
Anna Tabaka
Historyczka  sztuki,  dyplom  magisterski  Uniwersytetu  Wrocławskiego  we  Wrocławiu,
regionalistka, popularyzatorka wiedzy nt. historii, zabytków, tradycji Kalisza i regionu; pracuje
w Centrum Rysunki i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza Oddziale Muzeum Okręgowego Ziemi
Kaliskiej  w  Kaliszu.  Autorka  wielu  publikacji  (teksty  naukowe,  albumowe,  publicystyczne,
biogramy,  felietony  historyczne,  omówienia  współczesnego życia  artystycznego,  recenzje).
Autorka i współautorka kilkunastu wystąpień popularno-naukowych w cyklu  Fotoplastikon.
Kuratorka wystaw. Od 2016 r. zajmuje się życiem i twórczością rysownika i grafika Tadeusza
Kulisiewicza  oraz  inwentaryzacją  archiwaliów  z  warszawskiej  pracowni  artysty  (gotowy
inwentarz będzie liczył kilka tysięcy pozycji).

Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2016:
projekt „Wszystko dla pań”), wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza za Osiągnięcia w
Dziedzinie  Upowszechniania  Kultury  i  Ochrony  Dziedzictwa  Narodowego  w  sezonie
kulturalnym 2009/2010.  Honorowy Przewodnik Miasta Kalisz (2008).  Należy do Kaliskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Wybrane publikacje:
- biografia „Tadeusz Kulisiewicz, kaliszanin, rysownik, grafik”, seria „Kaliszanie”; planowane 
wydanie: KTPN, październik 2019.
- „Wszystko dla pań. Alternatywny przewodnik po Kaliszu”, ilustracje Przemysław Dunaj 
(Kalisz: Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka, 2018).
- „Tadeusz Kulisiewicz. Włoski szkicownik. Podróż 1937”: opr. z rękopisu z aparatem 
naukowym, wstępem i wyborem ilustracji (Kalisz: MOZK, 2018). 
-  „Blask miasta” - esej do katalogu Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na 40-lecie działalności, 
oparty na badaniach archiwalnych, dotyczący funkcjonowania galerii sztuki i promowanej 
przez państwo sztuki w mieście wojewódzkim i powiatowym w latach 1977-2017 (Kalisz: 
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, marzec 2018/.
- „Ignacy Nieściuszko-Bujnicki (1891-1939).Prezydent Kalisza, budowniczy elektrowni 
kaliskiej” – biografia w serii „Kaliszanie” (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016).
- album „Pałac Chrystowskich w Tłokini Kościelnej” /we współpracy/ – scenariusz, kwerendy, 
obszerny wstęp historyczny (Tłokinia Kościelna, marzec 2013)
- „Nowy Kaliszanin”: zbiór felietonów historycznych /we współpracy/, wydany z okazji 18,5 
wieków Kalisza (Kalisz: Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka, 2010)

Wybrane teksty naukowe:
- Anioły w chłopskich sukmanach. O recepcji sztuki modernistycznej na przykładzie 
polichromii z trzech kaliskich kościołów: pw. św. Józefa, pw. św. Mikołaja oraz pw św. Michała
Archanioła  – tekst przygotowany i oddany do redakcji (tom pokonferencyjny) 
- 200 kufrów dekoracji. Kilka uwag o smaku prowincjonalnym, w: Region Książka. Szkice z 
dziejów książki regionalnej (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016)
- Modernizacje Kalisza: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego i tzw. Dom Braci Kowalskich przy
ul. Śródmiejskiej 35 /we współpracy/ - tekst przygotowany do serii „Modernizmy” pod red. 
Andrzeja Szczerskiego. Przyjęty do druku w 2016 r.  
- 25 biogramów do czwartego tomu „Słownika Wielkopolski południowo-wschodniej: ziemi 
kaliskiej” – wydanie w przygotowaniu.



Kuratorka wystaw: 
Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza:
- „Kulisiewicz i Rivera” – wystawa analizująca związki artystyczno-polityczne Tadeusza 
Kulisiewicza z meksykańskim środowiskiem artystów, w tym muralistą Diego Riverą (styczeń-
maj 2018).  
-  „Kulisiewicz i zwierzęta” (we współpracy): wystawa prezentująca inspiracje fauną i florą 
świata w twórczości Tadeusza Kulisiewicza (lipiec – wrzesień 2017).  
- „Moja historia sztuki” – wystawa powstała w oparciu o szkicowniki i widokówki Tadeusza 
Kulisiewicza z podróży po Europie w 1937 r.; pokazywała trasę podróży, miejsca, zabytki i 
refleksje TK dotyczące oglądanych zabytków i dzieł sztuki/analizowała wpływy artystyczne 
(luty-kwiecień 2017). Do wystawy przygotowałam trzy wykłady: Włochy /luty 2017/, Francja  
(marzec 2017), Wielka Brytania (kwiecień 2017) - prezentacja i omówienie szkicowników TK.

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu: 
- „Genesis” – autorska wystawa Bogny Rząd, projektantki ubioru (kwiecień – maj 2019)  
 
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu:
- wystawa fotografii performera i outsidera Tomasza Machcińskiego, towarzysząca 56. 
Kaliskim Spotkaniom Teatralnym (maj 2016)  

Projekty, w których biorę/brałam udział:
- 2019: Międzynarodowa Konferencja Kalisz 2019: „Kontakty artystyczne między blokami 
politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, 
propaganda kulturowa”: należę do Komitetu Organizacyjnego, współtworzę list intencyjny i 
program konferencji, przygotowuję wystąpienie pt. „Poglądy Tadeusza Kulisiewicza w świetle 
materiałów z kaliskiego archiwum artysty. Polityka i sztuka”.
- 2018: Kurs na śródmieście: opr. tekstów do wystawy „Od ratusza do cerkwi” dt. historii ul. 
Zamkowej w Kaliszu, jednej z głównych ulic śródmieścia. Praca oparta na zb. archiwalnych i 
literaturze przedmiotu. Projekt realizowany wspólnie z Biurem Rewitalizacji UM Kalisz, CK 
Zamek Poznań oraz stowarzyszeniem społecznym.
- 2018: PlanTy! – projekt realizowany z Biurem Rewitalizacji UM w Kaliszu i CK Zamek w 
Poznaniu oraz stowarzyszeniem społecznym dt. ulicy Babinej i plant w Kaliszu. Opieka 
merytoryczna, spacer historyczny (lipiec 2018).
- kwiecień 2016- listopad 2018 Projekt „Wszystko dla pań”. Alternatywny przewodnik po 
Kaliszu i okolicy ścieżkami kobiet od średniowiecza do czasów współczesnych /stypendium 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2016/: pomysł, scenariusz, teksty, spacery 
historyczne, spotkania autorskie. 
- Międzynarodowa Konferencja Kalisz 2017: „Życie artystyczne prowincji 
środkowoeuropejskiej w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Przemiany, formy 
funkcje”. Należę do Komitetu Organizacyjnego, występuję z referatem: Anioły w chłopskich 
sukmanach. O recepcji sztuki modernistycznej na przykładzie polichromii z trzech kaliskich 
kościołów: pw. św. Józefa, pw. św. Mikołaja oraz pw św. Michała Archanioła.
- Międzynarodowa Konferencja Kalisz 2015: „Odbudowa miasta historycznego”. Należę do 
Komitetu Organizacyjnego, przygotowuję wystawę fotograficzną towarzyszącą konferencji: 
Miasto w budowie. 



- „Rzemieślnicy” 2016: projekt reportersko–fotograficzny dt. rzemieślników w mieście. Efekt: 
wystawa i katalog. Organizator: Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu.
- „Działki nasze wieczyste” 2014: projekt reportersko-fotograficzny dt. historii i teraźniejszości
działek w mieście. Efekt: wystawa i katalog. Organizator: Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża 
Ciśnień w Kaliszu. 
 - współtworzę interdyscyplinarny projekt „Detaliści” poświęcony wielokulturowości miasta 
nad Prosną /planowane na 2014: wystawa fotografii na Plantach Miejskich, teksty, strona 
internetowa, publikacje/ - do realizacji nie doszło 
- uczestniczę w projekcie „Monitorowanie Budżetu Miasta jako środek aktywności 
obywatelskiej” realizowany z Funduszy Szwajcarskich przez Kaliską Inicjatywę Miejską i Akcję 
Konin. Czas trwania przedsięwzięcia: 1,5 roku /od kwietnia 2013/ 

   

 


