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To widz czyni
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[rozmowa z Emilianem Kamińskim]
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GADŻETY REKLAMOWE

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

książki
foldery
ulotki
wizytówki
kalendarze
długopisy
smycze
koszulki
torby
banery, szyldy, tablice
reklamy na samochodach
litery przestrzenne
kasetony świetlne
systemy wystawiennicze
Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce
tel. (25) 633 33 10, tel/fax (25) 644 62 67
e-mail: iwonex@iwonex.com.pl
www.iwonex.com.pl
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eluja!
Weso ego All

Szanowni Państwo,
W imieniu Wszystkich
Artystów i Pracowników
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
z okazji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
składamy Państwu
oraz Waszym Rodzinom
Najserdeczniejsze życzenia.
Niech Moc Zmartwychwstałego
Jezusa Chrystusa otacza
Was każdego dnia, daje łaski
i siłę do pokonywania
trudów dnia codziennego.

Zastępca Dyrektora CKiS
Waldemar Koperkiewicz

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy w imieniu władz samorządowych Miasta Siedlce
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech Zmartwychwstały Jezus obdarza wszystkich pokojem i radością,
a nasze serca nieustannie napełnia miłością i nadzieją.
Życzymy Państwu Świąt radosnych, spędzonych w atmosferze rodzinnej,
przepełnionych wzajemną miłością, życzliwością i szczęściem.
Przewodniczący
Rady Miasta

Siedlce, Wielkanoc 2015

Henryk Niedziółka

Prezydent
Miasta Siedlce
Wojciech Kudelski

Znajdziesz nas:
CKiS im. A. Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31

4-7 Repertuar CKiS na kwiecień
8 Co za miesiąc?
9 Codarts ponownie
w Siedlcach
10-11 Podsumowanie Roku El Greco
na Mazowszu
13 Kultura po sąsiedzku
14-15 Gwiazdy 24 th Jazz
Standards’ Festiwal
16-17 Gwiazda miesiąca
Emilian Kamiński
19 Święta ze smakiem
Wielkanocne
przepisy Mistrza
Kuchni Brofaktury
20-21 Bazar kulturalny
22-24 Relacje

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS nr 2,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2
Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40
Urząd Gminy Siedlce, ul. Asłanowicza 10
PIT Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
Klub Rafa, ul. Rynkowa 24
Arche – park handlowy, Hotel Arche, ul. Brzeska 134
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Kleeberga 2
UPH, Biblioteka Główna. ul. ks. Popiełuszki 9
Nove Kino, ul. Wiszniewskiego 4
Dworzec PKP, Pl. Zdanowskiego 1
Park Wodny Siedlce, ul. Jana Pawła II 6
Sieć sklepów TOPAZ
Salon samochodowy Jastrzębski S.A., ul. Targowa 20
Szkoła Muzyczna, ul. Podlaska 14
Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 5
Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 1
Szpital Wojewódzki, ul. Poniatowskiego 26
Szpital Miejski, Przychodnia lekarska, ul. Mazurska 2
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, ul. Asłanowicza 2
Cukiernia Klonowa, ul. Piłsudskiego 19
Sklepy Baldwin/Pszczółka, ul. Browarna 2
Hotel Janusz, ul. Pusta 15
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2

Wielkanoc 2015
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Brofaktura, ul. Armii Krajowej 5
Sieć sklepów CARLOS
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SCENA 24 – Scena Teatralna Miasta Siedlce

www.facebook.com/ckis.siedlce

R E P E R T U A R

www.ckis.siedlce.pl

S C E N A T E AT R A L N A
M I A S TA S I E D L C E

KWIECIEŃ 2015
aktualności teatralne w w w.ck is.siedlce.pl w w w.scena24.siedlce.pl

7 KWIETNIA (wtorek)

10 KWIETNIA (piątek)
PRZEGLĄD TEATRÓW PRZEDSZKOLNYCH

UROCZYSTA GALA Z OKAZJI
DZIECIĘCA WIOSNA
ZAKOŃCZENIA OBCHODÓW
TEATRALNA
MIĘDZYNARODOWEGO ROKU EL GRECO godz. od 8:00
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
prowadzenie: Conrado Moreno
W programie koncert Natalii Kukulskiej
z zespołem Atom String Quartet.
Więcej szczegółów na stronie
www.elgreco.siedlce.pl

17-19 KWIETNIA

WARSZTATY I AUDYCJE
UNIWERSYTETU
ARTYSTYCZNEGO
CODARTS

miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
organizator: Miejskie Przedszkole Nr 27
z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach we
współpracy z Centrum Kultury i Sztuki
im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i
rozwijanie zainteresowań teatralnych, umożliwienie
dzieciom zaprezentowania swojego talentu
oraz popularyzacja teatru wśród najmłodszych.
Zdolności aktorskie zaprezentują dzieci z siedleckich
przedszkoli miejskich i prywatnych.

10 KWIETNIA (piątek)
KONCERT

DONA EIS REQUIEM
miejsce: Klub Rafa ul. Rynkowa 24;
Akademia Sztuk Piękna 7, ul. Pułaskiego 7
W dniach od 17 do 19 kwietnia odbędą się
w Siedlcach jedyne w Polsce warsztaty i
audycje do CODARTS - jednego z najlepszych
Uniwersytetów Artystycznych w Europie, który
mieści się w Rotterdamie (Holandia). Od lat
castingi do tej szkoły cieszą się bardzo dużym
zainteresowaniem adeptów tańca z całego
świata. Ukończenie tej szkoły daje dyplom i
tytuł zawodowego tancerza, który honorowany
jest w krajach Unii Europejskiej, USA i Kanadzie.
Siedlce znalazły się w gronie takich miast
jak Barcelona (Hiszpania), Livorno i Naples
(Włochy) oraz Rotterdam (Holandia), w których
Uniwersytet Artystyczny CODARTS postanowił
w tym roku przeprowadzić swoje audycje w
dziedzinie tańca. W tych dniach na naszej scenie
będzie można również zobaczyć najlepsze
spektakle spod szyldu „Codarts”. Współpraca
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce z rotterdamskim
uniwersytetem została podjęta dzięki inicjatywie
Pani Iwony Marii Orzełowskiej, która zaprosiła na
warsztaty studentów i profesorów CODARTS do
Siedlec. [ >> s.9]

9 KWIETNIA (czwartek)
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE,
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA
godz. 9:00, 10:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz

9-12 KWIETNIA

KM IDO SZCZECIN 2015
Udział tancerzy Caro Dance w Krajowych
Mistrzostwach International Dance Organization
SHOW DANCE, JAZZ DANCE.

godz. 19:00
miejsce: Katedra Siedlecka
wykonanie: Kameraliści Orkiestry Symfonicznej
Miasta Siedlce, Chór Miasta Siedlce
solistka: Agnieszka Adamczak- Hutek (sopran)
przygotowanie chóru: Justyna Kowynia-Rymanowska,
Izabella Jaszczułt – Kraszewska
dyrygent: Justyna Kowynia-Rymanowska,
Mariusz Orzełowski
koncert DONA EIS REQUIEM
cz. I: dzieła wokalne a ‘ cappella
cz. II: REQUIEM(1985) – Johna Ruttera (ur. 1945)

KWIECIEŃ 2015

Biuletyn Informacji Kulturalnej
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15 KWIETNIA (środa)
SPEKTAKL

Jazz

SKĄPIEC. WORK IN PROGRES

w w w.facebook.com/ckis.siedlce

12 KWIETNIA (niedziela)
KONCERT

ŚPIEWNIK PAPIESKI
godz. 19:00
miejsce: : Kościół parafialny pw. Św. Antoniego
Padewskiego w Kotuniu
słowa: Karol Wojtyła
muzyka: Waldemar Koperkiewicz
wykonanie: artyści Teatru ES, Chór Miasta
Siedlce, Orkiestra Teatru ES

godz. 9:00, 11:30
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Obsada: Waldemar Obłoza, Agata Sasinowska,
Dorota Zielińska, Bartek Magdziarz,
Sebastian Cybulski, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz, Krzysztof Barabasz
Scenariusz i reżyseria: Adam Biernacki
„Skąpiec. Work in progress” to niezwykła wariacja
wokół klasycznej sztuki Moliera. Trudna lektura
zyskuje tu nowe oblicze. Zostaje przybliżona
współczesnemu odbiorcy, pogłębiona
i uniwersalnie zinterpretowana. Kto powiedział, że
teatr musi być nudny?
Nasz spektakl to w istocie „dwa w jednym”:
podglądamy teatralną „kuchnię” oraz pieczołowicie
interpretujemy „Skąpca”.

ŚPIĄCA KRÓLEWNA
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Wykonanie: Teatr Tańca Caro Dance
i Szkoła Tańca do Caro Dance
Produkcja: CKiS im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce
1

SPEKTAKLE TEATRALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WŁADCY WIEDZY,
O KRASNOLUDKACH I
SIEROTCE MARYSI,
KOLUMBOWIE
godz. 8:40, 10:15, 12:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Wykonanie: Narodowy Teatr Edukacji
Misją Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza
jest tworzenie i realizacja projektów teatralnych
oraz imprez edukacyjnych związanych z szeroko
rozumianym wychowaniem poprzez sztukę, jak
również przygotowaniem widza do świadomego i
krytycznego korzystania z dorobku polskiej
i światowej literatury.

Rezerwacje i bilety:

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS, tel. 25 794 31 89, 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 31,
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS (PIK 2) Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74 (I pietro)

17 i 18 KWIETNIA

SPEKTAKL

13 i 14 KWIETNIA

17-18.04.2015

WSPÓŁORGANIZATOR

PARTNERZY TEATRU

16 KWIETNIA (czwartek)

SŁOWA:

ORGANIZATOR

SPONSOR GŁÓWNY
FESTIWALU

Koncert „Śpiewnik Papieski” to dzieło wyjątkowe,
powstałe z wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła
II. To 11 utworów z poezją Karola Wojtyły, do której
muzykę napisał Waldemar Koperkiewicz. Spektakl jest
przykładem szczególnego wyczucia i umiejętności
łączenia głębi poetyckich fraz z fascynującą muzyką.
Przebojowe wykonanie utworów, różnorodność
aranżacji muzycznych, a także oprawa sceniczna
budzą wzruszenie, a zarazem tęsknotę za światem
pontyfikatu Jana Pawła II.

Karol Wojtyła
W

festival

„Śpiąca królewna” to najnowszy spektakl Teatru
Tańca Caro Dance z muzyką Piotra Czajkowskiego,
zainspirowany znaną baśnią Charlesa Perraulta o
tym samym tytule. Sztuka przedstawia problem
uzależnienia nawet najmłodszych dzieci i młodzieży
od elektroniki i Internetu. Jest próbą pokazania
jak wielkie spustoszenie w stosunkach rodzinnych
może spowodować ciągłe życie w wirtualnym
świecie i jak bardzo, żyjąc w ten sposób, można
pominąć uroki życia w realu.

24th JAZZ
STANDARDS’
FESTIVAL
Po trzech latach nieobecności do
kulturalnego kalendarza Siedlec powraca
Jazz Standards’ Festival. Dla miłośników
muzyki jazzowej już 17 i 18 kwietnia
wystąpią: polsko-norweski zespół Loud Jazz
Band, Jagodziński Trio i Agnieszka Wilczyńska
z kwartetem smyczkowym oraz Kuba Badach
z zespołem. Koncerty festiwalowe będzie
można zobaczyć na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce oraz w klimatycznych
wnętrzach Siedleckiego Browaru
Restauracyjnego Brofaktura.
17 kwietnia (piątek)
godz. 18.00
Loud Jazz Band
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
17 kwietnia (piątek)
godz. 20.30
Jagodziński Trio & Agnieszka Wilczyńska
Kwartet Smyczkowy
godz. 22:00, Jam Session
miejsce: Brofaktura
18 kwietnia (sobota)
godz. 20:00
Kuba Badach
godz. 21.30, Jam Session
miejsce: Brofaktura
Partnerem projektu jest P.H.U. TOPAZ
Rezerwacje i bilety w Punktach Informacji
Kulturalnej CKiS oraz w Brofakturze.
[ >> s.14]
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17-19 KWIETNIA
WARSZTATY I AUDYCJE
UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO

CODARTS

godz. 10:00 - 17:30
miejsce: Klub Rafa ul. Rynkowa 24
Akademia Sztuk Piękna 7, ul. Pułaskiego 7

www.ckis.siedlce.pl

17 i 18 KWIETNIA
KONCERTY

24th JAZZ STANDARDS’ FESTIVAL
17 kwietnia (piątek)
godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

LOUD JAZZ BAND

Ą
E

S

WE ARE

E

N

I

A

M

„ZUS czyli Zalotny Uśmiech Słonia” to
fantastyczna komedia z elementami
czarnego humoru i wątkiem miłosnym
w tle. Błyskotliwość głównego bohatera,
spolegliwość i oddanie jego przyjaciół
oraz stworzenie kilku fikcyjnych postaci
pozwolą uruchomić urzędniczą machinę
przyznawania zasiłków. Usilne próby
wykręcenia się ze skomplikowanej sytuacji
powodują lawinę zabawnych zdarzeń, od
których, zdawałoby się, nie ma odwrotu…

A
D
Y

autor: Michael Cooney
przekład: Elżbieta Woźniak
reżyseria i scenografia: Emilian Kamiński
obsada: Dorota Kamińska,
Katarzyna Pakosińska/Ewa Lorska,
Laura Raab, Krystyna Tkacz,
Paweł Burczyk, Sambor Czarnota,
Tomasz Gęsikowski, Władysław Grzywna/
Janusz Zadura, Emilian Kamiński,
Paweł Tucholski
produkcja: Teatr Kamienica

W

godz. 17:00 i 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

R

Z

ZUS
CZYLI ZALOTNY
UŚMIECH SŁONIA

18 KWIETNIA (sobota)
SPEKTAKL

I

27 KWIETNIA (poniedziałek)

miejsce: Brofaktura

I

C

A

17 kwietnia (piątek)
godz. 20.30

JAGODZIŃSKI TRIO &
AGNIESZKA WILCZYŃSKA
KWARTET SMYCZKOWY

godz. 18:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
wykonanie: tancerze i aktorzy Teatru Tańca
Caro Dance
Spektakl „We Are” składa się z trzech części. Jego celem
jest poruszenie tematów ponadczasowych,
z którymi utożsamić się może każdy z nas.
SPEKTAKL

TALENT W TAŃCU 2015
wykonanie: studenci Uniwersytetu
Artystycznego CODARTS
Spektakl „Talent On The Move 2015” – tworzy
fascynująca mieszanka 7 różnorodnych krótkich
utworów ukazująca nie tylko wszechstronne talenty
tancerzy, ale też ciekawy program i hipnotyzujący
kolaż choreograficznych wizji światowej sławy
choreografów. Obsadę spektaklu stanowi starannie
dobrana, międzynarodowa grupa młodych
tancerzy, kształconych w kultowym miejscu dla
tańca współczesnego - Uniwersytecie Artystycznym
CODARTS w Rotterdamie, która zabierze nas w
ekscytującą taneczną podróż. W spektaklu „Talent on
the Move” zobaczymy prezentacje inspirowane pracą
Williama Forsythe z repertuaru takich choreografów
jak: Jiří Kylián, Ton Simons, Stephen Shropshire,
Konstantin Keykhel, Marina Mascarell, Felix Landerer,
Jan Martens, Armancio Gonzalez & Jone Martin.

18 kwietnia (sobota)
godz. 20.00
miejsce: Brofaktura

KUBA BADACH

18 KWIETNIA (sobota)
URODZINY

GALERII SIEDLCE
godz. 9:00
miejsce: Galeria Siedlce
Udział artystyczny zespołów Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce w urodzinach Galerii Siedlce.

19 KWIETNIA (niedziela)
KONCERT

ŚPIEWNIK PAPIESKI
godz. 13:30
miejsce: : Kościół parafialny pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Starym Opolu
słowa: Karol Wojtyła
muzyka: Waldemar Koperkiewicz
wykonanie: artyści Teatru ES, Chór Miasta
Siedlce, Orkiestra Teatru ES

KWIECIEŃ 2015

Biuletyn Informacji Kulturalnej

21 KWIETNIA (wtorek)

27 KWIETNIA (poniedziałek)

SPEKTAKL

SPEKTAKL

CALINECZKA

ZUS CZYLI ZALOTNY UŚMIECH SŁONIA

godz. 9:00 i 11:00
miejsce: : Scena Teatralna Miasta Siedlce
Scenariusz, reżyseria, choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: adepci Szkoły Tańca do Caro Dance,
Teatr Tańca Caro Dance

godz. 17:00, 20:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce

24 KWIETNIA (piątek)
MUZYKA SMYKA

|7

reżyseria i scenografia: Emilian Kamiński
obsada: Dorota Kamińska,
Katarzyna Pakosińska/Ewa Lorska,
Laura Raab, Krystyna Tkacz, Paweł Burczyk,
Sambor Czarnota, Tomasz Gęsikowski,
Władysław Grzywna/Janusz Zadura,
Emilian Kamiński, Paweł Tucholski

TAJEMNICE KAMERALISTYKI
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
godz. 10:15 i 11:15
miejsce: Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach

24 KWIETNIA (piątek)
KONCERT FINAŁOWY

MISS ZIEMI SIEDLECKIEJ

godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Gala finałowa konkursu Miss Ziemi Siedleckiej
2015. Organizatorem tegorocznych wyborów
Miss Ziemi Siedleckiej jest Tygodnik Siedlecki,
a współorganizatorem Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce.

28 KWIETNIA (wtorek)
SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE,
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA
godz. 9:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz

29 KWIETNIA (środa)
SPEKTAKL

WE ARE

WYSTAWIONY W RAMACH
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TAŃCA
godz. 19:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
reżyseria i choreografia: Jakub Mędrzycki
wykonanie: tancerze i aktorzy Teatru Tańca
Caro Dance

26 KWIETNIA (niedziela)

ZA CO GINIEMY?
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
scenariusz i reżyseria: Robert Protasewicz
muzyka: Waldemar Koperkiewicz
wykonanie: Teatr Es
fragmenty tekstów autorstwa Andrzeja
Meżeryckiego z przedstawienia „Bezstronny
spis okoliczności”

SPEKTAKL

O PIRACIE BUCIORZE,
KTÓRY ZGUBIŁ SKARB,
A ZYSKAŁ PRZYJACIELA
godz. 16:00
miejsce: Konstanciński Dom Kultury Hugonówka
Autor tekstu: Stefan Szulc
Reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz
Obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski,
Robert Protasewicz

30 KWIETNIA (czwartek)

30 KWIETNIA (czwartek)
SPEKTAKL

ZA CO GINIEMY?
godz. 9:00, 11:00
miejsce: Scena Teatralna Miasta Siedlce
scenariusz i reżyseria: Robert Protasewicz
muzyka: Waldemar Koperkiewicz
wykonanie: Teatr Es

Cała twórczość mało znanego, a genialnego
pisarza Tomasza Gluzińskiego dotyczy
bezradności przeciętnego człowieka
wobec agresji mediów, polityki i
terroryzmu. W spektaklu „Za co giniemy”
aktorzy próbują rozliczać polityków z
niespełnianych obietnic, a media – z tego,
że tak naprawdę wcale nie są niezależne.
Liczy się pieniądz. Tekstem autora Teatr
ES mówi też o pospolitej głupocie i braku
odpowiedzialności. Jedną z form obrony
jest - zdaniem autora - obcowanie ze sztuką,
bo ona zawsze nas uwrażliwia i uszlachetnia.
Dodatkowym atutem przedstawienia
jest muzyka i piosenki podane w formie
musicalowej.
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CO ZA MIESIĄC

MAJ 2015

10 MAJA (niedziela)

24 MAJA (niedziela)

SPEKTAKL

godz. 16:00

godz. 16:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SPEKTAKL

PINOKIO
reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance i Szkoła
Tańca do Caro Dance

ROMEO I JULIA
reżyseria i choreografia:
Iwona Maria Orzełowska
Obsada: Teatr Tańca Caro Dance

14 MAJA (czwartek)

26 MAJA (wtorek)

SPEKTAKL

godz. 17:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

godz. 19:00
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

PODOBNO MARIAN

WYSTAWA
SEKCJI PLASTYCZNEJ

reżyseria: Marek Rębacz
obsada: Maria Niklińska, Olaf Lubaszenko,
Krzysztof Kiersznowski i Jacek Kopczyński.

Prace najmłodszej grupy działającej pod
kierunkiem Ireneusza Parzyszka.

15 MAJA (piątek)

26 MAJA (wtorek)

SPEKTAKL

godz. 19:00

godz. 19:00

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KONCERT

RÓŻNICA
I POWTÓRZENIE

GRAMY
DLA MAMY

Spektakl w choreografii
Macieja Kuźmińskiego
w ramach projektu
„Scena dla Tańca”.

Koncert Orkiestry Wojskowej w Siedlcach
oraz solistów Teatru Es
Dyrygent: Dariusz Kaczmarski
Przygotowanie wokalne:
Waldemar Koperkiewicz

22 MAJA (piątek)
godz. 19:00

Przyjdź do nas...

SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

KONCERT ZESPOŁU

UPSTREAM

po emocje
i wytchnienie...
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CKiS im. A Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce
& Uniwersytet Artystyczny CODARTS w Rotterdamie
CODARTS to Uniwersytet Artystyczny
na skalę międzynarodową, gdzie kształci
się około 1000 studentów z całego świata.
Uczelnia oferuje wysoki poziom kształcenia
w dziedzinie muzyki, tańca i sztuki cyrkowej.
Wydział tańca Uniwersytetu Artystycznego CODARTS (do niedawna zwany
Rotterdamską Akademią Tańca) został założony w 1931 roku przez Corrie Hartong
i Gertrud Leistikow. Obecnie jest jednym
z najbardziej znanych i wiodących instytutów tańca współczesnego w Europie.
Misją Uniwersytetu Artystycznego
CODARTS jest szkolenie przyszłej światowej czołówki samoświadomych artystów
tańca w programie studiów licencjackich,
dając solidne podstawy wszechstronnych
i nowoczesnych umiejętności tanecznych i stworzenie jasnej wizji studenta.

CODARTS aspiruje do kształcenia wysoko wykwalifikowanych artystów tańca,
z optymalnym przygotowaniem do kariery
tancerzy, którzy bez trudu znajdują pracę na
międzynarodowym rynku pracy. Aplikacja na poszczególne programy i kierunki
nauczania na Uniwersytecie
Artystycznym CODARTS ma charakter audycji. CODARTS przeprowadza
kilka przesłuchań każdego roku, zarówno
w Holandii, jak i za granicą. Aby zostać
przyjętym, trzeba być posiadaczem holenderskiego dyplomu szkoły średniej (HAVO,
VWO poziomu 4 MBO) lub zagranicznego
dyplomu na równoważnym poziomie. Na
przesłuchaniach eksperci CODARTS oceniają umiejętności techniczne tancerzy, ich
możliwości rozwoju zarówno pod względem
technicznym, artystycznym i motywacyj-

nym. Więcej szczegółowych informacji na
temat programów kształcenia na Uniwersytecie Artystycznym CODARTS znajduje się
na www. dance.codarts.nl
Współpraca Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce z Rotterdamskim Uniwersytetem
została podjęta dzięki inicjatywie Pani
Iwony Marii Orzełowskiej, która zaprosiła na warsztaty studentów i profesorów
CODARTS do Siedlec.
Jedyne audycje i warsztaty w Polsce
odbędą się właśnie w Siedlcach
od 17 do 19 kwietnia.
CODARTS zaprasza też w dniu
18 kwietnia o godz. 18:00 na autorski
spektakl Talent on the Move. Szczegóły
na www.ckis.siedlce.pl

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

S

P

E

K

T

A

K

L

18 kwietnia 2015r., godz. 18:00
Scena Teatralna Miasta Siedlce

Wygraj bilety na spektakl

TALENT ON THE MOVE
Podaj imię i nazwisko co najmniej jednego tancerza z
Siedlec studiującego na rotterdamskim uniwersytecie CODARTS
Odpowiedzi prosimy przesyłać do 13 kwietnia na
adres promocja@ckis.siedlce.pl. Spośród wszystkich,
którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi, wylosujemy 2.
zwycięzców, którzy otrzymają podwójne bilety na spektakl Talent on the move.
Rozstrzygnięcie konkursu 15 kwietnia na fanpage'u CKiS na Facebook'u. Polub nas!

Audycje i warsztaty, tel. +48 509 619 021, +48 797 170 864 | Rezerwacje i bilety: Punkt Informacji Kulturalnej 25 794 31 89
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www.facebook.com/ckis.siedlce

www.ckis.siedlce.pl

P O D S U M O WA N I E O B C H O D Ó W M I Ę D Z Y N A R O D O W E G O
KS. DR ROBERT MIROŃCZUK - DYREKTOR MUZEUM DIECEZJALNEGO W SIEDLCACH
Dla mnie był to bardzo szczególny rok, nie tylko z powodu organizacji przedsięwzięć, towarzyszących
obchodom Międzynarodowego Roku El Greca, a – przypomnijmy – było ich bardzo wiele, ale przede
wszystkim był to rok mojego osobistego spotkania z obrazem hiszpańskiego malarza. To spotkanie obfitowało w wiele zaskoczeń i niespodzianek. Wydarzenia związane z jubileuszem 400 rocznicy urodzin El
Greca uświadomiły wielu ludziom, że „Ekstaza św. Franciszka”, jedyny obraz hiszpańskiego malarza znajdujący się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego, to dzieło naprawdę wyjątkowe. To, że jest w Siedlcach, to
niekwestionowana wartość, także duchowa. Podczas podróży do Toledo, kolebki dojrzałej twórczości El
Greca, przekonałem się, że artysta namalował około 140 przedstawień św. Franciszka, z których ten „siedlecki” jest najcenniejszy. Potwierdziły to także dwie niezależne ekspertyzy, przeprowadzone w związku z
prezentacją tego obrazu na Zamku Królewskim w Warszawie. Poza tym, że bezsprzecznie dowiodły jego
autentyczności, wykazały wyjątkowość tego płótna na tle całego dorobku malarza.

DR IZABELLA GALICKA - HISTORYK SZTUKI, ODKRYWCZYNI - WESPÓŁ
Z HANNĄ SYGIETYŃSKĄ - OBRAZU „EKSTAZA ŚW. FRANCISZKA” NA PLEBANII W KOSOWIE LACKIM
Siedlce miały znakomity program obchodów Roku El Greco i mocno wierzę, że przełożył się on na
promocję miasta i zainteresowanie samym malarzem. Najważniejszym punktem tych obchodów była
konferencja naukowa „Sztuka doby El Greca”, dzięki której obraz „Ekstaza św. Franciszka” zaistniał w
międzynarodowej przestrzeni. Cieszę się bardzo, że wreszcie przyjechali do nas badacze z Hiszpanii. Do
tej pory nie mogło do nich dotrzeć, że gdzieś we wschodniej Polsce, na „zapadłym” Podlasiu, znaleziono
arcydzieło hiszpańskiego manierysty. Rodzimi eksperci też odsądzali nas, czyli mnie i Hannę Sygietyńską,
z którą w 1964 roku odkryłyśmy obraz, od czci i wiary. Przez dziesięć następnych lat nas wyśmiewano,
uważano, że głosimy niedorzeczne hipotezy. Pamiętam, że w Instytucie Sztuki PAN, gdzie wówczas
pracowałyśmy, na drzwiach do naszego gabinetu powiesiłyśmy duże zdjęcie obrazu, modląc się do św.
Franciszka i całując go w prawą, odsłoniętą na płótnie dłoń, by powiedział wszystkim, kto go namalował.
I wreszcie powiedział! Wierzę, podobnie jak El Greco, w magię liczb. Najważniejsze wydarzenia związane
z tym obrazem mają czwórkę w dacie – 1964, 1994, 2004, 2014. Czekamy na kolejne niespodzianki…

KS. PROF. ANDRZEJ WITKO - WYBITNY ZNAWCA MALARSTWA HISZPAŃSKIEGO,
HISTORYK SZTUKI I TEOLOG Z UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
Wyjątkowość dzieła El Greca „Ekstaza św. Franciszka” polega głównie na tym, że jest to jedyny obraz
tego malarza w Polsce, który możemy podziwiać właśnie w Siedlcach. Najbliższe muzea, szczycące
się dziełem hiszpańskiego malarza, znajdują się w Rosji i w Czechach. Natomiast w szerszej perspektywie obraz „Ekstaza św. Franciszka” nie jest już taki nadzwyczajny, bo świętych Franciszków pędzla
El Greco mamy mnóstwo. To był ulubiony święty malarza, bardzo mu bliski. Prezentując to dzieło,
Siedlce wpisują się w międzynarodowy obieg artystyczny serii franciszkańskiej El Greca. Zanim po
raz pierwszy zobaczyłem to dzieło w Siedlcach, napisałem sporo publikacji na temat twórczości
hiszpańskiego malarza, który należy do moich ulubionych. Moje osobiste spotkanie z tym dziełem
na pewno zapamiętam do końca życia.

MIROSŁAW KRASUSKI - ORGNIZATOR IMPREZY SPORTOWEJ „ROZBIEGANY FRANEK”
Stowarzyszenie „ Leniwce.pl”, którego jestem prezesem, organizowało w ubiegłym roku dwie imprezy
sportowe związane z obchodami roku El Greco w Siedlcach. Pierwsza z nich to I Siedlecki Maraton na
Raty „40 km na 400 lat El Greco”, w którym wystartowało ponad 90 zawodników z miasta i okolic. Mieli
oni pokonać dystans 42 km i 195 m w 14 etapach 3-kilometrowych. Za każde okrążenie dostawali
fragment naklejki na numer startowy, która przedstawiała obraz „Ekstaza św. Franciszka”, dodatkowo
wszyscy zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami z wizerunkiem tego świętego. Druga
z imprez to „Rozbiegany Franek”, adresowana do najmłodszych, a jej celem było uczczenie imienin św.
Franciszka. Terenem zmagań był tor przeszkód zbudowany na placu Gen. Sikorskiego. Na zakończenie
imprezy wszyscy uczestnicy i goście zostali poczęstowani wspaniałym tortem urodzinowym Franciszka.
Niewątpliwie taka niekonwencjonalna forma popularyzacji sztuki i zainteresowania kulturą swojego
miasta jest bardzo skuteczna.
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ROKU EL GRECO NA MAZOWSZU
ARTUR BADACH - KURATOR WYSTAWY PREZENTUJĄCEJ OBRAZ NA ZAMKU KRÓLEWSKIM
Dla Zamku Królewskiego w Warszawie ekspozycja obrazu „Ekstaza św. Franciszka” wiązała się z inauguracją Galerii Jednego Obrazu – projektu, który chcemy kontynuować w kolejnych latach. Wystawa
ta cieszyła się ogromnym powodzeniem, choć dzieło było eksponowane zaledwie przez 6 tygodni.
Frekwencję i zainteresowanie obrazem mogę porównać do prezentacji „Damy z gronostajem” Leonarda
da Vinci, którą Zamek Królewski zorganizował przed kilku laty. Dzięki „siedleckiemu” dziełu pędzla El
Greco do Polski przyjechali najwybitniejsi badacze malarstwa hiszpańskiego i twórczości tego wybitnego artysty, którzy spotkali się na organizowanej w Siedlcach – wespół z Zamkiem Królewskim i Uniwersytetem Papieskim w Krakowie – międzynarodowej konferencji „Sztuka doby El Greca”. Do tej pory takie
spotkanie największych autorytetów ze świata sztuki nie było możliwe. Sam obraz – i tu powtórzę za
znawcami – wydaje się jednym z najpiękniejszych przedstawień św. Franciszka w twórczości El Greca.
Poza tym jest to jeden z niewielu najcenniejszych obrazów w Polsce – obok trzech dzieł Rembrandta,
jednego Leonarda da Vinci czy Hansa Memlinga.

LECH PAWLAK - KOMISARZ MIĘDZYNARODOWEGO
PLENERU MALARSKIEGO „W BLASKU EL GRECO”
Międzynarodowy Plener Malarski ”W blasku El Greco”, którego byłem komisarzem, był pretekstem do
dyskusji na temat percepcji twórczości hiszpańskiego malarza, ale także spotkania z artystą, który żył
w trudnych czasach. Przypomnijmy, że El Greca nazywano często malarzem piwniczym, co wynikało z
niezrozumienia jego twórczości i warsztatu. Musiało minąć sporo czasu, by odkryć go na nowo. Myślę,
że malarze uczestniczący w siedleckim plenerze, wywiązali się z powierzonego im zadania bardzo
dobrze. Osobiście u El Greca zachwyca mnie jego ekspresja. I to, że wbrew wielu przeciwnościom szedł
swoją drogą. Nie ulegał modom ani pokusie szybkich pieniędzy. Malarz wielokrotnie podchodził do
tematu św. Franciszka i uważam, że przedstawienie go na obrazie znajdującym się w polskich zbiorach
jest najciekawsze. W tym obrazie artyście udało się pokazać niezwykłą relację, jaka połączyła Franciszka
ze Stwórcą. Jest to też najbardziej osobisty obraz El Greca, najbardziej intymny. Spotkanie z nim było dla
mnie ogromnym przeżyciem.

JADWIGA MADZIAR - DYREKTOR MBP W SIEDLCACH, WSPÓŁORGANIZATOR
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „EL GRECO – PRZYSTANEK SIEDLCE”.
Jestem dumna z tego, jak Siedlce przygotowały się do obchodów Międzynarodowego Roku El Greco
jak mądrze i pięknie wypromowały „naszego” św. Franciszka w Polsce i na świecie. Miejska Biblioteka Publiczna także włączyła się w te obchody, organizując m.in. Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem
„El Greco – przystanek Siedlce”, który cieszył się ogromnym powodzeniem. Współorganizatorem tego
przedsięwzięcia było rodzime Muzeum Diecezjalne oraz Warszawski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich. Jury Konkursu przewodniczył pan Jacek Moskwa, prezes tegoż oddziału. Obok niego nadesłane z całego kraju prace – a było ich 330 - oceniali wybitni polscy literaci i badacze. Formuła konkursu –
mariaż literatury ze sztuką – znakomicie się sprawdziła i dowiodła, że czerpanie z bogatych źródeł sztuki, w tym przypadku konkretnego obrazu i konkretnego malarza, jest kluczem do odkrywania samego
siebie. Zaskoczyła nas dojrzałość prac, filozoficzne ujęcie tematu i wrażliwość języka, którym ich autorzy
opowiedzieli o swoim osobistym spotkaniu z El Grekiem i jego natchnionym bohaterem.

PROF. TOMASZ NOWAK - WYKŁADOWCA UPH, CZŁONEK GRUPY ARTYSTYCZNEJ „ŁAWECZKA”
Grupa „Ławeczka”, w której mam przyjemność tworzyć, również włączyła się w obchody Międzynarodowego Roku El Greco, organizując między innymi Ogólnopolski Konkurs Malarski dla Młodzieży. Oprócz
tego nasza grupa brała udział w comiesięcznych spotkaniach z Jednym Obrazem El Greco w Sali Białej
Miejskiego Ośrodka Kultury. Punktem kulminacyjnym był wyjazd do Hiszpanii śladami El Greco - uczestnicy tego wyjazdowego sympozjum mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić największe muzea głównie
w Madrycie i Toledo, gdzie prezentowany jest dorobek autora „Ekstazy św. Franciszka”. Dziesięciodniowy
wyjazd, podczas którego byliśmy „skazani” na El Greco, był wyjątkowym przeżyciem, które jeszcze raz
skłoniło mnie do refleksji, żeby zrozumieć twórczość tego niezwykłego artysty trzeba spotkać się z nim
osobiście w Toledo, gdzie głównie tworzył i gdzie znajduje się najwięcej jego dzieł. Plonem tego wyjazdu będzie organizowana niebawem w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach wystawa, na której pokażemy
nasz dialog z EL Grekiem.
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KULTURA PO SĄSIEDZKU wybrane wydarzenia
Wieczór autorski Andrzeja Stasiuka

r. Dla laureatów przewidziano cenne wydawnictwa albumowe. Uroczyste podsumowanie
konkursu odbędzie się 27 kwietnia o godz. 12
w Saloniku Literackim MBP.

W Światowym Dniu Książki Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie ze
znakomitym pisarzem, poetą i eseistą Andrzejem Stasiukiem, które odbędzie się w
Muzeum Regionalnym. Gość wieczoru urodził się w 1960 roku w Warszawie. Mieszka
w Beskidzie Niskim. Autor Murów Hebronu,
Dukli, Opowieści galicyjskich, Dziewięciu,
Jadąc do Babadag, Taksimu, Dziennika pisanego później, Grochowa, Nie ma ekspresów
przy żółtych drogach i kilku innych książek.
Laureat paru nagród, ostatnio Międzynarodowej Nagrody Literackiej Vilenica 2008,
Nagrody Literackiej Gdynia 2010, Nagrody
Forum Ekonomicznego i Miasta Krakowa
Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława
Vincenza 2011 oraz Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2011 w dziedzinie literatury.

Wystawa Jerzy Domino
drzeworyty

Miejska Biblioteka Publiczna
i Muzeum Regionalne w Siedlcach
23 kwietnia, godz. 18.00

rzeczywistością. Właśnie tam Jan Brykczyński znalazł świat, który znał jedynie z bajek
opowiadanych mu w dzieciństwie. To miejsce stało się urzeczywistnieniem jego wyobrażeń o wiejskiej idylli. I o tym miejscu,
o jego mieszkańcach, ich życiu odciętym od
świata, zanurzonym w tradycji i wierzeniach
jest „BOIKO”. W czerwcu 2013 premierę
miała książka fotograficzna prezentująca
ten projekt.

Muzeum Regionalne w Siedlcach
27 marca – 26 kwietnia
Jerzy Domino – historyk sztuki, konserwator
papieru, dr nauk humanistycznych pochodzi
z Elbląga. Uprawia grafikę, malarstwo i rysunek, zajmuje się też ilustracją książkową.
W grafice artysta upodobał sobie drzeworyt
i linoryt. To właśnie w tych technikach wykonał wiele prac poświęconych tematyce elbląskiej – baśniom i legendom oraz architekturze miejskiej i wiejskiej, a także pejzażom.
Oprócz walorów artystycznych posiadają one
również wartość dokumentalną, ponieważ
utrwalone motywy i obiekty bardzo się zmieniły bądź przestały istnieć.

Przywoływki wielkanocne
na Kujawach
ZPiT ZS „Chodowiacy”
Sala Podlasie, 13 kwietnia

ZPiT ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz
zaprasza na koncert z cyklu „Spotkania z
folklorem”. Podczas spotkań prezentowane
będą zwyczaje, zabawy, piosenki i tańce różnych regionów Polski.
„Przywoływki wielkanocne na Kujawach”
to mini spektakl przedstawiający oryginalny zwyczaj kujawski praktykowany w Wielką Niedzielę oraz suitę tańców kujawskich.
Wprowadzeniem jest omówienie regionu i
strojów oraz zabawa w „czapnika” z udziałem
publiczności.

Zagraj ze mną jeszcze raz
wystawa grafiki Agnieszki Mazek

Galeria Fotografii FOKUS, ul. Pułaskiego 7
26 marca – 7 kwietnia 2015

Miejska Biblioteka Publiczna
w Siedlcach

fot. materiały prasowe

Prace konkursowe należy składać w Miejskiej
Bibliotece Publicznej przy ul. Piłsudskiego 5,
08-110 Siedlce, przesłać pocztą lub e-mailem:
promocja@mbp.siedlce.pl do 2 kwietnia 2015

fot. materiały prasowe

„Ci Bojkowie to najdziwniejsze plemię Karpat
wzdłuż i wszerz. Z nikim innym nie ma tyle
kłopotu. Bojkowie są trochę niemi. Nie są zdolni opowiedzieć o sobie” - pisze Taras Prochaśko,
a Jan Brykczyński opowiada własną historię
życia w górskiej wsi na Ukrainie.
„BOIKO” to fotograficzna opowieść o dawnym życiu na wsi w Europie. Dzieje się jednak współcześnie, w Ukraińskich Karpatach. W miejscu gdzie magia przeplata się z

W latach 1991–1996 Agnieszka Mazek uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie.
Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni
prof. A. Popka (2001 r.). W 2010 r. uzyskała
tytuł doktora sztuki na macierzystej uczelni.
Tworzy pamiętnik wizualny grafiką warsztatową w technikach akwaforty i akwatinty.
Ten unikalny pamiętnik to dokument artystyczny, który stale powiększa się. Twórczość jest osobistym, a nawet intymnym
odniesieniem do przeżyć, a grafiki te myśli,
przeżycia i doznania utrwalają.
„Moje grafiki to pamiętnik wizualny doświadczeń i komentarz wobec rzeczywistości realnej i wyimaginowanej” – Agnieszka
Mazek wyjaśnia sens artystycznego przekazu. Wystawę można oglądać do 20 kwietnia.

fot. materiały prasowe

X edycja Konkursu Literackiego
„Słowa Jana Pawła II, które brzmieć
będą przez pokolenia”.

Wystawa fotografii
Jana Brykczyńskiego „Boiko”

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

A-Galeria, UPH w Siedlcach
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fot. Marek Rokoszewski
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SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE

Zespół powstał w Polsce 1989 r. z inicja
inicjatywy Mirosława „Carlosa” Kaczmarczyka i od
tej pory wydał 10 albumów, występując na
czołowych festiwalach w Polsce i za granicą.
Po sukcesie jakim okazała się płyta „4Ever
2U” (1995), nominowana do nagrody Fryderyk i wydana przez legendarną Mercury
Records, artysta wyemigrował do Norwegii.
Wystartował tam z nową, międzynarodową
odsłoną zespołu, nagrywając kolejne płyty.
W 2013 r. gitarzysta został uhonorowany
wyróżnieniem „Wybitny Polak w Norwegii” za szczególne osiągnięcia muzyczne i
rolę animatora kultury obu krajów. Źródła
inspiracji muzyki Loud Jazz Band, tkwią w
dokonaniach klasyków jazz-rocka. - Zawsze
bardzo ceniłem elektrycznego Milesa, uwielbiałem Scofielda, Sterna, Metheny’ego. To
wszystko jest w naszym graniu. Przez lata
wypracowaliśmy jednak własne podejście
do tej muzyki. Dopingiem do komponowania
nie jest już tylko chęć dorównania mistrzom
zza oceanu. Wszystkie utwory inspirowane
są naszymi własnymi przeżyciami, wspomnieniami, naturą, życiowymi refleksjami.
Nie można również zapomnieć o wkładzie
części norweskiej zespołu. Siłą Loud Jazz
Bandu jest tygiel wyjątkowych, ale i różnych
osobowości – powiedział Carlos Kaczmarczyk w wywiadzie w styczniowym wydaniu
Jazz Forum.

Loud Jazz Band na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
wystąpi w składzie Miroslaw “Carlos” Kaczmarczyk – gitara,
Erik Johannessen – puzon, Wojtek Staroniewicz – saksofon,
Paweł Kaczmarczyk – fortepian, Bo Berg - gitara basowa,
Ivan Makedonov – perkusja, Maciej Ostromecki – instrumenty
perkusyjne i Piotr Iwicki – syntezator. Grupa promuje
jubileuszowe DVD, zarejestrowane w lutym ubiegłego roku
w Studio im. Agnieszki Osieckiej Programu III Polskiego Radia.
Gościem specjalnym jubileuszowych
koncertów Loud Jazz Band od dawna jest
Paweł Kaczmarczyk. Artysta uznawany za
jednego z najwybitniejszych polskich pianistów. Trzeci po Tomaszu Stańce i Marcinie Wasilewskim, polski muzyk wydający dla prestiżowej, niemieckiej wytwórni
ACT, w roli lidera własnego zespołu. Jest
ceniony za wirtuozerię, kreatywność i niezwykle dojrzałą technikę. - Paweł wniósł
bardzo wiele do Loud Jazz Band. Dzięki
niemu rozpoczęliśmy nowy etap. Norwe-

gowie zakochali się w nim i cały czas chcą
z nim grać. Bardzo ważne jest to, że on
nikomu nie zabiera miejsca, po prostu
znalazł własny sposób na wkomponowanie się w tę muzykę. To bardzo ważna i
rzadka umiejętność. Teraz jest również
bardziej demokratycznie niż kiedykolwiek,
właśnie ze względu na jego wkład – mówi
lider Loud Jazz Band.
Muzyka tworzona przez Loud Jazz
Band jest konglomeratem różnych stylów, jednakże z relatywnie akustycznym
brzmieniem. Komponowane przez „Carlosa” utwory cechuje wyrazista melodia
umieszczona w zróżnicowanym obrazie.
Inspiracją dla polskiego gitarzysty jest
norweska i polska kultura, ale także natura i ludzie obu krajów. W muzyce Loud
Jazz Band słychać nie tylko jazz w wydaniu klasycznym, ale również free jazzowym i improwizowanym. Wszystko w połączeniu z dynamiką rocka i world music,
tworzy niepowtarzalny, rozpoznawalny
styl. Zespół występował na scenach m.in.
studia im. Agnieszki Osieckiej Trójka
(2014), TR Warszawa (2013), Oslo Konserthus (2012), Spirit of Burgas (2010),
Jazz Jamboree (2010), Bohema Jazz
Festival (2009), Jazz nad Odrą (2008),
Guitar City Festival (2002), Jazz na Starówce (2001).
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Jagodziński Trio
& Agnieszka Wilczyńska
& The Time Quartet

Agnieszka Wilczyńska i Trio Andrzeja
Jagodzińskiego koncertują wspólnie od 10
lat. Współpraca ta zaowocowała wydaniem
dwóch płyt: „Krzysztof Komeda”(Złota Płyta) i „Warownym Grodem”, oraz wieloma
koncertami w Polsce i na całym świecie. W
koncercie 17 kwietnia podczas Jazz Standards’ Festival usłyszymy kompozycje z
płyty „Muzyka Polska”, premierowe utwory z płyty Agnieszki Wilczyńskiej „Tutaj
mieszkam” oraz kompozycje Cole Portera

- wszystkie utwory w aranżacji Andrzeja Jagodzińskiego.
Zespołowi i wokalistce towarzyszyć będzie kwartet smyczkowy The Time Quartet.
Agnieszka Wilczyńska fascynuje nie tylko
głębią i ciepłem swojego głosu, ale także niezwykłą wrażliwością oraz nieustanną chęcią
poszukiwań nowych przestrzeni muzycznych.
Śpiewanie jest nie tylko jej pasją, ale sposobem na wyrażanie siebie. W delikatny i krystaliczny głos tej wokalistki możemy zasłuchiwać

Kuba
18
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- (ur. 24 sierpnia 1976) — wokalista, instrumentalista, kompozytor,
aranżer, producent muzyczny; lider zespołu Poluzjanci oraz członek grupy
The Globetrotters. Jako dwunastolatek, w 1988, nagrał płytę z kolędami napisanymi specjalnie dla niego przez Wiesława Pieregorólkę, Jerzego
Siemasza i Jacka Cygana. W 1996 rozpoczął edukację na Wydziale Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie wokalnej, której jest absolwentem. Dwukrotny zdobywca nagrody Fryderyk
w kategorii Wokalista Roku.
Repertuar koncertu obejmie utwory polskiej legendy sceny muzycznej
Andrzeja Zauchy w nowych autorskich aranżacjach Jacka Piskorza i Kuby
Badacha. Materiał, który zostanie zaprezentowany podczas koncertu został
wydany na płycie Kuby Badacha “Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny”.
To moje podziękowanie dla Zauchy. Nie wiem, być może machnąłby ręką
zniesmaczony, słysząc słowo „hołd”... Ale to zaszczyt śpiewać jego utwory...”
Kuba Badach

się w różnorodnych muzycznie projektach. Zapraszana jest do współpracy przez muzyków
polskiej sceny jazzowej: Włodzimierza Nahornego, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Bogdana
Hołownię, Michała Tokaja, Krzysztofa Herdzina, Janusza Skowrona, Roberta Majewskiego, Henryka Miśkiewicza, Janusza Muniaka,
Macieja Sikałę. Od 10 lat współpracuje z Trio
Andrzeja Jagodzińskiego, z którym nagrała
dwie płyty - „Warownym Grodem” i „Krzysztof
Komeda-Wielcy Kompozytorzy Filmowi”.
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Emilianem Kamińskim,
aktorem i reżyserem,
właścicielem
Teatru Kamienica
w Warszawie

 Kiedy po raz pierwszy pomyślał Pan o
aktorstwie jako profesji, którą chciałby Pan w
życiu wykonywać?
- To był zupełny przypadek. Tuż przed
maturą kolega podsunął mi taki pomysł i
postanowiłem spróbować – po egzaminach
maturalnych zdałem pomyślnie do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie. Owszem, lubiłem
w młodości grać i śpiewać, ale nie traktowałem moich pasji jako przedmurza aktorstwa.
Jednak los zdecydował inaczej.
 Zadebiutował Pan rolą Pawła w „Pierwszym dniu wolności” w reżyserii Tadeusza
Łomnickiego w Teatrze na Woli. Potem był
Teatr Narodowy, gdzie zdobywał Pan aktorskie szlify pod okiem Adama Hanuszkiewicza.
Jako to spotkanie z wielkimi osobowościami teatru i autorytetami pedagogicznymi
ukształtowało Pana jako aktora i człowieka?
- Nie mam pojęcia. Nie mnie to oceniać.
Bardzo korzystałem z tego, co moi majstrowie
(ja byłem ich czeladnikiem) mi przekazywali.
Dopiero po wielu latach zaczynam to doceniać.
Miałem wspaniałych pedagogów – wspomniany
przez panią Tadeusz Łomnicki i Adam Hanuszkiewicz, Aleksander Bardini, Zofia Mrozowska
i wielu innych, którzy uczyli mnie aktorskiego
rzemiosła. Podkreślam rzemiosła, a nie sztuki.
Tadeusz Łomnicki, z którym się po studiach
przyjaźniłem, zawsze nam, czeladnikom, powtarzał, że aktorstwo to przede wszystkim ciężka
rzemieślnicza praca. I w pełni się z tym zgadzam.
 No właśnie. „ ... artyzm to jest coś, co
czasem się komuś zdarza, ale ocenia to widz,
a może dopiero historia. Dlatego normalny
człowiek, według mnie, nie może pozwolić nazywać siebie artystą. Jestem właśnie
normalnym rzemieślnikiem i staram się robić

To widz
czyni
aktora
artystą
wszystko, najlepiej, jak potrafię” – wyznał Pan
na łamach „Przeglądu”. Oddaje Pan zatem
głos widzowi w ocenie pańskiej sztuki?
- Dokładnie tak. To publiczność czyni
aktora artystą, a nie on sam. Jeśli widz uzna
sumę naszych umiejętności i starań za godne
miana sztuki, artyzmu, to znaczy, że tak jest.
To widz jest najważniejszy. Dla niego istniejemy i zawsze musimy o tym pamiętać. Nie ma
teatru bez widza. I nas, aktorów, bez niego.
 Co zadecydowało o Pana debiucie reżyserskim – przypomnijmy, że był to spektakl
„Słodkie miasto” S. Poliakoffa, wystawiony w
1983 roku w Teatrze Ateneum. Czy aktorstwo
pomaga w reżyserii?
- To było tak. Chodziłem sobie kiedyś po
korytarzu Teatru Ateneum i ćwiczyłem jakąś
kwestię. Przyglądał mi się uważnie Janusz Warmiński, dyrektor tegoż, by po chwili zapytać,
co tak ćwiczę i dla kogo. Odpowiedziałem, że
dla nikogo. A on na to: to zrób coś dla mnie. I
tak się zaczęła moja przygoda reżyserska, która
trwa do dziś.. Odpowiadając na drugą część
pytania - aktorstwo bardzo pomaga w reżyserii.
Nie ma lepszej szkoły dla początkującego reżysera niż aktorskie szlify. Bo wtedy wiem, czego
mogę wymagać od aktorów, nie gadam do nich
głupot, tylko traktuję ich jak żywych ludzi.
 Zagrał Pan w dziesiątkach spektakli w klasycznym repertuarze, tworząc mistrzowskie
kreacje zarówno w dramatach, jak i komediach. Nie sposób ich wszystkich tutaj przywołać. Te role zwróciły również uwagę na Pana
możliwości wokalne, które zostały należycie
spożytkowane, m.in. w przedstawieniach,
przygotowanych wspólnie z Wojciechem Młynarskim, a poświęconych wybitnym twórcom
piosenki, jak Brel czy Wysocki. Wcześniej był
„Śpiewnik domowy” wg Moniuszki czy „Na

szkle malowane” z tekstami Ernesta Brylla.
Czy muzyczne przypływy w pańskiej karierze
to chęć urozmaicenia warsztatu czy też odskocznia od ciężkiego aktorskiego fachu?
- Wręcz przeciwnie. To mieści się w rzemiośle aktorskim, to jest jedna z dziedzin aktorstwa, zresztą bardzo fajna. Dlatego chętnie
się udzielam w tej dziedzinie, bo publiczność
bardzo lubi śpiewających aktorów.
 Co to znaczy, według Pana, dobry aktor?
- Dobry aktor to ten, który nie gra, tylko
jest i wtedy widz ma wrażenie, że prawdą jest to,
co widzi na scenie. Wbrew pozorom to bardzo
trudne zadanie. Widz widzi tylko efekt końcowy
naszej pracy. To, co przed finałem, dla aktora jest
bardzo wyczerpujące. Dlatego wybierając ten
zawód trzeba mieć mocną psychikę. Aktorstwo
może prowadzić do poważnego stresu. Nawet
sukces niesie w sobie ziarno porażki, bo nie każdy może sobie poradzić z jego udźwignięciem.
Znam wielu aktorów, którzy żyją w permanentnym bólu – niespełnienia, niedosytu, niewiary.
Nie zawsze to jest związane z ich umiejętnościami. Czasem po prostu nie dopisuje im szczęście
To bardzo nierówny zawód...
 A Pan jak sobie radzi ze stresem?
- Staram się o nim nie myśleć, tylko dobrze wykonywać swoją pracę. Nie mam czasu
na takie rozmyślania.
 W stanie wojennym stworzył Pan Teatr
Domowy, kontestujący obowiązujący w PRL-u
„porządek”. Powstał wówczas słynny „Bluzg”,
wymierzony w generała Jaruzelskiego. Czasy
się zmieniły, żyjemy w wolnej Polsce. Czy coś
z repertuaru Teatru Domowego jest również
dzisiaj aktualne?
- Byliśmy przeciwko Jaruzelskiemu, przeciwko komunie i zniewoleniu. Sporo rzeczy,
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niestety, mimo upadku komuny, jest nadal
aktualnych. Staram się w Wieczorze Kabaretowym, który prowadzę w moim teatrze, je
odsłaniać i piętnować: kumoterstwo, łapówkarstwo, małość ludzką, nieuczciwość. To
nie zniknęło z krajobrazu polskiego. Dlatego
wiele tekstów z repertuaru Teatru Domowego
wybrzmiewa dziś bardzo wiarygodnie.
 W którym momencie dojrzał Pan do stworzenia własnego teatru i jakie były okoliczności powzięcia tej decyzji?
- Nosiłem się z takim zamiarem od bardzo
dawna, w zasadzie od lat 80., czekając na wolną
Polskę, która mi to umożliwi. Aż w 2009 roku
nacisnąłem pedał gazu i ruszyłem. Znalazłem
starą kamienicę w centrum Warszawy, która,
po gruntownym remoncie, w pełni odpowiadała moim potrzebom. Wszyscy się wówczas
pukali w głowę, odradzając mi ten interes, który
na pewno nie wypali. Ale wypalił. Sześć lat od
premiery teatr nadal funkcjonuje i to całkiem dobrze, a widzowie tłumnie do niego przychodzą.
 Jednym z filarów Teatru Kamienica, któremu Pan szefuje, jest tworzenie przedstawień w nurcie obywatelskim – wspomnijmy
chociażby „Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” wg Białoszewskiego, „Wroniec” wg
Dukaja, „Czarne serca” czy „Apel Katyński”.
To jeden z nielicznych odważnych głosów
aktora patrioty we współczesnym teatrze.
Jak przemówić do młodego widza językiem
teatru, by lepiej rozumiał historię i chciał ją
zgłębiać? Jak do niego dotrzeć?
- Teatr jest doskonałą platformą do przekazywania treści historycznych i patriotycznych,
w ogóle treści ważnych dla młodego pokolenia.
Oczywiście musi on nadążać w formie i treści za
potrzebami i oczekiwaniami młodego widza i
traktować go bardzo poważnie. Ostatnio gramy
spektakl „My, dzieci z dworca Zoo” w oparciu
o reportaż Kaia Hermanna i Horsta Riecka – to
wspaniałe misyjne przedstawienie, które pokazuje
nie tylko skutki uzależnienia, ale i zwraca uwagę
widza na cienką granicę, która przebiega między
zabawą a tragedią. Po spektaklu jest zawsze
spotkanie z psychologiem i dyskusja z młodzieżą,
niejednokrotnie trwająca dwa razy dłużej niż

samo przedstawienie. Jeden z moich majstrów
powtarzał mi często maksymę: wąchaj czas, czyli
nadążaj za potrzebami widza. Co też czynię.
 Dobra rozrywka w teatrze też jest taką
potrzebą…
- Oczywiście. Mam wielu znajomych,
ludzi na wysokich stanowiskach, zmęczonych swoją codzienną pracą, którzy mówią
do mnie: zrób coś, co da nam wytchnienie.
I takich przedstawień w repertuarze Teatru
Kamienica nie brakuje. Repertuar trzeba przeplatać, by zadowolić każdego widza...
 W jednym z wywiadów powiedział Pan: „Dziś
powinno się robić w teatrach tylko monodramy,
bo trudno zebrać na próbę trzech aktorów – ten
ma reklamę, ten serial lub sesję zdjęciową. A
aktor dojrzewa do roli na próbach, bez tego nie
ma spektaklu. Tylko w teatrze można obronić
i uratować aktorstwo”. Aktorzy też muszą z
czegoś żyć, szczególnie młodzi, tuż po studiach,
jeszcze „nierozpoznawalni”. Czy to zarzut, że
angażują się w różne projekty?
- To było prowokacyjne wyznanie, bo ja
mam przedstawienia, do których obsadzenia
potrzebuję 10-12 aktorów, ale faktycznie trudno
jest dziś znaleźć aktora, który by się w pełni
poświęcił tej profesji. Znaczna część aktorów
goni wyłącznie za pieniędzmi. To ludzie, którzy
stracili szacunek do tego zawodu i przy okazji do
siebie samych. Materialista nigdy nie będzie dobrym aktorem. Aktorstwo to rodzaj kapłaństwa.
Spsiał ten zawód od czasu stanu wojennego,
gdzie widzowie uważali nas za bohaterów narodowych. Ja na szczęście pracuję z pasjonatami.
 Może wina leży po stronie uczelni kształcących aktorów, które rocznie wypuszczają na
rynek ponad 500 absolwentów?
- Na pewno tak, a potrzeba ich najwyżej 50.
Potem ci młodzi ludzie błąkają się po różnych
teatrach, prosząc o pracę, bo przecież muszą z
czegoś żyć. Większość zmienia zawód...
 Mawia Pan, że kiedyś każda aktorka chciała
być gwiazdą, dziś każda gwiazda chce być
aktorką. Jak się nie dać zwieść blichtrowi i
pokusom tzw. celebryctwa?
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- Trzeba mieć rozum. Nie ulegać mamonie i błyskotkom, pod którymi kryje się g….
Każdy, kto ma rozum, potrafi obronić się
przed bylejakością.
 Stworzył Pan wiele ulubionych przez
widzów kreacji w filmie i telewizji. Zagrał Pan
m.in. w komediach „U Pana Boga w ogródku” i „U Pana Boga za miedzą”, gdzie wcielił
się w rolę sympatycznągo skądinąd przestępcy
o ps. „Bocian”. Jak Pan wspomina współpracę
z Jackiem Bromskim i za jaką rolą Pan tęskni?
- Ten czas wspominam bardzo dobrze.
Moja rola była świetnie skrojona, na planie
współpracowałem z bardzo fajną ekipą, widzowie też bardzo polubili „Bociana” i właśnie
za takimi rolami tęsknię..
 Jak udaje się Panu godzić wymagającą
i czasochłonną pracę zawodową z życiem
rodzinnym?
- To jest faktycznie trudne. Chłopcy tęsknią za tatą, który wychodzi z domu wczesnym
świtem, a wraca późną nocą. Córka pracuje
w moim teatrze, więc mam ją blisko siebie.
Podobnie jak żona, Justyna Sieńczyłło, z którą
wspólnie prowadzę teatr. Na szczęście moje
dzieci są bardzo wyrozumiałe. Muszę wyznać,
że mam cudowne dzieci.
 Czy chciałby Pan, by poszły w Pana ślady?
- Marzę o tym, by w przyszłości pomogły
mi w prowadzeniu Teatru Kamienica, by był
to nasz rodzinny interes, natomiast nie będę
ich namawiał ani nie zniechęcał do wybrania
aktorstwa. Pójdą swoją drogą.
 W 2010 roku odbył się na deskach Teatru
Kamienica pański benefis 35-lecia pracy
artystycznej. Wcielił się Pan wówczas w postać
Don Juana z „Testamentu cnotliwego rozpustnika” Anatolija Kryma, w którym bohater
rozlicza się ze swojego życia. Gdyby dzisiaj
miał Pan dokonać takiego podsumowania, jak
by Pan odpowiedział na pytanie: Co się Panu
w życiu udało?
- Nie odpowiem pani na to pytanie, bo
wciąż jestem w drodze…
Rozmawiała Monika Mikołajczuk

fot. www.teatrkamienica.pl
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NOVEKINO SIEDLCE
PoLECA
Serdeczze życzezii Wesołeeo Alleluji
oriz dużo zdrowii i oeody duchi.
Niechhidość

elkizocy

zi ełzi ziszeeerci
zidziejj i obfitościj łisk
od Chrystusi ZZirtwychwstiłeeo.
Dyrekcjj i jcowwicy
Noveewo Siedlce

Siedlce,

Dom
3D i 2D

elkkkoc 2015

Szybcy i
wściekli 7

Selma

Chłopak
z
Ze
wszystkich sąsiedztwa
sił

Nocny
pościg

17 kwietnia
17 kwietnia
10 KWIETNIA
10 KWIETNIA
10 KWIETNIA
10 KWIETNIA

PREMIERA

PREMIERA

PREMIERA

PREMIERA

Zapraszamy na
cykle filmowe w NoveKino Siedlce

PREMIERA

OCZAMI
KOBIET
ŚRODY, 19.00

PREMIERA

FILMOWE
REKOLEKCJE
CZWARTKI, 19.00

WTORKI, 19.00

PONIEDZIAŁKI, 12.00
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Święta ze smakiem - przepisy Jarosława Roszaka, mistrza kuchni Brofaktury
Schab pieczony nadziewany
musem z chrzanu i gotowanych
jajek, w delikatnej galarecie
Receptura na 10 porcji

Szynkówki wielkanocne nadziewane
ogórkami kiszonymi i wędzonką
duszone w sosie własnym podawane
z sałatką z buraczków i ziemniaczano
– szczypiorkowym puree

Składniki:
schab wieprzowy bez kości – 1kg
czosnek – 3 ząbki
olej roślinny – 80ml
sól
pieprz
przyprawa do wieprzowiny

Składniki na 4 porcje.
Szynka wieprzowa – kulka bez kości – 600g
Musztarda – 40g
Ogórki kiszone – 160g
Boczek wędzony – paski – 120g
Sól pieprz – do smaku
Olej roślinny do smażenia – 70ml

Mus
chrzan tarty konserwowy ze słoika – 150g
jajka gotowane – 4 szt.
szczypiorek siedmiolatek – 1p
sól
pieprz – do smaku

Składniki do sosu:
Mąka pszenna – 80g
Cebula – 150g
Chleb razowy na zakwasie – 80g
Czosnek – 1 ząbek
Śmietanka – 80ml
Koncentrat pomidorowy – 20g
Wywar mięsno –warzywny – 500ml
Sól, pieprz, liść, ziele – do smaku

Galareta
rosół – 600 ml
żelatyna – 20g
białka jaj do klarowania galarety – 3szt.
Sposób wykonania:
schab zamarynować z solą, pieprzem, czosnkiem
i przyprawą do wieprzowiny, przesmarować
olejem i schować do lodówki.
Marynować około 24 godziny.
Schab wyjąć z lodówki,
obsmażyć na rozgrzanym oleju,
przełożyć na blaszkę i dopiec
w piekarniku – wystudzić.
Przygotować mus:
Jaja zmiksować z chrzanem
przyprawić do smaku
dodać posiekany szczypiorek.
Schab wyporcjować wycinając kieszenie
(nie rozcinając schabu do końca)
Schab ułożyć na półmisku i udekorować.
Przygotować galaretę:
Rosół zagotować i przyprawić do smaku.
Żelatynę namoczyć w wodzie,
wymieszać z białkami
i dodać do rosołu – gotować na małym ogniu –
przecedzić przez ściereczkę lub gazę,
wystudzić – zalać udekorowany schab.
Gotowy półmisek wstawić do lodówki
aby galareta zastygła.
ZNAKOMITA POTRAWA NA ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Dodatki:
Ziemniaki – 1000g
Masło – 70g
Śmietanka 18%- 150ml
Szczypiorek – 1p
Sól, gałka muszkatołowa – do smaku
Buraczki pieczone – 550g
Jabłka – 250g
Chrzan – 30g
Olej roślinny – 25ml
Sól,pieprz, cukier, sok z cytryny – do smaku
Przygotowanie
Szynkę pokroić na 8 równych plastrów, rozbić tłuczkiem,
przyprawić solą i pieprzem, posmarować musztardą.
Ogórki kiszone pokroić na ćwiartki, owinąć plastrami
wędzonego boczku, położyć na plastrach szynki i
zawinąć roladki, spiąć wykałaczkami, obtoczyć w mące i
obsmażyć na rumiano.
Roladki włożyć do zagotowanego wywaru, dodać
podsmażoną cebulę z czosnkiem, dodać przyprawy i
dusić na małym ogniu do miękkości. Roladki wyjąć z
sosu. Do sosu dodać koncentrat pomidorowy, gotować
na małym ogniu, przetrzeć przez sito lub zmiksować,
dodać śmietanę, gotować na małym ogniu, ewentualnie
przyprawić. Szynkówki włożyć do sosu i zagotować.

Puree
Ziemniaki obrać i ugotować, odcedzić, dodać masło i
śmietankę, ubić puree, przyprawić do smaku, dodać
chrzan, wymieszać.
Sałatka z buraczków
Buraczki zetrzeć na tarce razem z jabłkami, dodać
chrzan i olej. Sałatkę przyprawić do smaku.

Pascha „carska”
wielkanocna
Składniki:
1 kg białego sera (tłustego)
5 żółtek
3 całe jajka
370 ml – śmietanki kremówki 36%
250g – miękkiego masła
250g – cukru
1 laska wanilii
Bakalie:
60g – rodzynek
50g – suszonych śliwek
50g – daktyli
50g – orzechów laskowych
50g – orzechów włoskich
50G – migdałów
Sposób wykonania :
Ser rozmieszać ze śmietanką.
Rozciąć laskę wanilii i wyskrobać ziarenka – dodać do
sera, do masy serowej dodać: żółtka, jajka i masło –
wymieszać, masę przełożyć do rondla i podgrzewając
doprowadzić do 85 stopni. (Jeżeli nie mamy termometru
masę doprowadzić do lekkiego bulgotania)
Masę serową szybko wychłodzić ( do 30 stopni )
dodać cukier – wymieszać. Do masy dodać : sparzone
rodzynki, pokrojone śliwki, rozdrobnione orzechy i
migdały – wymieszać. Czystą ściereczką wyłożyć sitko
lub durszlak, oprzeć na misce, wstawić do lodówki tak
aby osączyć z naszej masy płyn. Pozostawić w lodówce
12 – 20 godzin tak aby pascha uformowała się.
Paschę można oblać z wierzchu czekoladą lub udekorować bakaliami.
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OCZY SZEROKO OTWARTE

Warto oglądać polskie filmy,
czyli inny wymiar sztuki
JAROSŁAW SKROBECKI
FILMOWIEC

Wszystko jest już jasne!
Zwycięzcą tegorocznych Oscarów
został „Birdman”, ale współzwycięzcą wg mnie jest „Grand
Budapest Hotel”. Dla nas, Polaków, najważniejszy jest Oscar dla
„Idy” w kategorii najlepszy film
nieanglojęzyczny. To niezwykle
cenna nagroda nie tylko dla
tego filmu, ale dla całej polskiej
kinematografii. Co prawda
zdarzały się nam w przeszłości
Oscary - pierwszy w 1983 roku
dla Zbigniewa Rybczyńskiego za
awangardowy film animowany
pt.: ”Tango” czy dla Andrzeja
Wajdy za całokształt (ważne, że
ten całokształt ktoś zauważył).
Należy wspomnieć też całą masę
nominacji od „Noża w Wodzie”
Polańskiego począwszy, jednak
nagroda dla filmu fabularnego
to coś niezwykle cennego, tym

bardziej, że „Idzie” udało się pokonać np. znakomitego, zupełnie
obezwładniającego „Lewiatana” Andreja Zwiagincewa czy
niezwykle urokliwe, egzotyczne
„Mandarynki” Zazy Urushadze.
Cieszmy się z tego sukcesu,
bo na pewno przełoży się on na
atrakcyjność naszego kraju dla
zagranicznych twórców, podniesie jakość polskiego kina, a
przede wszystkim uczyni naszą
kinematografię widoczną dla innych. A że warto oglądać polskie
filmy, to w to nie wątpię.
Są takie filmy, które mimo
upływu lat nie starzeją się.
Oglądamy je po raz setny, albo
i tysięczny i ciągle bawimy się
doskonale, ciągle odnajdujemy w
nich analogie do zmieniającej się
rzeczywistości. Ostatnio, po raz
nie wiadomo który, oglądałem
znakomitą komedię Tadeusza
Chmielewskiego pt. „Nie lubię

poniedziałku”. Mimo upływu
ponad 50 lat od premiery tego
dzieła, jest to kino absolutnie
ponadczasowe. Pokazuje nasze
narodowe ułomności, nasze
przyzwyczajenia, przesądy, naszą
tradycję, jest to po prostu film o
Polsce i Polakach.
Nie wiem, czy film do
obejrzenia którego będę chciał
Państwa za chwilę zachęcić, spełnia warunki ponadczasowości
– tu ocenę zostawiam widzom i
czasowi oczywiście - jestem jednak przekonany, że zobaczyć go
trzeba koniecznie. Nie trzymam
więc dłużej Państwa w niepewności – filmem tym jest najnowsze
dzieło Małgośki Szumowskiej pt.
„Body/Ciało”.
Zapytacie zapewne, co to za
dziwaczny pomysł: dwujęzyczny
tytuł oznaczający to samo? To
nie jest chwyt marketingowy
obliczony na widza krajowego i

BODY/CIAŁO
Reżyseria: Małgorzata Szumowska
Scenariusz: Małgorzata Szumowska,
Michał Englert
Zdjęcia: Michał Englert

zagranicznego; tytuł znakomicie
oddaje zawartość dzieła. Widzimy
tu dualizm w wielu postaciach. Z
jednej strony prokurator - człowiek pragmatyczny, z ogromnym
bagażem życiowym, którego nie
jest w stanie wyprowadzić z równowagi żadna, najbardziej nawet
przerażająca zbrodnia. Z drugiej
strony terapeutka Anna, miewająca po śmierci syna kontakt ze

DO OBEJRZENIA

Franciszek Maśluszczak „Jesienne prządki”

DANUTA MICHALEC

„Być kobietą” to tytuł ekspozycji wybranych ze zbiorów działu sztuki Muzeum Regionalnego
w Siedlcach wizerunków kobiecych. Prezentujemy portrety, akty,
sceny rodzajowe oraz dwie rzeźby
Konstantego Laszczki (1865-1956).
W tym zestawie znalazły się prace
16 artystów tworzących w XIX
i XX wieku. Pokazujemy dzięki
nim kobiety w różnym wieku. Portrety dziewczynek to obrazy Michała Borucińskiego (1895-1976),
Vlastimila Hofmana (1881-1970)
i Kazimierza Szwainowskiego

(1917-2002). Michał Boruciński
(1885-1976), Franciszek Żmurko
(1859-1910) oraz Kazimierz Sichulski (1879-1942) studiując twarze młodych kobiet przygotowywali się do stworzenia większych
kompozycji. Typowe reprezentacyjne portrety wyszły spod pędzla Małgorzaty Łady-Maciągowej
(1881-1969), wspomnianego już
Michała Borucińskiego i Kazimierza Pacewicza (1895-1974). Ten
ostatni artysta jest także twórcą
dwóch aktów: białej i czarnej modelki, o których wiemy tylko, że
pozowały mu w okresie powojen-

nym w Paryżu. Autorem sielankowego pejzażu z dwiema kąpiącymi
się kobietami jest Wacław Borowski (1885-1954). Natomiast Wincenty Wodzinowski (1866-1940)
jest autorem sceny rodzajowej,
która ma kilka replik, bo przez
swoją wieloznaczność intrygowała
publiczność i znajdowała nabywców. Bardzo charakterystyczne w
sposobie malowania są wizerunki
nieznanych nam kobiet, namalowane przez Wojciecha Weissa
(1875-1950) i Tymona Niesiołowskiego (1882-1965). Na wystawie
prezentujemy również obrazy

Michał Boruciński „Portret”

Julian Fałat „Cisza”

Być kobietą

Konstanty Laszczka „Betsabe”

HISTORYK SZTUKI

z kobietą w roli głównej autorstwa
bardziej współczesnych nam artystów: Urszuli Grabowskiej, Bożeny
Koroczyckiej, Doroty Grynczel,
Antoniego Fałata i Franciszka Maśluszczaka.
Niektóre z prezentowanych
obrazów mają ciekawą historię i
warto ją spopularyzować. Znamy nazwiska i dokonania kilku
portretowanych pań. Dla samej
urody wielu obrazów też serdecznie zapraszamy na tę prezentację, którą oglądać można do 12
kwietnia.
Reprodukcje fot. A. Wróblewski
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światem zmarłych. Kompletnie
więc postać różna od prokuratora.
W jej życiu wiele jest metafizyki,
ciał astralnych, seansów spirytystycznych. Do tego jest jeszcze
anorektyczka, córka prokuratora
z zaburzeniami osobowości, nie
mogąca porozumieć się z ojcem
po śmierci matki.
Co ma jednak do tego
wszystkiego ciało? Otóż moi
drodzy, jest to przecież niezwykle
szerokie pojęcie; to ciało fizyczne,
ale i astralne, to nasza rzeczywistość, ale również i tzw. „trzeci
wymiar”, ciało wreszcie to także
nasz kraj; wymieniać tu oczywiście można jeszcze długo.
Muszę powiedzieć, że film
ogląda się z wielką przyjemnością. Aktorzy pokazują nam
kunszt swojej sztuki; Janusz Gajos
grający zmęczonego życiem, nie
radzącego sobie z córką alkoholika – prokuratora, koncertowo
grająca Maja Ostaszewska bez
makijażu, z krótkimi włosami,
ubrana w workowate, nijakie
stroje i debiutantka – amatorka
Justyna Suwała, dotrzymująca
kroku uznanym artystom. Szczególną uwagę Państwa zwra-

cam na znakomity epizod Ewy
Dałkowskiej - to, co przez krótką
chwilę wyczynia na ekranie
aktorka, z pewnością wejdzie do
historii nie tylko polskiego kina.
Całość znakomicie spina
niezwykle konsekwentna reżyseria Małgośki Szumowskiej. Nie
eksperymentuje, nie przerysowuje i bardzo umiejętnie prowadzi
aktorów, dając im „wygrać się”,
nie pozwalając jednak na zbyt
wielkie szarże. Zostało to zauważone i docenione na ostatnim
Berlinale, gdzie dostała Srebrnego Niedźwiedzia za reżyserię
tego filmu i jest to trzeci taki
przypadek w historii polskiej kinematografii (przed nią nagrodę
tę dostali: Krzysztof Kieślowski i
Roman Polański).
Jeśli jeszcze nie widzieliście
Państwo tego dzieła w kinie, idźcie
koniecznie. To uczta dla każdego
kinomana. Mam nadzieję, że nie
dostaniecie Państwo rozdwojenia
jaźni podczas oglądania tego obrazu, jeśli jednak coś takiego zdarzy
się Wam, będzie to znaczyło, że
Szumowska trafiła do Państwa duszy, a to już zupełnie inny poziom
odbioru sztuki.

autorska galeria
MONIKA WOJCIECHOWSKA
- rodowita siedlczanka. Edukację plastyczną rozpoczęła w wieku 9 lat, konsekwentnie rozwijając i doskonaląc swoje umiejętności
w Państwowym Liceum Plastycznym w
Nałęczowie oraz na Wydziale Artystycznym
UMCS w Lublinie.
W trakcie studiów prezentowała swoje prace
na licznych wystawach zbiorowych w Lublinie,
we wrześniu 2013 roku jej twórczość można było
oglądać podczas indywidualnej wystawy w Warszawie. W marcu tego roku wystawiła swoje prace
malarskie i rysunki w Galerii Kultura w Siedlcach.
Twórczość Moniki Wojciechowskiej to
przede wszystkim prace malarskie w technice olejnej na płótnie oraz rysunki wykonane
białą kredką i ołówkiem na szarym kartonie.
Prace podejmują temat współczesnej kobiecości w kontekście tradycyjnych ról społecznych.
Zachęcają do dialogu nad funkcją kobiet w
nowoczesnym społeczeństwie, wciąż głęboko
zakorzenionym w patriarchacie. Dotykają również relacji matka-dziecko, często tej wstydliwej
strony, o której matki boją się mówić. Nie do
końca wygodne tematy traktowane są z dozą
humoru, inspirowane światem dziecięcym.
Prosta forma podania, czasem wręcz banalna,
staje się bardziej przystępna dla odbiorcy.
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DO POCZYTANIA-

WIADOMOŚĆ

TOVE JANSSON

Wybór najlepszych opowiadań Tove
Jansson, którego dokonała sama autorka.
Tworzą one portret jednej z najbardziej
twórczych artystek XX wieku. Książka (wydana po raz pierwszy w oryginale w 1997
roku) była pożegnaniem Tove z twórczością
pisarską, ostatnią wiadomością wysłaną do
czytelników. Opowiadanie to forma, której
Tove Jansson najchętniej używała, a pisząc
dla dorosłych, opanowała ją do perfekcji.
Sławę przyniosły jej jednak głównie książki
pisane dla dzieci, z kultowymi, tłumaczonymi na wiele języków, wielokrotnie wznawianymi opowieściami o „Dolinie Muminków” na czele. Tym razem widzimy inną Tove – która tworzy
przejmującą, doskonale skomponowaną prozę dla dorosłych.
O autorce:
Tove Jansson to fińska pisarka szwedzkojęzyczna, znana przede wszystkim jako autorka cyklu powieści dla dzieci o Muminkach. Jansson
urodziła się w 1914 roku w Helsinkach. Jest znana również jako malarka
oraz ilustratorka książek dla dzieci. Studiowała m.in. w Sztokholmie,
Helsinkach oraz Paryżu na kierunkach związanych ze sztukami pięknymi. Literackim debiutem była książka „Małe trolle i duża powódź” z 1939
roku, jednakże sławę przyniosły jej wydawane począwszy od 1946 roku
książki o świecie Muminków.
Wydawnictwo Marginesy, 2015
(Z opisu wydawcy)
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RELACJE

W wirtualnym śnie „Śpiącej Królewny”

spowodować ciągłe życie
w wirtualnym świecie i
jak bardzo, żyjąc w ten
sposób, można pominąć
uroki życia w realu. - Po
raz pierwszy odniosłam się
do tego tematu 12 lat temu,
widząc pierwsze symptomy i znaki, ale wtedy nie
zdawałam sobie sprawy,
że ten problem urośnie do
tak wielkich rozmiarów.
Mam wrażenie, że ludzie

fot. Cyprian Kucharuk

„Śpiąca Królewna” to najnowszy
spektakl Teatru Tańca Caro Dance,
którego premiera miała miejsce 1
marca na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce. Reżyserem i choreografem spektaklu jest Iwona Maria
Orzełowska. Sztuka zainspirowana
znana baśnią Charlesa Perraulta
przedstawia problem uzależnienia
nawet najmłodszych dzieci od
elektroniki i internetu. Jest próbą
pokazania jak wielkie spustoszenie
w stosunkach rodzinnych może

są powiązani jakimiś niewidocznymi nićmi ze
swoimi komputerami, tabletami czy telefonami
komórkowymi. Nawet na zajęciach wśród dzieci,
które tańczą, a szczególnie wśród młodzieży,
musiałam wprowadzić bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na salę baletową,
bo najmniejsza przerwa w ćwiczeniach powodowała, że natychmiast biegli do swoich „komórek.
Podobnie jest z dorosłymi, którzy tracą wiele
cennych chwil z realnego życia na rzecz tego wirtualnego – podkreśla Iwona Maria Orzełowska.
Przedstawienie zostało bardzo dobrze przyjęte
przez publiczność , która w dniu premiery licznie
przybyła do siedleckiego teatru. W roli głównej
wystąpiła Julia Mućko.

Być Kobietą... czyli Święto Pań w naszym Teatrze
przedstawienia wśród wszystkich Pań rozlosowane zostały nagrody, m.in. bony upominkowe
ufundowane przez Instytut Estetyki, kupony na
usługi fryzjerskie ufundowane przez Salon Fry-

zjerski Veena oraz bilety do na spektakl teatralny
„Skąpiec. Work in Progress”. Każda z Pań, która
w tych dniach odwiedziła nasz teatr została też
obdarowana kwiatami.

fot. Cyprian Kucharuk

7 i 8 marca o na deskach Sceny Teatralnej
Miasta Siedlce wybrzmiewały koncerty pt. „Być
kobietą...” w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w
Siedlcach oraz solistów Teatru Es. Specjalnie dla
Pań artyści przygotowali wyjątkowy repertuar,
na który składają się największe przeboje polskiej
i zagranicznej muzyki rozrywkowej, w nowych
aranżacjach. W koncercie zaprezentowane zostały takie utwory jak m.in. „Autostradą do Nieba”
z rep. Grażyny Łobaszewskiej, „C’est la vie” z
rep. Andrzeja Zauchy czy też wiązanka melodii
włoskich. W koncercie wystąpili: Orkiestra Wojskowa w Siedlcach pod dyrekcją Dariusza Kaczmarskiego oraz soliści: Ewa Siembida, Natalia
Koperkiewicz, Gabriela Kardacz, Marcin Sójka,
Robert Protasewicz i Mariusz Orzełowski, który
też poprowadził koncert. Podczas niedzielnego

fot. Bartek Warzecha

„Mistrz i Małgorzata” czyli klasyka w najlepszym wydaniu
W poniedziałek, 9 marca na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
gościliśmy spektakl „Mistrz i Małgorzata” na podstawie powieści Michaiła
Bułhakowa. Przedstawienie w reżyserii Magdaleny Miklasz to koprodukcja Teatru Malabar Hotel i Teatru
Dramatycznego m. st. Warszawy.
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„Lunch o północy”

Tajemnicze spotkanie ma być niespodzianką i
prezentem dla jego żony Barbary. Nieoczekiwany zwrot akcji sprawia, że do ich nowego lokum
trafiają niewłaściwi ludzie. Omyłkowe spotkanie
staje się pretekstem do opowieści o małżeńskich
związkach, miłości i marzeniach, głęboko skrywanych w naszej podświadomości.

fot. Maria Mazurkiewicz

W piątek, 13 marca na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce dwukrotnie wystawiony
został spektakl „Lunch o północy” w reżyserii
Jakuba Przebindowskiego. Tego dnia przed wypełnioną po brzegi siedlecką publicznością wy-

stąpili Joanna Kurowska, Piotr Gąsowski, Paweł
Królikowski i Anna Oberc. O spektaklu: „Lunch
o Północy” to próba przyjrzenia się temu, co
nas bawi i intryguje. W szesnastą rocznicę ślubu
Roman zaprasza do swojego jeszcze niewykończonego domu poznaną przez internetowy
portal parę, by urządzić wspólne frywolne party.

| 23

Pirat Bucior powrócił na deski teatralne
wciela się Robert Protasewicz, jego towarzyszkę przygód – Papugę – gra Urszula
Gotowicka, a odtwórcą roli groźnego Pirata
Haka jest Maciej Czapski. Nasi widzowie – ci
starsi, jak i przede wszystkim ci najmłodsi
– uczestniczyli w morskiej opowieści, której
tematem jest odwaga i przyjaźń. – Bardzo
wartościowa sztuka, z przesłaniem. Podoba-

ło mi się to, że aktorzy nawiązali kontakt z
publicznością. Dzieci wspaniale się bawiły,
żywo reagowały. Ciekawe dialogi nie raz
rozbawiły także nas dorosłych. Cieszę się, że
moja córka od najmłodszych lat ma możliwość obcowania z prawdziwym teatrem –
powiedziała nam mama 7-letniej Wiktorii tuż
po zakończeniu widowiska.

fot. Cyprian Kucharuk

W niedzielę, 22 marca na deskach Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce specjalnie dla
naszych najmłodszych Widzów wystawiony
został spektakl „O Piracie Buciorze, który
zgubił skarb, a zyskał przyjaciela” w reżyserii
i z muzyką Waldemara Koperkiewicza. W
obsadzie przedstawienia występują aktorzy
Teatru Es. W tytułową rolę Pirata Buciora

Wielkopostne refleksje w spektaklu „Dzień Drugi”
naszym codziennym życiu. Współczesny język
narracji, stylem przypominający reportaże z
miejsc akcji sprawia, że Widz może odnosić
wrażenie, że czas między śmiercią Chrystusa,
a Zmartwychwstaniem stanął w miejscu, a
odradza się w każdy Wielki Tydzień. Ludzki
strach i zwątpienie apostołów będących świadkami Jego kaźni, a niewiedzących o zmartwychwstaniu - dla nas, którzy już wiedzą,

jest wielkim i radosnym oczekiwaniem na
dzień trzeci. W spektaklu możemy podziwiać
niepowtarzalny śpiew Ani Brody, która przy
akompaniamencie Jacka Mielcarka (duduk),
wykonuje unikatowe pieśni wielkopostne
z XVI i XVII wieku. W obsadzie występują
aktorzy Teatru Es - Anna Kasjaniuk, Paweł
Skolimowski, Robert Protasewicz, Maciej
Czapski, Paweł Kryszczuk.

fot. Jarosław Grudziński

„Dzień Drugi” Teatru Es wg scenariusza
i w reżyserii Waldemara Koperkiewicza to
przedstawienie, które od trzech lat wystawiane jest na deskach Sceny Teatralnej Miasta
Siedlce w okresie Wielkiego Postu. Spektakl
na motywach książki i audycji radiowych
„Dzień Drugi. Prawda Jedyna” Grzegorza
Skwarka ukazuje przemyślenia współczesnego
człowieka na temat wiary i miejsca Jezusa w
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RELACJE

Jazz Standards’ Festival powraca

stawiciele lokalnych mediów.
Przypomnijmy, że podczas tegorocznej edycji
festiwalu koncerty będzie można zobaczyć
na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce
oraz we wnętrzach Siedleckiego Browaru
Restauracyjnego Brofaktura. Wyjątkowy

program artystyczny zapewnią takie gwiazdy
jak polsko-norweska grupaLoud Jazz Band,
Jagodziński Trio & Agnieszka Wilczyńska
oraz Kuba Badach z zespołem. Szczegółowy
program festiwalowych koncertów znajdziecie na stronie www.ckis.siedlce.pl.

2014 roku sztuka zagrana została 20 marca.
Reżyserii niezwykłego projektu zawierającego dwa spektakle w jednym podjął się Adam
Biernacki, który
do współpracy zaprosił Waldemara
Obłozę, Dorotę
Zielińską, Bartka
Magdziarza,
Agatę Sasinowską,
Sebastiana Cybulskiego, Macieja
Czapskiego oraz
adeptów Studia
Teatralnego im.
J. Woszczerowicza. Niepisaną tradycją
spektaklu, którą

zapoczątkował Sebastian Cybulski, stało się
zdjęcie aktorów z publicznością, które wykonywane jest po każdej odsłonie „Skąpca”.

„Selfie” ze Skąpcem

„Skąpiec. Work in progress” to produkcja Sceny Teatralnej Miasta Siedlce, która
od wielu miesięcy cieszy się niesłabnącą
popularnością. Przedstawienie Studia Teatralnego im. J. Woszczerowicza jest doskonałym przykładem nowoczesnej komedii.
Nie jest to kolejne powielenie klasycznej
sztuki, która wystawiana jest od ponad 300
lat. Zamiarem reżysera było przybliżenie jej
współczesnemu odbiorcy, pogłębienie i uniwersalnie zinterpretowane. Trudna lektura
zyskuje tu nowe oblicze. Kto powiedział, że
teatr musi być nudny? Aktorzy mierzą się z
XVII-wiecznym tekstem Moliera i próbują
go tak zaadaptować by dla współczesnego
widza był istotny. Po raz 21. raz od premiery, która miała miejsce w październiku

fot. Sebastian Cybulski

fot. Maria Mazurkiewicz

W środę, 25 marca we foyer Sceny
Teatralnej Miasta Siedlce odbyła się konferencja prasowa poświęcona 24. edycji Jazz
Standards’ Festival. W spotkaniu udział
wzięli organizatorzy festiwalu oraz przed-

REKLAMA

WOLNE MIEJSCA

W PRZEDSZKOLU !!!

Siedlce, ul. 11-go Listopada 16 08-110

ZAPISY

606-95-41-30
w w w.11k rasnoludkow.strefa.pl

PRZEDSZKLOLE CZYNNE JEST 6 DNI W TYGODNIU
W GODZINACH OD 6.30 DO 17.00.

REKLAMA

JASTRZĘBSKI WSPIERA TEATR
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INFORMACJE OGÓLNE

PLAN WIDOWNI

Kontakt:
Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, 08-110 Siedlce
www.ckis.siedlce.pl
www.facebook.com/ckis.siedlce
Sekretariat:
tel.: 25 794 31 70, fax: 25 794 31 81;
ckis@ckis.siedlce.pl
Biuro CKiS:
tel.: 25 794 31 73, e-mail: biuro@ckis.siedlce.pl
BALKON

Informacje kulturalne,
wejściówki, zaproszenia i bilety:

Punkt Informacji Kulturalnej CKiS,
ul. Bpa I. Świrskiego 31, parter - wejście A,
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00–19.00 oraz na godzinę przed każdym
wydarzeniem artystycznym;
Rezerwacja: 25 794 31 89
oraz
Punkt Informacji Kulturalnej CKiS nr 2,
Galeria Siedlce, ul. Piłsudskiego 74
www.scena24.siedlce.pl

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI CKIS PREZENTOWANE SĄ W AUTORSKICH AUDYCJACH:
„NA SCENIE I ESTRADZIE – MAGAZYN KULTURALNY
CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. ANDRZEJA MEŻERYCKIEGO
SCENA TEATRALNA MIASTA SIEDLCE”
na antenie Katolickiego Radia Podlasie 101,7 FM,
w drugą i czwartą sobotę od godziny 21.40 do 23.00;

„SIEDLECKI MAGAZYN KULTURALNY”
program CKiS w TV Wschód w niedziele
i poniedziałki;
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