
W konwencji Festiwalu równie istotne miejsce zajmują  prezentacje wizualne i audiowizualne – 

fotografia i film związane z dziedziną tańca. I tak pierwszy festiwalowy wieczór uświetnił wernisaż 

prac Pauli Kajzar i Antonio Pellicano What is behind the curtain. Eksponowane w dużym formacie 

fotografie można podziwiać w przestrzennym foyer Centrum Sztuki Mościce. 

O doskonałym wykształceniu  i bogatym doświadczeniu obojga artystów – również w pracy 

z tancerzami i w przestrzeni teatru - zachęcam do przeczytania w festiwalowych materiałach 

opracowanych przez Monikę Małkowską. Z pewnością ich lektura zachęci oglądających do sięgnięcia 

po więcej i wyszperania poprzednich, doskonałych prac tej pary.  O widocznej pasji artystów do 

wykonywanego zawodu najlepiej natomiast dowiedzieć się bezpośrednio z ich prac, których 

znaczeniowa subtelność  mówi nam równie wiele o ich artystycznej, jak i człowieczej dojrzałości. 

Na pierwszy rzut oka obrazy są niewyraźne, dostrzegamy światło, które zdaje się wydobywać więcej 

cienia, ogniskujemy się na plamach koloru. W drugim podejściu wyostrza się postać, wokół której 

rozgrywa się coś nieoczywistego. Chcemy dowiedzieć się co, więc przypatrujemy się uważniej, 

dochodząc do wniosku, że zamazane, pozostające w ruchu elementy należą do jakiejś nierealnej 

sfery, niby są względem siebie, a zarazem są tam zupełnie z osobna. Pauli Kajzar i Antonio Pellicano 

udaje się uchwycić magiczną, niebywale intymną chwilę poprzedzającą wydarzenie się twórczego 

aktu. Dotykają efemerycznej tkanki sztuki, dojrzewającej w głębokiej prywatności skrytej przed 

oczami widza. Pozostają w tym miejscu nienachalnie, pozwalając bohaterom tego projektu oswoić się 

z ich obecnością. Dzięki ich wyczuciu oglądający nie są podlądającymi, a to granica, na której niełatwo 

balansować. 

Jak zaświadczyli sami w poprzedzającej wernisaż rozmowie, twórcze napięcie znajduje w ich 

przypadku całkowite ujście w realizacji fotograficznego projektu. Choć pochodzący z kultur 

kultywujących odmienne wzorce pracy i estetyki, o swojej współpracy mówią, że jest łatwa – role 

i zadania są od początku jasno rozdzielone, a konflikty najlepiej jeśli są przedmiotem ich prac, a nie 

ich motorem.  

Wytrawnego smaku fotografii Pauli Kajzar i Antonio Pellicano polecam czym prędzej zaznać. 

Zaostrzają apetyt na sztukę. 
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