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INFORMACJA PRASOWA 

Kraków,  2 listopada 2014 

 

 

Projekt POLOWANIE. odsłona pierwsza – „Myśliwska Puszcza” 8-9.11.2014. 

 

Pierwsza odsłona projektu POLOWANIE. – już w weekend  8 i 9 listopada – wejdziemy do 

serca „Myśliwskiej Puszczy”! Słuchowisko live, warsztaty kreatywne, wernisaż i spotkanie z 

Olgą Tokarczuk. 

 

Projekt POLOWANIE. powstał, by przyjrzeć się współczesnej relacji człowieka z przyrodą.  
Jego głównym zainteresowaniem jest łowiectwo i rola jaką dziś odgrywa w świecie zwierząt, i 
ludzi. 

Dlaczego wciąż polujemy i kim w XXI wieku jest człowiek-łowca?  

 
Podróż do znaczenia polowań i dzikiej przyrody rozpocznie się w świecie baśni i opowiadań 
myśliwskich. Hemingway ze sztucerem w Afryce, bohaterowie Curwooda z fuzją na ramieniu, 
a w europejskich lasach zwierzęta mówiące ludzkim głosem. Natura w opowieściach 
przyciąga intensywnością doznań i mocą symboli. Czy możemy więc mówić o ludzkiej 
tęsknocie za przebywaniem w świecie zwierząt, czy raczej o próbie uczłowieczenia przyrody? 
Jak interpretujemy swoje miejsce wśród innych istot i jak postrzegamy ich świat? Na te 
pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas inauguracji projektu POLOWANIE. 
 
W sobotę, 8 listopada, zapraszamy do FORUM Przestrzenie na tworzenie 
wielkoformatowego kolażu Myśliwskiej Puszczy. Inspiracją dla twórczej improwizacji będą 
czytane przez krakowskich aktorów baśnie i opowiadania z myśliwym w roli głównej. 
Materiałów do pracy, m.in. archiwaliów i ilustracji do klejenia dostarczą organizatorzy. 
Lektorami będą krakowscy aktorzy, m.in. Błażej Peszek, Marcin Kalisz i Olga Szostak. 
 
W niedzielę, 9 listopada spotkamy się z Olgą Tokarczuk, by wspólnie przyjrzeć się znaczeniu 
łowów w literaturze i obrazowi myśliwego, jaki ugruntował się w naszej kulturze. Ilustracją 
do rozmowy będzie powstały dzień wcześniej kolaż Puszczy. 
 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie: można przyjść ze 

znajomymi, całymi rodzinami. Wstęp jest wolny.  „Wejdźcie w magiczny las i uruchomcie 
dzikość serca!” – zachęcają Maria Szydłowska i Kalina Tomaszuk – pomysłodawczynie 
projektu, na co dzień studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Środki potrzebne na jego 
realizację zostały zebrane za pośrednictwem portalu crowdfundingowego. 
 
 

Dokładny program wydarzeń na stronie: http://projektpolowanie.wordpress.com/ 
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oraz na facebooku: https://www.facebook.com/projektpolowanie2014?fref=ts 
kontakt: projektpolowanie@gmail.com 

 
projekt POLOWANIE. odsłona pierwsza: „Myśliwska Puszcza” 

słuchowisko live ● warsztaty kreatywne ● wernisaż ● spotkanie z Olgą Tokarczuk 

 
To pierwszy taki projekt w Polsce, który otwarcie opowie o myślistwie przez sztukę 
zaangażowaną. W inicjatywę włączyli się także myśliwi. Główna wystawa i wydarzenia jej 
towarzyszące już w marcu 2015. Do dyskusji POLOWANIA. dołączyli: dziennikarz Adam 

Wajrak, ekolog Janusz Korbel, eks-myśliwy Zenon Kruczyński i wielu innych. 
 
Program wydarzeń: 

 
8 listopada 

 

18:00 – 20:00 słuchowisko live i otwarte warsztaty twórcze – wspólnie stworzymy obraz 
Myśliwskiej Puszczy w formie wielkoformatowego kolażu. Inspiracją dla działania będą 
czytane przez aktorów krakowskich teatrów baśnie, bajki i opowiadania o tematyce leśnej i 
łowieckiej. Czytają: Błażej Peszek, Marcin Kalisz, Olga Szostak i inni.  
 
21:00 
Specjalnie dla nas zagra Eltron John. Podczas imprezy wyświetlany będzie teledysk jego 
utworu „I knew…”  
 
9 listopada 

 

19:00 Wernisaż wystawy. Głównym elementem ekspozycji stanie się kolaż stworzony przez 
uczestników warsztatów. Oprócz kolażu, prace Rafała Borcza, Małgorzaty Wielek-Mandreli, 
Dominika Risztela i Michała Nowakowskiego (aka Engravers). 
 
19:30  Rozmowa z Olgą Tokarczuk na temat literackich wizji myślistwa.  
 
Wszystkie wydarzenia odbywają się w FORUM Przestrzenie, ul. Marii Konopnickiej 28. 
Ekspozycję będzie można zobaczyć do 6 grudnia.   

Główne otwarcie projektu: marzec 2015.  
 

 

Główna odsłona projektu odbędzie się w formie wystawy artystyczno-dokumentacyjnej 
pokazującej prace wytypowane w konkursie open call. Konkurs odbywał się na przełomie 
wakacji i roku akademickiego 2014. Był skierowany do artystów, aktywistów, studentów, w 
tym myśliwych. Wystawie będą towarzyszyły wydarzenia: panele dyskusyjne, wykłady i 
warsztaty. Gośćmi programu będą m.in.: Adam Wajrak, Zenon Kruczyński, Janusz Korbel, 
Olga Tokarczuk, prof. Dariusz Gwiazdowicz, Marek Styczyński. Celem projektu jest 
współczesna rewizja wizerunku myśliwego i refleksja nad kondycją relacji człowieka z 
przyrodą.  
 
 



 

 

 

 

Organizator: 

 

Projekt jest całkowicie oddolną inicjatywą dwóch studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie z Wydziały Filozofii. Jego jedynym źródłem dofinansowania jest zwycięska 

kampania na platformie Polak Potrafi; projekt wsparło 56 osób. 

 

Kalina Tomaszuk 

Urodzona w 1993 r. studentka III roku kierunku Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w 

Krakowie. Od 12 lat praktykuje jogę, uczy od trzech. W 2009 roku otrzymała  pierwszą 

nagrodę w Ogólnopolskim Biennale Autoportretu dla Uczniów Szkół Plastycznych. W 2010 

nagrodzona wyróżnieniem specjalnym od Marty Deskur w konkursie TVP Dolina Kreatywna 

za projekt „NRJ”. 

 

Maria Szydłowska 

Urodzona w 1993 r. studentka Porównawczych Studiów Cywilizacji w Krakowie. Autorka 

filmu dokumentalnego „Bracia” nagrodzonego na festiwalu Piękni Dwudziestoletni w 

Warszawie. W 2013 roku otrzymała dwa stypendia naukowe, dzię

zagranicznych uczelniach: Uniwersytecie Ca’ Foscari i VIU w Wenecji. 

 

Przy produkcji wystawy pomaga

zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, między innymi wieloletnia koordynato

wystaw w Muzeum Narodowym w Krakowie.

 

 

Partnerzy: 

 

 

Patroni medialni: 

 

 

 

Kontakt dla prasy: 

Marta Pawlik 

e-mail: marta@pawlikpr.pl 

tel. 790 895 055 
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Projekt jest całkowicie oddolną inicjatywą dwóch studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Krakowie z Wydziały Filozofii. Jego jedynym źródłem dofinansowania jest zwycięska 

kampania na platformie Polak Potrafi; projekt wsparło 56 osób.  

Urodzona w 1993 r. studentka III roku kierunku Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w 

akowie. Od 12 lat praktykuje jogę, uczy od trzech. W 2009 roku otrzymała  pierwszą 

nagrodę w Ogólnopolskim Biennale Autoportretu dla Uczniów Szkół Plastycznych. W 2010 

nagrodzona wyróżnieniem specjalnym od Marty Deskur w konkursie TVP Dolina Kreatywna 

Urodzona w 1993 r. studentka Porównawczych Studiów Cywilizacji w Krakowie. Autorka 

filmu dokumentalnego „Bracia” nagrodzonego na festiwalu Piękni Dwudziestoletni w 

Warszawie. W 2013 roku otrzymała dwa stypendia naukowe, dzięki którym spędziła rok na 

zagranicznych uczelniach: Uniwersytecie Ca’ Foscari i VIU w Wenecji.  

Przy produkcji wystawy pomaga Iza Wałek – producentka z dużym doświadczeniem w 

zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, między innymi wieloletnia koordynato

wystaw w Muzeum Narodowym w Krakowie. 

      

 

Projekt jest całkowicie oddolną inicjatywą dwóch studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Krakowie z Wydziały Filozofii. Jego jedynym źródłem dofinansowania jest zwycięska 

Urodzona w 1993 r. studentka III roku kierunku Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w 

akowie. Od 12 lat praktykuje jogę, uczy od trzech. W 2009 roku otrzymała  pierwszą 

nagrodę w Ogólnopolskim Biennale Autoportretu dla Uczniów Szkół Plastycznych. W 2010 

nagrodzona wyróżnieniem specjalnym od Marty Deskur w konkursie TVP Dolina Kreatywna 

Urodzona w 1993 r. studentka Porównawczych Studiów Cywilizacji w Krakowie. Autorka 

filmu dokumentalnego „Bracia” nagrodzonego na festiwalu Piękni Dwudziestoletni w 

ki którym spędziła rok na 

producentka z dużym doświadczeniem w 

zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, między innymi wieloletnia koordynatorka 


