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ryby głosu nie mają

3 PYTANIA

O KULTURĘ

Trzy pytania o plany, zmiany i przemiany do Kariny
Abrahamczyk-Zator, czyli starego/nowego dyrektora Domu
Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

P

Przed Tobą kolejna kadencja na stanowisku dyrektora Domu Kultury
w Rybniku-Chwałowicach. Czego
nowego można spodziewać się po
starym dyrektorze?
Sytuacja jest dla mnie jasna i oczywista. Po pierwsze chcę kontynuować
wydarzenia kulturalne, które już wbiły się w charakter miasta: „RAJ NAJNAJ – Letnią Akademię Malucha”,
„KARAWANĘ – Rybnicki Festiwal
Podróżników” czy „Festiwal Piosenki
Dziecięcej im. T. Paprotnego, kierując
się zasadą: zachować to, co dobre,
jednocześnie starając się, aby stało się
to najlepsze. Po drugie: ważna jest dla
mnie współpraca z zaprzyjaźnionymi placówkami oświatowymi, NGO
oraz innymi instytucjami, z którymi
rokrocznie powstają interesujące projekty, m.in. realizacje koncertów oraz
spektakli teatralnych, bo przecież
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„im więcej flag tym lepiej”. Po trzecie:
marzy mi się stworzyć łatwo dostępną ofertę kulturalną otwartą na nowe
inicjatywy i trendy kulturowe, przy
jednoczesnej dbałości o lokalną historię miasta i dzielnicy. W niedalekiej przyszłości planuję zorganizować
„Ogólnopolskie Warsztaty Animacji
on-line” adresowane dla młodych
odbiorców kultury oraz wykreować
cykliczne spotkania warsztatowe pt.
„Laboratorium Projektów”, których
celem będzie opracowanie przez
uczestników autorskich inicjatyw
społeczno-kulturalnych.
Jak Dom Kultury będzie funkcjonował w nowej, żółtej rzeczywistości?
Uczestnicy wydarzeń kulturalnych
do pewnych niedogodności związanych z większą niż zwykle ostrożnością i prewencją sanitarną zdążyli się

Fot. Jarosław Lasota

już przyzwyczaić. W domu kultury
szatnia od dawna jest nieczynna,
a miejsca na sali oznaczone. Należy
dezynfekować ręce przy wejściu, nie
zdejmować maseczek nawet podczas
spektakli i seansów i zachowywać
dystans. Teraz dochodzą nowe obostrzenia. Jednak w związku z ograniczeniami w strefie żółtej, żadna
z zaplanowanych imprez nie została
odwołana, zdecydowaliśmy się organizować wydarzenia dla mniejszej
publiczności a zasady uczestnictwa
w imprezach domu kultury zostaną
dostosowane do obowiązujących

ograniczeń. Liczba widzów zostaje
ograniczona do 25% publiczności.
Doskonale wiemy, że to generuje
duże straty finansowe, ale i społeczne. Bezpośredni kontakt artysty
z widzem to sprawa kluczowa
w każdej instytucji, a budowanie
relacji poprzez internet i nowe technologie to słaba alternatywa dla
miłośników kultury.
Niedawno nastąpiło otwarcie Ogrodu Społecznego. Jak ma się ogrodnictwo do kultury?
Natura i sztuka zawsze egzystowały
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obok siebie… Natura sama tworzy
własne formy artystyczne, a sztuka
posługuje się wzorami przyrody.
Idąc tym tropem, wiemy przecież,
że przyroda w miastach sprawia, że
jesteśmy szczęśliwsi i zdrowsi. Wiemy
też, że dzięki jej obecności jesteśmy
bardziej życzliwi i uprzejmi dla siebie
nawzajem. Wiemy, że pomaga nam
ona budować niezbędne więzi z innymi ludźmi i z miejscami, w których
mieszkamy… Ilekroć skrawek ziemi
w mieście przekształcony zostaje
w lokalny ogródek, uzdrawiające
efekty tego wydarzenia przepływają przez ciała i umysły zarówno
uprawiających go osób, jak i samych

przechodniów. Musimy zatem pamiętać, że warunkiem wstępnym gęstości
architektonicznej musi być gęstość
biologiczna… Zatem obieramy nowy
kierunek rozwoju: łączenia kultury
z naturą i mówienia o przyrodzie
i ekologii w mieście. Ideą ogrodu jest
tworzenie wspólnej – nie tylko fizycznie – przestrzeni do spotkania, dialogu, zabawy i nauki. A naturalnym
partnerem czy wręcz współtwórcą
stała się przede wszystkim lokalna
społeczność.
Rozmawiała
Katarzyna Chwałek-Bednarczyk

Karina
Abrahamczyk-Zator
Aktorka, reżyserka teatralna i animatorka. Przez wiele lat
pracowała w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana
w Będzinie. Jest współtwórczynią Teatru Peti, w ramach
którego tworzy spektakle dla „najnajów” czyli dzieci
w wieku 0-5 lat. Od 2017 roku pełni stanowisko dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.
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Fot. Jarosław Lasota
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narybek

Sztuka

wyraża,
uzdrawia,
prowadzi

Fot. Jadwiga Janowska

Sztuka dotyka nas w przeróżny sposób: przez obraz,
muzykę, rzeźbę, słowo, ruch… Mamy ten dar odbierania
jej zmysłami i odczuciami, indywidualnie możemy
dobierać ją do naszej indywidualnej osoby i potrzeb.
A co, jeśli tak naprawdę mamy możliwość nie tylko jej
podziwiania, ale również każdy z nas jest zdolny do
procesów twórczych, uwalniając swoją ekspresję?

A

Arteterapia – co to?

Czy tworzenie może ułatwić wyzdrowienie, umożliwiając komunikowanie
myśli i uczuć w sposób niewerbalny?
Czy dzięki sztuce możemy uzyskać
zrozumienie, lepsze samopoczucie,
doznać ulgi, wyrazić emocje? Arteterapia łączy ze sobą sztukę i psychoterapię, dając nam nowe metody wyrazu i komunikacji ze sobą i innymi.
Wykorzystuje się ją w pracy z dziećmi,
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dorosłymi, rodzinami i grupami.
Pomaga wyrazić emocje, oswoić się
z urazami i uwolnić je, wejść w większą komunikacje ze sobą, rozwiązać
konflikty i problemy, czuć się lepiej
i osiągać dobre samopoczucie. W terapii przez sztukę dominuje pogląd, że
wszyscy ludzie są zdolni do ekspresji
twórczej, a dzieło końcowe nie jest aż
tak istotne jak cała droga do niego.

Najważniejszy
jest proces

Mamy nieskończoną ilość aktywności w zakresie sztuki: od pracy wizualnej, przez muzyczną, aż do ruchu.
Zawierają się w tym wszystkie nasze
zmysły i możliwości odbioru świata
zewnętrznego i wewnętrznego. Znajdzie się coś, co pociąga nas bardziej,
co może nas wołać lub odpychać, ale
pozwoli nam na wyrażanie siebie,
myśli, uczuć. Widzenie danej sytuacji
abstrakcyjnie kolorami, oczyszczenie
nas przez np. ciągły ruch, przywoła
zrozumienie, gdy stworzymy tekst
piosenki o naszej ostatniej sytuacji.
Ważne jest zaangażowane w takim
procesie, czasem również osoba,
która naprowadzi, pokaże, jak można
korzystać z różnej formy wyrazu,
jak dobierać farby albo jak zagrać
parę akordów na gitarze. Przypomni
nam, że tak naprawdę każdy z nas
jest twórcą, że jako dzieci nie baliśmy
się tworzyć i że można wyrazić siebie
bez oceniania, odrzucając wszystkie
blokady w naszym umyśle czy ograniczenia ciała. Brzmi prosto, wiem,
ale tu również pojawia się słowo
„proces”.

Odrzucenie blokad

Zorganizowałam już kilka warsztatów twórczych, zaczynając od
bardziej rękodzielniczych, po te już
czerpiące z arteterapii. Widzę, jak
zachodzi szybkie oswajanie się ze
sztuką. Wielu uczestników na samym
początku blokuje się, zasypuje ich
fala oceny. Porównują się do wielkich
twórców malarstwa, rzeźby czy architektury, muzyków, tancerzy… To jest

naturalne, sama też to przechodziłam, wzbraniałam się od płótna czy
nawet szkiców postaci ludzkich, które
wyglądały jak powyginane figury.
W arteterapii moim zdaniem uciekamy od tego realistycznego oddania
świata, zagłębiamy się w sobie, skupiamy na czymś, co nas dotyczy, są
to emocje, uczucia. Pozwalamy trochę na to, aby sztuka nas wyzwoliła
z przyjętych ram, proporcji, schematów. W momencie kiedy wchodzimy
w głąb siebie, poprzez relaksację,
dynamiczny ruch w kręgu czy po
paru słowach wstępu o sobie i danym
przeżyciu, zaczynamy wchodzić
w kontakt i początkowe zaufanie
temu, co w nas gra, co chcemy
wyrazić. Wtedy możemy puścić
swój ulubiony utwór muzyczny lub
ten, który nam o czymś przypomina,
zamknąć oczy i na kartce papieru zacząć rysować jedną kredką, węglem,
ołówkiem coś, co może z początku
nic nie znaczyć.

Uwolnij małą
cząstkę siebie

Uwalniamy małą cząstkę siebie,
przelewamy emocje, wspomnienie
na papier. Obserwujemy swoje ciało,
myśli nam towarzyszące, otwieramy
oczy. Obrazek linii, kresek, czegoś
najczęściej bardzo abstrakcyjnego
zaczynamy uzupełniać np. kolorem,
słowami przychodzących haseł.
Wszystko dzieje się tu i teraz, widzę,
jak uczestnicy warsztatu podczas
takiego ćwiczenia są mocno w sobie,
jakby poznawali nowe obszary swojej
osoby, potem – jak rozmawiamy
o pracach stworzonych, wychodzą
9

różne historie, przemyślenia, niekiedy wzajemnie je interpretujemy.
Wszystko jest tak niezmiernie ważne.
Cały proces jest jak piękną medytacją
do wewnątrz, wyrażaną na zewnątrz.
Szybko zdajemy sobie sprawę, że
twórczość może być całkiem czymś
prostym i odkrywczym. To tylko
jeden z przykładów ćwiczenia. Arteterapia jest określeniem, które może
kojarzyć się z wąskim zagadnieniem
plastycznym. Nic bardziej mylnego.
Arteterapia to działanie interdyscyplinarne w pełnym tego określenia
znaczeniu. Aby wspomóc drugiego
człowieka, wykorzystujemy wszystkie dostępne możliwości, jakie daje
sztuka. To czyni ten rodzaj terapii tak
wyjątkowym. Nie w tym rzecz, by
dać jedno wyjście i z nim pracować.
Ważne jest, aby umieć dopasować
do każdej jednostki indywidualny
sposób działania i pracy.

Fot. Jadwiga Janowska
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Arteterapia
w praktyce

Bardzo często wykorzystuję podejście multimodalne, łączenie ze sobą
różnych form wyrazu, które mogą
wzmocnić odczucie i wspomagać
twórczość. Lubię np. łączyć rysunek
ekspresyjny z muzyką i badać przy
tym ruch, jaki podczas rysowania
nam towarzyszy. Ciało, zmysły,
odczuwanie – na tym najmocniej
się skupiam. Poza tym relaksacyjna
wizualizacja przygotowująca nasze
ciała do pracy twórczej, wyostrzenie wszystkich zmysłów, tworzenie
przestrzeni warsztatowej, aby każdy
poczuł się bezpiecznie, dał sobie
relaks i pozwoli badał swój świat
wewnętrzny poprzez aktywność
artystyczną. Chcę, aby człowiek
nie bał się tworzyć, zaufał swoim
możliwościom, poczuł, że może tym

Fot. Jadwiga Janowska
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Fot. Jadwiga Janowska
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wszystkim się bawić i dać moment
świadomej kreacji i oczyszczenia dla
siebie, w kontakcie i zgodzie. Warsztaty to zazwyczaj pełne wnikanie
w pracę ze sobą i grupą. Dlatego inne
projekty, które tworzę – od instalacji
po sceniczny, performatywny ruch –
są bardzo często interaktywne; zapra-

szam widza do dotknięcia sztuki
i czasem bycia jej częścią, do doświadczania zmysłów, zorientowania
na tu i teraz, kontakt ze swoim ciałem
i duchem w przeżyciu artystycznym,
gdzie łączy się świat zewnętrzny ze
światem wewnętrznym.

Zuzia Łapka (ŁAPKI)
Urodzona w 1999 r. w Rybniku. Od 2018 r. studentka arteterapii
na Uniwersytecie Śląskim, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Pracuje
z wieloma formami sztuk: instalacje przestrzenne, rzeźba, ruch
i ekspresja ciała w tańcu, w tym sztuka performance. Tworzy
warsztaty, na których pracuje z ekspresją twórczą, relaksacją, ruchem, wyrażaniem siebie i poznawaniem nowych obszarów swojej osoby w kontakcie z ciałem, umysłem i istotą duchową (jako
całość). W swoich pracach łączy czasem mocno od siebie odległe
dziedziny, zapraszając człowieka do pełnej interakcji ze sztuką,
a wręcz bycia jej kreatorem. Tak, aby każdy z nas uwierzył bardziej w swoje twórcze zdolności oraz poczuł, jak mogą wyrażać,
cieszyć, zbliżać nas do swojego wnętrza (źródła kreatywne działania niezależnie od wieku i ograniczeń). Od 2019 r., prezentując
interaktywną rzeźbę realizowaną w ramach Mikrogranty Medialabu w Katowice Miasto Ogrodów, Zuzia działa również pod nazwą
ŁAPKI. Zapraszamy na stronę Facebookową – ŁAPKI, na której Zuzia
prezentuje swoje prace oraz nadchodzące warsztaty i projekty.
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łowisko

Weź i poczytaj

Z

sobie

„Zając o bursztynowych oczach”
Edmunda de Wall to książka zachwycająca. Cała jej fabuła rodzi się z odziedziczonej po wuju
wyjątkowej kolekcji 264 figurek
z kości słoniowej, zwanych netsuke – wśród nich jest właśnie
zając o bursztynowych oczach.
Autor podjął się uporządkowania dokumentów, zdjęć, zapisków
i znaków pozostawionych przez
przodków bogatego żydowskiego
rodu Ephrussich. Buduje powieść
opartą na wspomnieniach i refleksjach. Figurki są jakby drogowskazami, migawkami z przeszłości.
Autor nie opiera jednak treści tylko
na historiach rodzinnych. Niczym
czarodziej teleportuje czytelnika
w świat sztuki – chociażby Renoira, Pissarra czy Degasa – gęsto
robi się od szczegółów i osobistych
porywów, nawet tych pikantnych.
De Waal odsłania rodzinne skandale, miłosne rozterki i tajemnice.
Splata je z burzliwą historią antysemickiej Europy. Netsuke wędrują z właścicielami, tworząc mapę
wydarzeń, ich niewzruszona kruchość staje naprzeciw wszelkich
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katastrof. Blask figurek czaruje
mimo pęknięć i zadrapań pozostawionych przez czas. Niby
saga rodzinna, ale bardzo nieoczywista, gatunkowo niezidentyfikowana: taki smaczny misz-masz powieści historycznej,
biografii i sensacji postrzeganej
wprawnym reporterskim okiem.
Powieść pełna pasji, wspomnień
i subtelnych wrażeń. Fascynująca literacka podróż.

A

Autor „Dopóki mamy twarze” jest
dobrze znany czytelnikom z „Opowieści z Narnii”. Lewis, bo o nim
mowa, tworzy typowo baśniową
fabułę. W pradawnej, pogańskiej
krainie Glome, gdzie bogini Ungit
rozlewa krew i jest najważniejszym
bóstwem, dorastają królewskie
córki. Oczywiście jedna piękna
– Rediwal, a druga – Orual – tak
brzydka, że zakrywa twarz welonem. Pewnego dnia na świat przychodzi trzecia – Psyche, dziewczynka o tak niezwykłej urodzie
i cudownym charakterze, że lud zaczyna traktować ją jak boginię. Na
królestwo spadają plagi i nieszczęścia, Ungit żąda krwawej ofiary.
Ofiara zostanie złożona tajemniczej Bestii, mieszkającej w cieniu
Szarej Góry… Narratorką powieści
jest Orual; nie bacząc na potrzeby
siostry, gotowa jest zrobić wszystko, by Psyche była bezpieczna. Na
uwagę zasługuje również postać
greckiego mędrca Lisa, dziadkaniewolnika, być może alter-ego
samego autora, który zajął się
edukacją Rediwal, Orual i Psyche.
Znamienne, że własne słowa: Ża-

den człowiek nie poczuje się wygnańcem, jeśli tylko pamięta, że
cały świat jest jednym miastem,
służą mu pociechą. Jak sam autor
wspomina, powieść ta jest reinterpretacją mitu o Psyche i Erosie,
bogu miłości. Lewis wykorzystał
grecki mit jako tło, aby uzupełnić
stworzoną przez siebie historię. To
niezwykle wciągająca opowieść
o siostrzanej miłości, która doprowadza do nieszczęścia. Historia
poruszająca problemy wiary, miłości, nienawiści, zdrady i śmierci.
Wyśmienita literacka uczta.
Małgorzata Budnik-Janoszka
15

DREAM

LIGHT

Zespół Dream Light obchodzi właśnie swoje
pierwsze urodziny. Powstał w listopadzie
zeszłego roku i od tego momentu tworzą go
Mateusz Kluba i Martyna Pogorzelczyk

Duet wykonuje muzykę elektroniczną doprawioną ciepłym
kobiecym wokalem. Premiera debiutanckiego albumu
„Druga Strona” miała miejsce 9 lutego. W październiku
mieliśmy okazję usłyszeć singiel „Chmury” zapowiadający nowe wydawnictwo grupy. Premiera drugiego albumu planowana jest na końcówkę 2021 roku. Po dobrym
odbiorze debiutanckiej płyty zespół nie zwolnił tempa
i poszukuje coraz ciekawszych brzmień i inspiracji muzycznych. Singiel „Chmury” to początek nowej drogi w muzyczne horyzonty.
(dl)
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zanęta

KULTURA

NIEPOTRZEBNA/POTRZEBNA*

od zaraz
*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

Listopadowe propozycje koncertowe zachowam
dla siebie. Szanse na zobaczenie artystów na żywo
w końcówce roku są już mało realne. Październikowa
żółta strefa rozciągnęła się na cały kraj, organizacja
wydarzeń kulturalnych dla 25% widowni to nieporozumienie. W jaki sposób organizatorzy mają zredukować
ilość osób na sali przy wyprzedanych, przeniesionych
z wiosny wydarzeniach?

W

W rozmowie z „Onetem” Krystyna
Janda, prezes fundacji prowadzącej
Och-Teatr i Teatr Polonia, powiedziała:
Nierówne traktowanie teatrów
i kin – ogólnie miejsc kultury –
z komunikacją publiczną, kościołami, ślubami i weselami to
jest rzecz dla mnie absolutnie
niezrozumiała. Dla mnie i innych
przedstawicieli kultury również.
Wprowadzenie nowych obostrzeń może doprowadzić do
katastrofalnej zapaści.
W tym miejscu pojawia się jedno,
niepokojąco ważne pytanie, które
każdy z nas powinien sobie zadać: Po
co nam kultura w sytuacji, gdy zasopkojenie potrzeb niższego stopnia
jest zgrożone. Pytań pojawia się więcej: Jaką kulturę można dać ludziom
w czasie pandemii? Jaką treść im
zaproponować? Jak wyglądałby nasz
marcowy lockdown bez internetu?
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Serial, film, spektakl online to kultura. Często popularna, ale jednak
kultura. Do niedawna sądziłam, że
kultura pomaga budować „wspólnotę” i „przestrzeń dialogu społecznego”, rozwija sferę emocjonalną,
pobudza kreatywność. Okazało się,
że w trakcie marcowego zamknięcia
kultura pomogła nam po prostu
przetrwać i nie zwariować. Aż tyle
i tylko tyle.
A gdyby nie było tych płyt, filmów,
seriali, komiksów i książek?
A gdyby muzycy, aktorzy, pisarze,
malarze i inni twórcy przebranżowili
się – jak wielu polityków sugeruje?
Dotrwamy?
Przetrwamy?
Zobaczymy.
Marlena Kolarczyk

Il. Nietoperz Rzymski

Portret ekstremalny
Anna Burek
Czego może dokonać ciało ludzkie?
Jak bardzo nakłaniamy je do działań wykraczających poza
jego kompetencje?
Skąd dążenie do ekstremum?
Pytania prowokują do konieczności poszukiwań w byciu reporterem wydarzeń rozgrywanych w trakcie wspinania.
Portret ekstremalny to fotografia z pogranicza piękna i brzydoty – dotyka natury rzeczy i głębi cielesności!
Ciała spowite ogromnym napięciem, niejednokrotnie okupionym bólem.
Czy dążenie do euforii po wykonaniu zadania, osiągnięcia celu
jest w stanie wynagrodzić ten ból?
Co mówi nam umysł? Co mówi ciało w tym działaniu?
Zapraszam do krótkiej fotograficznej historii!

Anna Burek
Magister sztuki na wydziale Grafiki i Sztuki Mediów ASP Wrocław. Aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą –
AB STUDIO. Para się głównie fotografią oraz projektowaniem
graficznym. Tańczy od 15 lat, a od czterech lat jest instruktorem
tańca współczesnego oraz improwizacji. Uczestniczka wielu
warsztatów tanecznych oraz improwizacyjnych. Artystyczna
dusza. Ciągle w ruchu. Jej dodatkową pasją jest wspinanie.
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zanęta

Archiwum

znikających punktów
Fot. Paweł Suder

Już po raz trzynasty Dom Kultury w RybnikuChwałowicach zaprosił wszystkich tworzących
fotografię do udziału w kolejnej edycji
Międzynarodowego Konkursu Fotografii
Przemysłowej i Industrialnej FOTO-PEIN.

C

Celem głównym konkursu było i jest
wykształcenie i rozwijanie pozytywnego postrzegania i odbioru architektury i infrastruktury przemysłowej, a także tworzenie archiwum
fotograficznego tzw. znikających
punktów, czyli obiektów i urządzeń,
które niedługo przestaną fizycznie
istnieć, a miały lub mają istotny
wpływ na życie i rozwój danego
miejsca, regionu, społeczności.
Mosty, wieże ciśnień, kopalnie,
fabryki, torowiska czy drogi stanowią od dziesiątków lat nieodłączny
element otaczającego nas krajobrazu.
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Wrośnięte w naszą świadomość jako
elementy tła kształtują nasze przestrzenne tu i teraz, wpływają na nasz
ogląd świata zewnętrznego, kształtują poczucie przestrzennej estetyki
w sposób permanentny, ale najczęściej zupełnie niezauważalny. Skupiając uwagę na funkcjach użytkowych,
do jakich zostały stworzone, nie
postrzegamy ich jako wartych uwagi,
ładnych, ciekawych czy zachwycających obiektów architektonicznych.
Nie rejestrujemy momentu, kiedy
niszczeją czy znikają. Po prostu są…
lub ich nie ma.

Organizatorzy konkursu postawili sobie za zadanie kształtowanie
świadomości społecznej w zakresie
ochrony zapomnianych i opuszczonych obiektów przemysłowych
i industrialnych, jako ważnej spuścizny kulturowej naszych przodków.
Prezentacja fotografii ukazujących
piękno architektury i infrastruktury
przemysłowej w artystycznym ujęciu,
klimatycznych dzieł z duszą, które
pokazują nieodkryte oblicze otaczającej nas materialnej codzienności,
ma taką rolę spełnić. Fotografie jako
swoiste fizyczne zatrzymanie czasu
pozostają dowodami na istnienie
tego, co przeminęło i przestało istnieć w świecie materialnym.
Idea szukania i dokumentowania
tych miejsc przez wrażliwych twórców oraz ich prezentacji odbiorcom,
którzy dopiero w chwili zetknięcia
się z wizją artysty zauważają to, co
niejednokrotnie mijają co dnia, to
istotny element procesu przebudze-

nia. To moment zwrócenia uwagi na
postępujące niszczenie i bezpowrotne
odchodzenie w niepamięć dziedzictwa techniki będącego materialnym
zapisem myśli i pracy rąk naszych
przodków, a tym samym zubażania
naszej kultury materialnej.
Poza tym konkurs jest otwartą ucztą
estetyczną, miejscem, gdzie zwykłe,
małe i duże rzeczy dzięki artystycznej interwencji twórców staja się
dziełami sztuki. Co najważniejsze,
każdy bez względu na doświadczenie
i umiejętności może zostać autorem.
I każdy może zostać laureatem – tu
liczy się wrażliwość na temat i umiejętność jej przekazania za pomocą
obrazu.
Zatem zapraszamy wszystkich, którym temat jest nieobojętny, do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
Izabela Nietrzpiel
Dyrektor Artystyczny Konkursu

Fot. Paweł Suder
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Fot. Anna Kaleta

Fot. Jan Pozowski

Fot. Anna Kaleta

Fot. Jan Pozowski

Fot. Teresa Solarz

Fot. Teresa Solarz
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Fot. Waldemar Siatka
Fot. Waldemar Siatka
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Fot. Joanna Sawicka

Fot. Joanna Sawicka

Fot. Lukas Horky
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zanęta

lolek

TEATR PAPIERU I ŚWIATŁOWODU
Teatr to spotkanie i przeżycie. Przede wszystkim
spotkanie twórców z widzami w trakcie
przedstawienia i zderzenie z nimi swojej wizji.
Teatr bez widza jest niekompletny. Teatr może
funkcjonować bez sceny, dekoracji, muzyki, świateł,
nawet bez aktorów, natomiast bez widza – nie ma
racji bytu.

S

Skoro warunkiem istnienia teatru
jest widz, który aktualnie najczęściej
znajduje się na drugim końcu światłowodu, czy w takim razie możemy
robić przedstawienia wszędzie i ze
wszystkiego? Oczywiście! Dowodem
na to jest premiera online spektaklu
„Lolek”, która odbyła się 10 października na kanale YT Domu Kultury
w Rybniku-Chwałowicach. Spektakl w całości stworzony z papieru
został wystawiony na „byfyju”, czyli
starym, kuchennym kredensie. Teatr
papierowy ma w powiecie rybnickim
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już kilkuletnią tradycję i został zapoczątkowany przez Spółdzielnię Socjalną ,,Horyzonty Kultury”. „Lolek”
jest owocem programu „Nie siedzę
w fotelu, jestem w Domu Kultury
w Chwałowicach”, gdzie podczas
warsztatów z teatralnych, wokalnych
i fotograficznych z rybnickimi seniorami twórcy starali się odkryć zupełnie nowe, teatralne krainy. Właśnie
praca warsztatowa stała się zarzewiem spektaklu. Na początku było
poszukiwanie fotografii, które miały
zostać wykorzystane przy animacji,

Fot. Mateusz Jazowski

następnie eksperymenty z nową
formą, bo papier jest tworzywem
niezwykle kruchym, podatnym na
zniszczenie. Potem próby z animacją,
by osiągnąć umiejętność poruszania
zatrzymanych na kilkadziesiąt lat
w kadrach postaci, które w trakcie
spektaklu miały ożywać jakby po
chwilowym znieruchomieniu przed
obiektywem aparatu i wracać do
swoich codziennych zajęć. By życie
toczyło się dla nich dalej.
„Lolek” to opowieść o Karolu Wojtyle od jego narodzin do konklawe.
To opowieść, która nie ma stawiać
człowieka na piedestale, ale raczej
go z niego ściągać. Spektakl – jak
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twierdzą sami twórcy – powstał z
chęci pokazania dzieciom, że pełna
dat i suchych faktów podręcznikowa
wręcz historia może być fascynująca, a wcale nie musi być patetyczna.
Wystarczy tylko zmienić formę przekazu ze słowa pisanego na ruchomy
obraz i „wielką” historię przełożyć na
język dzieci.
Katarzyna Rytel

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programy Kultura – Interwencje 2020.
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SZTUKA wystawa/wernisaż
„Karol Wojtyła. Narodziny”. Wystawa potrwa do 30.12. DKC, g. 18:00, wstęp wolny.
„FOTO-PEIN 13 - Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialnej”. Wystawa
potrwa do 30.11. DKC, g. 18:00, wstęp wolny.
„Różnorodność”. Wystawa fotografii uczestników Sympatycznego Klubu Fotograficznego oraz
Klubu Fotograficznego „Fotobalans”. Wystawa potrwa do 30.12. ICK, wstęp wolny.
1.11 niedziela

Rybnik w cieniu wielkiej płyty. Wystawa fotograficzna. Wystawa potrwa do 17.01.21.
MUZEUM.
Wspomnienie o RYFAMIE. Wystawa na dziedzińcu muzealnym. MUZEUM.
Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska do 1939 r. MUZEUM.
Rybnik nasze miasto. MUZEUM.

LITERATURA spotkanie/warsztat

32

7.11 sobota

Od deski do deski. Zajęcia czytelnicze dla dzieci 3-5 lat. Obowiązują zapisy. Prowadzenie:
Fundacja Nido. PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

12.11 czwartek

Spotkanie z książeczką. Zajęcia czytelniczo-animacyjne z elementami biblioterapii dla dzieci
0-3 lat. Obowiązują zapisy. Filia nr 4 PiMBP, g. 10:30, wstęp wolny.

14.11 sobota

Finisaż wystawy „Portret kobiecy”. Wystawa obrazów olejnych Henryka Jeszka, członka
Grupy Malarskiej „Pasja”. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

15.11 niedziela

Wernisaż wystawy „Portrety na 4 łapy”. Spotkanie z Anną Rzeszowską, autorką ekspozycji
prezentującej fotografie psów, wielką pasjonatką robienia zdjęć zwierzętom.
halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.

21.11 sobota

Czytanie na dywanie. Zajęcia czytelnicze dla dzieci w wieku 0-2 lat. Obowiązują zapisy.
Prowadzenie: Fundacja Nido. PiMBP, g. 11:00, wstęp wolny.

25.11 środa

DKK: „Śmierć pięknych saren” Ota Pavel. Zbiór opowiadań, których narratorem
(ale i bohaterem) jest syn, młody chłopak, można powiedzieć, że sam Ota Pavel, bo książka
zawiera wątki biograficzne. Głównym bohaterem jest natomiast ojciec - zaradny, a jednocześnie
fajtłapowaty, mądry i głupi, uroczy i wzbudzający politowanie.
PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

Realizacja wydarzeń zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej

SCENA spektakl/taniec/kabaret
7.11 sobota

Covidowe opowieści dziwnej treści – performance społeczny. Przedziwny czas widziany
oczami artystów, którzy sięgają do swojej wrażliwości oraz wyobraźni, by poszukując w
sobie poczucia humoru, pozytywnych relacji oraz osobistych opowieści z okresu pandemii,
stworzyć przestrzeń dla kulturalnej przestrzeni.

15.11 niedziela

„Koszt życia”. Spektakl Teatru Śląskiego w ramach programu TEATR POLSKA. Niezwykle
intymna i poruszająca opowieść o sile, ale i bezradności, o miłości, ale i samotności - przede
wszystkim jednak o nadziei. Cztery osoby. Dwie opowieści. Jedna cena.
DKC, g. 18:00, bilety: 15 zł.

21.11 sobota

Dzieciniada z MOSiR’em Rybnik - Przygoda z Graczkiem. Podróżnik Graczek zaprasza na
wyprawę, w której spotkacie bohaterów jego przygód. Scenariusz, reżyseria i obsada: Marek
Żyła, Mateusz Suchan i Mariola Rodzik-Ziemiańska, Muzyka: Tomasz Manderla. DKB, g.
16:00, bilety: 15 zł/dorośli, 10 zł/dzieci.
Bajki Najnajki: „Daleki, daleki wschód: Indie. Na niecodzienne interaktywne opowieści dla
dzieci zaprasza Mateusz Świstak. DKC, g. 11:00, bilety: 10 zł.

22.11 niedziela

29.11 niedziela

Pekin Young Fest. Wydarzenie dla młodych ludzi przygotowane przez młodych ludzi. To
czas, w którym na scenie rządzą właśnie oni! Będzie muzycznie, teatralnie i tanecznie.
Spojrzycie na świat oczami pokolenia Z. DKB, g. 18:00, bilety: 10 zł.
Teatralny Poranek Najnaja: „Pompu i Pumpo”. Spektakl Teatru Gry i Ludzie. Pompu i
Pumpo to dwa pompony, które zabiorą nas w świat swojej wyobraźni, gdzie przedmioty
ożywają, zmieniają swoją formę i rolę…A wszystko zmierza ku bliskości i czułości, której
nigdy za wiele. DKC, g. 11:00, bilety: 10 zł.
„Andrzejki dla dzieci”- pokaz iluzjonisty. ICK, g. 17:00, bilety: 10 zł.

FILM premiery/dkf-y/przeglądy
20.11 piątek

Plejada Fajnych Filmów. DKC, g. 19:00, wstęp wolny.

Realizacja wydarzeń zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej
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WARSZTATY, SPOTKANIA
podbierak

3.11 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Wojciech Warzecha „Wędrując ścieżkami Inków
- Peru i Boliwia”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

05.11 czwartek

„W świecie bajek”. Zajęcia rękodzielnicze z cyklu „Kopalnia Fantazji”. Dla dzieci
w wieku 5-12 lat (młodsi z opiekunami). Zapisy. ICK, g. 16:00, bilety: 5 zł.
Mali Tropiciele Wielkich Przygód - Jeż Pigmejski Afrykański. Dokąd tupta nocą jeż…
pigmejski? Kolejna edycja Małych Tropicieli Wielkich Przygód będzie poświęcona właśnie
JEMU! Profesjonalny hodowca opowie o tym, jak żyją jeże pigmejskie i odpowie na
wszystkie pytania dzieciaków. DKB, g. 16:00, bilety: 25 zł

7.11 sobota

Social Language Meeting. Spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi
rozmowami w obcych językach. Okazja do poznania kultury innych krajów.
halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.
Turniej gier planszowych i figurkowych. ICK, g. 14:00, wstęp wolny.

9.11 poniedziałek

Idee polityczne a kreacja architektury w międzywojennym Rybniku. Jacek Kamiński
opowie o proboszczu Reginku, mającym znaczący wpływ na tworzenie przestrzeni
architektonicznej w centrum Rybnika po 1918 r. halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.

10.11 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Dagmara i Leszek Jureccy „Sri Lanka - szalona
przygoda na trzech kółkach”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

14.11 sobota

Pokaz modułowej makiety kolejowej w skali H0. ICK, g. 10:00, wstęp wolny.
Spotkanie miłośników numizmatów. Cykl skierowany do wielbicieli monet, banknotów i
innych znaków pieniężnych. halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.
Jarmark staroci i rękodzieła. g. 7:00, Rybnicki Deptak, wstęp wolny.

15.11 niedziela

Pokaz modułowej makiety kolejowej w skali H0. ICK, g. 9:00, wstęp wolny.

16.11 poniedziałek

Uroczyste podsumowanie społecznego projektu „Bohaterowie naszych ulic”.
Filia nr 15 PiMBP, g. 16:00, wstęp wolny.

17.11 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Ewa i Bernard Urbańscy „Panama - kraj
serdecznych ludzi”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

18.11 środa

„Kamień na kamieniu…O miastach, które nie umarły”. Wykład dra Jacka Kurka.
PiMBP, g. 17:00, wstęp wolny.

20.11 piątek

„Świat według ciebie”. Ogłoszenie wyników XIX Regionalnego Konkursu
Dziennikarskiego. ICK.
Social Language Meeting. Spotkanie dla osób zainteresowanych niezobowiązującymi
rozmowami w obcych językach. Okazja do poznania kultury innych krajów.
halo!Rybnik, g. 14:00, wstęp wolny.

21.11 sobota

O asertywności wśród kobiet. Spotkanie z cyklu „Między nami kobietami”. Warsztaty
poprowadzi Monika Witas z Fundacji Światło. halo!Rybnik, g. 16:00, wstęp wolny.
24.11 wtorek

Podróże w nieznane w Żółtym Młynku: Krzysztof Jankowski „Narodnaja i Dufourspitze
w Koronie Europy”. Klubokawiarnia Żółty Młynek, g. 19:00, wstęp wolny.

26.11 poniedziałek

Ślonski sztwortek. Współczesna radykalizacja Ślązaków na tle historii Górnego Śląska.
halo!Rybnik, g. 16:30, wstęp wolny.
„Świąteczne poduszki dekoracyjne”. Warsztaty krawieckie. Zapisy.
ICK, g. 16:00, bilety: 35 zł/dorośli, 20 zł/dzieci, 45 zł/rodzic z dzieckiem (2 osoby).

28.11 sobota

„Modna chusta z zapięciem lub czapka na zimę”. Podczas warsztatów dorośli uszyją
chustę (hit sezonu!), natomiast dzieci zimową czapkę. Zapisy.
ICK, g. 18:00, bilety: 35 zł/dorośli, 20 zł/dzieci, 45 zł/rodzic z dzieckiem (2 osoby).
Spotkanie „Misjonarka na Węgrzech”. Misjonarki Służebnice Ducha Świętego opowiedzą
o swojej pracy poza granicami Polski. Zgromadzenie działa w 50. krajach świata, na 5.
kontynentach. halo!Rybnik, wstęp wolny.

29.11 niedziela
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Niedziela z grami planszowym. Spotkanie miłośników gier stolikowych, karcianych i
innych logicznych. halo!Rybnik, g. 15:00, wstęp wolny.

Realizacja wydarzeń zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej

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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