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…i jeśli ktoś

doczyta do końca…

KOBIETA KTÓREJ NIE POTRAFIĄ ODMÓWIĆ NAJWIĘKSI
MISTRZOWIE FOTOGRAFII I OCHOCZO PRZYJMUJĄ ZAPROSZENIA
NA WSPÓŁORGANIZOWANY PRZEZ NIĄ KULTOWY JUŻ RYBNICKI
FESTIWAL FOTOGRAFII. MIMO, ŻE NINA GIBA JEST PIERWSZĄ
DAMĄ RYBNICKIEJ FOTOGRAFII, JEJ NARZĘDZIEM PRACY NIE
JEST WCALE APARAT, TYLKO KOMPUTER I DRUGI CZŁOWIEK,
A TWORZYWEM NIE FOTOGRAFIA, A JĘZYK.
Kim naprawdę jest Nina Giba?
Nie wiem jak odpowiedzieć.
Twój mąż Marcin Giba, z którym
wspólnie tworzycie Rybnicki Festiwal
Fotografii, jest uznanym artystą fotografem. Dzielicie oprócz wspólnego
życia wiele zawodowych projektów.
Jesteś muzą czy partnerem?
Na to pytanie musiałby odpowiedzieć
Marcin (śmiech). Na pewno mogę
powiedzieć, że kiedy On dronuje ja
obserwuję niebo. Jestem pierwszą
recenzentką jego pracy i doradczynią
w wielu procesach i działaniach.
A naście lat temu, gdy zajmował się
– z sukcesami – fotografią inscenizowaną, pozowałam Mu do zdjęć. Nie
zmienia to jednak faktu, że Marcin
Giba jest autonomicznym twórcą,
którego podziwiam.
Festiwal jest twoim ukochanym
dzieckiem, a w dodatku dzieckiem
już siedemnastoletnim. Jak się
narodziło i jak dorastało?
Tak, rzeczywiście często to powta4

rzam: RFF jest moim dzieckiem
adoptowanym, urodziłam go sercem.
A zaczęło się w Klubie fotograficznym „Format”, który działał wtedy
przy Klubie Energetyka (dziś Fundacja PGE Energia Ciepła). To były
początki XXI wieku. Na Górnym
Śląsku działało kilkadziesiąt amatorskich grup fotograficznych, takich
jak „Format”, które nie posiadały
wspólnego miejsca do wymiany artystycznych doświadczeń. Ta swoista
nisza na lokalnym rynku imprez
integrujących środowiska twórcze
sprawiła, że w 2004 roku Krzysztof
Liszka wraz z prezesem Stanisławem
Wójtowiczem stworzyli Rybnicki
Festiwal Fotografii. Oczywiście
z naszym udziałem.
Od początku byłam zaangażowana
przez Krzyśka w organizację, kontakt
z artystami, rzecznictwo, z czasem
też prowadzenie Festiwalu w roli
konferansjerki. I to trwało aż do rezygnacji Krzyśka w 2009 roku. Wtedy naturalnie przejęliśmy Festiwal

Fot. Marcin Giba
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z mężem, chcieliśmy go kontynuować
i rozwijać. 7. edycja jest taką cezurą,
bo Marcin objął stanowisko dyrektora artystycznego. Ale chronologicznie
rzecz ujmując, to ja jestem
z Festiwalem związana najdłużej.
RFF jest dobrym dzieckiem. I pewnie
jak dla każdego rodzica – jego potomstwo, tak poniekąd dla mnie jest
jednym z sensów w życiu. Jego okres
dojrzewania wspominam i oceniam
pozytywnie, choć oczywiście mieliśmy momenty burzy i naporu. Głównie dlatego, że „starzy” odbiorcy nie
chcieli, by się mocno zmieniał. I okej.
Przyjęta w 2004 roku formuła obowiązuje do dziś – podczas jednego,
marcowego weekendu kilkaset osób
spotyka się, żeby słuchać prelegentów
i oglądać wystawy. Jednak nastąpiła
kolosalna zmiana w jakości. Odbiorcami są już nie tylko miłośnicy
fotografii z regionu, ale z całej Polski
i nierzadko z Europy. Kluby fotograficzne stanowią niewielki odsetek
osób partycypujących w programie.
Kładziemy nacisk na profesjonalizację (jakkolwiek to brzmi), bo w Polsce
edukacja wizualna jest ciągle na niskim poziomie. A ja chcę, żeby ludzie
przeglądali się w programie RFF jak
w lustrze, żeby zaczęli dostrzegać
różnice. Jest to możliwe tylko
w zetknięciu z jakimś wzorcem.
Co było dla Ciebie największym
sukcesem, największą porażką
i największym zaskoczeniem
w ciągu tego czasu?
Uff, to jest pytanie, na które ciężko
mi odpowiedzieć zero-jedynkowo.
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Sukcesem jest na pewno sam fakt cykliczności Festiwalu pomimo przeciwności, które się pojawiały. Więc w ślad
za tym porażką będzie przegrana z koronawirusem – i jeśli 17. edycja, która
miała się odbyć w ostatni weekend
marca, nie odbędzie się we wrześniu,
tak jak to teraz planujemy.
Największym zaskoczeniem była chyba osoba Tomasza Gudzowatego, bo
nie byłam gotowa na zetknięcie z tak
wysokim poziomem humanizmu, począwszy od rozumienia etyki zawodu… Na pewno były też inne rzeczy,
jak: wzruszenie Andreia Liankevicha,
gdy zobaczył, ile osób przyszło Go
posłuchać; magiczna opowieść
Adama Pańczuka o zaślubinach
„w ciemno” w lesie; to, że Maksymilian i Magdalena Rigamonti zdecydowali się zrobić właśnie u nas premierę
książki „Echo”, która rok później
otrzymała w USA tytuł najlepszej
na świecie fotograficznej publikacji
2018… To, że niektórzy wielcy artyści
wrócili do nas po latach, np. Weronika Gęsicka, Rafał Milach. Było wiele
niesamowitych sytuacji, momentów
i historii. Nie mamy tyle czasu, żeby
wszystkie je teraz przypomnieć
i przytoczyć.
RFF od lat może się poszczycić naprawdę wyjątkowymi gośćmi. Jak
Ci się udaje skłonić do przyjazdu
tak wielkie gwiazdy?
To prawda. W naszym Festiwalu
wzięło udział blisko 200 twórców
różnych gatunków fotografii,
a każdy z nich ma na swoim
koncie ogromne sukcesy, rozpozna-

Fot. Marcin Giba

walne nazwisko i styl pracy. Gościły
u nas takie gwiazdy, jak Chris Niedenthal, Tomasz Tomaszewski, czy
nestorzy, jak śp. Paweł Pierściński,
Tadeusz Rolke, Krzysztof Gierałtowski i prof. Przyborek. Każdy z nich –
i to jest cecha ludzi naprawdę wielkich – jest przeważnie skromnym,
miłym człowiekiem, dla którego
okazja do żywego spotkania ze
swoimi fanami jest raczej przyjemnością (choć stresem czasem też,
bo frekwencja w Rybniku potrafi
przytłoczyć). Poza tym RFF ma już
pewną markę, środowisko dobrze
zna naszą imprezę, więc nie trzeba
jej jakoś szczególnie reklamować ani

bardzo zachęcać do udziału. Jedyne
odmowy, z jakimi się spotkałam, były
powodowane nieobecnością w kraju
i niedostępnością artysty w danym
czasie.
Czy robienie takiego festiwalu
w Rybniku ułatwia czy utrudnia
sprawę?
Hmm… Chyba bardziej ułatwia,
a wynika to z minusów, niedostatków, które przekuliśmy na plusy.
Już tłumaczę. W Rybniku nie ma ani
jednej przyzwoitej galerii. Co prawda
mamy przestrzeń ekspozycyjną
w muzeum i niewielką galerię
w bibliotece, ale to w żadnym
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Z Chrisem Niedenthalem. Fot. Marcin Jankowski-Drzęźla.

razie nie zaspokaja potrzeb wystawienniczych na czas Festiwalu.
Dlatego konsekwentnie od początku
„szyjemy” z tego, co mamy. A mamy
całkiem sporo przestrzeni w budynku Fundacji PGE Energia Ciepła
i choć nie jest ona przystosowana
do eksponowania sztuki, porzucamy
kompleksy na tym tle, mówiąc sobie:
ok, może nie jest to MOCAK, ale
przez te trzy dni fotografie zostaną
obejrzane tysiąc razy przez kilkaset
osób. Jaka wystawa – poza wydarzeniami typu Frida Kahlo i Diego Rivera w Poznaniu czy „Życie i twórczość
Stanleya Kubricka” w Krakowie –
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może cieszyć się taką popularnością?
Przy okazji, gdy mowa o dużych
ośrodkach, to też jest trochę tak,
że im więcej się dzieje, tym uwaga
potencjalnej publiczności jest rozproszona, następuje rozwodnienie
frekwencji i spowszednienie pewnych
doznań. W sztuce nie obowiązuje
zasada, że popyt kształtuje podaż.
Zatem w dużych miastach, które posiadają prężnie działające galerie, na
przykład prywatne, oferta jest tak bogata, że albo nie wiadomo, co wybrać,
albo czy „w ogóle chce mi się iść”, bo
za chwilę znowu coś będzie grane.
Odrębną kategorią jest „bywalstwo”

– sztuczny tłum. A u nas taki RFF
to jest jak oaza, która po miesiącach
tułaczki objawia się zagubionemu na
pustyni (śmiech).
Myślisz, że Rybnik w pełni wykorzystuje potencjał festiwalu?
Zdecydowanie mógłby więcej. Ale
co by wtedy zostało naszej kochanej
Fundacji PGE Energia Ciepła w Rybniku? (śmiech).
Masz poczucie jakiejś misji?
Wiesz co? Tak sobie teraz myślę, że
pozostając w tej analogii do rodzicielstwa, to wiadomo, że dziecko
„mówi” o rodzicu najwięcej. A moje
gada na mieście: patrzcie, tu piszemy
historię. Jeśli można nazwać to misją,
to jest taka akcja, którą prowadzę po
cichutku na Facebooku #spieszmysiękochaćAutorówiAutorkiFotografii.
Gdy zaczęłam dwa lata temu gromadzić materiały do książki „Historie
fotografii opowiadane w Rybniku”,
zobaczyłam wyraźnie, ilu wspaniałych autorów odeszło, ale my zdążyliśmy ich zaprosić na Festiwal. Przypadek śp. Krzysztofa Millera najlepiej
ilustruje, co mam na myśli. Rybnik
był ostatnim miejscem, w którym ten
wybitny fotoreporter wojenny spotkał
się z publicznością.
Fotografia jest twoją wielką pasją, ale
sama nie fotografujesz. Dlaczego?
Wojtek Sienkiewicz ma takie fajne
powiedzenie, które często cytuję:
„Jak się ciąć, to tylko złotymi żyletkami.” Wiadomo, że jak coś robić, to
albo najlepiej albo wcale! No i mieć

o czym robić. Ja się wyrażam w kreacji na etacie. Moim tworzywem jest
język, a narzędziem komputer i drugi
człowiek. Poza tym mam w domu
wybitnego fotografa, a konkurowanie z kimkolwiek nie leży w mojej
naturze. No i wiadomo, że dobry
sprzęt sporo waży, a ja jestem dosyć
słabawa.
Czym osobiście dla ciebie jest fotografia?
Chciałabym zażartować, że jest jak
„Raffaello” – wyraża więcej niż tysiąc
słów (śmiech), ale naprawdę traktuję
ją bardzo serio. Poza wzbogacaniem
czysto estetycznym, fotografia jest dla
mnie źródłem wiedzy o świecie
i ludziach, ale nie tych ze zdjęć,
tylko tych, którzy chwytają za aparat.
Doceniam rolę ocalającą fotografii,
bo jak żadne inne medium ona jest
właśnie tu i teraz, żeby przyszłe pokolenia (jak my dziś) mogły zobaczyć,
uwierzyć, zrozumieć.
Poznając osobiście autorów fotografii,
ich historię, prawie zawsze przekonuję się, że są to najlepsi i najmądrzejsi
z ludzi, jakich spotykam na swojej
drodze. Choć sama nie fotografuję,
to autentycznie przeżywam, gdy widzę jak ludzie „pożyczają” bez zgody
autorów ich zdjęcia, tapetują nimi
swoje tablice w social mediach, a co
gorsza robią to portale informacyjne.
Spośród wielu regulacji, których nam
trzeba w kraju, ta dotycząca egzekwowania prawa autorskiego ze skutkiem
natychmiastowym leży mi poważnie
na sercu.
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Twój osobisty ranking dziesięciu najlepszych fotografów? Kto i dlaczego?
To jest pytanie z gatunku „Kogo kochasz bardziej: mamusię czy tatusia?”
(śmiech). No nie sposób odpowiedzieć na to pytanie będąc Niną Giba,
mającą za męża genialnego fotografa,
który jest zawsze numerem 1,
a w dodatku mając w pamięci
jakieś sto nazwisk, z którymi się
sympatyzuje. Dziesiątka fotografów
to też bardzo ograniczony wybór.
Nieprzerwanie od 16 lat w Rybniku
prezentują się kolejne generacje autorek i autorów tworzących obrazową
pamięć naszego kraju i świata. Każdy
z nich dał mi coś szczególnego i jakoś
wpłynął na moją percepcję. Mam też
dosyć mocno zawyżony gust i oczekiwania, przez pryzmat obcowania
z najlepszymi fotografiami, nie tylko
w obrębie naszego Festiwalu, bo przecież uczestniczę w wielu wystawach
i innych festiwalach w Polsce i w Europie. Jurorowałam też w konkursach
fotograficznych. Ale nazwiska, jakie
przychodzą mi do głowy z automatu

i nie potrzebuję namysłu, aby wytypować je do swoich the best of, to na
pewno klasycy: Elliott Erwitt i Henri
Cartier-Bresson. Uwielbiam Phillipa Toledano, duet Shana i Robert
ParkeHarrison. Podziwiam prace
Tomasza Wysockiego, Bary Prasilovej, Adama Pańczuka, Weroniki
Gęsickiej. Panów, którzy długo przez
moim Marcinem zaczęli pokazywać świat z lotu ptaka w przepiękny
sposób: Kacpra Kowalskiego i Pawła
Młodkowskiego. Bliski jest mi sposób
myślenia Mariusza Foreckiego, lubię
fotomanipulacje Andrzeja Dragana,
szalenie cenię twórczość Pawła Żaka,
Tomasza Sikory i wspaniałe portrety
Roberta Wolańskiego, szanuję prace
Maćka Nabrdalika… mogę tak długo.
Jakie jest Twoje największe marzenie?
Żeby z tego wywiadu nie wyłonił się
portret bufona – i jeśli ktoś doczyta
do końca, żeby dał znać, jaki jest
feminatyw od tego epitetu (śmiech).
Rozmawiała
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

Z Tomaszem Wysockim. Fot. Marcin Giba.
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Z fotografiami Joanny Helander. Fot. Marcin Giba.

Fot. Magdalena Kluczny
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łowisko

Weź i poczytaj
Tytułową Miriam z książki Majgull
Axelsson „Ja nie jestem Miriam”
poznajemy jako starszą już kobietę, kobietę, która przeżyła koszmar wojny. Pozbawiona kontaktu
z rodzicami, najpierw trafia do Auschwitz, a następnie do Ravensbruck. Każdego dnia podejmuje
walkę – jakże trudno jest przeżyć
w obozowej rzeczywistości. Na
pierwszy rzut oka kolejna historia,
podobna do innych. Tymczasem
dowiadujemy się, że Miriam to właściwie Malika, Romka, która „przyszyła” sobie żydowską tożsamość
dzięki ubraniu zmarłej współwięźniarki. Szybko potwierdza swoje
przypuszczenia, że gwiazda Dawida daje większe szanse na przeżycie w obozowym piekle niż romskie
pochodzenie. Cała powieść jest
zbudowana na konfrontacji Miriam
z jej wnuczką Camillą.
Osobista opowieść, która wzrusza
i porusza swą autentycznością.
Autorka wplata w główny wątek
powojenne losy ludzi, dla których
życie „po” wydawało się niemożliwe. Równocześnie z różnych powodów chcieli pewne wydarzenia
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sobie

z przeszłości pamiętać, a pewne
wymazać z pamięci. Mimo iż „cała”
tajemnica zostaje odkryta już po
kilkudziesięciu stronach, książka przyciąga i każe szukać kolejnych, pełnych mrocznych zdarzeń, uczuć. Autorka komplikuje
i te same wydarzenia przedstawia
z różnych perspektyw. Skupia się
na kobiecych relacjach i odczuwaniu. Bardzo dobrze dopracowany
i wykorzystany materiał literacki.
Zalecam przeczytać!

Powieść „Gwiazda północy” D. B.
Johna oparta jest na faktach z życia
trzech osób, które sprzeciwiły się
reżimowi. Jee-min robi wszystko,
aby odnaleźć siostrę Soo-min, która w dzieciństwie zostaje porwana
z plaży i wywieziona w celu zasilenia „armii północy”. Pani Moon
nie wierzy w propagandę swojego
państwa i zmuszona przez los zajmuje się handlem. Dzięki sprytowi
i odwadze może sobie pozwolić na
więcej, łatwo zdobywa zaufanie
innych handlarzy i wykorzystuje
je, aby podjąć walkę. Pułkownik
Cho w niebywałym tempie wspina się po szczeblach kariery politycznej. Zostaje oddelegowany do
USA, aby rozpocząć negocjacje
z wrogiem, a przy okazji poznaje
zupełnie inny świat. Teraźniejszość
całej trójki jest ściśle związana
z ich przeszłością, poznajemy ich
właściwie przez pryzmat wcześniejszych wydarzeń, których
skutki teraz znajdują swe ujście.
Fabuła porywa i trzyma w napięciu, aż nie można się powstrzymać
przed zajrzeniem na kolejną stronę. A do tego cały czas towarzyszy nam trwoga, co też te władze

Korei Północnej jeszcze „wymyślą”, w jaki sposób upodlą swych
mieszkańców. Bo przecież obozy
pracy, głód, brud, zastraszanie, bicie, tortury, laboratoria, w których
przeprowadza się eksperymenty
na ludziach, oraz szantaż bronią
nuklearną to jeszcze NIC…
To trzeba przeczytać! Koniecznie!
Małgorzata Budnik-Janoszka
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na haczyku

Ludzie uwielbiają lalki,
chociaż jeszcze
nie wszyscy o tym wiedzą
Fot. Sebastian Góra

SWEGO CZASU ZWIĄZANY Z KABARETEM „NOŁ NEJM”. PO KRÓTKIM
CZASIE „BŁĄDZENIA”, JAK SAM TWIERDZI, EWOLUOWAŁ DO TEGO,
BY ZAJĄĆ SIĘ TEATREM. OBECNIE TEATR LALEK MARKA ŻYŁY JUŻ
NA DOBRE WPISAŁ SIĘ W KULTURALNY KRAJOBRAZ RYBNIKA,
A ON SAM DALEJ ROZŚMIESZA, TYLE ŻE PRZY POMOCY GADAJĄCYCH STWORÓW, DLA KTÓRYCH NIE MA ŻADNYCH OGRANICZEŃ.
Czy to wypada, żeby dorosły mężczyzna bawił się lalkami?
Wypada. Od czasu do czasu i akurat
teraz wypadło na mnie. Poza tym
jeśli praca może być zabawą – a dla
mnie tak jest – to na przykład mechanik bawi się całe życie samochodzikami, a kucharz – w gotowanie…
A tak na poważnie, to jest to raczej
zabawa w ożywianie i nadawanie
osobowości, tworzenie bytów, chociaż bardziej złośliwi mogą powiedzieć, że w pociąganie za sznurki,
a przede wszystkim tworzenie światów: baśniowych, fantastycznych,
14

w których wszystko może się pojawić
i wszystko może się zdarzyć.
Byłeś kabareciarzem, jesteś lalkarzem. Co się stało?
Ewolucja. Jeśli spojrzy się na to
w pewien sposób, który dla mnie
jest oczywisty – to jest to w zasadzie
to samo. Teatr lalek od zawsze był
wędrowny, śmieszny, reagował na to,
co się dzieje, dialogował z publicznością i bliżej mu było do profanum niż
sacrum. Był to wentyl bezpieczeństwa ośmieszający niektóre zjawiska
i zwracający uwagę na inne, które

warto było umieścić na widelcu. Kabaret, w swojej podstawowej formie
ma takie same funkcje, podobnie jak
komedia czy sami komicy. Dla mnie
połączenie jest jeszcze jedno – kabaret, jak wędrowny, jarmarczny teatr –
nie uznaje tzw. czwartej ściany – widz
staje się poniekąd częścią widowiska,
jego reakcje napędzają, a ich brak
informuje, że trzeba coś zmienić. Od
dziecka fascynowały mnie lalki, oglądałem nie tylko „The Muppet Show”
czy „Ulicę Sezamkową”, ale także
np. czeską bajkę „Spejbl a Hurvinek”.
Takie gadające stwory, dla których nie
ma ograniczeń i mogą być kim chcą
– a w zasadzie kim chce lalkarz –
zawsze mnie inspirowały. W kabarecie czasem starałem się coś lalkowego

przemycić, namówić do jakiegoś projektu, ale nie spotykało się to z jakąś
fascynacją ze strony zespołu, dlatego,
kiedy kabaret zakończył działanie, po
krótkim czasie „błądzenia” postanowiłem zająć się wreszcie lalkami.
Oprócz tego, że jesteś twórcą teatralnym, jesteś również jednoosobową firmą. Czy jest popyt na teatr lalkowy?
Jest. Ludzie uwielbiają lalki, chociaż
nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą
i chociaż teatr lalek nie jest w Polsce
szczególnie popularny – porównując
na przykład z Czechami. Powstaje sporo różnych festiwali, choćby
ulicznych, na których lalki są bardzo
ciekawą atrakcją. Ja na przykład
stworzyłem XVIII-wieczny teatr lalek

Fot. Anna Burek
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i często grywam na imprezach historycznych, dopasowując strój oraz
historię do epoki. Ponadto teatr lalek
jest zazwyczaj samowystarczalny,
zaś forma jednoosobowa mieści się
wszędzie. Jest to forma bardzo atrakcyjna – mamy na niewielkiej przestrzeni nieraz niesamowitą dekorację
i mnóstwo postaci, które jako lalki
są fantastycznymi postaciami, jakby
wyjętymi prosto z baśni, komiksów
czy kreskówek. Można więc go pokazać na scenie, w plenerze, centrum
handlowym a nawet targowisku.
Twoje spektakle przeznaczone są
głównie dla dziecięcego widza?
Podział na widownię dziecięcą
i dorosłą istnieje tak naprawdę od
niedawna i nie specjalnie ma dla
mnie znaczenie. Staram się, aby
moje spektakle były dobrze odbierane
przez wszystkich widzów – jeśli część
widowni się bawi, a reszta nudzi,
to po prostu ktoś czegoś sobie nie
przemyślał – tym bardziej, że często
na widowni mamy dzieci, młodzież
czy osoby dorosłe w różnym wieku.
Dlatego ja zawsze gram dla wszystkich widzów – skoro ktoś przyszedł
na teatr lalek, to trzeba go dobrze
ugościć, żeby przyszedł jeszcze raz
i często wracał. I działa – często
dorośli razem z dziećmi przychodzą
zapytać, gdzie i kiedy jeszcze będę
występował, bo chętnie przyjdą znowu i zabiorą znajomych.
Czy teatr lalek może współzawodniczyć z teatrem dramatycznym
w walce o dorosłego widza?
Może, powinien i na sporej przestrze-
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ni ma nad nim dużą przewagę – często
nawet niemożliwą do zniwelowania.
Już tłumaczę: przede wszystkim z lalką można zrobić wszystko i może ona
wyglądać i mieć taki rozmiar, który
dla człowieka jest nieosiągalny. Lalki
trickowe czy mechaniczne mogą latać,
zmieniać się, dzielić i łączyć; możemy
mieć na scenie roboty, kosmitów czy
legendarne stwory. Lalka dociera do
widza szybciej niż większość aktorów,
przełamuje jego bariery ochronne
i wzbudza ciekawość. No i jest bezpieczniejsza – zupełnie inna może być
reakcja małżonki, kiedy będziemy się
zachwycać urodą lalki, a inna, gdy
urodą aktorki. W teatrach alternatywnych poszukuje się na przykład tego,
jak bardzo człowiek może stać się
symbolem człowieka, jak bardzo może
on pozostawić swoją prywatność czy
osobowość poza sceną – jest to droga,
która nie może mieć zakończenia,
zaś lalka… po prostu jest symbolem i już. Nie musi odbywać kreacji,
wchodzenia w rolę, charakteryzacji
– sugestywnie zrobiona lalka ptaka
jest ptakiem i nie musi nikogo do tego
przekonywać. Aktor miałby w tym
wypadku sporo do zrobienia.
Twój ulubiony rodzaj lalek teatralnych i dlaczego?
Moje. Poważnie: autorskie i nie
chodzi tutaj o żadne uwielbienie
swoich lalek, ale bardziej o to, że lalki
stworzone przeze mnie mają to, co
mieć powinny – dobrze się z nimi dogaduję. Lalkarz, robiąc własne lalki,
szuka ich formy, rozmiaru, sposobu
prowadzenia, czasem jest to klasyczna forma, czasem nieco zmieniona

Fot. Sebastian Góra

i tak było od zawsze – grano takimi
lalkami, jakie dawały odpowiedni
efekt oraz jakie w danej sytuacji najlepiej się sprawdzały. Czasem, kiedy
robię lalkę, myślę o typowej marionetce, ale podczas pracy okazuje się,
że zmieniam koncepcję, że ta lalka
ma taki charakter, który potrzebuje
bardziej dynamicznej formy albo po
prostu musi być z gumy – wszystko
można wtedy zmienić, zwłaszcza, że
to teatr jednoosobowy i na przykład przemalowanie dekoracji trwa
znacznie krócej. Także sam materiał
– kiedy lalka będzie narażona na
urazy, musi być solidnie zrobiona,
co zazwyczaj ma wpływ na jej wagę
czy poruszanie, kiedy zaś musi być
bardzo lekka, trzeba dobrać odpowiednio materiały. Zresztą, jest to

nie tylko moja opinia – lalka tworzy
się sama, czasem materiał, z którego
budujemy, czasem pierwsze zabawy
z jeszcze niezrobioną lalką zmieniają
nasz zamiar i lalka wychodzi zupełnie inna niż sobie to planowaliśmy
– uwielbiam to! Natomiast mówiąc
ogólnie o formie lalek, to lubię dwie:
Marionetki, klasyczne, drewniane,
malowane – uwielbiam! Wiele z nich
to po prostu sztuka przez duże „Sz”!
Świetne wykonane, sugestywne, no
i nie są rzeźbami – muszą się poruszać i to w taki sposób, aby oddać
charakter postaci. Widziałem wiele
marionetek, które wyeksponowane
w domu, muzeum czy galerii zawsze
robiłyby wrażenie.
Lalki trickowe/mechaniczne – nieraz
są to nakręcane, małe mechanicz17

ne roboty. Lalka trickowa ma nas
zaskoczyć, zrobić coś, czego nawet po
lalce byśmy się nie spodziewali, na
przykład po prostu wstać i wyjść ze
sceny albo przeobrazić się tak, żeby
wprawić widza w osłupienie. Uwielbiam oglądać takie lalki, ich triki,
podziwiając pomysłowość i kunszt
wykonawcy.
Co cię inspiruje?
Wiele rzeczy. Czasem coś zobaczę,
usłyszę – muzykę, rozmowę, głos,
czasem mam ochotę zrobić coś, co
mnie od zawsze ciekawiło, jak to
miało miejsce z piratami, o których
po prostu musiałem zrobić spektakl.
Często rozmowa z kimś, kto też
tworzy, kieruje moje myśli na zupełnie
zaskakujące tory i chociaż dotyczyć
może czegoś zupełnie innego – na
przykład muzyki czy plastyki – coś
zawsze zostaje i potem drąży. A kiedy
pojawi się inspiracja, to trafia w moim
przypadku na duże „zbiory” wiedzy,
łatwość pomysłów i jeszcze większą
chęć do zgłębiania tematu. Lubię czytać, oglądać – w zasadzie wiele rzeczy
mnie interesuje i czasem jestem
w stanie tygodniami dowiadywać
się na różne sposoby na przykład
o skamielinach, szyciu, garncarstwie
czy wytopie żelaza. Dlatego często
kiedy pojawia się jakaś myśl – hmm…
a może spektakl o muzeum? Od
razu pojawiają się liczne skojarzenia,
odnośniki itp. Każda inspiracja warta
jest rozważenia i żadnego pomysłu
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nie warto od razu przekreślać, nawet
jeśli wydaje nam się najbanalniejszy
na świecie.
Czy pracujesz teraz nad czymś
nowym?
Tak. Zawsze, zawsze jest jakiś nowy
pomysł, nowa postać, lalka – zawsze
coś tam biega po głowie i koniecznie
chce się pojawić na scenie. Aktualnie
pracuję nad dwiema rzeczami. Spektakl – w klimatach fantasy, z udziałem trolli, smoków, elfów i innych
stworów znanych z książek, filmów
czy gier. Będzie to drugi po „Wielkiej
podróży Pompiliusa” spektakl na dużej scenie, z dużymi lalkami, dekoracjami i prawdopodobnie muzyką na
żywo – tym razem jednak nieco inną.
Planuję premierę jesienią/zimą tego
roku, prace nabierają już dużego tempa… Wytwórnia filmowa – noszę się
z tym zamiarem od początku: filmiki,
seriale z udziałem lalek, które będzie
można oglądać w internecie. Jedne
proste, drugie bardziej skomplikowane, jedne jako odrębne produkcje,
inne nawiązujące do istniejących
już lalek czy nawet spektakli. Powoli
staram się zdobywać wiedzę i umiejętności, a pomocą służą mi znowu
rozmiary lalek – studio nagrań może
zmieścić się w pokoju albo na stole.
Mam nadzieję, że w tym roku wreszcie pierwsze produkcje ujrzą światło
dzienne.
Rozmawiała
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk
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rybie oko

Oradour-sur-Glane…
75 lat po tragedii.

CZERWIEC 1944 ROKU. NA PLAŻACH NORMANDII LĄDUJĄ ŻOŁNIERZE
KOALICJI, FRANCUSKI RUCH OPORU WZMAGA SWOJE DZIAŁANIA.
DOCHODZI DO WIELU POTYCZEK, JEDNA Z NICH MA MIEJSCE
7 CZERWCA W TULLE, GDZIE GINIE 40 ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH.

W wyniku tego zdarzenia esesmani
wieszają 100 mieszkańców miasta, ale
w tym samym czasie do niewoli francuskiej dostaje się dwóch oficerów SS,
prawdopodobnie przewiezionych do
Oradour-sur-Glane. Trzy dni później,
10 czerwca 1944 roku żołnierze
SS otaczają miejscowość i zwołują
wszystkich mieszkańców na rynku.
Dochodzi do masowej egzekucji,
w wyniku której – jak donoszą
źródła – zginęło 642 mieszkańców
miasta i okolic, w tym: 245 kobiet,
207 dzieci, 190 mężczyzn. Na koniec
Niemcy ograbiają i palą miejscowość.
22

Do Oradour-sur-Glane trafiłam
75 lat później, w upalne wrześniowe
południe. Był to ostatni przystanek
naszej podróży po Francji… Gdy
spacerowałam ulicami Paryża,
w uszach rozbrzmiewała mi muzyka
Edith Piaff, jej charakterystyczny
głos i akcent wykrzykujący „Milord”.
Zapach kawy unosił się w powietrzu,
a w ustach czułam nieprzemijającą
słodkość cudownie kolorowych makaroników…
W Le Mans szybkie samochody,
24-godzinne wyścigi samochodowe,
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specyficzny zapach palonej gumy
i przepiękne muzeum motoryzacji… I na koniec pojawiło się ono:
niepozorne, ale jakże wielkie dzięki
wrażeniu, jakie wywarło na nas…
Oradour-sur-Glane. Miasteczko
przepełnione ogromną tragedią, pełne bólu i rozpaczy wprowadziło nas
w aurę zadumy i przemyśleń…
Puste ulice, wzdłuż nich ruiny
domów, w ruinach pozostałości
dobytków: stara maszyna do szycia,
zardzewiała rama od roweru, w środku miasta porzucone szkielety samochodów, gdzieś na podwórku kilka
wraków starych aut (prawdopodobnie mieszkał tam mechanik)… Ruiny
kościoła, w których pozostał ołtarz

i konfesjonał… Każdy zakamarek
miasta mówił nam, że ono kiedyś
żyło. Nasza wyobraźnia pozwalała
nam wyimaginować sobie, jak wyglądało tu życie 75 lat temu, zanim
miasto stało się ofiarą ogromnej
zbrodni. To dlatego postanowiono
utrzymać je w takim stanie, w jakim
zostawili je Niemcy – na pamiątkę
tego okrutnego wydarzenia. Przed
wejściem do miasta postawiono
pomnik ku przestrodze przyszłym
pokoleniom, a na nim umieszczono
napis „Souviens-Toi – Remember”.
Pamiętaj…
Tekst i zdjęcia:
Anna Papierok
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zanęta

czego warto słuchać
w 2020 roku
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Julia Marcell
„Skull Echo”

PRO8L3M
„Art Brut 2”

Julia Marcell zawsze podąża w dobrym, muzycznym kierunku. Nie
idzie na dźwiękowe i wizerunkowe kompromisy. Bardzo ją za to
szanuję. Najnowsza płyta artystki
tylko potwierdza jej bezkompromisowy talent do tworzenia wspaniałych utworów. „Skull Echo” to
nie tylko muzyka, to projekt obejmujący płytę i film. Zaintrygowało
Was? Na stronie Julii Marcell możemy przeczytać, że „Skull Echo”
to opowieść o czasie, percepcji
i samotności. O głowach, w których jesteśmy uwięzieni, budując
poprzez zmysły swój obraz świata – pełen niepewnych informacji,
wybiórczo pamiętanych i dowolnie przekształcanych. To opowieść
o pragnieniu porozumienia, o tęsknocie za drugim człowiekiem.
Bardzo piękna, spójna płyta. Czy
też słyszycie w „Ekstazie Intelektualnej” Davida Bowiego i jego
„Warszawę”?

Kto w Polsce jest w stanie sprzedać 22-tysięczny nakład w preorderze? Odpowiedź jest oczywista:
PRO8L3M. Oczekiwanie fanów
ogromne, koncerty z trasy wyprzedane. Niestety, już wiemy, że
wiosenna odsłona Art Brut 2 Tour
została przeniesiona na jesień. Na
najnowszej płycie PRO8L3M zabiera nas w nostalgiczną podróż
do przeszłości: Tym materiałem
nie tylko oddajemy hołd polskiej
muzyce minionych dekad, ale
także wracamy do lat, które nas
ukształtowały. Przypadają one na
czas dzikiego kapitalizmu, gdzie
powiew zachodu odczuwalny był
w zapachu T-shirtów z Jarmarku
Europa, pranych niemiecką chemią. Dzielimy się z Wami czymś
bardzo osobistym. – możemy
przeczytać na ich profilu na Instagramie. Szczególnie zapada
w pamięć „W domach z betonu” –
bardzo udany singiel z osobistym
tekstem. Wszystkim, którzy urodzili się w latach 80., polecamy.
Fanom popkultury lat 90. również.

Artur Rojek
„Kundel”
To płyta, na którą czekaliśmy
z wielkim utęsknieniem. Artur Rojek nie spieszył się z wydaniem
krążka – od debiutanckiego albumu artysty minęło już 6 lat. Na
facebookowym profilu artysty
możemy przeczytać: „Kundel” jest
opowieścią o zwykłości, docenianiu tego, co się ma i miłości, która
zawsze jest nadzieją. To bardzo
dobry punkt wyjścia do przesłuchania „Kundla”. Spróbujmy zrobić
to oldschoolowo. Na przesłuchanie
całej płyty, od początku do końca, nie potrzebujemy dużo czasu
– mniej niż 40 minut. Spróbujcie!
Wydaje mi się, że w najbliższych
tygodniach znajdziecie na to czas.
Producentem albumu jest Bartosz
Dziedzic, współtwórca „Małomiasteczkowego” Dawida Podsiadło,
a za część tekstów odpowiada Radek Łukasiewicz, czyli Radex. Coś
mi na tej płycie nie zagrało. Brakuje
czegoś nieuchwytnego. Najlepiej
chyba świadczy o tym fakt, że po
kilku przesłuchaniach wracam najchętniej do: „Intro”, „Outro” i „Fur
meine liebe Gertrude”. Nie każdą
płytę kocha się od pierwszego odsłuchu. Zobaczymy (usłyszymy),
jak „Kundel” zabrzmi koncertowo.
Marlena Kolarczyk
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zanęta

W lesie

dziś nie zaśnie nikt…
Magdalena Gogół

MAGDALENA GOGÓŁ NIE KAŻE NAM SIĘ DŁUGO ZASTANAWIAĆ
I SZUKAĆ TROPÓW DO SWOJEGO LEŚNEGO ŚWIATA.

Akronim będący tytułem jednego
z obrazów („BWP”) nie pozostawia
interpretatorowi wiele miejsca na inwencję. „Blair Witch Project” kieruje
nas w strefę mroku, do lasu, który
od zarania dziejów i ludzkiej kultury
tyle nas straszył, co i pociągał. Zamieszkany przez wiedźmy i strzygi,
później przez złe wilki i Babę-Jagę,
stanowił z jednej strony tabu,
a z drugiej stał się przedmiotem
tysięcy narracji, z których wiele
stało się częścią światowego dziedzictwa kultury. I właśnie mieszaninę
fascynacji tematem i jednoczesnego
strachu przed nim dostrzegam
w obrazach Magdaleny Gogół. Najprawdopodobniej artystka
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sama sobie z tego nie zdaje sprawy
i dlatego jej obrazy są jeszcze cenniejsze, a temat – jak bardzo nie byłby
oswajany – wyraźnie ociera się
o sacrum. Magdalena Gogół swój
las uświęciła już dawno i przy każdym kolejnym obrazie odprawia na
jego chwałę prywatne nabożeństwo.
Sama mówi, że po lesie spacerować
lubi w pojedynkę. Czasem, kiedy
chce o czymś pomyśleć, innym razem, gdy myśleć musi przestać. Jeszcze częściej, gdy nie może już znieść
tysięcy interakcji, niezbędnych dla
współczesnego bycia w świecie.
Zapytałem ją o ten las. Powiedziała,
że w sposób świadomy pociąga ją

w nim naturalny stan, nieskażony
kulturą, przepełniony ciszą,
z odrobiną tajemnicy. A co pociąga
ją w sposób nieświadomy? Tu przecież, w tej właśnie przestrzeni odbywa
się jej peregrynacja. Mówi o „odrobinie tajemnicy”. Przewrotne, gdyż
tajemnica, jaką skrywa las Magdaleny
Gogół, jest wielka, ciemna i z definicji nie do rozwiązania. Sytuuje ją
tak nawet sam dystans, jaki przyjmuje artystka względem wybranego
przedmiotu swojego zainteresowania.
Patrząc na jej obrazy, po jakimś czasie
zauważamy, że – może podświadomie – czyniąc z lasu podmiot własnej
metafizycznej wycieczki, Gogół robi
wiele, by nas do tego lasu nie zabrać.
Czasem chce nas zatrzymać przed
niedostępną ścianą, czasem, niby to
koncentrując się na szczególe, odwraca naszą uwagę od tego, co głębiej.
Niekiedy zwyczajnie las barykaduje
plątaniną gałęzi, sugerującą jakieś
tajemnicze wcześniejsze dzianie się.
Zawsze jednak nie daje nam do niego
pełnego wstępu i skazuje na jego
poznanie przez swoją tendencyjną
relację z podróży. Tendencyjną, bo
przesiąkniętą mrokiem, zamgloną,
bez śladu zieleni, czy życia. Chwilami
nieco odpychającą. Czy chroni w ten
sposób istotę tego, po co naprawdę
wchodzi do lasu? Jest archetypiczną
odkrywczynią. Ten typ artystki potrzebuje nieustannie zabijać w sobie
i wokół siebie nudę i przeciętność.
Istnienie tajemnicy jest jej niezbędne
do ciągłych poszukiwań. Poprzez
ciągłą zmianę i ruch artystka-odkrywca poznaje otaczający ją świat

i rzeczywistą wartość życia. Kondensując myśl, dojdziemy do wniosku, że
jakkolwiek cel artystycznych podróży
nie byłby określony, sama artystka zawsze podróżuje do siebie. Las
Magdaleny Gogół jest w niej samej.
Delektuje się kolejnymi krokami
w jego czeluście, nie wiedząc, co tam
zobaczy i opóźniając ten moment,
odczuwając dreszczyk emocji, jak
przy horrorze właśnie. Wszyscy lubimy taki strach i chętnie podążamy
za nią. Wie doskonale, że człowiek to
mieszanina cech dobrych i złych,
a jego życie raz skrzy się kolorami,
raz jest czarno-białe a czasem zwyczajnie szare.
Konstytuują nas nasze wartości, ale
także małości. Jest w nas światło
i cień. Magdalena Gogół przesuwa
się powoli w strefie cienia. Kontury,
które wyostrza przed nami, niejednego mogą do lasu zniechęcić. Bo nie
wiemy, co jest za tą plątaniną – ocean
zieloności czy kolejne połacie ciemnego gąszczu. Kilka obrazów pokazuje nam jej technikę wyszukiwania
tematu: „Cel”, „Bieżące położenie”,
„Szukając celu”… a potem „Jasność”
i „Ostrość”. Ale czy Magdalena Gogół
coś nam wyjaśnia, wyostrza? Możliwe, że nas zwodzi i odwraca naszą
uwagę, skupiając ją na szczegółach
cokolwiek mrocznych? Odpowiedzmy
sobie na to pytanie.
Cóż, „Siódmy las” jeszcze daleko.
Tymczasem idźmy i patrzmy…
Dariusz Jezierski
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MAGDALENA GOGÓŁ
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach oraz cieszyńskiego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. W 2009 roku zrealizowała przewód doktorski na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w dziedzinie
sztuki piękne – malarstwo.
Od 2004 roku jest związana zawodowo z Instytutem Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, gdzie prowadzi licencjacką pracownię artystyczną, zajęcia w pracowni malarstwa, a także wykłada technologię malarstwa, podstawy teorii
barwy oraz upowszechnianie, animację i promocję kultury wizualnej. Od 2014 do 2019 roku pełniła funkcję Kierownika Zakładu
Sztuk Pięknych.
Jest autorką 27 wystaw indywidualnych malarstwa oraz uczestniczką największych w kraju zbiorowych wystaw malarstwa
współczesnego. Ma na swoim koncie nagrody w konkursach
ogólnopolskich i międzynarodowych malarstwa współczesnego.
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WARSZTATY, SPOTKANIA
07.04 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Anna i Michał Ratajscy - „Dookoła USA
w 2 miesiące”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

11.04 sobota

Jarmark staroci i rękodzieła. Impreza wystawienniczo-handlowa dla kolekcjonerów,
miłośników przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych oraz wytwórców
rękodzieła. Rybnicki Deptak, g. 8:00, wstęp wolny.

18.04 sobota

Między nami fotografami. Warsztaty fotografii prowadzą: Kamil Myszkowski
i Krzysztof Szlapa. DKC, g. 10:00, bilety: 70 zł.

21.04 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Aleksandra Piecko-Mazurek - „Kostaryka.
W poszukiwaniu leniwca i iguany”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

26.04 niedziela

Otwarcie OGRODU SPOŁECZNEGO. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie
plastycznym pt. „Mali mieszkańcy ogrodu”. DKC, g. 15:00, wstęp wolny.

28.04 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku. Borys Tynka - „Odessa - perła Czarnego morza”.
Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

29.04 środa

„Czeska polka i rosyjska trojka”. Warsztaty taneczne dla wychowanków świetlicy
ZSP nr 2 w Rybniku. ICK, wstęp wolny.

MUZYKA koncert/impreza
1.04 środa

XXXVIII edycji Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego – nabór
zgłoszeń. Festiwal ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do dzieci w wieku 6 - 16 lat,
występujących jako soliści. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony:
www.dkchwalowice.pl. DKC, wstęp wolny.

17.04 piątek

XXI Festiwal Muzyki Instrumentalnej – przesłuchania konkursowe.
DKC, g. 9:00, wstęp wolny.

18.04 sobota

XXI Festiwal Muzyki Instrumentalnej - przesłuchania konkursowe.
DKC, g. 9:00, wstęp wolny.

25.04 sobota

XXI Festiwal Muzyki Instrumentalnej - koncert laureatów.
DKC, g. 9:00, wstęp wolny.

FILM premiery/dkf-y/przeglądy
24.04 piątek
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Plejada Fajnych Filmów. DKC, g. 19:00, wstęp wolny.

SZTUKA wystawa/wernisaż
„Niecodzienność. Majańskie fiesty”. Wystawa fotografii Julii Zabrodzkiej. Wystawa
potrwa do 30.04. DKC, wstęp wolny.
„Dziadek do orzechów i Tajemnicze dziecko”. Wystawa reprodukcji ilustracji Aleksandry
Kucharskiej-Cybuch. Wystawa potrwa do 30.04. ICK, wstęp wolny.
1.04 środa

„Kocham zwierzęta, bo…”. IX edycja Konkursu fotograficznego przeznaczonego dla osób
od lat 16. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do ICK maksymalnie dwóch
zdjęć w wersji papierowej oraz elektronicznej. Na prace czekamy do 5 czerwca. Bliższe
informacje i regulamin dostępny na www.ick.rybnik.pl. ICK, wstęp wolny.
Konkurs plastyczny na koszyczek wielkanocny. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół
podstawowych. Prace zbieramy do 3 kwietnia, ogłoszenie wyników 8 kwietnia. Więcej
informacji w regulaminie dostępnym na www.ick.rybnik.pl. ICK, wstęp wolny.

SCENA spektakl/taniec/kabaret
15.04 środa

4. Rybnickie Spotkania Teatralne Seniorów. Przegląd sztuk teatralnych przygotowanych
przez amatorskie teatry seniorów ze Śląska. DKC, g. 10:00, wstęp wolny.

16.04 czwartek

„Przycisk” Teatr Reduta Śląska. Spektakl Teatru Reduta Śląska koncentruje się
wokół tematu starości. Twórcy oddają głos różnorakim jej obliczom – bywa przecież
zarówno piękną jesienią życia jak i nieznośną, pełną cierpienia i bólu zimą. Czy finał życia
może przydarzyć się również latem? Komu tak naprawdę potrzebny jest przycisk? Na
konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia przycisku przybywają starzy i młodzi.
Głosować będziemy za lub przeciwko starości. Twoja starość jest wreszcie w twoich
rękach! Reżyserką jest Iwona Woźniak – dyrektorka Teatru Zagłębia oraz liderka Teatru
Naumionego, która ma na koncie takie spektakle jak „Szac”, „Baby”, czy „Kopidoł”.
DKC, g. 17:00, bilety: 15 zł.

17.04 piątek

„Afera Makbecioka” w wykonaniu Teatru Dla Dorosłych. Nietuzinkowy humor w
połączeniu ze śląską gwarą i historią rodem z Hamleta to mieszanka iście wybuchowa.
Gwarantujemy doskonałą zabawę na wysokim poziomie. DKN, g. 19:00, bilety: 20 zł.

19.04 niedziela

Teatralny Poranek Najnaja. Spektakl Teatru Gry i Ludzie pt. „Pompu i Pumpo”. Pompu
i Pumpo zabiorą was w świat swojej wyobraźni, gdzie przedmioty ożywają, zmieniają
swoją formę i rolę. DKC, g. 11:00, bilety: 10 zł.

22.04 środa

4 Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej. Przegląd składa się z dwóch części:
Dnia Tańca i Dnia Muzyki. Na zgłoszenia czekamy do 10.04. Szczegóły w regulaminie
na stronie www.ick.rybnik.pl. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
25.04.20r. podczas Koncertu Galowego.
ICK, g. 9:00, płatność: 20 zł/zespołu lub 10 zł/solisty, duetu.

23.04 czwartek

4 Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej. Przegląd składa się z dwóch części: Dnia
Tańca i Dnia Muzyki. Na zgłoszenia czekamy do 10.04. Szczegóły w regulaminie na stronie
www.ick.rybnik.pl. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 25.04.20 r.
podczas Koncertu Galowego.
ICK, g. 9:00, płatność: 20 zł/zespołu lub 10 zł/solisty, duetu.
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spis treści

adresy
DKC Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
ul. 1 Maja 91B, Rybnik, tel: 324216222, www.dkchwalowice.pl
ICK Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu
ul. Mościckiego 3, Rybnik, tel. 324331365, www.dkniewiadom.eu
ZKI Zabytkowa Kopalnia Ignacy
ul. Mościckiego 3, Rybnik tel. 324327499, www.dkniewiadom.eu
halo!Rybnik
ul. Sobieskiego 20, Rybnik, tel. 324392200, www.dkniewiadom.eu
DKB Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Plac Pokoju 1, Rybnik, tel. 324252016, www.dkboguszowice.pl
DKN Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
ul. Barbary 23, Rybnik, tel. 324331065, www.dkniedobczyce.pl
TZR Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1, Rybnik, tel. 324222132, www.teatrziemirybnickiej.pl
MUZEUM Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18, Rybnik, tel. 324327460, www.muzeum.rybnik.pl
PGE Fundacja PGE Energia Ciepła
ul. Podmiejska, Rybnik, tel. 324210300, www.fundacjapgeenergiaciepla.pl
KKH Klub Kultury „Harcówka”
ul. Zakatek 19, Rybnik-Ligota, tel. 324234080, www.harcowkarck.pl
PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa
ul. J. Szafranka 7, Rybnik, tel. 324223541
Filia nr 2 PiMBP Filia nr 2 – Maroko
ul. Zebrzydowicka 30, Rybnik, tel. 324225317
Filia nr 4 PiMBP Filia nr 4 – Piaski
ul. Za torem 3 B, Rybnik, tel. 324221320
Filia nr 10 PiMBP Filia nr 10
ul. Barbary 22 E, Rybnik, tel. 324257020
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spis treści
ceny minimalne:

puby/kluby/dyskoteki

piwo

kawa

napój 0%

posiłek

Ambrozja

tel. 796430555, ul. Korfantego 6, Rybnik

Art cafe

tel. 32 4227109, ul. Sobieskiego 11, 44-200 Rybnik

Bizon Pub & Restaurant

tel. 324414666, 505767777, ul. Korfantego 6, Rybnik

Cadillac Pub

tel. 883046612, 883046612, ul. Sobieskiego 14, Rybnik

Celtic pub

tel. 324237717, Rynek 8, Rybnik

Herbaciarnia White Monkey

tel. 536307064, ul. Kościuszki 62/1, Rybnik

Imperium

tel. 324227409, ul. Raciborska 9a, Rybnik

Klubokawiarnia Żółty Młynek

tel. 512237008, Św. Jana 2, Rybnik

od 5 zł
od 7 zł

od 4 zł
od 6 zł

od 7 zł

od 7 zł

Kawiarnia KAVI

tel. 327570898, Rynek 6 Rybnik

Kulturalny Club

tel. 507156313, Rynek 3, Rybnik

Lili Caffe

tel. 533625525 ul. Zamkowa 2/4, Rybnik

Sub-Club

tel. 501665973, Piłsudskiego 4, Rybnik

Sweet Home Silesia

tel. 503 849 719, ul. Sobieskiego 38, Rybnik

od 5,90 zł

od 6,90 zł

od 4 zł

od 7 zł

od 6 zł

od 6 zł

od 5 zł

od 4 zł

Tawerna

tel. 327395821, ul. Staszica 4, Rybnik

Klub SZEPTY

tel. 732778708, Rynek 5, Rybnik

Żelazna

tel. 324230340, ul. Kościelna 1, Rybnik
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