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Ratusz, al. NMP 45 A
Galeria Dobrej Sztuki, al. NMP 47
Pawilon Wystawowy, Pawilon Etnograficzny, Muzeum Górnictwa Rud ¯elaza,
Park ks. Stanis³awa Staszica
Zagroda W³oœciañska, ul. 7 Kamienic 4
Galeria Malarstwa i RzeŸby XIX i 1. po³. XX wieku, ul. Katedralna 8
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poœwiatowskiej, ul. Jasnogórska 23
Rezerwat Archeologiczny, ul. £ukasiñskiego 20
Willa Genera³a /Centrum Promocji M³odych, Oœrodek Dokumentacji Dziejów Czêstochowy/, al. Wolnoœci 30
Godziny otwarcia obiektów Muzeum Czêstochowskiego w okresie zimowym
(paŸdziernik – maj) z wyj¹tkiem Willi Genera³a:
wtorek, czwartek, pi¹tek: 9.00-15.30, œroda: 11.00-17.30,
sobota, niedziela: 11.00-17.00, poniedzia³ek: nieczynne
Godziny otwarcia obiektów Muzeum Czêstochowskiego w okresie letnim
(czerwiec – wrzesieñ) z wyj¹tkiem Willi Genera³a:
wtorek, czwartek: 11.00-17.00, œroda, pi¹tek: 11.00-17.30,
sobota, niedziela: 11.00-18.00, poniedzia³ek: nieczynne
Godziny otwarcia Willa Genera³a:
poniedzia³ek, œroda i pi¹tek: 7.30-19.00, wtorek, czwartek: 7.30-15.30,
ostatnia sobota miesi¹ca: 11.00-17.00, niedziela: nieczynne
Ceny biletów wstêpu do obiektów:
normalny 8 z³, ulgowy 4 z³, rodzinny 10 z³
normalny na wystawy i wie¿ê 10 z³, ulgowy na wystawy i wie¿ê 6 z³
normalny na wie¿ê 3 z³, ulgowy na wie¿ê 2 z³
œroda – dzieñ bezp³atny (nie obowi¹zuje w Galerii Malarstwa i RzeŸby XIX i 1. po³. XX wieku)
Wejœcia na wystawy w Willi Genera³a s¹ bezp³atne.
Na wybrane wystawy ceny biletów ulegaj¹ zmianie.
W Muzeum Czêstochowskim mo¿na zakupiæ bilet jednodniowy upowa¿niaj¹cy do wejœcia
na prawie wszystkie wystawy. Bilet wa¿ny w dniu zakupu z paragonem fiskalnym.
Przewodnik: od wtorku do pi¹tku, po wczeœniejszym zg³oszeniu
(cena za oprowadzenie grupy do 25 osób – 15 z³).
Sekretariat i dyrekcja:
al. NMP 45 A
Dyrektor Muzeum Czêstochowskiego: Janusz Jadczyk
Redakcja biuletynu:
Dzia³ Edukacji i Wystaw: Monika Œwierczewska, Katarzyna Jezierska, Anna Paleczek-Szumlas
edukacja@muzeumczestochowa.pl
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Wystawy sta³e:

Ratusz
Dzieje Miasta Czêstochowy – sta³a wystawa historyczna
Czêstochowianie. Mieszkañcy miasta na fotografii w latach 1845 – 1918
Kweclich, Sêtowski, Michalik, Bulik.... – kolekcja obrazów
wspó³czesnych malarzy czêstochowskich
Spacer po dawnej i wspó³czesnej Czêstochowie – stare i nowe fotografie miasta
na wie¿y ratuszowej
Rezerwat Archeologiczny
Z mroku dziejów – kultura ³u¿ycka – cmentarzysko kultury ³u¿yckiej zachowane „in situ”

Galeria Dobrej Sztuki
Malarstwo Jerzego Pogorzelskiego
Wyniesione z magazynu... malarstwo i rzeŸba ludowa
ze zbiorów Muzeum Czêstochowskiego
Artyœci i rowery – wystawa wspó³organizowana z Fundacj¹ „Miasta dla Ludzi”
Zapomniane oblicza. Motyw twarzy na zabytkach archeologicznych
– wystawa wspó³organizowana z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu
(od 28.09.2012)
Zagroda W³oœciañska
Kultura ludowa okolic Czêstochowy
– wystawa ze zbiorów Muzeum Czêstochowskiego

Galeria Malarstwa i RzeŸby XIX i I po³. XX wieku
Sztuka okresu M³odej Polski
Sztuka Czêstochowy XIX i 1. po³owy XX wieku
Polska sztuka nowoczesna i awangardowa

Pawilon Wystawowy w Parku im. Stanis³awa Staszica
Wycinanki niezaplanowane. V Konkurs Sztuki Ludowej

Dom Poezji – Muzeum Haliny Poœwiatowskiej
Ekspozycja poœwiêcona ¿yciu i twórczoœci literackiej wybitnej
polskiej poetki

Rezerwat Archeologiczny
Wystawa upamiêtniaj¹ca 50-lecie badañ archeologicznych Muzeum Czêstochowskiego
w Czêstochowie – Rakowie

Muzeum Górnictwa Rud ¯elaza
Wystawa prezentuj¹ca historiê górnictwa rud ¿elaza

Galeria Malarstwa i RzeŸby XIX i I po³. XX wieku
zmiana ekspozycji

Wystawy czasowe:
Ratusz
Gabinet Wybitnych Czêstochowian
Piêkno królowa³o... Iwo Gall, artysta teatru
Monety NBP ze zbiorów Muzeum Czêstochowskiego
Gin¹ce zawody – wystawa ze zbiorów w³asnych
Gra – malarstwo Ma³gorzaty Stêpniak
Motywy muzyczne w sztuce medalierskiej – kolekcja Mieczys³awa Solarika
wystawa przygotowana z okazji 50-lecia
czêstochowskiego oddzia³u Polskiego Towarzystawa Numizmatycznego (od 20.10.2012)

Willa Genera³a
Tomasz Musia³. Performance intymny
Cz-arty – wernisa¿ wystawy fotografii i fotokast
Dominika Ritszela (od 06.10.12)
Jaros³aw Respondek (od 12.10.12)
Czytaj „Kolekcja" Natalii Wiœniewskiej (od 19.10.12)

Wakacje z przyrod¹ w Muzeum
Wakacje 2012 ju¿ za nami, w szko³ach zabrzmia³ pierwszy dzwonek,
a dla nas nadszed³ czas podsumowania akcji Lato w mieœcie 2012.
Dzia³ Przyrody Muzeum w tym roku zaproponowa³ trzy tematy zajêæ
warsztatowych, które obejmowa³y nastêpuj¹ce zagadnienia:
- ciekawostki z ¿ycia owadów,
-ptaki wokó³ nas oraz
- nietoperze – tajemnicze ssaki nocy.
Z naszej oferty, oprócz osób indywidualnych niejednokrotnie korzysta³y
rodziny z dzieæmi w przedziale wiekowym od 4-16 lat, które chêtnie poszerza³y
wiedzê o ptakach, ssakach i owadach.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³a zapewne mo¿liwoœæ zobaczenia „z bliska”
spreparowanych okazów ptaków, nietoperzy czy owadów przechowywanych
w Muzeum oraz okazja do zapoznania siê z warsztatem pracy przyrodnika.
Wszystkie ww. lekcje cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem, gdy¿ ka¿da
z nich podsumowywana by³a zajêciami praktycznymi, podczas których uczestnicy
wykonywali prace plastyczne, rozwi¹zywali krzy¿ówki, rebusy itp.
Ponadto 18 sierpnia zorganizowano rodzinne warsztaty przyrodniczoplastyczne po³¹czone z wyk³adem o ptakach naszego regionu.
Wszyscy z zainteresowaniem wys³uchali prelekcji, po czym na przygotowanych
stanowiskach dzieci wraz z rodzicami malowa³y wybrany przez siebie okaz
ptaka. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê okaz or³a przedniego przy
którym dzieci chêtnie robi³y sobie zdjêcia, zaœ na pracach czêsto pojawia³y siê
sowa uszata oraz dziêcio³ czarny.

Rodzinne warsztaty plastyczne
18.08.2012 r.
fot. E. Janik

Rodzinne warsztaty plastyczne 18.08.2012 r.
fot. E. Janik

Letnie miesi¹ce to równie¿ czas, kiedy w naszym Muzeum goœci³a wystawa
interaktywna Zabawy z nauk¹, Dzia³ Przyrody mia³ w niej swój niema³y udzia³ w osobie
prowadz¹cej zajêcia. Zagadnienia omawiane podczas zwiedzania ekspozycji dotyczy³y
fizyki, a w szczególnoœci zagadnieñ zwi¹zanych z magnetyzmem, elektrycznoœci¹
i hydrostatyk¹.
Tak wiêc dzieci pozostaj¹ce w naszym mieœcie w czasie letniego wypoczynku
mog³y znaleŸæ coœ interesuj¹cego dla siebie, aby ucz¹c siê, jednoczeœnie dobrze siê
bawiæ.
£¹cznie z oferty przyrodniczej w okresie wakacji skorzysta³o 146 osób, w tym
115 dzieci oraz 31 opiekunów.
Z zakoñczeniem wakacji w Muzeum nie koñcz¹ siê spotkania z przyrod¹, gdy¿
w naszej sta³ej ofercie lekcji muzealnych funkcjonuje piêtnaœcie tematów lekcji
z zakresu botaniki, zoologii czy paleontologii, nie zabrak³o tak¿e tematów
podejmuj¹cych tematykê ochrony œrodowiska czy ekologii. Wszystkie proponowane
przez nas zajêcia dostosowane zosta³y do kszta³cenia dzieci i m³odzie¿y
na poszczególnych szczeblach edukacji.
Wszystkie informacje na ten temat zajêæ zamieszczone zosta³y na stronie
internetowej naszej placówki.
Serdecznie zapraszamy
/El¿bieta Janik/

Motywy muzyczne w sztuce medalierskiej
Medale z kolekcji Mieczys³awa Solarika

Wystawa zorganizowna z okazji 50. rocznicy powstania Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego Oddzia³u im. dr. W³adys³awa Terleckiego
w Czêstochowie. Obchody Jubileuszu odbywaj¹ siê pod patronatem Prezydenta
Miasta Czêstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Otwarciu wystawy towarzyszy³a
sesja naukowa rozpoczynaj¹ca siê o godz. 10.00. Ze œrodków bud¿etu Gminy
Miasta Czêstochowy zosta³a wydana publikacja autorstwa znanego kolekcjonera
medali i monet, wieloletniego i zas³u¿onego cz³onka Towarzystwa Mieczys³awa
Solarika.
Rok 2012 w sposób szczególny przypomina o muzyce i jej twórcach w szeregu
wa¿nych rocznic. Niniejsza wystawa jest ho³dem z³o¿onycm takim kompozytorom
jak: Claude Debussy, Joseph Haydn, Stanis³aw Moniuszko, Jules Massenet, Nicolo
Paganini, Karol Szymanowski, Antonio Vivaldi.
Kolekcja numizmamtyczna i medalierska Mieczys³awa Solarika jest jedn¹
z nielicznych dotycz¹cych wy³¹cznie muzyki, a tak¿e jedn¹ z wiêkszych w kraju.
Poœwiêci³ jej tworzeniu kilkadziesi¹t lat swojego ¿ycia, wytrwale poszukuj¹c
kolejnych eksponatów i systematycznie uzupe³niaj¹c zbiory. Warto zauwa¿yæ, ¿e
zestaw medali w kolekcji nie jest dzie³em przypadku, lecz stanowi
wyselekcjonowany, o szerokich walorach artystycznych zbiór sztuki ma³ego reliefu
w postaci monet, medali lanych i bitych oraz plakiet autorstwa wybitnych artystów
naszej epoki.
Zbiór liczy kilkaset obiektów, najstarsze z nich pochodz¹ z lat 30. ubieg³ego stulecia.
Wartoœæ zbioru monet i medali Mieczys³awa Solarika mo¿na rozpatrywaæ w wielu
aspektach, pocz¹wszy od tematyki poszczególnych obiektów, ich autorów,
materia³ów, w jakich zosta³y utrwalone i w jakiej technice zrealizowane, po ich
walory artystyczne.
Tak wiêc mamy mo¿liwoœæ dowiedzieæ siê o licznych imprezach muzycznych,
konkursach, spektaklach teatralnych, jubileuszach osób, instytucji, o wydarzeniach
kulturalnych, z przesz³oœci, teraŸniejszoœci, poznaæ wizerunki kompozytorów,
wirtuozów, krytyków muzycznych, uwiecznionych na medalach.

W zbiorze Mieczys³awa Solarika wystêpuj¹ medale i monety pochodzenia rodzimego i obcego. W grupie medali autorstwa polskich artystów rzeŸbiarzy najczêœciej
pojawiaj¹ siê nazwiska takich twórców jak: Anna Jarnuszkiewicz, Jerzy Jarnuszkiewicz,
Józef Markiewicz-Nieszcz, Stanis³awa Sikora i in.
Inne kraje reprezentowane s¹ przez równie znanych i cenionych artystów, m.in.
wêgierskiego rzeŸbiarza Josefa Remenyi, W³och Mauro Baldessari, autora piêknego,
ekspresyjnego portretu Antonia Stradivari, a tak¿e fiñskiego medaliera
Wäinö Aaltonen. Nie brak te¿ w zbiorze Solarika niemieckiego rzeŸbiarza, dzia³aj¹cego
w pierwszej po³owie ubieg³ego stulecia Karla Goetza.
Wystawa dostêpna w Ratuszu od 20 paŸdziernika br. do koñca stycznia 2013.
w oparciu o wstêp Ewy Olszewskiej-Borys do katalogu wystawy „Motywy muzyczne w sztuce medalierskiej”

Wystawa „Artyœci i Rowery”
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Europejskim Tygodniem Zrównowa¿onego
Transportu (16-22 wrzeœnia 2012) po raz kolejny fundacja Miasta dla Ludzi wraz
z Muzeum Czêstochowskim i Oœrodkiem Kultury Filmowej w Czêstochowie, planuje
organizacjê kilku imprez zwi¹zanych z promocj¹ roweru jako indywidualnego œrodka
transportu w Czêstochowie. W tym roku fundacja chce przeprowadziæ dzia³ania pod
has³em „Kultura Rowerowa”, dlatego bêdzie bardzo kulturalnie.
Zaczynany 16 wrzeœnia od otwarcia wystawy malarstwa, grafiki i rzeŸby
pt. "Artyœci i Rowery", która bêdzie mia³a miejsce w Galerii Dobrej Sztuki. Muzeum
Czêstochowskie i Fundacja Miasta dla ludzi zaprosi³o do udzia³u w wystawie

Kolejn¹ kulturaln¹ atrakcj¹ bêdzie pokaz filmów rowerowych w Kinie „Iluzja”, który
odbêdzie siê 21 wrzeœnia o godz. 16.30 .
Czêstochowa jest pierwszym miastem w Polsce, które w ramach programu
"Kultura Rowerowa" poka¿e kilkanaœcie produkcji z kilku krajów. Czêœæ filmów udostêpnili
nam organizatorzy Miêdzynarodowego Festiwalu Filmów Rowerowych (ICFF) z Herne
w Niemczech, czêœæ to rodzima produkcja studentów Akademii Jana D³ugosza.
Wstêp na wszystkie filmy jest bezp³atny.
Program „Kultura rowerowa” zakoñczy siê 22 wrzeœnia parad¹ rowerow¹ Czewa Cycle
Chic czyli rowerow¹ elegancj¹, gdzie z Placu Biegañskiego rowerzyœci przejad¹ do Parku
Staszica na piknik w stylu koñca XIX wieku.

wybitnych artystów czêstochowskich znanych i cenionych w kraju i na œwiecie:
Jaros³awa Kweclicha, Bartosza Fr¹czka, Ma³gorzatê Stêpniak, Jacka £yd¿bê,
/ Agnieszka Ciuk, Joanna Pó³ka, Alex Kopia/

Jolantê Jastrz¹b, Roberta ¯yburê, Mariusza Chrz¹stka, Karola Bartona, Tomasza
Sêtowskiego. Wystawa „Artyœci i Rowery” jest niekonwencjonalnym spojrzenie na
problematykê komunikacji w miastach XXI wieku. G³os czêstochowskiej elity
artystycznej w dyskusji nad przysz³oœci¹ naszego miasta i w pewnym sensie nad
przysz³oœci¹ rozwoju tzw. cywilizacji zachodu w ogóle, opartej na niczym
niekontrolowanej i czêsto bezmyœlnej konsumpcji.
Przez ca³y Tydzieñ Europejskiego Zrównowa¿onego Transportu wstêp na wystawê
bêdzie bezp³atny. Kto przyjedzie rowerem do muzeum, przez ca³y czas trwania
wystawy, bêdzie móg³ wejœæ za darmo.

Szczegó³owy program na stronie:
http://www.facebook.com/#!/KulturaRowerowa

Wycinanki niezaplanowane...
W roku 2012 Muzeum Czêstochowskie po raz kolejny zorganizowa³o
Konkurs Sztuki Ludowej. Pi¹ta ju¿ edycja konkursu
poœwiêcona by³a
polskiej i ¿ydowskiej wycinance. Do Konkursu zosta³o zaproszonych
109 artystów, z których 51 nades³a³o swoje prace, w tym 2 z Izraela.
Nades³ano 340 prac, z których 275 zakwalifikowano do Konkursu.
Jury po dokonaniu oceny prac indywidualnych twórców, bior¹c pod uwagê
kryteria zgodnoœci z tradycj¹ regionu i wartoœæ artystyczn¹, wytypowa³o laureatów –
przyzna³o 4 pierwsze miejsca, 4 drugie miejsca i 9 trzecich miejsc.
1 wrzeœnia mia³o miejsce uroczyste og³oszenie wyników konkursu oraz wrêczenie
nagród. Jednoczeœnie odby³ siê wernisa¿ wystawy pokonkursowej, na której
zaprezentowano prace – te nagrodzone i nie tylko, w sumie ponad 160 wycinanek.
Wœród nich podziwiaæ mo¿na wycinanki z polskich regionów etnograficznych,
w których wci¹¿ ¿ywe s¹ tradycje wycinankarskie. Na wystawie znajduj¹ siê
tradycyjne wycinanki ³owickie, kurpiowskie, sieradzkie, kieleckie, rawskie,
opoczyñskie, sannickie oraz lubelskie. Druga czêœæ wystawy prezentuje wycinanki
¿ydowskie oraz inspiracje. Mo¿na na niej obejrzeæ tradycyjne ¿ydowskie Mizrachy,
wycinanki o charakterze religijnym, maj¹ce przypominaæ o modlitwie i wskazywaæ
modl¹cym kierunek Jerozolimy. Ciekawie prezentuj¹ siê piêkne wycinanki na
cienkiej skórze zwierzêcej, pokryte z³otem, wykonane przez artystkê z Izraela.
Wielu artystów przys³a³o na konkurs prace inspirowane wycinankami z ró¿nych
regionów. Stanowi¹ one ciekawy kontrast dla tych, które w ka¿dym detalu s¹ zgodne
z tradycj¹. Warte obejrzenia s¹ inspiracje kultur¹ ludow¹ okolic Krakowa,
m.in. krakowskim haftem, a tak¿e wycinanki inspirowane ³owickimi i sieradzkimi,
bêd¹ce ciekawym przyk³adem fantazji na temat tradycji.
Wystawê ogl¹daæ mo¿na do koñca grudnia w Pawilonie Wystawowym w Parku
im. Stanis³awa Staszica.
/ Joanna Pó³ka /

"Piêkno królowa³o... Iwo Gall, artysta teatru"
Otwarcie wystawy: 7 paŸdziernika 2012 (niedziela) godz. 17.00 wchodzi w program
uroczystoœci zwi¹zanych z obchodami 80-lecia objêcia przez Iwo Galla dyrekcji
Miejskiego Teatru Kameralnego w Czêstochowie, 85-lecia sta³ego zespo³u aktorskiego
w Czêstochowie wiêcej na: www.muzeumczestochowa.pl
Iwo Gall (1 IV1890 – 12 II 1959 Kraków) scenograf, re¿yser, pedagog, teoretyk sztuki
scenicznej, dyrektor teatrów.
By³ synem kompozytora Jana Galla i Marii z Wójcikiewiczów, w m³odoœci œpiewaczki.
W latach gimnazjalnych udziela³ siê w kabarecie Zielony Balonik, gdzie da³ siê poznaæ jako
uzdolniony rysownik. Ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych w Krakowie, gdzie uczy³ siê pod
kierunkiem m.in. Józefa Mehoffera. Nastêpnie kontynuowa³ studia w Berlinie i Wiedniu.
Podczas I wojny œwiatowej przebywa³ w Wiedniu i wspó³pracowa³ z tamtejszym Teatrem
Polskim, przygotowuj¹c m.in. scenografiê Hamleta W. Szekspira. W 1918 r. wróci³ do
Krakowa, gdzie wspó³pracowa³ z Teatrem im. Juliusza S³owackiego, projektuj¹c m.in.
kostiumy do Strasznych dzieci K.H. Rostworowskiego i scenografiê do Horsztyñskiego
J. S³owackiego. Tu pozna³ aktorkê Halinê Kacick¹, swoj¹ przysz³¹ ¿onê, która towarzyszy³a
mu wiernie do koñca jego pracy twórczej. W latach 1923-29 pracowa³ w Teatrze Reduta
(najpierw w Warszawie, od 1925 r. w Wilnie). Dla Reduty projektowa³ nie tylko scenografiê
do wielu przedstawieñ, ale tak¿e urz¹dzenia wnêtrza teatru, stroje robocze i czuwa³ nad
ca³okszta³tem spraw plastycznych. Najwa¿niejszymi osi¹gniêciami tego okresu by³y
kostiumy i kompozycje przestrzeni plenerowych przedstawieñ Wielkanocy wg Historyi
o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pañskim Miko³aja z Wilkowiecka oraz Ksiêcia
Niez³omnego Calderona – S³owackiego, które tak¿e wraz z J. Osterw¹ re¿yserowa³.
Przedstawienie to Reduta gra³a 12 lipca 1927 r. na jasnogórskich b³oniach, w obecnoœci
ponad piêciu tysiêcy widzów. Trzeba te¿ wymieniæ ekspresjonistyczn¹ scenografiê Snu F.
Kruszewskiej oraz dekoracje Wyzwolenia i Wesela St. Wyspiañskiego. To ostatnie
przedstawienie inscenizowa³ wraz z M. Limanowskim i J. Osterw¹. Pierwsz¹ jego
samodzieln¹ inscenizacj¹ byli Sêdziowie St. Wyspiañskiego (1927). Z Redut¹ Gall
wspó³pracowa³ do koñca jej istnienia. W latach 1929-31 kierowa³ Studiem Hebrajskim
w Wilnie, a dorywczo wspó³pracowa³ z Teatrem Jaskó³ka w Warszawie i z Teatrem
Wo³yñskim w £ucku. W tym okresie wyje¿d¿a³ za granicê dla pog³êbienia studiów
teatrologicznych, m.in. do Wiednia, Pragi, Berlina, Drezna i Pary¿a. W latach 1931-32
pracowa³ w warszawskim Teatrze Ateneum, gdzie przygotowa³ m.in. scenografiê Zemsty A.
Fredry, w 1932 inscenizowa³ w Teatrze im. ¯eromskiego. W 1932 obj¹³ pierwsz¹
samodzieln¹ dyrekcjê w teatrze w Czêstochowie. Czêstochowskim Teatrem Kameralnym
kierowa³ do 1935 r., nastêpnie, w sezonie 1935/36, Sto³ecznym Teatrem Powszechnym.
W latach 1936-38 by³ dyrektorem Teatru im. Bogus³awskiego w Kaliszu. Podczas II wojny
œwiatowej zorganizowa³ w 1941 w Warszawie tajne studio dramatyczne, które istnia³o do
wybuchu powstania (1 VIII 1944), a od kwietnia 1945 wznowi³o dzia³alnoœæ w Krakowie.
Od paŸdziernika 1946 r. Gall kierowa³ Teatrem Wybrze¿e. Jego inscenizacja Homera
i Orchidei T. Gajcego (1946) wywo³a³a zainteresowanie w ca³ym kraju. Jak wam siê podoba
(1947), wystawione na Konkursie Szekspirowskim, zaliczono do najciekawszych
przedstawieñ konkursowych i wyró¿niono dwiema nagrodami: zespo³ow¹ i za inscenizacjê.
Du¿e uznanie zdoby³a tak¿e inscenizacja Balladyny J. S³owackiego.

Nastêpnie Gall przeniós³ siê do £odzi, gdzie w latach 1949-52 kierowa³ Teatrem im. Stefana
Jaracza. Potem (do 1956 r.) by³ scenografem i re¿yserem Teatru M³odego Widza w Krakowie,
a w latach 1956-59 wspó³pracowa³ dorywczo z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie,
Teatrem Polskim w Bielsku-Bia³ej i innymi.
Jego scenografia odznacza³a siê prostot¹ i umiarem, chocia¿ nie by³a pozbawiona walorów
malarskich. Czêsto tworzy³ wielopoziomowe konstrukcje uwydatniaj¹ce grê aktora. Opowiada³
siê za teatrem aktora, a nie dekoratora.
Swoje pogl¹dy na temat teatru, a w szczególnoœci na zagadnienia architektury i plastyki
scenicznej, sformu³owa³ w ksi¹¿ce Budowniczy t³a scenicznego (Warszawa 1937), w której
przedstawi³ m.in. projekt nowoczesnego budynku teatralnego nazwanego przez siebie
ITEATREM, a tak¿e w pracy Scena „Bia³ej Œciany” (Warszawa 1970), skupionej g³ównie
na sztuce aktorskiej.
oprac. na podst. S³ownika biograficznego teatru polskiego 1765-1965, oprac. zespó³ pod red. Z Raszewskiego,
Warszawa 1973

Iwo Gall w Czêstochowie
Gall przyby³ do Czêstochowy, aby obj¹æ dyrekcjê Teatru Kameralnego w 1932 r. W
ma³ej sali bêd¹cego wówczas w budowie obiektu, gdzie mieœci siê obecnie
siedziba Teatru im. Adama Mickiewicza, stworzy³ wkrótce najlepszy teatr
prowincjonalny w Polsce, co potwierdzi³ historyczny Zjazd ZASP-u w 1936 r. Sta³
siê tak¿e czo³ow¹ postaci¹ w œrodowisku kulturalnym Czêstochowy. Anga¿owa³
siê w akcje charytatywne, organizowa³ tanie przedstawienia popularne dla
ubo¿szej publicznoœci, rozwija³ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ wœród dzieci i m³odzie¿y.
Na deskach czêstochowskiego teatru Gall wspó³pracowa³ z wieloma wybitnymi
aktorami: m.in. Halin¹ Gallow¹ czy Wac³awem Malinowskim, a tak¿e kszta³ci³
m³odych adeptów sztuki teatralnej, którzy póŸniej grali z powodzeniem w teatrach
warszawskich i filmach. By³ twórc¹ teatru artystycznego w Czêstochowie,
nawi¹zuj¹cego do jej tradycji misteryjnych, a tak¿e do dzia³añ redutowych. W jego
ówczesnych planach znalaz³a siê, niezrealizowana niestety, inscenizacja
plenerowa misteriów przed gmachem czêstochowskiej katedry.
W okresie swojej dyrekcji w Czêstochowie, Gall wyre¿yserowa³ zdecydowan¹
wiêkszoœæ przedstawieñ, a do wszystkich zaprojektowa³ scenografiê.
Zrealizowano wówczas 46 sztuk wspó³czesnych z repertuaru œwiatowego i
rodzimego oraz 16 utworów klasycznych. Zdo³a³ przy tym zapewniæ stan
równowagi pomiêdzy dzie³ami o wysokiej randze artystycznej, a tzw. literatur¹
u¿ytkow¹.
Dziêki Gallowi publicznoœæ Czêstochowy znalaz³a siê w krêgu oddzia³ywania
najnowszej polskiej literatury teatralnej. Premiery utworów PawlikowskiejJasnorzewskiej, Morozowicz-Szczepkowskiej, Szaniawskiego, Cwojdziñskiego
czy Winawera odbywa³y siê tu czêsto w kilka zaledwie miesiêcy po swoich
teatralnych debiutach. Wystawiono tak¿e 6 prapremier, z których warto wymieniæ:
Wielkiego Kuglarza (Sygna³y) E. Szelburg-Zarembiny i debiut dramaturgiczny
J. Zawieyskiego Cz³owiek jest niepotrzebny. Rangê artystyczn¹ utworów
podnosi³o znacznie: rzetelne aktorstwo, profesjonalne zaanga¿owanie ca³ego
zespo³u i przede wszystkim kunsztowna a zarazem pe³na prostoty scenografia.
Niektóre nabiera³y zreszt¹ dodatkowego znaczenia w konfrontacji z drastycznymi
problemami spo³ecznymi i politycznymi miêdzywojennej Czêstochowy. W dorobku
artystycznym Galla z tego okresu Adwent A. Strindberga i Sêdziowie
St. Wyspiañskiego zdaj¹ siê odgrywaæ szczególn¹ rolê. Inscenizacja Sêdziów
zosta³a wyró¿niona presti¿ow¹ nagrod¹, jak¹ Miejski Teatr Kameralny uzyska³
w Ogólnopolskim Konkursie Sztuk Wyspiañskiego.
oprac. na podst. Zbyszek Jêdrzejewski, Iwo Gall w Czêstochowie (1932-1935).
Spis przedstawieñ, [w:] "Prace Naukowe Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie",
z. X, Czêstochowa 2006

opracowanie tekstów: Katarzyna Ozimek

Na wystawie zobaczymy m.in prace m³odzieñcze Iwo Galla: zaproszenia do Zielonego
Balonika, rysunki satyryczne z lat 1911–12, dot. bie¿¹cych spraw Krakowa
zamieszczone w dwutygodniku „Abdera”, portrety jego ¿ony – aktorki Haliny Gallowej,
wykonane przez Galla w latach 20, pami¹tki redutowe oraz dokumentuj¹ce dzia³alnoœæ
Studia Hebrajskiego w Wilnie i Studium Dramatycznego w Krakowie, egzemplarz
re¿yserski sztuki Œwierszcz za kominem Charlesa Dickensa, a tak¿e publikacje
teoretyczne Galla i wizje architektury teatralnej.
Fotosy z przedstawieñ, dokumentuj¹ce jego dzia³ania plastyczne i inscenizacyjne na
przestrzeni kilku dekad, wzbogac¹ oryginalne projekty kostiumów i scenografii.
W¹tek czêstochowski bogato ilustruj¹ Ÿród³a z ówczesnej prasy, fotografie
z czêstochowskich przedstawieñ Galla, programy Miejskiego Teatru Kameralnego
w Czêstochowie z lat 1934/35 , podobizna programu Sêdziów i zdjêcia z tego¿
przedstawienia.
Instytucje zaanga¿owane w powstanie projektu i udostêpniaj¹ce zbiory:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa * Muzeum Narodowe w Krakowie * Biblioteka
Jagielloñska * Teatr im. Juliusza S³owackiego w Krakowie * Muzeum Teatralne
w Warszawie * Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie * Instytut
Sztuki Polskiej Akademii Nauk * Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk * Narodowe
Archiwum Cyfrowe * Muzeum Narodowe w Gdañsku * Teatr im Stefana Jaracza w £odzi *
Teatr Polski w Bielsku-Bia³ej * Biblioteka Publiczna im. dr. W³adys³awa Biegañskiego
w Czêstochowie * Archiwum Pañstwowe w Czêstochowie * Towarzystwo Literackie
im. Adama Mickiewicza w Czêstochowie * Teatr im. Adama Mickiewicza w Czêstochowie
* Muzeum Czêstochowskie
Realizacja ekspozycji
pomys³ i koncepcja: Zbyszek Jêdrzejewski * scenariusz: Zbyszek Jêdrzejewski,
Katarzyna Ozimek * kurator projektu: Katarzyna Ozimek

Wakacje w Multicentrum ZODIAK
Podczas tegorocznych wakacji dla dzieci i m³odzie¿y w Multicentrum w ramach
akcji „Lato w mieœcie” odbywa³y siê zajêcia z zakresu sztuki, techniki i nauki. Zajêcia
prowadzone by³y w blokach dwugodzinnych, ³¹cz¹cych elementy nauki
z
zabaw¹, tak, aby nasi m³odzi uczestnicy wykorzystali maksimum swoich
mo¿liwoœci
manualnych i dzieciêcej pomys³owoœci w krótkiej, bo 60-minutowej jednostce czasu. Na
nudê zatem nie by³o miejsca. Dyskusje dotycz¹ce realizowanego tematu czêsto
przeradza³y siê w artystyczne, dzieciêce narady.
Zajêcia inspirowane by³y kolorami têczy, które przybiera³y postaæ patronów spotkañ
z dzieæmi. Inspiracja kolorem mia³a kontynuacjê podczas drugiej czêœci zajêæ,
dotycz¹cym bloku multitechniki i multinauki. Tworzy³o to ci¹g chronologiczny zajêæ.
I tak na przyk³ad kolor czerwony na zajêciach multisztuki zainspirowa³ do wykonania
czerwonofigurowych malowide³ i rysunków na wazach greckich. Ten bardzo trudny
temat odwo³uj¹cy do sztuki antyku, obszernie omówiony w czêœci teoretycznej zajêæ,
zainicjowa³ powstanie bardzo ekspresyjnych i ciekawych plastycznie rysunków
mitologicznych bogów, boginek, herosów dosiadaj¹cych koni, powo¿¹cych
zaprzêgami, w otoczeniu antycznych meandrów, palmet i charakterystycznych dla tej
epoki ornamentów roœlinnych. Technika rysunku kredkami woskowymi na czarnym
kartonie wyciêtym na kszta³t greckiej wazy, da³a efekty, które zachwyci³y nie tylko
samych autorów prac, ale równie¿ ich rodziców i goœci odwiedzaj¹cych Multicentrum.
Najciekawsze prace czasowo by³y eksponowane na piêtrze, gdzie odbywa³y siê
zajêcia, obecnie do obejrzenia na stronie internetowej: www.multicentrum.pl

Kolor pomarañczowy sta³ siê inspiracj¹ dla projektu tkaniny zas³onowej do pokoju
dzieciêcego. Dzieci bior¹ce udzia³ w zajêciach, po krótkim wprowadzeniu, wykorzysta³y
programy graficzne, aby stworzyæ kompozycjê geometryczn¹, w tonacji pomarañczu.
Z kompozycji tej wybrany, najciekawszy fragment, zosta³ powielony, tworz¹c zupe³nie
odmienny w wyrazie plastycznym projekt tkaniny. Praca wymaga³a od dzieci nie tylko
pomys³owoœci, ale zdolnoœci manualnych w starannym dopasowaniu elementów
do siebie. Najciekawsze projekty mo¿na ogl¹daæ w galerii naszej strony internetowej.

fot. J. Cocyk

Przy piêknej pogodzie zajêcia z dzieæmi "wychodzi³y" poza budynek Multicentrum,
do parku, gdzie na trawie nasi milusiñscy robili akrobacje, graj¹c w twistera. Œmiechu
i radoœci nie by³o koñca, bo ka¿dy chcia³ wygraæ.
Wszystkie wakacyjne spotkania urozmaica³y warsztaty z klockami K’next, które pokaza³y,
¿e dzieciêca pomys³owoœæ nie ma koñca. Œwiadcz¹ o tym modele wielofunkcyjnych robotów,
aut, wiatraków, samolotów czy weso³e miasteczko pe³ne wielobarwnych karuzeli.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y tak¿e warsztaty naukowe. W laboratorium Multicentrum uczestnicy
zajêæ zg³êbiali tajniki energii wodnej i s³onecznej, mieli tak¿e okazjê zajrzeæ do elektrowni
wiatrowej oraz do wodnego m³yna. Ci bardziej ciekawscy mogli tak¿e sprawdziæ jak wygl¹da
erupcja wulkaniczna i przekonaæ siê dlaczego lataj¹ balony.
/Justyna Cocyk, Anna Paleczek-Szumlas/
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