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Nagrodę za całokształt twórczości przyznano choreografowi Wojciechowi Misiuro, który w ostatnich latach przygotował w
Operze Bałtyckiej jednoaktówki "Tamashii" i "Sen". fot. Anna Szczodrowska / trojmiasto.pl
Rozdano jedne z ostatnich nagród artystycznych za ubiegły rok. Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław
Struk, wręczył pięć Gryfów Pomorskich - statuetek Nagrody Województwa Pomorskiego, przyznawanych za wybitne
kreacje artystyczne, dla nadziei województwa oraz mecenasa. Wielką Nagrodę Artystyczną odebrał Wojciech Misiuro.
Pomorska Nagroda Artystyczna jest wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w roku
poprzedzającym uroczystą galę wręczania nagrody. Wąska kapituła Nagrody przyznaje 10 nominacji (rekomendując
także trzy kandydatury do Nagrody Pomorskiej Nadziei Artystycznej i honorowego tytułu Mecenasa Kultury). Następnie
każdy z członków Kapituły Pomorskiej Nagrody Artystycznej, liczącej niemal 100 osób (w tym laureatów poprzednich
edycji nagrody) wskazuje swoich faworytów.
Wyniki są sumowane i ci, którzy otrzymali najwięcej głosów, dostają statuetkę Gryfa Pomorskiego oraz nagrodę
pieniężną (z wyjątkiem Mecenasa Kultury). Nagrodzenie za kreacje artystyczne otrzymują 15 tys. zł, zaś Pomorska
Nadzieja Artystyczna 10 tys. zł. Ponadto, marszałek województwa sam przyznaje całokształt wybitnych osiągnięć
artystycznych lub dokonań na rzecz kultury (oprócz statuetki laureat odbiera 20 tys. zł).
Tą ostatnią nagrodą w tym roku - za wypracowanie autorskiej formy wyrazu w tańcu współczesnym i patronowanie
tej dziedzinie sztuki na Pomorzu - wyróżniono tancerza, mima i choreografa Wojciecha Misiuro.
- Wolę tańczyć niż przemawiać - przyznał Wojciech Misiuro. - Dziękuję dyrektorowi Opery Bałtyckiej, Markowi Weissowi
za to, że pozwolił mi przypomnieć się Gdańskowi. Moim pierwszym mistrzem była Janina Jarzynówna-Sobczak.
Gdańska Szkoła Baletowa nie ma swojego patrona, a Jarzynówna-Sobczak jest jej założycielką. Apeluję, by nadać tej
szkole imię jej założycielki - zaproponował laureat.
Marszałek propozycji nie skomentował. Rozdał za to inne Pomorskie Nagrody Artystyczne za 2011 rok. Otrzymali je:
Alicja Gruca i Robert Florczak - nominowani za szereg projektów artystycznych łączących różne sztuki, m.in.
w spektaklu multimedialnym "Triumf Ognia, Ciał i Maszyn" zrealizowanym na inaugurację budowy Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego, a także w spektaklu "Świątynia Sztuk Wszelkich", który uświetnił oficjalne otwarcie Centrum św. Jana
w Gdańsku.

Elżbieta Sikora - nominowana za skomponowanie ujmującej i finezyjnej muzyki do opery "Madame Curie" dla Opery
Bałtyckiej w Gdańsku.
Anna Czerwińska-Rydel - nominowana za znakomite książki dla dzieci - o Janie Heweliuszu i Danielu Gabrielu
Fahrenheicie, a także "Tajemnicze dźwięki" i "Wszystko gra".
Nagrodę Pomorskiej Nadziei Artystycznej przyznano:
Annie Wypych-Klimkowskiej - nominowanej za ekspresję i dojrzałość warsztatu malarskiego zaprezentowane na
wystawie Młode malarstwo w Gdańsku - Dyplomy 2011 w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.
Tytuł Mecenasa Kultury otrzymał - po raz pierwszy w historii tej nagrody - sponsor prywatny, Pan Marian Zieliński.
Nagrodzony największymi brawami podczas tegorocznej gali laureat wyróżniony został za "osobiste sponsorowanie
Słupskich Koncertów Kameralnych oraz koncertów odbywających się w ramach Estrady Młodych podczas 45. Festiwalu
Pianistyki Polskiej w Słupsku; za wspieranie działań (m.in. zakup eksponatów) Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku".
Wszystkie nagrody podczas uroczystej gali w piątek 11 maja w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wręczył ich
fundator - marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk w asyście Władysława Zawistowskiego, dyrektora
departamentu urzędu marszałka województwa pomorskiego ds. kultury.
W ostatnich latach Pomorską Nagrodę Artystyczną otrzymali m.in.: Leszek Możdżer, Maciej Kosycarz, Leszek
Kułakowski, Konrad Mielnik, Mikołaj Trzaska, czy Marek Weiss wspólnie z Izadorą Weiss. Nagrodą Artystyczną za
całokształt wybitnych osiągnięć artystycznych wręczono m.in. Stefanowi Chwinowi, Konstantemu Andrzejowi Kulce, czy
Halinie Winiarskiej i Jerzemu Kiszkisowi.
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