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TWIERDZA
W SOROKACH

ma stałą wystawę z Polski

Narodowy Festyn
„DYWAN TĘSKNOTY”
GAGAUZJA:
I festiwal stroju ludowego
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Pe data de 11 noiembrie 2017, în Cetatea
Soroca a fost inaugurată o expoziție în memoria
ostașilor polonezi care, în secolul al XVII-lea,
au staționat un timp în fortăreața de pe partea
dreaptă a Nistrului (teritoriu numit în polona
veche Multany). La eveniment au participat:
ambasadorul Bartłomiej Zdaniuk împreună cu
soția, consulul Janusz Dawidowicz împreună
cu soția, reprezentanți ai Ambasadei Republicii
Polone, numeroși locuitori ai orașului Soroca,
organizații ale comunității polonezilor din Soroca, delegați ai diasporei poloneze din alte localități ale Republicii Moldova, mass-media locală.

Twierdza Obronna w Sorokach
fotoreportaż: Lew Bondarenko

11 listopada 2017 r. na dziedzińcu Twierdzy w Sorokach otworzona
została wystawa upamiętniająca
obecność w XVII wieku wojsk Rzeczypospolitej po multańskiej stronie
granicznego Dniestru.

W wydarzeniu uczestniczyli:
Ambasador Bartłomiej Zdaniuk
wraz z Małżonką, Konsul Janusz
Dawidowicz z Małżonką, przedstawiciele Ambasady RP oraz liczni
mieszkańcy Sorok, w tym sorockich

Od prawej: kustosz Twierdzy w Sorokach
Nicolae Bulat i Ambasador RP
w Mołdawii Bartłomiej Zdaniuk

organizacji polonijnych, reprezentanci polskiej Diaspory z innych
ośrodków w Republice Mołdawii,
a także dziennikarze lokalnych
mediów.

Wystawę przygotowała specjalizująca się w rekonstrukcjach historycznych poznańska firma Grupa
Walhalla.
Ekspozycja przedstawia postacie z czasów, kiedy
w Twierdzy Obronnej nad Dniestrem stacjonowały
wojska polskie pod dowództwem pułkownika Krzysztofa Rappe. Są to trzy rycerzy w strojach z epoki. Za
stołem siedzi Hetman Zółkiewski w otoczeniu husarza
i towarzysza pancernego. Jest to moment obrazujący
naradę wojenną. Wszystkie zgromadzone tu rekwizyty są wiernymi kopiami autentycznych przedmiotów,
wszystkie zostały wykonane z dużą starannością
i dbałością o zgodność z przekazem historycznym.
W okresie letnim ekspozycję będzie można oglądać w Twierdzy Obronnej w Sorokach, zaś zimą –
w miejscowym Muzeum Historii i Etnografii.
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Pe 31 octombrie – 5 noiembrie, la Cinematograful Odeon din Chișinău s-a desfășurat Festivalul
filmului polonez CinePOLSKA. Directorul Institutului Polonez din București, doamna Agnieszka
Skieterska, și ambasadorul Republicii Polone în Republica Moldova, domnul Bartłomiej Zdaniuk,
au ținut discursuri de deschidere a festivalului.
W dniach 31 października – 5 listopada w kinie Odeon w Kiszyniowie odbył się festiwal najnowszych
polskich filmów CinePolska. Festiwal otwierali Dyrektor Instytutu Polskiego w Bukareszcie Agnieszka
Skieterska i Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdawii Bartłomiej Zdaniuk.

Powidoki / Imaginea de apoi

Festiwal CinePolska 2017
Festiwal CinePOLSKA jest jedyną w roku okazją do zobaczenia
w Kiszyniowie najnowszych polskich filmów, nagradzanych w ostatnim czasie w Polsce i na świecie.
Organizatorami festiwalu są
Instytut Polski z Bukaresztu i Stowarzyszenie Filmowców Polskich,
we współpracy ze Studiem Moldova
Film i kinem Odeon. Wydarzenie
wspiera finansowo Polski Instytut
Sztuki Filmowej.
Filmy tegorocznej edycji były
poświęcone niezwykłym ludziom,
którzy walczyli o sprawiedliwoś, wolność i miłość. Oni imponują swoimi
działaniami i mogą być inspiracją
dla wszystkich.

Podczas festiwalu pokazano ostatni film reżysera Andrzeja
Wajdy „Powidoki”. Film opowiada
o ciężkich latach życia wybitnego polskiego malarza Władysława Strzemińskiego (1893-1952)
w czasie wprowadzania sowieckiego socrealizmu w sztuce. Główną
rolę zagrał Bogusław Linda.
Władysław Strzemiński – malarz, teoretyk sztuki, publicysta,
pedagog z kręgu konstruktywizmu.
Do końca życia był pod naciskiem
ideologii sowieckiej, ale nie zgodził
się tworzyć w duchu socrealizmu.
Władza nie przyjmowała żadnego
sprzeciwu. Stracił pracę, brakowało
mu środków utrzymania. Strzemiń-

ski zmarł z głodu, wycieńczenia
i zaawansowanej gruźlicy w 1952 r.
„Są różne poglądy na to, jak
sztuka ma się rozwijać, na ile ma
służyć temu czy innemu ugrupowaniu politycznemu. Ja poprzez
ten film chciałem przestrzec przed
jakąkolwiek interwencją państwa
w sprawy sztuki. Sztuka, jak mówił
Strzemiński, powinna być oceniana
nie za użyteczność, tylko za kreację,
za to, że otwiera nam nowe możliwości, nowy świat, nowe spojrzenie.
To jest wartość sztuki i myślę, że to
pozostaje obowiązujące” – skomentował Andrzej Wajda w rozmowie
z PAP przed pokazem filmu na festiwalu w Gdyni (2016 r).

PROGRAM FESTIWALU:
Ambasador
Bartłomiej Zdaniuk
i dyrektor IP
w Bukareszcie
Agnieszka Skieterska

POWIDOKI (reż. Andrzej Wajda)
OSTATNIA RODZINA (reż. Jan P. Matuszyński)
POKOT (reż. Agnieszka Holland)
PLANETA SINGLI (reż. Mitja Okorn)
MARIA SKŁODOWSKA-CURIE (reż. Marie Nöelle)
SZTUKA KOCHANIA (reż. Maria Sadowska)

W jednej ze scen „Powidoków”
filmowy Strzemiński mówi do swoich
studentów: „Każda decyzja jest dobra, bo jest wasza”. Andrzej Wajda
także zastosował się do tych słów.
Opowiadając o Władysławie Strzemińskim, jednym z najwybitniejszych
artystów polskich XX wieku, podjął
decyzję odważną, ale niezbyt fortunną. Skupił się na historii politycznej
udręki zaserwowanej przez komunistyczne władze niepokornemu artyście, ale zupełnie pominął problemy
jego osobistego życia.
Strzemiński widziany oczami
Wajdy to samotny heros, który przeciwstawił się dyktatowi socrealizmu.
Za swój bunt wobec komunistycznej
doktryny zostaje zepchnięty na
margines i unieważniony. Wajda
sumiennie relacjonuje kolejne etapy
udręki Strzemińskiego – opowiada o tym, jak artystę wyrzucono
z uczelni, jak pozbawiono go prawa
do wykonywania zawodu i jak politycznymi szykanami objęto także
jego rodzinę. Kolejne sekwencje
filmu są jak następujące po sobie
stacje drogi krzyżowej. Ale Golgota
Strzemińskiego nie porusza tak, jak
powinna.

Tym, co interesuje Andrzeja
Wajdę oraz scenarzystę Andrzeja
Mularczyka, jest opowieść o roli
sztuki w „epoce politycznej”. Strzemiński w „Powidokach” jest artystą
wyklętym i niezłomnym zarazem.
Niszczony przez komunistów ani na
chwilę nie straci wiary w słuszność
swoich przekonań o tym, że rolą
sztuki jest przekraczanie granic
i poszukiwanie nowych środków
wyrazu.
Jeśli w „Powidokach” spiżowa
postać Strzemińskiego ożywa na
ekranie, stając się człowiekiem

Kadr z filmu „Powidoki”, reż. Andrzej Wajda

z krwi i kości, to głównie dzięki
Bogusławowi Lindzie. Skupiony,
świadomy wagi każdego ekranowego gestu, Linda tworzy postać
tragiczną, naznaczoną beznadzieją,
a jednocześnie na wskroś szlachetną. To dzięki niemu akademickie
tyrady wygłaszane przez Strzemińskiego nie szeleszczą papierem,
i to dzięki niemu możemy współodczuwać z artystą pognębionym, ale
wewnętrznie wolnym.
Tatiana Mironik

źródła: www.culture.pl,
www.culturapoloneza.ro

Andrzej Wajda z Bogusławem Lindą podczas konferencji prasowej poświęconej filmowi
„Powidoki”. Fot. PAP/T. Gzell
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Pentru comunitatea polonă din Chișinău, unul dintre cele mai importante evenimente ale anului
2017 a fost concertul ansamblului „Wesołe Babcie” (care activează pe lângă Asociația „Primăvara
poloneză în Moldova”) în comuna Wiązowna (voievodatul Mazovia). Am rugat-o să ne povestească
despre această călătorie în Polonia pe VICTORIA CRULICOVSCHI, conducătorul ansamblului.
Jednym z ważnych wydarzeń 2017 roku dla kiszyniowskiej Polonii był występ zespołu „Wesołe
Babcie” w gminie Wiązowna (woj. mazowieckie). Grupa działa przy stowarzyszeniu „Polska Wiosna
w Mołdawii”. O wyjeździe do Polski opowiada nam kierownik zespołu, WIKTORIA KRULIKOWSKA.

Gościliśmy w gminie
Wiązowna...
– Pani Wiktorio, czy to był
pierwszy zagraniczny wyjazd „Wesołych Babć”?
– Tak, nasz zespół jest dość
młody stażem i jak dotąd występował tylko w Mołdawii. Zawsze
jednak marzyliśmy o wyjeździe do
Polski. W październiku 2017 roku
„Wesołe Babcie” zostały zaproszone przez gminę Wiązowna na
obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Nauka i próby nowych tańców
odbywały się w nieco nerwowym
nastroju. Ale wszystko udało się po
prostu wspaniale!
Gmina Wiązowna leży
w centrum województwa
mazowieckiego i bezpośrednio sąsiaduje z Warszawą.
Gminę zamieszkuje
prawie 12 tys. osób, a jej
powierzchnia podzielona
jest administracyjnie na
26 sołectw i 4 osiedla.
Największą wartością
gminy była i pozostała
przyroda. Przez teren gminy prowadzą bardzo malownicze szlaki turystyczne, biegnące wzdłuż rzeki
Świder i Mienia, poprzez
kompleksy leśne, wydmy
wysokie i torfowiska. Na
tym cudownym terenie łęgowo-leśnym ostoję znajdują sarny, bociany, jelenie, łosie, czaple, żurawie
i bobry.

– Jakie były pierwsze wrażenia
po przyjeździe?
– Po długiej podróży zatrzymaliśmy się w przytulnym hoteliku
położonym w pobliżu lasu. Było tam
cicho, wokół wiele światła i przestrzeni. Po krótkim odpoczynku,
pojechaliśmy z wizytą do naszej
starej znajomej, Pani Anny Lech,
sołtysa wsi Dziechciniec w gminie
Wiązowna.
А wieczorem, podczas oficjalnej
kolacji, spotkali się z nami wójt
Wiązownej, Janusz Budny, oraz dyrektor i nauczyciele szkoły, w której
mieliśmy wystąpić. Opowiadaliśmy
o Kiszyniowie, o Polakach mieszkających w Mołdawii, o naszych tradycjach. Nasi gościnni gospodarze
z kolei opowiadali o swoim regionie,
o ulubionych zajęciach i swych
korzeniach. Rozmowa przebiegała
w przyjacielskiej i ciepłej atmosferze, wrażenia po spotkaniu były
bardzo przyjemne.
– Czego nowego dowiedzieliście się Państwo o gminie Wiązowna, z którą od kilku lat współpracujecie?
– Podczas drugiego dnia pobytu
czekał na nas bogaty i interesujący program zwiedzania. Rano
pojechaliśmy do urzędu gminy
Wiązowna, gdzie serdecznie nas
przyjęto. Obejrzeliśmy film o gminie i okolicach. Dowiedzieliśmy
się o kierunkach rozwoju regionu,
o tym, jakie zadania stoją przed jej
władzami i jak są one wypełniane.
Choć gmina jest stosunkowo nie-

Wójt gminy Wiązowna Janusz Budny
na spotkaniu z gośćmi z Mołdawii

wielka, na jej terytorium działa kilka
organizacji pozarządowych, wiele
sekcji sportowych, odbywają sie
tam imprezy edukacyjne, kulturalne
i sportowe. Władze realizują liczne
projekty dla dzieci i dorosłych.
Byliśmy też w Środowiskowym
Domu Samopomocy dla osób
niepełnosprawnych w Radiówku.
Opowiedziano nam tam o funkcjonowaniu organizacji, o projektach
i programach rehabilitacji. Obejrzeliśmy sale, gdzie odbywają się zajęcia. Widzieliśmy obrazy i rękodzieło
autorstwa osób niepełnosprawnych. Do Mołdawii przywieźliśmy
wzruszające podarunki, wykonane
przez podopiecznych ośrodka. Teraz są to pamiątki przypominające
nam o Polsce.
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– Jak udał się występ „Wesołych Babć”? Czy była trema przed
koncertem?
– Oczywiście, trema była obecna, przecież było to nasze pierwsze wystąpienie przed polskimi
widzami. W repertuarze zespołu
były mołdawskie i polskie tańce,
a nasz solista, Tudor Pruteanu,
zaśpiewał pieśni ludowe w dwóch
językach. W przerwach pomiędzy
tańcami odbywało się wręczanie
nagród nauczycielom, wśród których szczególnie wyróżniono Panią
Marię Sekulską-Solodchi, wiele lat
uczącą w Kiszyniowie, gdzie wkładała wiele sił w edukację młodzieży
polonijnej.
– Jak przyjęła was publiczność?
– Widzowie przyjęli „Wesołe
Babcie” bardzo ciepło, z ochotą
śpiewali z nami i tańczyli, szczególnie podczas współczesnego tańca (Tak, taki także mamy
w repertuarze!) Nie zabrakło niespodzianek – poproszono nas o zaśpiewanie piosenki „Smuglianka-Mołdawianka”, którą, jak się okazało, Polacy bardzo lubią. Program
zwieńczyła, wykonana przy gromkim aplauzie, piosenka „Wszyscy
Polacy to jedna rodzina”.
Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne. Wszyscy dzielili
się podczas niego wrażeniami
z koncertu, tańczyli i śpiewali.
– Gdzie jeszcze udało się pojechać, co zapisało się we wspomnieniach?
– Byliśmy na wystawie poświęconej Indonezji, przygotowali ją
mieszkańcy gminy. Widzieliśmy
tam różne domowe narzędzia,
odzież, broń. Można było przymierzyć indonezyjskie tradycyjne
kostiumy, spróbować zagrać na
instrumentach ludowych.
Byliśmy też na warsztatach malowania na tkaninach. Prowadziła
je Joanna Czubak, która pokazała
nam, jak ze zwykłego kawałka
materiału można zrobić obraz,

Z naszą dawną przyjaciółką Anną Lech, Pani Sołtys wsi Dziechciniec

opowiedziała o wielu tajemnicach
techniki malowania na tkaninach.
Później odbyła się wycieczka
do Warszawy. Choć było pochmurno i trochę padało, z radością odbyliśmy spacer po Starym Mieście.
Występ zespołu „Wesołe Babcie”
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Warszawa to unikalne miasto.
Nieświadomy turysta zapewne
nie domyśli się, że stare uliczki,
kościoły, kamienice i zamki to tylko rekonstrukcja, choć wykonana
po mistrzowsku. Stolica Polski
na początku XX wieku nazywana
była „Paryżem Wschodu” z powodu swego wyszukanego piękna.
W czasie drugiej wojny światowej została prawie kompletnie
zniszczona. Dziś jednak jej główne zabytki można oglądać dzięki doskonale przeprowadzonej
odbudowie. Prawie wszystkie –
od Zamku Królewskiego po Krakowskie Przedmieście – znajdują
się na prawym brzegu Wisły.
Po wycieczce pojechaliśmy
do Otrębusów, na koncert znaOd prawej:
Sergiej Staruchin
i Dyrektor „Mazowsza”
Jacek Boniecki na spotkaniu
z Polonusami z Mołdawii

nego w całym świecie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, w którym
zresztą tańczy nasz rodak, Sergiej
Staruchin. Wspaniałe tańce, cudowne kostiumy i energia bijąca
od członków zespołu po prostu
nas poraziły! Koncert obejrzeliśmy
na jednym oddechu, baliśmy się
nawet mrugnąć, by nie przeoczyć
ani jednego ruchu artystów. Po
występie „Mazowsza” cała sala
klaskała na stojąco
Naszą grupę zaproszono za kulisy, gdzie mogliśmy porozmawiać
z Dyrektorem zespołu, Jackiem
Bonieckim. Ucieszyło nas też spotkanie z Sergiejem Staruchinem,
który zaczynał karierę artystyczną
w naszej organizacji „Polska Wiosna w Mołdawii”.
Ostatniego dnia naszego pobytu w Polsce, byliśmy w jeszcze
jednym muzeum, Izbie Regionalnej
w Gliniance, gdzie odtworzono
atmosferę polskiej wsi z zeszłego stulecia. Poznaliśmy
tam słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy zaśpiewali specjalnie
dla nas. Bardzo spodobał
się nam drewniany kościół
w Gliniance.
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„MAZOWSZE” należy
do największych na świecie zespołów artystycznych sięgających do bogactwa narodowych tańców,
piosenek, przyśpiewek
i obyczajów. Z uwagi na
ogromne bogactwo repertuarowe, „Mazowsze”
powszechnie uznawane
jest za zespół narodowy.
Dla tysięcy odbiorców
zagranicznych, koncerty
„Mazowsza” były pierwszym kontaktem z polską
kulturą.
Propagując pieśni i tańce narodowe zyskał popularność i miano Ambasadora Polskiej Kultury.
Czas spędzony w Polsce minął
bardzo szybko. Wiele zdążyliśmy
zrobić i zobaczyć, i, co najważniejsze, naładowaliśmy się energią,
której starczy nam na długo!
– Dziękuję za rozmowę!
Rozmawiała Swietłana Laptiacru

Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii” i działający przy stowarzyszeniu zespół
artystyczny „Wesołe Babcie” wyraża głębokie podziękowania wójtowi Gminy Wiązowna
Januszowi Budny za życzliwe i ciepłe przyjęcie. Dziękujemy sołtys Dziechcińca Annie
Lech za ciekawie ułożony program naszego pobytu w Polsce i gościnę. Szczególne
podziękowania należą się również Państwu Solodchi za dotychczasową współpracę
z naszą polonijną organizacją „Polska Wiosna w Mołdawii”.

Fot. Jan Drzewiecki
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WROCŁAW
Polska w obiektywie

naszego fotokorespondenta
Mirosława Horyna
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În Găgăuzia, în orașul Vulcănești, pe data de 30 august 2017, a avut
loc primul festival al portului național.
Pierwszy w Gagauzji festiwal stroju ludowego odbył się
30 sierpnia 2017 r. w mieście Vulcănești.

GAGAUZJA:

festiwal stroju ludowego
Rozpoczęcie festiwalu było
barwne i niezapomniane. Goście
mogli zobaczyć ekspozycję strojów
gagauskich, bułgarskich, mołdawskich, ukraińskich i polskich – narodowości, które od dawna są
obecne na tych ziemiach. Imprezę
objęli patronatem: prezydent Mołdawii Igor Dodon oraz gubernator
Gagauzji Irina Włach.
Na jednym z pokazów zaprezentowano zabytkowe gagauskie

Wrocław, capitala istorică a Sileziei, este unul dintre cele mai vechi
orașe din Polonia, situat pe ambele
maluri ale râului Oder. Evenimentele istorice tragice și dezastrele celui
de-al Doilea Război Mondial nu au
reușit să distrugă caracterul unic al
orașului.
Wrocław este al patrulea oraș polonez ca mărime (după numărul de locuitori)
și unul dintre cele mai populare obiective turistice.
Ori de câte ori te plimbi prin Wrocław, ai șansa să dai peste… un pitic. În număr tot mai mare și în poziții diferite, piticii pot fi întâlniți în toată zona turistică
a orașului.

stroje i suknie ślubne przechowywane w muzeum wsi Cişmichioi,
z których najstarsza liczy sobie
100 lat.
Ludowe stroje gagauskie prezentowały dziewczęta z zespołu tanecznego „Polacy Budżaka” działającego przy Stowarzyszeniu
Polaków Gagauzji. W repertuarze
Polonusów są nie tylko tańce polskie, ale i gagauskie, mołdawskie
i bułgarskie.

Impreza zakończyła się pięknym koncertem.
Władysław Wolewicz
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Pe data de 17 decembrie 2017, în incinta Palatului Național „Nicolae Sulac”, a avut loc Târgul
Național al Covorului cu genericul „Covorul Dorului”, ediția a IV-a. Scopul acestui eveniment,
organizat în fiecare an la Chișinău, este păstrarea tradiției de a țese covoare, precum și
promovarea acestei tradiții la nivel național și internațional.
W dniu 17 grudnia 2017 r. w Pałacu Narodowym im. N. Sulac odbył się IV Narodowy Festyn
„Dywan Tęsknoty”. Celem corocznego jarmarku dywanów w Kiszyniowie jest podtrzymywanie
tradycji rzemiosła tkackiego i podniesienie go do rangi sztuki na forum krajowym i zagranicznym.

Narodowy Festyn
„Dywan Tęsknoty”

Zespół „Polacy Budżaka” prezentujący krakowiaka

W grudniu 2016 r.
tradycyjna technika
Obecni na IV edycji Fekobiernictwa
stynu „Dywan Tęsknoty” w
Mołdawii i Rumunii
Kiszyniowie mogli podziwiać
została wpisana
dywany z różnych regionów
na Listę Światowego
Mołdawii, w tym z miejscowoDziedzictwa
ści zamieszkałych przez mniejUNESCO
szości narodowe: bułgarską,
ukraińską, polską, gagauską i inne.
Na stoisku polskim, zorganizowanym wspólnie
przez Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”
i Stowarzyszenie Polaków Gagauzji zaprezentowano
dywany, polskie stroje ludowe i stare przedmioty codziennego użytku. Oprócz tego można było spróbować
dań polskiej kuchni i posłuchać polskich pieśni. Festyn
uświetnił wspaniały występ zespołu tanecznego z Gagauzji „Polacy Budżaka”.
Gościem wystawy był Ambasador RP w Mołdawii
Bartłomiej Zdaniuk z Małżonką.

Od prawej: Minister Edukacji, Kultury i Nauki RM
Monica Babuc, Ambasador Bartłomiej Zdaniuk oraz
członkowie Stowarzyszenia „Polska Wiosna w Mołdawii”

Polskie stoisko odwiedziła Minister Edukacji, Kultury i Nauki Republiki Mołdawii Monica Babuc.
Wręczając dyplom Stowarzyszeniu
„Polska Wiosna w Mołdawii” zaznaczyła, że udział diaspory polskiej
w festynie jest dowodem bogactwa
kultury naszego wielonarodowego
kraju, przyczynia się do zachowania
tradycji rzemiosła i przekazywania
jej kolejnym pokoleniom.
Spośród eksponatów na polskim stoisku wyróżniały się tradycyjne dywany orientalne z dwóch
wiejskich ośrodków na północy
Mołdawii – Tyrnowa i Styrczy, tkane własną, wypracowaną techniką.
Na uwagę zasługiwał bardzo stary
i bardzo cenny dywan, przywieziony z Polski. Zaprezentowano

również obrusy, ręczniki, wyszywanki z Tyrnowa i Grigorówki. Organizatorzy polskiego stoiska serdecznie dziękują Towarzystwu Polaków
Tyrnowa, Kołu Polskich Rodzin
w Grigorówce, Pani Katarzynie Jaż-

gunowicz z Kiszyniowa i Pani Annie
Lech (wieś Dziechciniec, Polska) za
udostępnienie oryginalnych dywanów i rękodzieła, które wzbogaciły
ekspozycję.
Swietłana Laptiacru
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La mijlocul lunii octombrie, în cadrul proiectului Edu-Art, la galeria de artă Bunker (Chișinău)
au fost organizate două ateliere de lucru artistic, unde au fost abordate problemele sărăciei și
bunurilor publice. Atelierele au fost conduse de Joanna Wowrzeczka, artist plastic și sociolog
polonez.
W połowie października 2017 r. w ramach projektu Edu-Art w kiszyniowskiej galerii sztuki
Bunkier polska malarka i socjolog Joanna Wowrzeczka przeprowadziła dwa warsztaty artystycznopraktyczne na temat biedy i dóbr publicznych.

Warsztaty artystyczno-praktyczne

z Joanną
Wowrzeczką
Celem warsztatów było zainteresowanie młodych ludzi sposobami rozwiązywania problemów
przestrzeni publicznej poprzez
dzieła współczesnych polskich
artystów.
Co jest sztuką? Czy twórczość
artystyczna jest dekoracyjna? Czy
martwa natura jest piękna? Czy
rzeźby z marmuru są imponujące?
Oczywiście, tak jest, ale nie tylko. Sztuka może krytykować. Sztuka
może opowiadać o problemach
społecznych, politycznych, gospodarczych itp. W tym przypadku mogą
być wykorzystane specyficzne środki artystyczne, które emocjonalne
angażują widza w problem.
Uczestnicy warsztatów zapoznali się z dziełami dokładnie takiej
„niezwykłej” sztuki (poniżej prezentujemy ich opis).

Joanna Wowrzeczka
w galerii Bunkier

Praktyczna część warsztatów
była poświęcona odpowiedzialności
artystów za ochronę dóbr publicznych. Z punktu widzenia Joanny
Wowrzeczki ważne jest, aby nie
ograniczać siebie standardowymi
strukturami artystycznej ekspresji.
– Czasami maluję, czasami zakładam ogród, czasami rozmawiam
na sesji z radnymi miasta, czasami
organizuję protest – mówi Joanna
Wowrzeczka. – Robię to dlatego,

Krzysztof Wodiczko, „Pojazd dla bezdomnych” (1988)
„Pojazd dla bezdomnych” to jest niezwykły wózek skonstruowany
z aluminium, blachy, stalowej siatki i pleksi. „Pojazd” dawał przynajmniej częściową autonomię, minimalną sferę prywatną uprawomocniał ich obecność w miejskiej społeczności i jej wzajemnych zależnościach, a także pomagał w pracy – zbieraniu butelek i puszek.
W taki sposób Wodiczko zwrócił uwagę publiczności sytuację bezdomności. W tym czasie w Nowym Yorku mieszkało prawie 100 tysięcy bezdomnych. W okresie modernizmu, w którym wychował się Wodiczko, projektowanie stanowiło tworzenie nowej wizji świata, nowych
rozwiązań. W „Pojeździe dla bezdomnych” nie chodzi więc o zmianę,
ale o skandal: pojawia tu się nowa funkcja projektowania jako mówienia, jako zwrócenia uwagi; w tym sensie pojazd spełnił swoje zadanie,
gdyż zaistniał w mediach, stworzył przestrzeń do dyskusji.

że przestrzeń publiczna jest ważniejsza niż moja sztuka.
Warsztaty były zorganizowane
przy wsparciu Europejskiej Fundacji
Kulturalnej, Stowarzyszeniu Oberliht i Akademii Muzycznej, Teatralnej i Sztuk Pięknych w Kiszyniowie.
Tatiana Mironik
źródła: www.ninateka.pl,
www.artmuseum.pl, www,culture.pl,
www.us.edu.pl
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Łukasz Surowiec, „Szczęśliwego Nowego Roku” (2011)
Główną częścią projektu „Szczęśliwego Nowego Roku” Łukasza
Surowca jest film dokumentalny o życiu bezdomnych w nielegalnie
zbudowanym domu w centrum Katowic. Kamera podąża ich codziennymi śladami, współuczestniczy w ich zwykłym życiu pełnym wyzwań i konieczności radzenia sobie ze światem. Surowiec mówi: „to
opowieść o owej społeczności, z własnym systemem wartości, praw
i obowiązków, która stara się przetrwać w kapitalistycznej dżungli. To
opowieść o bezradności, sytuacji bez wyjścia, marzeniu o dachu nad
głową lub skrawku ziemi skąd nikt ich nie wygoni”.

Joanna Wowrzeczka, „Jak się uda. Jestem silna” (2013).
W trakcie pobytu w Lublinie artystka spotykała się z mieszkankami ulicy
Antoniny Grygowej, które opowiadały jej o swojej sytuacji życiowej i problemach. Wynikiem tych spotkań było zebranie dwunastu różnych obrazów
i historii, z którymi borykają się kobiety mieszkające w tej części miasta. Obrazy byli stworzonę na zdjęciach oficjalnych dokumentów potwierdzających
trudną sytuacją życiową bohaterek. W taki sposób Wowrzeczka demonstruje zeleżność zwykłych ludzi od biurokracji. Biurokracja wskazuje, że ktoś jest
inny, zaklasyfikowany jako „biedny” czy „bezrobotny”, a potem wyrzuca go
poza nawias – uważa autorka projektu.

KRZYSZTOF WODICZKO (1943r. Warszawa) – twórca instalacji i performansów. Artysta-inżynier
świadomie łączący pracę artystyczną z projektowaniem dla przemysłu (pracował m. in. w Polskich
Zakładach Optycznych), był na przełomie lat 60. i 70. jednym z najoryginalniejszych twórców
polskiego neokonstruktywizmu. Wybitny przedstawiciel sztuki konceptulanej lat 70., od lat 80.
związany z nurtem sztuki krytycznej. W swoich pracach często wykorzystuje przestrzeń publiczną
(m. in. wyświetlając na ścianach budynków projekcie, w których mówi o problemach społecznych
i politycznych). Prace z ostatnich lat pokazują coraz większe zaangażowanie Wodiczki
w antywojennych debatach. Np. projekt „Rozbrojenie kultury. Projekt Instytutu Rozbrojenia Kultury
i Zniesienia Wojen im. Józefa Rotblata”, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2016
ŁUKASZ SUROWIEC (1985r. Rzeszów) – polski artysta interdyscyplinarny, rzeźbiarz, performer,
twórca filmów wideo, autor akcji społecznych. Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, doktorant Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego. W latach 2007–2009 student
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Universität der Künste w Berlinie w latach 2009–2010.
W swojej sztuce odkrywa i stawia w centrum peryferie rzeczywistości społecznej, pracując wśród
ludzi zepchniętych na margines.
JOANNA WOWRZECZKA (1972r, Cieszyn) – artystka i socjolożka, adiunkt w Instytucie Sztuki
Uniwersytetu Śląskiego zajmująca się badaniem funkcjonowania sztuki współczesnej w Polsce,
przestrzeni publicznej oraz problemami osób wykluczonych społecznie. Kierowniczka Świetlicy
Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie od 2010 roku. Współzałożycielka Galerii Sztuki
Współczesnej „Szara” i jej kuratorka w latach 2001–2005. Koordynatorka projektów. których celem
jest budowanie środowiska artystycznego w Cieszynie i środowiska zaangażowanego w sprawy
społeczne. Zachęca studentów i mieszkańców miasta do udziału m. in. w Gminnym Programie
Rewitalizacji Miasta Cieszyna.
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A apărut broșura informativă „17 ani împreună!”, editată de Asociația „Primăvara poloneză în Moldova”.
Właśnie ukazała się broszura informacyjna wydana przez Stowarzyszenie „Polska Wiosna w Mołdawii”
pt. „17 lat razem!”.

KRONIKA POLONIJNEGO FESTIWALU
W MOŁDAWII

Wydając broszurę „17 lat razem!”,
organizatorzy festiwalu „Polska Wiosna
w Mołdawii” udokumentowali działalność Polonii
mołdawskiej, która była prezentowana na poprzednich edycjach
festiwalu. W kolorowej dwujęzycznej (polsko-rumuńskiej) publikacji przedstawiono krótką
historię festiwalu i ludzi – twórców i uczestników, którzy stanęli u źródeł polonijności i pielęgnowali tradycje i kulturę
polską. Wydanie dofinansowano przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Broszura w wersji elektronicznej jest dostępna dla wszystkich chętnych do pobrania na stronie internetowej
www.polskawiosna.md
Festiwal „Polska Wiosna w Mołdawii" jest wizytówką mołdawskiej Polonii. Corocznie bierze w nim udział około
250 uczestników z różnych miejscowości Mołdawii, jak również goście z Polski. Festiwal daje możliwość przedstawicielom różnych ośrodków polonijnych zaprezentować swoje umiejętności i talenty podczas koncertu zespołów
folklorystycznych. W ramach festiwalu Polonia organizuje wystawy malarstwa, rękodzieła, polskiej i polonijnej
prasy, fotografii, które pomagają mieszkańcom Mołdawii zapoznać się z działalnością poszczególnych środowisk
polonijnych oraz z polskimi tradycjami. Festiwal odgrywa ważną rolę w zakresie integracji mołdawskiej Polonii.

 bieżące wydarzenia kulturalne  relacje z wystaw i muzeów  festiwale
 koncerty  recenzje filmów i sztuk teatralnych
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