
 Magda  Tutka  /  właśc.  Magdalena  Tutka-Gwóźdź  /  -  z  wykształcenia  doktor  kulturoznawstwa  i 

 pedagog  muzyczny,  z  wyboru  -  producentka  kultury  i  programów  audiowizualnych  “Polska  w  Twoich 

 oczach,  Norwegia  w  moich  oczach”  ,  twórczyni  festiwalu  Polske  filmdager  i  Fredrikstad  og  Oslo  (9. 

 edycji,  nieprzerwanie  od  roku  2014)  oraz  kilku  innych  niezależnych  projektów  o  profilu 

 interdyscyplinarnym  i  integracyjnym  realizowanych  w  Norwegii.  W  latach  poprzednich  pracowała  na 

 stanowisku  starszej  wykładowczyni  na  Uniwersytecie  w  Oslo  oraz  Wyższej  Szkole  Europejskiej  im.  J. 

 Tischnera  w  Krakowie,  a  także  występowała  jako  wokalistka  jazzowa  w  Polsce  i  Norwegii,  m.  in.  w 

 projekcie  “Jazz   dla   Fredrikstad”  (2016). 

 Pasjonatka  dialogu  interkulturowego  jako 

 sfery  spotkań  ponad  granicami,  eksplorowania 

 potencjału  sztuki  i  kultury  w  budowaniu 

 głębokich  relacji  pomiędzy  narodami, 

 środowiskami,  jak  i  codziennych  relacji 

 międzyludzkich.  Autorka  książki  Shattered 

 Mirror:  the  Problem  of  Identity  in  the 

 Post-Yugoslav  Documentary  (2014), 

 dwujęzycznego  (polsko-norweskiego) 

 scenariusza  teatralnego  Dzieci  w  Ekokrainie  / 

 Barna  i  Økoland  (2017),  tekstów  piosenek  w 

 języku  polskim  i  norweskim,  wierszy,  esejów, 

 przekładów   poezji   oraz   kompozycji. 

 Założycielka  i  Prezes  Stowarzyszenia 

 InDialog  (w  latach  2015-2017)  oraz 

 International  Creativity  Workshop  AS  - 

 organizacji  non  profit  działającej  w  Norwegii 

 na  rzecz  wzmacniania  i  pogłębiania  procesów 

 integracji  na  poziomie  lokalnym,  regionalnym 

 i  międzynarodowym  (od  roku  2016).  W  roku  2016  otrzymała  stypendium  kulturowe  Gminy  Fredrikstad 

 (za  “budowanie  pomostów  między  Polakami  a  Norwegami”),  zaś  w  roku  2017  zdobyła  wyróżnienie  w 

 konkursie  “Wybitny  Polak  w  Norwegii”  (w  kategorii  “Kultura”).  Prywatnie  jest  mamą  dwójki  chłopców, 

 niepoprawną   fanką   jazzu   i   muzyki   folk   oraz   tańców   latynoskich. 

 Foto:  Łukasz  Bielawski.  Na  zdjęciu:  Magda  Tutka  i  Patryk  Stawarz  -  www.icw.no  podczas  pracy,  Cosmopolite  Scene,  Oslo, 

 22.10.2021. 

http://www.icw.no/


 Wybrane   strony   internetowe   związane   z   twórczością   i   działalnością   Magdy   Tutki 

 Działalność   -  www.icw.no 

 Festiwal   -  www.polskefilmdager.org  i  www.facebook.com/polskefilmdager 

 Programy   audiowizualne   PL/NO  “Polska   w   Twoich   oczach,  Norwegia   w   moich   oczach” 

 https://youtu.be/JVyxiOnbzGw 

 Recenzja   książki  Shattered   Mirror… 
 https://www.dokofilm.sk/kniha/magdalena-tutka-gwozdz-shattered-mirror/ 
 Muzyka   i   poezja   PL/NO   -  www.tutu.polishartist.net 
 Pierwsza   organizacja   na   rzecz   dialogu   międzykulturowego   -  www.indialog.no 

 Wybrane   artykuły   PL   /   NO 

 Pierwsza   edycja   festiwalu 

 www.nrk.no/ostfold/_-anse-dette-som-en-gave-fra-polen_-1.11992278 

 Ostatnia   edycja   festiwalu 

 https://www.f-b.no/polske-filmdager-alle-arrangementene-vare-i-fredrikstad-har-gratis-inngang/s/5-59-23 

 84681 

 Kilka   słów   z   okazji   jubileuszu   Miasta   Fredrikstad 

 https://www.f-b.no/450/451/452/magdalena-tutka-gwozdz-krakeroy-fodt-1980/s/5-59-657495 
 Wywiad   z   Magdaleną   w   j.   polskim 
 http://justnote.info/wywiady/tesknota-nostalgia-za-krajem-jest-rodzajem-potencjalu-ktory-mozna-wykorz 
 ystac-do-tego-zeby-cos-stworzyc 
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 22.10.2021. 
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