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Portal kulturaupodstaw.pl działa od 
trzech lat, inansowany jest ze środków 
samorządu województwa wielkopol-
skiego, jego wydawcą jest Departa-
ment Kultury. W  ostatnim roku notuje 
średnio 40 tys. wejść w  ciągu doby. 
Jesteśmy wydawnictwem opiniotwór-
czym - nie tylko wskazujemy na wyda-
rzenia, postacie i  procesy kulturowe, 
kształtujące obraz współczesnej Wiel-
kopolski, ale też dokonujemy ich anali-
zy, oceny i dokumentacji.

Redaktorem naczelnym portalu, od 
początku jego istnienia, jest Iwona 
Torbicka, która wcześniej przez wiele 
lat szefowała redakcji kultury poznań-
skiej Gazety Wyborczej, a  przedtem 
- bydgoskiej. Pisała teksty krytyczne 
o  teatrze i  sztukach plastycznych, ro-
biła wywiady dla Wysokich Obcasów 
Extra. Iwona koordynuje pracę całego 
zespołu, zajmuje się kompleksową re-
dakcją tekstów na portalu, odpowia-
da za koncepcję i  redakcję dodatków 
papierowych. Jako dziennikarka pisze 
głównie recenzje teatralne. Zanim tra-
iła do dziennikarstwa, pracowała w In-
stytucie Filozoii UAM, jest doktorem 
nauk humanistycznych.

Daina Kolbuszewska jest autorką ksią-
żek i licznych tekstów o Poznaniu i Wiel-
kopolsce. Interesuje ją różnorodność 
i inność. Stypendystka Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W ramach 
stypendium powstała książka o  losach 
setki maleńkich niemieckich sierot wy-
wiezionych w 1944 r. z Breslau.

Adam Olaf Gibowski z  wykształcenia 
muzykolog, z wyboru – muzyczny wol-
nomyśliciel. Wielbiciel opery. O muzyce 
stara się zawsze pisać z głębokim zaan-
gażowaniem. Podczas XV Międzynaro-
dowego Konkursu Skrzypcowego im. 
H. Wieniawskiego znalazł się w  grupie 
najlepszych dziennikarzy muzycznych, 
przyznających własną nagrodę.

Z  portalem związany jest Kuba Woj-
taszczyk, pisarz młodego pokolenia, 
autor czterech powieści, urodzony 
humanista. Kuba bez trudu zmaga się 
z najświeższymi tematami, związanymi 
z wielkopolską kulturą, gdyż żyje w ich 
wnętrzu, co daje mu uprzywilejowaną 
pozycję.

Sebastian Gabryel debiutował w  ser-
wisach muzycznych NowaMuzyka.pl, 
PopUpMusic.pl i  AlterNation, zajmu-
jących się muzyką elektroniczną i  al-
ternatywną. Współpracował z  działem 
kultury i  reportażowym w  dzienniku 

Głos Wielkopolski. Jego recenzje uka-
zywały się na portalach Kulturapoznan.
pl i Kulturaonline.pl. Pisał do miesięcz-
ników Vice, LaiF, VAIB i poznański IKS.

Na portalu stałe miejsce znalazły dwa 
blogi autorskie. Marek Grądzki pro-
wadzi blog Kultura Kulinarna Wielko-
polski, traktujący o wszystkim, co wią-
że się z  podniebieniami Wielkopolan. 
Można tam znaleźć przepisy na prze-
boje kulinarne naszego regionu, regio-
nalne warianty powszechnie lubianych 
potraw, ale też przepisy na potrawy, 
wchodzące dopiero pod wielkopolskie 
strzechy. Wojtek Hildebrandt bloguje 
na temat wielkopolskiej architektury, 
urbanistyki i  sztuki. Jego blog Miesz-
kanie Dom Miejsce to kalejdoskop, 
bogato ilustrowany fotograiami au-
tora, który pisze nie tylko o  tym, co 
zbudowano, buduje się, bądź zamierza 
się zbudować w  Wielkopolsce. Porta-
lowi towarzyszą graiczne komentarze 
Darka Krupy, który zanim rozpoczął 
przygodę z portalem kulturaupodstaw.
pl, komentował rzeczywistość dla tygo-
dnika Wprost w najlepszych latach jego 
istnienia. Artysta ma u nas swoje okien-
ko - Krupa u Podstaw. Jest też autorem 
projektu okładek do dodatków papie-
rowych portalu. Nad pojawiającymi się 
na portalu ilmami czuwa Rafał Cielek, 
operator i  realizator o  wieloletnim do-

świadczeniu ilmowym i telewizyjnym. 
Rafał przygotowuje materiały z  całej 
Wielkopolski, które w  pigułce przed-
stawiają ciekawe wystawy, koncerty, 
spotkania, festiwale, a także spektakle 
teatralne i operowe.

Fotoedytorem i szefem fotograicznym 
portalu jest wybitny wielkopolski foto-
reporter Mariusz Forecki. Mariusz dba 
o to, by opisywane i recenzowane wy-
darzenia uchwycić w obiektywie. Jego 
pasja do obrazowania rzeczywistości 
i  zatrzymywania jej w  kadrze sprawia, 
że serwisy fotograiczne portalu są nie-
zwykle barwne i zróżnicowane. Zajmu-
je się też fotoedycją zdjęć na portalu.

Spore fragmenty portalowych tekstów 
ukazują się też w wersji angielskiej, bo 
w  wielkopolskiej kulturze uczestniczą 
często goście z zagranicy, którzy chęt-
nie zaglądają na nasze strony. Za to, 
żeby nasze teksty brzmiały po angiel-
sku, tak jakby były pierwotnie napisane 
w tym języku, od początku odpowiada 
Tomek Jamróz, nauczyciel anglista 
z niemal 25-letnim stażem i tłumacz.

Nad stroną techniczną, graiczną 
oraz administracyjną czuwa Cezary 
Ostrowski, twórca i  teoretyk kultu-
ry. W  swojej karierze był redaktorem 
graicznym pism: Wprost, Nowy Nurt 
i Poznaniak, a także dziennikarzem te-

lewizyjnym i  radiowym. Autor dwóch 
utopijnych powieści o  Poznaniu, lider 
awangardowej formacji muzycznej 
Bexa Lala.

Pracą sekretarza redakcji i wspieraniem 
naszych działań społecznościowych 
w social mediach, zajmuje się Bogdan 
Markowicz, od lat aktywnie i kreatyw-
nie tworzący Web 2.0.

Nad tym, by wszystko toczyło się w In-
ternecie bez zakłóceń, czuwa Przemek 
Kuca, czarodziej kodu w  wielu języ-
kach. W  całej historii portalu nie przy-
traiła się sytuacja, w  której choć na 
chwilę nie funkcjonował on technicznie 
poprawnie.

Zamieszczone u  nas teksty regularnie 
cytowane są w  innych mediach, m.in. 
na e-teatrze, w Gazecie Wyborczej, na 
portalach historycznych, literackich 
i fotograicznych. Portal jest też patro-
nem medialnym najważniejszych wy-
darzeń kulturalnych w regionie.

Autor: zespół kulturaupodstaw.pl

Zdjęcie: Mariusz Forecki/od lewej: 
Sebastian Gabryel, Wojtek Hilde-
brandt, Kuba Wojtaszczyk, Adam 
Olaf Gibowski, Daina Kolbuszewska, 
Rafał Cielek. Na kolumnie siedzi Iwo-
na Torbicka

Kulturożercy swoich czasów
Jesteśmy małą, zgraną grupą, zakręconą na punkcie kultury. Wierzymy, że potrafimy swoją pasją zarażać innych. Kultura to nasz 

sposób życia. Dlatego portal kulturaupodstaw.pl tworzymy z ogromną przyjemnością, bo pozostajemy w zgodzie z tym, co nas 

interesuje. Chcemy budować pamięć o Wielkopolsce naszych czasów. Bez kultury to niemożliwe.
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Wiele dobrego i znaczącego dla ratowa-
nia tego, co pozostało po nieistniejącym 
świecie ziemiańskim w  Wielkopolsce, 
dzieje się w Muzeum Ziemiaństwa w Do-
brzycy. Może się ono pochwalić głów-
ną nagrodą w  prestiżowym konkursie 
Generalnego Konserwatora Zabytków 
- Zabytek Zadany 2017. Jury doceniło 
wieloletnie, konsekwentne i znakomicie 
podbudowane merytorycznie wysiłki, 
zmierzające do renowacji i rewaloryzacji 
zespołu pałacowo-parkowego w  Do-
brzycy. Jednocześnie w  tym roku uka-
zały się dwa pierwsze tomy z nowej serii 
Studia i  Materiały – starannie wydane 
i znakomite merytorycznie. Pierwszy to 
„Ogród angielski gustowny i  w  rośliny 
bogaty… Zarys dziejów założenia parko-
wego w  Dobrzycy” Kazimierza Balcera. 
Kolejny, będący pokłosiem konferencji 
naukowej, nosi tytuł „Dawni właściciele 
Dobrzycy na tle swoich czasów”. Rzecz 
warta uwagi! (wiosna-jesień 2017).

Wobec toczącej się stale dyskusji o  imi-
grantach szczególnie mocno wybrzmiał 
znakomity spektakl Teatru Biuro Podró-
ży „Silence – cisza w  Troi”, nawiązujący 
do losów Aleppo. Symboliczna sceno-
graia - podniszczony autobus ze świe-
cącym napisem, jak na bramie wesołego 
miasteczka: „To miasto ma 10 milionów 
ludzi”, siejące zniszczenie postaci na 
szczudłach, brutalne postaci żołdaków 
i  manekiny dzieci wystarczyły, by akto-
rzy wykreowali przejmujący obraz życia 
miasta w  czasie wojny. Scena po sce-
nie – pełen przerażenia, ale też nadziei, 
a  z  czasem rezygnacji. Aż po decyzję 
o  uciecze… W  czasach masowych ucie-
czek ludności z  terenów ogarniętych 
wojną, Biuro Podróży przejmująco opo-
wiada o  losach zwykłych mieszkańców, 
którzy stają się uchodźcami. I  dobitnie 
pokazuje, że wojna niszczy wszystkich… 
(październik 2017).

Miesiąc później teatr podjął temat 
w  ukraińsko-polskim projekcie „Swój 
nieswój”, w  który zaangażowani zosta-
li Ukraińcy mieszkający w  Poznaniu. 
Całość była niezwykle ważna jako głos 
w  dyskusji. Tym, pozostanie w  pamięci 
z projektu, był przejmujący i świetnie za-
grany monolog o wydarzeniach na Maj-
danie Jurija Czebotarowa, aktora, oparty 
na jego własnych wspomnieniach (był 
fragmentem spektaklu „Swój nieswój”, 
który powstał w ramach projektu).

Trudno, pisząc o  rzeczach wartych za-
pamiętania, które zdarzyły się w  2017 
r., nie wspomnieć o  dwóch wydawnic-
twach WBPiCAK w  Poznaniu. „Rzeczy 

do nazwania. Wokół Kornhausera” - to 
książka niezwykła. Tom jubileuszowy, 
wydany z  okazji 70. rocznicy urodzin 
poety. Redaktorzy książki – Adrian Gleń 
i  Jakub Kornhauser – zwrócili się do 
poetów, prozaików, krytyków, osób ze 
środowiska okołoliterackiego z  prośbą 
o  interpretację wiersza Kornhausera. 
Tom przynosi nowe spojrzenie na pisa-
nie o literaturze. Na ponad 700 stronach 
prawie 100 autorów kreśli wielobarwny 
i  wielowątkowy portret Juliana Korn-
hausera. Sąsiadują ze sobą teksty aka-
demickie, biograiczne, wspomnienia ze 
spotkań, teksty o szerokiej perspektywie 
historycznej i  te dotyczące aktualności, 
nieprzemijalności wierszy poety. Znako-
mita pozycja! (marzec 2017).

Niezwykle ważną jest „Książka kostni-
cy” Piotra Macierzyńskiego. W  tomiku 
padają fundamentalne pytania „po Au-
schwitz”: o  Boga, człowieka, pamięć, 
o  to, jak zapisać tamto doświadczenie. 
Macierzyński jest radykalny w  krytyce 
naszej pamięci o  Auschwitz i  radykalny 
w nazywaniu zła. - Nie ma ważniejszego 
tematu od Auschwitz – mówił podczas 
spotkania w  Poznaniu. „Kalendarium 
Auschwitz powinno być codzienną lek-
turą zamiast Biblii” - pisze w tomiku. Jest 
w  wierszach Macierzyńskiego sucha, 
reportażowa relacja ukazująca przeraża-
jącą perfekcyjność i urzędniczą bezdusz-

tycznie rzecz ujmując, traciliśmy 2/3 na-
szej żerkowskiej tożsamości. Od kilku lat 
staramy się przywrócić pamięć wielokul-
turowej przeszłości miasta – mówił nam 
Jacek Jędraszczyk, burmistrz Żerkowa. 
Do dziś w Żerkowie stoi dom, na dachu 
którego widnieje wykonany kolorową 
dachówką napis „Steinhardt”. Uroczy-
stości odbyły się dzięki współpracy Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego z  Biblioteką Publiczną 
Miasta i Gminy w Żerkowie (maj 2017).

I  na koniec coś o  Buku. Dzięki stara-
niom władz miasta rozpoczął się re-
mont synagogi - jednej z  ciekawszych 
w Wielkopolsce, zachowanej z zewnątrz 
w  niezmienionym stanie. W  jej wnętrzu 
pozostanie oryginalny układ z babińcem 
na balkonie. W  odnowionej synagodze 
znajdzie się sala do kameralnych imprez 
i  stała wystawa o  dawnym Buku, przy-
pominająca m.in. bukowską społeczność 
żydowską. W kontekście fali znikających 
z  pejzażu kulturowego w  całej Polsce 
zabytków kultury żydowskiej – to dobra 
i ważna informacja (jesień 2017).

Autor: Daina Kolbuszewska

Zdjęcie: Mariusz Forecki/scena ze spek-

taklu „Silence – cisza w Troi” Teatru Biu-

ro Podróży

Nasz wielokulturowy pejzaż
Jak zapamiętam mijający rok? Ratujemy w Wielkopolsce pozostałe jeszcze ślady wielokulturowości. Dyskutujemy o imigrantach. 

Wydajemy znakomite pozycje literackie i historyczne. O przyznaniu i wręczeniu tegorocznej nagrody Kościelskich w Miłosławiu  

nie piszę, bo samo w sobie wydaje się to wydarzeniem - w sposób oczywisty - ważnym!

ność „fabrykowania trupów” w obozach. 
Poeta pokazuje losy pojedynczych ludzi, 
pisane z  perspektywy oiar, oprawców, 
obserwatora. Wielość perspektyw po-
zwala zadać pytanie o człowieka. O to, co 
czyni z niego (z nas?) władza nad życiem 
i  śmiercią. O  zdolność udawania, że nic 
się nie stało. O granice współczucia. O to, 
co jesteśmy w stanie poświęcić, by prze-
żyć. O jakże ludzką i przerażającą potrze-
bę widzenia innych na jeszcze głębszym 
dnie, niż sami jesteśmy. I  jednocześnie 
Macierzyński ma pełną świadomość, że 
mówiąc o  Auschwitz, mówimy o  teraz, 
o nas samych… (lipiec 2017).

Ważne dla pamięci o  wielokulturowej 
Wielkopolsce były wydarzenia związane 
z  upamiętnieniem Jakoba Steinhardta 
z  Żerkowa, który stał się jednym z  czo-
łowych przedstawicieli ekspresjonizmu 
i  odnowicielem sztuki religijnej w  XX w. 
Była wystawa prac Steinhardta, koncert 
muzyki żydowskiej, wykłady o  artyście 
i  o  wielokulturowości Żerkowa i  odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej.

- O  dawnej wielokulturowości Żerkowa 
świadczą już tylko milczące artefakty – 
domy dawnej gminy żydowskiej, cmen-
tarze oraz świątynie różnych wyznań. 
Niestety, przez długie lata o owej wielo-
kulturowości Żerkowa stopniowo zapo-
minano, skupiając się jedynie na polskiej 
historii i tradycji. W ten sposób, matema-
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2017. Byliśmy, widzieliśmy

Gitarzysta Łukasz Kuropaczewski i akordeonista Marcin Wyrostek zagrali wraz z Kammerorchester Berlin w ramach Akademii Gitary.

Koncert David Dorůžka Trio w Lesznie w ramach cyklu „Jazz w teatrze”.

Martin Parr, fotograf-legenda na festiwalu XPrint w Poznaniu. Festiwal Blues Express 2017

Monodram „Porno” Edyty Łukaszewskiej w Teatrze Nowym w Poznaniu.
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Spektakl Agaty Dudy-Gracz w  poznań-
skim Teatrze Nowym dostarcza niezwy-
kle silnych przeżyć – emocjonalnych, 
estetycznych i  muzycznych. Od obra-
zów widzianych na scenie nie sposób się 
uwolnić. Wystarczy wiatr usłyszeć i spoj-
rzeć na falujące iranki albo pokryte bia-
łymi obrusami stoły. Jak widma wracają 
postaci spektaklu, snują się, nie pozwala-
ją zasnąć. To jedno z tych przedstawień, 
o których nie uda się zapomnieć, jest jak 
tatuaż na duszy. Wstrząsająca opowieść 
z pogranicza jawy i sennych przywidzeń. 
Okrutna proza życia, wsadzona w  po-
etyckie ramy. Symbol miłości, która nie 
jest w stanie udźwignąć bólu odrzucenia. 
Aktorzy w roli psychicznie zdeformowa-
nych, okaleczonych jednostek – rewela-
cyjni!

Agata Duda-Gracz sama napisała tekst, 
wyreżyserowała go, wymyśliła scenogra-
ię i kostiumy. I pozwoliła aktorom samo-
dzielnie odnaleźć się w wiejskiej społecz-
ności, pełnej skrzywdzonych, psychicz-
nie zdeformowanych, okaleczonych 
jednostek. Każda z nich przytargała swo-
ją historię na wesele. I  w  odpowiednim 
momencie podzieliła się nią z weselnymi 
gośćmi. Historie weselników przeplatają 
się i  zazębiają. Każda scena spektaklu 
ma swoją retrospektywę, swoje odwo-
łanie do przeszłości, odpowiadającej za 
kształt teraźniejszości. Nic nie dzieje się 
bez przyczyny. Trudno o  bardziej spój-
ną i  konsekwentną reżyserską robotę. 
Teatralny język Agaty Dudy-Gracz zbu-
dowany jest z  emocji i  obrazów. Pozba-
wiony intelektualnego nadęcia. Releksja 
nad intensywnie przeżytym, prawie do 
izycznego bólu, spektaklem pojawia się 
znacznie później. Najpierw wciągają nas 
ludzkie losy - zaskakujące, przerażają-
ce, prawdziwe. Każdy z  19 uczestników 
wesela, po tamtej stronie stołu, wciąga 
nas w  swoje życie. Pozwalamy się wy-
ssać uczuciowo, chcemy tych historii 
słuchać, chcemy je przeżywać. Leitmoti-
vem spektaklu jest rytmiczne pojawianie 
się Widzącej zwaną Czarną Pizdą, wraz 
z jej wokalizami (znakomitymi) na scenę 
wkracza metaizyka – wieje wiatr, rozbu-
dzając egzystencjalny niepokój i  nic nie 
jest już takie, jakie jest.

Egzystencjalne lęki wyzwala też gnieź-
nieńska realizacja „Mewy” pokazana 
na rozpoczęcie obecnego sezonu arty-
stycznego. Maria Spiss, która spektakl 
reżyserowała, udowodniła, że tekst 
Czechowa wrzucony w  XXI wiek, broni 
się sam. Nie potrzebuje wspomagania 
sztucznym płucosercem w  postaci wąt-
pliwych zabiegów „wzbogacających” go 

o  językowe ozdobniki, charakterystycz-
ne dla współczesnego nam środowiska 
artystycznego.

Reżyserka postanowiła pokazać uniwer-
salność języka Czechowa, w  znakomi-
tym tłumaczeniu Jerzego Czecha, jego 
nieprzemijającą zdolność do trafnego 
opisywania i  nazywania ludzkich uczuć. 
I  nieważne, czy rzecz dzieje się w  XIX
-wiecznym rosyjskim siole czy współcze-
śnie - gdzieś na wsi, nad zamarzniętym 
jeziorem.

Dzięki temu, że sceniczna wersja 
„Mewy” pozbawiona jest pewnych wąt-
ków pobocznych, powstała wartka opo-
wieść, nadzwyczaj spójna, z niewielkimi 
tylko spadkami napięcia. Rzecz dzieje się 
współcześnie, w  rewelacyjnie ubogiej, 
potraktowanej symbolicznie scenograii 
- większa część spektaklu rozgrywa się 
na pomoście, na zamarzniętym jeziorze, 
otoczonym przez lodowe skały (białe, 
nadmuchiwane w trakcie spektaklu „po-
duchy”).

Każdy z  dziesięciu bohaterów „Mewy” 
(brawa należą się wszystkim aktorom!) 
inaczej radzi sobie z  niedopasowaniem 
i  nieadekwatnością swojego bycia „tu” 
i  „teraz”. Ale żadnego z  nich te emocje 
nie omijają. Jakby los specjalnie próbo-
wał połączyć w jedną całość niepasujące 

do siebie części, a  potem śmiał się do 
rozpuku, że jednak się nie da. Nikt tu nie 
jest szczęśliwy. Cierpią wszyscy. I właśnie 
umiejętność cierpienia – okazuje się naj-
istotniejsza, to ona pozwala przetrwać 
twórcom, mimo bólu i porażek.

Przez „Noce i dnie”, uznawane za najlep-
szą powieść w  historii polskiej literatu-
ry, młodym ludziom trudno przebrnąć. 
Uznają ją za staroświecką i  nudną. Seb 
Majewski na kaliskiej scenie zrobił spek-
takl, który wprowadza bohaterów Marii 
Dąbrowskiej do naszego świata. I  opo-
wiada o losie Barbary, która żyła zawsze 
„do tyłu”, bo nie umiała wyobrazić sobie 
jutra. Kto spodziewa się, że zostanie 
zaproszony do dworku w  Serbinowie, 
gdzie wypije herbatkę z  Barbarą i  po-
śmieje się z  niezdarnego, zakochanego 
w niej po uszy Bogumiła, jest w błędzie. 
Dworek i owszem jest, ale pełni rolę pa-
rawanu, zasłaniającego scenę, upstrzoną 
podestami „porośniętymi” piankowym 
zbożem. W  tak uniwersalnej scenerii 
toczyć się będzie przez dwie godziny 
opowieść o Barbarze i bohaterach „Nocy 
i dni”. Adaptacja Seba Majewskiego i To-
masza Jękota jest przemyślana i  jędrna. 
Zbudowana wokół jednego z  wydarzeń 
powieści, kiedy to Celina Mroczkówna, 
nauczycielka dzieci Niechciców, wysko-
czyła przez okno. To, co dzieje się na 

scenie, odniesione jest każdorazowo 
do tego faktu. Aktorzy snują opowieści, 
w których centrum znajduje się Barbara 
– histeryczna, owładnięta paraliżującym 
ją lękiem, przez co nie może odnaleźć się 
w  świecie. Obok niej - wcale nie „świę-
ty” - Bogumił, który przekroczył właśnie 
smugę cienia. Co ciekawe, opowieści 
snują głównie oryginalnym językiem Ma-
rii Dąbrowskiej (przeplatanym w niewiel-
kim stopniu tekstem współczesnym). 
A mimo to, widz ma wrażenie, że to język 
mu bliski. Świetnie spisują się aktorzy, 
odziani we współczesne stroje, czarne 
jak żałoba po Dąbrowskiej i  jej świecie, 
który bezpowrotnie odszedł. Opowieść 
Majewskiego wciąga widzów bez resz-
ty. Pozwala zapomnieć, że czas płynie 
zawsze od przeszłości do przyszłości. 
Świetną decyzją realizatorów była rezy-
gnacja z drwiny czy szyderstwa, jako me-
tody interpretacji powieści. Przeciwnie 
- w kaliskiej realizacji widać autentyczną 
fascynację reżysera tekstem i osobą Ma-
rii Dąbrowskiej.

Autor: Iwona Torbicka

Zdjęcie: Mariusz Forecki/scena ze 
spektaklu „Będzie pani zadowolona, 
czyli rzecz o  ostatnim weselu we wsi 
Kamyk” w reż. Agaty Dudy-Gracz

Spektakle jak tatuaż na duszy
Rewelacyjnym, autorskim spektaklem „Będzie pani zadowolona, czyli rzecz o ostatnim weselu we wsi Kamyk”, Agata Duda-Gracz 

odcisnęła najgłębszy ślad w pamięci tegorocznych widzów wielkopolskich teatrów. Ale ten rok przyniósł też znakomitą „Mewę” 

na gnieźnieńskiej scenie i zaskakująco ciekawą wersję „Nocy i Dni” w teatrze w Kaliszu.



6 | 20.12.2017  

To  by ł  r o k !

Mimo że kwietniowa odsłona poznań-
skiej Ery Jazzu była „edycją powrotów”, 
nie było mowy o odgrzewaniu kotletów. 
Amerykański gitarzysta i  wokalista Jean
-Paul Bourelly zaprezentował swój naj-
nowszy projekt „Kiss The Sky”, będący 
syntezą muzyki jazzowej z surowym blu-
esem i  głośnym rockiem. Chicagowski 
weteran, wspólnie z  teksaskim basistą 
Darylem Taylorem oraz perkusistą Ken-
nym Martinem z nowojorskiego Queens, 
przedstawił kompozycje, nad którymi 
wyraźnie unosił się duch Jimiego Hendri-
xa. Koncert w  Blue Note udowodnił, że 
Bourelly nie bez powodu jest określany 
pionierem nowego jazzu. Podczas wy-
stępu kurczowo trzymał się jego koncep-
cji, założonej przez Milesa Davisa, jedno-
cześnie zwracając się w stronę afroame-
rykańskiej tradycji blues rocka.

W  zupełnie inny rejon jazzu zapuściła 
się niemiecka gitarzystka Leni Stern. Do 
Poznania powróciła po prawie 25 latach, 
by w  Piano Barze zaprezentować swój 
najnowszy program zatytułowany „From 
New York To Roots”. Na koncercie Ery 
Jazzu gitarzystka wystąpiła z basistą Ma-
madou Ba i  perkusistą Aliounem Faye, 
którzy w  subtelnych i  nostalgicznych 
utworach rzadko ustępowali miejsca 
liderce, ekspresją wciąż przypominają-
cą klasyka fusion, Johna McLaughlina. 
Dało to rewelacyjny efekt, bo etniczne 
elementy kultur afrykańskich nie zostały 
sprowadzone do roli pięknego ornamen-
tu. Były pretekstem do przekształcania 
ballad i kołysanek w żywiołowe, kilkumi-
nutowe improwizacje. Owacje na stojąco 
pokazały, że jazz lekki i przyjemny w od-
biorze wcale nie musi być banalny.

Bardzo dobrze wspominam też czerw-
cowy Ethno Port. Najlepiej zapamię-
tałem ostatni dzień festiwalu, podczas 
którego w Sali Wielkiej CK Zamek doszło 
do spotkania wyjątkowych artystów 
z  dwóch różnych światów: Debashisha 
Bhattacharyi - hinduskiego wirtuoza gi-
tary slide, który podczas występu wyko-
nał, zapadające w pamięć, improwizacje 
na magiczny instrument chaturangui 
oraz Kacpra Malisza, 18-letniego polskie-
go skrzypka. Mimo młodego wieku, ar-
tysta zdążył poznać podłoże kulturowe 
muzyki indyjskiej, co w  przypadku skal 
orientalnych jest wiedzą fundamentalną. 
Bagaż ćwierćtonów i trudno wychwyty-
wanych detali uniósł z  dziecinną łatwo-
ścią. Nowe utwory hinduskiego mistrza 
zagrał z  nim ręka w  rękę, przy wielkim 
entuzjazmie publiczności.

Wakacje rozpoczęły się od mocnego 
uderzenia w postaci poznańskiej edycji 

festiwalu Męskie Granie. W Parku Cyta-
dela zagrali m.in. Hey, Organek, Monika 
Brodka, Piotr Rogucki, Miuosh oraz Me 
And That Man. Koncerty rozpaliły emo-
cje publiczności, zwłaszcza występ ze-
społu Tomasza Organka, który pokazał, 
że nie ma sobie równych, jeśli chodzi o 
polski alt-rock. W inale sceną zawładnę-
ła Męskie Granie Orkiestra. Debiut tego-
rocznego „dream teamu” - z Małgorzatą 
Ostrowską, Piotrem Roguckim czy Mo-
niką Brodką w składzie - był ukłonem w 
stronę poznańskich gwiazd lat 80. Blisko 
osiem godzin muzyki, dwie sceny, dwa-
naście koncertów i bardzo dużo pozy-
tywnych wibracji - tak zapamiętałem ten 
wyjątkowo upalny dzień.

Nie mogę nie wspomnieć o  lipcowym 
Powidz Jam Festiwal. Jego interdyscy-
plinarny charakter oraz umiejscowienie 
nad najczystszym jeziorem w Wielkopol-
sce, nie były jedynymi atutami. W ciągu 
czterech dni, na pięciu scenach, wystąpi-
ło łącznie 30 zespołów i ponad 150 mu-
zyków. Organizatorzy zapewnili wiele 
atrakcji, związanych ze sportem i sztuką 
- kino letnie, targi śniadaniowe, regaty 
festiwalowe, loty paralotnią, warsztaty 
z  tworzenia murali, prezentacje arty-
stów ulicznych i wiele innych. Wszystko 
to sprawiło, że impreza stała się w  tym 
roku ważnym punktem na festiwalo-
wej mapie Polski i  stanowiła ciekawą 

alternatywę dla plażowania w pobliskim 
Skorzęcinie. Największe oczekiwania 
publiczności wiązały się z  koncertem 
braci Waglewskich, czyli Fisza i  Emade. 
Synowie założyciela zespołu Voo Voo 
nie zawiedli, przedstawiając piosenki ze 
swojej ostatniej płyty pt. „Drony”. Udo-
wodnili, że polski hip-hop to nie tylko 
wulgarne rymowanki o życiu na ulicy, ale 
poetyckie teksty, rockowa energia, żywe 
instrumenty i klimat w stylu angielskiego 
downtempo.

Warty odnotowania był również lipcowy 
koncert David Dorůžka Trio - w  ramach 
leszczyńskiego cyklu „Jazz w  teatrze”. 
Największą siłą wariacji, na temat kom-
pozycji z  nowego albumu czeskiego 
gitarzysty, był przede wszystkim kon-
trast. Dorůžka, wspólnie z kontrabasistą 
Jiřím Slavíkiem i  perkusistą Markiem 
Urbánkiem, tworzą nieobliczalne trio. 
Przyglądając się ich muzycznemu dialo-
gowi, można było odnieść wrażenie, że 
przypomina on - nomen omen - czeski 
ilm, którego twórcy pasują do siebie jak 
kwiatek do kożucha. Lider - pogrążony 
w  ekstazie, raczący impresjonistyczny-
mi, wręcz atmosferycznymi solówkami, 
na modłę brytyjskiego post-rocka. Pozo-
stali - nadający rytm z dziką werwą, gra-
jący głośno i frenetycznie. Okazało się, że 
w tym szaleństwie była jednak metoda.

Ciekawie było też na Akademii Gitary, 
która odbyła się w sierpniu i wrześniu. Jej 
inauguracja w  Auli Uniwersyteckiej za-
kończyła się wielokrotnymi bisami i owa-
cjami na stojąco - publiczność długo nie 
chciała wypuścić gitarzysty Łukasza Ku-
ropaczewskiego i  akordeonisty Marcina 
Wyrostka, którzy wraz z Kammerorche-
ster Berlin zagrali utwory Astora Piazzol-
li. Największą atrakcją był jednak występ 
genialnego hiszpańskiego gitarzysty To-
matito, który pokazał, że lamenco to nie 
tylko gorąca muzyka, śpiew, taniec, strój 
czy styl bycia, ale także rodzina. Artysta 
wystąpił wspólnie ze swoimi krewnymi 
i choć granie z bliskimi zwykle skłania go 
do zachowania pewnej dyscypliny, tam-
tego wieczoru poszedł na żywioł. Szale-
nie dynamiczne utwory kipiały namięt-
nością, radością życia i  artystycznym 
szaleństwem, wyraźnie kontrastując 
z  balladami - pełnymi melancholii, żalu, 
a czasem i nienachalnej, erotycznej aury. 
„Pomidorek” wykonał swoje kompozycje 
z wielką pasją, na przemian - z zamknię-
tymi oczami, ze wzrokiem skupionym na 
gryie, z uśmiechem lub smutkiem, błą-
kającym się w kącikach ust. Dla mnie był 
to jeden z bardziej wyjątkowych wieczo-
rów w tym roku.

Autor: Sebastian Gabryel

Zdjęcie: Mariusz Forecki/koncert Fisza 
na Powidz Jam Festiwal

Absolutnie jazzowy rock!
Jak będę wspominać mijający, muzyczny rok w Wielkopolsce? Najmocniej zapamiętam wydarzenia związane z jazzem, rockiem 

i muzyką etniczną. Pod tym względem ten rok był wyjątkowy, bo ilość koncertów poszła w parze z ich jakością. Wielkie gwiazdy 

nie zawiodły, obiecujący debiutanci zaostrzyli apetyt. Ciekawie było nie tylko w Poznaniu, ale też w Lesznie i Powidzu.



 20.12.2017 | 7

To  by ł  r o k !

Pośród wielu koncertów i spektakli ope-
rowych chciałbym przedstawić trzy 
propozycje, które uznaję za wydarzenia 
najwyższej rangi artystycznej, którymi 
Poznań może chwalić się nie tylko w kra-
ju, ale także na arenie międzynarodowej. 
Często zdarza się, że lokalne produkcje 
artystyczne przechodzą bez większego 
echa, co jest i  niesłuszne, i  niesprawie-
dliwe. Wielkopolanie, a  zwłaszcza po-
znaniacy, uwielbiają spoglądać na siebie 
przez pryzmat Wrocławia i  Berlina. Nie 
raz i nie dwa słyszałem: „a we Wrocławiu, 
a w Berlinie...”. W większości te porówna-
nia okazywały się chybione. Po pierwsze 
każde z  trzech miast posiada odmienną 
infrastrukturę, co przekłada się chociaż-
by na liczbę wydarzeń, po drugie - wciąż 
pokutuje przekonanie, że u nas jest bied-
niej, marniej i szarzej. Okazuje się, że nie-
koniecznie. Dlatego też, jako stały obser-
wator życia muzycznego, chciałbym się 
podzielić swoimi przemyśleniami, doty-
czącymi mijającego roku.

Pierwsze wydarzenie, które chciałbym 
przywołać, miało miejsce 2 kwietnia. Był 
to koncert Orkiestry Kameralnej Polskie-
go Radia Amadeus, zatytułowany „Ty-
tan”. Podczas tamtego wieczoru poznań-
scy kameraliści pod batutą Anny Duczmal
-Mróz wykonali „I  Symfonię D-dur” Gu-
stava Mahlera. Był to koncert ze wszech 
miar ciekawy i  niecodzienny. Po pierw-
sze, usłyszeć muzykę Mahlera w  Polsce 
można niezwykle rzadko, po drugie 
utwór zabrzmiał w aranżacji na orkiestrę 
smyczkową, poszerzoną o niewielki skład 
perkusji i  instrumentów dętych, choć 
oryginał został napisany na wielką orkie-
strę symfoniczną. Szczerze powiedziaw-
szy, nie spodziewałem się, że uda się 
uzyskać efekt zadowalający. Okazało się, 
że mój sceptycyzm był nieuzasadniony. 
Świetnie brzmiące smyczki, pełne inten-
sywności, tak pod względem wolumenu, 
jak i  barwy, zbudowały masę, jakiej nie 
powstydziłby się zespół symfoniczny. Do 
tego świetnie brzmiące lety, o jasnej bar-
wie, wspierane przez ciepło brzmiący fa-
got - kapitalnie przejęta imitacja kanonu 
w trzeciej części od kontrabasu! A ponad 
wszystko, selektywność gry poszczegól-
nych głosów. Sprawczynią sukcesu była 
dyrygentka Anna Duczmal-Mróz. Kolejny 
raz okazało się, że dyrygentka lubi dbać 
o  szczegóły, powodzenie formy makro 
uzależnia od niuansów. To czuć, szcze-
gólnie w  tych niełatwych frazach, gdzie 
gwałtownie zmienia się rytm, artystka 
jest bardzo czujna, a  przy tym potrai 
zadbać o właściwe rubato. Ten niełatwy 
egzamin Anna Duczmal-Mróz zdała z wy-

różnieniem. Na tak wysoką ocenę dyry-
gentka zasłużyła sobie przede wszystkim 
zbudowaniem właściwej i  nieprzegada-
nej dramaturgii ostatniej części utworu. 
Można nie mieć większego pomysłu na 
trzy pierwsze części I  Symfonii Mahlera, 
najwyżej publiczność zacznie się wiercić. 
Jednak ruch w  odwrotną stronę zawsze 
skończy się iaskiem. Ostatnia część 
symfonii jest szeroko rozbudowanym i-
nałem - pełnym dramatyzmu, zawierają-
cym reminiscencje z części pierwszej. To 
głęboko rozbudowane ogniwo dąży do 
podsumowań, sporo w nim zwodniczych 
kadencji i  zaskakujących zwrotów mu-
zycznej dramaturgii. Stąd też wyrazista 
i konsekwentnie realizowana wizja, którą 
Anna Duczmal-Mróz zbudowała w opar-
ciu o  grę kontrastów, przyniosła bardzo 
satysfakcjonujące rezultaty. Był to zdecy-
dowanie jeden z najlepszych koncertów, 
jakie mieliśmy okazję usłyszeć w  całym 
2017 roku.

Kolejnym wydarzeniem, które swoją war-
tością artystyczną wybija się na pierwszy 
plan, była czerwcowa premiera „Czaro-
dziejskiego letu” Mozarta w poznańskim 
Teatrze Wielkim. I  choć znaczna część 
publiczności oraz krytyki muzycznej po-
mstowała na reżysera Sjarona Minailo, 
który postanowił wraz z  dramaturgiem 
Krystianem Ladą, ingerować w  warstwę 
libretta, mnie ten spektakl uwiódł kon-

sekwentną i spójną wizją. Reżyser zrezy-
gnował z historyzującego dekoratorstwa, 
co wyszło i jemu, i publiczności na dobre. 
„Czarodziejski let” w ujęciu Minailo oby-
wa się bez wielkiego węża na scenie i jest 
równie ożywczy, co „Halka” Passiniego, 
pozbawiona ciupag, parzenic i  malowa-
nych gór. Mamy do czynienia z zupełnie 
nową jakością, która zmusza do relek-
sji, a  nie wyłącznie bawi piękną melodią 
i  urodą baśniowego obrazu. W  centrum 
postawione zostały pytania, dotyczące 
ludzkiej natury, a więc namiętności, wła-
dzy, zazdrości, niezrozumienia, ale i wal-
ka o  dobro. Mamy wizje społeczeństwa 
i  samodoskonalenia jednostki. Realiza-
torzy postanowili spojrzeć krytycznym 
okiem na świat stereotypów. Dlatego do 
świata Królowej Nocy, czyli świata ko-
biet, wyrażonego poprzez to, co ciemne, 
emocjonalne i  rozwibrowane, dołącza 
Król Nocy, który burzy twardy podział na 
świat dobra i  zła, determinowany płcią. 
Narracja jest w spektaklu przeprowadzo-
na w sposób klarowny dla widza i konse-
kwentny. Całość, czyli dekoracje, kostiu-
my, gra aktorska i światło są nieprawdo-
podobnie ze sobą spójne. Dyskretnie 
i  metaforycznie wpisuje się w  tę całość 
masońska symbolika. Najbardziej w „Cza-
rodziejskim lecie” Sjarona Minailo urzeka 
mnie prostota środków wyrazu. Czytelne 
symbole rozpalają wyobraźnię widza.

Ostatnie wydarzenie muzyczne, które 
wywołało spore poruszenie, odbyło się 
stosunkowo niedawno, bo 24 listopada. 
Mowa o  koncercie Filharmonii Poznań-
skiej „Klasycy swoich czasów”. Znów 
mieliśmy do czynienia z  produkcją naj-
wyższej próby, a to za sprawą wykonania 
„XIII Symfonii” Dymitra Szostakowicza. 
Orkiestrę, chór i solistę poprowadził wy-
bitny dyrygent Andrey Boreyko. Niewy-
obrażalny tragizm, uformowany z  przej-
mującej poezji Jewtuszenki i  genialnej 
muzyki Szostakowicza, przenikał słucha-
czy do szpiku kości – już od pierwszej 
części nie można było powstrzymać łez. 
To nie był zwykły koncert, to była wiwi-
sekcja uczuć! Warto dodać, że Andrey 
Boreyko, w  latach 90. XX w. był szefem 
artystycznym Filharmonii Poznańskiej. 
Po wyjeździe z Poznania przeniósł się do 
Niemiec, od lat robi oszałamiającą karierę 
dyrygencką nie tylko w  Europie, ale też 
w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzie-
ję, że i w przyszłym sezonie spotkamy się 
ze sztuką tego wyjątkowego artysty.

Autor: Adam Olaf Gibowski

Zdjęcie: Michał Leśkiewicz/scena ze 

spektaklu „Czarodziejski let” w  Ope-

rze

Mamy czym się chwalić
W muzyce, która rozbrzmiewała w tym roku w naszych salach koncertowych i na scenie, nie było może tak emocjonujących 

momentów jak w roku ubiegłym – głównie za sprawą Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, jednak nie bra-

kowało wydarzeń doniosłych. Takich jak Mahler Amadeusa, Czarodziejski let w Operze i Szostakowicz w ilharmonii.
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