Weekend Księgarń Kameralnych
Za nami Weekend Księgarń Kameralnych w Składzie Głównym. To były cztery dni obfitujące w
wydarzenia kulturalne, które po raz kolejny ożywiły ulicę Brzezińską. Przechodnie mogli usłyszeć
gwar dziecięcych zabaw, podziwiać malowanie obrazu na żywo, posłuchać rockowej muzyki, która
rozbrzmiewała na całej ulicy.
Strzemiński dla najmłodszych
Najmłodsi mogli uczestniczyć w czterech wydarzeniach. W piątek warsztaty animowała 13
Koluszkowska Drużyna Harcerska „Anioły”. Druhna Aneta Bogdan zorganizowała anielskie
warsztaty, w których udział wzięło ponad trzydzieścioro dzieci. W sobotę odbyły się warsztaty
literacko-plastyczne „Powidoki”. Fragmenty książki Tiny Oziewicz przeczytali Burmistrz Koluszek
Waldemar Chałat, honorowy patron WKK oraz wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Andrzej Fydrych. O Władysławie Strzemińskim opowiedziała dzieciom kustosz z Działu Zbiorów
Sztuki Nowoczesnej Muzeum Sztuki w Łodzi Anna Suciak-Gąsowska. Muzeum Sztuki również objęło
patronat nad wydarzeniami. W drugiej części zajęć dzieci malowały obraz inspirowany twórczością
awangardowego artysty. Cieszącą się powodzeniem akcją jest poszukiwanie książek, które w tym
roku były ukryte w różnych zakamarkach Brzezińskiej.
Wystawa zakładek do książek
WKK towarzyszy wystawa zakładek z prywatnej kolekcji Agnieszki Kmieciak, która zgromadziła ich
blisko 400 sztuk. Swoje zbiory gromadzi od 10 lat. Ekspozycję można oglądać do 20 maja.
Koncert White Muffins
Niedzielne popołudnie wypełnił rewelacyjny koncert zespołu White Muffins w składzie Sara Kunka –
wokal, Kacper Kruś – gitara elektryczna, Michał Teodorczyk – gitara elektryczna, Tomasz Piwowarski
– gitara basowa, Maciej Adamczewski – perkusja. Wszyscy gitarzyści to koluszkowianie oraz
wychowankowie Pro Muzy. Gościom przypadł do gustu repertuar, a wokalistka oczarowała
wszystkich niesamowitym głosem. Zespół już zapowiedział swój ponowny występ w kolejnej edycji
WKK.
Kobro w Światowy Dzień Książki
Ostatni dzień przypadł na Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Kilkadziesiąt księgarń z całej
Polski biorących udział w Weekendzie Księgarń Kameralnych zaprosiło na poranne warsztaty grupy
ze szkół lub przedszkoli. Skład Główny zaproponował w ramach odwiedzin klasie II SP nr 2 filmową
adaptację popularnej serii detektywistycznej dla dzieci. Księgarnia zamieniła się na dwie godziny w
kino. Popołudniowe spotkanie autorskie z pisarką Małgorzatą Czyńską zakończyło cykl wydarzeń.
Pretekstem do rozmowy była jej książka biograficzna „Kobro. Skok w przestrzeń”. Katarzyna Kobro
mieszkała wraz z Władysławem Strzemińskim cztery lata w Koluszkach i warto utrwalać pamięć o tej
awangardowej artystce. Spotkanie przeciągnęło się ponad program i mimo, iż źródeł o rzeźbiarce nie
ma dużo, rozmowa nie wyczerpała do końca tematu. Autorka wyszła ze spotkania zachwycona
publicznością, żywo włączającą się w rozmowę o Kobro, a przede wszystkim zdumiona nowymi
odkryciami badawczymi o życiu artystki. Bo to właśnie prowadzący spotkanie Mateusz Jaśkiewicz
zaprezentował nowe materiały jakie odkrył z Adrianem Kutem, w ramach działań Stowarzyszenia

Historia Koluszek Najważniejszy punkt programu pozostawił na koniec, prezentując nieznane dotąd
zdjęcie Katarzyny Kobro grającej w karty, wykonane w ogrodzie koluszkowskiego domu!
Odkryj to, czego nie szukasz
Hasło tegorocznej edycji WKK wymyśliła Barbara Skrzyńska, księgarz z Brzegu Dolnego
uzasadniając to słowami „Wchodząc do księgarni kameralnej dajemy sobie szansę na znalezienie
czegoś innego, jakiejś nowej drogi, z której istnienia nie zdawaliśmy sobie sprawy”. I o ile miała na
myśli autorski wybór książek to można to odnieść do wypowiedzi pomysłodawczyni Weekendu
Księgarń Kameralnych, Anny Karczewskiej, która napisała „Księgarnie to małe instytucje wielkiej
kultury” Szeroki wachlarz różnorodnych wydarzeń w Składzie Głównym, a także inne liczne
kulturalne inicjatywy jakie miały miejsce podczas ostatniego roku, wskazał wiele możliwości. Choć
na pierwszym miejscu zawsze jest książka!
Obszerniejsza relacja na stronie www.facebook.com/KsiegarniaSkladGlowny/

