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Kultura jest dla ludzi
„Kultura ponad prawem” to cykl spotkaƒ, który odbywa∏ si´ ostatnio w Miejskiej Bibliotece

Publicznej w Ciechocinku.
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PokazaliÊmy krótkie wywiady, w których artyÊci
mówià o tym, jak wyglàda tworzenie sztuki w czasach
internetu, kiedy zmieni∏ si´ model dystrybucji utworów.
Swoje zdania w wywiadach wyrazili ludzie zwiàzani
z kulturà: Zygmunt Bauman - profesor socjologii, Syl-
wia Chutnik - pisarka, Bilon z zespo∏u hip-hopowego
Hemp Gru, Czes∏aw Mozil - muzyk czy wokalistki -
Marika oraz Novika. W otwartym panelu dyskusyjnym
udzia∏ wzi´∏o oko∏o 80 nastolatków ze Szpitala Uzdro-
wiskowego nr III im. dr. Markiewicza.

M∏odzie˝, w oparciu o obejrzane wywiady, szuka∏a
rozwiàzaƒ, w jaki sposób finansowaç sztuk´ w dzisiej-
szych czasach. Pomys∏ów pada∏o wiele - koncerty, re-
klamodawcy, sta∏y niedu˝y abonament za Êciàganie
plików, wieczory autorskie, gdzie czyta si´ na g∏os
ksià˝ki, spotkania z fanami, szukanie sponsorów, me-
cenat. Pad∏y tak˝e mniej realne propozycje - ka˝dy
zaprasza swojego idola i utrzymuje go np. przez mie-
siàc, po czym artysta zamieszkuje u kolejnego fana.

Cieszy mnie, ˝e m∏ode pokolenie nie wyobra˝a so-
bie Êwiata bez sztuki, widzi w niej przestrzeƒ do odbie-
rania emocji, si∏´ do dzia∏ania, mo˝liwoÊç rozwoju
osobistego. Sztuka jest dla nas wa˝na. Pozwala odciàç
si´ od codziennoÊci, presji i samotnoÊci. Poprzez sztu-
k´ mo˝na prowadziç dialog z w∏asnym sercem i ro-
zumem. Niestety dziÊ nie mamy kasy na kupno p∏yt,
czy pójÊcie do kina tak, jak cz´sto byÊmy chcieli,
dlatego Êciàgamy. Nikt z nami o tym nie rozmawia,
a potem mówià, ˝e jesteÊmy z∏odziejami - mówi∏a
jedna z dziewczyn bioràcych udzia∏ w spotkaniu.

A przecie˝ tak nie jest. Wiele materia∏ów mo˝na
znaleêç w sieci zupe∏nie za darmo i w pe∏ni legalnie,
tak jak wyÊwietlane podczas spotkania filmy. Sà one
udost´pnione na licencji Creative Commons - Uz-
nanie autorstwa - Na tych samych warunkach. Co
to znaczy? Filmy mo˝na Êciàgaç i swobodnie wyko-

rzystywaç, publikowaç na innych stronach interne-
towych, pokazywaç w kawiarniach, kinach czy biblio-
tekach. Wszystko to pod warunkiem podania autora
filmu. Autorem wyÊwietlanych w bibliotece wywiadów
jest Cezary Ciszewski z Miast w Komie i Centrum
Cyfrowe Projekt: Polska. Mo˝na je znaleêç na stronie
www.kulturaponadprawem.pl . Patronem projektu
jest Narodowe Centrum Kultury.

Wiele materia∏ów w sieci jest udost´pnianych przez
artystów w∏aÊnie na takich licencjach. Twórcy z ch´cià
dzielà si´ przecie˝ tym, co robià. Sztuk´ robià przecie˝
dla ludzi, a nie dla pieni´dzy.

W jednym z wywiadów Sylwia Chutnik mówi∏a
o tym, ˝e inspirowanie si´ twórczoÊcià innych artystów
to równie˝ kradzie˝, bo przecie˝ to jak teraz tworz´
jest równie˝ tym, co wczeÊniej przeczyta∏am, us∏ysza-
∏am, widzia∏am. Czy mam poszukiwaç spadkobier-
ców Virginii Woolf, bo dzi´ki jej twórczoÊci dziÊ pisze
w taki, a nie inny sposób?

To tak˝e kradzie˝? A mo˝e wypo˝yczanie ksià˝ek
w bibliotece to te˝ takie nielegalne korzystanie bez
p∏acenia pisarzowi? ZastanawialiÊmy si´ wspólnie. Go-
dzina nie wystarczy, tu jedno pytanie rodzi setki
nast´pnych. Nie da si´ tak szybko tego rozwiàzaç -
powiedzia∏ ch∏opak wychodzàcy ze spotkania.

Zach´cam Was do obejrzenia wywiadów z cyklu
„Kultura ponad prawem” - jest ich dwadzieÊcia. Ka˝-
dy z nich ciekawy, prezentuje spojrzenie twórców
na to, jak odnaleêç si´ w czasach cyfrowej rewolucji.
Poruszane sà tematy: zagro˝eƒ ze strony hackerów, ale
równie˝ ogromnej szansy na zaistnienie i trafienie
do fanów nie tylko lokalnie, ale na ca∏ym Êwiecie, kasy
i praw autorskich, wartoÊci, jakie za sobà niosà muzyka,
ksià˝ka, film czy street art i co jest tà wartoÊcià.

I zapraszam - zapraszam do dyskusji w bibliotece.

          Lidia Wasilewska

fot. nades∏ane
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Maciej A. Brzozowski
„W∏osi. ˚ycie to teatr”

ROZWIÑZANIE KONKURSU

TO POLECAM

FOTOZAGADKA

Sà ksià˝ki, które powstajà z potrzeby serca. Niejako rodzà si´ w skry-
toÊci naszej duszy, z kawa∏ków doÊwiadczeƒ, z fragmentów pami´ci
i niepami´ci. Wówczas udaje si´ stworzyç coÊ niezwyk∏ego, coÊ bardzo
osobistego i niemal intymnego. „W∏osi. ̊ ycie to teatr” M.A. Brzozowskiego
to w∏aÊnie taka ksià˝ka. Dla jednych - tych, którzy znajà kraj o kszta∏cie
buta - to inne spojrzenie, dla drugich - tych, którzy we W∏oszech jeszcze
nie byli - to swoista podró˝, bo mimo, ˝e odbywamy jà, przek∏adajàc
kolejne strony, to coraz g∏´biej wchodzimy we w∏oskà histori´, przyzwy-
czajenia, smaki, zaglàdamy do sypialni i „na talerz”.

Drodzy czytelnicy, ponownie udowodniliÊcie,
˝e znacie Ciechocinek jak w∏asnà kieszeƒ! Fotografia,
którà zamieÊciliÊmy w ostatnim wydaniu gazety prezen-
towa∏a fragment ¸azienek nr 3 - budynku klasycystycz-
no-eklektycznego z 1898 r. zlokalizowanego w centrum
Parterów Hellwiga.

Mi∏o nam poinformowaç, ˝e jako pierwsza popraw-
nà odpowiedê przes∏a∏a do nas Pani Jolanta K´pczyƒ-
ska. Zwyci´˝czyni´ zapraszamy do siedziby Biura Kul-
tury, Sportu i Promocji Miasta przy ul. Zdrojowej 2b
po odbiór nagrody - biletu dla dwóch osób na dowol-
ny seans filmowy w kinie „Zdrój”. Gratulujemy!

Republika W∏oska, Italia, W∏ochy albo Bel Paese
(Pi´kny Kraj) jak mówià W∏osi - okreÊleƒ na ten nie-
zwyk∏y kawa∏ek Êwiata mo˝na z pewnoÊcià znaleêç
jeszcze kilka. M.A. Brzozowski pokazuje nam jednak
obraz tych, którzy tak poetycko nazywajà swój kraj.
Przede wszystkim jest to ksià˝ka o ludziach, którzy
niezale˝nie w jakiej cz´Êci Êwiata si´ znajdà, wsz´dzie
tworzà swojà ma∏à ojczyzn´.

Wed∏ug Brzozowskiego W∏osi sà wsz´dzie tacy sa-
mi, zarówno ci zamieszkujàcy Pó∏wysep Apeniƒski, jak
i ci mieszkajàcy poza pó∏wyspem. A bioràc pod uwag´,
˝e tylko w USA, Argentynie i Brazylii ˝yje ponad sie-
demdziesiàt milionów potomków dzieci w∏oskich emi-
grantów, to mo˝na si´ spodziewaç, ˝e wsz´dzie tam
mocno zaznaczajà swojà obecnoÊç. Dla Êwiata to nie-
bagatelne zjawisko, ˝e tak charyzmatyczny naród tak
∏atwo odnajduje si´ na wszystkich kontynentach. Poza
tym W∏osi to wielcy indywidualiÊci, którzy jednoczeÊnie
uwielbiajà ˝ycie „stadne” i na ∏onie rodziny. Paradok-
salnie to tam podzia∏ ról kobiety kontra m´˝czyêni
tak mocno nadal zaznacza si´ w spo∏eczeƒstwie. W∏osi

to równie˝ Êwietni aktorzy ˝ycia codziennego ze sk∏on-
noÊciami do teatralizacji najmniejszego wydarzenia,
rozmowy czy gestu. Ale czy nie za to ich kochamy?
Przecie˝ ten ich „w∏oski” sposób bycia sprawia, ˝e sà
rozpoznawalni, a przy tym bardzo przywiàzani do swo-
jej tradycji, niepowtarzalnego w∏oskiego stylu, orygi-
nalnej w∏oskiej kuchni.

I tak z kawa∏ków powstaje w umyÊle Czytelnika
obraz „patchworkowego narodu” - równie mocno ze
sobà po∏àczonego, jak i „poprzecinanego” skrajnoÊ-
ciami. Okazuje si´ bowiem, ˝e W∏ochy to cz´sto bogata
Pó∏noc i biedne Po∏udnie. Naród pe∏en animozji i nie-
domówieƒ, które biorà swój poczàtek w zawirowaniach
historii, ale które równie mocno sà obecne w Êwiado-
moÊci W∏ochów „tu i teraz”. Tacy W∏osi i takie W∏ochy
sà bohaterami tej ksià˝ki…

 Katarzyna WiÊniewska

OczywiÊcie ksià˝ka dost´pna jest w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Ciechocinku! Zapraszamy!


