Kultura na szlaku

KONCERT CHARYTATYWNY
BRACI TEOFILOVIC
Wystawa malarstwa i rzeźby
„Moje sacrum, mój byt”

***
Transcendując wiele granic, niekiedy czas i przestrzeń od 20 lat
urzeczywistniamy ideę „Kultura na płotach”, obecnie „Kultura na szlaku”,
docierając z kulturą i sztuką do miejscowości, wiosek oddalonych od
cywilizacji, nierzadko zapomnianych i zaniedbanych przez współczesnego
człowieka (Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Gruzja, Polska).
Istotę tej idei nie stanowią wygodne fotele, olbrzymi nakład ﬁnansowy czy
wysoka medialność. Istotę tej idei stanowi człowiek osamotniony w swej
egzystencji.
Sama idea zrodziła się z naturalnej potrzeby rozwoju świadomości,
kształtowania się hierarchii wartości i humanizmu, pamiętając o tych, którzy
nie mogą w pełni uczestniczyć w bogactwie życia na płaszczyźnie
aksjologicznej i estetycznej.
Kultura na szlaku, to spotkanie człowieka z człowiekiem w człowieku, jego
światem wartości, sensem i istotą.
Tak rodzi się inspiracja ku podejmowaniu idealistycznych postaw w życiu
codziennym.
Marek Pantuła
autor idei
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Kultura na szlaku
KONCERT CHARYTATYWNY
BRACI TEOFILOVIC
Wystawa malarstwa i rzeźby
„Moje sacrum, mój byt”
PROGRAM
PRZEMYSKIE CENTRUM KULTURY I NAUKI ZAMEK
Galeria Zamek
27 maja 2022 r. /piątek/ godz. 19.00
Wernisaż malarstwa i rzeźby
* Bolek Majerik /Rumunia/ Inicjator wystawy - rzeźba
* Stanisław Franciszek Jaworek „Czerkis” /Polska/ - malarstwo
* Jerzy Jankowski /Polska/ - linoryt
* Magdalena Boroń /Polska/ - malarstwo
* Małgorzata Dawidiuk /Polska/ - ikona
* Dorota Mathiasz-Bartula /Polska/ - ikona
Mateusz Pieniążek, pianino, wokal
Andrzej Rusinowski, kontrabas
godz. 20.30
Dziedziniec Zamku
suport: Piotr Rogala „Rogalik”
Katarzyna i Anna Chomycz, lira korbowa, śpiew
BRACIA TEOFILOVIC /Serbia/ - Pieśni Bałkańskie
Wstęp wolny
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GMINNE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII w Cisnej
28 maja /sobota/
BIESZCZADY DZIECIOM UKRAINY
Bieszczadzka Kolejka Leśna, Majdan/k Cisnej
godz. 9.30-14.30 Bieszczadzkie Koncerty Bardów
Symultana szachowa: Hubert Janzer
Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej
Cisna godz. 19.00
BRACIA TEOFILOVIC /Serbia/ - Pieśni Bałkańskie
STODOŁA NIEODKRYTEGO PIĘKNA
Żerdenka k/Baligrodu
Agroturystyka „Ropuszy Dwór”
29 maja /niedziela/ godz. 18.00
W programie:
Katarzyna i Anna Chomycz, lira korbowa, śpiew
dr hab. Małgorzata Zarębińska, pianino z duszą
Zapraszamy artystów, którzy chcą zagrać na pianinie z duszą,
w Stodole pełnej tajemnic dla dzieci Ukrainy
Wstęp wolny
Organizator
Fundacja Humana Mundi z Przemyśla
Współorganizator
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu
Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej

4

Kapituła Honorowa:
prof. dr Janusz Smaza
prof. dr Lech Szajdak
dr hab. Małgorzata Zarębińska
Tomasz Grzywaczewski - pisarz, dziennikarz, podróżnik
Kaja Grzywaczewska - podróżnik
Joanna Pawlik - lekarz Humanitarnej Akcji Medycznej w Mołdawii
Paweł Kowal - lekarz Humanitarnej Akcji Medycznej w Mołdawii
Andrzej Osiniak - Przyjaciel Polonii na Wschodzie
Marek Sroka - Prywatny przedsiębiorca
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Rynek Bratt”

Koncert Charytatywny Braci Teoﬁlovic
oraz wystawa malarstwa i rzeźby artystów z Polski, Rumunii i Serbii,
to idea realizowana na rzecz rozwoju dzieci z Ukrainy.
Celem Akcji jest zebranie środków ﬁnansowych na organizację dziecięcego
Obozu Edukacyjnego o proﬁlu artystycznym, w Bieszczadach
(czerwiec 2022).
Do akcji przyłączył się „Bazarek dla Polaków na Wschodzie”
jako grupa na Facebooku założona i prowadzona przez redaktor TVP 3 Rzeszów
Panią Annę Tomczyk. Grupa ta poprzez licytację prowadzonych przedmiotów
zbiera fundusze na powyższy cel.
Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszej idei.

Fundacja Humana Mundi
Konto bankowe: 36 1140 2004 0000 3802 7989 6606
z dopiskiem „Dzieci Ukrainy Obóz”
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Uczestnicy
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Bracia

Ratko Teoﬁlović
i Radiša Teoﬁlović
/Serbia/
Ratko i Radiša Teoﬁlović urodzili się
w Čačak w Serbii.
Zaczęli śpiewać w 1983 roku jako
członkowie chóru miejskiego. Po
ośmiu latach spędzonych w chórze
i nagłej śmierci dyrygenta Predraga
Perunicica, który wprowadził ich
w świat muzyki, zaczęli badać
dawne płyty muzyczne oraz
muzyczne dziedzictwo Serbii
i Bałkanów. Interpretują tradycyjne
dziedzictwo muzyczne i poetyckie
z autentycznym, a cappella, który
staje się ich znakiem
rozpoznawczym i słusznie klasyﬁkuje
ich jako unikalne zjawisko muzyczne
w Europie.
Wielu wybitnych krytyków i artystów uznało Teoﬁlović za najcenniejszy muzyczny
fenomen ówczesnej Serbii, Bałkanów. Dowodzą, że śpiew ludowy nie jest fetyszem
ani reliktem, ale nieustannym liturgicznym ruchem ducha
w czasie (Emilija Radmilović).
Zaśpiewali wiele koncertów w Europie, Japonii, Ameryce Północnej. Występowali
w najważniejszych salach koncertowych na świecie, takich jak Kennedy Center
(Waszyngton), Hall of Honor Parlamentu Kanady (Ottawa), Franciszka Liszta,
Czajkowskiego (Moskwa), Vienna Konzerthaus - Mozartsaal (Wiedeń).
„Głosy stulecia”, „ikony artystyczne”, to tylko niektóre tytuły i wrażenia
międzynarodowych dziennikarzy.
W ekstazie śpiewu potraﬁą przenieść w inny wymiar egzystencji. „Teoﬁlovic
wybierają w sztuce to, czego inni nie wydają się potrzebować. Kiedy śpiewają suma
emocji przewyższa samą przyczynę utworu”.
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Bracia Teoﬁlović
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Magdalena Boroń
/Polska/
Artystka malarka, hipolog, trener jazdy konnej, (ur. 1969 w Krakowie)
ukończyła Akademię Sztuk Pięknych Wydział Malarstwa w Krakowie.
Malarstwo jest dla niej sposobem na wyrażanie swoich stanów emocjonalnych i duchowych.
Zawsze było i jest niejako ucieczką w duchowy świat doznań. Poprzez sztukę dociera do
najgłębszych zakątków świadomego bytu, jestestwa „ myślę więc jestem” i wątpię więc
jestem. Wyraża swoje emocje zarówno te dotkliwe, bolesne, jak i nostalgiczne, radosne,
jasne w tęsknocie za dobrem, rajem utraconym.
W jej życiu współistnieją dwie pasje: sztuka i konie.

Wernisaż malarstwa,Stodoła Nieodkrytego Piękna, Żerdenka, maj 20221
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Stdoła Nieodkrytego Piękna

Tryptyk, obraz olejny Drzewo dobra i zła, czerwiec 2020
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Ikona Cieni, Chyżynka w idei Kultura na szlaku, luty 2021

Małgorzata Dawidiuk
/Polska/
Urodziła się w 1967 r. w Wisznicach na Podlasiu.
Studiowała w latach 1988 – 1994 na Akademii Sztuk Pięknych im. I. E. Repina
w Petersburgu na Wydziale Malarstwa i Konserwacji - specjalizacja ikona.
Obecnie prowadzi pracownię konserwatorsko-artystyczną „IKOS”.
Jest twórcą wielu dzieł sakralnych w postaci ikon, ikonostasów, polichromii. Ikony
znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych w Polsce i za granicą,
m.in. w Kanadzie, Rosji, Stanach Zjednoczonych. Nowe obrazy Małgorzaty - budowane
ze szczątków ikon i cerkwi, szepczą też o naszym lokalnym ikonoklazmie. Dzisiaj
strzaskane, niegdyś poświęcone deski noszą w sobie cień sakralności, dostrzeżony
i wydobywany wstrzemięźliwą plastyczną ingerencją.”
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Ikona Cieni
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Dorota Mathiasz-Bartula
/Polska/
Absolwentka Liceum Plastycznego w Krakowie.
Przez trzy lata uczęszczałam na Kurs Ikonograﬁczny do Cerkwi Prawosławnej
w Krakowie, który prowadziła prawosławna ikonograﬁa.
Przez następne lata, aż do dzisiaj doskonalę i zgłębiam ikonę pod kierunkiem
Anny Geldon. Malowane przeze mnie ikony, są w pełni kanoniczne zgodne
z Soborem II Nicejskim.

13

Ikona
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Linoryt, marzec 2021

Jerzy Jankowski
/Polska/
Urodził się w 1957 roku w Zamiechowie. Studia ukończył w Instytucie Wychowania
Artystycznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie w pracowni rzeźby
Bogumiła Zagajewskiego.
Główną jego pasją jest rzeźba i ma na tym polu szereg osiągnięć: tablice pamiątkowe,
płaskorzeźby, rzeźby pełne, małe formy.
Artysta uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą, min. w Argentynie,
Belgii, Hiszpanii, Kanadzie, Meksyku, Włoszech. Zdobył szereg nagród i wyróżnień.
Założył dziecięce kółka plastyczne (w 1986 roku w SP Dobkowicach i w 1997 roku
w Łowcach). Jego wychowankowie zaczęli zdobywać laury na wystawach w kraju,
Europie oraz pozostałych kontynentach.
Artysta uprawia też sztukę Street Art, która znalazła swoje miejsce w wielu projektach
międzynarodowych, (Serbia, Rumunia, Ukraina, Mołdawia, Naddniestrze, Litwa ,
Polska), a ostatnio w Alpach Rodniańskich na szczycie góry Pietrosul 2300 m. n.p.m.
w Rumunii w projekcie „Kultura na szlaku”.
„…Używając kolorów skupiam się na relatywizmie barwnym”
Jerzy Jankowski
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Rzeźba, C.K.Norwid w idei Kultura na szlaku

Street Art w idei Dobra i Pokoju, Belgrad 2019
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„Wrzuciłem słowo do pieca,
by został jedynie duch słowa”
Bolek Majerik

Bolek Majerik
/Rumunia/
Urodził się i mieszka w Pleszy, polskiej wiosce
położonej na Bukowinie Rumuńskiej. Ukończył
4 letni staż artystyczny na wydziale Rzeźby na
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Otrzymał główną Nagrodę
w Międzynarodowym Konkursie Poezji
w 2001 roku. Ukazały się cztery tomiki wierszy.
Na ASP w Poznaniu otrzymał Nagrodę
Rektora za swoją rzeźbę w drewnie „Anioły”.
W ekspresji swojego bytu, podarował
bezinteresownie swoją pracę: „Droga Krzyżowa”
w płaskorzeźbach, jako dorobek swojego życia
dla Kościoła Rzymsko Katolickiego w Bielcach
(Mołdawia). Jego prace znajdują się w wielu
świątyniach Europy Środkowo-Wschodniej.
Unikalne reliefy skalne na Skale Jastrzębiej,
znajdujące się powyżej Pleszy, budzą
nadal wielki podziw i zdumienie. Artysta posiada
w swoich prywatnych zbiorach miedzy innymi:
Stacje Różańca Świętego, cykl Aniołów
z inspiracji św.Tomasza z Akwinu, wielkich
przywódców duchowych i historycznych,
płaskorzeźby biblijne oraz prace o charakterze
abstrakcyjnej.
Relief skalny, wieś Plesza,
Bukowina Rumuńska, styczeń 2020
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Pracownia rzeźby Anioły 2017

Anioły 2005

18

Stanisław Franciszek Jaworek „Czerkiz”
/Polska/
Artysta malarz. Urodził się 5 lutego 1962 r. w Uhercach Mineralnych w Bieszczadach.
Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w sielance wiejskiej, która sprawiła, że algorytm
matki ziemi odbił się głęboką wrażliwością na piękno przyrody i przywiązanie do
bieszczadzkiej ziemi. Meandry życia bardzo wcześniej sprawiły, iż młody chętny przygody
artysta opuścił rodzinne strony w celu kształcenia się w rzemiośle i sztuce. Przez jakiś czas
malował w Sztokholmie, później Rzymie, gdzie spędził wiele lat, nieustannie doskonaląc
swój warsztat, a ostatnie lata w Londynie. Artysta poznał stare receptury przygotowania farb
i do chwili obecnej sam uciera pigmenty.
Artysta należy do Związku Artystów Malarzy i Graﬁków w Rzeszowie.
Aktualnie mieszka i tworzy w rodzinnej wiosce Uherce Mineralne.
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Mateusz Pieniążek
/Polska/
Doktor nauk humanistycznych, bard, poeta i prozaik.
Twórca muzyki i słów do wielu współczesnych pastorałek, śpiewogier i krotochwil.
Jego wiersze tłumaczone były na języki: litewski, włoski, angielski, ukraiński, rumuński,
gruziński. Autor libretta do kantaty „Wiosna-Lato" kompozycji Macieja Małeckiego. Jako
poeta, bard, uczestniczył w wielu programach humanitarnych na rzecz Polaków
w Mołdawii, Rumunii, Ukrainie i Gruzji. Jest autorem wielu książek dla dzieci i młodzieży
między innymi: Legendy leżajskie, Legendy Jarosławskie, Legendy Przemyskie,
„Bajeczki z zielonej teczki", „Zatoka szczęśliwych żółwi", „Rowerek ze Lwowa",
„Miasteczko nad rzeczką", „Pastorałki z Zielonego Wzgórza", „Legendy przeworskie",
napisał ponad trzydzieści tomików wierszy w tym: „Wiersze mołdawskie”, „Wiersze
irlandzkie”, „Lamentacje-Siedem świec”, „Zaproszenie do słów”, „Rejsy”, „Pieśni ogrodów”,
„Powrót do źródła”.
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Piotr Rogala „Rogalik”
/Polska/
Muzyk, bard, jedna z legendarnych postaci Bieszczadów, muzyk, którego natchnieniem
są "wiersze czytane” Mirosława Welza, Wiesławy Kwinto-Koczan, Edwarda Marszałka,
Romy Rappe. Piotr jest również laureatem wielu festiwali takich jak: Yapa, Bazuna,
Danielka, Natchnieni Bieszczadami.
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W Idei dobra i pokoju
Marek Pantuła
„Moja babcia piekła chleb i dawała go moim koleżaneczkom kochanym, Cygankom,
Żydówkom, Rosjankom, Rumunkom, Ukrainkom, Ormiankom. I cieszyłyśmy się,
że możemy im pomóc. One innym razem dzieliły się z nami, tym co miały”
Antonina Kozakiewicz z Przemyśla
Schodzisz schodami w dół materii i potykasz się o kłamstwo swoich narodzin
w żywym i prawdziwym dniu oraz fałsz krojenia chleba, spożycia go w nieświadomości
swojego oddechu duszy, który nie sięga już gwiazd, ani kropli porannej rosy, ani
ziemskich zapachów życia, ani dotyku drugiego człowieka leżącego na ulicy niczym
śmieci, które nie sposób podnieść toksycznym bytem niewiedzy, rozkołysanym na
ziemskich wodach niespokojnego oceanu istnienia zamkniętego w kapsule czasu
nieświadomości swojego istnienia.
Nieświadome słowo rzucone w ogień walki z drugim człowiekiem, niczym miecz,
tnie linie życia, oddalając nas od spotkania z drugim człowiekiem w człowieku, jego
sensem, istotą i światem wartości.
Zwycięstwa nad sobą nie osiąga się na wojnie lecz w czasie pokoju, o który trzeba
powalczyć z samym sobą, w sobie samym ---
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Już czas, by odkryć skarbnicę wartości pokoju w sobie samym i rozbić swój namiot
egzystencjalny ponad podziałami, granicami społecznymi, politycznymi i religijnymi.
Czy to możliwe? Tak, ale w nas samych. W ten sposób urywamy łańcuch zła w sobie
samym, złej myśli, emocji i czynu.
Obecnie realizujemy i tworzymy naszą wspólną historię w przestrzeni i miejscu
nieodległym, a jednak w czasie rozciągłym wręcz metaﬁzycznym, a kto nie odczuwa
jej przestrzeni niech poznaje siebie samego w wyciszeniu swojej ziemskiej myśli
i spojrzy w duszę ludzką, gdzie wojna niczym ogień spala materialistyczne
i egocentryczne pojmowania świata --Wydarzenie zewnętrzne jako akt humanitarny niech będzie czynem rodzącym się
w wnętrzu człowieka, inspirowanym świadomością egzystencji zhierarchizowanej
rzeczywistości.
Nasza teraźniejszość na horyzoncie zdarzeń dnia i nocy w istocie świadomych
aktów twórczych, zrodzonych w myśli i czynie o drugim człowieku, sięga często do
bólu i trudu naszego istnienia, utraty „swojego ja”, ale i odzyskania siebie samego
w historycznym, umiłowaniu mądrości, niepojętych istnień ludzkich.
Akt humanitarny jest w nas jako wolny czyn pokoju ---
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Patronat medialny:
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