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- CHYBA W KAZDYM Z NAS SIEDZI

ARTYSTA - MÓWI BARBARA BODZIONY,

HISTORYK SZTUKI. PROWADZILA

WARSZTATY Z KALIGRAFII DLA MLODZIEZY

Z PLOCKICH SZKÓL W RAMACH PROJEKTU

"BARDZO DOBRA COOLTURA".

-------------WARSZTATY DLA MLODZIEZY W PLOCKU -------------

nie Boga z czlowiekiem, cale piekno i wyzwanie
tego spotkania - opowiada rezyser spektaklu.

Warsztaty, teatr to czesc projektu "Bar
dzo Dobra Cooltura", którego koordynatorem
jest ks. Jacek Golebiowski, katechizujacy w III
LO. Jak tlumaczy, przygotowujac projekt, mu
sial sie uwaznie wsluchac w marzenia i pomysly
mlodych ludzi.

Inna inicjatywa w ramach "Cooltury"
jest dzialalnosc muzycznego zespolu "Highway
to heaven", który po raz pierwszy stanal na sce
nie teatralnej i takze uczestniczy w "Miriam".
Wyrózniaja go znakomite przygotowanie wo
kalne spiewajacych i bogato aranzowane utwo
ry: na gitary, klawisze, akordeon, het czy nieco
orientalne djembe i cajon.

W ramach projektu organizowany jest kon
kurs fotograficzny "Plock miastem bardzo dobrej
kultury"; dzialaja takze warsztaty pod tajemni
cza nazwa "Entuzjasci PDP".To juz zajecia dzien
nikarskie dla mlodziezy, która tak sama siebie
okresla: "jestesmy entuzjastami Prawdy, Dobra
i Piekna, i nie uwazamy tego za obciachowe".

Agnieszka Malecka

Okazalo sie, ze kaligrafia bardzo wdaga

Powyzej: "Miriam" w wykonaniu Teatru Trzedego

to opowiesc o dochowaniu wiemosd Bogu.

Spektaklowi towarzyszy niezwykla muzyka zydów

sefardyjskich

Wiecej o projekcie na stronie: www.cooltura.mlodzi.re.pl

ozdabiania i powstawaniu dawnych ksiazek 
kodeksów. Potem mozna bylo przejsc do prak
tyki. Kazdy z uczestników wykaligrafowal
wybrany przez siebie cytat oraz swoje imie.
Dopelnieniem tych cwiczen bylo ozdabianie
inicjalu. Jak zapewnia prowadzaca warsz
taty, nie potrzeba do tego wielkich talentów
plastycznych. Nie kazdy bedzie artysta w tej
dziedzinie, ale kazdy moze zrobic cos swojego
i wyjatkowego.

ROZMAITOSCIKULTURALNE

Gdy uczestnicy skryptorium uczyli sie sre
dniowiecznej uncjaly, dzialajaca juz ponad trzy
lata grupa Teatru Trzeciego cwiczyla sceny naj
nowszego spektaklu "Miriam". Przed nimi byl
wazny pokaz na przegladzie teatrów w Plocku.
- Nasz teatr ma wymiar ewangelizacyjny, skie
rowany jest do mlodziezy, ale nie tylko. Chcemy
tez mówic takim jezykiem, zeby dotrzec do obo
jetnych religijnie - wyjasnia rezyser spektaklu
Adam Loniewski z Lodzi.

- "Miriam" to opowiesc przede wszystkim
o Maryi, która jak kazda mloda kobieta miala
swoje pomysly na zycie, a jednak potrafila przy
jac to, co dal jej Bóg, i powiedziec "fiat". Nasza
opowiesc zaczyna sie w Nazarecie, a potem ja uni
wersalizujemy, by pokazac, ze jest caly czas ak
tualna. Staramy sie wydobyc ten ludzki wymiar
- nasz sw. Józef na przyklad lubi poezje, pisze
wiersze. Chcemy tez pokazac, czym jest spotka-

JEDNOSTKAELITARNA

Dlaczego skryptorium w Plocku? 1\1przed
wiekami zyli i dzialali benedyktyni, zakon, który
chyba jak zaden inny kojarzy sie z praca skryby.
Do udzialu w trwajacych trzy dni zajeciach zglo
silo sie 25 osób. W odróznieniu od sredniowiecz
nych skryptoriów, w tym gronie przewazaly
dziewczeta.

- Mysle, ze do kaligrafii przyciaga ludzi po
szukiwanie piekna, bo swiat wokól nas stal sie
troche byle jaki. Natomiast w rekopisach i minia
turach dostrzegaja precyzje, harmonie, piekno,
do których jakos tesknia. Druga sprawa to fakt,
ze sama czynnosc kaligrafowania wymaga du
zego skupienia. Jest to zajecie dla ludzi, którzy
sa z natury spokojni, ale i dla takich, którzy
chca sie wyciszyc - wyjasnia w rozmowie z GN
prowadzaca warsztaty Barbara Bodziony, histo
ryk sztuki z Krakowa. Kilka lat temu ukonczyla
Wyzszy Europejski Instytut Iluminacji i Manu
skryptów w Anders we Francji i jest dyplomo
wanym iluminatorem.

Jest tez jeszcze jeden wazny powód zaintere
sowania. Kaligrafia - jak przypomina pani Bar
bara - jest sztuka pieknego, ozdobnego pisania.
Dlawiekszosci ludzi jest umiejetnoscia osiagalna,
a jednoczesnie moze byc elitarna. Czy mlodziez
z Plocka poczula wyjatkowosc tej sztuki?

- To bylo cos zupelnie nowego, z czym
nie mialo sie do czynienia wczesniej. Gdyby byly
organizowane nastepne takie warsztaty, zapisala
bym sie na nie - mówi Karolina Chlewinska z III
LO,jedna z uczestniczek.

Podczas zajec Barbara Bodziony opowiada
la o przyborach pismienniczych, stylu pisania,

Jak odciagnac mlodych ludzi od pozerajacegoczas komputera i internetu, gdzie ukierunko
wac ich potencjal i sile? Dzieki dofinansowaniu
z Urzedu Miasta Plocka, Fundacja "Studnia" za
prosila mlodziez szkól do udzialu w kilku dzia
laniach twórczych, w ramach jednego projektu,
który trwa od marca do konca roku. Niedawno
w III LOzorganizowano "Skryptorium Plockie"
czyli warsztaty z kaligrafii i iluminatorstwa.
W tym samym czasie i w tym samym gmachu
mozna bylo podejrzec próbe generalna Teatru
Trzeciego, który konczyl prace nad spektaklem
"Miriam".

Skrybowie, muzycy i entuzjasci
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