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Jacek Dehnel przyjechał do Lublina wczoraj w po-

dwójnej roli: jako literat oraz jako kolekcjoner fotogra-

fii. Spotkanie z artystą odbyło się więc w dwóch czę-

ściach. Pierwsza była poświęcona wernisażowi wysta-

wy w „Galerii NN”, zatytułowanej „Dagero, ambro, 

ferro – różne typy z kolekcji Jacka Dehnela”. Na wy-

stawie można zobaczyć głównie zdjęcia portretowe 

z przełomu wieku XIX i XX, wykonane kunsztownie 

trzema technikami fotograficznymi: dagerotypią, am-

brotypią i ferrotypią. Oprócz tego godne podziwu są 

żywiczne lub drewniane pudełka oprawione skórą.  

Muszę przyznać, że z całego mojego zbioru zdjęć, tylko 

niektóre są dla mnie szczególne i interesujące. To co, 

przykuwa moją uwagę to czasem charakterystyczna 

twarz, niezauważalny gest lub specyficzna poza – mó-

wił Dehnel. Fotografie przybyły do pisarza drogą lotni-

czą albo morską, ponieważ większość z nich pochodzi 

z Ameryki bądź Wielkiej Brytanii. Nie znam historii 

powstania tych zdjęć, ani historii postaci znajdujących 

się na nich. Czasem, gdzieś na odwrocie widnieje na-

zwisko lub data – dodaje. Kuratorem wystawy jest 

Marcin Sudziński. Fotografie można oglądać do 18 

czerwca. 

Po wernisażu, w klubie festiwalowym Hades-Szeroka, 

odbyło się spotkanie autorskie z Jackiem Dehnelem, 

prowadzone przez Barbarę Wybacz. W głównej mierze 

poświęcone było książce Fotoplastikon, będącej zbio-

rem stu fotografii i dopisanych do nich historii, minie-

sejów. Na bazie przytoczonych przez samego autora jej 

fragmentów, publiczność mogła wydobyć te aspekty 

fotografii, które w szczególności interesują Dehnela. 

Pisarz próbuje zdemaskować kłamliwe obrazy postaci 

fotografowanych, dojść do prawdy, ukrywanej za ma-

ską kostiumu, pozorowanego tła, wyidealizowanych 

mebli, posegregowanych książek. Autor wydobywa 

uderzające elementy tamtej epoki, dla tamtych ludzi 

przezroczyste i po prostu odwzorowujące świat. Intere-

sują mnie zdjęcia, w których pojawiają się jakieś 

Wywiad z organizatorami 

„pęknięcia”, gdy coś się nie zgadza. Znaczenie ma cho-

ciażby ślad po pinezce, czy specyficzne zetknięcie głów. 

Dehnel przyznał, że nie wszystkie zdjęcia potrafi zinter-

pretować. Są to zazwyczaj obrazy zwłok, pieców krema-

toryjnych z obozów koncentracyjnych. Jest w nich obec-

ny wewnętrzny dramat i patos. Wszelkie słowa są tu 

zbędne – mówi. 

Pisarz pracuje powoli nad drugą częścią Fotoplastikonu. 

Jednak jak sam przyznał, aktualną uwagę zajmuje mu 

album policyjny z lat przedwojennych. Znajdują się 

w nim setki zdjęć, przedstawiających portrety aresztowa-

nych, złodziei, osób zaginionych, zmarłych, ale też na-

rzędzia zbrodni, jak siekiery, czy sprzęt do podrabiania 

monet. 

Jacek Dehnel zakwalifikował siebie do takiego typu ko-

lekcjonera, który zbiera wszystko po trochu. Nie mam 

żadnego systemu. Koncentruję obrazy wokół ciekawości, 

nietypowości. Interesuje mnie badanie granic dziwności 

świata – dodał na zakończenie. 

Gabriela Bogaczyk 

 

Różne typy Dehnela 
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Majówka Filarecka, czyli licealiści dla miasta 

w pierwszy dzień Miasta Poezji 

Po raz czwarty aktywna i utalentowana młodzież 

z II LO im. Hetmana J. Zamoyskiego zorganizowała 

„Majówkę Filarecką”, wydarzenie dla uczczenia wpły-

wu poezji i prozy romantycznej na polską literaturę 

i historię. Dzięki akcjom, które pokazują w innym świe-

tle wartości polskiego romantyzmu przenosimy się 

o kilkaset lat wstecz, by w skupieniu wsłuchać się 

w dźwięk wierszy i ballad z tego okresu. 

W tym roku do działań happeningowych włączyły się ze 

swoim spektaklem słowno-muzycznym gimnazjaliści 

z lubelskiej „dziewiątki”. Pod czujnym okiem poloni-

stek z obydwu szkół, a zwłaszcza dzięki pomysłowości 

„sorki” Anny Łukaszczyk korowód wyruszył z murów 

szkoły na ul. Ogrodowej i dotarł w rytmie poloneza na 

Plac Litewski.  

Uczniowie przebrani w meloniki i fraki, uczennice 

w zwiewnym sukienkach i wiankach prezentowali swoje 

talenty na drewnianej scenie rozstawionej w centrum 

miasta. Pojawiły się m.in. teksty C. K. Norwida 

i A. Mickiewicza, szczególnie jego trzecia część 

„Dziadów”. Całość zwieńczył występ zespołu muzycz-

nego „Zjednoczone siły muzyczne Zamoya” z piosenką 

„Baranek”. 

W tej akcji uczestniczy połowa szkoły - tłumaczy lice-

alistka Basia Kozik. Wychodzimy z liceum i przez 

ul. Armii Krajowej, później 3-go Maja docieramy całym, 

zwartym tłumem na Plac Litewski. Przechodnie z zadzi-

wieniem spoglądają na nas, bo rzadko zdarza się, by 

młodzież była tak chętna do publicznych wystąpień, 

a szczególnie przebierania się w stroje z epoki. Przygo-

towania trwają miesiąc i chodzi szczególnie o to, aby 

zgrać ludzi, ustalić kolejność, dopilnować znajomości 

tekstów. W końcu wszystko bazuje na recytacji, na sło-

wie, a płynność w jego przekazie jest istotnym elemen-

tem powodzenia całego występu. 

W swoim przemówieniu, tuż przed końcem „Majówki” 

dyrektor szkoły wyraził wdzięczność dla grona pedago-

gicznego, szczególnie nauczycieli języka polskiego. Po-

dziękował także za obecność Lubelskiemu Kuratorowi 

Oświaty Krzysztofowi Babiszowi. Nie zabrakło cie-

płych słów w stronę uczniów: Na nich zawsze możemy 

liczyć - powiedział dyrektor.  

To cykliczne wydarzenie jest kierowane głównie do 

mieszkańców miasta, by na bieżąco udowadniać, że po-

ezja i proza polska, a szczególnie romantyczna, czyli w 

pospolitym rozumieniu „trudna w odbiorze” są wciąż 

żywe. Zaś młodzież – chętna by ją czytać i przedstawiać 

na scenie. 

Ewelina Jurasz 
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"Dagny. Brecht. Księżniczka Żebraków" - 

monodram w wykonaniu Dagny Cipory 

Poezję można czytać, śpiewać, jeść i wystawiać. 

Wczoraj w ramach Teatru Poezji mogliśmy oglą-

dać monodram Dagny Cipory „Dagny. Brecht. 

Księżniczka Żebraków”. Przedstawienie to opo-

wieść o skomplikowanych relacjach międzypł-

ciowych i tych wewnątrz każdego człowieka. 

Swoją premierę miało 13 marca tego roku. 

W Sali Czarnej Ośrodka Brama Grodzka „Teatr 

NN” ze swoim monodramem wystąpiła Dagny 

Cipora- studentka IV roku PWST im. L. Schille-

ra w Łodzi. Inspiracją dla projektu stała się twór-

czość Bertolda Brechta. Nawiązanie do Brechta 

widoczne jest już w tytule monodramu, chociaż 

można go właściwie nazwać „trójdramem”, bo 

aktorka mówi nim słowami Brechta i jego posta-

ci z „Opery za trzy grosze”. Spektakl jest kompi-

lacją songów, liryków i dzienników dramaturga 

w elektronicznej aranżacji Marcina Powalskiego. 

Teksty szepcze, krzyczy, śpiewa Dagny Cipora. 

Zaczyna się niepozornie - pusta scena i łabędź 

z zakrytą twarzą. Po chwili się przeobraża, zrzu-

ca maskę z twarzy i przemienia się w... kobietę. 

Za chwilę wkłada metalowy stelaż o kształcie 

spódnicy i wyśpiewuje o mężczyznach, których 

ona unieszczęśliwiła i tych, którzy ją upokorzyli. 

Agata Chwedoruk 

 

 

Majówka Filarecka  Teatr Poezji 
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„Tygodnie wycinania, setki litrów taśmy, kilometry 

taśmy, całe dni prób teatralnych” - tak o przygotowa-

niach do happeningu Verba iacta est pisali organizato-

rzy. Szaleńcy z Fundacji Teatrikon opanowali wczoraj 

Plac Litewski zapraszając do wspólnej zabawy ze sło-

wem. 

18 kolorowych klocków z różnymi słowami można 

było dowolnie układać w zdania. Zadaniem czterooso-

bowej grupy było natomiast odegranie scenki ilustru-

jącej powstały zwrot. Widownia wybija rytm stojące-

mu na nocniku poecie, gołąb na wsi czuje symbolicz-

nie falującego delfina – mimo absurdu tych wyrażeń, 

happenerzy świetnie dali sobie radę z postawionym 

zadaniem. Byli odpowiednio przygotowani – dlatego 

kąpiel w fontannie wcale nie była dla jednego z nich 

straszna. Potem nadeszła kolej na słowne improwiza-

cje: Był smutek i radość na nocniku, Falującego chi-

rurga usta grają - to efekty bogatej fantazji osób, któ-

re włączyły się do słownej gry. Akcja budziła całkiem 

spore zainteresowanie osób przechodzących w okoli-

cach Placu albo siedzących na ławkach. Tym bardziej,  

3 Klocki poezji - Verba iacta est  

 

że tuż obok stał zwracający uwagę żółty trolejbus Mia-

sta Poezji.  

Klocki poetyckie, stworzone zostały przez członków 

grupy artystycznej Fundacji Teatrikon oraz młodzież 

z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 we współpracy 

z Centrum Arteterapii i Ruchem Nieprzetartego Szlaku. 

Opiekę artystyczną nad akcją objęła Joanna Belzyt, 

prowadząca  w ramach fundacji teatr o nazwie Teatr 

Ikon. 

Kto ma ochotę na dalszą zabawę ze słowem – zaprasza-

my codziennie na Plac Litewski od godziny 16, by uło-

żyć własne zdanie/wiersz/frazę/sentencję/abstrakcję. 

Polecamy udział w konkursie Fundacji Teatrikon! Aby 

wziąć w nim udział należy stworzyć z klocków swoją 

frazę, sfotografować i przesłać zdjęcie na adres: funda-

cja@teatrikon.org.pl. Dla autorów najlepszych wariacji 

słownych przewidziane są atrakcyjne upominki związa-

ne z Miastem Poezji! A więc: WYRAŹ SIĘ! 

 

Wioleta Rybak 

Klocki poetyckie na Placu Litewskim, fot. Aleksandra Kundzia 
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Przechadzając się ulicami Lublina nie sposób nie zauważyć, że nasze miasto stało się 

Miastem Poezji. Na każdym kroku poezja zostawia swoje ślady, np. na Placu Litewskim 

spotkacie Trolejbus Poezji. Każdy może do niego wsiąść i przeczytać wybrany przez sie-

bie wiersz. Zapraszamy!!!! 

MIASTO POEZJI RZĄDZI MIASTEM! 

Nie musicie wychodzić na ulice, by wiedzieć co się dzieje na Mieście Poezji. Festiwal obecny 

jest także w internecie: 

www.miastopoezji.pl 

www.facebook.com/miasto.poezji 

www.twitter.com/MiastoPoezji 

 

Wszystkie wydania GAZETY MIASTA POEZJI dostępne są także do pobrania na Wasz komputer! 

Trolejbus  na Placu Litewskim, fot. Aleksandra Kundzia 


