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Forum Humanum Mazurkas na stałe weszło już w program cyklicznych imprez
organizowanych przez MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie
Mazowieckim. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 15 kwietnia, ja natomiast miałem zaszczyt
i przyjemność uczestniczenia w spotkaniu zorganizowanym 17 czerwca.
Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – według organizatora, w imprezie wzięło udział
ponad 350 osób! To rzeczywiście dużo, biorąc pod uwagę, że Forum Humanum organizowane jest
zaledwie od kwietnia. Patrząc jednak na organizację i przygotowane dla zaproszonych osób atrakcje,
spektakularny sukces przestaje dziwić.
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Re dakcj a
Dla niezmotoryzowanych gości z Warszawy Hotel Mazurkas zapewnił transport – już ten gest zasługuje
na duże uznanie. Na miejscu przywitało nas foyer wypełnione pierwszymi gośćmi, którzy przy lampce
wina czy szklance soku podziwiali dwie wystawy wernisażowe: Artura Chacieja i Bartłomieja
Michałowskiego.
Artur Chaciej jest artystą uznanym, prezentującym swoje prace w kraju i za granicą. W 1988 roku
otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Wystawiano go m.in. w International Art
Competition w Nowym Jorku.
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Bartłomiej Michałowski to współzałożyciel „Kazimierskiej Konfraterni Sztuki” oraz
Stowarzyszenia „Festiwal Brunona Schulza”. Zajmuje się głównie malarstwem akwarelowym, a
od 2000 roku swój czas poświęca cyklom malarskim związanym z tematyką sztetl (obszary miejskie
skupiające narodowość żydowską). Jego prace można było oglądać na wystawach w Polsce oraz we
Francji, Belgii, Serbii, Niemczech i na Ukrainie. Michałowski prowadzi galerie autorskie w
Kazimierzu Dolnym oraz w Lublinie.
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Na spotkaniu obecny był drugi z artystów, który nie odmawiał ożywionej dyskusji z zainteresowaną jego
pracą, techniką i inspiracjami publicznością. Nie ukrywam, że płótna Pana Michałowskiego szczególnie
przypadły mi do gustu, ponieważ charakteryzowała je swoista doza nostalgii. Były nieco oniryczne,
niczym senne marzenia, których do końca nie jesteśmy w stanie odtworzyć.
Prawdziwą wisienką na torcie był spektakl „Obłoczni, czyli sen Chopina” w reżyserii Grzegorza
Walczaka, którego fabuła oparta została na dotychczas nieznanej, opublikowanej przez Magdę
Oliferko, korespondencji między Fryderykiem Chopinem a Julianem Fontaną – osobistym
powiernikiem, kopistą i popularyzatorem dzieł kompozytora. Sam także tworzył muzykę, jednak Chopin
nigdy nie był nią zainteresowany, co wzbudzało w Fontanie narastającą frustrację. Teraz obaj spotykają
się gdzieś poza czasem, a skrywane za życia konflikty prowadzą do nieuniknionej artystycznej
rywalizacji. Kluczową rolę – obok Henryka Talara (Fontana) i Olgierda Łukasiewicza (Chopin)
– odgrywał zespół Marii Pomianowskiej, który zaprezentował wspaniałe interpretacje dzieł Chopina
w stylistyce Bliskiego Wschodu, Afryki i Japonii.
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Po tej niecodziennej sztuce zebrani mogli podziwiać filmowe impresje Jana Sumikowskiego, których
tematem była twórczość dwóch wystawianych we foyer malarzy. Natomiast Janina Tuora zachęcała do
dyskusji o sztuce, moderując ożywioną dyskusję. Na gości czekała jeszcze jedna niespodzianka – dwa
imponujące torty, przedstawiające obrazy „Prowansja w Eze” Bartłomieja Michałowskiego oraz
„Mów do mnie szeptem..” Artura Chacieja.
Kolejne spotkanie w ramach Forum Humanum Mazurkas planowane jest na wrzesień. Do
tego czasu można zwiedzać zorganizowane w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel
wystawy malarskie.
Michał Jadczak
foto: Forum Humanum Mazurkas
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