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Propozycja wystawienia
spektaklu „Muzeum emocji”, czyli
żywych obrazów Agnieszki
Fertały i Andrzeja Hajdasza
w oprawie muzycznej Jacka
Grzesiaka

M

uzeum emocji to opowieść o radości i rozpaczy, dumie
i smutku, trwałości i przemijaniu, wysiłku i satysfakcji
w świecie wartości jednostkowych i uniwersalnych.
Prace nad spektaklem rozpoczęły się w roku 2019. Na kolejnych
sesjach zdjęciowych powstawały układy choreograficzne zamknięte w kadrach, potem w postprodukcji krystalizowały się
scenografie a w nich rodziły się inscenizowane obrazy. W tych
baśniowych, czasem symbolicznych dekoracjach dominuje język tańca, utrwalony aparatem fotograficznym, zapisany światłem, pełen emocji i znaczeń, różnych w odmiennych stylistykach. 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.
W trakcie spektaklu obrazy ożywają i stają się na powrót ruchem, z którego powstały. W choreografii Agnieszki Fertały fotokompozycje autorstwa Andrzeja Hajdasza w oprawie muzycznej
Jacka Grzesiaka zapraszają do magicznego świata żywych obrazów, w których królują 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.

Fot. Andrzej Hajdasz, na zdjęciu Agnieszka Fertała, 2020

AGNIESZKA FERTAŁA Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły
Baletowej w Poznaniu, Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie
oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Laureatka
nagrody imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej dla najlepszego
absolwenta Poznańskiej Szkoły Baletowej. W latach 2001–1016
była solistką w Polskim Teatrze Tańca / Balecie Poznańskim.
Współpracowała ze znanymi choreografami (Ewą Wycichowską, Ohadem Naharinem, Takako Tasudą czy Jo Stromgrenem).
Autorka choreografii do spektakli (Kilka kroków (d)o miłości,
3 x 3, SUMO, Persona) oraz projektów choreograficznych.
Wykonawczyni w projektach tanecznych m.in. z grupą spektaklową w Zakrzewie. Obecnie pracuje jako choreograf zespołu
„Rodlanie” w Zakrzewie, pedagog tańca w Szkole Podstawowej
nr 2 w Złotowie, w FerDance Studio Tańca i Baletu oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Złotowie. Laureatka stypendium
Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury
w roku 2020.

ANDRZEJ HAJDASZ Plastyk fotograf. Absolwent Wielkopolskiej Szkoły Fotografii, Master Class WSF w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej. Od wielu lat konsekwentnie fotografuje
pracę muzyków, tancerzy i choreografów. Dokumentował m.in.
koncerty poznańskiego festiwalu Made in Chicago we współpracy z dyrektorką Jazz Institute of Chicago Lauren Deutsch
oraz spektakle Polskiego Teatru Tańca za życzliwym przyzwoleniem ówczesnej dyrektorki – Ewy Wycichowskiej. Materiał ukazywał się regularnie jako publikacje prasowe. Rysunki
fotograficzne stały się zwieńczeniem dążeń do tworzenia w kadrze własnego teatru światła, ruchu, emocji, fantazji, o nadawaniu znakom nowych znaczeń i o czytaniu obrazów jak
tekstów. Składają się one na kilka zrealizowanych projektów
fotograficzno-choreograficznych (Odwaga patrzenia, Świątynia
sztuki, Historie szalonych kapeluszy, Tamara Łempicka, Między
wolnością a strachem czy Załamanie fal), wykorzystujących
zabieg artystycznej teatralizacji.
JACEK GRZESIAK Muzyk, wokalista, animator kultury, rzeźbiarz, fotograf. Absolwent kulturoznawstwa (Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu), kierunku teatralnego (Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury
w Kaliszu) oraz resocjalizacji i terapii uzależnień. Obecnie pracuje jako dziennikarz (Złotów Nasze Miasto), muzyk (zespoły
Zielone Pomidory, KliMagJa, Kapela Bukowińska Jastrowiacy),
terapeuta zajęciowy (Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie, Zespół Mieszkań Chronionych w Nadarzycach), rzeźbiarz i instruktor muzyczny (Złotowski Dom Kultury) oraz
pracownik Domu Polskiego w Zakrzewie.
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Koszty związane z wystawieniem „Muzeum emocji”
w nowym miejscu oraz szczegóły oferty:
1. Honorarium autorskie dla 3 uczestników za występ
i udostępnienie wystawy (+ dojazd, nocleg w zależności od
miejsca = 2 twórców ze Złotowa, 1 z Poznania)
2. Transport 14 obrazów w formacie 1200 x 800 mm
z magazynu w Poznaniu
3. Adaptacja w miejscu wystawienia – wizytacja i prace nad
przystosowaniem projektu do nowej przestrzeni,
konsultacje z kuratorem wystawy – wszystko w celu
zachowania najwyższych standardów artystycznych,
merytorycznych i technicznych
4. Rozstawienie, powieszenie i przygotowanie wystawy,
będącej scenografią i integralnym elementem projektu
5. Adaptacja choreografii do nowej przestrzeni
6. Próba generalna w nowym miejscu
7. Transport i rozstawienie 14 instrumentów muzycznych
8. Sam występ będący jednocześnie wernisażem trwa ok.
30–40 min
9. Zwiedzanie wystawy po otwarciu
10. Możliwość udostępnienia samej wystawy po jej otwarciu
na określony czas do zwiedzania – do ustalenia
11. Zwinięcie wystawy, zabezpieczenie prac i transport do
magazynu w Poznaniu, gdzie prace są przechowywane
w odpowiednich warunkach termicznych
i wilgotnościowych

12. Wydruk i przygotowanie materiałów promocyjnych (plakat
i folderki) – do ustalenia
13. Wymagania techniczne:
· Twórcy zapewniają: komputer na projekcję animacji sceny
kulminacyjnej
· Gospodarz zapewnia: rzutnik do projekcji, możliwość
powieszenia lub rozstawienia na sztalugach 14 prac
fotograficznych w formacie 1200 x 800 mm, ewentualnie
dodatkowe oświetlenie do samego spektaklu
Cena do uzgodnienia!

Fot. Andrzej Hajdasz, na zdjęciu Agnieszka Fertała, 2020
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Prace nad projektem rozpoczęły się w roku 2019. Na kolejnych sesjach zdjęciowych powstawały układy choreograficzne zamknięte w kadrach, potem w postprodukcji krystalizowały
się scenografie a w nich rodziły się inscenizowane obrazy.
W tych baśniowych, czasem symbolicznych dekoracjach dominuje język tańca, utrwalony aparatem fotograficznym, zapisany
światłem, pełen emocji i znaczeń, różnych w odmiennych stylistykach. 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. Zamiarem fotografa jest teatralizacja artystyczna, którą charakteryzuje zamiłowanie do widowiskowych form wyrazu, skłonność do ekspresyjnych gestów
i eksponowania swoistej sztuczności. Jednak ostatecznie rzeczywistość 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.

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

D

nia 10 października 2020 roku w Domu Polskim w Zakrzewie 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
Fertały, odsłaniającej w kolejnych scenach obrazy przy dźwiękach muzyki w wykonaniu Jacka Grzesiaka, pretekstem do
przełożenia zawartych w fotokompozycjach emocji na język
ruchu. Obrazy są tu czymś na kształt scenografii dla kreowanej
opowieści, punktem wyjścia dla ukazania mową ciała radości
i rozpaczy, dumy i smutku, trwałości i przemijania, wysiłku i satysfakcji w świecie wartości jednostkowych i uniwersalnych.

Współtwórcy projektu w Domu Polskim w Zakrzewie. Fot. B. Grunwald-Hajdasz

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 terminie
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Ostatnie ustalenia przed premierą w Domu Polskim w Zakrzewie. Fot. B. Grunwald-Hajdasz

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

Publiczność, na którą czekają twórcy spektaklu, jest w zamyśle częścią przedstawienia. Jej obecność i reakcje współtworzą 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 zapraszają do magicznego świata żywych obrazów, w których królują 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, skrzypcach ludowych, dudach, harmonijce ustnej, duduku, fleciku irlandzkim, ligawie, drumli i cymbałach gra Jacek Grzesiak, a wystawę swoich fotokompozycji otwiera Andrzej Hajdasz.
Projekt pokazano po raz pierwszy w Domu Polskim w Zakrzewie, który jest miejscem szczególnym. Od roku 1935 prowa-

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

dzi działalność kulturalno-artystyczną, która – jak napisała Barbara Matysek-Szopińska, Dyrektor Domu Polskiego w Zakrzewie – „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
Piszą o tym:
https://zlotowskie.pl/artykul/przedpremierowy-pokaz/1089326
https://zlotow.naszemiasto.pl/w-zakrzewie-odbyl-sie-przedpremierowy-spektaklmuzeum/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

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

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

Spektakl zrealizowano
przy pomocy środków budżetu
Województwa Wielkopolskiego
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Współorganizator spektaklu
Dom Polski – Centrum Idei Rodła,
Zakrzewo, ul. Księdza Domańskiego 18

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

D

nia 4 lipca 2021 roku w Domu Polskim w Zakrzewie miała
miejsce długo wyczekiwana premiera spektaklu „Muzeum
emocji”. Publiczność dopisała i to nie tylko w znaczeniu licznego
przybycia do muzeum emocji, lecz także dopisała swoją obecnością wiele nowego do scenariusza przedsięwzięcia – była,
reagowała, wchodziła w interakcję, tworząc nowe niepowtarzalne oblicze każdej z emocji. Czternaście rysunków fotograficznych w formacie 120 x 80 cm ożywiła podczas wielkiego
otwarcia wystawy Agnieszka Fertała. W mistrzowski sposób
ukazała zawarte w nich emocje, pokazała wielki kunszt taneczny
i choreograficzny. Wprowadziła nas w świat uczuć od radości po
rozpacz, wzruszała i zachwyciła. Nastrój potęgowała muzyka
wykonana na tak wielu instrumentach, że trudno by je było tu
wszystkie wymienić… grał na nich Jacek Grzesiak.
Oprac. BAH

Fot. Andrzej Hajdasz

Zdjęcia podczas premiery wykonała Viktorija Valentynović
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