Festiwal 
„Śląska Jesień Gitarowa” 
Konkurs Gitarowy im. Jana 
Edmunda Jurkowskiego
▷ 21—27.10.2018 r.
▷ Mediateka Tychy 

W programie: koncerty i recitale gitarowe, 
lekcje mistrzowskie, wykłady, wystawy.
Organizator: 
Miejskie Centrum Kultury w Tychach, 
www.quitar.tychy.pl

Lokal kategorii pierwszej. 
Tyskie restauracje i kawiarnie 
w latach 50., 60. i 70. XX wieku
▷ do 31.10.2018
▷ Muzeum Miejskim w Tychach

Stary Magistrat, pl. Wolności 1

Dzięki archiwalnym zdjęciom, cennym 
pamiątkom i wspomnieniom możemy 
wspólnie wybrać się w podróż do czasów 
neonów, mebli Chierowskiego i big beatu 
oraz nabrać ochoty na warzonkę i wuzetkę 
z aromatyczną kawą.
Organizator: 
Muzeum Miejskie w Tychach, 
www. muzeum.tychy.pl
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„Żeby nie było śladów”

▷ 11.11.2018, godz. 17.00
▷ Teatr Mały Tychy 
▷ Gościnnie: Teatr Polonia 

Spektakl na podstawie reportażu Cezarego 
Łazarewicza, uhonorowanego Nagrodą 
Literacką „Nike”. Jedna z najsłynniejszych 
i najbardziej przejmujących historii Polski 
okresu komunizmu — przejmująca historia 
Grzegorza Przemyka.
Organizator: 
Teatr Mały, www.teatrmaly.tychy.pl 

Obchody Stulecia Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości 
▷ 10.11.2018, godz. 19.00
▷ Mediateka Tychy 

„Nikola Kołodziejczyk: Wolność”
Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO 
zaprezentuje utwór pod batutą kompozytora, 
a znakomitymi gośćmi koncertu będą puzo-
nista Samuel oraz trębacz Tomasz Dąbrowski 
Orkiestra.
Organizator: 
AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, 
www.aukso.pl 

T E A T R  K O N E S E R A 

Zapolska Superstar 
(czyli jak przegrać, 
żeby wygrać) 
▷ 9.12.2018, godz.17.00
▷ Teatr Mały 

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
Organizator: 
Teatr Mały, www.teatrmaly.tychy.pl

XXX Wieczory u Telemanna
▷ 19—21.10.2018 
▷ Muzeum Zamkowe Pszczyna

Wieczory U Telemanna to festiwal muzy-
ki głównie barokowej — epoki Telemanna, 
Bacha czy Haendla. Koncerty odbywają się 
w Sali Lustrzanej w zamku pszczyńskim,. 
W tegorocznej, jubileuszowej edycji Wieczory 
będą trzy: „Fantazje nie tylko instrumentalne”, 

„Telemann wśród mistrzów baroku” i „Sławiono 
wielu, ale Telemann był niezrównany”. Drugi 
z tych koncertów odbędzie się nietypowo — 
w pszczyńskim kościele ewangelickim. 
Organizator: 
Muzeum Zamkowe Pszczyna
www.zamek-pszczyna.pl
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Miasto o smaku przyszłości
� Patryk Oczko

Tychy to dzieło twórczej myśli, której złożoność należy 
odbierać z szacunkiem i zrozumieniem niejednoznacznych 
i trudnych realiów minionej epoki. 

 
Zaabsorbowani codziennymi sprawami, często nie dajemy sobie możliwo-
ści przyjrzenia się naszemu najbliższemu otoczeniu. Odbieramy przestrzeń 
rutynowo, reagując przede wszystkim na rzucające się w oczy zmiany; 
uderza nas przytłaczająca i agresywna warstwa reklam oraz szyldów. By 
dostrzec właściwy kształt miasta, warto więc czasem zwolnić kroku i po 
prostu spokojnie się porozglądać — zwrócić baczniejszą uwagę na po-
szczególne budynki i całe osiedla oraz zastanowić się nad ich specyfiką. 
Zauważymy wówczas, że to, co na pozór może się wydawać monotonne, 
w rzeczywistości cechuje się znaczną zmiennością i różnorodnością — 
Tychy jako miasto powstałe na przestrzeni zaledwie kilku dziesięcioleci 
wytworzyły bardzo indywidualny charakter.

W związku z tym, że jesienna aura sprzyja spacerom, zachęcam do nieco leniwego, 
trochę intuicyjnego powłóczenia się po mieście. Szlak można rozpocząć 
z okolicy dworca kolejowego. To stąd, w 1951 roku, rozpoczęła się wiel-
ka budowa miasta, to tu przywożono materiały budowlane, tu wreszcie, 
w miejscu wybudowanego niedawno piętrowego parkingu, znajdowała 
się pierwsza siedziba Miastoprojektu Nowe Tychy. Podążając od dworca 
ulicą Andersa napotkamy charakterystyczną rzeźbę przodownicy pracy 

— murarki. Dzieło jest swoistą wizytówką osiedla A – pierwszego tyskie-
go zespołu mieszkaniowego utrzymanego w konwencji obowiązującego 
w pierwszej połowie lat 50. socrealizmu. Wchodząc w obręb zabudowań 
naturalnie dotrzemy na plac św. Anny z akcentującym całą przestrzeń 
dawnym domem kultury. Z pewnością zwróci tu naszą uwagę uporządko-
wanie zabudowy i obfitość dekoracji plastycznych — takiej na żadnym 
innym tyskim osiedlu już nie znajdziemy.

Budynek banków 
PKO, NBP i B S 
oraz PZU. 
Projekt: Marek 
i Ewa Dziekońscy, 
realizacja  
1973—1974.  
Fot. z archiwum 
Ewy Dziekońskiej

⌌9⌍

A—
R—

C—
H

—
I—

T—
E—

K—
T—

U
—

R—
A

Budowa miasta, zgodna z planem ogólnym autorstwa Hanny Adamczewskiej 
i Kazimierza Wejcherta przebiegała w początkowych latach z zachodu na 
wschód — podążajmy więc dalej w tym właśnie kierunku. Mijając kościół 
ewangelicko-augsburski przy ulicy Burschego dotrzemy do osiedla B. 
Choć zostało ono zaprojektowane niespełna dwa lata później niż osiedle 
A, znacznie się od niego różni. Budynki mieszkalne, choć wciąż utrzymane 
w zbliżonej formie, rozplanowane są swobodnie, z dostosowaniem do na-
turalnego otoczenia. Gdzieniegdzie dostrzec możemy jeszcze pozostałości 
dawnej wsi — stodoły i mniej lub bardziej przebudowane domy prywatne. 
Tutaj, na granicy ze Starymi Tychami, znajduje się również Teatr Mały — je-
den z najważniejszych obiektów nowego miasta, ozdobiony okazałą mo-
zaiką. Główną przestrzeń publiczną osiedla B stanowi plac Baczyńskiego. 
Pomyślany pierwotnie jako tymczasowe centrum miasta, dla wielu miesz-
kańców pozostał nim do dnia dzisiejszego — przyciąga jego przyjazna 
skala oraz kameralna zabudowa, nawiązująca charakterem do staromiej-
skiego rynku.

Pawilon Klubu 
Górniczego NOT. 
Projekt: Marek 
Dziekoński, reali-
zacja 1962—1964. 
W głębi fragment 
Szkoły Rzemiosł 
Budowlanych. 
Fot. Zygmunt 
Kubski, ze zbiorów 
Muzeum Miejskiego 
w Tychach

Mozaika na 
bocznej elewacji 
Teatru Małego. 
Projekt: Janusz 
Włodarczyk; 
realizacja: Janusz 
Włodarczyk, 
Franciszek 
Wyleżuch, 1964. 
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Posuwając się dalej na wschód ulicami Biblioteczną i Budowlanych dotrzemy do alei 

Bielskiej. Gdy miniemy jej zgiełk idealnym miejscem odpoczynku będzie 
park Niedźwiadków z sympatycznymi rzeźbami zwierzaków autorstwa 
Augustyna Dyrdy. Z parkiem sąsiaduje od wschodu osiedle E3 — kolejny 
etap wielkiej budowy. Charakterystyczna okrężna zabudowa kryje przy-
jazną i bezpieczną zieloną przestrzeń wewnętrzną, w ramach której pro-
jektanci miasta zlokalizowali przezornie szkołę oraz przedszkole. Takie 
rozwiązanie było stosowane również wielokrotnie w latach późniejszych. 
Warto zaznaczyć, że począwszy od zespołów mieszkaniowych C i E zaczę-
to budować w zupełnie nowej technologii — niemal porzucono tradycyjną 
cegłę, a sięgnięto na szeroką skalę po beton — prefabrykowane elementy 
miały ułatwić i przyspieszyć budowę oraz obniżyć jej koszty.

Gdy wyjdziemy z osiedla E3 na ulicę Edukacji i ruszymy nią na wschód, napotkamy 
jedne z najbardziej interesujących realizacji architektonicznych w mieście. 
Wpierw dawną Szkołę Rzemiosł Budowlanych z charakterystycznym łupi-
nowym dachem nad wejściem, następnie rzeźbiarsko ukształtowany pawi-
lon dawnego Klubu Górniczego NOT, a za nim nowatorskie w swoim czasie 
osiedle E2, które tworzą domy szeregowe wyposażone w charakterystycz-
ne przeszklone klatki schodowe. Nieco dalej rozciąga się tzw. oś zielona. 

Gdy staniemy w jej obrębie i spojrzymy w kierunku południowym w pełni ukaże nam 
się przestronny charakter miasta. Rozciągająca się na wprost rozległa zie-
lona przestrzeń jest jedną z dwóch głównych linii kompozycyjnych, na ba-
zie których Tychy zostały zaprojektowane. Druga oś to linia kolejowa, krzy-
żująca się z pierwszą na terenie śródmieścia. Znakomity pogląd na całość 
założenia da spojrzenie z lotu ptaka. Dziś nie potrzeba do tego samolotu 

— wystarczy wszechobecny internet. Tu możemy dokładnie prześledzić 
przebieg głównych osi miasta i korespondujących z nimi ulic — całość 
prezentuje się jasno i przejrzyście.

Ruszajmy jednak przed siebie — osią zieloną na południe. Mijamy pomnik Walki 
i Pracy potocznie zwany dziś „Żyrafą”, dzieło Augustyna Dyrdy stanowiące 
swoisty symbol ukończenia budowy północnej części Tychów. Po chwili 
dochodzimy do centrum administracyjnego — znajduje się tu charak-
terystyczny trójskrzydłowy budynek Urzędu Miasta, niegdyś Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej, a obok szkoła muzyczna, dawniej Dom 
Organizacji Społecznych. Jest też interesujący w formie budynek banków. 
Wszystko to dzieła czołowych architektów tyskiego Miastoprojektu. Idźmy 
jednak dalej, jest jeszcze wiele do obejrzenia.

Gdy przejdziemy na drugą stronę alei Niepodległości, znajdziemy się w obrębie śródmiej-
skiego osiedla D. Tutaj przestrzeń ukształtowana jest znowu zupełnie inaczej 

— budynki mieszkalne są dość luźno rozplanowane i mają mocno zróżnicowane 
wysokości. Przestrzenie zielone wzbogacają powstałe w latach 70. rzeźby ple-
nerowe o tematyce kosmicznej, na samej osi zielonej znajduje się zaś rzeźba 
upamiętniająca Hannę i Kazimierza Wejchertów. Postaci głównych projektan-
tów spoglądają i wskazują na południe, w stronę planowanego centrum mia-
sta. Nie pozostaje nic innego, niż ruszyć we wskazanym przez nich kierunku. 
Mijamy więc kładką linię kolejową a tym samym miejsce przecięcia się dwóch 
głównych osi kompozycyjnych miasta, przemierzamy przejście podziemne, 
wspinamy się po schodach i wychodzimy na powierzchnię. Rozglądamy się. 
Jest problem. Nie ma centrum. I co dalej z osią zieloną? W którą stronę pójść?
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Tychy nigdy nie uzyskały przewidzianego 
przez głównych architektów kształtu.

Południowa część miasta znacznie różni się od północnej. Zaczęła powstawać na 
początku lat 70. w realiach budowy „drugiej polski”. Kolejne osiedla zreali-
zowane w pośpiechu często odbiegają od pierwotnie założonych koncepcji. 
Zdecydowanym priorytetem było wówczas budownictwo mieszkaniowe, 
zaś realizacja obiektów usługowych pozostawała daleko w tyle. W dodatku 
nowe, odgórnie narzucane technologie prefabrykacji często prowadziły 
do rozwiązań schematycznych. Wielka budowa miasta zatraciła impet 
u schyłku lat 70. wraz z narastającym kryzysem politycznym i gospodar-
czym. W konsekwencji Tychy nigdy nie uzyskały przewidzianego przez 
głównych projektantów kształtu.

Ale pozostaje pytanie — dokąd pójść dalej? Tu sytuacja jest skomplikowana. W po-
łudniowej części miasta również jest wiele do obejrzenia, jednak inte-
resujące miejsca i obiekty są znacznie rozproszone — trzeba się na coś 
zdecydować. To tutaj położone są najciekawsze w Tychach kościoły: św. 
Jana Chrzciciela, Ducha Świętego oraz wciąż powstający św. Franciszka 
i św. Klary. Są i udane zespoły mieszkaniowe, np. posiadające własne ka-
meralne centrum osiedle K. Na osiedlu M znajdziemy natomiast kolejne 
abstrakcyjne rzeźby plenerowe. Idealnym miejscem na zakończenie wę-
drówki będą jednak z pewnością Paprocany ze znakomicie przemyślanym 
zagospodarowaniem nabrzeża. W przyjemnym otoczeniu warto odpocząć 
i miasto sobie przemyśleć. Temat do łatwych nie należy. Tychy stano-
wią dziedzictwo wielowymiarowe, powstałe w zdecydowanej większości 
w okresie socjalizmu. To dzieło twórczej myśli, której złożoność należy dziś 
odbierać z szacunkiem i zrozumieniem niejednoznacznych i trudnych re-
aliów minionej epoki.

Rzeźba przedsta-
wiająca murarkę. 
Autor: Stanisław 
Marcinów, 
realizacja: 1955. 
Fot. Patryk Oczko
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Skazani na spektakle z płytki i internetu?
� Łukasz Drewniak

Bogusławski roił sobie, że kiedyś każda loża w teatrze 
będzie przypominała pokoik erudyty z podręczną 
biblioteczką za plecami. Ach, jakby to było pięknie, 
móc wyjmować sobie w trakcie spektaklu książkę 
z półki, porównywać kwestie podawane przez aktorów 
z tekstem sztuki!

Najważniejszy polski krytyk XIX wieku Władysław Bogusławski, wnuk ojca polskiego 
Teatru Narodowego, w jednym ze swoich tekstów marzył o gmachu te-
atralnym przyszłości. Zastanawiał się, jak mogą wyglądać za sto, dwieście 
lata miejsca, w których będą grane przedstawienia? Co ciekawe, najważ-
niejszym elementem owej wizji była troska o komfort widza a nie aktora. 
Bogusławskiego fascynowała próba przekształcenia fotela na widowni 
w samowystarczalny gabinet pisarza. Bogusławski roił sobie, że kiedyś 
każda loża w teatrze będzie przypominała pokoik erudyty z podręczną 
biblioteczką za plecami. Ach, jakby to było pięknie, móc wyjmować sobie 
w trakcie spektaklu książkę z półki, porównywać kwestie podawane przez 
aktorów z tekstem sztuki! W chwilach nieznośnych pauz można by było 
zdaniem Bogusławskiego podczytać inne dramaty wystawianego autora, 
żeby wyrobić sobie pogląd o jego pisarskim stylu i tematach, jakie go zaj-
mują. Krytyk przyszłości miałby, zdaniem Bogusławskiego, idealne warun-
ki, żeby pisać już w trakcie przedstawienia: pulpit z kałamarzem, własne 
naftowe lub gazowe oświetlenie loży, brak irytującego sąsiada po lewej 
i prawej stronie. Tylko spektakl, aktorskie gwiazdy i on, krytyk, skupiony, 
myślący, oczytany.

O dziwo, jeden z aspektów marzenia Władysława Bogusławskiego został w pewnym 
sensie zrealizowany współcześnie: z chwilą, kiedy widz teatralny zyskał 
możliwość wniesienia na salę komórki. Połączony z siecią błyskawicznie 
sprawdzi inne prace reżysera i role aktora, podczyta, co się o nim pisze, 
znajdzie streszczenie utworu. Program do rozpoznawania muzyki podpo-
wie mu tytuł granej w spektaklu radiowej piosenki. W erze smartfonów po-
jawili się nawet krytycy, którzy piszą recenzje na facebooka już w trakcie 
trwania spektaklu. Niebieskie łuny oświetlające twarze widzów to już kolo-
rystyczna i obyczajowa codzienność polskiego teatru. Zaakceptowaliśmy 
fakt, że stale nas coś rozprasza, nasze uzależnienia, uzależnienia sąsia-
dów na sali. Nie oddajemy się już w całości scenicznej fikcji, dzięki stałe-
mu połączeniu z siecią jesteśmy i tu i tu. W świecie przedstawionym oraz 
w sieci, gdzie jak się okazuje żyjemy sobie cały czas równolegle i tylko 
co rusz musimy sprawdzać, jak tam się nam zyje, jacy tam jesteśmy. Nie 
było potrzeby przebudowywania gmachów teatralnych, żeby widz zyskał 
konieczną intymność. Wymarzony pokoik Bogusławskiego nosimy teraz 
w kieszeni, trzymamy go w dłoni, wskakujemy do niego w każdej nudnej 
teatralnie chwili. 
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Jednego tylko z marzeń Bogusławskiego nie udało się nam prześcignąć. Otóż krytyk 
z futurystycznej wizji zrodzonej w drugiej połowie XIX wieku dysponując 
egzemplarzem sztuki w trakcie przedstawienia i swobodnym dostępem 
do tekstu mógł podgonić akcję, kiedy tylko chciał. Wystarczyło, że prze-
kartkuje kilka stron, zajrzy na koniec sztuki, przecież wtedy grało się po 
Bożemu. Spektakl był wierną realizacją dramatu. Raczej nie zmieniano ko-
lejności scen i finału. Przekładając efekt szybkiego kartkowania sztuki na 
dzisiejsze realia technologiczne trzeba było by wymyśleć w teatrze przy-
cisk przewijania scen do przodu. Nierealne. Bo konfliktogenne. Jak jedni 
widzowie chcieliby przewijać to drudzy cofać. Póki oglądamy wspólnie, 
trzeba oglądać w tym samym tempie.

Ale… czy na pewno nie da się teatru przewijać?

Akcja Off z DVD wydaje się być spełnieniem dawnych 
marzeń Bogusławskiego o byciu w spektaklu i w teatrze, 
a zarazem wykonywaniu czynności pomocniczych: 
sprawdzaniu źródeł, podczytywaniu na boku, głośnym 
komentowaniu oglądanego właśnie dzieła

Marzenia Bogusławskiego o pokoiku do oglądania teatru zrymowało mi się niedawno 
z opublikowaną na e-teatrze opowieścią profesora Dariusza Kosińskiego 
o maratonie oglądania 250 rejestracji video spektakli z konkursu Best Off. 
W szczytnym celu razem z innymi członkami jury profesor spędził circa 
about 400 godzin przed komputerem, walczył z dźwiękiem i obrazem, kli-
kał w co trzeba, szukał linków, musiał chyba też robić jakieś notatki dla 
potrzeb późniejszych obrad jury. Z tekstu bije duma, że to co niemożliwe 
udało się, że Kosiński i inni jurorzy z niewielką pomocą nowoczesnej tech-
nologii zajrzeli tam, gdzie zwykły krytyk nie sięga. 250 spektakli to średni 
urobek sezonowy bardzo zapracowanego recenzenta teatralnego, wędru-
jącego po kraju, od premiery do premiery, z festiwalu na festiwal. Profesor 
dzięki zdobyczom współczesnej techniki rąbnął ten rekord w miesiąc. Nie 
ruszając się z domu. W idealnych warunkach do pracy: do oglądania i my-
ślenia. Dlatego już po maratonie ogarnęła go euforia: jaki ten off jest bo-
gaty, różnorodny, na wysokim poziomie! Jakaż to była rozkosz obcowania 
z nieznanymi dotąd twórcami, konwencjami, tematami! Rozumiem zachwyt 
profesora, bo sam doświadczyłem podobnego uczucia oglądając w kilka 
dni ponad 40 rejestracji offowych spektakli na potrzeby innego konkursu, 
innej selekcji.

Nie wiem, czy profesor to potwierdzi, czy potwierdzą to inni jurorzy zobowiązani 
do oglądania rejestracji spektakli na prywatnych notebookach ale OFF 
z DVD to spełnienie naszych odwiecznych marzeń o obcowaniu z teatrem. 
Dobrym i złym, dodajmy. Profesor daje w swoim tekście bardzo mało uwag 
o samym procesie oglądania, więc ja dodam swoje. Raczej nie wyobrażaj-
my sobie, że oglądający teatr z komputera siedzi cały czas w fotelu, fajkę 
kurzy i ogląda ciurkiem. Oprócz teatru jest też zwykłe życie. Podejrzewam, 
że każdy z nas oglądających kradnie godziny na oglądanie w pociągu 
i autobusie, obcuje z teatrem z pomocą słuchawek, oglądał przy obiedzie, 
w łóżku przed zaśnięciem, może nawet ten i ów technologicznie bardziej 



⌌14⌍ zaawansowany idąc przez krakowski Rynek to i owo podejrzy na tablecie. 
Jak już rozstawi się notebooka w salonie i ma być święto oglądania, to 
i dziecko z jakimś pytaniem może się przyplątać, to małżonka coś powie, 
to fakty TVN polecą w tle, teksty studentów trzeba równolegle poprawić, 
esej po terminie napisać. Spektakl idzie obok. Ale jest gra swoje bo wszy-
scy już mamy podzielną uwagę. No i teatr jeszcze bardziej niż kiedyś musi 
dzielić się z życiem. Teatr oglądany na ekranie w domu nie ma widza na 
wyłączność. Bertolt Brecht byłby zadowolony. Nie tylko myśl badacza błą-
ka się chwilami poza teatrem i przywraca równowagę scenicznej reprezen-
tacji, ciało również może się od ekranu odsunąć, uciec w bok. 

Dostęp do nagranego teatru jest dostępem z pozoru komfortowym, o ile wszystko 
widać i słychać. Akcja Off z DVD wydaje się być spełnieniem dawnych 
marzeń Bogusławskiego o byciu w spektaklu i w teatrze a zarazem wyko-
nywaniu czynności pomocniczych: sprawdzaniu źródeł, podczytywaniu na 
boku, głośnym komentowaniu oglądanego właśnie dzieła. Niebagatelne 
znaczenie ma też ten upragniony klawisz umożliwiający szybkie prze-
suwanie filmu w przód i w tył, zatrzymanie akcji przez spację, bo akurat 
obiad na stole, trzeba iść do łazienki, dziecko żąda pomocy w matematyce. 
Pamiętajmy — tego nie ma na żywo! 

Wymarzony pokoik Bogusławskiego nosimy teraz 
w kieszeni, trzymamy go w dłoni, wskakujemy do niego 
w każdej nudnej teatralnie chwili. 

W czasach nadpodaży teatralnej, zwłaszcza offowej preselekcje dvd to chyba nie-
uniknione, jesteśmy skazani na spektakle z płytki i strony internetowej. 
Nie da się przecież sfinansować ze środków własnych i niezależnych od 
Ministerstwa działalności jury, który obejrzy tyle produkcji w całej Polsce, 
pojedzie do małych miasteczek, przenocuje tam i złapie poranny pociąg 
lub bus do kolejnego Wygwizdowa. Fascynacja profesora Kosińskiego 
nową sytuacją odbioru a za nim moja fascynacja jest w pełni zrozumiała. 
Choć uczono mnie i staram się tego przestrzegać, że zaproszenie spekta-
klu na fesitwal musi być poprzedzone oglądaniem na żywo. Co innego jed-
nak festiwal a co innego komfort badacza teatru. Hurtowe oglądanie teatru 
na potrzeby tekstu naukowego? Proszę bardzo! Niech to będzie także 
nasza teatralna odpowiedź na fenomen seriali telewizyjnych: wy oglądacie 
Altered Carbon, Black Mirror czy Westworld przez pół nocy a my wtedy 
myk, myk do rejestracji Teraz Poliż, Bramy, Chorei, Teatru Realistycznego. 
Offowe widowiska z dvd przyjmowane w sporych dawkach też układają się 
w spójna opowieść o współczesności.
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Ale z drugiej strony, jeśli taki sposób obcowania z produkcjami offu przyjmie się po-
wszechnie, jeśli powstanie jakiś serwer offowy, videoteka offowa, telewi-
zja offowa, niezależnym zespołom chyba nie będzie się w ogóle opłacało 
grać na żywo. Skoro nagrody i zaproszenia na festiwale dostajemy po 
selekcji na podstawie dvd, można ograniczyć premierę do sytuacji zapisu 
spektaklu. Wolno ją wtedy zagrać w galowym składzie, nie przejmować się 
czasem trwania, możliwościami dalszej eksploatacji. Starczą dwie kamery 
i dobry montaż. Wysyłamy zarejestrowany spektakl na konkurs. Jeśli bę-
dzie pozytywny odzew od jury, to się zrobi próbę wznowieniową. Skrzyknie 
ludzi na tournée. Zacznie myśleć poważnie o regularnym graniu, o życiu 
z teatru i w teatrze. Mam nawet nazwę dla tego nowego trendu: DiViDiOFF. 
Na festiwalach uczestnicy będą się pytać nieustannie: jesteś DiViDiOFF 
czy Unplugged?

„Woyzeck” 
Teatr Mały, 
5.10.2018, 
fot. Iwona 
Bandzarewicz



⌌16⌍ Jacqueline Livingston. 
Fotografia bez tajemnic 
i niewygodnych tematów
� Zuzanna Sokołowska

Artystkę interesowało przede wszystkim ciało, 
w jego prywatnej, jak i publicznej sferze.

Jacqueline Livingston to artystka, która pomimo swojego niebywałego talentu 
i wyobraźni, została zepchnięta na margines historii sztuki i femini-
zmu. A wszystko to z powodu jednego zdjęcia, które wywołało skandal 
w Stanach Zjednoczonych i sprawiło, że Livingston była pod czujnym 
okiem FBI. Kim jest niezwykła fotografka, której twórczość po raz kolejny 
przypomina Muzeum Narodowe w Gdańsku?

Jacqueline Livingston urodziła się w sierpniu 1943 roku w Arizonie. Edukację ar-
tystyczną ukończyła na Arizona State University. Była aktywistką za-
angażowaną w walkę o prawa kobiet, a także brała udział w licznych 
demonstracjach przeciwko wojnie w Wietnamie. Lata jej działalności ar-
tystycznej przypadały w czasach intensywnego wpływu feminizmu II fali, 
starającego się o zmianę sytuacji kobiet w ramach istniejącego wtedy 
społecznego systemu, dyskryminującego kobiety zarówno pod względem 
płac, jak i obieranych stanowisk. Fotografie Livingston stanowiły przykład 
prywatnego buntu wobec zastanej rzeczywistości, stając się intymnym 
świadectwem jej wnikliwych obserwacji. Artystkę interesowało przede 
wszystkim ciało, w jego prywatnej, jak i publicznej sferze. Livingston dora-
stała w konserwatywnej rodzinie, gdzie seksualność stanowiła temat tabu. 
Dlatego też w jej fotografiach nie ma żadnych tajemnic czy niewygodnych 
tematów — nagość stanowiła element tożsamości, która przez artystkę 
została wyzwolona ze strefy zakazanej. Ciało na jej fotografiach nie jest 
niewygodnym bagażem, który trzeba kamuflować społecznymi konwencja-
mi. Starała się za każdym pociągnięciem spustu migawki wychodzić poza 
wszelkie ramy i stereotypy, pozwalając ciału, według filozofii New Age, 
którą ją bardzo pociągała i fascynowała, poddawać się naturalnym proce-
som, które nie są niczym wstydliwym czy krępującym.

Oskarżona o szerzenie pornografii i obsceniczności, 
a także o nadużycie władzy rodzicielskiej i molestowanie, 
stała się obiektem obserwacji FBI.
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Jacqueline Livingston, „Autoportret z Richardem i Shalimarem. Plastikowa rodzina”
1971, ©Leo Brissette

„Jacqueline Livingston. 
W cieniu feminizmu. 
Na obrzeżach sztuki amerykańskiej 
lat 60. i 70. XX w.”

Muzeum Narodowe W Gdańsku / 
Gdańska Galeria Fotografii
Kurator: Mariola Balińska
21.07—21.10.2018



⌌18⌍ Livingston uwielbiała fotografować swoją rodzinę w chwilach przypadkowej blisko-
ści. Zachłannie fotografowała swojego męża, a także syna Sama. W swojej 
twórczości starała się badać miejsce kobiety pełniącej rolę żony i matki. 
W ten sposób powstały dwa cykle fotografii „Psyche Diary 1967-1976” 
oraz „Better Phone Home - Dinner is Waiting”1. Jej błyskotliwa kariera za-
równo jako fotografki, jak i wykładowczyni akademickiej (pracowała jako 
asystentka na Wydziale Fotografii Cornell University w Ithaca w Stanie 
Nowy Jork)2, została poddana olbrzymiej próbie się z powodu jedne-
go zdjęcia. W trakcie wystawy zbiorowej w Cornell University pokazała 
kadr swojego nagiego, sześcioletniego syna. Od tego momentu życie 
artystki wywróciło się do góry nogami. Uniwersytet nie chciał przedłu-
żyć umowy o pracę z Livingston. Jedynym ustępstwem, na jakie zgodziła 
się uczelnia, była zgoda na jeszcze jeden rok współpracy bez możliwości 
kontynuacji. Livingston wraz innymi wykładowczyniami pozwały Cornell 
University o dyskryminację płciową. Po 5 latach walki, kobiety wygrały 
z Uniwersytetem otrzymując odszkodowanie stanowiące niespełna ich 
roczne wynagrodzenie3. Na tym jednak perturbacje życiowe Livingston 
się nie skończyły. W 1979 roku czasopismo „Village Voice” opublikował 
wywiad z artystką, któremu towarzyszyły fotoplakaty — jeden z nich 
pokazywał ponownie nagiego syna Sama. Od tego momentu zaczęła się 
wieloletnia gehenna Livingston. Oskarżona o szerzenie pornografii i obsce-
niczności, a także o nadużycie władzy rodzicielskiej i molestowanie, stała 
się obiektem obserwacji FBI. Na nic zdały się tłumaczenia artystki, że tu 
chodzi tylko o sztukę, a raczej o jej wolność. Chcąc kontynuować swoją 
artystyczną działalność, otworzyła prywatną galerię, która przetrwała 
zaledwie rok i została zamknięta pod wpływem nacisków władz. Starała 
się później pracować dorywczo, ale nienawidziła tych wszystkich zleceń, 
jakie brała, bo jak sama niejednokrotnie podkreślała, wykorzystywały one 
jedynie ułamek jej twórczego potencjału. Pomimo wszystko, nigdy nie 
przestała fotografować, ale jak twierdziła Livingston, jej prace straciły 
głos — zostały stłamszone i pozbawione siły wyrazu. Artystka powoli za-
częła wycofywać się z życia, poddając się obezwładniającej bezsilności, 
której nie sposób było przezwyciężyć. Owo powolne znikanie ze społecznej 
aktywności przypieczętowała jej choroba nowotworowa, która zaatako-
wała niespodziewanie w 1992 roku. Livingstone opowiadała, że rak to tak 
naprawdę odpowiedź jej ciała na wieloletnie zdławienie, niszczenie, nie-
sprawiedliwość, wyparcie. Dla niej ta śmiertelnie niebezpieczna choroba 
to także znak szczególny współczesnej cywilizacji, zasilany przez wiele 
czynników, takie jak emocje, traumy, społeczeństwo, a także środowisko. 
Livingston nie podjęła się chemioterapii czy operacji. Dużo medytowała, 
dbała o utrzymanie diety makrobiotycznej, która miała przysłowiowo „za-
głodzić” nowotwór, chodziła na akupunkturę i uwielbiała eksperymento-
wać z ziołami, zwłaszcza tymi pochodzącymi z Azji. 

1 https://kultura.onet.pl/sztuka/jej-prywatne-wybory-i-sfotografowana-intymnosc-zo-
staly-upublicznione-i-upolitycznione/8w6mlwr

2 Tamże.

3 Tamże.
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Jacqueline Livingston, „Autoportret. Drzwi i pole” 
1964, © Leo Brissette
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Zdjęcia artystki stanowią wizualny manifest 
jej bezczelnie śmiałych marzeń o tym, że można 
odnieść zwycięstwo nad tym, co zostaje 
zepchnięte w głębokie otchłanie tabu. 

Choroba Livingston przyczyniła się do rewolucyjnych zmian w życiu artyst-
ki, która postanowiła rzucić dorywcze dorabianie i całkowicie 
poświęcić się temu, co kochała najbardziej — fotografowaniu 
i pisaniu. Ostatnią wystawą, jaka odbyła się jeszcze za życia ar-
tystki, która odeszła w 2013 roku, była ekspozycja w 2009 roku 
w Muzeum Narodowym w Gdańsku pod symptomatycznym tytu-
łem „Album rodzinny. Przestrzenie intymności”. Wystawa ta po-
kazywała 25 kadrów Livingstone, które stanowiły wizualny zapis 
upływu czasu, który deformuje, zmieniając ciało i twarz. Zdjęcia 
artystki odwoływały się również silnie do symboliki natury, sek-
sualności. Livingston poprzez swoje realizacje wydzielała cienką 
granicę pomiędzy tym, co ulotne, nietrwałe i kruche, a tym, co 
stanowiło prywatne rytuały, takie jak wspólny odpoczynek czy 
wakacje i urodziny. U Livingstone jej rodzinny album to nie tylko 
zapis chwil, mikromomentów codzienności. To także niespo-
kojna narracja o nieuchronnie zbliżającej się śmierci, ukrytej 
w silnym, ale nietrwałym ludzkim ciele. Stąd też jej czarno-białe 
zdjęcia nieustannie balansują gdzieś pomiędzy dokumentem 
a uświadomioną sztuką. Tymczasem jej najnowsza wystawa 
w gdańskim Muzeum „W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki 
amerykańskiej lat 60. i 70. XX wieku” stanowi przegląd wczesnej 
twórczości artystki, będącej rejestracją tego, co tak najbardziej 
dręczyło w tym czasie samą Livingston, czyli sytuacja społeczna 
kobiet, która była dla niej po prostu nie do zaakceptowania. Są 
także obecne na ekspozycji kadry, których bohaterami byli jej 
drugi mąż oraz ukochany syn. Nie są to na pewno zdjęcia, mo-
gące budzić jakiś nerwowy niepokój, który powstał wokół całej 
twórczości Livingston. Są to przede wszystkim fotografie pełne 
delikatnej intymności, subtelności, która łagodnie wybrzmiewa 
z niemal każdego kadru artystki. Łagodności, która została bru-
talnie ocenzurowana i społecznie naznaczona. 

Livingston zawsze kroczyła własnymi ścieżkami, wytyczanymi przez chęć 
niczym nieskrepowanej wolności. Zdjęcia artystki stanowią wi-
zualny manifest jej bezczelnie śmiałych marzeń o tym, że można 
odnieść zwycięstwo nad tym, co zostaje zepchnięte w głębokie 
otchłanie tabu. Dlatego też kadry Livingston tak bardzo zachwy-
cają swoim niepodrabialnym autentyzmem. Tej wystawy po pro-
stu nie można przegapić!
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Jacqueline Livingston, „Parasol chroniący przed spadającymi różami”, 
1971 © Leo Brissette
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Dotykam, grzebię i rozbijam skorupę 
� Rozmowa Joanny Malickiej z Wojciechem Klimalą, 

twórcą filmów dokumentalnych

Spotykam Wojciecha Klimalę w warszawskiej kawiarni. Upał. Siedzimy 
przy stoliku i piejmy kawę, obok nas wielki pies Wojtka zaprzyjaźnia się ze 
wszystkimi gośćmi. Pies jest spokojny, miły, daje się głaskać, choć wyglą-
da naprawdę groźnie. Podobno to schroniskowa znajda. Wyraźnie został 
wychowany przez kogoś uważnego, spokojnego, wrażliwego. Myślę, że taki 
jest Wojtek. Typ osoby, którą zabierzesz ze sobą w podróż, bo masz pew-
ność, że Cię złapie, kiedy zaczniesz spadać w przepaść. Być może dlatego 
bohaterowie filmów dokumentalnych, które reżyseruje Wojtek, pozwalają 
mu na wejście tak głęboko w ich życie, codzienność, intymność. Ufają mu. 
Mówią o sobie bez wstydu, zawierzają swoje sekrety, czują, że Wojtek nie 
przekracza granic, nie zrobi im krzywdy, nie posunie się za daleko, wbrew 
ich woli czy dla kariery lub sensacji. A to wcale nie taka częsta postawa 
wśród reżyserów.

Wojtek pochodzi z Tychów. Jest absolwentem Filmova Akademie Miroslava Ondříčka 
(FAMO) w Pisku, Szkoły Wajdy, a za moment Wydziału Radia i Telewizji 
Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem kilkudziesięciu filmów krótkome-
trażowych i dwóch dużych, pełnometrażowych dokumentów, z których 
jeden objechał już pół świata, a drugi za moment rozpoczyna swoją ka-
rierę. „Hugo” to opowieść o dziadku, który za wszelką cenę chce opie-
kować się synem swojej zmarłej córki, chociaż nie ma pieniędzy i siły, 
a osadzony w hiszpańskim więzieniu ojciec chłopca jest Chińczykiem bez 
szczególnych skrupułów. Film pokazywano w Kanadzie na jednym z naj-
ważniejszych festiwali dokumentalnych świata Hot Docs, w Busan w Korei 
(festiwal otwiera drogę na rynek azjatycki), na Krakowskim Festiwalu 
Filmowym (marka sama w sobie), na Warszawskim Festiwalu Filmowym, 
w Turcji, w Austrii, w Niemczech, na Ukrainie… „Znaki” z kolei są portretem 
niesłyszącej Iwony Cichosz, uczestniczki Tańca z Gwiazdami, która zostaje 
Miss Świata głuchych i rozpoczyna podróż po świecie celebrytów. Dyplom 

„Elisabeth” był pokazywany na festiwalu w Gdyni.

Joanna Malicka: Kiedy poszedłeś do szkoły filmowej 
w Katowicach byłeś już absolwentem dwóch szkół, w tym 
Szkoły Wajdy, czyli kursu dla profesjonalnych filmowców, 
i pracowałeś nad dwoma dużymi dokumentami. Do czego była 
Ci potrzebna szkoła?

Wojciech Kimala: Szczerze? 
Szczerze. 

W sumie to żadna tajemnica. Chcę uczyć. Chcę mieć doktorat i wykładać. 
Mam za sobą dość liczne doświadczenia z prowadzenia rozmaitych warsz-
tatów filmowych dla młodych i dla dorosłych, które uświadomiły mi, że mam 
smykałkę, rodzaj talentu pedagogicznego. Że bardzo to lubię. Że mam coś 
do przekazania. A z drugiej strony uważam, że brakuje w edukacji filmowej 
głosu młodych, którzy zderzają się z zupełnie innym problemami niż do-
świadczeni reżyserzy z głośnymi nazwiskami. To właśnie na samym początku 
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popełniasz błędy, za które później płacisz, zderzasz się ze ścianą, popadasz 
w tarapaty i chyba ciągle za mało się o tym mówi. W każdej szkole filmowej. 
W Katowicach poznałem zresztą masę świetnych ludzi. To ogromna war-
tość. No i zrobiłem dyplom, a każda okazja do pracy nad filmem jest warta 
wykorzystania. 

Wybrałeś dyplom fabularny…
Bo chcę się w tę stronę rozwijać. Chciałbym robić filmy fabularne, które 
mają mocny dokumentalny sznyt, charakter, rys. Moja „Elizabeth” — krótki 
metraż, którym kończę Wydział — właśnie taka jest.

Nie chcesz być dokumentalistą? Masz niesamowite 
dokumentalne oko! 

Chcę! Co to zresztą za podział? Dokumentalista może robić świetne filmy 
fabularne i odwrotnie. Interesują mnie historie, które są bardzo blisko czło-
wieka, kameralne, osobiste, słodko-kwaśne, tragedia, ale widziana z ludz-
kiej perspektywy, z ludzkiego dystansu. Takie scenariusze chcę pisać. Być 
może to rzeczywiście wynika z mojego doświadczenia dokumentalisty. We 
wszystkich dokumentach, które zrobiłem, i w trzech, których nie zrobiłem, 
bohater był jednocześnie nieszczęśliwy i szczęśliwy, a historia jednocze-
śnie smutna i wesoła. 

Co to znaczy „dokumenty, których nie zrobiłem”?
Nie powstały z różnych przyczyn, ale jednego z nich żałuję najbardziej. To 
nie była żadna oryginalna historia, bo dotyczyła traumy żołnierza powra-
cającego po 16 latach z Afganistanu, ale w Polsce nikt jeszcze nie zrobił 
takiego filmu. Po kilku miesiącach pracy wycofał się bohater, opowiadanie 
o swoich przeżyciach było dla niego za trudne, zbyt osobiste, bolesne. I ja 
go rozumiem. Mam świetny materiał, byłby z tego wspaniały dokument. 
Dlatego będę chciał jego historię zamienić na scenariusz fabularny. 

Nie boisz się, że życie przepisane na fabułę jeden do jeden tra-
ci na wiarygodności?

Gdybym przepisywał „Hugona” na fabułę oczywiście uprościłbym tę hi-
storię, wyciąłbym ozdobniki, które przechodzą w życiu, ale nie działają 

„Elizabeth”
Fot. Mateusz Czech
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w fabule. Ale historia mojego żołnierza jest inna. Dzieje się między dwoma 
facetami — ojcem i synem — i nagle już wyrasta poza prosty schemat 
rodzic-dziecko-wojna-trauma. Wydaje mi się bardzo ciekawa, ale nie od-
ważyłem się jeszcze postawić pierwszego zdania na papierze. Czuję odpo-
wiedzialność, bo dotknę przecież żywego człowieka, który w dodatku nie 
chce, żeby opowiadać jego historię i żeby powstał ten film. Będę musiał 
być delikatny, bo mój bohater się boi. Boi się wielu rzeczy, w tym powie-
dzenia wprost, że wojna go zmieniła i po 16 latach już nie potrafi żyć wśród 
normalnych ludzi, nawet wśród najbliższych. Przyznał się zresztą do tego 
wprost.

Jaki masz klucz, co powoduje, że ludzie mówią Ci takie rzeczy? 
To zresztą pytanie o wszystkie Twoje dokumenty, które zaska-
kują szczerością bohaterów. Co Ty im robisz?

Słucham. Czasem zadaję pytania. 
Skąd wiesz, jakie pytanie zadać, co zadziała?

Nie wiem. Robię to intuicyjnie. Spotykam się, staram zrozumieć. Czasem 
pod tynkiem i betonem zewnętrzności kryje się ktoś kruchy albo zupełnie 
inny niż stara nam się pokazać. I tu dotykam, grzebię i rozbijam skorupę. 
To jest jak wrzód, który musi pęknąć, żeby rana mogła się zagoić. A ja cze-
kam właśnie na ten moment i często to jest chwila potrzebna też bohate-
rom. Ale to oczywiście trudny proces.

Dzidkowi — bohaterowi filmu „Hugo” — towarzyszysz w wy-
chowywaniu wnuka i pokazujesz miłość postawioną wobec 
bezdusznej biurokracji, ponurej rzeczywistości i głupim tak 
naprawdę realiom. Są tam sceny, które łapią za serce, wzru-
szają i poruszają. 

Dzidek to było laboratorium filmowe. Przypadkowo usłyszałem, że istnieje 
facet, który wyprzedaje karuzele i inne sprzęty z wesołego miasteczka, 
kupowała je od niego znajoma scenografka. Pojechałem do niego z ope-
ratorem i właściwie od razu wiedzieliśmy, że to ciekawa postać. Dzidek był 
wylewny, choć długo opowiadał dokładnie to co chcieliśmy usłyszeć i dłu-
go docieraliśmy do tego, co kryje się za fasadą fajnego, miłego i szczerego 
dziadka. A kryje się tragedia.

A kiedy zorientowałeś się, co tak naprawdę dzieje się 
w życiu Dzidka?

Od razu opowiedział nam o Hugonie: swoim wnuku, którego matka zmarła 
w Hiszpanii. Jednak prawdę tej historii odkrywaliśmy krok po kroku, poma-
lutku, prawie tak samo jak odkrywa ją widz. Dopiero w pewnym momencie 
zobaczyliśmy, że ten barwny człowiek, który żyje poza systemem, ma stare 
wesołe miasteczko i mieszka w baraku, walczy ze światem biurokracji, któ-
rego nie chce być częścią. Walka Dawida z Goliatem, mały człowiek kontra 
ogromna struktura. Jeśli chce mieszkać z wnukiem i go wychowywać, musi 
przejść gehennę formalności. Przerażało go, że musi wypełniać papiery, 
tłumaczyć, że ma predyspozycje, żeby wychowywać wnuka, odpowiadać na 
absurdalne pytania. Nagle ja też zobaczyłem, jak to tak naprawdę wygląda 
i jak trudno przeskoczyć przez bezduszność. Dzidek wiedział, o czym robimy 
film, że dotykamy trudnych spraw i będziemy je pokazywać, nie miał z tym 
problemu i pozwolił nam nakręcić nawet bardzo prywatne spotkania i roz-
mowy. Widział tylko obszerne fragmenty, nie zobaczył całości, bo zmarł.
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Wyznanie Dzidka, że kocha Hugona jest niesamowicie poru-
szające, ale bardzo osobiste. Nie masz problemu z wchodze-
niem w intymność drugiego człowieka?

Nie. Jeśli ja czuję, że to jest uczciwe to jest ok. Ale nie zawsze wie i czuje to 
mój bohater, też się z tym spotkałem. Nikt nie lubi siebie oglądać w trud-
nych sytuacjach, bo się odkrywa. I nie wszyscy potrafią temu stawić czoła. 
Zawsze konsultuję moje filmy z różnymi ludźmi, nim go pokażę szerszej 
publiczności. Ale się sprawdza ten mój czuj, jestem wrażliwy na drugiego 
człowieka i pewnie dlatego nie ranię moich bohaterów. Używam narzędzi 
dokumentalnych również w komercyjnych projektach — na przykład teraz 
reżyseruję kampanię społeczną, która będzie oparta na trzech wzruszają-
cych historiach prawdziwych ludzi. Mam nadzieję, że kiedyś moim wyraź-
nym autorskim krojem pismem będzie ten dokumentalny sznyt, o którym 
rozmawiamy. Bez znaczenia, czy będę robił fabuły, reklamy czy właśnie 
dokumenty.

Nie wiem, czy „Hugo” i „Znaki” to filmy do siebie podobne…
Ciągle mam ten problem, że jak robię dwa filmy obok siebie to wszyscy je 
porównują…

Przepraszam, masz rację, to bez sensu. Trudno od tego uciec. 
Jednak „Hugo” bardziej grzebie w bebechach.

„Elizabeth”
Fot. Mateusz Czech
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Bo to film o wielkiej tragedii ludzkiej! Nad „Hugo” spędziłem intensywne 
trzy lata, film o Iwonie Cichosz opisuje dokładnie rok z jej życia, w sumie 
pracowaliśmy nad nim dwa lata. Niemożliwe jest ich porównanie.

„Znaki” mają cechę, którą strasznie lubię w dokumentach — 
wciąga. Widz chce wiedzieć, co się stanie za chwilę, jaki będzie 
zwrot akcji.

Dla mnie jest jeszcze jedna sprawa — choć filmy powstawały niemal 
równocześnie to „Znaki” czekają na swoją międzynarodową premierę. 
Jesteśmy ciekawi, jak potoczą się jego losy, bo to film, który wzbudza 
różne emocje. Jedni mówią, że nie widzą tej głębi, która była w „Hugonie”, 
albo że formalny pomysł odliczania dni do końca kadencji królowej im nie 
odpowiada, inni mówią, że historia jest naprawdę smutna, no, rozmaite są 
opinie, jestem tym trochę zaskoczony. Mówią, że jesteś tak dobry jak Twój 
ostatni film, a nasz „Hugo” wzbudzał ogromny entuzjazm, często widzieli-
śmy to na festiwalach. Boję, że „Znaki”, które przecież świadomie są kom-
pletnie różne, nie zostaną tak odebrane. Może krytycy powiedzą: „Hugo” 
był dobry, udało mu się i nie zauważą, że nie chcę robić zawsze takiego 
samego filmu… I wiesz, czego się jeszcze boję? Że zawsze będę umiał ro-
bić tylko filmy długodystansowe. Że będę zawsze musiał poświęcać komuś 
kawałek mojego życia i nie będę w stanie zrobić — jak niektórzy reżyserzy 

— ciekawego filmu w dwa tygodnie. 
A oddajesz?

Oczywiście. Przez długi czas egzystujemy razem, choć nie na co dzień, ale 
jednak w naturalny sposób zbliżamy się do siebie. Zastanawiałem się, czy 
to jest kwesta doświadczenia czy czasu, który potrzebują Twoi bohatero-
wie, żeby wpuścić cię do swojego świata i żeby zobaczyć ich przemianę 
w czasie, na dłuższym dystansie. Musisz na chwilę wejść w ich życie, stać 
się częścią rodziny i dopiero wtedy powolutku, powolutku, odkrywam ich. 
Nie umiem sobie założyć rozwoju filmu z góry, wejść, nakręcić ich życie 
i wyjść. Kiedy poświęcamy sobie wzajemnie czas oni dają mi prawdę, jakiej 
szukam. 

Dlatego te filmy są interesujące. 
Być może. Ale znam filmowców, którzy robią dokumenty szybko, a efekt 
jest niesamowicie udany. Są różne metody, ale ja bym się chyba w nich nie 
odnalazł.

Czyli bohater jest najważniejszy.
Tak, ale pamiętaj, że to nie tylko reżyser gra w tej grze. Bohaterowie czę-
sto też manipulują sytuacją, próbują wyciągnąć z niej coś dla siebie, po-
kazać się w określony sposób. Kokietują, udają, podpuszczają. Zawsze 
jest w tym pojedynek charakterów. Jeśli się dasz uwieść — zrobisz miałki 
film. Jeśli będziesz uparty — zranisz drugiego człowieka. I ten balans jest 
najważniejszy. Musisz się starać. Przy „Hugo” musiałem bardzo pilnować 
swojej prywatności, bo bohaterowie oczekiwali, że w każdej sytuacji bę-
dziemy im pomagać, że zawsze będziemy dostępni, zawsze odbierzemy 
telefon i przyjedziemy na każde zawołanie. To było oczywiście niemożliwe, 
a zaczęło być uzależniające. 

A z Iwoną bohaterką „Znaków”?
Mój pomysł był taki, żeby pokazać rok z jej życia, rok powstawania miss. 
Myślałem, że to będzie bardzo społeczny film, opowiadający o dziewczynie, 
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która zaangażuje się w życie głuchych, będzie ambasadorką niepełno-
sprawnych i całkowicie się temu poświęci. Ale ona miała inne ciągoty, inne 
pasje, ambicje i potrzeby. Jako twórcę trochę mnie to rozczarowało. Potem, 
tak po ludzku, pomyślałem, że to przecież naturalne, że każdy chce wyko-
rzystać swoje pięć minut. Przez całe życie Iwona była „dla kogoś”. Dla ro-
dziców, bo jako jedyna mówiła i czytała z ust, więc mogła być dla komuni-
kacją między światem zewnętrznym a światem rodzinnym, bo w jej rodzinie 
aż dwa pokolenia wstecz wszyscy są głusi. Nie miała przez to dzieciństwa, 
potem też musiała walczyć o swoje, więc jej potrzeba osiągnięcia sukcesu, 
determinacja, chęć walki była w jakimś sensie naturalne. Przerobiła już 
swoją niepełnosprawność, wybrała postawę „ja wam pokażę”, ale napew-
no to wszystko jest dla niej trudne. Rozumiem ją, ale to nie oznacza, że się 
z tym zgadzam i że na jej miejscu postąpiłbym tak samo. Iwona dała się 
uwieść przez medialny blask. Ale to była jej decyzja. Na naszych oczach 
zmieniła się z otwartej dziewczyny w świadomą swojej kariery kobietę. Jej 
decyzje już nie są przypadkowe. 

Wyszedł dzięki temu nietuzinkowy film. Czyli czekamy 
na premierę?

Czekamy. 
Dziękuję za rozmowę.

„Elizabeth”
Fot. Mateusz Czech
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Pogromca łupieżu za grosze
� Agnieszka Kijas

W jednym z tyskich marketów handlowych, gdzieś pomiędzy stoiskiem 
z pieczywem a regałem z jajkami i serem, ustawiono kosz. Nad koszem 
napis: TANIA KSIĄŻKA! Ekspozycja dość dziwaczna, wręcz absurdalna, 
wszak — jak świat światem — książki prezentowano na półkach, a nie 
w pojemniku, który kojarzy się z odpadami. I choć zdrowy rozsądek pod-
powiadał, że należy się z tego miejsca jak najszybciej oddalić, to jednak 
ciekawość wzięła górę. 

⮕ Pomiędzy bułkami a serem
W rzeczonym koszu, wśród powrzucanych bez żadnej logiki pozycji, co rusz moż-

na było znaleźć tytuły, od których przeczytania włos się jeżył na głowie. 
Dajmy na to: Chemia miłości, czy też — dla równowagi — Chemia śmierci, 
przypieczętowane Dziewicą bądź Draniem. Wszystko wskazywało na to, że 
te „skarby literatury” nie bez powodu znalazły się w pojemniku na śmie-
ci. Cóż, współczesny rynek wydawniczy — jak to mawia redaktor Maciej 
Szczawiński — jest metaforą wysypiska. Tona śmieci może zmęczyć, może 
brzydko pachnieć, ale jeśli chociaż raz znajdziemy pomiędzy grafomański-
mi odpadami wartościowy unikat — białego kruka — wciąż będziemy go 
szukać. Wiedziona tą myślą zaryzykowałam i ponownie moja ręka zanurko-
wała w koszu. Niestety, ostatnia wybrana na chybił trafił książka, zamiast 
wywołać okrzyk zachwytu, przyprawiła mnie o dreszcze. Z okładki patrzył 
na mnie podstarzały mężczyzna, którego głowiznę mało zmyślny grafik, 
wkomponował w ciało liliputa. Człowieczek ten stał na dziobie parowca 
o nazwie REJS i uśmiechał się nieśmiało. Czyżby wiedział, że w takim 
anturażu wygląda żałośnie? Prawą dłoń trzymał, na wzór Napoleona, za 
pazuchą, a w lewej dzierżył parasol, który chronił go przed spadającymi 
z nieba białymi drobinkami. Grad? Śnieg? Gdzie tam, wszak całość wień-
czył tytuł: Pogromca łupieżu! 

Jerzy Karaszkiewicz: 
aktor, felietonista, 
gawędziarz.
Zmarł 17.12.2004 r.
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⮕ Aktor z kosza
Tego było za wiele. Krztusząc się ze śmiechu i wyklinając w myślach, że do literac-

kiego eldorado jeszcze nam daleko, odłożyłam Pogromcę tam, gdzie jego 
miejsce: do kosza. Wtem, towarzysząca mi nastoletnia córka, która była 
równie rozbawiona sytuacją, schwyciła nieszczęśnika i zaczęła dla żartu 
głośno czytać, co też autor książki zamieścił na tyle okładki. Słucham, 
słucham, a tam: „Miałem wielki talent aktorski. I to jest jedna zaleta mo-
jej osobowości. Drugą jest skromność. I ta skromność kazała mi zawsze 
tak grać, by nikt mojego talentu nie zauważył. Można więc powiedzieć, 
że osiągnąłem sukces”. Oniemiałam. Tekst napisany był zgrabnie, lekko, 
a przy tym z dużym dystansem i humorem. W dodatku skreślił go aktor, 
człowiek teatru. Hm… Czy to możliwe, że aż tak się pomyliłam? Córka czy-
tała dalej i choć śmiałyśmy się obie, to nie był to już ten szyderczy chichot 
politowania, a szczere rozbawienie. Chapeau bas, wszak w literaturze — 
podobnie jak w teatrze — trudniej jest kogoś rozśmieszyć niż wzruszyć. 
Gdy w zapowiedzi padły nazwiska: Mikołajska, Łomnicki, Dobrowolski, 
Hanuszkiewicz i Siemion, zrozumiałam, że popełniłam podstawowy błąd 
ignoranta — oceniłam książkę po okładce. Chwilę później stałyśmy z cór-
ką w ogonku do kasy, a na taśmie wśród naszych zakupów leżał krzywo 
uśmiechnięty Pogromca łupieżu autorstwa Jerzego Karaszkiewicza. Cena: 
2,99 zł, co — nawet jeśli wziąć pod uwagę kryzys czytelnictwa i fakt, że 
wydanie ukazało się lata temu, bo w 2002 roku — daje do myślenia i z całą 
pewnością nie odzwierciedla realnej wartości książki.

⮕ Napisał Rejs
„A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak: nuda… Nic się nie dzieje, proszę pana. 

Nic. (…) Dialogi niedobre… Bardzo niedobre dialogi są. W ogóle brak akcji 
jest.” — to jedna z najsłynniejszych kwestii z Rejsu — filmu, który dziś 
śmiało można określić jako kultowy. Ba! Sformułowania takie jak „W tak 
pięknych okolicznościach przyrody… I niepowtarzalnej…” czy „Ale jaką 
metoda wybierzemy metodę głosowania?” mocno zakorzeniły się w naszej 
polszczyźnie i weszły do powszechnego użytku. Autorem tejże wywrotowej 
i dziwacznej komedii, będącej zarazem zjadliwą satyrą oraz największym 
policzkiem wymierzonym ówczesnej władzy, jest Marek Piwowski. Obok 
niego w pracach nad scenariuszem uczestniczyli też Janusz Głowacki, 
Andrzej Barszczyński i, co znamienne, Jerzy Karaszkiewicz, przez przy-
jaciół nazywany Karasiem. Skądinąd, autor Pogromcy łupieżu. Zapewne 
z tego powodu okładka książki dość nieudolnie nawiązuje tak swoją kolo-
rystyką, jak i nazwą REJS wypisaną na burcie statku, do wspomnianej per-
ły polskiej kinematografii. Zupełnie niepotrzebnie, bo treści napisane przez 
Karasia (że tak sobie pozwolę) bronią się same. 

⮕ Tytuł ma krzyczeć
Już na wstępie autor rozbraja czytelnika, wyjaśniając, że tytuł książki, nie ma nic 

wspólnego z jej zawartością. Początkowo miał on brzmieć Takie sobie, ta-
kie różne, co jednak wyraźnie zakwestionował wydawca: uznał, że tytuł ma 
krzyczeć, przyciągać czytelnika jak magnes. Stąd też Karaś zaproponował 
Śmierć w dworcowej toalecie, ale wydawca znowu kręcił nosem, skut-
kiem czego stanęło na Pogromcy łupieżu. Dlaczego tak? Bo swego czasu 
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Afisz filmu „Rejs” 
Marka Piwowskiego. 

⌌31⌍Karaszkiewicz rozważał możliwość pracy jako akwizytor rewelacyjnej 
substancji do walki z tytułowa przypadłością. Potem jest już tylko lepiej. 
Książkę czyta się jednym tchem i szybko przestaje się zauważać drobne 
potknięcia warsztatowe autora, który przecież na co dzień nie był pisa-
rzem, a aktorem. Niemniej zadaniu podołał.

⮕ Gawędy z bufetu
Karaszkiewicza nazywano mistrzem drugiego planu. Nie grał wielkich ról, dzięki 

temu — jak żartował w jednym z wywiadów — miał czas, by przesiadywać 
w bufecie i opowiadać historie kolegom. To oni podsunęli mu pomysł, by 
spisał swoje barwne anegdoty i wydał je drukiem. Przyznam, że dawno 
nie miałam okazji czytać tak ciepłej, inteligentnie napisanej i pełnej bły-
skotliwego humoru książki wspomnieniowej. Bo Pogromca łupieżu to zbiór 
gawęd z życia autora. Ich bohaterami są przyjaciele Karasia, w tym tuzy 
polskiej sceny. Ale obok Hanuszkiewicza czy Siemiona, poznajemy też po-
stacie nam anonimowe, a autorowi bliskie, jak choćby przyjaciel Romek, 
cenzor Wallenrod, kat o ksywie Malutki oraz Kostia — aktor grający Lenina. 
Autor zabiera nas w szalony „rejs” po absurdach PRL-u: przeważnie za-
bawnych, a czasem tragicznych. Starsi czytelnicy mogą sobie z uśmie-
chem powspominać jak to było kiedyś, a ci młodsi dowiedzieć się co nieco 
o przeszłości, którą znają głównie z komedii Stanisława Barei. Gwarantuję, 
że podczas lektury jedni i drudzy nie będą mogli powstrzymać się od nie-
kontrolowanych wybuchów śmiechu. A to wszystko za niespełna trzy złote.

Zarówno okładka, 
jak i tytuł mogą 
odstraszać 
od sięgnięcia po 
Pogromcę łupieżu. 
Czy słusznie? 
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„Wizualna obecność” 
Beaty Brząkalik-Gburek
� Katarzyna Łata-Wrona

Obecność Beaty jest wrażliwa i malarska. Wykorzystuje fotografie do zatrzymania 
obrazów, które wywołują we mnie lawinę emocji. Dotykają zmysłów. Budzą 
dźwięki i wspomnienia: pamięć o ludziach i zdarzeniach.

Głęboko porusza mnie Jej sposób widzenia. Na pierwszy rzut oka widać tę szcze-
gólną wrażliwość, zbudowaną na klasycznym warsztacie dobrej kompozy-
cji, wynikającym z wykształcenia, doświadczenia, ale przede wszystkim 
z plastycznej intuicji i zamiłowania autorki do klasycznych technik fotogra-
ficznych. Nieco to bardziej pracochłonne od technik cyfrowych, ale dzięki 
temu o ile bardziej wielopłaszczyznowe i przestrzenne…

Zaskakująco często — patrząc na jej zdjęcia — widzę jak bliska jest mi jej miłość 
w fotografii do czegoś więcej niż reportaż czy zapis chwili. Ona zapisuje 
całe historie. Pisze eseje, opowiadania i wiersze. Ile z tego jesteśmy w sta-
nie zabrać dla siebie i na co jesteśmy gotowi? Wszystko zależy od widza.

Wystawa Beaty, to obrazy uczące nas siebie samych. Szlachetnieją wraz z upływem 
czasu i naszych wizualnych doświadczeń. Naszych własnych wizualnych 
obecności.

⮕ Beata Brząkalik–Gburek
Artysta fotografik, plastyk. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we 

Wrocławiu, specjalność Fotografia — dyplom z wyróżnieniem (2012) 
oraz Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie — dyplom z wyróżnieniem 
z Malarstwa i Fotografii (2007).

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Brała udział w kilkunastu wysta-
wach zbiorowych, autorka wystaw indywidualnych. Jej prace znajdują się 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą, między innymi w Niemczech, 
Irlandii i na Sycylii. 

Główny obszar działań artystycznych stanowi klasyczna fotografia czarno-biała 
oraz malarstwo olejne. W swoich pracach zajmuje się problematyką relacji 
emocjonalnych pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem. Eksperymentuje 
z plastyczną formą przekazu nadając zdjęciom bardzo osobisty charakter 
i poetycką atmosferę.

Zawodowo zajmuje się edukacją artystyczną.

 

Partner Działu Fotografia: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski
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Więcej na stronie autorskiej: www.brzakalikbeata.pl
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