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YCIE KULTURALNE W WIELKOPOLSCE:
NAJWA NIEJSZE ZJAWISKA POCZ!TKU XXI WIEKU
KULTURA WCI! STAWIA NA WIELKOPOLSK", CZYLI RZUT OKA
NA YCIE ARTYSTYCZNE REGIONU
Nasz region kojarzony jest z wieloma cechami i zjawiskami. Jednak na
li!cie najbardziej charakterystycznych (a tak"e promowanych i eksponowanych), pró"no jednak szuka# takich, które maj$ zwi$zek z szeroko poj%t$
kultur$. Wielkopolanie postrzegani s$ jako gospodarni, przedsi%biorczy,
zasobni, dobrze zorganizowani, pracowici, oszcz%dni, skrupulatni, solidni,
uczciwi, rzetelni – d&ugo mo"na by jeszcze wymienia#. Ale czy s$ „kulturalni”, wi%c nie tylko generuj$cy wydarzenia kulturalne i uczestnicz$cy
w nich, ale tak"e twórczy, kreatywni, oryginalni, pomys&owi, niekonwencjonalni? W powszechnym, ogólnopolskim odbiorze (zarówno w aspekcie
pierwszym, jak i drugim) – nie. We w&asnym mniemaniu – tak"e nie. Trudno si% tu powo&a# na jakie! statystyczne dane, ale mo"na si% odnie!# do
obowi$zuj$cego, dobrze zakorzenionego i niekwestionowanego stereotypu,
który wci$" daje o sobie zna#, co wi%cej – ma si% !wietnie! Pozna', stolica
regionu, dochodzi do siebie po pora"ce w staraniach o tytu& Europejskiej
Stolicy Kultury 2016. Ten „konkurs pi%kno!ci” pozwoli& – oczywi!cie
w sposób nieco przyczynkarski – przyjrze# si% równoleg&ym ofertom i strategiom kulturalnym wielu miast Polski. Porównywa# mo"na by&o zarówno
to, czym chc$ si% one chwali# na polu kultury, jak i to, z czym maj$ problemy. Nadarzy&a si% te" okazja, by zebra# informacje, jak owe miasta definiuj$
kultur% i jakie formu&uj$ wobec niej oczekiwania. Werdykt mamy zobiektywizowany jak na sportowym podium: Poznania na nim brakuje. Komentatorzy dopatruj$ si% ró"nych przyczyn tej kl%ski: chór skanduje, "e kultura
w naszym regionie to „pi$te ko&u u wozu” i traktuje si% j$ po macoszemu,
pragmatycy t&umacz$, "e czasu na przygotowanie aplikacji by&o za ma&o,
aktywi!ci oburzaj$ si%, "e nie do!# promujemy to, czym si% mo"emy po-
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szczyci#, malkontenci „od pocz$tku wiedzieli”, "e „nie mamy "adnych
szans, bo kultury u nas nie ma”, za! mi&o!nicy spiskowych teorii dziejów
przekonuj$, "e zadzia&a& polityczny „uk&ad”. Jakie by nie by&y rzeczywiste
przyczyny przegranej w tych zawodach (swoj$ drog$, warto by je by&o rzetelnie przeanalizowa#), jedno jest pewne: stracili!my szans% – nie jedyn$
wszak"e, co warto podkre!li# ze szczególn$ moc$ – na zmian%. Zmian% nie
tylko „ilo!ciow$”, dotycz$c$ zintensyfikowania poszczególnych kulturalnych dzia&a', zdarze' i wydarze' (co kojarzone bywa zwykle w pierwszej
kolejno!ci z tego typu konkursami), ale tak"e (a to w&a!nie wydaje si% rzeczywi!cie pierwszoplanow$ rol$ przedsi%wzi%# typu ESK) zmian% „jako!ciow$” – dotycz$c$ naszego stosunku do kultury, jej roli w "yciu prywatnym i indywidualnym rozwoju oraz jej wagi w szeroko rozumianym "yciu
spo&ecznym, a tak"e efektów ekonomicznych, które mog$ wynika# z jej
„uprawiania”, i mo"liwo!ci, jakie daje ona w uatrakcyjnieniu wizerunku
miasta czy regionu oraz budowaniu jego to"samo!ci.
Có", nie dokona si% „Pozna'ska Burza Kulturalna” pod szyldem Unii
Europejskiej, ale „kulturalny” problem zostaje z nami. Na szcz%!cie, przed
nami wci$" s$ tak"e wszystkie „kulturalne” szanse, tak"e te, który pojawi&y
si% w&a!nie przy okazji stara' o tytu& ESK. Warto si% spokojnie i rzeczowo
zastanowi#:
– w czym odbiegamy od Warszawy, Wroc&awia, Gda'ska, Lublina, Katowic, od innych regionów?
– czy na pewno chcemy odbiega#?
– a mo"e wcale nie jeste!my na szarym ko'cu szarego ko'ca, tylko jako!
nie potrafimy sami w to uwierzy# ani – tym bardziej – przekona# do tego
innych?
Cho# Wielkopolska zdaje si% nie stawia# na kultur%, kultura wci$" stawia na Wielkopolsk%.
MADE IN WIELKOPOLSKA
Kulturalne "ycie Wielkopolski ma wielorakie przejawy – zarówno te,
które kultywuj$ tradycj% oraz zapewniaj$ jej ci$g&o!#, jak i te, które wprowadzaj$ ferment, wymuszaj$ zmiany, &ami$ zastane konwencje. Jedne
przyci$gaj$ t&umy widzów, inne s$ adresowane do garstek koneserów. Niektóre s$ odnotowywane jako wielkie sukcesy (nie zawsze s&usznie), o pewnych wydarzeniach pami%# ginie, cho# (cz%sto) ze wszech miar na ni$ zas&uguj$. Owo kulturalne "ycie podlega te" wielorakim procesom na poziomie artystycznym, organizacyjnym, finansowym, spo&ecznym. Niniejsza
cz%!# diagnostycznej cz%!ci Programu jest szkicem i prób$ szerokiego – a co
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za tym idzie, tak"e ogólnego – spojrzenia na to, co w wielkopolskiej kulturze szczególne i niepowtarzalne.
Kiedy trzeba si% pochwali# „"yciem kulturalnym”, pojawia si% zwykle
lista – oby jak najd&u"sza – „kulturalnego inwentarza”. Mo"e si% ona jednak
zawsze skojarzy# niechlubnie i groteskowo z kultowym kawa&kiem punkowego zespo&u o wdzi%cznej nazwie Zielone *abki, który w 1988 roku
wygra& festiwal w Jarocinie. Muzycy z Jawora !piewali:
A kultura tu podobno jest
+wiadczy o tym nasz wspania&y dom kultury
Nawet z jego okien p&ynie nieraz jazz
To dlaczego jest jak jest – nie rozumiem.

Cho# siermi%"ny PRL dawno przemin$&, przes&anie piosenki nie traci,
niestety, na aktualno!ci. Mamy teatry, muzea, galerie, filharmonie, ró"ne
centra, domy i ogniska. Mamy malarzy, muzyków, aktorów. Mamy premiery, wernisa"e, festiwale, debiuty i benefisy… Wydarzenie goni wydarzenie.
Tylko dlaczego wci$" jest jak jest – czyli nijak?
Warto przyjrze# si% nie s$"nistym spisom oficjalnych instytucji i generowanych przez nie imprez, ale szerszym zjawiskom i procesom, które
w nich, a tak"e ponad nimi oraz poza nimi (i to coraz cz%!ciej) zachodz$, bo
wielkopolska mapa pe&na jest naprawd% interesuj$cych, ró"norodnych,
rzadkich i "yznych obszarów.
1. MALTA#SKA FLOTYLLA TEATRALNA
Maltafestival – nasz kulturalny okr%t flagowy, powszechnie uwa"any za
najwa"niejsze wydarzenie artystyczne Wielkopolski – obchodzi& w 2010
roku dwudzieste urodziny. Jubileusz by& okazj$ do wspomnie' – tych dotycz$cych czasów najodleglejszych, kiedy festiwal ledwie raczkowa&, prezentuj$c kilka spektakli na wolnym powietrzu, a tak"e lat, kiedy jego losy sta&y
pod znakiem zapytania, bo wydawa& si% kontrowersyjny, obrazoburczy,
ca&kowicie zb%dny statecznemu Poznaniowi, a nawet niebezpieczny dla
niego. Dzi! nikt nie kwestionuje roli i rangi „Malty”, cho# wci$" trwaj$
burzliwe dyskusje dotycz$ce jej formu&y. Zreszt$ dzia&o si% tak zawsze wtedy, kiedy festiwal podlega& zmianom – zarówno ewolucyjnym, jak rewolucyjnym, zarówno organizacyjnym, jak artystycznym. Startowa& jako mi%dzynarodowa impreza teatralna, z czasem przylgn$& do niego przydomek
„plenerowy”, potem kojarzony by& z „teatrem w miejscach nieteatralnych”,
dzi! nazywa sam siebie „festiwalem sztuk performatywnych”, a jako znak
rozpoznawczy wprowadza termin „idiom”, podporz$dkowuj$cy kolejne
edycje kolejnym tematom („Flamandowie”, „Wykluczeni”…). Jego najwa"-
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niejszym wyró"nikiem by&y przez wiele lat spektakularne, plenerowe widowiska, dzi! stanowi$ one tylko cz%!# programu, na który sk&adaj$ si%
przedstawienia, koncerty, wystawy oraz projekty o charakterze naukowym
i spo&ecznym. Odbywa& si% w otwartych miejskich przestrzeniach – plenerach (nad Jeziorem Malta'skim, któremu zawdzi%cza sw$ nazw%, na ulicach
i placach), odkrywa& miejskie zakamarki (podwórka, dziedzi'ce, postindustrialne budynki), teraz coraz cz%!ciej wraca do zamkni%tych sal, wierz$c, "e
tam w&a!nie bije serce wspó&czesnej sztuki. Jego narodziny kojarz$ si% ze
zbiorowym karnawa&em, towarzysz$cym spo&ecznym przemianom w Polsce i na !wiecie, kolejne lata prowadz$ nas za! przez liczne zbiorowe posty,
których do!wiadczali!my wraz z kolejnymi, cz%sto bolesnymi, skutkami
tych przemian, a" do dzi!, kiedy cech$ naczeln$ rzeczywisto!ci zdaje si% by#
jej wirtualno!#, a jedynym przejawem "ycia spo&ecznego – wspó&obecno!#
w nim osobnych jednostek. Pierwsza „Malta” organizowana by& przez samorz$dowy Teatr Polski, potem przyszed& czas na prywatn$ agencj% Taff
Art, dzi! zajmuje si% nim powo&ana specjalnie w tym celu fundacja. „Malta”
to marka – wpisana na wiele lat w strategi% rozwoju miasta i regionu,
w bud"etowe preliminarze ministerstwa zawiaduj$cego polsk$ kultur$,
w programy dystrybutorów funduszy europejskich, a tak"e biznesplany
prywatnych sponsorów. „Malta” to dwie dekady spotka' z artystami
z wielu kontynentów, ze sztuk$ na najwy"szym poziomie, z najnowszymi
artystycznymi trendami. Doprawdy, nie sposób wymieni# tu wszystkich
festiwalowych go!ci – prawdziwych legend i ikon wspó&czesnego teatru, ale
te" ta'ca i muzyki. „Malta” to tak"e „wielkie przeczucia” tego, co dopiero
stanie si% w sztuce wa"ne, a tak"e niebywa&y talent do wytwarzania nowych i ciekawych artystycznych zjawisk. Bodaj najwi%ksz$ zas&ug% festiwalu upatrywa# nale"y dzi! nie w spektakularnych fajerwerkach, b&yskawicach wielkich wydarze', feeriach artystycznych atrakcji, ale w powolnym
(a czasem tak"e mozolnym) kszta&towaniu coraz bardziej wyrafinowanych
gustów coraz bardziej !wiadomej i wymagaj$cej malta'skiej publiczno!ci:
raz wiernej festiwalowi, a raz staj$cej wobec niego okoniem, pozostaj$cej
jednak zawsze w autentycznym dialogu.
Równie wa"ne – a mo"e nawet najwa"niejsze – wydaje si% powo&anie do
"ycia oraz „utrzymywanie przy "yciu” ca&ej „flotylli” lokalnych teatrów,
które wyspecjalizowa&y si% (z fantastycznym artystycznym rezultatem)
w penetrowaniu „przestrzeni nieteatralnych” i scen$ uczyni&y miasto – nie
tylko z sensie urbanistyczno-architektonicznym, ale tak"e mentalnym i metaforycznym. To na tym festiwalu debiutowa& w plenerze Teatr Biuro Podró"y.
To tu swoje pierwsze (i kolejne) spektakle grali: Strefa Ciszy, Porywacze Cia&,
Usta Usta… „Malta” by&a tyglem, w którym rodzi& si% – niemaj$cy odpowiednika nigdzie w Polsce i porównywalny mo"e jedynie z katalo'skim
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zag&%biem teatralnym – prawdziwy bastion teatralnych zespo&ów niezale"nych, które – to nie przesada – radykalnie zrewolucjonizowa&y my!lenie
o przestrzeni teatralnej i roli teatru w przestrzeni publicznej. A do tego
gromadzi&y rzesze mi&o!ników z ca&ej Polski liczebnie porównywalne z fanami zespo&ów rockowych. Festiwal okaza& si% dla tych bardzo m&odych
wówczas teatrów prawdziwym uniwersytetem: dawa& szans% ogl$dania
zespo&ów z Zachodu, konfrontowania ich z dokonaniami polskich mistrzów
gatunku (Teatr Ósmego Dnia, Lech Raczak, Akademia Ruchu…), a tak"e
dokonywania w&asnych – nierzadko bardzo odwa"nych – eksperymentów.
O wysokim poziomie kilku kolejnych edycji „Malty” !wiadczy&y przede
wszystkim w&a!nie te lokalne zespo&y i ich wyprodukowane lub wspó&produkowane przez festiwal premiery. Wiele z tych spektakli reprezentowa&o
potem Pozna' i Wielkopolsk% w !wiecie (spektakularne zas&ugi na tym polu ma Teatr Biuro Podró"y). Pozna'skie teatry konkurowa&y ze sob$, ale te"
&$czy&y si% przy ró"nych okazjach w „pospolite ruszenia artystyczne”. Warto doda#, "e !rodowisko to jest w równej mierze archipelagiem osobnych
artystycznych indywidualno!ci, co zwart$ grup$ szczególnie zdoln$ do
samoorganizacji, wspólnego dzia&ania i wspierania si% w ró"nych projektach (wi%cej na ten temat w kolejnym rozdziale).
Niek&amany entuzjazm gasi jednak nuta "alu i goryczy, bo ostatnie lata
dowodz$, "e nie doceniamy ogromnego twórczego potencja&u, tkwi$cego
w tych zespo&ach, które wci$" borykaj$ si% z brakiem miejsc do pracy oraz
brakiem stabilizacji finansowej, co zmusza ich cz&onków do parania si% zdecydowanie pozaartystycznymi formami zarabiania na "ycie. Twórczo dzia&aj$ od !wi%ta do !wi%ta, czyli od premiery do premiery, okupionej zawsze
ogromnym wysi&kiem organizacyjnym, w którym dzia&anie stricte artystyczne jest tylko jednym z wielu elementów. Ma&o tego, „matka-Malta”
wypu!ci&a swoje dzieci na szerok$ wod% i przesta&a je wspiera# – podczas
tegorocznej edycji festiwalu nie odby&a si% premiera "adnego z nich.
Co b%dzie dalej z „malta'sk$ szko&$ teatru w miejscach nieteatralnych”?
To szczególnie wa"ne pytanie, trzeba na nie odpowiedzie# przy konstruowaniu strategii rozwoju kultury regionu. Odpowied, nale"y konfrontowa#
z samymi zainteresowanymi, którzy nie spoczywaj$ na laurach i dalecy s$
od uprawiania polityki roszczeniowej, samodzielnie szukaj$ rozwi$zania
problemu, ale potrzebuj$ zrozumienia, "yczliwo!ci i rzeczywistego docenienia ich dokona'. Je!li prze&om si% nie dokona, oni strac$, ale my te" stracimy. Konieczne jest znalezienie miejsca do pracy dla tych zespo&ów. Nieodzowne staje si% równie" znalezienie najw&a!ciwszej formu&y ich regularnego wspierania finansowego. Trzeba te" rozwa"y# mo"liwo!ci ich istnienia
„w repertuarze” miasta i regionu na sta&e, a nie tylko od wielkiego dzwonu.
Nale"y wykorzysta# ich twórczy potencja& do generowania nowych zjawisk
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artystycznych. Wreszcie – warto zadba# o w&a!ciwe wypromowanie tego
niepowtarzalnego zjawiska w Polsce i w !wiecie. Wypada te" zastanowi#
nad „Malt$”, która zdaje si% pe&ni# teraz przede wszystkim rol% „jednostki
reprezentacyjnej” promuj$cej nasz$ bander% na szerokich wodach i oceanach. Chwa&a jej za to i cze!#. Si&a tego festiwalu wynika&a jednak przez
wiele lat tak"e z tego, "e lokalna spo&eczno!# bardzo intensywnie si% z nim
identyfikowa&a – nie tylko „g&osowa&a nogami”, odliczaj$c si% t&umnie (nazywano to „przyjaznym t&umem”) na kolejnych przedstawieniach, ale te"
gra&a jedn$ z wa"nych – je!li nie g&ównych – ról w tym wielkim, plenerowym teatrze, w którym – jak w lustrze – przegl$da&o si% nasze "ycie spo&eczne. Spektakle z jednej strony je diagnozowa&y, z drugiej za! dzia&a&y jak
terapia pozwalaj$ca nazywa#, oswaja# i &agodzi# objawy oraz skutki traum.
Dzi! festiwal sprawia wra"enie zaj%tego przede wszystkim swoim w&asnym
artystycznym "yciem. Ma do tego pe&ne prawo, ale szkoda. Szkoda te", "e
w poszukiwaniu nowych idiomów „Malta” zapomina o tym, "e sama jest
idiomem – jako!ci$ szczególn$, niepowtarzaln$, wyrastaj$c$ z bardzo konkretnego miejsca na mapie !wiata, który w&a!nie zdobywa.

2. STOLICA TA#CA WSPÓ$CZESNEGO
Z Poznania pochodzi nestor polskiego ta'ca wspó&czesnego Conrad
Drzewiecki – artysta, który przywióz& z Zachodu i twórczo przetworzy&
nowy styl, a w&a!ciwie nowy kierunek w sztuce. W Poznaniu wci$" wiele
si% w tej dziedzinie dzieje i mamy wszelkie powody, "eby my!le# o sobie
jak o polskiej stolicy ta'ca wspó&czesnego. Dzia&a tu Polski Teatr Ta'ca –
Balet Pozna'ski, instytucja powo&ana do "ycia w 1973 roku specjalnie dla
Conrada Drzewieckiego, która z jednej strony kontynuuje tradycj% mistrza,
a z drugiej strony prowadzi nas w przysz&o!#. PTT to jedyny w pe&ni profesjonalny zespó& zajmuj$cy si% w Polsce ta'cem wspó&czesnym. Jego szefowa
– Ewa Wycichowska – nie tylko sama przygotowuje przedstawienia, ale
zaprasza do wspó&pracy uznanych choreografów ze !wiata (Birgit Cullberg,
Mats Ek, Örjan Andersson, Yossi Berg, Karine Saporta, Virpi Pahkinen, Susanne Jaresand, Jacek Przyby&owicz, Ohad Naharin...), daje te" pole do dzia&ania choreografom bardzo m&odym, zapraszaj$c do tzw. atelier zarówno
tych, którzy wywodz$ si% z PTT, jak i tych, którzy rekrutuj$ si% z niezale"nych kr%gów tanecznych. Pod szyldem PTT odbywaj$ si% tak"e doroczne
sierpniowe warsztaty ta'ca wspó&czesnego po&$czone z festiwalem teatralnym – od 2010 roku przedsi%wzi%cie nosi tytu& Dancing Pozna'. Warsztaty
gromadz$ profesjonalnych (i profesjonalizuj$cych si%) tancerzy, dla których
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dawniej by&a to jedna z nielicznych w Polsce mo"liwo!ci poszerzenia warsztatu, a tak"e pasjonatów-amatorów, traktuj$cych taniec wy&$cznie jako hobby, na tyle jednak fascynuj$ce, "e poch&aniaj$ce na lata. Co ciekawe, na wielu
zaj%ciach jedni i drudzy staj$ obok siebie, "ywotnie dowodz$c, "e w ta'cu nie
ma granic. Warsztaty to tak"e forma edukowania tanecznej publiczno!ci,
coraz bardziej !wiadomej i wybrednej dzi%ki zaanga"owaniu w poznawanie
arkanów tej sztuki. PTT jest jednym z najwa"niejszych ambasadorów wielkopolskiej kultury, reprezentuj$cym j$ na ca&ym !wiecie. Sztuka, któr$
uprawia, szczególnie nadaje si% do tej misji, bo nie wymaga t&umaczenia na
obce j%zyki i dzi%ki temu &atwo przekracza bariery komunikacyjne.
Niezale"nie od PTT – a w za&o"eniu i praktyce nawet kontestacyjnie
wobec niego – wyros&o kilka lat temu nowe zjawisko: Stary Browar Nowy
Taniec, firmowane przez Art Stations Foundation. Pod tym szyldem rozwin%&a si% kuratorska i animacyjna dzia&alno!# Joanny Le!nierowskiej, która
postawi&a sobie za cel wypromowanie nowych tanecznych zjawisk: tych
zachodnich, kojarzonych z ruchem postmodern dance (a potem – szerzej –
z nowymi sztukami performatywnymi) oraz polskich, których ,róde& nale"y szuka# w pr%"nym ruchu niezale"nym. Regularnie odbywaj$ce si% prezentacje spektakli go!cinnych (ze szczególn$ kumulacj$ w czasie festiwalu
„Malta”), w&asne premiery, projekty rezydencyjne i stypendialne, warsztaty, prelekcje, pokazy filmowe uczyni&y ze S&odowni Starego Browaru silny
przyczó&ek na tanecznej mapie Polski. Wespó& z CK Zamek Art Stations
Foundation zaanga"owa&a si% w organizacj% Polskiej Platformy Ta'ca, sumuj$cej do!wiadczenia m&odych polskich choreografów i tancerzy oraz
bior$cej na siebie rol% ich promotora poza granicami kraju. W ramach Platformy odbywaj$ si% prezentacje projektów tanecznych wy&onionych przez
specjalnie w tym celu powo&ane ogólnopolskie jury. Platforma to równie"
miejsce wymiany informacji i dyskusji o ta'cu dla artystów, krytyków, menad"erów, publiczno!ci.
Wa"n$ i cenion$ w Polsce imprez$ by&y przez lata Mi%dzynarodowe
Prezentacje Wspó&czesnych Form Tanecznych w Kaliszu, a tak"e inne zwi$zane z ta'cem przedsi%wzi%cia organizowane przez tamtejsze Centrum
Kultury i Sztuki.
Naszych animatorów ta'ca wyra,nie wida# w ogólnopolskich dzia&aniach zmierzaj$cych do promowania i rozwijania tej – wci$" bardzo m&odej,
cho# o antycznym rodowodzie – dziedziny sztuki. Aktywnie w&$czaj$ si%
w dzia&alno!# naukow$ na tym polu (Ewa Wycichowska jest profesorem na
warszawskiej Akademii Muzycznej, na której, g&ównie dzi%ki jej staraniom,
od niedawna mo"na studiowa# na kierunku taniec), uczestnicz$ w debatach
po!wi%conych tej dziedzinie, proponuj$ rozwi$zania legislacyjne czy organizacyjne, które maj$ si% jej przys&u"y#. Wspó&czesny taniec to tygiel,
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w którym wiele jeszcze mo"e si% wydarzy#, a my mamy wszelkie szanse,
"eby uczestniczy# w tym procesie nie jako obserwatorzy, ale aktywni twórcy przemian.

3. UWAGA! DZIECKO W KULTURZE!
Jednym z najwi%kszych – cho# rzadko dostrzeganych, a jeszcze rzadziej
podkre!lanych – atutów wielkopolskiej kultury, mo"na powiedzie#, "e jej
spécialité de la maison, jest szczególna uwaga, jak$ po!wi%ca si% tu dzieciom i m&odzie"y. Niewiele regionów mo"e poszczyci# si% a" tak$ ilo!ci$
przedsi%wzi%# artystycznych adresowanych do najm&odszych, ma&o tego –
s$ to przedsi%wzi%cia na wyj$tkowo wysokim poziomie, traktuj$ce odbiorc%
bardzo serio: z powag$, szacunkiem, sympati$, "yczliwo!ci$ i odpowiedzialno!ci$ dalek$ od taniego dydaktyzmu. Cieszy to tym bardziej, "e sztuka dla dzieci cz%sto bywa uwa"ana przez twórców za „z&o konieczne”.
„Trzeba” si% ni$ zajmowa#, bo to „s&uszne i po"yteczne”, ale niepokoj$co
wiele polskich instytucji (publicznych i prywatnych) postrzega j$ jako zaj%cie &atwe i dochodowe, czyli – nazywaj$c rzecz po imieniu – jako nie wymagaj$c$ "adnego specjalnego wysi&ku cha&tur%. Tymczasem u nas jest inaczej. Cho# teatry dramatyczne (z wyj$tkiem Teatru im. Aleksandra Fredry
w Gnie,nie, ale o tym dalej) nie graj$ przedstawie' przedpo&udniowych
przeznaczonych zwyczajowo dla zorganizowanej, szkolnej lub przedszkolnej widowni – to kulturalna oferta dla tej grupy wiekowej jest wyj$tkowo
bogata i zwi$zana z wieloma dziedzinami sztuki.
Szczególne s$ na tym polu zas&ugi Centrum Sztuki Dziecka (dawniej
Ogólnopolskiego O!rodka Sztuki dla Dzieci i M&odzie"y) – placówki niemaj$cej odpowiednika w kraju, która dzia&a nieprzerwanie od 1984 roku, a jej
korzenie si%gaj$ lat 60. zesz&ego wieku. Centrum to rzesza profesjonalistów
zajmuj$cych si% kinem, teatrem, literatur$, sztukami plastycznymi, muzyk$
– nie tylko wyspecjalizowanych w kreatywnej pracy z dzie#mi, ale te" traktuj$cych to jako pasj% i szczególn$ misj%. Organizuje si% tu cykliczne, mi%dzynarodowe festiwale (Ale kino! i Biennale Sztuki dla Dziecka), ale prowadzi si% te" konsekwentn$, ca&oroczn$ dzia&alno!# imprezow$, a tak"e
warsztatow$. Nie ma chyba w Poznaniu dziecka, które nie wzi%&oby udzia&u w którym! z przedsi%wzi%# sygnowanych przez t% !wietn$ „firm%”.
Chcia&oby si%, "eby zasi%g dzia&a' Centrum jak najcz%!ciej wykracza& daleko
poza stolic% regionu, a tak"e i poza jego obszar. Tym bardziej, "e wiele dzia&a' centrum ma zdecydowanie ogólnopolski charakter, czego przyk&adem
mo"e by# cho#by doroczny konkurs dramaturgiczny, którego efekty –
w postaci spektakli – obecne s$ na wielu scenach w kraju i poza jego grani-
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cami. Centrum ma te" szczególne zas&ugi w anga"owaniu do swoich dzia&a' studentów ró"nych humanistycznych i artystycznych kierunków pozna'skich uczelni. Kilkana!cie „roczników” wzi%&o ju" aktywny udzia&
w licznych warsztatach i sympozjach, ulegaj$c fascynacji pracy z dzie#mi
i ucz$c si% szacunku dla niej. Nie wszyscy, rzecz jasna, po!wi%caj$ Centrum
swoje dalsze zawodowe "ycie, ale ca&a rzesza zajmuje si% twórczo!ci$ dla
dzieci w innych miejscach. Mo"na zaryzykowa# tez%, "e efektem cho#by
zetkni%cia si% z Centrum s$ – ca&kowicie prywatne, cho# nie komercyjne –
przedsi%wzi%cia sygnowane przez takie firmy jak Ksi%gar%ka w SPOT,
SztukaPuka, Ksi%garnia z Bajki, Ksi%garnia Mi%dzy S&owami czy Studio
Teatralne Blum. To ostatnie zas&uguje na szczególn$ uwag%, bo wyspecjalizowa&o si% w spektaklach adresowanych do dzieci najm&odszych, czyli takich, które nie uko'czy&y jeszcze trzeciego roku "ycia. W Europie arty!ci
zajmuj$ si% takimi maluchami od dawna, w Polsce jest to absolutna nowo!#,
która wkracza tak"e w inne dziedziny sztuki. Warto zwróci# uwag% i na
nowatorskie dzia&ania Teatru Wielkiego od dwóch sezonów anga"uj$cego
dzieci w poznawanie tajników opery, proponuj$cego im warsztaty, wci$gaj$cego w interakcje podczas przedstawie' i zapraszaj$cego do ich wspó&tworzenia.
Tak"e zdecydowanie tradycyjny teatr w Gnie,nie ma swoje oryginalne
zas&ugi w postaci przedstawie', które wy&amuj$ si% konwencjonalnej,
szkolnej sztampie, takich jak Ró"ewiczowska Kartoteka w re"yserii Piotra
Kruszczy'skiego czy Molierowski Sk!piec Lecha Raczaka. W tym kontek!cie
marzy&oby si% uczynienie z tej sceny „Najlepszego w Polsce Teatru Lekturowego”. Nie wstyd,my si% takiej jego roli, ale przekujmy j$ w niezaprzeczalny atut. Osobny rozdzia& to wybitni arty!ci tworz$cy dla dzieci. Koniecznie trzeba tu wymieni# cztery wielkie nazwiska:
– Andrzeja Maleszki, którego magiczne filmy zosta&y obsypane nagrodami na wi%kszo!ci !wiatowych festiwali i s$ – jak wie!# niesie – najlepiej
sprzedaj$cymi si% polskimi produkcjami filmowymi;
– Ma&gorzaty Musierowicz, której znakomity powie!ciowy cykl „Je"ycjada” doczeka& si% przek&adów na wiele j%zyków i w absolutnie niezwyk&y
sposób s&awi Pozna' oraz Wielkopolsk% jako miejsca naznaczone – uwaga!
– wyobra,ni$, polotem, wdzi%kiem i finezj$ oraz poczuciem humoru, nie
odbieraj$c im przy tym wszystkich innych tradycyjnych atrybutów i atutów;
– Krystyny Mi&ob%dzkiej – wielkiej poetki pisz$cej wiersze dla doros&ych
i znakomite sztuki dla dzieci oraz eseje po!wi%cone dziecku;
– Janusza Ryl-Krystianowskiego, który kolejn$ dekad% prowadzi !wietny Teatr Animacji, godnie i twórczo przejmuj$c sched% po „Marcinku” Leokadii Serafinowicz i Wojciecha Wieczorkiewicza.
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Takie zaplecze i taki potencja& – artystyczny, teoretyczny, organizacyjny,
intelektualny, mentalny – domagaj$ si% nie tylko zauwa"enia, ale uczynienia z niego jednego z kluczowych priorytetów regionalnej strategii kultury.

4. MUZYKA
Twórczo!# muzyczna oraz jej odbiór to wa"ne elementy kulturowe
Wielkopolski. Najbardziej rozpoznawalnym muzycznym znakiem regionu
jest wiolinistyka, na co z pewno!ci$ wp&ywa organizowany w Poznaniu od
1935 roku Mi%dzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Obok niego wa"nymi inicjatywami s$ tak"e konkursy: altówkowy,
wiolonczelowy, kontrabasowy i lutniczy. S$ one realizowane przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, odgrywaj$ce wa"n$ rol%
w kreowaniu muzycznej kultury Wielkopolski. Tradycjom wiolinistycznym
zado!# czyni$ tak"e szkolnictwo muzyczne, kszta&c$ce niepo!lednich instrumentalistów, znakomite rodzinne pracownie lutnicze, a tak"e bogata
kolekcja zabytkowych instrumentów smyczkowych w jedynym w Polsce
pozna'skim Muzeum Instrumentów Muzycznych.
Pozna' jest równie" miejscem istnienia dobrych zespo&ów orkiestrowych. Sukcesy na mi%dzynarodowym rynku muzycznym odnosi orkiestra
Arte dei Suonatori wykonuj$ca muzyk% dawn$ na instrumentach i kopiach
instrumentów z epoki, tak"e podczas organizowanych w Poznaniu mi%dzynarodowych projektów Festiwal Muzyka Dawna Persona Grata, Festiwal Barokowych Smyczków i Strun. Obok niej istnieje znakomity zespó&
Accademia dell’Arcadia, który odkrywa, bada i wykonuje dawn$ muzyk%
powsta&$ w Wielkopolsce. Mark$ rozpoznawaln$ w ca&ej Polsce jest Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” prowadzana przez Agnieszk%
Duczmal. Instytucj$ propaguj$c$ muzyk% symfoniczn$ jest Filharmonia
Pozna'ska im. Tadeusza Szeligowskiego, której orkiestra koncertuje regularnie w jednej z najlepszych i najpi%kniejszych sal koncertowych Europy –
Auli UAM. Drug$ wa"n$ instytucj$ o takim charakterze jest Filharmonia
Kaliska, koncertuj$ca w nowej Auli Wydzia&u Pedagogiczno-Artystycznego
UAM w Kaliszu. Sztuka muzyczna na najwy"szym poziomie go!ci w Wielkopolsce w wielu ko!cio&ach. W!ród nich jest mi%dzy innymi pozna'ska
Fara i Ko!ció& Ojców Franciszkanów, a tak"e Klasztor Ojców Filipinów na
+wi%tej Górze ko&o Gostynia. Od pi%ciu lat odbywa si% tam Festiwal Muzyki
Oratoryjnej „Musica Sacromontana”, gromadz$cy znakomitych wykonawców i publiczno!# z ca&ego kraju. Wa"nym jego atutem jest wykonawstwo
nowo odkrytych dzie& kompozytorów wielkopolskich, w!ród których znale,li si% mi%dzy innymi Józef Zeidler, Maksymilian Koperski czy Jan Wa'ski.
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W Wielkopolsce go!ci& m&ody Fryderyk Chopin. W miejscach jego obecno!ci – Antoninie i *ychlinie – organizowane s$ dzi! wa"ne festiwale pianistyczne: „Chopin w barwach jesieni” oraz „Chopinowskie interpretacje
m&odych”.
W Poznaniu od 100 lat dzia&a teatr operowy – Teatr Wielki im. Stanis&awa Moniuszki, który organizuje równie" Pozna'skie Dni Verdiego oraz
Festiwal Hoffmanowski. Do innych istotnych przedsi%wzi%# z zakresu muzyki klasycznej nale"y jeden z najwi%kszych na !wiecie, ulokowany w Jarocinie i Poznaniu, Mi%dzynarodowy Festiwal Gitary Klasycznej „Polish
Guitar Academy” realizowany w wielu miastach ca&ego regionu wraz
z wieloma wydarzeniami towarzysz$cymi, integruj$cymi !rodowiska lokalne w Wielkopolsce, m.in. Maraton Gitarowy. Wa"nymi muzycznymi
projektami s$ tak"e festiwale „Musica sacra, musica profana” w D&ugiej
Go!linie oraz Mi%dzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
w Wolsztynie. Do atrakcyjnych przedsi%wzi%# nale"$ równie" nowy, przygotowywany z renomowan$ wytwórni$ p&ytow$ ECM festiwal „Nostalgia”,
cykle koncertowe „Muzyka w Dawnej Wielkopolsce”, festiwal muzyki
wspó&czesnej „Pozna'ska Wiosna Muzyczna”, Pozna'ski Festiwal Mozartowski. Istnieje równie" wieloletnia tradycja koncertów kameralnych organizowanych na Zamku w Kórniku, jak równie" wydarzenia w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego, pochodz$cego z Poznania autora powsta&ej 100 lat temu Roty. Du"$ aktywno!# w zakresie koncertów muzyki
klasycznej wykazuj$ tak"e: istniej$ca od 90 lat Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego (np. popularne „Speaking Concerts”) oraz pozna'skie szko&y muzyczne (w tym dwa licea muzyczne oraz szko&a baletowa).
Wielkopolska mo"e pochwali# si% równie" dobr$ ofert$ ambitnej muzyki jazzowej i popularnej. Znakomitych wykonawców jazzowych mo"na
us&ysze# w mieszcz$cym si% w Poznaniu klubie Blue Note Jazz Club, jak
równie" podczas takich wydarze' jak: ostrowski „Jazz w Muzeum”, koni'skie „Jazzonalia”, kaliski Mi%dzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych,
Pozna' Jazz Fair, Festiwal Jazzowy „Made in Chicago” oraz Festiwal „Komeda – Pami%# – Inspiracje”. Kolejn$ unikatow$ imprez$ jest Tzadik Pozna' Festival, prezentuj$cy wspó&czesny jazz inspirowany kultur$ "ydowsk$. Spory potencja& muzyczny w formie piosenki kabaretowej odnale,#
mo"na m.in. w !rodowiskach zwi$zanych z organizowanym w Poznaniu
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A. Mark% na muzycznej mapie Polski stanowi$ tez pozna'scy twórcy kultury hip-hopu oraz
muzyki elektronicznej. Wiele innych gatunków muzycznych us&ysze# mo"na podczas du"ych imprez z gwiazdami mi%dzynarodowego formatu, które
przybywaj$ na Pozna' Live Festival, Ethno Port Pozna', Pozna' Alternative Fest, Rock in Arena.
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W kulturze Wielkopolski istnieje równie" nurt twórczo!ci i tradycja kultywowania „muzyki ,róde&” i folkloru muzycznego, a w tej dziedzinie Pozna' ma tradycj% chocia"by w postaci dzia&alno!ci Instytutu im. Oskara
Kolberga dokumentuj$cego od ponad 50 lat kultur% ludow$. Poza tym
w wielu miejscach regionu objawia si% "ywa tradycja muzyczna, kontynuowana przez rozmaite zespo&y folklorystyczne, kapele ludowe i ludowych
instrumentalistów – dudziarzy i ko,larzy. Istnieje równie" wiele imprez,
s&u"$cych popularyzacji tych dziedzin, w!ród których do najwa"niejszych
mo"na zaliczy# +wiatowy Przegl$d Folkloru „Integracje”, Europejski Festiwal Sztuki Ludowej w Szreniawie i Poznaniu, a tak"e odbywaj$cy si% w Pile
i Jastrowiu Mi%dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowi'skie Spotkania”.
Istotn$ i "yw$ dziedzin% muzycznej kultury Wielkopolski stanowi tak"e
dzia&alno!# amatorska. Przejawia si% ona mi%dzy innymi w funkcjonowaniu
zespo&ów chóralnych i orkiestrowych. Tradycja znacznej cz%!ci tych grup
si%ga XIX w. Szczególnie rozpoznawaln$ mark% posiadaj$ chóry ch&opi%ce
oraz chóralistyka studencka i akademicka.

5. POSPOLITE RUSZENIA I PRYWATNI INWESTORZY
Kultur% w Wielkopolsce tworz$ nie tylko samorz$dowe (miejskie i wojewódzkie) instytucje. Lwia jej cz%!# to dzia&ania pozarz$dowych organizacji, a tak"e prywatnych inwestorów. Dzieje si% tak i w innych cz%!ciach kraju, ale u nas ma to charakter szczególny. Po wielu dekadach odgórnego
zarz$dzania kultur$ i wpisywania jej w zhierarchizowane struktury pozainstytucjonalno!# to novum. Wydaje si%, "e w Wielkopolsce jej rozwój trafi& na
bardzo podatny grunt. Przyczyn takiego stanu rzeczy mo"na si% zapewne
doszukiwa# w spo&ecznikowskiej tradycji pracy u podstaw, w skuteczno!ci
przeprowadzanych tu od wieków oddolnych akcji i zrywów, w postawach
mo"nych mecenasów kultury, którzy dzia&ali dla dobra wspólnego. Najbardziej wspó&czesne i nowoczesne formy dzia&ania wyrastaj$ zatem z przesz&o!ci, historii, lokalnego dziedzictwa. Bez kozery mo"na mówi# o odnowieniu tradycji pracy organicznej.
5.1. wlkp.org.pl albo pokolenie madeinpoznan
Jednym z jego wa"nych przejawów jest aktywno!# organizacji pozarz$dowych: stowarzysze' i fundacji, które coraz cz%!ciej pe&ni$ role porównywalne z rol$ oficjalnych instytucji kultury i podejmuj$ si% organizacji nie
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tylko jednorazowych, ma&ych projektów, ale tak"e przedsi%wzi%# cyklicznych, zakrojonych na szerok$ skal%. Warto tu wymieni# cho#by No Women
No Art., akcje pod egid$ m.in. KontenerArt czy Baraku Kultury, a w regionie m.in. Festiwal Teatrów Niezale"nych w Ostrowie Wielkopolskim.
Osobna uwaga w tym rozdziale nale"y si% konfederacji madeinpozna',
która formalnie zrzesza kilka mniejszych organizacji, a nieformalnie ogniskuje wokó& siebie bardzo liczne grono niezale"nych twórców i animatorów
kultury. Corocznym, rozpoznawalnym ju", cho# nie jedynym, efektem tego
pospolitego ruszenia s$ kolejne edycje festiwalu madeinpoznan.noc (jedna
z jego edycji odby&a si% – jako rodzaj desantu – tak"e w Warszawie). Wa"ne
ogniwa tej grupy stanowi$ wspomniane ju" wcze!niej teatry niezale"ne, ale
tak"e niekomercyjne galerie oraz alternatywni twórcy zajmuj$cy si% muzyk$, komiksem, literatur$, filmem... – w&a!ciwie wszystkimi dziedzinami
sztuki. Dzia&alno!# producencka i artystyczna to nie jedyny przejaw aktywno!ci spod znaku madeinpoznan. Jej cz&onkowie – rekrutuj$cy si% w du"ej
mierze ze studentów i absolwentów pozna'skich uczelni – s$ bowiem "ywotnie zainteresowani tak"e aktywno!ci$ obywatelsk$, a przede wszystkim
wszelkimi kwestiami dotycz$cymi roli kultury w "yciu spo&ecznym, jej
aspektami teoretycznymi, zmianami systemowymi dotycz$cymi jej finansowania z publicznych !rodków oraz zarz$dzania ni$. Udzielaj$ si% w debatach
na te tematy i sami je inicjuj$. Ich krytyczna wobec rzeczywisto!ci postawa
nie przejawia si% w postaci kontestatorskich gestów czy demonstracyjnego
buntu. Przeciwnie. Zawsze wyst%puj$ z pozytywnym programem, gotowi s$
do dialogu i zaanga"owania si% w przygotowanie i wprowadzanie w "ycie
zmian. Ich przedstawiciele startuj$ w wyborach samorz$dowych: cztery
lata temu pod has&em „100% kultury”, a w tym roku jako „Pasmo Kultury”
w komitecie „My Poznaniacy”, wychodz$ bowiem z za&o"enia, "e je!li nie
wezm$ spraw w swoje r%ce, nikt tego za nich nie zrobi. Jedn$ z najnowszych inicjatyw, w któr$ si% bardzo aktywnie w&$czyli, sta&o si% powo&anie
Sztabu antykryzysowego na rzecz pozna'skiej kultury, którego celem jest
zintegrowanie lokalnych !rodowisk artystycznych wokó& organizacji Pozna'skiego Kongresu Kultury, maj$cego by# pierwszym krokiem we
wprowadzaniu niezb%dnych reform.
5.2. To nie biznes! To kultura!
Panteon !wiat&ych mecenasów kultury – Raczy'skich, Dzia&y'skich,
Miel"y'skich… – to niekwestionowana chluba naszego regionu. Czy mamy
dzi! w!ród nas ludzi takiego formatu? Jednoznacznej odpowiedzi na takie
pytanie udzieli – jak zawsze – historia. Pewnym jest jednak fakt, "e mo"emy
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si% poszczyci# gronem biznesmenów, którzy kultury nie traktuj$ w kategoriach rynkowych. Dwa najbardziej spektakularne przyk&ady takiego my!lenie i dzia&ania to fundacje powo&ane przez Gra"yn% Kulczyk i Piotra Voelkela, a tak"e ich wieloraka aktywno!# dotycz$ca kultury. Stary Browar oraz
Wy"sza Szko&a Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa sta&y si% w ci$gu
ostatnich lat wa"nymi centami sztuki. Co ciekawe, sztuki, która – wbrew
temu, czego mo"na by si% by&o stereotypowo spodziewa# – nie jest ani
zachowawcza, ani mieszcza'ska, ani konserwatywna, ani komercyjna.
Prywatna dzia&alno!# na rzecz kultury to nie tylko wielkie firmy i wielkie
pieni$dze. Jak grzyby po deszczu wyrastaj$ na mapie regionu inicjatywy
zwi$zane z klubami, kawiarniami, galeriami, pracowniami warsztatowymi.
W takich w&a!nie miejscach odbywaj$ si% koncerty, spektakle, wernisa"e,
spotkania autorskie. Przyk&adów jest tak wiele, "e nie sposób tu wymienia#
kilku, bo pominie si% dziesi$tki innych. To nie dora,ne fanaberie czy kaprysy, ale regularna, przemy!lana, programowa dzia&alno!# kulturalna. Zwyk&o si% uwa"a#, "e tam, gdzie zaanga"owane s$ prywatne pieni$dze, idzie
wy&$cznie o prywatne interesy. Myli&by si% jednak ten, kto by s$dzi&, "e na
takich przedsi%wzi%ciach da si% zarobi# krocie i "e to w&a!nie mo"liwo!#
zarobku motywuje inicjatorów artystycznych dzia&a'. Oczywi!cie, "e bywa
to forma zbudowania pozytywnego wizerunku „firmy” zajmuj$cej si% na co
dzie' zupe&nie inn$ dzia&alno!ci$. Ale po pierwsze nic w tym z&ego, a po
drugie do!wiadczenie uczy, "e znacznie cz%!ciej trzeba do tego typu projektów „do&o"y#”, ni" uda si% na nich zyska#. Coraz wi%cej takich w&a!nie
prywatnych inicjatyw nastawionych jest poza tym wy&$cznie na dzia&alno!#
kulturaln$ i nie &$czy jej z "adnym innym „biznesem”. Nie mo"na dzi!
ignorowa# tych prywatnych dzia&a', pozostawia# ich samym sobie i kaza#
po prostu zarabia# na siebie. Naturalne wydaje si% zwi%kszenie ich mo"liwo!ci partycypowania w publicznych !rodkach. Nie wypada sprowadza#
roli prywatnego mecenatu wy&$cznie do tego, ze „wyk&ada” pieni$dze na
wymy!lone gdzie indziej i realizowane przez kogo innego przedsi%wzi%cia
– a taki model wci$" pokutuje.
Jako szczególnie po"$dane i warte wspierania jawi$ si% liczne rodzaje
partnerstwa pomi%dzy ró"norodnymi – samorz$dowymi, niezale"nymi
i prywatnymi w&a!nie – formami animacji "ycia kulturalnego. Przyk&ady
takich rozwi$za' pojawiaj$ si% coraz cz%!ciej: to cho#by wspó&praca Polskiego Teatru Ta'ca z Wy"sz$ Szko&$ Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Pozna'skiego Uniwersytetu Artystycznego ze Starym Browarem,
Galerii Ego z Muzeum Narodowym, Pozna'skiej Galerii Nowa z Galeriami
w Koninie i Lesznie, Centrum Sztuki Dziecka z Multikinem.
Dokonuje si% cz%sto podzia&ów na rejony kultury, za które odpowiadaj$
i nimi zarz$dzaj$ pa'stwo, region, miasto… Takie my!lenie na d&u"sz$ me-
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t% si% nie sprawdza, bo zak&ada przeprowadzanie granic. Wiadomo, "e trzeba dzieli# kompetencje i zakresy obowi$zków, ale warto przy tym my!le#
o &$czeniu i mno"eniu ni" dzieleniu i odejmowaniu.

6. NIECH JAROCI#SKA JASKÓ$KA ZATACZA CORAZ WI"KSZE
KÓ$KA, CZYLI UCZMY SI" OD NAJLEPSZYCH
Absolutnym fenomenem na wielkopolskiej mapie kulturalnej jest miasto
Jarocin, które jako jedyne w regionie radykalnie i konsekwentnie postawi&o
w swojej lokalnej polityce w&a!nie na kultur% traktowan$ wieloaspektowo:
– jako narz%dzie promocji miasta (jak si% okazuje bardzo, skuteczne, bo
tamtejsze przedsi%wzi%cia artystyczne, ze s&ynnym jaroci'skim festiwalem
rockowym na czele, bardzo regularnie zapowiadane, omawiane i komentowane s$ w ogólnopolskich mediach);
– jako forma w&$czenia miasta w sie# ambitnych wydarze' o zasi%gu
mi%dzynarodowym: m.in. festiwal Polish Guitar Academy, który zapewnia
mieszka'com miasta ofert% muzyczn$ – z zakresu wirtuozowskiej muzyki
gitarowej, jako propozycj% alternatywn$ dla festiwalowej sceny rockowej;
– jako form% edukowania oraz aktywizowania mieszka'ców, a tak"e
budowania wi%zi spo&ecznych (wiele realizowanych tam projektów ma charakter warsztatowy);
– jako sposób na budowanie lokalnej to"samo!ci (liczne projekty – na
przyk&ad teatralne czy plastyczne – odnosz$ si% do historii miasta, jego roli
w regionie, kraju, Europie).
Równie wa"na w kszta&towaniu i realizowaniu polityki kulturalnej Jarocina jest rola samorz$du, jak i dzia&aj$cych tam organizacji pozarz$dowych
oraz prywatnych przedsi%biorców. Przy organizacji imprez i programów
korzysta si% ze !rodków bud"etowych, którymi dysponuje samorz$d, ale
pozyskuje si% je tak"e w ramach udzia&u w grantach, projektach i konkursach ogólnopolskich oraz europejskich, a tak"e od prywatnych mecenasów.
Warto przypomnie# wypowied, przewodnicz$cego Rady Miasta Stanis&awa Martuzalskiego z czasów, kiedy samorz$d zaanga"owa& si% aktywnie
kilka lat w przywrócenie dawnej !wietno!ci festiwalowi rockowemu w Jarocinie. Powiedzia& on wówczas, przekonuj$c radnych do tego projektu: –
„My nie mamy gór, nie mamy morza, mamy tylko legend% tego festiwalu.
To nasza jedyna szansa. I nie mo"emy jej zaprzepa!ci#”. Szansa nie zosta&a
zaprzepaszczona. Przeciwnie. Owocuje kolejnymi pomys&ami, z których
najciekawszym i najwi%kszym wydaje si% inicjatywa zbudowania w Jarocinie muzeum rocka. Jaroci'scy animatorzy pe&nymi gar!ciami czerpi$ z do!wiadcze' i potencja&u tak zwanych centrów: organizuj$ cykliczne prezen-
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tacje przedstawie' uznanych polskich teatrów pod has&em Wielki Teatr
w Ma&ym Mie!cie, w&$czaj$ si% w festiwal „Malta” i zapraszaj$ do siebie
niektóre festiwalowe spektakle. Ale nie maj$ przy tym "adnych kompleksów i realizuj$ tak"e w&asne, oparte na lokalnym twórczym potencjale
przedsi%wzi%cia.
S$ przy tym uwa"nymi obserwatorami oraz beneficjentami zjawisk dotycz$cych nowych systemowych mo"liwo!ci w dzia&aniach kulturalnych.
Skwapliwie z nich korzystaj$, wyprzedzaj$c swoich konkurentów tak"e
z du"ych miast. Nale"y im tego wielkiego sukcesu szczerze gratulowa#,
mo"na go zazdro!ci#, ale jeszcze lepiej uczy# si% od tych kulturalnych lokalnych mistrzów, tym bardziej, "e nie kryj$ si% z tym, co zrobili. Pozostaje
tylko "ywi# nadziej%, "e zechc$ si% swoimi do!wiadczeniami podzieli#
z innymi miastami w Wielkopolsce.
Cennych inicjatyw jest w regionie oczywi!cie znacznie wi%cej. Podajemy
przyk&ad Jarocina jako najbardziej spektakularny i najbardziej rozpoznawalny poza w$skim kontekstem lokalnym. Jako taki, który dobitnie pokazuje, "e tak zwane artystyczne centrum naprawd% mo"e si% mie!ci# na tak
zwanej g&%bokiej prowincji. Przed wieloma laty bardzo obrazowym przyk&adem by&o zaistnienie w powszechnej artystycznej !wiadomo!ci spektaklu „Okna” Teatru Prób, prowadzonego przez polonist%, poet% i re"ysera
Jana Kaspra w Liceum Ogólnokszta&c$cym w W$growcu. Przedstawienie
zebra&o !wietne recenzje po premierze (na spektakle Teatru Prób przyje"d"ali wtedy recenzenci pozna'skich gazet) i zosta&o zaproszone do udzia&u
w dwóch festiwalach: nieistniej$cym ju" Off-Biennale oraz w „Malcie”.
Okaza&o si% jednak, "e spektakl jest tak integralnie wpisany w mury szko&y,
w której powsta&, i" „przenoszenie” go w inne miejsce pozbawi widzów
wielu istotnych sensów. Decyzj$ organizatorów obu festiwali to nie spektakl „pojecha&” wi%c na festiwal, ale festiwalowa publiczno!# uda&a si% specjalnymi autobusami, "eby „Okna” zobaczy# u ,ród&a. Takiego my!lenia
bardzo nam dzi! brakuje. Jego przejawem by& cho#by teatralny autokar,
który regularnie umo"liwia& widzom z Poznania udzia& w spektaklach Teatru im. Fredy w Gnie,nie. Od kilku miesi%cy nie kursuje na tej kulturalnej
trasie. A szkoda, bo to pomys& nie do likwidacji, ale do zwielokrotnienia
i szerokiego nag&o!nienia. Wiele lokalnych wydarze' mog&oby mie# znacznie szersze i bardziej ró"norodne grono odbiorców, gdyby o to odpowiednio zadba# – niekoniecznie dekretami, raczej wsparciem dla warto!ciowych
inicjatyw. Promocji i zdecydowanego wsparcia domagaj$ si% na pewno tak"e Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” we Wrze!ni,
w którym drzemie potencja& znacznie wi%kszy ni" ogólnopolski, a tak"e
jedyny w Polsce festiwal sztuki aktorskiej, czyli Kaliskie Spotkania Teatralne.
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PODSUMOWANIE
Poruszone powy"ej zagadnienia to oczywi!cie autorski wybór z tego
wszystkiego, co si% w Wielkopolsce dzieje. Nie sposób bowiem wymieni#
wszystkich warto!ciowych przedsi%wzi%#, odnotowa# wszystkich cennych
inicjatyw, które s$ tu podejmowane. Zdarza si% i tak, "e wiedza o niektórych z nich nie wychodzi poza w$skie grono organizatorów i nielicznych
uczestników, cho# zas&uguj$ na znacznie wi%cej. Wa"nym tematem w tym
kontek!cie wydaje si% nam tak"e wsparcie inicjatyw, które podejm$ si% informowania o wielkopolskich zjawiskach kulturalnych, relacjonowania ich,
recenzowania, staj$c si% platform$ do szerokiej, anga"uj$cej odbiorców kultury dyskusji na jej temat. Media zdaj$ si% o tej misji zapomina# lub te" wpisuj$ j$ zbyt ostentacyjnie w kontekst marketingowy, polityczny czy dora,nie newsowy, portale spo&eczno!ciowe nie s$ za! w stanie ca&kowicie ich
w tej materii zast$pi#. Bez informacji nawet najciekawsze pomys&y nie dotr$
do odbiorców. A bez odbiorców nie maj$ racji bytu.
W powy"ej szkicowanym fragmencie diagnozy zale"a&o nam przede
wszystkim na tym, "eby poda# przyk&ady takich zjawisk, które s$ dla Wielkopolski charakterystyczne, a do tego obecne w naszym kulturalnym "yciu
na wielu p&aszczyznach, wpisuj$c si% w szeroki kontekst: artystyczny i estetyczny, spo&eczny, edukacyjny, promocyjny oraz ekonomiczny. Które nie
tylko si% „odbywaj$”, ale maj$ tak"e moc generowania ciekawych, wa"nych, kreatywnych konsekwencji. Ta ich lista nie jest, rzecz jasna, pe&na
i zamkni%ta. A w jej otwarto!ci drzemie najwi%ksza si&a.

