
„Muzeum emocji”. Żywe obrazy 
Agnieszki Fertały i Andrzeja 
Hajdasza w oprawie muzycznej 
Jacka Grzesiaka

Dnia 10 października 2020 roku w Domu Polskim w Zakrze-
wie odbył się przedpremierowy pokaz publiczny spektaklu 

„Muzeum emocji”. Sam projekt to coś więcej niż wernisaż prac 
fotograficznych Andrzeja Hajdasza. Wystawa, której kuratorem 
jest Janusz Oleksa, stała się bowiem dla choreografki Agnieszki 

amiarem fotografa jest teatra-Fertały, odsłaniającej w kolejnych scenach obrazy przy dźwię-
lizacja artystyczna, którą charakteryzuje zamiłowanie do wido-kach muzyki w wykonaniu Jacka Grzesiaka, pretekstem do 
wiskowych form wyrazu, skłonność do ekspresyjnych gestów przełożenia zawartych w fotokompozycjach emocji na język 
i eksponowania swoistej sztuczności. Jednak ostatecznie rze-ruchu. Obrazy są tu czymś na kształt scenografii 
czywistość najpierw zamknięta w kadrze ożywa w przestrzeni 
i nie chce zrezygnować z relacji z widownią, chce wejść z nią 
w interakcję i ukazać coś więcej niż tylko oklaskiwany pozór.

 

Prace nad projektem rozpoczęły się w roku 2019. Na ko-
lejnych sesjach zdjęciowych powstawały układy choreograficz-
ne zamknięte w kadrach, potem w postprodukcji krystalizowały 
się scenografie a w nich rodziły się inscenizowane obrazy. 
W tych baśniowych, czasem symbolicznych dekoracjach domi-
nuje język tańca, utrwalony aparatem fotograficznym, zapisany 
światłem, pełen emocji i znaczeń, różnych w odmiennych styli-
stykach. Fotograf umieszcza na obrazie zawsze dwie postacie 
wykreowane przez tancerkę: jedną, poprzez którą choreografka 
wyraża najpełniej swoje emocje, i drugą, poprzez którą fotograf 
najlepiej ujawnia swoją sztukę, łącząc w ten sposób dwa języki 
w jeden komunikat artystyczny. Z

dla kreowanej 
opowieści, punktem wyjścia dla ukazania mową ciała radości 
i rozpaczy, dumy i smutku, trwałości i przemijania, wysiłku i sa-
tysfakcji w świecie wartości jednostkowych i uniwersalnych. 
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Plakat informujący o premierze spektaklu „Muzeum emocji”

w Domu Polskim w Zakrzewie. Premiera dla publiczności
przełożona z powodu obostrzeń epidemiologicznych. 

Nowa data zostanie wyznaczona w najbliższym możliwym terminieWspółtwórcy projektu w Domu Polskim w Zakrzewie. Fot. B. Grunwald-Hajdasz Ostatnie ustalenia przed premierą  w Domu Polskim w Zakrzewie. Fot. B. Grunwald-Hajdasz 



Publiczność, na którą czekają twórcy spektaklu, jest w za-
myśle częścią przedstawienia. Jej obecność i reakcje współ-
tworzą wydarzenie, w trakcie którego obrazy ożywają i stają się 
na powrót ruchem, z którego powstały.

W choreografii Agnieszki Fertały fotokompozycje autorstwa 
Andrzeja Hajdasza w oprawie muzycznej Jacka Grzesiaka za-
praszają do magicznego świata żywych obrazów, w których kró-
lują uczucia, i te odnoszące się do codzienności, i te mówiące 
o tradycji i pamięci, tego co lokalne i tego co ogólnoludzkie, 
czerpiąc z dziedzictwa kulturowego miejsc bliskich i dalekich.

Podczas spektaklu tańczy Agnieszka Fertała, na bębnach 
(darabucce, kotle obręczowym), akordeonie, gitarze, skrzyp-
cach ludowych, dudach, harmonijce ustnej, duduku, fleciku ir-
landzkim, ligawie, drumli i cymbałach gra Jacek Grzesiak, a wy-
stawę swoich fotokompozycji otwiera Andrzej Hajdasz.

Projekt pokazano po raz pierwszy w Domu Polskim w Za- dzi działalność kulturalno-artystyczną, która – jak napisała Bar-
krzewie, który jest miejscem szczególnym. Od roku 1935 prowa- bara Matysek-Szopińska, Dyrektor Domu Polskiego w Zakrze-

wie – „jest właśnie kontynuacją tradycji, budowaniem kultury 
dnia dzisiejszego dla przyszłości. Dom Polski nie był nigdy tylko 
miejscem odwiedzin wycieczek, nie był zamknięty w ścianach 
budynku pod tym szyldem. Był i jest żywym ośrodkiem życia 
społeczno-kulturalnego. Bo bez kultury, życie społeczne jest 
życiem ciała bez duszy” (cytat zaczerpnięto z oficjalnej strony 
Domu Polskiego: http://www.dompolskizakrzewo.pl/o-nas).

Oprac. BAH 
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Współorganizator spektaklu
Dom Polski – Centrum Idei Rodła, 
Zakrzewo, ul. Księdza Domańskiego 18 

Spektakl zrealizowano 
przy pomocy środków budżetu 
Województwa Wielkopolskiego Spektakl w Domu Polskim w Zakrzewie. Fot. A. Hajdasz 

Spektakl w Domu Polskim w Zakrzewie. Fot. B. Grunwald-Hajdasz

Spektakl w Domu Polskim w Zakrzewie. Fot. A. Hajdasz 

Spektakl w Domu Polskim w Zakrzewie. Fot. A. Hajdasz

Piszą o tym:
https://zlotowskie.pl/artykul/przedpremierowy-pokaz/1089326
https://zlotow.naszemiasto.pl/w-zakrzewie-odbyl-sie-przedpremierowy-spektakl-
muzeum/ar/c13-7940135
https://kulturaupodstaw.pl/balet-to-codzienna-walka-z-samym-soba/
Zwiastuny można zobaczyć: 
https://www.youtube.com/watch?v=qwGic99KAzI
https://www.youtube.com/watch?v=iHGjBPSauvk
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