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Karolina Topolnicka

Ostatnie pytanie na egzaminie. Student animacji społeczno-kulturalnej zostaje poproszony 
o udzielenie odpowiedzi: „czym jest animo i kiedy jest ono obecne w aktywności twórczej?” 
Trudne pytanie? Łatwą odpowiedź znajdziesz na Animo Kwidzyn 2019!

tu, studenci Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie, będą mogli zgłębić istotę 
sztuki animacji w jego artystycznej for-

mie poprzez liczne działania edukacyjno- społeczne.
 Student ASK to przyszły animator, który swoimi 
działaniami chce i potrafi upowszechnić kulturę. Róż-
nymi metodami aktywizuje społeczeństwo, rozbudza-
jąc lub odkrywając ich nowe zainteresowania. Swoim 
działaniem pokazuje nowe metody spędzania wol-
nego czasu, gdzie formą przekazu stają się autorskie 
warsztaty, spektakle oraz animacje różnorakiej maści.  
Animator kultury pokazuje, że uczestnictwo w kul-
turze może być przyjemnością, która nie spro-
wadza się tylko do przymusu, a do rozbudze-
nia potrzeby żywego uczestnictwa w kulturze. 
Dzięki uczestnictwu w takich wydarzeniach jak ANI-
MO mamy możliwość zobaczenia jak teoria na na-
szych oczach zmienia się w praktykę, a działania po-
dejmowane przez organizatorów, artystów i wolon-
tariuszy zmieniają podejście miejscowej ludności. 
 Wszystkie działania podejmowane przez człon-
ków i zaproszonych gości festiwalu mogą stać się 
późniejszą inspiracją dla przyszłych animatorów kul-
tury, dla których projektowanie i organizowanie wy-
darzeń kulturalnych i artystycznych będzie istotą ich 
przyszłej pracy. To także tu studenci Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie będą mogli zgłębić istotę sztu-
ki animacji w jego artystycznej formie poprzez liczne 
działania edukacyjno- społeczne. Animacje, warsz-

taty, pokazy oraz spektakle teatralne prowadzone są 
przez polskich, jak i zagranicznych artystów i mają na 
celu propagowanie sztuki wizualno-teatralnej. Budo-
wanie masek, animowanie lalek i eksperymenty arty-
styczne to zaś jedynie przedsmak tego, co czeka nas 
na tegorocznej edycji festiwalu. 

ANIMO?
Czym jest

TO



Palianychka Oleksii

Marzyciele. Nie znam innego określenia dla osób, które zbyt mocno angażują się w działania 
„niepraktyczne” – na przykład te związane z teatrem. I chociaż dotyczy to nie tylko ludzi teatru, 
to dziś mamy powód, aby mówić o nich głośno. 

października 18 Międzynarodowy Festiwal Animo 
otworzył bramy miasta dla swoich gości i uczest-

ników. Tak, festiwal ma zaledwie 14 lat na arenie mię-
dzynarodowej. Nie zwalnia go to jednak od „pełnolet-
ności” i pełnej „odpowiedzialności karnej” wobec te-
atralnej społeczności… Rzekłbym nawet, swoistej ro-
dziny połączonej więzami teatru. Ale w rodzinie zda-
rza się przecież wypędzić dziecko z domu, a i czasem 
dziecko z owego domu ucieka. W przypadku festiwa-
lu zaobserwować możemy proces zupełnie odwrotny: 
budowanie dobrych relacji.
 Takie wrażenie pozostawił pierwszy festiwalowy 
dzień dla mnie, osoby która do Kwidzyna zawitała po 
raz pierwszy.
 W dniu otwarcia odbyły się dwa przedstawienia. 
Niektóre warsztaty już rozpoczęły swoją pracę, takie 

jak Struktura maski Ilarii Comisso, Ruch w masce Lau-
ry Bartolomei (Włochy), Animacja lalki Petroneli Duso-
vej (Słowacja), czy Warsztaty Mikina Gavina Glovera 
(Wielka Brytania). W niedalekiej przyszłości wydarze-
nia festiwalowe będą się mnożyć, a wraz z nimi obra-
zy, słowa, znaczenia...
 Nie wszyscy pozostaną przy życiu do końca wie-
czoru 5 października. Ci jednak, którzy nie zginą 
śmiercią odważnych, z poczuciem czystego sumienia 
pójdą na piwo.

P.S. Niech, wraz ze słowami „14 międzynarodowy 18 
festiwal Animo Kwidzyn 2019 uważam za otwarty”, 
wybrzmi więc odpowiedź na pytanie postawione  
w tytule artykułu – po co iść do teatru? Aby oczyścić 
sumienie.

Po co iść do teatru,
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kiedy można na piwo?



Palianychka Oleksii

Мрійники. Не маю іншої назви людям, котрі займаються надто 
«непрактичною» діяльністю, подібною до театру. Хоча це стосується не лише 
театральних людей, та сьогодні є підстави говорити саме про них.

ДЖЕ 2 жовтня 2019 року, тобто 
вчора, вже 18-й раз щорічний 

Міжнародний фестиваль Анімо 
відкрив браму містечка Квідзин для 
гостів та учасників. Так, фестиваль 
міжнародний тільки 14 років, але це не 
звільняє його від «повноліття» і повної 
«кримінальної відповідальності» 
перед театральною общиною… 
сказав би сім’єю, але в сім’ї прийнято в 
такому віці витурювати дитину в «степ 
широкий» (або навпаки – втікати в той 
же степ), але у випадку з фестивалем 
спостерігаємо зворотній процес 
– створення міцніших стосунків. 
Принаймні таке враження лишається 
в людини, що вперше приїхала на 
фестиваль. 
Хоча по відкриттю й відбулося лише 
пару спектаклів, та вдень вже почали 
свою роботу деякі з воркшопів, а саме: 
Будова маски з Ілларією Коміссо, Рух 
в масці з Лаурою Бартоломей (Італія), 
Анімація Ляльки з Петронелою Дусова 
(Словакія) і Воркшоп з Мікрокіна  
з Ґавіном Ґловер (Велика Британія). 
Надалі фестивальних подій буде 
примножуватися, а з ними й образи, 
слова, сенси… не всі залишаться живі 
до кінця вечора 5 жовтня, але ті хто 
все ж таки не помре смертю хоробрих, 
з почуттям чистої совістю, підуть на 
пиво.

P.S. Відповідь на питання в заголовку 
статті («для чого йти до театру») – щоб 
очистити совість. 

A

Для чого йти до театру,
коли можна піти на пиво?



Mirka Zdral

Ah, Animo… Nic tak nie cieszy, jak świadomość, że październikowa szaruga niestrasz-
na jest artystom z różnych zakątków świata, którzy są w stanie przenieść całą salę do 
krainy czarów.

ierwszym przedstawieniem festiwalu był w tym 
roku spektakl Stoliczku nakryj się! Słowackiego 

Teatro Neline, przywodzący na myśl słynną opo-
wieści braci Grimm pod tym samym tytułem. Odbył 
się on w Przedszkolu Niepublicznym Chatka Puchat-
ka w Kwidzynie.
 Najmłodszym widzom Animo zaprezentowano 
dobrze znaną historię o magicznym stole, ośle oraz 
kiju w worku. Głównym bohaterem był Janko, ubogi 
chłopak mieszkający w rozpadającej się chatce wraz  
z kozą Rosą, marzący o poślubieniu dziewczyny imie-
niem Anna. W pogoni za przyszłym szczęściem  chło-
pak trafił do chatki wiedźmy, która w zamian za jego 
pomoc ofiarowała mu trzy prezenty mające pomóc 
mu spełnić jego ambicje. Podczas gdy pierwsze dwa 
stracił, to właśnie trzeci prezent pozwolił Janko od-
zyskać uprzednio skradzione podarki i ostatecznie 
oświadczyć się Annie.
 Petronela Dušová z wdziękiem wcielała się w kolej-
ne role przykuwając uwagę najmłodszych do wyda-
rzeń historii. I choć bywały momenty, w których wi-
downia zdawała się być zagubiona z powodu bariery 
językowej, aktorka zaraz śpieszyła z pomocą. Wyko-
rzystując piękną i pomysłową scenografię Miro Dušy, 
Petronela przeniosła najnajów w krainę „za górami, za 
lasami”, gdzie pracowitość popłaca, a przywłaszcza-
nie sobie cudzych rzeczy spotyka się z zasłużoną karą.

Za górami,

P

za lasami

1. Wilk I Siedem Koźlątek, Czyli Sprawa Dla 
Pana K
Arkadiusz Porada – Theater des Lachens / Niem-

cy, godz. 09:00, Niepubliczne Przedszkole Gama 

w    Kwidzynie

2. Cudowni Mężczyźni Z Korbką 

Walny-Teatr / Polska, godz. 10:00, Przyczepa                                                             

3. Rumpelstiltskin 
Ilka Schöbein / Alexandra Lupidi / Niemcy, Francja, 

godz. 17:30, Duży Teatr – ul. Katedralna 18

4. Spadochron 
Stephen Mottram’s Animata / UK, godz. 19:30, Za-

mek w Kwidzynie – ul. Katedralna 1

5. Artystyczne Kino Animowane
Małgorzata Sady / Polska 

godz. 16:30 / 22:00, Klub Festiwalowy – ul. Słowiań-

ska 13

                  Program na 3 października



Julia Hejcelman, translated by Dominika Rusiecka

Teatr piasku, świateł, cieni – 
widowisko Tetiany Galitsyny 
to wydarzenie znacznie 
wykraczające poza klasycznie 
rozumiane przedstawienie 
teatralne. Zdecydowanie 
łatwiej mówić o nim jako 
o przemyślanym show, 
aniżeli o zwykłym spektaklu.

eatr piasku, świateł, cieni – widowisko Tetia-
ny Galitsyny to wydarzenie znacznie wykracza-
jące poza klasycznie rozumiane przedstawienie 

teatralne. Zdecydowanie łatwiej mówić o nim jako  
o przemyślanym show, aniżeli o zwykłym spektaklu.
 W czasie godzinnego performance’u, który w zu-
pełnie niekonwencjonalny sposób odczytuje do-
skonale znaną historię Małego Księcia, widz dosta-
je dosłownie wszystko – na scenie przestają grać 
tylko aktorzy, gra piasek, woda, światło, a na-
wet sama publiczność. Bo to publiczność 
w tym widowisku jest najważniejsza.  
I zdaje się, że dopiero zrozumienie tego 
pozwala obiektywnie spojrzeć na pracę 
grupy artystów, których występ oficjalnie 
otworzył festiwal.
 Jak łatwo mogłoby przyjść postawienie tezy  
o „przeroście formy nad treścią”; zapew-
ne można by rozpisać się o nie-
konsekwentnym doborze mu-
zyki, być może wspomnieć na-
wet o kiczu czy tandecie. Ale nie 
w tym rzecz. Sztuka nie ograni-
cza się do niszowych pokazów 
rozumianych i docenianych 
przez nielicznych. Sztuka, bę-
dąca każdym wytworem arty-
sty, może i jest dla wszyst-
kich? Może właśnie dla-

tego w każdej swojej postaci trafia do odbiorców i zaj-
muje ich bez reszty?
Ten cel Galitsyna bez wątpienia osiągnęła.

heatre of sand, lights, shadows - Tetiana 
Galitsyna’s performance is an event beyond 
classic and common spectacle. Definitely it’s 

easier to call it very thought through show than 
traditional play. During 1-hour performance, that 

shows in unconventional way the story of 
the Little Prince, spectator gets every-

thing - on the stage, the actors are not 
the only ones playing roles, sand, 
water, light and even the audience 
are playing their own roles. Because 

the audience is the most important 
in that show. And it seems that only 

acknowledging that fact let us look objective-
ly at the artist’s work at opening the Festival. 
 It could come easy to say “extending form over 
content “, undoubtedly it’s possible to write about 
erratic choice of music and maybe even mention the 
daub and tawdriness. But that’s not the point. Art 
doesn’t narrow down to niche shows, understood 
and appreciated only by few. Art might be for eve-
ryone, art is every creation of an artist, reaching to 
viewers and absorbs them thoroughly.
And that Tetiana accomplished.

Sztuka

T

Art for everyone
Theatre of sand, lights, shadows - Tetiana 
Galitsyna’s performance is an event beyond 
classic and common spectacle. Definitely it’s 
easier to call it very thought through show than 
traditional play.

T
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1 października rozpoczęła się, osiemnasta już, 
edycja kwidzyńskiego Animo – wydarzenia, 
obok którego każdy okoliczny (i nie tylko) amator 
sztuk teatralnych nie może przejść obojętnie.

Robert Solski

odczas dnia otwarcia widzowie mieli okazję 
zapoznać się z trzema spektaklami, z czego 
dwa z nich – stawiająca na dostarczenie wrażeń 

audiowizualnych nowa wariacja na temat kultowej 
już powieści Mały Książę oraz wierne swojemu grim-
mowskiemu oryginałowi przedstawienie Stoliczku, 
nakryj się – wyraźnie celowały w zadowolenie młod-
szej publiki festiwalu. Na ratunek „tym starszym” na 
całe szczęście przybył Teatr Łątek Supraśl wraz z Po-
dróżą – eksperymentalnym performancem, łączącym 
w sobie cechy koncertu muzycznego i teatru lalek.
 Spektakl w reżyserii Krzysztofa Zemło – dzię-
ki świeżości i świetnemu dopieszczeniu pod kątem 
technicznym – można uznać za pełnoprawne otwar-
cie Animo w tym roku oraz, co ważniejsze – bardzo 
niebanalne, przyjemnie abstrakcyjne i zapadające  
w pamięć doświadczenie dla ludzi w każdym wieku.
 Jak piszą sami artyści na swojej facebookowej stro-
nie: „lalki i ludzie to przestrzeń do spotkania twórców 
ze sobą i z publicznością”. Według tej maksymy reali-
zowana jest cała Podróż – składająca się z wielu krót-
kich segmentów historia, której tematem głównym 
jest zmienność rzeczywistości wokół i losu samego, 
wiecznie zapętlonego w niej, człowieka.
 Twórcy stawiają na nieme, często humorystycz-
ne scenki, w których dużą rolę odgrywa zabawa per-
spektywą. Wynika to z tego, że całość wyświetla-
na jest na rzutniku, przed którym artyści prezentują 
kolejne, wcześniej przygotowane kształty i mankiety 
przy akompaniamencie odgrywanej na żywo muzyki.  

Przywodzi to na myśl opowiadanie historii przy oświe-
tlonej mocnym światłem ścianie, na której to – jeśli 
użyjemy trochę wyobraźni – nasze własne palce przy 
wsparciu cienia mogą stać się tym, czym tylko zapra-
gniemy. Dzięki takiemu zabiegowi całość nabiera ba-
śniowości i osobistego charakteru. Mimo obecności 
wielu innych wokół odnosimy wrażenie, jakby opo-
wieść kierowana była bezpośrednio do nas. Podczas 
tej niespełna godziny każdy z nas więc odbywa swoją 
własną, osobistą podróż w głąb poruszanej tematyki.
 Jednocześnie Podróż nigdy nie daje nam zapo-
mnieć, że jest „tylko” spektaklem, co skutkuje dużą 
samoświadomością – performance doskonale zda-
je sobie sprawę z tego, że jest oglądany, co owocu-
je łamaniem czwartej ściany i uczynieniem nawet  
z nas, widzów, bohaterami snutej opowieści. I to wła-
śnie wtedy – w samym finale – dochodzi do ostatecz-
nego „spotkania” i przetarcia granic między światem 
realnym, a artystycznym. Obecność twórców staje 
się niemal namacalna, a podróż dobiega końca; lecz 
czy aby na pewno? Czy świat wokół nas kiedykolwiek 
przestaje ulegać zmianom?
 Czy my sami po zakończeniu projekcji jesteśmy 
tymi samymi ludźmi, co przed jej rozpoczęciem?




