
4 poniedziałek 17 lutego 2003 NA JUBILEUSZ 

Czuwaj - kiedy światło na górach daje znak 
Ośmioro .medalistów Młodej Sztuki 
Od 1974 roku w Poznaniu przyznawane są twórcom młodego poko
lenia medale. Odlane w brązie przez „Rytosztukę", projektu rzeź
biarki Zuzanny Pawlickiej, z mottem z wiersza „Pan Cogito" Zbignie
wa Herberta „Czuwaj - kiedy światło na górach daje znak - wstań i 
idź dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę", są wyrazem 
uznania dla kunsztu i osiągnięć młodych artystów i animatorów sztu
ki. W roku 2003 powołane·przez Oficynę Wydawniczą „Głos Wielko
polski" jury przyznało osiem Medali Młodej Sztuki. 

• WŁODZIMIERZ BRANIECKI 

Poprosiłem twórców - laure
atów, by powiedzieli, co sprawia im 
największą radość twórczą? 

W dziedzinie literatury 
medal otrzyma 
DARIUSZ SOSNlCKI 
za estetyczną nieza
leżność I poetycki 
kunszt. Poeta, autor 

tomików .Marlewo· (wvróżnlenle w 
konkursie o Nagrodę Iłłakowiczówny), 
.Ikarus", .Mężczyzna w dominie" I .Sy
metria". 
- Kiedy zaczynałem pisać , wydawa
ło mi się , że to, co robię, można 
równie dobrze nazwać opisywa
niem. A to co opisuję, to przede 
wszystkim moje miejsce w świecie. 
Dość szybko jednak zorientowałem 
się, że opisuję nie jedno, ale przy
najmniej dwa miejsca - tym dru
gim jest moje miejsce w języku . 
Wierzyłem więc, że już wkrótce do
wiem się nie tylko, na jakim świecie 
żyję , ale też jakim mówię językiem . 
Minęło trochę czasu i rzeczywiście 
coś zaczęło do mnie docierać, nie 
to jednak, czego się spodziewa
łem. Coraz częściej nawiedza
ło mnie przekonanie, że 
żadne z tych moich miejsc 
na dobrą sprawę nie ist
niało , zanim zacząłem je 
opisywać. Że tak napraw
dę literatura, a zwłaszcza 
poezja, jest twórczą in
gerencją w język i świat. 
Kreacją, czyli tworze
niem czegoś nowego. 
Nawet, jeśli są to two-
ry niedoskonałe, 
ułomne i nieszczęśli
we. W tym stanie pozo
staję do dzisiaj . Sam je
stem ciekaw, co będzie 
dalej . 

W dziedzinie 
muzyki medal 
otrzyma 
KATARZYNA HOŁ. YSZ 
za kreacje wokalne, a 

zwłaszcza za debiut w .Normie" Vi1cenza 
BelUnlego na scenie T ealru Wielkiego w 
Poznaniu. Studentka VI roku Akadellil 
Muzycznej w Poznaniu, solistka śpie
waczka w poznańskim Teall2e Wielkim. 

- Nie śpiewam dla siebie. Śpiewam 
dla tych wszystkich, którzy chcą po
święcić parę chwil swego życia, aby 
posłuchać tego, co pragnę im ofia
rować i to najlepiej jak potrafię . 
Uznanie, wzruszenie i nierzadko łzy 
w oczach publiczności to najpięk
niejsza nagroda za trud, nerwy i po
święcenie, jakie niesie ze sobą wy
konywanie tego zawodu. Ale mimo 

ści zawodowych, do podnoszenia 
poprzeczki jeszcze wyżej! 

W dziedzinie muzyki 
medal otrzyma 
MACIEJ PABICH" za 
Imponujące dokona
nia planistyczne. Pla
nista, asystent w Aka

demii Muzycznej w Poznaniu. 
- Dlaczego wykonuję ten zawód? 
To największe szczęście , kiedy moż
na robić to, co się lubi, co sprawia 
radość, kiedy praca jest jednocze
śnie pasją . To zawód, którego nie da 
się włożyć w żadne ramy czasowe 
(praca od - do), ani kryteria (bo 
nigdy nie zagramy tak, by podobało 
się każdemu). W tym zawodzie 
uczymy się całe życie , na dodatek 
nigdy (lub prawie nigdy) nie 
jesteśmy z siebie 
zadowoleni , 
więc poszu
kujemy 

no
wych , 
doskonal· 
szych rozwią
zań, szukamy in
spiracji. Czy zatem 
muzyk to zawód, czy stan du
cha? Wykonuję ten zawód, bo je
stem muzykiem, nie zaś odwrotnie. 
Przekornie dodam, że jestem zwy
czajnym człowiekiem, mam wspa
niałą żonę (która również jest mu
zykiem) i wiele pozamuzycznych za
interesowań. 

iż nie jest to praca łatwa, nie zamie
niłabym jej na żadną inną. Scena 
jest jak nałóg: jak się jej raz posma- • 
kuje, nie można już bez niej żyć . Po-

W dziedzinie teatru 
medal otrzyma 
BEATA BANDURSKA 
za poruSla)ące praW
dą aktorstwo w 

za tym ja lubię życiowe wyzwania, a 
każda rola, każda produkcja kon
certowa takim wyzwaniem się staje. 
Staje się jeszcze jednym sprawdzia
nem samego siebie, swojej warto
ści , swoich możliwości, nierzadko 
odporności zarówno fizycznej , jak i 
psychicznej. Każde wyjście na scenę 
to egzamin składany przed publicz
nością i sama sobą. I tym większa 
radość, jeśli ocena jest celująca, al
bo przynajmniej bardzo dobra. Jeśli 
się tak nie staje, to jest to bodziec 
do dalszej , ciężkiej pracy, do popra
wy samej siebie ł swych umiejętno-

przedstawieniach Teatru Polskiego w 
Poznaniu. Aktorka Teatru Polskiego. 

- Powiedzenie, iż „w aktorstwie 
trzeba mieć odporność słonia i 
wrażliwość motyla" ociera się już o 
banał . Mnie właśnie pociągają 
sprzeczności, które stanowią istotę 
tego zawodu. Z jednej strony, cięż
ka fizyczna praca - konieczność 
ciągłego treningu ciała , głosu , emi
sji, z drugiej strony, zupełnie meta· 
fizyczna praca nad psychiką, myśle
niem, kształtem postaci. Aktorstwo 
jest dla mnie zawodem, który sta-

wia przede mną coraz to nowe wy
zwania. To pokonywanie własnych 
słabości i ii.ieumiejętności, a zara
zem spotkanie -· konfrontacje z 
wrażliwymi, niebanalnymi ludźmi, 
ich widzeniem świata i sztuki. A co 
najważniejsze daje to możliwość 
mówienia o sprawach istotnych: mi
łości i samotności, szczęściu i zagu
bieniu, trudnych doświadczeniach i 
marzeniach. Po prostu dotyka czło
wieka w całej jego złożoności. Daje 
chwile radości i chwile załamań. Na
prawdę nie można się nudzić. 

W dziedzinie plastyki 
medal otrzyma 
JAKUB BĄKOWSKI 
za kreacyjne wyko
rzystanie fotografii I 
wideo. 

- Tworzę fotografie i filmy wideo, 
w których wykorzystuję często swój 
własny wizerunek. Pojawiam się w 
różnych przestrzeniach, na przy
kład w ekranie kontrolnym telewizji 
publicznej, w roli orła na pań
stw o -

wej fladze 
z godłem , na poszyciu latającej 
machiny, którą przygotowuję 
właśnie dla Galerii Zachęta w 
Warszawie etc. Mówię o tym co 
myślę własnym językiem , który 
sam stworzyłem i który rozwijam. 
Bywam ironiczny, czasem złośli
wy wobec otaczającego mnie 
świata, ale również afirmuję go w 
moich realizacjach. Mogę chyba 
powiedzieć, że w jakimś drobnym 
stopniu przy pomocy swoich róż- · 
nych prac i zawartej w nich wy
obraźni wpływam na rzeczywi
stość , w której się znalazłem . 
Właściwie nie traktuję tego co ro
bię jako tak zwanej sztuki. Moje 
filmy, zdjęcia to raczej sposób 
poruszania się w świecie , w pew
nym sensie dla mnie już powsze
dni, potoczny. Taka codzienność 
jest ciekawa i inspirująca a nie 
szara, nudna i zmuszająca do wy
siłku wbrew własnej woli. O to 
chodzi przede wszystkim. Ważne 
jest także poczucie niezależności. 

Nie jestem spętany żadnym ukła
dem artystycznym, środowiskiem , 
galerią czy uczelnią. Lubię wyjeż
dżać i wracać z nowymi pomysła
mi. Przygotowuję się teraz do wy
stawy Public Rituals w Museum 
Moderner Kunst Wien (MUMOK) 
w Wiedniu, a po powrocie do Po
lisb Brand na Art Moscow w Mo
skwie, więc wiosna zapowiada się 
ciekawie. 

W dziedzinie animacji 
medal otrzyma 
ANNA HRYNIEWIECKA 
za ,.zapalenie świateł 
sztuki" w poznańskin 

Zamku. Histofyk sztuki, zastępca dyrekto
ra do spraw programowych w Centrum 
Kulb.Jry ,.lamek". 

- Miałam marzenie prowadzenia 
własnej galerii. Choćby u siebie w 
domu,. przy jednej z bocznych 
ulic mia~ta, Był to na pewno je
den z powodów studiowania hi
storii sztuki. I po latach okazało 
się , że taka galeria istnieje 

wielokrotnie 
większa niż ta z pierw-

szych marzeń , znajduje się w 
dodatku przy głównej ulicy mia
sta. Można ją wypełnić sztuką : 
malarstwem, grafiką , fotografiką, 
balansując pomiędzy własnymi 
ambicjami i marzeniami, a możli
wościami i specyfiką miasta. Pa
miętam pierwszą ogromną radość 
i satysfakcję , kiedy udało mi się 
spełnić jedno ze swoich marzeń 
- pokazać po raz pierwszy w Pol
sce, właśnie w Poznaniu, w Zam
ku fotografie Henri Cartier-Bres
sona. Potem były kolejne radości 
i satysfakcje, te wynikające ze 
spełnianych ambicji i te sprawia
jące po prostu wielką przyjem
ność , jak chociażby ostatnia wy
stawa prac Jacka Malczewskiego. 
Nic jednak nie dzieje się samo. 
Przez te kilka lat okazało się , że 
najważniejsze są relacje między
ludzkie: zaufanie innych, w tym 
wypadku dyrektora Zamku Marka 
Raczaka, dobry zespół i płynąca z 
tego energia. Energia, która cza
sem pozwala „zapalić światło 

sztuki" w tej wielkiej i ciężkiej 
budowli, jaką jest Zamek. 

W dziedzinie animacji 
medal otrzyma 
TOMASZ 
RACZKIEWICZ za ory
ginalne formy promo

wania muzyki w różnych środowiskach. 
Solista śpiewak Teatru Wielkiego w Po
znaniu, prezes Fundacji Imienia 
Antoniny Kaweckiej. 

- Dlaczego to robię? Dlatego, że 
mogę, a nie wszyscy mają taką moż
liwość. Mnie ową możliwość daj~ 
kierowanie zarządem Fundacji 
imienia Antoniny Kaweckiej . Dwie 
są najważniejsze w moim działaniu 
sprawy: Akademia Pieśni Polskiej na 
Zamku w Kórniku oraz Missa pro 
defuncto Wolfgango Amadeo Mo
zart (2001) , Wolfgango Amadeo Mo
zart pro memoriam (2002) , a w 
2003 ma być Festiwal Mozartowski, 
na który składać się będą między in
nymi liturgiczne wykonania utwo
rów Mozarta. To jest mój autorski 
pomysł mozartowski. A największą 
radość sprawia mi praca z ludźmi. 
Człowiek jako taki pasjonuje mnie 
od dawna, a także postrzeganie 
człowieka, jego emocji, które ujaw
niają się poprzez muzykę. Interesu
ję się muzyką też dlatego, bo często 
występuję w roli podwójnej - te

go który wykonuje i tego, który 
całe zjawisko tworzy od pod

staw. A w ogóle, to nie 
wszyscy mają taką możli
wość realizowania w ży
ciu własnej aktywności 
i zamiany jej w kon
kretny owoc. 

Honorowy Medal 
Młodej Sztuki w dzie
dzinie animacji otrzy

ma CEZARY ZVCH za 
to, że uczynlt muzykę 
dawną - .personam 

gratam". Inicjator i dyrek
tor generalny Festiwalu .Mu

zyka dawna - persona grata". 
- W organizowaniu koncer

tów, a nawet całych festiwali nie 
ma tak naprawdę niczego szczegól

nie ekscytującego , chyba, że są one 
wyrazem szerszego spojrzenia na 
muzykę , czy w ogóle na kulturę i i;e
alizują pewien długofalowy, autorski 
projekt. Myślę, że tak jest w przypad
ku festiwalu „Muzyka dawna - per
sona grata", którego twórcy stawiają 
sobie bardzo różnorodne krótko i 
długoterminowe cele. Poszczególne 
koncerty, a nawet całe sezony kon
certowe, pozostając wartością samą 
w sobie, są jednocześnie zaledwie 
etapem, częścią większego procesu. 
To właśnie, zwłaszcza gdy plan udaje 
się realizować, gdy wszystko przebie
ga tak, jak sobie wymarzyliśmy, jest 
najlepszą nagrodą i motywacją do 
dalszej pracy. Jeśli po czterech inten
sywnych latach festiwal ma renomę 
najWażniejszego w Posce wydarzenia 
w dziedzinie muzyki dawnej, festiwa
lowa orkiestra Arte dei Suonatori 
zbiera doskonałe recenzje, na nasze 
zaproszenie odpowiadają najwybit
niejsi muzycy z całego świata, kon
certy transmitowane są na całą Euro
pę, nagrywane na płytach festiwalo
we projekty zaskakują słuchaczy na 
całym świecie, a o Poznaniu mówi 
się coraz częściej , że jest stolicą pol
skiej muzyki dawnej, to można przy
jąć, że początek był całkiem udany. 
Teraz czas na następny krok. .. Jaki? 
Odpowiedź już wkrótce. • 


