International Painting Symposium Malownicza Barbarka, juli j.l. in Toruń
Organisatie: de Bond van Poolse Kunstenaars en Ontwerpers, de Forest School in Barbarka,
Tillia, ecologische organisatie, het Culturele Bureau van Toruń, het districtsmuseum en de
Stedenband organisatie in Toruń.

Over twee weken gaan we weer met een aantal Leidenaars naar Toruń. Leuk en spannend.
Zeker voor mij om te zien wat er gebeurt met de schilderijen die in juli door mij en19 andere
kunstenaars uit Rusland, Turkije, Verenigde Staten, Brazilië en natuurlijk ook Polen zijn
gemaakt tijdens het 11e internationale symposium en die daar zijn gebleven.

Mijn werk dat in Toruń blijft
Toen Greet Dusseldorp mij vroeg of ik er voor voelde om aan het Symposium mee te doen was
ik gelijk enthousiast. De Stedenband Leiden-Toruń heeft mij toen voorgedragen en de
treinreiskosten betaald. Mijn schildermateriaal kon alvast mee met de Toruńners die in juni
Leiden bezochten. Voor een internationale carrière moet je flink wat meenemen!

In het museum
Opening van het symposium door Dariusz Przewiefilikowski, curator, met de directeur van het
districtsmuseum, vertegenwoordiger van de Stedenband en Monika Krause van Barbarka,
Forest School. Joanna, vrouw van Dariusz, vertaalde alles. Daarna was de opening van een
expositie van Dariusz en vier deelnemers aan het symposium.

De jonge Poolse kunstenaars
Tien dagen hard werken, s avonds presentaties van het werk van alle deelnemers, bezoek aan
musea in Toruń en een heerlijk verzorgd verblijf in de Forest School, in Barbarka. Aan het eten
hoefden we niets te doen, alleen te schilderen.

Het weer was helaas zodanig dat weinig buiten is geschilderd. Binnen, in het Baza noclegowa
(slaaphuis) werd geleefd: gewerkt, gegeten en geslapen.
Bij de barbecue: uitwisseling van liederen. Veel verder dan “het café aan de haven” kwam ik
niet!

Een van de vrolijkste activiteiten was het schilderen van een enorm doek door kinderen onder
leiding van de kunstenaars. De kinderen moesten wel in bedwang gehouden worden: niet
overschilderen van het werk van een ander kind!

Tot slot de expositie van ons werk. De prijs voor wat wij het mooiste werk vonden (een
anonieme stemming) ging naar Thomasz Wictor, hij kreeg een keramische penning. We kregen
de catalogus met alle deelnemers en een certificaat: de start voor een carrière in het
buitenland?

Monika en Dariusz

Thomasz

Een mooie ervaring rijker kwam ik – moe en voldaan – terug in Leiden.
Dank aan de Stedenband die mij de mogelijkheid bood aan het Symposium mee te doen.
En dank aan Dariusz , Joanna en Monika voor de organisatie en het goede verloop van het
symposium waardoor ik mee kon doen. En natuurlijk ook dank aan alle kunstenaars met hun
verschillende cultuur, talen en werk. Van abstract tot figuratief. Jonge, net afgestudeerde
kunstenaars en ouderen, zoals ik.

Voor het Slaaphuis met Theresa waar ik de eerste keer dat ik in Toruń was logeerde.
Wik de Jong
Leiden, 7 oktober 2019
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