


WIECZÓR TEATRALNO-MUZYCZNY “AGNIESZKA I KATARZYNA”
Katarzyna Gärtner - pianistka i kompozytorka, twórca dużych form musicalowych i estradowych. Napisała muzykę do kilkuset piosenek z  “Małgośką” - piosenką
80-lecia na czele, wydanych na 120 płytach. Katarzyna Gärtner o sobie: „Urodziłam się w radio. Moim ojcem był blues a matką rock and roll. Pierwszy recital jazzowy 
zagrałam w Warszawie w Hybrydach w wieku 15 lat. Dwa lata później napisałam pierwszy przebój „Eurydyki tańczące”. Na stypendium do Londynu jechałam ze swoją pierwszą 
płytą „Msza Beatowa”. W Londynie miałam dostęp do studia Abby Road i najwspanialszych musicali świata na West End. Doświadczenia dały mi możliwość stworze-
nia wielu przebojów, nagrań, musicali i kreowania przy tym nowych młodych twarzy na scenie muzycznej polskiego rynku.”. Wybrane pozycje z dorobku kompozytorskie-
go: Msza beatowa, Na szkle malowane, Przygody Rozbójnika Rumcajsa, Krasnoludki, krasnoludki, Pomsta, A to Osiecka, Śpiewnik Śląski Pozłacany warkocz, Śpiewnik 
Kaszubski, Śpiewnik Galicyjsko-Żydowski, Rock oratorium Zagrajcie nam wszystkie srebrne dzwony, Rock-opera Zaczarowany bal, Czar korzeni, Msza Papieska 
E Gia Santo.

Agnieszka Osiecka - poetka, autorka tekstów piosenek, pisarka, reżyser teatralny i telewizyjny, dziennikarka. Absolwentka dziennikarstwa UW oraz reżyserii  
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 1954–1972 związana była ze Studenckim Teatrem Satyryków jako członek rady 
artystycznej i autorka tekstów piosenek. Publikowała swoje teksty, eseje  i reportaże w Głosie Wybrzeża, Nowej Kulturze, Sztandarze Młodych, Po Prostu, Literaturze, 
Kulturze i Polsce. Była członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Przez 7 lat prowadziła w Polskim Radiu Radiowe Studio Piosenki, współpracowała też z Teatrem 
Atelier w Sopocie. Łącznie napisała około 2000 piosenek.

Kazimierz Mazur Noce i Dnie, Dyrektorzy, Daleko od szosy, W labiryncie, Wschodni wiatr 
/Francja/, Pluton 239 /Rosja/). Twórca polskiego Teatru Esperanto “Kune”. Wystawiane sztuki La Imperiestro, La Nega Blovado, Hawana, Rosja, Gruzja, itd. Wieloletnia 
współpraca w charakterze piosenkarza z orkiestrą Polskiego Radia i TV w Katowicach pod dyr. J. Miliana.

 
WERNISAŻ

Joanna Gałecka - urodziła się na Podlasiu, w północnej krainie pełnej lasów, rzek i bagien. Jej osobowość artystyczną ukształtowała w dużym stopniu wrażliwość na dziką 

Nad Czerwoną Wodą (im-
presje greckie), Pejzaże Biebrzańskie, Alicja w krainie róż (malowane ogrody), Bazar w Aszchabadzie (impresje azjatyckie), Kraina Felicji, In modo barocco, Moje zwierzę, -
czny F. Miała ok. 30 wystaw indywidualnych m.in.: w Krakowie, Aszchabadzie, Warszawie, Białymstoku, Sandomierzu, Warce, Tarnobrzegu, Kijowie i Grodnie. Uczestniczyła 
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, plenerach, projektach w kraju i za granicą. 

Alberto Texier - urodził się w Chile (1957). Ze względu na skomplikowane losy rodziny mieszkał w wielu krajach świata. Obecnie mieszka na przemian we Francji 
i w Polsce. Ukończył studia architektoniczne w Puebla w Meksyku (1988). W malarstwie jest uczniem chilijskich malarzy J. Balmes, G. Barrios i R. Matta, którzy byli przyjaciółmi 

meksykańską, kulturą prekolumbijską i kulturą krajów tropikalnych Ameryki Łacińskiej a nie z kulturą Chile. Największe piętno na sposobie uprawiania przez Artystę jego  
sztuki, wycisnął 20-letni pobyt w Meksyku. Swobodnie porusza się po wszystkich niemalże technikach obrazowania poczynając od malarstwa olejnego, akwareli, pasteli, murali, 
po malowanie na tkaninach. Pierwsza wystawa indywidualna w Meksyku w Museo de Puebla w Sala Alconedo (1985), następne w Instytucie Kultury Abierta w Puebla (1996, 

i Francji (Paryż 2004, Lyon 2010). Alberto Texier jest członkiem związku artystów plastyków we Francji /Maison Des Artist/.
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