B I E S Z C Z AD Y

- Kiedy się już
zdecydowałem,
że

F OTO G R A F IA  M U Z Y K A  T E AT R

opowiem

o „moich” Bieszczadach teatrem
wiedziałem,
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to

że trzeba opowiedzieć o wolności.
O tym, że i ona,
jak góry, szczególnie te góry biesem poranione, ma wiele
twarzy.
Dla wielu, wolność to uciekanie od życia w do-

i
ARTYŚCI
serdecznie zapraszają

linach, od życia, które dusi. Tyle, że to górskie

26.11.2015 (czwartek) o godz. 18.00

piękno potrafi zabić i odbiera całą wolność.

do sal wystawowych galerii

I bywa, że wtedy kamienieją serca. Ze zdradą pije się bruderszaft przed południem, „na
kaca”, a potem chla się do rana z szatanem.

przy ul. Legionów 32
na

Ale bywa że od kamienieją dłonie, a otwiera
się serce i wtedy „dalekie miasta są niczym”,
jak napisał mistrz Harasymowicz. Jak w swym

OTWARCIE WYSTAWY

buczynowym śpiewaniu gadał do nas Wojtek
Belon. I o tym jest „WYŻEJ NIŻ POŁONINA”.
Tomasz A. Żak
O tym, jak powstawał spektakl, jak reżyser
wprowadzał aktorów w góry i jak wędrowali
do ludzi – o tym wszystkim możemy się dowiedzieć z filmowego reportażu „Teatr swój widzę
wędrowny”, autorstwa Jacka Fliga, krakowskiego dokumentalisty i filmoznawcy.
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Inka Wieczeńska
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Piotr Rogala „Rogalik”
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- Fotografia to taki teatr – przekonuje Inka Wieczeńska, zwana przez przyjaciół „Sosenka” albo „Lisiczką”. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Studium Optycznego w Warszawie. Przez wiele lat
czynny dziennikarz, ale przede wszystkim fotografik.
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Od lat fotografuje ludzi i przyrodę Bieszczadów.

- Jakoś muszę o tym wszystkim opowiedzieć,
a wiec śpiewam - mówi Piotr Rogala
„Rogalik”.
Ten z zawodu pilot wycieczek i przewodnik

Pochodzi z Elbląga. Dzieciństwo spędziła w Często-

beskidzki, już 20 lat temu rodzinny Nadziejów

chowie. Ponad 30 lat temu, zauroczona podkarpacką

w Górach Świętokrzyskich „zamienił” na

puszczą, osiadła z rodziną w Bieszczadach. Mieszka

Bieszczady.

w Ustrzykach Dolnych. Stale na nowo je odkrywa,

Mieszka

w Solinie.

Muzyk,

pieśniarz, poeta. Laureat wielu festiwali, np.:

a one ukazują się jej ciągle w nowych odsłonach.

YAPA, Bazuna, Natchnieni Bieszczadem.
W 2013 r. wziął udział w realizacji kilku

Jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego. Wie-

Swoje prace prezentowała na licznych wystawach

lokrotna laureatka ogólnopolskich i międzynarodo-

w całym kraju. Ostatnio towarzyszyły one prezen-

wych konkursów fotograficznych m.in. „Fotograf

tacjom spektaklu Tomasz A. Żaka „WYŻEJ NIŻ

roku 2014”, „Przyroda w obiektywie”, „Różnorodność

POIŁONINA”, zrealizowanym w Teatrze im. W. Sie-

biologiczno-krajobrazowa BPN”, „Leśne fotografie”.

maszkowej w Rzeszowie.

odcinków serialu „Wataha”, a w 2015 stał
się częścią wędrownej trupy aktorskiej,
która z Tomaszem A. Żakiem przemierzała
Bieszczady ze spektaklem „WYŻEJ NIŻ
POŁONINA”.

