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Aleksander
OLSZEWSKI

Z

apraszając do lektury kolejnego numeru „Arterii” chciałbym podzielić się z czytelnikami
kilkoma refleksjami związanymi ze zdarzeniami, których świadkiem i uczestnikiem byłem
w ostatnich tygodniach.
Otwarcie wystawy A. Bartczaka towarzyszącej Tygodniowi Filozofii w Resursie Obywatelskiej
nastroiło mnie retrospektywnie. Pierwszy raz spotkaliśmy się jako studenci w akademiku przy
ul. Karolewskiej w Łodzi, był to koniec lat 60-tych. Zawiązana wówczas znajomość trwa w dobrej
kondycji do dziś. Koniec tych lat to również Marzec 1968, nagonka antysemicka, zwolnienia profesorów UW i przymuszona emigracja Prof. Leszka Kołakowskiego. Wydarzenia Marca 1968 roku
pamiętam z autopsji, bo tego dnia znalazłem się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, gdzie
odbywały się starcia studentów z esbecją. Wracając do wystawy – zaskoczył mnie jej tytuł w prasie – Inspiracja filozofią L. Kołakowskiego w twórczości A. Bartczaka i Zb. Kamieńskiego. Ciekawy
jestem jej rezultatów.
Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, przygotowując wystawę radomskiej Grupy M51,
której członkiem jestem , uświadomiło mi, że upłynęło właśnie 30 lat od czasu jej powstania. A mnie
się wydaje, że to wszystko tak niedawno było. Otwarcie wystawy przewidywane jest na kwiecień.
W sposób niezauważony upłynęło też 15 lat kształcenia plastycznego na Politechnice. Obecnie,
poprzez różne przekształcenia, ma formę Wydziału Sztuki. Nasz Wydział był współorganizatorem
w lutym 2009 wystawy 42. Salon Zimowy – Powrót – wystawy laureatów poprzednich Salonów.
Powrót okazał się udany, wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności.
Dzięki poczcie elektronicznej dostaję informacje od byłych studentów, mieszkających w różnych
częściach Polski i Europy, o pracy, którą wykonują, i która dostarcza im satysfakcji. Okazuje się,
że czas spędzony na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej nie został stracony.
Cieszymy się z sukcesów naszych studentów, którzy znajdują zatrudnienie, ale również zdobywają nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach i wystawach. W tym miesiącu mija 10 lat istnienia
Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka”. A przecież tak niedawno świętowaliśmy jubileusz 100 wystaw w Rogatce. Przekazaliśmy wówczas do zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia
kolekcję prac – darów artystów wystawiających w naszej galerii. W tym roku będzie miała miejsce
na naszym Wydziale pierwsza obrona pracy doktorskiej w zakresie sztuk pięknych, a beneficjentem
tego zdarzenia będzie nasz absolwent.
Mamy dużą satysfakcję z działalności Galerii „Rogatka” i „Pentagon”. Plan wystaw sięga do 2010
roku. Dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu ludzi, galerie te osiągnęły bardzo dobry poziom
i cieszą się zainteresowaniem wielu twórców z Polski. Liczę, że władze miasta potrafią dostrzec
w Wydziale Sztuki nie tylko instytucję, ale również zespół ludzi, którzy swą pracą i sukcesami
promują miasto. Może Sztuka będzie poszukiwaną marką Radomia?. Zobaczymy? Kończąc, pragnę jeszcze poinformować, iż we współpracy z UMCS 18-19 maja 2009 będzie miała na Wydziale
Sztuki ogólnopolska konferencja naukowa JACEK MALCZEWSKI I SYMBOLIŚCI – jej program zamieszczamy w numerze.



Członkami radomskiej grupy M5 są także artyści Leszek Kwiatkowski, Longin Pińkowski, Krzysztof Mańczyński
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Ornament – dekoracja, czy coś więcej?

A

Bogumił
Łukaszewski

ktualne sympozjum, którego tematem jest „Ornament w sztuce”, to już trzecia z kolei sesja,
u podstaw których leży przekonanie, że dla kształtowania osobowości twórczej nie wystarczy
rozwój „talentu fizycznego” ale niezbędnym staje się szeroki zakres wiedzy humanistycznej
zdolny uczynić absolwenta uczelni artystycznej, podmiotem wpływającym na kształt przestrzeni
w jej publicznym jak i intymnym wymiarze. Poprzednie sympozja, których animatorem i współorganizatorem ze strony Katedry Sztuki był wówczas tak jak i obecnie dr Kazimierz Łyszcz, doszły do
skutku dzięki współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i nawiązywały do tego rodzaju
aktywności twórczej, która odnosi do sfery ludzkiej duchowości. Tytuły sympozjów to – „Ikona
– próba odczytania tajemnicy Boga” oraz „Obraz, jego funkcje i oddziaływanie na wyznawców
wielkich religii monoteistycznych”.
Trzecie spotkanie pozornie odchodzi od tej orientacji, jako że terminy „ornament”, „zdobnictwo”,
zdają się być bliższe kategoriom, które skłonni jesteśmy kojarzyć ze sferą cielesności. Bez wątpienia
na taką skłonność wpłynęło, między innymi doświadczenie Rokoka a nade wszystko wykorzystanie
motywów ornamentalnych w drugiej połowie XIX wieku – dzięki rozwojowi technologii i technik
reprodukcyjnych tzw. „kiczu wiktoriańskiego” – do masowej produkcji i rozpowszechniania, gwoli
zaspokajaniu potrzeb i wedle gustów bogacącego się mieszczaństwa. Ornament wyjęty z kontekstu, poddany produkcji seryjnej, aplikowany w nadmiarze i sytuacjach zgoła przypadkowych, coraz
bardziej tracił swoje pierwotne znaczenie i sens współdziałania z całością, oddalając się od pojęcia
„sztuki” w znaczeniu, jakie przypisywali mu niektórzy teoretycy i historycy sztuki.
Nic dziwnego więc, że na początku XX wieku, na gruncie powszechnego eklektyzmu historycznego,
w okresie rodzącego się modernizmu nastąpiła gwałtowna reakcja na te niepokojące zjawiska. W 1908
roku, austriacki architekt secesji i modernizmu Adolf Loos wydał swoje dzieło pod znamiennym tytułem
Ornament i zbrodnia, w którym w sposób zdecydowany daje wyraz swojej dezaprobacie dla wszelkiego
zdobienia, uznając je za zbędny balast i postulując ideę piękna formy architektonicznej wynikającej
z funkcji obiektu. Tendencje zwolenników nowoczesności, nie tylko w architekturze, najlepiej oddaje
sentencja niemieckiego teoretyka i architekta Miesa wan der Rohe – „Mniej znaczy więcej”. Historyzm
a nawet późniejsza secesja, nie wolna wszakże od zdobień, powoli ustępowały przed naporem zwolenników wczesnego modernizmu. W Europie rozgorzała dyskusja na temat roli, jaką powinna pełnić
architektura we współczesnym społeczeństwie i świecie. W sztukach pięknych sytuacja była jeszcze
bardziej złożona. W reakcji na pauperyzację ornamentu i gustów, w okresie dzikiego eklektyzmu, secesja
poprzez analizę cech współczesnej umysłowości, starała się odzyskać teren dla bardziej wyrafinowanej
wyobraźni. W tym stosunkowo krótkim okresie (lata 1890-1910), ornament odzyskał pełnię blasku i znaczenia a stało się to za przyczyną determinacji, z jaką teoretycy i twórcy dążyli do stworzenia stylowej
jedności sztuki i integracji rzemiosła artystycznego, architektury, architektury wnętrz, malarstwa, grafiki
i rzeźby. Odwołując się do dekoracyjnych, asymetrycznych linii, charakterystycznych nieregularnych
krzywizn, splątanych, stylizowanych motywów roślinnych, fantastycznych stworów, artyści tworzyli dzieła
charakteryzujące się niezwykle spójną morfologią kształtów. Obrazy, grafiki, rzeźby stawały się swoistymi
ornamentami, których ukryty, często kapryśny porządek wynikał nie tyle z racjonalnych przesłanek ile
z niezwykłej intuicji i talentu twórców.
Kolejne zjawiska i ruchy artystyczne takie jak: postimpresjonizm, nabizm, fowizm, futuryzm, kubizm
wreszcie konstruktywizm, poprzez swoiste poczucie współuczestniczenia w postępie cywilizacyjnym,
skutecznie zdeklasowały i usunęły w cień zarówno secesję jak i towarzyszący jej ornament. Dość powiedzieć, że przez długie lata utrwalano przekonanie o kiczu w secesji.
W historii sztuki XX wieku odnotować należy jeszcze jeden epizod, który nobilitował rolę
i znaczenie ornamentu i to w sposób symptomatycznie paradoksalny. W drugiej połowie lat dwudziestych zarysowała się nowa tendencja sztuki użytkowej, nazwana wówczas „sztuką nowoczes-
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ną” a czterdzieści lat później „art deco”, pozostająca w wyraźnej opozycji do ornamentacyjnego
przeładowania ustępującego stylu secesyjnego.
Zwolennicy tej formacji mieli za sobą doświadczenia architektury modernizmu a w sztukach
pięknych futuryzmu i kubizmu i ich świadomość społecznej misji była zgoła odmienna od artystów
secesyjnych, którzy swoje powołanie łączyli z poszerzaniem obszaru wolności twórczej i czerpali
satysfakcję z projektowania i wykonywania estetycznych i nacechowanych indywidualizmem przedmiotów użytkowych. Pojęcie taniej, masowej produkcji przemysłowej było im obce jak i późniejszy
funkcjonalizm nie był obciążeniem. Inaczej twórcy „art deco”. Swoje powołanie pojmowali, jako
współuczestniczenie w szeroko rozumianych procesach technologicznych i produkcyjnych oraz
myśleli o funkcji i wpływie przedmiotu na fizyczne i społeczne otoczenie człowieka.
Ornament stał się komplementarnym dopełnieniem funkcjonalnej formy. Niejako w cieniu, ale
w sposób niezwykle konsekwentny podkreślał związki z całością nie próbując nad nią dominować.
Inspiracje czerpano z przeróżnych źródeł, począwszy od malarstwa futurystycznego, kubistycznego,
aż po motywy starożytnego Egiptu i zdobnictwa Indian.
Dominowała geometryczna prostota, wyrazistość zestawień kolorystycznych oraz upodobanie
do zestawień różnych materiałów i tworzyw. Ornament w wydaniu „art deco” przestał „wychodzić
przed orkiestrę”.
Podanymi powyżej przykładami pragnę zasugerować pewną prawidłowość związaną z sytuacją
ornamentu sztuce wizualnej. Tę sytuację nazwałbym „brakiem stabilności”. Ta niestabilność wynika,
z co najmniej dwu powodów. Jeden związany jest etymologią pojęcia „ornament”. Prof. Wiesław Juszczak w swoim interesującym eseju Występny ornament zauważa, że „ornament” jest od „dekoracji”
poważniejszym słowem. Pozostając w kręgu językowych intuicji raczej niż definicji, można dostrzec,
że dekoracja jest czymś w zasadzie dodanym do rzeczy. Ornament jest integralnie związany z rzeczą,
którą „zdobi”.
Przytoczone powyżej przykłady wskazują, że tam gdzie następowała ta rozdzielność, ornament
tracił na znaczeniu, oddalając się od pojęcia „sztuki”, albo spotykał się z gwałtowną reakcją negującą jego znaczenie.
Drugi powód wynika z faktu, iż na wielkim obszarze tradycji artystycznej, u którego źródeł tkwią
pradawne początki wierzeń i idei religijnych, ornament zawsze stanowił wyraz pewnego porządku
ontologicznego i metafizycznego. Jeżeli przyjmiemy za dogmat, że w naturze człowieka tkwi wewnętrzne, naturalne poczucie ładu (np. – dążenie do równowagi, poddawanie się imperatywowi
rytmów), to pozbawienie go możliwości zespolenia się z nadrzędnym, często eschatologicznym
celem, jest jednocześnie swoistą degradacją jego godności. Niestety, zarówno wiek XX-ty jak
i początek XXI wieku, w swoim indyferentyzmie ideowym i religijnym nie dają zbyt dużej nadziei
na przywrócenie ornamentowi jego dawnego znaczenia.
Bibliografia:
Juszczak W., Występny ornament, „ZNAK” nr 462, listopad 1993,
Zwolińska K., Malicki Z., Mały słownik terminów plastycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993.

Autor, profesor, pracownik Katedry Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki Wydziału
Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Artysta i ornament

Kazimierz M.
ŁYSZCZ

P

roblem ornamentu jest uznawany w pisarstwie o sztuce zazwyczaj za mało ważny i pozbawiony nośności. Częściej zajmowali się nim sami artyści, próbujący zdefiniować w praktycznym
działaniu jego istotę, niż teoretycy sztuki. Zdecydowało o tym dość powszechnie panujące
przeświadczenie, że ornament (ozdoba) występujący jako zestaw elementów podkreślających wizualność dekorowanej rzeczy jest przede wszystkim dodatkiem, uzupełnieniem lub przeciwwagą
dla głównego – obrazowego przedstawienia wizualnego. Jako problem badawczy natomiast, sam
w sobie jest zbyt błahy i oczywisty aby się nim zajmować. Pewna mechaniczność stosowania zdobień,
ich przewidywalność i rytmiczność wydały się potwierdzać powody takiej postponującej go postawy
badaczy. Fakt wykonywania zdobień ornamentalnych, wypełniających swoim duktem różne obiekty
użytkowe, jawił się jako tak ewidentny i nie podlegający dyskusji, że rzadko był przedmiotem wytrawnej
refleksji czy pogłębionej interpretacji. Déintéessement ornamentem pogłębiły jawnie mu niechętne
tendencje modernistyczne, które w imię syntezy formy i funkcji dążyły do radykalnego oczyszczenia
sztuk plastycznych i architektury ze wszelkiej zbędnej ozdoby. Mimo to mamy świadomość niezwykłej
różnorodności ornamentu. Wszystkie kultury, począwszy od ginących
w pomrokach prahistorii plemion
pierwotnych, po wysokotechniczną
cywilizację czasów najnowszych,
wytworzyły wiele jego rodzajów
i wariantów zastosowań. Te najdawniejsze formy – ryty na narzędziach,
naskalne polichromie, przytwierdzane do ubrań ozdoby stosowane
były spontanicznie i pozbawione
wyraźnych reguł – może poza
przestrzeganą zasadą wypełniania
pustki (horror vacui) oraz pozostawiania czytelnego śladu po sobie.
Jednak późniejsze jego przejawy
tak dalece zostały poddane różnym
kodyfikacjom i normalizacjom,
że dosyć łatwo można odróżnić od
siebie ornamenty powstałe w obrębie różnych kultur, nawet jeśli wydają się wywodzić z analogicznych
przemyśleń konstrukcyjnych.
Dzisiaj ornament kojarzy się
nam przede wszystkim ze zdobnymi pasami rytmicznych elementów
określających i określanych przez
strukturę obiektu, w który jest wkom- Lawrence Alma Taddema, Fidiasz i fryz Partenonu, olej na desce, 1868, detal. Birponowany. Powszechnie uważa mingham City Museum.
Pisze na ten temat Wiesław Juszczak w swoim eseju Występny ornament czyli o napięciach pomiędzy sztuką a kulturą,
„Znak” nr 462, s. 41-54.

Już w połowie XIX w. brytyjski badacz i kodyfikator ornamentów Owen Jones zauważał: „Ze wszystkich relacji podróżników wynikałoby, że nie sposób odnaleźć takie ludy, które nie posiadałyby silnego instynktownego pragnienia zdobienia
i ornamentacji”. Zob. O. Jones, Ornament, Warszawa 2008, s. 31.
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się, że ornament przeciwstawia się najczęściej iluzji czy też przedstawieniom naśladującym przestrzenność, a wyrzekając się przestrzeni zyskuje odnoszący się do płaszczyzny porządek obrazu.
W dziejach sztuki, wielokrotnie zdarzały się momenty wielkiego szacunku i szanowania płaskości
form, nawet jeśli obrazy przedstawiały jakieś elementy rzeczywistości życiowej artysty.
Związki pomiędzy obrazem a otaczającym go dekoracyjnym motywem zawsze prowadziły do
dynamizującego napięcia form. Wielu artystów dawnych kultur instynktownie potrafiło zachować
poczucie równowagi obydwu tych składników przedstawienia wizualnego. Europejska tradycja artystyczna mniej czy bardziej świadomie nawiązywała do zaleceń rzymskiego architekta i teoretyka
sztuki Witruwiusza, który w swoim traktacie O architekturze definiował relacje wytwarzające się
pomiędzy dziełem architektonicznym a motywem zdobniczym, wyraźnie postulując przeciwstawienie tych dwóch elementów, z zachowaniem jednakże poczucia integralności ozdoby i obiektu.
Według Witruwiusza dzieło architektoniczne jest kontrapunktowane otaczającym i uzupełniającym
je motywem ornamentowym, a uzyskana między nimi równowaga zaświadcza o decorum – zasadzie
stosowności, dążącej do harmonii i eurytmii całości budowli.
W ślad za Witruwiuszem niektórzy późniejsi
teoretycy sztuki, a przede wszystkim artyści,
uznawali ornament za odrębną wobec głównego
przedstawienia dzieła jakość. Zdobnictwu często
przypisywano byt suwerenny, rządzący się własnymi zasadami struktury i konwencji, w dużej
mierze niezależny od architektury i zdobionego
obiektu. Pomimo to nie było ono tak cenione jak
„czysty” obraz, przenoszący znaczenia treściowe
i wątki symboliczne. Jeszcze w średniowieczu występowała względna równowaga między przedstawieniem figuralnym a uzupełniającymi je motywami dekoracyjnymi. Deprecjacja roli ornamentu
w sztuce zaczęła się stopniowo pogłębiać od
czasów quattrocenta, jako przejaw powszechnego
dążenia do podkreślania mimetyczności przedstawienia obrazu. Obraz nawiązywał do rzeczywistości przedstawionej w sposób coraz bardziej dosłowny, redukując znaczenie i powagę aluzyjnej
i przetworzonej interpretacji zawartej ornamencie.
W następnych wiekach rola ornamentu była sprowadzana najczęściej do upraszczającej go funkcji
dekoracyjnej, tracącej niezależność i bezpośredni
związek z głównym motywem dzieła. Nie znaczy to jednak, że zupełnie o nim zapomniano –
Mozaika na ścianie piętnastowiecznego meczetu w Mazar i Szarif w czasach rokoka, a później w I poł. XIX w. wydaje
w Afganistanie.
się święcić tryumfy we wnętrzach mieszkalnych,
stając się jednak formą znaczeniowo pustą, wyzbytą samoistnych celów artystycznych.
Jeszcze dzisiaj jego monotonną powtarzalność, dającą poczucie nieograniczonej rozciągłości,
często przeciwstawia się obrazowi sensu stricte, rozumianemu jako przedstawienie imitujące lub
odnoszące się do otaczającej człowieka rzeczywistości. Obraz za każdym razem może inaczej
reprezentować znaczenie świata, ujawniając jego mniej czy bardziej prawdopodobne aspekty.
Ornament natomiast jest uzupełnieniem rzeczywistości lub czysto ludzkim komentarzem rozwijającym się w przestrzeni i czasie, niekiedy tylko nawiązującym do wywodzących się ze świata natury
form organicznych – a i to nie w sposób dosłowny lecz aluzyjny i niemimetyczny. Szerokie i najpowszechniejsze jego rozumienia zakłada, że jest bądź to zdobnikiem rytmicznie powtarzającym się
Witruwiusz, wyznając zasadę decorum, ostro przeciwstawiał się „nowatorom”, którzy sprowadzali ornament do przesadnej
eskalacji niepowiązanych ze sobą form zdobniczych, a przez to burzyli odczucie harmonii i eurytmii. Zob. M. Porębski,
Sztuka a informacja, Kraków 1986, s. 151.

Niektórzy badacze uważają że właśnie wówczas osiąga pełnię swojego artystycznego oddziaływania. Jan Białostocki
w eseju Rokoko: ornament, styl i postawa, podkreślając ogromny wpływ motywu rocaille na estetykę epoki następującej
po baroku, zauważa ścisły związek ornamentyki z immanentną organizacją ściany. „Ornament rozsnuwa się nie jakby na
powierzchni muru, lecz w swoich własnych wymiarach: jak zdobnicza altana, otaczająca ludzki, intymny świat wnętrza
roślinno-muszlową przesłoną ten uniezależniony od architektury ornamentalny kosmos zyskuje swą własną egzystencję.”
Tenże, [w:] Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978, s. 173.
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S. Tschudi Madsen, Art Nouveau, Warszawa 1987, s. 56.
O. Splenger, Upadek Zachodu, cyt. za H.H. Hoffstatter, Symbolizm, Warszawa 1987, s. 121.
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w przestrzeni lub na płaszczyźnie (a w doświadczeniu muzycznym – w czasie), bądź to elementem
dekoracji mającej na celu uatrakcyjnienie wizualne jakiegoś obiektu lub przedmiotu pełniącego
funkcje użyteczne i tak jak ten przedmiot będący jego nośnikiem zajmującym stosowne miejsce
w przestrzeni życiowej. Dekorowany przedmiot, obejmowany przez powtarzające się rytmy zdobień, wydaje się bardziej „obłaskawiony” dla celów człowieka, traci swoją ontologiczną obcość;
jego nagie powierzchnie, poprzez regularne żłobienia czy malunki, stają się mniej wyalienowane
wobec jego poczucia własności i człowieczeństwa.
Różne kultury i kręgi cywilizacyjne miały odmienny stosunek do wytwarzanych i stosowanych
w życiu codziennym form ornamentalnych. To co uderza, gdy porównujemy różne jego przykłady
zastosowań, to fakt jego uniwersalizmu w traktowaniu różnych aspektów doczesności – np. motyw
fryzu arkadkowego, w gotyku pojawia się na ścianach budowli, jako ozdoba marginesów rękopisów, haftów na sukniach średniowiecznych dam dworu, sprzętów liturgicznych ale też jako motyw
występujący w obrazach tablicowych np. w dziełach Jana van Eycka czy Hansa Memlinga.
Zagadnienie ornamentu szczególnie ważne i bliskie było wielu artystom II poł. XIX wieku,
nawiązującym do angielskiego ruchu odnowy sztuk Arts and Crafts. Duże znaczenie dla jakości
dzieła przypisywali mu twórcy z kręgu art nouveau, dla których był uniwersalnym elementem spajającym obiekt artystyczny w koherentną całość. Belgijski artysta secesyjny Henry van der Velde
był zdecydowanym zwolennikiem powiązania struktury obiektu i dekoracji. W jego przekonaniu
udział ornamentu w budowli polega nie na dekorowaniu a na konstruowaniu, tak, aby ornamentyka
determinowała formę i decydowała o odczuciu estetycznym.
Dla Oskara Splengera ornament i imitacja stanowią wielkie antypody sztuki, uzewnętrzniające się
w jej stosunku do funkcji ontycznych. Ornament jest manifestacją świadomego swej własnej odrębności „ja”, ogarniającego całokształt otaczającej rzeczywistości. Próbuje ją okiełznać i ująć w polu
„rozszerzonej tożsamości”, w której zatracają się przeciwieństwa a powstaje jedność doświadczenia.
Autor Der Untergangs des Abendslandes pisze na ten temat: „Imitacja wychodzi od fizjonomicznie
uchwyconego „ty”, ornament jest dowodem świadomego własnej odrębności «ja». Ornament, który
nie podąża za biegiem życia lecz nieustannie mu się przeciwstawia, odcina się wyraźnie od imitacji.
(…) podczas gdy imitacja wyraża coś w trakcie dokonywania się, ornament może dojść do tego tylko
wtedy, kiedy jawi się zmysłom w gotowym kształcie. Jest faktem istniejącym nawet z całkowitym
pominięciem jego powstania. Wszelka imitacja ma początek i koniec, ornament posiada tylko trwałość. Naśladownictwo zagrzewa i ożywa, ornamentyka poskramia i zabija”. Słowa te korespondują
ze znanym i często przywoływanym sformułowaniem Adolfa Loosa o „ornamencie jako zbrodni”.
Ten teoretyk i architekt wczesnego modernizmu, postulujący wolę dążenia do czystości form, był
przekonany o barbarzyńskim rodowodzie potrzeby posługiwania się wybujałym ornamentem. W jego
argumentacji, ludy posługujące się
nadmiernie akcentowaną w ekumenie ornamentyką przejawiają szczególną skłonność do okrucieństwa i
irracjonalnych zachowań. Rezygnacja
z nadmiaru zdobień, oczyszczenie
budowli z ze zbędnych ornamentów
będzie konsekwentnie prowadzić do
ograniczenia odczuć destrukcyjnych
społecznie, odpowiedzialnych za
nieetyczne czyny.
Spośród polskich badaczy, podobnego do Splengera zdania o przeciwstawności ornamentu i obrazu
był Karol Homolacs, który uważał,
że zagadnienie to należy do najtrudniejszych w plastyce, gdyż dotyka
potrzeby dokonania kardynalnych
rozróżnień pomiędzy tymi motywami. „Najbardziej oczywista różnica
pomiędzy ornamentem a obrazem Henri Matisse, Czerwona pracownia, olej na płótnie, 1911. Museum of Modern Art,
– podkreślał – polega na tym, że or- Nowy Jork.
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nament wyraża płaszczyznę, podczas gdy obraz wyraża przestrzeń”. Występują oczywiście pewne ornamenty, które (jak np. panoplia) sugerują trójwymiarowość motywu, w generalnym ujęciu
ozdobnik podkreśla powierzchnię i jest z nią strukturalnie powiązany. Dlatego też dla Homolacsa
ornamentalnymi są te działania, „w których logika płaszczyznowa góruje wyraźnie nad przestrzenią”.
Poglądy Homolacsa były w dużej mierze rezultatem oddziaływania ideologii modernizmu, odrzucającego w myśl postulatów Loosa obecność ornamentu w ekumenie. Czasy dzisiejsze, umownie
nazywane postmodernizmem, charakteryzuje rewizja utopijnych założeń modernizmu, a co zatem
idzie radykalne odrzucenie laboratoryjnej sterylności dzieła i powrót elementów wiążących się
z emocjonalnością sztuki. Jest to szczególnie widoczne na obszarze architektury, która zawsze określa pole działań dyscyplin plastycznych i warunkuje środki wyrazu. Tryumfalny powrót ornamentu
i wszelkiego dekoracyjnego nadmiaru, uobecniający się w kulturze wizualnej ostatnich lat jest reakcją
na alienacyjny aspekt purystycznego modernizmu.
***
Rozważając różne związki i relacje wytwarzające się pomiędzy ornamentem a treściami symbolicznymi sztuki oraz ornamentem i obrazem, można ująć go jako nośnik znaczeń wytyczający
pewien zasięg poczynań artystycznych, prowadzący do spotęgowania odczucia wizualnego. Ze
względu na zakres, stopień aktywności oraz wartości immanentne obrazu można by się tu pokusić
o rozróżnienie intensywności tego oddziaływania. Kluczowe w tym kontekście wydają się własności odnoszące się do statusu ontologicznego ornamentu ze względu na stopień jego integracji
z rzeczywistością kulturową. Przy założeniu, że ornament jest kategorią estetyczną, która może
transcendować poza wymiar czysto estetyczny egzystencji, wkraczając na obszar bytu, hierarchia
tego stopniowania mogłaby być następująca:
Ornament izolowany
Ściśle podporządkowany prawu ram, zależny od obiektu ale nie zespalający się z nim w jedno,
tworzy własną strukturę formalną, uwarunkowaną jednak sąsiadującym z nim przedstawieniem
czy strukturalnym kontekstem. Konsekwencją takiej relacji jest stosowanie ornamentu jako sposobu
uatrakcyjnienia przedstawienia i dodatku do motywu głównego. Może prowadzić to do traktowania
go jako prostej dekoracji mechanicznie upiększającej obiekt. Ornament w tej formie spotykany jest
w większości realizacji sztuki europejskiej, występuje powszechnie w architekturze i sprzętarstwie.
Izolowany od dzieła pod względem formy, staje się parergonem wobec motywu zasadniczego.
Ornament autonomiczny
Wyzwala się spod presji obrazu i własnego otoczenia, aktywizuje percepcję i odczuwanie rzeczywistości. Jako element dodany do przedstawienia posiada własną konstrukcję i narrację plastyczną.
Ornament ten objawia się często jako zjawisko „samo w sobie”, uniezależniające się od fundamentu
bytowego na którym egzystuje. Redukując rolę znaczeń symbolicznych i semantycznych, zrzuca
jarzmo obrazu, stając się manifestacją czystej wizualności. Występuje w wielu dziełach malarstwa
i architektury przedrenesansowej, w miniaturach, dawnych strojach i zdobionych przedmiotach.
Często widoczny w sztuce Dalekiego Wschodu i wielu realizacjach sztuki współczesnej.
Ornament otwarty
Przekracza granice jednostkowości motywu zdobniczego odciskając się na całokształcie działań twórczych człowieka. Ornament otwarty anihiluje granicę pomiędzy ergonem a parergonem,
transcenduje też poza ramy dyscyplinarne określonych dziedzin sztuki. Jego stale obecne motywy
występują w rozmaitym stężeniu w różnych dziedzinach życia. Jako uniwersalna zasada tworzenia
i egzystencji przenikająca antroposferę zaświadcza o moralności i wiąże się z doświadczeniem metafizycznym. Ornament ten wiąże jednostkę z otoczeniem, przeżyciem religijnym, wyraża sposób
życia jednoczący się z doświadczeniem zbiorowym. Ornament tego typu jest spotykany w społeczeństwach pierwotnych, w których jednostka nie uświadamia sobie swojej ontycznej odrębności
oraz w kulturze islamu, w której różne aspekty życia regulowane są rytmem powtarzających się
elementów: modlitwy, codziennych rytuałów, przesytu wizualnych ozdób.
W Europie nowożytnej przez długi czas wyobrażano sobie, że mieszkańcy starożytnej Grecji
i Rzymu żyli w przestrzeni ascetycznej wizualnie i ubogiej w ozdoby. Takie przeświadczenie pasowało do starannie pielęgnowanych aż do czasu klasycyzmu przekonań o prostocie i heroizmie



K. Homolacs, Budowa ornamentów i harmonia barw, Kraków 1930, s. 38.
Zob. K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Kraków 2008, s. 167.
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„Tak na przykład fryz Partenonu umieszczony został tak wysoko, że dla oka obserwatora wygląda jak płaski rysunek.
Piękno, które tak zachwyca nas przy oglądaniu z bliska, mogło więc mieć wartość tylko o tyle, że świadczyło o wierze
artysty, który choć był świadomy, iż ludzkie oko nie dostrzeże doskonałości jego dzieła, rzeźbił je jedynie w przekonaniu,
że ono tam będzie”. O. Jones, dz. cyt., s. 91.


Autor, dr, adiunkt w Katedrze Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki Wydziału Sztuki
Politechniki Radomskiej.
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ich egzystencji, w której najważniejszą rolę odgrywał intelekt. Ornament wydawał się mało znaczącym dodatkiem do architektury czy ubiorów. Intensywne prace archeologiczne i badania nad
sztuką antyczną zweryfikowały te sądy, zmieniając także wyobrażenia o świecie dawnych Greków
i Rzymian. Patrząc na obrazy dziewiętnastowiecznych akademików, próbujących w artystycznej
wizji oddać właściwy wymiar życia starożytnych, takich jak Jean Auguste Ingres, Lawrence Alma
Taddema czy Henryk Siemiradzki, łatwo możemy zobaczyć jak przepojona i nasycona barwnymi
rytmami była przestrzeń w której bytowali antyczni ludzie. Precyzyjnie malowany, rzeźbiony, modelowany, uniezależniał się od funkcji praktycznych jakie mu narzucano, stając się nierzadko celem
sam w sobie. Stale obecny i pielęgnowany, zaświadczał potrzebach wizualnych starożytnych i ich
stosunku do zmysłowości życia.
Postawa współczesnych artystów wobec ornamentu jest bardzo zróżnicowana i uwarunkowana
wyznawanymi poglądami estetycznymi. Niektórzy uznają go za bardzo ważny czynnik podkreślania organizacji dzieła, inni, śladem zaleceń modernizmu dążą do jego ograniczenia i redukcji.
Spośród wielu możliwych tu do przytoczenia przykładów zastosowania i stosunku do ornamentu,
najbardziej ciekawy wydaje się przypadek Henri Matisse’a, malarza próbującego przekroczyć uwarunkowania i ograniczenia swojej
głównej dyscypliny – malarstwa.
Cała jego twórczość była w różny sposób wypełniona analizą
i wykorzystaniem ornamentu.
W obrazach przedstawiających
martwe natury z początku XX,
ornament pełni funkcje uzupełniającą wobec głównego motywu
przedstawienia, obramowuje go
i uwypukla elementy figuralne.
Jest więc przykładem stosowania
ornamentu izolowanego. W późniejszych dziełach, takich jak np.
Harmonia w czerwieni (Deser)
(Ermitaż) z 1908 roku, ornament
roślinny, powtarzany w różnych
wariantach, wykracza poza wyznaczane mu miejsce przenikając
sobą całe wnętrze obrazu. Pełnię
oddziaływania ornamentalnego na
strukturę dzieła Matisse uzyskał
w kaplicy różańcowej dominikanów w Vence, gdzie zaprojektowane przez niego ornamenty – na
podłodze, ścianach, w oknach,
sprzętach liturgicznych przenikają
całą przestrzeń wnętrza kaplicy, Henri Matisse, Wnętrze kaplicy różańcowej dominikanów w Vence, 1950.
tworząc barwne uniwersum połączonych ze sobą duchowości
i materialności.
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Zbigniew
Baran

Ornament poetycki w liryce Kazimiery Iłłakowiczówny

E

dycje tomów bądź z pełnym dorobkiem poetyckim, bądź też zawierających wybór ze zbiorów
wierszy Kazimiery Iłłakowiczówny i publikacje rozmaitych opracowań naukowych, których
przedmiotem jest jej poezja, wydane drukiem w ostatnim ćwierćwieczu, a także konferencje
i sympozja poświęcone osobie Poetessy są dowodem uznania zarówno jej talentu poetyckiego,
jak i wartości ideowo-artystycznych jej poezji, stanowiącej istotne >ogniwo< między przeszłością
(poezją romantyzmu i modernizmu) a teraźniejszością (poezją współczesną). W niniejszym tekście
spróbuję jedynie w sposób »encyklopedycznie« zwięzły ukazać tytułowy problemat dotyczący
ornamentu poetyckiego w liryce Iłłakowiczówny.
Oto tekst jej wiersza Zalana łąka [z tomu poezji Płaczący Ptak (1927)] (P Z 1 / 577):

Po łące zalanej, zalanej żalem, strumień przepływa,
idzie kosiarz, kosiarz znużony, dźwigając kosę,
a za nim dzieci, dzieci małe, jasnowłose,
pędzą brodząc gąski, gąski białe i siwe.
Po łące, łące zalanej, zalanej żalem,
płynąc, przez nurt wyrwane, wyrwane wierzbeczki o serce moje trącają gałęźmi…
Lecz kosiarz już się rozpłynął, a kosa, kosa w namule grzęźnie,
a dzieci razem, razem z gąskami aniołowie do domu zabrali.
Po łące… łące… żalem… żalem na głębokość stu wież zalanej…
włóczy się żagiel, żagiel rozdarty, wlecze się prom, prom strzaskany.
Raz po raz mija mnie jedno, jedno lub drugie, serce moje rani… rani i płynie dalej
na oceanie, na morzu, morzu… na jeziorze pustym… na łące, łące zalanej żalem.
Pełny dorobek poetycki Iłłakowiczówny jest prezentowany w publikacji: K. Iłłakowiczówna, Poezje zebrane, t. 1. – 4.,
zebrali J. Biesiada, A. Żurawska-Włoszczyńska, Wydaw. „Algo”, Toruń 1998. Wartościowe wybory jej poezji to: K. Iłłakowiczówna, Poezje wybrane, wybrał P. Hertz, seria: „Kolekcja Poezji Polskiej XX Wieku”, PIW, Warszawa 1977; taż,
Poezje wybrane, wybór: T. Jodełka-Burzecki, seria: „Biblioteka Poetów”, LSW, Warszawa 1989; taż, Po zachodzie, wybór:
A. Żurawska-Włoszczyńska, J. Biesiada, „Parnas”, Poznań 1993; taż, Poezje, wybór: M. Ołdakowska-Kuflowa, seria: „Biblioteka Utworów Religijnych”, [nr] 2, RW KUL, Lublin 1993 oraz taż, Okruszynki nieba, wybór: W. Smaszcz, seria: „Seria
Poetycka »Z Listkiem«”, „PAX”, Warszawa 1998. Na uwagę zasługują i inne wybory poezji Iłłakowiczówny, takie jak:
K. Iłłakowiczówna, Poezje wybrane, wybór: W. Lichański, LSW, Warszawa 1984; taż, Poezje, wybrała M. Wełna, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1989; taż, Poezje, wybór: J. Ratajczak, Wydaw. „Łuk”, Białystok 1996; taż, Kiedy przebije się
źródło…, wybór: B. Walczak, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1997 oraz: taż, Liryki, seria: „Seria »Z Sercem«/ »Liryki«”,
Wydawnictwo „Algo”, Toruń 2004.

W ostatnim 25-leciu ukazały się m. in.: monografia Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej, Chrześcijańskie widzenie świata
w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, seria: „Z Witrażem”, nr 19, RW KUL, Lublin 1993 oraz liczne rozprawy, studia i szkice
(opisujące i analizujące rozmaite aspekty utworów poetyckich Iłłakowiczówny), z których z pewnością należy wymienić
przede wszystkim studia opublikowane w tomie: Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25 rocznicę odejścia
Kazimiery Iłłakowiczówny, seria: „Colloquia Disputationes”, nr 7, UAM – Wydział Teologiczny, Poznań 2008.

Warto wymienić Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe „Z cienia niepamięci do światła: Wojciech
Bąk – Kazimiera Iłłakowiczówna – Roman Brandstaetter” [zorganizowane w styczniu 2006 roku w Poznaniu] i Konferencję
Naukową „Na skrzydłach poezji biblijno – religijnej (W 25. rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny …)” [zorganizowaną w kwietniu 2008 roku w Poznaniu].

Skrót P Z (po nawiasie z tytułem wiersza) oznacza: K. Iłłakowiczówna, Poezje zebrane, t. 1. – t. 4., zebrali J. Biesiada,
A. Żurawska-Włoszczyńska, wstępem opatrzył J. Ratajczak, Wydawnictwo ALGO, Toruń 1998. Zaś cyfra: 1 oznacza t. 1.,
z kolei cyfra: 577 oznacza s. 577.
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Spróbujmy więc opisać rozmaite figury retoryczne widoczne w tekście. Z pewnością można
dostrzec wyrażenie przyimkowe Po łące…, będące klasyczną anaforą, otwierającą wszystkie
[= trzy] strofy wiersza. Poetka często wprowadzała – wraz z anaforą – paralelizm syntaktyczny do
tekstów wierszy, ale w tomach jej poezji znajdziemy i odmienne przykłady, do których przynależy
anaforyczne wyrażenie przyimkowe: Po łące… Anafora ta nie wpływa na syntaktyczną strukturę
zdań. Nadto przyimek na tworzy struktury anaforyczne: na oceanie, na morzu, morzu… na
jeziorze pustym… na łące, łące zalanej żalem – w ostatnim wersie wiersza. W wierszu dostrzegamy również przykład epifory: (Po / na łące) …zalanej żalem. W tekście Iłłakowiczówny,
tak jak i w poezji – w ogóle, epifora jest figurą stylistyczną, uwypuklającą sens słowa [– klucza]
lub słów [– kluczy], które jest (które są) – ową epiforą. Te dwie figury retoryczne [anafora i epifora]
współtworzą w wierszu Zalana łąka symboliczny obraz typowej »młodopolskiej« czasoprzestrzeni
[= łąka zalana żalem], gdzie egzystuje osoba mówiąca.
W analizowanym wierszu można także dostrzec liczne epanalepsy, czyli bezpośrednie powtórzenia tego samego wyrazu: [a] Po łące zalanej, zalanej żalem (…) // […]; [b] Lecz kosiarz

już się rozpłynął, a kosa, kosa w namule grzęźnie // […]; [c] […] // a dzieci razem, razem
z gąskami aniołowie do domu zabrali.; [d – e] Po łące… łące… żalem… żalem na głębokość stu wież zalanej…; [f] na morzu, morzu… W tym miejscu należy z pewnością postawić

pytanie: czy powtórzenie jest zaletą czy raczej wadą poetyckiej stylistyki? I wolno także udzielić na
nie odpowiedzi: powtórzenie wydaje się być przede wszystkim >ozdobą< stylu. Powtórzenie
wyrazu (w tekście poetyckim) decyduje często o jego semantycznym aspekcie. Toteż epanalepsę
można uznać za figurę retoryczną oraz równocześnie za figurę stylistyczną.
Epanalepsy w poezji autorki Zalanej łąki są tworzone przez dwukrotne lub trzykrotne powtórzenia danego wyrazu. Dwukrotne powtórzenia wyrazów zdecydowanie dominują w jej poezji: Ach,
dosyć, dosyć obrony! (I L, Bunt młodości) P Z 1 / 25; [Gęsiareczki]… zaśpiewały głosikami
cienkimi, cienkimi // […] (Z N, Pogrzeb lata) P Z 1 / 743; [Czaple]… // wodzą sennie, sennie
oczami. (P i P, Bezpieczna godzina) P Z 2 / 255. Poetka stosowała i trzykrotne powtórzenia wyrazów w swojej poezji: Jęczy, jęczy, jęczy siwy klon! (T S, Wicher) P Z 1 / 226; Dzwoni, dzwoni,
dzwoni ciemny staw… (T S, Wicher) P Z 1 / 226; O jesieni, jesieni, jesieni… (T S, O jesieni,
jesieni…) P Z 1 / 237; Wieją skrzydła – lekkie, lekkie, lekkie… (P i P, Bezpieczna godzina) P Z 2
/ 255. Przykłady epanalepsy (zarówno dwukrotnego, jak i trzykrotnego powtórzenia wyrazu)
można pomnożyć.
Inna figura retoryczna z grupy figurae per adiectionem, którą znajdujemy w wierszu Zalana
łąka – to anadiploza: [a] idzie kosiarz, kosiarz znużony, dźwigając kosę // […]; [b] [dzieci]…

// pędzą brodząc gąski, gąski białe i siwe; [c] Po łące, łące zalanej, zalanej żalem // […]; [d]
[…] // płynąc, przez nurt wyrwane, wyrwane wierzbeczki o serce moje trącają (…); [e – f]
[Po łące…] // włóczy się żagiel, żagiel rozdarty, wlecze się prom, prom strzaskany; [g] (…)
mija mnie jedno, jedno lub drugie…; [h] …serce moje rani… rani i płynie dalej // […]; [i]
(…) na łące, łące zalanej żalem.

Anadiploza polega na powtórzeniu słowa (wyrażenia / zwrotu) z zakończenia frazy [w wypowiedzi] na początku następnej frazy. Nadaje ona słowu (bądź wyrażeniu / zwrotowi) szczególny
>koloryt< i walor. U Iłłakowiczówny można znaleźć sporo przykładów tej figury.
Skrót P Z (po nawiasie z tytułem wiersza) oznacza: K. Iłłakowiczówna, Poezje zebrane, t. 1. – t. 4., zebrali J. Biesiada,
A. Żurawska-Włoszczyńska, wstępem opatrzył J. Ratajczak, Wydawnictwo ALGO, Toruń 1998. Zaś cyfry: 1, 2, 3 oznaczają
odpowiednio: t. 1., t. 2., t. 3..

Budowa (Struktura) anadiplozy może być zapisana graficznie jako: […] X, // X […] lub jako: (…) X, X (…), gdzie X to
symbol wyrazu.


SYMPOZJUM

Temat wiersza nie jest jednoznaczny. »Ja« liryczne prezentuje oniryczną wizję lub »określa«
w metaforach i obrazach symbolicznych swój stan psychiczny. Czytelnik wiersza z łatwością dostrzega w tekście bogaty ornament słowny, który zmusza do postawienia pytania o ars poetica
Iłłakowiczówny.
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Kazimiera Iłłakowiczówna to »poetka polyptotonów i struktur polyptotonicznych«. W wierszu
Zalana łąka strukturą polyptotoniczną jest wyrażenie: Raz po raz. Typowo klasyczne polyptotony odnajdujemy z trudnością w jej poetyckich zbiorach, tak zresztą jak i w tomach poezji innych
twórców. Wydaje się, że jest to spowodowane określonymi cechami syntaksy języka polskiego,
odmiennej od syntaksy języków – greckiego i łacińskiego. Przykładem zaś »klasycznego« anafo-

rycznego polyptotonu jest zdanie złożone:

[…]
wichr przelata przez nie [= przez serca], wichru szuka…
(P. 1940 – 1954, Wszystkie serca…) P Z 3 / 50

Natomiast za »klasyczne« epiforyczne polyptotony możemy uznać zdania złożone:

On [= Luciferus] walczy i – przeciw nadziei – zawsze ma zemsty nadzieję…
(Ś F, Nie chcę nic wiedzieć o gwiazdach) P Z 1 / 343

[Rzeka]… // (…) mówi do nas (…), że towarzyszy nam.
(S L, Czysta woda IV) P Z 2 / 577

Z kolei poetyckie struktury polyptotoniczne  można odnaleźć z wyjątkową łatwością
[w poetyckich zbiorach Iłłakowiczówny], ponieważ poetka częstokroć stosowała te właśnie »figury«
retoryczne w swoich wierszach. Oto wybrane przykłady struktur polyptotonicznych ze zbiorów
poezji Iłłakowiczówny:
„[…] // Czemu usta ustom dają płomień // nie gasnących nigdy oszołomień? // […]” (I L,
Desolation III) P Z 1 / 98

[…] // ja ciebie sobą upieszczę, upoję // i śnić będziemy, jak białe powoje, // głowa przy
głowie (…)
(T S, Echo ostatniej, najpiękniejszej pieśni) P Z 1 / 205

(…) o duszo mej duszy // […] (T S, Skrzypki wieczorne) P Z 1 / 242

[…] // obie Matki moje i ja, twarzą przy twarzy // […] (S L, Matkom moim – Zofii i Barbarze)

P Z 2 / 550

Lipa lipie szeptała // […] (W W [1956], Z dębem dąb) P Z 3 / 208
Niektóre struktury polyptotoniczne były używane kilkakrotnie przez poetkę [jak na przykład: głowa
przy głowie [(T S, Echo ostatniej, najpiękniejszej pieśni) P Z 1 / 205; (R D, Jesień) P Z 1 / 267; (P P,

Wzór) P Z 1 / 591; (Z G S, Niebo) P Z 2 / 18; (Z G S, Dzwony Zaduszne. V) P Z 2 / 74; (P. 1940 – 1954,
Bawoły w mule) P Z 3 / 86 & (P. 1940 – 1954, Tak było w Nazaret) P Z 3 / 137], ale większość z nich
została zastosowana – jednokrotnie.
Polyptotony i struktury polyptotoniczne, tak samo jak i epanalepsy są (moim zdaniem) w poezji
Iłłakowiczówny… przede wszystkim »ozdobą« stylu.

W tekstach poetyckich Iłłakowiczówny odnajdziemy także »figury etymologiczne«, które są
pokrewne takim figurom retorycznym, jak: polyptoton, [metaklisis oraz paregmenon]. Figury
etymologiczne są zestawieniami wyrazów, przynależących do odmiennych kategorii fleksyjnych,
Zob.: H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, [Prwdr. Wiesbaden 1990] przeł. A. Gorzkowski,
Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz 2002, s. 364, 365 – §§ 642, 643.

Struktura polyptotoniczna to »figura« retoryczna, która – nie będąc »klasycznym« polyptotonem – polega na powtórzeniu
tego samego rzeczownika lub zaimka rzeczownego – w przestrzeni tego samego zdania – w innym przypadku, ewentualnie:
w innym rodzaju lub w innej liczbie.
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»Magia słowa« pozwala tworzyć figury etymologiczne. Są one przede wszystkim (jak w powyższych przykładach) kombinacjami rzeczowników z czasownikami, a ponadto także i kombinacjami
rzeczowników z przymiotnikami lub rzeczownikami.
Inną figurą retoryczną, która służy »ozdobieniu« stylu jest chiazm. Jest to konstrukcja powtórzenia, którego istota to odwrotność słów w aspekcie syntaktycznym. Chiazm dotyczy głównie
rzeczowników, z których jeden pełni w zdaniu funkcję – przydawki dopełniaczowej lub dopełnienia
bliższego. Oto wybrane przykłady tej figury ze zbiorów poetki:

… A miłość pamięci, a pamięć miłości nas nuży
[…]

(O o M M – Z W, Modlitwa do świętego Odylona) P Z 1 / 529

(…) i płacz zgłuszony tętentem, i tętent przerwany płaczem…
(P P, Rozstanie) P Z 1 / 582

A kalina szumi sitowiu…
[…]
A sitowie szumi kalinie…
[…]

(P, Sitowie śpiewa. Kalina) P Z 1 / 445

[…]
przeglądam życie jak książkę [= księgę]
i księgę [= książkę] wertuję jak życie…

(P. 1940 – 1954, Spiritus flat ubi vult) P Z 3 / 148

Wydaje się, że zarówno wiersz Zalana łąka, jak i wybrane przykłady kilku ulubionych figur retorycznych Poetki z Witebszczyzny ukazały ornament słowny w jej poezji, który (moim zdaniem)
wywodzi się z zauroczenia Kazimiery Iłłakowiczówny poezją młodopolską, o czym częstokroć
pisywali badacze i krytycy jej poezji10.

Skróty tytułów tomów poezji:

I L = I. K. Iłłakowicz[ówna], Ikarowe loty, „Książka”, Kraków [1911 / 1912].
T S = I. K. Iłłakowicz[ówna], Trzy struny, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, Warszawa
– Kraków 1919.
R D = I. K. Iłłakowicz[ówna], Rymy dziecięce, Karol Stryjeński – „Fala”, Kraków [1922 / 1923].
Ten przykład może być uznany za chiazm lub także za chiazmatyczną antymetabolę.
Piotr Kuncewicz, pisząc o poezji Iłłakowiczówny, stwierdził: (…) fascynacje modernistyczne nie opuszczały jej długo
– w jakimś sensie przebłyskiwały do końca. [Zob.: P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja. T. I: Literatura polska: Od 1918 [1918
– 1939], Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1993, s. 114, 115]. Por. także: A. Bilska, Jeszcze raz o Iłłakowiczównie, dział: »Poezja«, „Nowe Książki” 1982, nr 3 [listopad], s. 68 oraz: http://www.pkfem.pl.
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a związanych (ze sobą) etymologicznie. Oto przykłady figur etymologicznych wydobytych ze zbiorów poezji autorki Ikarowych lotów i Szeptem: …kołyska się kołysze // […] (Ś F, Zawrót głowy)
P Z 1 / 352; Kołysze się kołyska (…) (Ś F, Zawrót głowy) P Z 1 / 352; Łódeczka… // chwieje się
chwianiem słodkim (…) (P P, Kołysanka lipowa) P Z 1 / 593; I pieje jej [= łódeczce] cienkim
pieniem pijany miodem świerszcz lepki // pieśń (…) (P P, Kołysanka lipowa) P Z 1 / 593; „O
najcichsza ze wszystkich Cisz… // […]” (S L, Zwycięstwo) P Z 2 / 471; [Człowiek]… // odczulił
się od czułości (…) (W B, I znowu, znowu…) P Z 2 / 779; Najcichsza z cisz… (P. 1940 – 1954,
Grób polskiego żołnierza) P Z 3 / 30; […] // jarzębina się rumieńcem rumieni… (L S, Jesień
w Poznaniu) P Z 3 / 384; […] // i piołun tak się gorzko piołuni. (Sz, Krzysi z „Rymów dziecięcych”)
P Z 3 / 445. Figurą etymologiczną jest również wyrażenie: Z bezkształu we kształt (…). (W B,
Romans) P Z 2 / 660 oraz fraza: Sławo! O jakżeś ty podobna niesławie! (W W. 1912 – 1947,
Daleki grób) P Z 2 / 780.
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Ś F = J. K. Iłłakowicz[ówna], Śmierć Feniksa, „Ignis”, Toruń – Warszawa – Siedlce 1922.
P = I. K. Iłłakowicz[ówna], Połów, Wydawnictwo J. Mortkowicza / Towarzystwo Wydawnicze w
Warszawie, Warszawa – Kraków 1926.
O o M M – Z W = I. K. Iłłakowicz[ówna], Opowieść o moskiewskim męczeństwie – Zloty wianek,
F. Hoesick, Warszawa 1927.
P P = I. K. Iłłakowicz[ówna], Płaczący Ptak, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1927.
Z G S = K. Iłłakowiczówna, Z głębi serca, Gebethner i Wolff, Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź
(…) [1928].
Z N = K. Iłłakowiczówna, Zwierciadło Nocy, seria: „Pod Znakiem Poetów”, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1928.
P i P = K. Iłłakowiczówna, Popiół i perły, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1930.
S L = K. Iłłakowiczówna, Słowik litewski. Poezje, Gebethner i Wolff, Warszawa 1936.
W B = K. Iłłakowiczówna, Wiersze bezlistne. Zbiór poezji z lat 1936-1941, br. n. w., Budapeszt
1942.
W W. 1912 – 1947 = K. Iłłakowiczówna, Wiersze wybrane: 1912-1947, [Posłowiem opatrzył
W. Szewczyk], Wydawnictwo Władysława Bąka, Łódź – Poznań 1949.
P. 1940 – 1954 = K. Iłłakowiczówna, Poezje: 1940-1954, PAX, Warszawa 1954.
W W [1956] = K. Iłłakowiczówna, Wybór wierszy, [Wyboru dokonał W. Kubacki], PIW, Warszawa
1956.
L S = K. Iłłakowiczówna, Lekkomyślne serce, „Czytelnik”, [Warszawa] 1959.
Sz = K. Iłłakowiczówna, Szeptem, „Czytelnik”, [Warszawa] 1959.
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W

Malwina
MAŃCZYŃSKA

spółczesny świat dąży do uproszczenia. Patrząc na zarówno na nasze ubiory, jak i na
sztukę, widać to wyraźnie. Obrazy coraz częściej malowane są w stylu wywodzącym się
od abstrakcji geometrycznej. Liternictwo – zarówno książkowe, jak i plakatowe, także jest
uproszczone, pozbawione ozdobników, a sztuka ilustratorska wręcz zanika. Nawet komiksy rysowane
są zwykle bez zbędnych szczegółów, jedną linią, bez cieniowania.
Nie mnie decydować, czy jest to dobre, czy złe. Zastanawiam się tylko, czy owo uproszczenie
wynika z naszych upodobań estetycznych, czy z pośpiechu, w jakim żyjemy i tworzymy. Nie można
jednak mówić o zaniku wartości estetycznych, lecz raczej o ich przemianach: wartości estetyczne
towarzyszą bowiem człowiekowi od zarania dziejów, zmieniając swe kanony wraz z przemianami
zachodzącymi w gustach ludzkich.
Pragnienie „ozdabiania” świata towarzyszy człowiekowi od zawsze. A nasz świat – to przecież
to, co mamy najbliżej. Składa się z przedmiotów codziennego użytku – naczyń, z których jemy,
mebli, biżuterii… Wszystko to jest wytworem sztuki użytkowej, z którą – świadomie lub nie, mamy
nieustanny kontakt; znacznie częstszy, niż z tzw. sztuką „wysoką”; Na ogół jednak przedmiotom
codziennego użytku nie poświęcamy należytej uwagi, dlatego też ich motywy zdobnicze często
pozostają niezauważone. Wartości estetyczne są dla nas równie istotne, jak były 100 czy 500 lat
temu, co chciałabym udowodnić w mojej pracy, powołując się między innymi na twórczość grupy
XIX wiecznych angielskich artystów, nazywanych Prerafaelitami.
Bractwo Prerafaelitów założyli w roku 1848 adepci Akademii Królewskiej w Londynie: John
Everest Millais, William Holman Hunt, Thomas Woolner, Frederic George Stephens, James Collinson, Dante Gabriel Rossetti i jego brat, William Michael Rossetti. Wiązały ich śluby i rytuały, nie
podpisywali obrazów nazwiskami, lecz inicjałem PRB (Pre-Raphaelites Brotherhood). Postulowali
powrót do sztuki przedrenesansowej włoskiej i niderlandzkiej, odrodzenie sztuki religijnej, powrót
do motywów średniowiecznych, wrażliwość na problemy społeczne. Zdecydowanie odcinali się
od akademizmu i sztucznych artystycznych konwencji. W połowie XIX wieku, kiedy Rossetti wraz
z przyjaciółmi zakładali swe Bractwo, w sztuce europejskiej nadal rządził akademizm. Większość
artystów tworzyło według stałych reguł, wywodzących się pośrednio z antyku, lecz wypaczonych
przez lata powielania. Sztuka akademicka obciążona była konwencjonalnymi zasadami, brak było
jej świeżego spojrzenia, nowych tematów. Akademizm popierał klasyczną definicję piękna, czyli:
zgodność poszczególnych części, proporcji i symetrii. Odwrotnością sztywnego, konwencjonalnego
akademizmu był romantyzm, ceniący indywidualizm i artystyczną niezależność, przede wszystkim zaś przywracający rangę koloru. Kierunek ten był ostatnim tak wielkim wspólnym „frontem”
artystycznym. Romantyzm przeciwstawiał antycznemu kanonowi piękna ideał gotyckiego Średniowiecza. Z przeciwstawienia tego powstały ruchy Nazareńczyków i Prerafaelitów, które odrzucały
klasycystyczne ujęcie natury.
Początkowo Prerafaelici zamierzali przyjąć nazwę Pierwsi Chrześcijanie, w końcu jednak artyści
– ze względu na odwołania do sztuki przedrenesansowej, nazywali się Prerafaelitami, czyli tymi,
którzy pojawili się przed Rafaelem.
Artyści zrzeszeni w Bractwie, a przede wszystkim jego inicjator – Rossetti, zafascynowani byli
okultyzmem. Wyrazem tego była nawet ich liczba: magiczna siódemka. Według numerologii siódemka to najbardziej tajemnicza z liczb, oznacza wycofanie się, tajemnicę, związana jest z ludźmi
parającymi się magią. Liczba siedem występuje często w Biblii, jako liczba całkowitości. W ciągu
siedmiu dni stworzono świat, siedem jest sakramentów chrześcijańskich i grzechów śmiertelnych.
Siódmy syn, a w szczególności siódmy syn siódmego syna posiada zdolność jasnowidzenia.
Liczba ta powiązana jest z Księżycem, jako że jego cykl składa się w przybliżeniu z siedmiu dni.
Istniało przekonanie, że cyklami życia i śmierci, wzrostu i niszczenia rządzi przybieranie i zmniej-
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Inspiracje motywami średniowiecznymi
w prerafaelickiej grafice książkowej
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szanie się Księżyca. Siódemkę uważa się więc za liczbę rządzącą głównymi rytmami życia na ziemi,
włącznie z cyklem miesiączkowym kobiet, na którym zasadza się całe ludzkie życie.
Program Prerafaelitów oparty był na manifestach Forda Madoxa Browna, przejęli od niego także
listę „nieśmiertelnych” czyli osób żyjących na przestrzeni stuleci, o różnej narodowości i odmiennych
talentach. Ludzi tych łączył szlachetny charakter, inteligencja i niezwykłość. Wszyscy oni swoim
istnieniem i działaniem zmienili bieg historii. Lista prezentowała dosyć zaskakujące zestawienie nazwisk: znaleźli się na niej zarówno Fra-Angelico, George Washington jak i Edgar Allan Poe, Tadeusz
Kościuszko, a także... Jezus Chrystus.
Bractwo Prerafaelitów nie ogłosiło nigdy wstępnego manifestu,
stworzyło za to własne czasopismo, The Germ (Zarodek), z podtytułem: Rozważania o Naturze w poezji, literaturze i sztuce. Ukazały się
zaledwie cztery numery tego wydawnictwa, w którym swoje eseje,
poezje, listy i ilustracje zamieszczali wszyscy Prerafaelici (z wyjątkiem
Millaisa), a także przyjaciele ugrupowania.
Najważniejszym twórcą, piszącym do The Germ był D. G. Rossetti.
W tym piśmie ukazywała się jego poezja, a także opowiadanie osnute na wątkach autobiograficznych, inspirowane Vita nuova Dantego
Alighieriego: Ręka i dusza.
Szata graficzna The Germ stała się inspiracją dla późniejszych
wydawnictw. Przełomem w kwestii ilustratorstwa książkowego, jako
odrębnej dziedziny artystycznej, były grafiki Rossettiego, Millaisa
i Hunta do Poems Tennysona. Po raz pierwszy ilustracja nie była tylko
odwzorowaniem bądź uzupełnieniem fabuły książkowej, lecz zyskała Pierwszy numer czasopisma The
Germ
równą jej rangę.
Prerafaelici zaabsorbowani byli bardziej malarstwem, niż grafiką książkową; ich pomysły w tej
dziedzinie rozwinął za to nieformalnie związany z Bractwem William Morris. William Morris i Edward
Coley Burne-Jones byli to dwaj artyści, zaprzyjaźnieni z Rossettim, którzy podzielali prerafaelickie
inspiracje średniowieczem, legendami arturiańskimi oraz dekoracyjny styl malarski.
Morris interesował się liternictwem i kaligrafią, zbierał stare rękopisy; poza tym zaprzyjaźniony
był z drukarzem Emerym Walkerem, razem z którym postulował powrót
do tradycyjnych metod drukarskich – pracochłonnych i żmudnych, lecz
dających wspaniałe efekty estetyczne. Grafika książkowa Morrisa oparta
była na średniowiecznych i renesansowych wzorach; czcionka, którą
stosował, wzorowana była na wczesnorenesansowej włoskiej. W 1890
roku artysta założył w swoim domu własną oficynę drukarską – Klemscott Press. Morris zaprojektował również nową formę książki: czarne
tło, na nim biała czcionka i elementy ozdobne (lub białe tło, z czarną
czcionką). Stosował druk czarno-biały,
czasem wprowadzał elementy czerwieni,
zniwelował wolne przestrzenie w książce.
Artysta projektował meble, witraże i tkaniny, zajmował się również teorią sztuki
i poezją. Mniej zajmowało go malarstwo
– zachował się tylko jeden jego obraz:
Ginewra. Uczniowie Morrisa kontynuowali
W. Morris, karta złożona czcionką
Golden, Klemscott Press, ok. 1891 r. jego idee uczynienia z grafiki książkowej
dziedziny artystycznej. Założone przez
nich oficyny wydawnicze: Essex House Press, należące do architekta
i projektanta Charlesa R. Ashbeego, oraz Doves Press, należące do
Thomasa J. Cobden-Sandersona; przyczyniły się do ukształtowania
nowego typu grafiki.
Książki wydawane przez Doves Press nie były nigdy ilustrowane, W. Morris, karta The Works of Geofcharakteryzowały się czystym układem typograficznym, dobrym frey Chaucer, Klemscott Press, 1896,
czcionka Chaucer, inicjał i bordiura
papierem, własną czcionką, a ich jedynym barwnym elementem był W. Morris, ilustracja E. Burne-Jones,
ozdobny inicjał. Najważniejszym osiągnięciem Doves Press była Biblia, drzeworyt
złożona ręcznie i odbijana
na ręcznej prasie, ozdobiona inicjałami Edwarda Johnsona. Drzeworyt, ceniony przez Morrisa i jego
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naśladowców jako najlepsza graficznie metoda ilustratorska, nie sprawdził się przy reprodukowaniu
wielkich nakładów.
W latach 90-tych XIX wieku funkcjonowało wiele środków reprodukcyjnych i drukarskich, jednym
z nich była klisza kreskowa na cynku. Metoda ta zapewniała wierność w stosunku do oryginału,
była szybka i tania. Technika drzeworytu, doskonalsza, ale i bardziej pracochłonna, zaczęła zanikać
w grafice książkowej.
Jednym z ważniejszych wydawnictw, wzorujących się na Klemscott Press, było The Vale Press,
założone przez malarzy Charlesa Rickettsa i Charlesa Shannona. Nie zajmowali się oni osobiście
tłoczeniem druków, projektowali je oraz sprawowali nadzór nad ich wykonaniem, doborem papieru,
farby i oprawy. Do grona artystów, skupionych wokół Vale Press, należeli między innymi Oskar Wilde,
Bernard Shaw, a także syn Camilla Pissarro-Lucien. Lucien Pissarro również założył własną oficynę
wydawniczą – Eragny Press, wydającą pięknie zdobione książki w ograniczonym nakładzie.
Twórczość Prerafaelitów plasuje się pomiędzy romantyzmem a secesją. Pod koniec XIX wieku,
szczególnie w Anglii, większość artystów tworzyła pod wpływem ich dzieł. Szczególnie widoczny
był wpływ, jaki Prerafaelici wywarli na ilustracje książkowe, winiety i plakaty. Charakterystyczny
dla Rossettiego motyw kobiecego profilu o bujnych włosach, płynnie przeniknął do art nouveau.
Giętkość linii, zamiłowanie do ornamentyki czy złocenia widoczne w pracach Rossettiego i BurneJonesa znalazły kontynuację i rozwinięcie właśnie w secesji. Wyraźną fascynację sztuką Bractwa
widać u Klimta, a także w pracach Moreau, Muchy, czy nawet Whistlera.
Jednym z najsłynniejszych kontynuatorów prerafaelickiej ornamentyki był Aubrey Vincent
Beardsley, artysta tworzący w duchu secesji. W latach 1889-90 stworzył ponad 20 rysunków zainspirowanych dziełami prerafaelitów i sztychami ilustrującymi francuskie powieści pochodzące
z XVII i XVIII wieku. Inspiracją dla rysownika była typografia i ornamentyka średniowieczna. Jednym
z motywów, stosowanych często przez Beardsleya był kwiat róży, rysowany zwykle w kwiatowych
skupiskach, wręcz bukietach. Róża była motywem lubianym także
przez Rossettiego.
Beardsley szybko przekonał się do nowych metod, stosowanych w
technikach graficznych. Odważny układ typograficzny zaprojektowanego przez Breadsley’a pisma The Yellow Book, wzbudził protesty: każdy
zeszyt miał żółtą okładkę, z wyraźnie odznaczającymi się czarnymi
literami, tytuł złożono minuskułą, dodatkowo utwory nie zaczynały się
w góry stronnicy, lecz o ćwierć strony niżej.
Twórczość rysunkowa Beardsleya znalazła naśladowcę w amerykańskim grafiku i ilustratorze – Williamie H. Bradleyu. W latach 189498 wydawał on w Chicago miesięcznik The Chap-Book, we własnym
nakładzie i zdobiony własnymi ilustracjami.
Jak już wcześniej wspominałam, Prerafaelici postulowali, by sztuka
użytkowa była piękna, wykonana starannie, by straciła swą anonimową A. Beardsley, okładka The Yellow
Book, 1894 r.
„zwykłość” na rzecz niepowtarzalności. Do czasu nastania produkcji
fabrycznej, przedmioty codziennego charakteryzowały się specyficzną, właściwą sobie formą
i ornamentyką. Masowa produkcja odarła je z oryginalności.
Sztuka użytkowa pojawiła się wraz z praczłowiekiem, towarzysząc mu przez wszystkie epoki,
aż do dziś. Najpopularniejszymi motywami, pojawiającymi się równolegle
w różnych społecznościach, były ornamenty roślinne, zwierzęce, a także ludzkie. W niektórych kulturach popularne
były ornamenty zawierające elementy
uzbrojenia, bądź elementy vanitas. Motywy te, z biegiem lat modyfikowane,
przetrwały do naszych czasów.
XIX wieczna rewolucja przemysłowa
przyczyniła się do zaniku wielu zawodów, powiązanych z rękodzielnictwem.
William Morris, dostrzegając to, opowiadał się za powrotem do dawnych
technik i form rzemiosła artystycznego.
W. Bradley, karta tytułowa Fringilli R. D. Blackmore’a.
Rękodzieło jest i było oryginalniejsze
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i piękniejsze od masowej produkcji fabrycznej, poza tym maszyny pozbawiają pracy ludzi. Około
1861 roku Morris otworzył warsztaty sztuki użytkowej: Morris, Marshall, Faulkner and Co, znane
później jako Morris and Co.
Prerafaelici czerpali motywy zdobnicze ze średniowiecza. W epoce tej pojawiło się wiele
ciekawych elementów zdobniczych, mających odniesienia do tradycji danego regionu; ale też
w pewien sposób uniwersalnych. Prerafaelici przywrócili średniowiecze współczesnym, wcześniej
bowiem uchodziło ono za zacofane względem oświeconego, idealnego w formie antyku. Generalnie
z antyku wywodzi się wiele stylów w sztuce. Układają się one jak gdyby falami, z których co druga
jest echem antyku. Widać to, gdy zestawi się następujące kolejno nurty: antyk – średniowiecze
– renesans – barok – klasycyzm – romantyzm
Rossetti i jego koledzy z Bractwa stawiali wyżej od ugładzonej, klasycznej starożytności tajemnicze, różnorodne średniowiecze. Prerafaelici w swoich pracach często nawiązywali do legend,
a także do motywów ornamentów średniowiecznych.
Przykładem wielowątkowości sztuki średniowiecznej są przedmioty wytwarzane przez Wikingów. Dzięki wikińskim wyprawom, na terenie
średniowiecznej Skandynawii wymieszały się
style zdobnicze typowe dla różnych cywilizacji,
tworząc wielokulturowe dziedzictwo artystyczne. Wikingowie czerpali zarówno z celtyckiego
zachodu, jak i ruskiego wschodu, wpływ na
ich wierzenia i sztukę zdobniczą wywarli także
Germanie.
Wikingowie rzeźbili w kamieniu i drewnie,
niestety zachowało się niewiele płaskorzeźb drewnianych. Ze znalezisk archeologicznych znamy
przykłady ornamentyki wikińskiej na kamieniach
nagrobnych, statkach, saniach i broni; zachowały
się także przykłady bogato zdobionej biżuterii
D. G. Rossetti, The Maids of Elfen-Mere, drzeworyt, 1855 r.
– naszyjników, zapinek (fibuli) i brosz.
Większość symboli występujących w sztuce Wikingów nawiązuje do ich legend i wierzeń. Najpopularniejszym motywem jest Uroboros, czyli wąż połykający własny ogon. Motyw Uroborosa
pojawia się w wielu kulturach, min. egipskiej. Symbolizuje on cykl życia, przypomina, że wszystko
wraca do swego początku. Takie znaczenie ma Uroboros także u Wikingów, czasem symbolizuje
również wielkiego węża, który opasał świat.
Często pojawia się też motyw krzyża, obecny w wielu kulturach, niezależnie od religii. Podobny
do krzyża chrześcijańskiego jest np. egipski krzyż Ankh, którego nazwa oznacza „życie”, symbolizujący boską siłę twórczą; a także wikiński Młot Thora: symbol siły, odwagi, własnej inwencji twórczej
i osiągania zamierzonego celu.
W początkach chrześcijaństwa, gdy obydwie religie – pogańska i chrześcijańska funkcjonowały
w Skandynawii obok siebie, niektórzy rzemieślnicy, widząc podobieństwo w wyglądzie krzyża
łacińskiego i Młota Thora,
odlewali je z jednej formy.
Popularnym motywem,
zaczerpniętym przez Wikingów poprzez Germanów
od Sarmatów i Scytów, był
niemal abstrakcyjny sposób
przedstawiania zwierząt,
nazywany dziś „stylem zwierzęcym”. Motyw ten popularny był od ok. IX do XIII Z lewej: głowa smoka, zdobiąca dziób statku, IX w., Dania. Z prawej: duńska złota brosza
wieku i występował przede z głowami smoka.
Poziom artystyczny rzemiosła wikińskiego jest bardzo wysoki, co ciekawe jednak, w językach staroskandynawskich
nie ma pojedynczego słowa, oznaczającego artystę. Twórcę jakiegokolwiek przedmiotu zwano smidr. Pośrednio za artystów uważano kamieniarzy i rzeźbiarzy (steinsmidr), złotników (gullsmidr), srebrzarzy (silfsmidr), czy kowali (jarnsmidr).
Człowieka zręcznego określano przydomkiem hagr, oznaczającym sprawność. Foote P. G., Wilson D. M., Wikingowie,
Warszawa 1975, s. 278.
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wszystkim w dwóch stylach wikińskich:
Jelling i Mammen. Styl Jelling nazwę
wziął od królewskiego cmentarza
w Jelling, w Jutlandii, gdzie pochowany został pierwszy chrześcijański król
Danii – Harald Sinozębny. Styl Jelling
popularny był w IX i X wieku, a charakteryzują go przedstawienia splecionych
zwierząt.
W późniejszym stylu Mammen,
Kamienie runiczne w stylu Urnes, Szwecja.
z którego wywodzi się styl Ringerike,
nadal popularne są motywy zwierzęce, są one jednak ukazane bardziej realistycznie. Równolegle
ze zwierzęcymi, występują ornamenty roślinne, przypominające motywy celtyckie. Styl Ringerike,
bazujący na ukazywaniu długich, splecionych pnączy, pojawił się na początku XI wieku, a jego nazwa pochodzi od norweskiego cmentarzyska. O jego związku z kulturą celtycką świadczą niektóre
zabytki, pochodzące z tego okresu. Należy do nich np.:
rzeźbiona płyta z cmentarza kościelnego przy katedrze
Św. Pawła w Londynie.
Najpopularniejszym ze stylów sztuki wikińskiej był
styl Urnes. Pojawiają się w nim ornamenty zbudowane
z subtelnie splecionych linii, bazujące bardziej na geometrii, niż na realizmie. Nazwa stylu pochodzi od drewnianego kościoła w Urnes (Norwegia), którego portal
i ściany pokrywają płaskorzeźby. Do częstych motywów
Urnes należą abstrakcyjne przedstawienia zwierząt: duże,
gładko wymodelowane sylwetki, przypominające węże
Głowy smoka zdobiące drakary, V w., Norwegia.
lub harty. Ukazane są z reguły z profilu, z wyraźnie zarysowanym okiem i pojedynczą przednią kończyną, lub pozbawione kończyn,
niczym węże lub pędy roślin. Kontur prowadzony jest jedną, wyraźną linią.
Najważniejsze style wikińskie to Borre, Jelling, Mammen, Ringerike i Urnes,
nie występują one jednak jeden po drugim, lecz przenikają w siebie wzajemnie,
i ciężko jest dokładnie określić ich granice czasowe.
Motywy zwierzęce, w sztuce wikińskiej występujące przede wszystkim
w ornamentach, u Celtów pojawiają się także jako drobne formy rzeźbiarskie,
wykonane najczęściej z drewna, czasem z kamienia. Specyficzne przedstawienia ludzkie mogą być powiązane z wierzeniami Celtów. Postacie ludzkie
przypominają bowiem pnie drzew, w których wyraźnie zarysowana jest jedynie
Głowa smoka zdobiąca głowa. Nasuwa to skojarzenia z obrzędami odprawianymi przez druidów w ich
Drakar, V w.
świętych gajach.
Swoistym przetworzeniem motywu wiecznego węzła są spiralne wzory, występujące min. na
kamieniu przy wejściu do Newgrange w Irlandii. Spiralne wzory symbolizowały słońce i jego ruch
po niebie. Podobną symbolikę ma swastyka. Motyw ten, zapożyczony przez nazistów, występował
w kilku kulturach jako symbol pomyślności bądź opieki. Tak było u Celtów, ale też w Indiach.
Większość ornamentów celtyckich zbudowana była na bazie okręgu, w centrum którego narysowana była spirala lub swastyka. Czasem ornamenty zyskiwały formę trójkąta lub triskele (motyw
o trzech odnóżach). Celtyckie motywy zdobnicze płynnie przeniknęły do chrześcijańskiego średniowiecza, odradzając się w linearnych motywach
iluminowanych rękopisów, powstających
w irlandzkich klasztorach. Motywy plecionek roślinnych występują zarówno w sztuce wikińskiej,
jak i wczesnochrześcijańskiej. Sztuka wczesnochrześcijańska przyjęła niektóre ornamenty także
z antyku, na przykład motyw ornamentu z postaciami ludzkimi i zwierzęcymi, przedstawionymi
płasko, w sposób zgeometryzowany.
Haft wzorowany na znalezionym podczas wykopalisk w Gdańsku.
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Niezależnie od religii i szerokości geograficznej, w średniowieczu mirem darzono wojowników.
Poświęcano im eposy rycerskie, wikińskie sagi, przedstawienia rysunkowe, płaskorzeźby w kamieniach
bądź drewnie. Każda, nie tylko europejska nacja, poprzez sztukę upamiętniała swoich bohaterów.
W społeczeństwie wikińskim panował kult wojowników, których po bohaterskiej śmierci ma
czekać wieczne życie w Walhalli. Według mitologii nordyckiej, Walhalla znajdowała się w zamieszkanym przez bogów Asgardzie i była siedzibą boga Odyna. W Walhalli, gdzie całymi dniami
toczyły się nieustające bitwy, a wieczorem wszyscy ucztowali, gromadzili się wojownicy polegli
w boju, oczekujący z Odynem na ostatnią bitwę przy końcu świata: Ragnarok.
W anglosaskim kręgu kulturowym odznaczyły się szczególnie mocno legendy arturiańskie.
Prerafaelici inspirowali się nimi w swym malarstwie i grafikach. Ginewra, Król Artur czy Lancelot
pojawiali się często w ich twórczości, podobnie jak bohaterowie Szekspira, a w przypadku Rossettiego – także bohaterowie Dantego Alighieriego. Artysta, zafascynowany dziełami Dantego, zmienił
nawet imię z Gabriel na Dante właśnie.
Średniowiecze zafascynowało artystów swą tajemniczością. Malarstwo Prerafaelitów pozostawało pod wyraźnym wpływem tego okresu. Szczególnie w pracach Rossettiego i jego żony
Elisabeth Siddal widać średniowieczne inspiracje. Motywy rycerzy w błyszczących zbrojach, dam
w powłóczystych, epokowych szatach, czy też przedstawienia wystawnych uczt, dominowały
w twórczości Prerafaelitów przez okres ok. dziesięciu lat, do lat sześćdziesiątych XIX wieku. W tym
czasie powstały obrazy i grafiki inspirowane legendami arturiańskimi, lub zawierające ornamenty,
stylizowane na średniowieczne.
Piękno świadczy o statusie. Taki wniosek wynieść można,
zapoznając się z historią ludzkości. Uroda czyni osobę, bądź bardziej pożądaną, więc automatycznie – wartą tego, by ją ochronić.
W ten sposób piękno w toku ewolucji ułatwiało przetrwanie. Nie
zagłębiając się w tą kwestię, podsumować można, że upiększanie (siebie i otoczenia) wynika nie tylko z próżności, ale przede
wszystkim z… rozsądku.
W twórczości Rossettiego piękno tożsame jest natomiast ze
smutkiem, goryczą, czasem złem i śmiercią. Melancholijne odczucia artysty personifikowały urodziwe kobiety, malowane w D. G. Rossetti Harmonia siedmiu wież,
1857 r.
otoczeniu kwiatów, owoców bądź instrumentów muzycznych.
Kobiety z jego obrazów i poematów są idealne w swym pięknie, lecz oddalone od widza. Idealne
piękno okazuje się zbyt… chłodne. Skłania do dystansu, nie do bliskości. W boginiach Rossettiego
nie ma krwi, a ich zmysłowość okazuje się – o ironio – aseksualna. Na bohaterki swej twórczości
Rossetti wybiera postacie niejednoznaczne, naznaczone cierpieniem
i tragizmem. Beatrycze, Pandora, Proserpina czy Ginewra – przeczuwają swój los, tragiczny, niesprawiedliwy i to przeczucie naznacza je
smutkiem.
Piękno u Rossettiego jest potężną bronią, wymierzoną nie tyle
przeciw komuś, lecz przeciw sobie. Miłość i pożądanie, które wzbudzają urodziwe kobiety, sprowadza na nie przekleństwo, jakby bogowie
pragnęli ukarać je za zbyt wiele swoich darów. Artysta maluje kobiety
podobne do siebie nawzajem, o bujnych włosach, zmysłowych ustach,
smukłych dłoniach i wielkich, rozmarzonych oczach. W tle obrazów
D. G. Rossetti Harmonia siedmiu kryją się symbole, nawiązujące do ilustrowanej legendy, i ułatwiające
wież, 1857 r.
jej odczytanie.
Dążenie do piękna istnieje niezależnie od czasu i miejsca, ani od majętności. Otoczenie
przyozdabiało się i przyozdabia stosownie do swoich możliwości – za pomocą kwiatów, kilimów bądź obrazów; współcześnie zaś gromadząc telewizory plazmowe, afrykańskie drewno
na podłogi czy wanny z hydromasażem. Siebie człowiek zdobi strojem, biżuterią, fryzurą,
a nawet zapachem. W każdej społeczności istnieje zwyczaj czczenia święta poprzez strój – niezaWiększość skandynawskich poematów poświęcona była wojownikom, dlatego też Wikingowie cenili skaldów, jako
tych, którzy mężne czyny opisywali w pięknych słowach. Poezję staroskandynawską podzielić można na dwa rodzaje:
eddaiczną i skaldyczną. Poezja eddaiczna była anonimowa, pisana dość prostym językiem, o tematyce zaczerpniętej
z mitologii germańskiej bądź skandynawskiej. Wiersze skaldyczne zazwyczaj przypisuje się określonym poetom, często
stworzone były na cześć danego księcia. Metryką skaldyczną, w przeciwieństwie do eddaicznej, rządziły ścisłe zasady,
a jej język był wyszukany, różny od mowy potocznej, oraz cechujący się wyszukanymi metaforami. Cyt. za: P. G. Foote,
D. M. Wilson, Wikingowie…, s. 308.
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Bardzo obrazowo opisuje ten podział pochodzący z VII wieku poemat Pieśni Rígspula. Opisuje on podróż, którą odbył
Ríg – czyli w rzeczywistości bóg Heimdall po przybraniu ludzkiej postaci. (Heimdall – od staroislandzkiego Heimdall
– Początek Wszystkiego lub Heim Dall – Drzewo Świata – w mitologii nordyckiej bóg strzegący Tęczowego Mostu zwanego
Bifrost, będącego wejściem do Asgardu). Najpierw przybył do ubogiej chaty, w której mieszkało wiekowe małżeństwo
– Ai (Pradziad) i Edda (Prababka). Ugościli go, spali w jednym łóżku, a po odejściu Riga urodził im się śniady syn, któremu
nadali imię Thrall – praojciec niewolników. Następnie Ríg zatrzymuje się u kolejnej pary – Afi (Dziadka) i Amma (Babci),
mieszkającej w zadbanym i zamożnym gospodarstwie. Dziewięć miesięcy później rodzi się tam ogorzały syn, którego nazywają Karl – praojciec ludzi wolnych. Ostatnia wizyta Ríga miała miejsce w okazałym dworze, należącym do Fadir (Ojca)
i Modir (Matki); parze tej urodził się syn o jasnych włosach i o jasnej cerze – Jarl, który spłodził syna o imieniu Konr (co po
dołączeniu ungr tworzy konrungr tj. król) Na tym tekst Pieśni Rigspula się urywa. http://pl.wikipedia.org/wiki/Hajmdal. Za:
E. Hallam: Bogowie i boginie, Warszawa 1998., L. Leciejewicz: Normanowie, Wrocław 1979.


Autorka, absolwentka Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.

SYMPOZJUM

leżnie od tego, czy jest to piękna suknia, kolorowa krajka czy sznur bursztynu albo przepaska na biodra. Strój świadczy o statusie społecznym; o
przynależności do danej grupy. Symbolem tej przynależności są wszelkie
rodzaje munduru – wojskowego, harcerskiego, bądź rozumianego jako
strój dla służby. Ponieważ piękno tożsame jest z czymś drogocennym,
posiadanie pięknych przedmiotów świadczy często o zamożności i jest
nobilitujące. Takim symbolem jest na przykład kruszec, z którego wykonana jest biżuteria. W niektórych społeczeństwach metale szlachetne nosić mogli tylko ludzie pochodzący z wyższych warstw społecznych. Niżej urodzeni zastępowali je więc innymi materiałami – brązem, koralami
ze szkła, bursztynu, drewna, gliny bądź rogu. Tak było również w przypadku Wikingów, u których podział społeczny był wyraźnie zaznaczony.
Społeczeństwo dzieliło się na niewolników (thrall) i ludzi wolnych (karl),
a klasę rządzącą stanowili jarlowie i królowie.
D. G. Rossetti, Święta Katarzyna,
Nawet pobieżny ogląd pozwala stwierdzić, że wartości estetyczne
1857 r.
istnieją w każdej kulturze, chociaż rozumienie ich jest odmienne, zależne
od danej społeczności i czasów. Pewne motywy zdobnicze powtarzają się w różnych cywilizacjach,
czasem niezależnie od „mapy” wędrówki ludów, jak gdyby niektóre wzorce były zakodowane w
człowieku. Potwierdza to teorie, że wszyscy mamy wspólne korzenie kulturowe.
Zestawiając twórczość Prerafaelitów z twórczością Wikingów i Celtów, nie zestawiam więc
dwóch odległych planet, lecz pokazuję, że dążenie do piękna jest wspólne nam wszystkim.
W czasach globalizacji, w których przyszło nam żyć, zanikła większość tradycyjnych rzemiosł,
takich jak tkactwo, garncarstwo, hafciarstwo itd. Powiązane jest to przede wszystkim z kosztami:
większość ludzi, mając do wyboru tańszy przedmiot wykonany fabrycznie, i droższy, wykonany
ręcznie, woli zapłacić mniej, rezygnując z estymy dla oryginalności. Mimo to wciąż jeszcze sztuka
istnieje, i będzie istnieć, może w zmienionej formie, bo człowiek wyraża siebie także przez sztukę.
Warto wierzyć, że piękno nie zaniknie, i warto do niego dążyć.
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
JACEK MALCZEWSKI I SYMBOLIŚCI
RADOM 18 - 19 MAJA 2009 R.
ZAKŁAD DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMCS
ZAKŁAD LITERATURY POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI UMCS
WYDZIAŁ SZTUKI POLITECHNIKI RADOMSKIEJ
MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU
oraz
RADOMSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
KOLEGIUM LICENCJACKIE UMCS W RADOMIU
PODLASKA FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW
uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału
w ogólnopolskiej konferencji naukowej

JACEK MALCZEWSKI I SYMBOLIŚCI
Miejsce obrad:
Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Rynek 11
Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej, ul. Malczewskiego 22
Pod honorowym patronatem
J. M. Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
prof. dra hab. inż. Mirosława Lufta
----------------------------------------------------------------------------------------Program
18 maja (poniedziałek)
Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Rynek 11
9.30 Otwarcie konferencji
9.40-10.20 Obrady plenarne
- Dr Dorota Kudelska (KUL), Czas i pejzaż w późnych obrazach Jacka Malczewskiego
- Dr Grzegorz Bąbiak (UW), „Chimera” i chimery Jacka Malczewskiego
10.20-10.40 Przerwa
10.40-11.40 Obrady plenarne
- Prof. dr hab. Ewa Skorupa (UJ), Thanatos Malczewskiego i poetyckie wizualizacje śmierci
- Prof. dr hab. Dariusz Trześniowski (UMCS), Synkretyzm kulturowy i religijny Jacka Malczewskiego
- Dr Agata Skała (UMCS), „Co umarła muszla znaczy”, czyli o symbolice wanitatywnej w malarstwie Jacka Malczewskiego
11.40-12.00 Przerwa
12.00-13.00 Obrady plenarne
- Dr Katarzyna Kulpińska (UMK), Eros i Thanatos jako projekcja obsesji Mariana Wawrzenieckiego
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Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej, ul. Malczewskiego 22
16.00-17.00 Obrady w sekcjach
Sekcja A:
- Prof. dr hab. Maria J. Olszewska (UW), Sen o przeszłości. Pejzaż imaginacyjno-symboliczny
- „Drzewiej” Władysława Orkana
- Dr Beata Utkowska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Pejzaż w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego. Między impresjonizmem a symbolizmem
- Dr Katarzyna Rakowska (UŁ), „(...) mi się wciąż zdaje, gdy spojrzy na mnie, że widzi... nawet
lepiej od innych... Że mnie do dna przeziera...”. Symboliczne znaczenie ślepoty w dramacie
młodopolskim
Sekcja B:
- Dr Agnieszka Mocyk (PWSZ w Tarnowie), Adolf Dygasiński i Jacek Malczewski – w kręgu
franciszkanizmu
- Dr Agata Zalewska (UW), Symboliczne uniwersum kultury. Refleksja Wacława Berenta
- Mgr Izabela Grzelak (UŁ), „Marmurowe pieśni, mówiące obrazy” – kilka uwag o synestezji
w „Aniele śmierci” i „Zatraceniu” Kazimierza Przerwy-Tetmajera
17.00-17.20 Przerwa
17.20-18.20 Obrady w sekcjach
Sekcja A:
- Dr Bogusław Grodzki (UMCS), Podróżny marzenia. O „Nieznanej podróży Sindbada-Żeglarza”
- Dr Paweł Wojciechowski (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku), Pesymizm. Leconte de Lisle
w percepcji Antoniego Langego („Studia z literatury francuskiej”)
- Mgr Ewelina Sobczyszczak (UMCS), Eros i Thanatos w ,,Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego
Sekcja B:
- Prof. dr hab. Jadwiga Zacharska (Warszawa), Malczewski Lechonia
- Dr Magdalena Sadlik (PPWSZ w Nowym Targu), „Malczewski – Wyspiański, czyli plutarchowski
ich portret”. Związki i paralele
- Mgr Anna Kruszczyńska (UMK), „Orzeł oślepły” Marii Grossek-Koryckiej – symbolika katastrofizmu i odrodzenia
18.20-19.20 Dyskusja
19 maja 2009 r. (wtorek)
Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej, ul. Malczewskiego 22
Sekcja A:
9.00-10.00
- Dr Grażyna Legutko (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego), „Alegorie i emblematy nie opowiedzą człowieka”. Stanisław Lack o malarstwie Jacka Malczewskiego
- Dr Aneta Grodecka (UAM), Świat Jacka Malczewskiego zaklęty w lirycznych hologramach.
O sensie i wartościach poetyckiej transpozycji malarstwa
- Dr Iwona Morawska (UMCS), Jacek Malczewski i jego twórczość w edukacji polonistycznej
Sekcja B:
- Prof. dr hab. Bolesław Faron (MWSZ im. Józefa Dietla w Krakowie), Thanatos i Polska. Kazimierz
Wyka o Jacku Malczewskim
- Dr Elżbieta Flis-Czerniak (UMCS), Polonia i melancholia. Jeszcze słów kilka o związkach literatury młodopolskiej z malarstwem Jacka Malczewskiego
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- Dr Elżbieta Matyaszewska (KUL), Witold Wojtkiewicz – mistrz romantyczno-symbolicznej
groteski
- Dr Kazimierz M. Łyszcz (Politechnika Radomska), W poszukiwaniu Tajemnicy Obrazu. Elementy
symboliczne w twórczości malarskiej i fotograficznej Witkacego
13.00-14.00 Dyskusja
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- Mgr Rafał Niezgoda (UMCS), Sztafaż narodowy w malarstwie Jacka Malczewskiego. Motywy
i symbole
10.00-10.20 Przerwa
10.20-11.20 Obrady plenarne
- Prof. dr hab. Anna Pilch (UJ), Doświadczanie świata – doświadczanie ciała. Reminiscencje pomodernistyczne w obrazach (modernistycznych) i wierszach (najnowszych)
- Mgr Łukasz Rudecki (Politechnika Radomska), N-figury. Konkret, aluzja, symbol w moim malarstwie
- Mgr Ramona Słobodzian (Uniwersytet Wrocławski), Symbolizm w muzyce. Próba re- i dekonstrukcji
11.20-11.40 Przerwa
11.40-12.20 Obrady plenarne
- Mgr Marcin Klimowicz (UMCS), „Artysta – mitolog”. Sylwetka twórcza Rafała Malczewskiego
- Dr Jan Pleszczyński (UMCS), Wokół tatrzańskiego wypadku Rafała Malczewskiego
12.20-13.20 Dyskusja
13.20 Zamknięcie konferencji
Konferencji towarzyszy wystawa Łukasza Rudeckiego „N-figury”
W trakcie konferencji prezentowane będą etiudy studentów Koła Naukowego „Multimedia” Wydziału
Sztuki Politechniki Radomskiej.

Łukasz Rudecki, Nie-wielka figura, 2008, olej na płótnie, 140 x 120 cm.
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Wiesław
Łuczaj

O

d lat 60. ubiegłego wieku zakres znaczenia terminu „nowe media” przesuwa się stale ku
współczesności, anektując coraz to nowsze techniki i technologie oparte na elektronice.
Michael Rush w książce Nowe Media w sztuce końca XX wieku przedstawia trzy wyraźne
obszary rozwoju nowych mediów.
• Pierwszym jest sztuka wideo przejawiająca się zarówno jako nowe medium, gdzie krytyczny
ogląd społeczeństwa telewizyjnego musi iść w parze z uczestnictwem artystów w telewizualności; jako tzw. wideo konceptualne, będące zapisem performances lub uzupełnieniem
działań performatywnych; a także jako obszar indywidualnych narracji artystów.
• Obszar drugi to sztuka wideoinstalacji ze swoimi kontekstami: rzeźbiarską przestrzenią, jej
nadzorem lub inwigilacją, zgłębianiem liryczności czy badaniem tożsamości. Nie omawiam
szerzej zagadnień z pierwszego i drugiego obszaru, a jedynie je sygnalizuję, ponieważ nie są
one bezpośrednio związane z tematem referatu.
• Obszar trzeci to sztuka cyfrowa (Digital Art), reprezentowana przez sztukę komputerową,
cyfrowo zmienioną fotografię, sztukę sieci Web, interaktywną sztukę elektroniczną i rzeczywistość wirtualną.
Z trzech wspomnianych obszarów najbliższa jest mi sztuka cyfrowa. Traktuję ją jako synonim
nowych mediów i na jej przykładach zamierzam sprawdzić, w jakiej części sztuka cyfrowa operuje
językiem geometrii. I czy ciągle aktualne są słowa Bożeny Kowalskiej, która ponad dwadzieścia
lat temu pisała, że: „Jest on [język geometrii] dostatecznie abstrakcyjny, by nie kojarzyć się mylnie
z czymkolwiek materialnym; jest dostatecznie uniwersalny, by nie łączyć się w wyobraźni z niczym,
co określone w swej indywidualności i jednostkowym bycie; i dostatecznie zobiektywizowany, by
nie dopuścić do zawarcia w nim jakichkolwiek osobistych emocji”.
Swoje poszukiwania oparłem na zawartości portali internetowych Media Art Net i Digital Art
Museum, a także na książce Christiane Paul Digital Art, skąd zaczerpnąłem podział treści na trzy
rozdziały: technologie cyfrowe jako narzędzie, technologie cyfrowe jako medium, i tematy sztuki
cyfrowej. Zanim przejdę do przedstawienia autorów oraz prezentacji ich prac, przedstawiam krótki
zarys historii tej sztuki.
Sztuka cyfrowa (mimo, że w swoich początkach cyfrową nie była) narodziła się na początku lat 50,
kiedy to Ben Laposki i Herbert W. Franke stworzyli pierwsze abstrakcyjne obrazy przy pomocy prostego komputera analogowego i lampy oscyloskopowej. Najczęściej obecnie używaną datą początku
sztuki komputerowej jest rok 1956, mimo, że eksperymenty Laposkiego miały miejsce nieco wcześniej.
W roku 1958 John Whitney Senior użył analogowego komputera do stworzenia animacji. Pierwsze
grafiki komputerowe datuje się na rok 1960, a w roku 1963 roku powstał pierwszy film wygenerowany
na komputerze w Bell Labs, USA, autorstwa Edwarda E. Zajeca. Rok 1986 został uznany za koniec
pierwszego, pionierskiego okresu tej sztuki. Wtedy to właśnie Andy Warhol wykonał serię prac na
komputerze Commodore Amiga, brytyjska BBC zaprezentowała cykl Painting with Light, w którym
uczestniczyła grupa znanych malarzy, w tym David Hockney, także w tym roku powstał Photoshop,
program do obróbki grafiki bitowej napisany przez Thomasa i Johna Knoll jako 24 bitowy system.
W znakomitej większości twórcy okresu pionierskiego byli nie tylko artystami, byli także, a czasem
przede wszystkim, matematykami i naukowcami w dziedzinie komputerów, co z pewnością miało
istotny wpływ na motywy ich działań, na wizualne efekty ich pracy i estetyczne uzasadnienia. Lata
Referat wygłoszony podczas XXVI Międzynarodowego pleneru i sympozjum Nowe media w sztuce, Centrum Rzeźby
Polskiej, Orońsko, wrzesień 2008 r. Referat ilustrowany był filmami i slajdami prac omówionych autorów).

Na podstawie: M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, słowo/obraz
terytoria, Gdańsk 2002.

Oryginalny tytuł New Media in Late 20th-Century Art, Thames & Hudson, Word of Art, London 1999, reprint 2003

B. Kowalska, Sztuka w poszukiwaniu mediów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, s. 143.
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1986-1994 uznawane są za erę Paintboxa, erę technologii cyfrowej jako narzędzia, której koniec
wiąże się z szerokim, światowym startem World Wide Web w roku 1994. Kolejne lata, począwszy
od roku 1995 to era multimediów trwająca do dziś.
TECHNOLOGIE CYFROWE JAKO NARZĘDZIE
ielu współczesnych artystów używa programów komputerowych i innych cyfrowych technologii we własnej twórczości. Christiane Paul zwraca uwagę, że z jednej strony ich dzieła
odzwierciedlają charakterystyczne dla cyfrowych technologii właściwości i są refleksją nad językiem i estetyką tego medium. Z drugiej strony wielu artystów używa komputerów tak, jakby to było
narzędzie ręcznego kreowania, jak pędzel czy ołówek, bez wnikania w elektroniczne procesy.
Szczególnie jest to widoczne w cyfrowo zmienianej fotografii, grafice komputerowej, w łączeniu,
mieszaniu i cyfrowym przetwarzaniu malarstwa, rysunku i grafiki, tworzeniu animacji, a także
w generowaniu przestrzennych obiektów, obejmującym zakres od programów modelujących do
sterowania fabrycznymi maszynami.
W obszarze technologii cyfrowych jako narzędzia,
znajduje się wiele przykładów abstrakcji geometrycznej,
zarówno z czasów pionierskich jak i z obecnej praktyki
artystycznej.

W

Ben F. Laposky
Amerykański matematyk i artysta, jeden z najwcześniejszych innowatorów sztuki komputerowej. W 1950
roku stworzył pierwsze graficzne obrazy wygenerowane
przez elektroniczną (analogową) maszynę. Nazywał
swoje prace oscillons oraz „elektronicznymi abstrakcjami”.
PRACE: Oscillon Number Four, 1950
http://www.dam.org/laposky/index.htm
Herbert W. Franke
Aktywny na takich polach jak: badania przyszłości, speleologia, grafika komputerowa czy sztuka elektroniczna.
W 1979 r. był współfundatorem Ars Electronica w Linzu, Ben F. Laposky, Oscillon Number Four 1950.
Austria. Autor wielu performances i wystaw.
W komentarzu do swoich prac napisał, że: „używanie komputera do tworzenia artystycznych
grafik nie jest najważniejsze. Najbardziej interesujący jest cel cyfrowych systemów. Jest to pole do
sprawdzenia nowych pomysłów i wprowadzenia nowych metod. Praca z nowym instrumentem, na
drodze doświadczeń, otwiera możliwości ekspresji w niekonwencjonalny
sposób. Jej skutki są wysokiej wartości
zarówno dla sztuki jak również dla
praktyczniej zorientowanych dziedzin. Jednym z aspektów cyfrowej
grafiki jest pomost między sztuką,
technologią, nauką – i codziennym
życiem”.
PRACE: Lichtformen, 1953-55, Oszillogramme, 1956, Elektronische Grafiken,
1961-62, Seria DRAKULA, 1970-71,
Seria Grün, 1975, Seria Trapez, 197992, Superpositionen, 1979-92, Seria
Großstadtlichter, 1980, Verstrebungen,
2002, Verzahnungen, 2006, Beispiele Herbert W FRANKE, Lightforms (we współpracy z Andreasem Huebnerem)
für die Serie „Gefaltete Kugeln“ Varia- – 1953–1955 © Copyright 1999–2008, Digital Art Museum.
Krótka historia sztuki cyfrowej oparta została na materiałach Digital Art Museum http://www.dam.org/history/index.htm
P. Christiane, Digital Art, Thames & Hudson, Word of Art, London 2003.

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_W._Franke

http://www.biologie.uni–muenchen.de/~franke/WsFr5.htm
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Michael Noll

Michael NOLL, Cztery komputerowe, losowo wygenerowane, wzory oparte
o kryteria kompozycyjne Composition With Lines Mondriana, 1965 r.
© Copyright 1999–2008, Digital Art Museum.

Od 1961 roku prowadził badania w Bell
Labs w Murray Hill, New Jersey, dotyczące m.in. trójwymiarowej komputerowej
grafiki, komunikacji człowiek-maszyna,
przetwarzania sygnału mowy, wpływu
mediów na komunikację interpersonalną.
Jest jednym z pionierów używania komputerów w sztukach wizualnych. Wystawa
jego sztuki komputerowej w Howard Wise
Gallery w Nowym Jorku w 1965 roku była
pierwszą tego typu wystawą w Stanach
Zjednoczonych. Klasyczne stały się też
jego badania estetycznych preferencji
dla komputerowo generowanego wzoru
opartego (versus) na obrazach Mondriana.
Na przełomie lat 60. i 70. skonstruował interaktywne urządzenia o trójwymiarowym
sygnale, będące zwiastunami dzisiejszej
rzeczywistości wirtualnej. Jest też jednym
z pierwszych badaczy, którzy rozumieli
i demonstrowali potencjał skanowanych

wzorów/obrazów w grafice komputerowej.
PRACE: Computer Composition With Lines, 1964, Composition With Lines, 1965, Gaussian
Quadratic, 1962, Kinetic sculpture, 1960.
John Whitney
Jest uważany przez wielu za ojca grafiki komputerowej. W latach 50. używał mechanicznych technik animacji do tworzenia
animowanych sekwencji dla reklam i programów telewizyjnych,
w tym m.in. tytułową czołówkę do filmu Vertigo Alfreda Hitchcocka. W 1960 założył Motion Graphics Incorporated, w ramach
której używał mechanicznej maszyny analogowej, własnego
wynalazku, do tworzenia ruchomych obrazów dla telewizji
i reklam. Szczytowym osiągnięciem jego cyfrowych filmów
jest Arabesque z 1975. W swoich realizacjach łączył muzyczne kompozycje z filmem eksperymentalnym i komputerowym
obrazowaniem10.
PRACE: Arabesque, 1975
http://www.youtube.com/watch?v=w7h0ppnUQhE

John Whitney, kadr z filmu Arabesque, 1975 r.

Edward Zajec
W 1963 roku zrealizował pierwszy w historii film generowany komputerowo (Bell Labs, USA). Jego
skupienie się na dziełach tworzonych w czasie realnym wpływały na jego malarstwo, oparte o powtórzenia i przypadkową rotację elementów. W komputerowych rysunkach wprowadza wzajemne
oddziaływanie między deterministycznymi i przypadkowymi częściami kompozycji. W cyfrowych
realizacjach wideo dotyka zagadnień wizualizacji muzyki, po raz pierwszy pokazuje pełną paletę
256 kolorów, gdzie działanie barwy płynnie „rozpuszcza” składowe elementy, tworzy nowe motywy
i coraz to nowsze zestawienia kolorystyczne. Edward Zajec ilustrował także muzykę Maurice Ravela
i utwory własne11.
Nota biograficzna oraz dokumentacja i opis prac na podstawie
http://noll.uscannenberg.org/ http://dam.org/noll/index.htm
http://www.medienkunstnetz.de/artist/noll/biography/
10
http://siggraph.org/artdesign/profile/whitney/nobio_intro.html, http://dam.org/whitney/index.htm
11
http://dam.org/zajec/index.htm
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tion 1, 2, 3, Beispiele für die Serie „Sägezahn“ Objekt 1, 2, 3
http://www.biologie.uni–muenchen.de/~franke/InteraktPolyWeb.htm
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PRACE: RAM 1968-1969, Prostor 1969-1975,
THE CUBE: THEME AND VARIATIONS (TVC)
1970-1973, Program Flowchart, The cube
schematic, Scherzo for Matrix and Figures/
INFORMATRIX 1970-1996, PRISMIANCE
1981-1984 „Excelsior”, Digital Video, 1984,
Sound: Lynn Vance, CHROMAS 1984-1988
Digital Video, Music: Giampaolo Coral,
NOCTURNE 1994-1995 Digital Video, 1995,
Music: „Premier Nocturne” by Erik Satie.
Vera Molnar
W roku 1968 zaczęła pracować z komputerami. Jej prace z tego okresu opierały się na
powtarzaniu elementów, często tworzone Edward Zajec, kadr z filmu glAmor, Video cyfrowe.
były jako serie coraz bardziej łamiących się
wizerunków. W „Przewodniku po estetyce malarstwa wspomaganego komputerem”, zawartego
w magazynie Leonardo (Vol. 8 pp. 185-189, 1975) znajduje się taki oto komentarz twórczości Very
Molnar: „Kiedy [ona] widzi przyjemny dla oka przykład, wygenerowany w komputerze rysunek
lub obraz, zapisuje go na twardym dysku. Tworzy wiele prac, w których zmiany elementów lub
ich układów następują bardzo wolno. Robi to celowo, by wybrać te przekształcenia, które wydają
się jej lepsze pod względem estetycznym. Wtedy arbitralnie wybiera poszczególne obrazy i z nich
układa konkretną serię”12.
PRACE: Interruptions 1968/69, Interruptions recouvrements 1969, 144 Trapeziums 1974, Transformation of 160 Rectangles, 1976, Square Structures 1986, 25 Squares 1989, Homage to Dürer 400 Needles
Crossed by a Thread 1989/2004.
Jan Pamuła
Zaczął uprawiać abstrakcję geometryczną
w roku 1970. Do chwili obecnej stosuje
w swym malarstwie i grafice geometryczne
elementy i systemy. W latach osiemdziesiątych w cyklach grafik noszących tytuły
Seria Komputerowa I i Seria Komputerowa
II rozwinął ciągłe, permutacyjne dzielenie
płaszczyzny obrazu, aż do stworzenia
rozbudowanej sieci prostokątów. W latach
1992-1993 wykonał cykl grafik komputerowych opartych na obrazach fotograficznych
i technice reprodukcji, z zastosowaniem
skanerów i elektronicznych technik obrazowania13.
PRACE: ny7, obraz 1-2a, obraz 017, obraz
019b, obraz 2006-5.

Jan PAMUŁA, obraz 2006–5, grafika cyfrowa.

Aleksander Olszewski
Jego pierwsze zainteresowanie techniką cyfrową miało miejsce w połowie lat 80-tych, a od początku lat 90.
technika cyfrowa stała się dominująca
w twórczości Olszewskiego. Kwadrat,
jako elementarna jednostka budowy
obrazu w zapisie cyfrowym, jest też
podstawowym elementem większości komputerowych prac autora. Rehttp://dam.org/molnar/index.htm
13
http://www.baltic-gallery.art.pl/archiwum/pamula/
12

Aleksander OLSZEWSKI, 3x3 nr 1h175527082008, grafika cyfrowa.
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Carl Fudge
Michael Brennan pisze w Art Net, że obrazy z serii Camouflaged oparte są na digitalizowanych motywach z obrazu
Andy Warhola Camouflage i z japońskich grafik erotycznych.
Zachowując tylko nieznaczny ślad ich źródła są przejściem
od natury do abstrakcyjnych, kalejdoskopowych wzorów,
przeskakujących, fluktuujących między materialnością
i wirtualnością. Jego hybrydowe prace, oparte na złożonym
procesie łączącym technologię komputerową i tradycyjne
media, tworzone są w oparciu o wzajemne oddziaływanie
przypadku i kalkulacji15.
PRACE: Z serii CAMOUFLAGED: Rhapsody Spray 4, 2000,
They’re Everywhere, 2002, Tattooed Blue 3, 2003, Overflow
Brown, 2005, Level 4, 2005.

Carl Fudge, fragment wystawy Camouflaged, 2005,
Ronald Feldman Gallery, New York, USA.

TECHNOLOGIE CYFROWE JAKO MEDIUM
łówna różnica między obrazami cyfrowymi a obrazami z dziedzin sztuk pięknych, takich jak
malarstwo, grafika czy rysunek, polega na tym, że obrazy cyfrowe są w pełni transformowalne.
Możliwość manipulowania nimi, jak pisze Andrzej Gwóźdź, pełna dostępność i dyspozycyjność
każdego piksela stanowią o tym, co w obrazowości elektronicznej pozwala dostrzec rodzaj designu, zastępującego pędzel i pigmenty malarza pędzlem elektronicznym. Obrazy te są możliwe
każdorazowo do ponownego skonstruowania od nowa. Owe kryterium manipulowalności odróżnia
je wyraźnie od obrazów projekcyjnych właściwych dla kina i obrazów drukowanych, właściwych
sztukom pięknym, i tworzy trzeci typ dyspozytywów widzenia: obraz-światło16.
Traktowanie technologii cyfrowych jako medium, a nie narzędzia, wprowadza konieczność używania elektronicznej platformy w całym procesie tworzenia, od pierwszego szkicu do prezentacji
prac, a także wiąże się z właściwymi dla tej platformy możliwościami. Najbardziej popularnym
paradygmatem cyfrowego medium jest zasada uzyskiwania losowego dostępu do danych jako
podstawa zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji. Kolejną ważną cechą tego medium
jest kompleksowa interaktywność, m.in. z zasadami współuczestnictwa, współużytkowania i współtworzenia. Jeszcze inne ważne cechy to możliwość wizualizowania danych oraz dostosowywania
medium do potrzeb użytkownika.
Nie wszystkie dzieła sztuki cyfrowej oparte są na wszystkich wymienionych cechach i zasadach. Artyści wybierają te, które najlepiej pasują do ich koncepcji, np. mogą powstawać realizacje
interaktywne ale bez możliwości zmiany parametrów, mogą powstawać realizacje oparte o losowy
dostęp do bazy danych, ale bez możliwości np. współuczestniczenia, itp.
Przedstawię teraz kilku autorów, których realizacje opierają się w przedstawionym paradygmacie.

G

I/O/D
Grupa artystów pracujących w Londynie: Matthew Fuller, Colin Green, Simon Pope. Rozpoczęli
działalność w 1994 roku. Początkowo współpracowali z artystami, pisarzami i muzykami, ale sceptycznie odnosili się do eksploatowania konwencji interfejsu. Te doświadczenia doprowadziły ich
do stworzenia „spekulatywnego oprogramowania” (speculative software) zawierającego I/O/D4: The
Web Stalker. WebStalker jest niezwykłą przeglądarką, która imituje strukturę Internetu ale nie pokazuje
Na podstawie materiałów własnych artysty.
http://www.feldmangallery.com/pages/exhsolo/exhfud05.html
16
A. Gwóźdź, Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Universitas, Kraków 2004,
s. 87-90.
14
15
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alizacje, które możemy oglądać, są związane z kwadratem i jego trzykrotną powtarzalnością
w różnym układzie. Powstają w oparciu o program komputerowy lub samodzielnie skonstruowany
algorytm. Olszewski za grafikę cyfrową uważa utwór powstały w oparciu o program komputerowy. Nie uważa za grafikę cyfrową utworów rysunkowych i malarskich tworzonych tradycyjnie,
a następnie poprzez skaner przekształconych w bitmapę i wydrukowanych przy pomocy plotera
lub drukarki. Tak powstały twór uważa za reprodukcję14.
PRACE: Mapa bitowa 1, Mapa bitowa 2, Mapa bitowa 3, Seria T.
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stronic WWW jakich zwykle oczekujemy.
Jeżeli użytkownik wprowadza adres WWW,
strona ukazuje się jako kod HTML, podczas
gdy hiperłącza są wizualizowane jako grafika o estetycznym wyglądzie. WebStalker
bardziej ujawnia sposób pracy przeglądarki,
niż pracuje jako właściwa przeglądarka; daje
możliwości badania strukturalnej głębokości
sieci17.
PRACA: WebStalker, 1998
John F. Simon Jr
W 1999 roku zaczął używać cyfrowego
oprogramowania do twórczości wizualnej.
Obecnie jest bardzo znanym ze swych prac I/O/D, WebStalker.
ekranowych (w sensie ekranu monitora),
które są cyfrowymi abstrakcjami, ciągle się zmieniającymi w losowo generowanych sekwencjach.
Elementy wizualne jego prac są generowane w czasie realnym. Simon bada możliwości struktury,
dekonstrukcji, wzrostu, regeneracji. Np. pracę Unfolding object Simon opisuje jako niekończącą
się książkę, która sama się przepisuje i korzysta z przepisów w niej zawartych. Realizacja ta dotyka
zagadnienia poddawania sztuki procesowi automatyzacji18.
PRACE: Every Icon, 1996, Color Panel v1.0, 1999, Complex City, 2000, Unfolding Object, 2002,
Fountain, 2004, Endless Bounty, 2005, Waterfall, 2007.
Mark Napier
Jest artystą, który porzucił malarstwo w 1995 roku dla sztuki cyfrowej, a przede wszystkim sztuki
sieci internetowej, której używa w nowatorski sposób jako medium sztuki.
Sam pisze, że tworzy sztukę, która nie może istnieć poza Internetem. Te prace dotyczą idei własności, autorytetów, terytoriów, i komunikacji w wirtualnym świecie. Uważa, że technologia ujawnia
możliwości poprzez oddziaływanie na materiał ilustracyjny: zdarzają się np. pomyłki w kodzie, które
produkują niespodziewane ale cudowne jakości. Jego prace nie są przedmiotami ale interfejsami.
Użytkownicy stają się tu współpracownikami19.
PRACE: FEED, p-soup.

TEMATY SZTUKI CYFROWEJ
adamy komputer od wewnątrz i odzwierciedlamy to w sieci. Te słowa Dirka Paesmansa (Jodi)
wskazują na obszar, z którym wiąże się zdecydowana większość tematów poruszanych przez
sztukę cyfrową: bazy danych, wizualizacja danych, mapping, teleobecność, telerobotyka, gry,
sztuka taktyki, haktywizm, sztuczna inteligencja, sztuczne życie. Czasem, by precyzyjniej określić
wielowątkowy obszar poszukiwań artystów, stosuje się słowa-klucze takie jak np.: open source
(otwarte źródło danych), appropriation (przywłaszczenie), participation (współuczestnictwo), wireless (bezprzewodowość), collaboration (współpraca), glitch (zakłócenie), surveillance (inwigilacja),
generative (generatywność), czy takie, których znaczenia nie trzeba tłumaczyć: ASCII, hypertext,
remix, algorithmic, interface, software, intervention.
Część tematów sztuki cyfrowej porusza zagadnienia znane wcześniej, właściwe nie tylko mediom
cyfrowym, jak np.: ciało i tożsamość (ciała transgeniczne, ciało wspólne, ciało ekstensywne, cyborg),
książka artystyczna (poza książką, tekst i narracyjny environment) czy przestrzeń trójwymiarowa
(immersyjna rzeczywistość, instalacja i rzeźba wirtualna).
W obszarze tematów sztuki cyfrowej jest wiele realizacji, w których język geometrii staje się
najlepszym sposobem przedstawienia tematu, pokazania struktury dzieła, wizualizowania treści
i wskazania na przesłanie dzieła. Najbardziej znanymi artystami i ich dziełami są tu:

B

H. Helfert, WebStalker, http://www.medienkunstnetz.de/works/webstalker/
http://www.numeral.com/
19
http://www.potatoland.org/
17
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TEMAT: Bazy danych, wizualizacja danych, mapping
Andreas Mueller-Pohle
Niemiecki artysta, wydawca, konsultant, profesor sztuki
(European Photography magazine, European Photography
Award, Edition Flusser, Foundation of Eye-Mind). Autor
wielu projektów, głównie związanych z fotografią.
Przedstawiona w referacie praca Blind Genes (Ślepe
Geny) jest oparta na genetycznej bazie danych. Nie
opracowane dane zostały przez autora nabyte z Internetowego GenBanku. Słowem kluczowym wyszukiwania
był wyraz „ślepota”. Zgodnie z konwencjonalną notacją
DNA, kolejności liter są prezentowane w blokach po
dziesięć, każdy 100 cm szeroki i następnie przekodowane na alfabet Braille’a w kolorach żółtym, niebieskim,
czerwonym i zielonym, gdzie adenina (a) = żółty, guanina
(g) = błękit, cytozyna (c) = czerwień, tymina (t) = zielony.
Wielkość każdej z prac jest związana z różną długością
przedstawionych genetycznych sekwencji. Każdy obraz
jest unikalny21.
PRACE: Blind Genes, 2002.
Benjamin Fry
Amerykański artysta i naukowiec. W MIT Media Laboratory w Bostonie zajmuje się m.in. metodami wizualizowania
dużej ilości danych otrzymywanych z dynamicznego
źródła.
Prezentowana w referacie praca Valence jest oprogramowaniem, które czyta książki i dynamicznie umieszcza
najczęściej używane słowa w przestrzeni trójwymiarowej. Algorytmy wygenerowują zestaw relacji między
słowami, ustawiając słowa popularne, jako lepiej rozpoznawalne, na zewnątrz struktury, a do środka wstawiane
są słowa rzadziej używane. Rezultatem jest wizualizacja,
która zmienia się w czasie odpowiednio do ilości informacji.22 PRACE: Valence, 1999.

Andreas Mueller-Pohle, Blind Genes, 28_AF254868, 2002,
95 x 100 cm.

Benjamin Fry, Valence, 1999 r.

http://life.ou.edu/pubs/images/
http://www.muellerpohle.net/projects/blind_genes.html
22
http://benfry.com/valence/, http://www.medienkunstnetz.de/artist/fry/biography/
20
21
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TEMAT: Sztuczne życie
Thomas Ray
Ekolog który zaprojektował i rozwinął Projekt Tierra,
komputerową symulację sztucznego życia. Projekt
zakłada wykorzystanie ewolucji poprzez naturalną
selekcję jako medium do stworzenia kompleksowego
inteligentnego oprogramowania. Ewolucja ma sama
znaleźć formy i procesy, które wykorzystają możliwości
właściwe rzeczywistości wirtualnej. Ewolucja przebiega
poprzez powielanie i mutacje kodu komputerowego.
Specjalna funkcja likwiduje stare lub wadliwe procesy,
by zrobić miejsce dla nowo narodzonych programów.
Proces ewolucyjny będzie wprowadzony do globalnej
komputerowej sieci, internetu.
Cztery prace opisane jako ALmonda przedstawiają Tom Ray, ALmonda 3.
ewolucyjny wyścig między gospodarzami i pasożytami.
Każde indywidualne stworzenie jest reprezentowane przez kolorową belkę, kolory odpowiadają
wielkość genów (czerwony = 80, żółty = 45, niebieski = 79).20
PRACE: almonda1, almonda2, almonda3, almonda4, Wizualizacja Tierry, 1990-2001.
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RSG
RSG lub Radical Software Group
to zespół artystów uprawiających
sztukę komputerową, powiązanych z serwerem artystycznym
Rhizome. Pierwszą wystawę prezentującą oprogramowanie Carnivore przygotowali: Alex Galloway, Joshua Davis, Branden Hall,
Lisa Jevbratt, entropy&zuper!
i Paul Johnson. Od 2001 roku
lista członków grupy powiększa
się. Prezentowana praca Amalgamatosphere jest wizualizacją
projektu Carnivore jako narzędzia nadzoru dla danych z sieci.
W sercu projektu jest CarnivorePE, program, który śledzi cały RSG, Amalgamatosphere, 2001
ruch w Internecie na określonej
miejscowej sieci (email, surfing sieci, etc.). CarnivorePE obsługuje ten strumień danych i pozwala
nieograniczonej liczbie interfejsów, zwanych „klientami”, animować, diagnozować lub interpretować
ruch w sieci na dowolne sposoby23.
PRACA: Amalgamatosphere, 2001.
http://ps3.praystation.com/pound/assets/2001/11-20-2001/index.html
Martin Wattenberg
Artysta i programista, który pracował także dla IBM; jego artystyczne zainteresowania skupiają się
na danych związanych z kulturą. Matematyczne podstawy komputerowego programu są sednem
jego sztuki a nie tylko środkiem. W prezentowanej realizacji Appartments widz staje „oko w oko”
z mrugającym kursorem. Wpisując słowo „pokój”, program generuje kształt w formie dwuwymiarowego planu, podobnego do fotokopii. Tworzona w ten sposób architektura jest oparta na semantycznej analizie słów widza. Powstałe apartamenty mogą łączyć się w budynki i miasta według ich
lingwistycznych relacji.
Projekt zakłada równoważność między językiem i przestrzenią, łączy napisane słowo z różnymi
formami przestrzennych konfiguracji24.
PRACA: Apartments, 2001.
ZAKOŃCZENIE
rzedstawione przykłady postaw artystycznych, przykłady używanych środków i sposobów eksplorowania rozległego obszaru, jakim są nowe media, a w szczególności sztuka cyfrowa, a także
przykłady wpisywania się w tematykę właściwą tylko tej sztuce są wyborem, jakiego dokonałem
na potrzeby referatu i prezentacji. Zdecydowanie nie wyczerpują ani obszernej listy artystów, ani
różnorodnych sposobów kreowania, ani podejmowanych tematów.
Pokazują jednak wyraźnie, że język geometrii od narodzin sztuki cyfrowej do dziś jest jednym
z najlepszych sposobów korzystania z paradygmatu tej sztuki. Że w okresie pionierskim był jedynym jakim można było się posługiwać, a dziś staje się tą formą wypowiedzi, która dotyka tajemnic
cyfrowego medium, tajemnic, gdzie pytania o uniwersalny ład i porządek wszechrzeczy nabierają
nowego znaczenia.

P

23
24

http://www.medienkunstnetz.de/artist/rsg/biography/
http://www.medienkunstnetz.de/works/apartements/

Autor, dr hab., od 1986 r. pracuje jako nauczyciel akademicki w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Od 2001 roku
profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2002–2005 oraz od października
2008 r. dyrektor Instytutu.

arteria – Rocznik Katedry Sztuki

M

Andrzej
BANACHOWICZ

oja twórczość składa się z wielu umowności, symboli oraz znaków plastycznych połączonych w jedna całość. W tkaninach symboliczna figura człowieka przejawiająca się
w formie znaku na tkaninie, w przestrzeni, odbiciu i projekcji świateł aranżacji wyzwala wizję
tajemnicy człowieka i jego ostatecznej drogi. Tą postacią z poduszką pod pachą powołuję nowe
światy, przywołuję stare, wynajduję wrażenia niemożliwe do zwerbalizowania. Stwarzam z nią iluzję,
z której rodzi się kolejna rzeczywistość. Dlatego niezmiennie jestem pod wrażeniem tekstu Waldemara Łysiaka z książki pt.: Asfaltowy saloon: „Czy my wiemy wszystko o sobie z tamtego miesiąca?
W zbyt wielkiej gorączce połykaliśmy kontynent... Nie wiem, jaki ty przywiozłeś sobie talizman
z tej podróży. Ja zabrałem tę małą poduszkę wyprodukowaną przez Modern Pillow Company, na
której spałem podczas nocy spędzonych w samochodzie. Trudno uwierzyć ile może się zmieścić
w takim jaśku. Kilka rezerwatów, kilkadziesiąt miast i osad, forty i domy, rzeki, lasy i kasyna, Disneyland i Hollywood, więzienie w Yumie, El Alamo, śmierć Elvisa, rewolwerowcy i czerwonoskórzy,
największa rzeźba świata i mała księgarnia w Nowym Orleanie. Wszystko. Czasami przykładam do
niej głowę i zasypiam z tym spokojem człowieka, który pielgrzymką do Mekki spłacił część swego
długu Allachowi. Ta wypchana wspomnieniami poduszka po latach przypomni mi, że byłem młody.
Młodość ma się tylko raz. Ale jeśli zostają z niej takie poduszki – raz wystarczy”.
Ten rozdział pt.: Poduszka firmy Modern Pillow Co stał się dla mnie pięknym przykładem ponadczasowego przenikania się sensów i sztuk. Bo też interesuje mnie tkanina od strony przekazu treści,
nastroju i emocji jakich one dostarczają. Interesuje mnie całość przekazu zamierzonego powołania
– taka totalna wizja życia. Zapisana i przekazana w momencie poszukiwań nie pozwalających
stwierdzić, kiedy właściwie to szukanie można uznać za zakończone. Pokazuję bowiem zakres
dokonań, będących etapem z owej podróży w tajemnicę, której człowiek z poduszką tak wiele
skrywa. Ta symboliczna figura człowieka, którą sytuuję w labiryntach, przestrzeniach otwartych
i zamkniętych sięga głęboko do podświadomości archetypu miejsca. Przenosi ona relacje odwiecznie
dotykające człowieka a ja symbolicznie sygnalizuję to w tytułach moich kolejnych prac tkanin unikatowych czy instalacji: Spotkanie z czasem I – 1983 rok, Człowiek z poduszką – 1983 rok, Spotkanie
z czasem II – 1991 rok, Non omnis Moriar – 1992 rok, Koniec wieku XIX – 1997 rok, Anielski
korowód – 1999 rok, Spacer w niebiosach – 2002 rok czy Człowiek z Ambiente – 2005 rok. Ta
postać jak narrator, językiem metafory i figuracji, często w sposób liryczny przeprowadza nas
przez granice realnego świata ku odwiecznej tajemnicy drugiego bytu. I jak sądzę w żadnej
z moich tkanin tożsamość postaci nigdy nie zastaje ujawniona odbiorcy. Jego wyobraźnię bardziej
ośmielam do pytania – jakie aspekty opowieści wolno nam zobaczyć? Człowiek uwikłany w rzeczywistość, człowiek obserwowany właśnie TERAZ może przeżyć z tą ponadczasową postacią
podróż od pierwszego impulsu utrwalonego swojego świadectwa do swobodnej zmysłowej gry
form i przestrzeni. Świadomość Jego czasu i przeżyć jest decydująca, gdyż nie można dokładnie
opisać tajemnicy życia, ona zawsze pozostanie nieprzenikniona bądź zaledwie przeczuwalna.
Choć pomaga nam w tym zabieg powtarzalności – postać jak wędrowiec obecny w wielu czasach,
odchodzący aczkolwiek jeszcze pozostawiający swój ślad. Tak jak w ostatniej tkaninie z 2007 roku pt.
Przez przejście, gdzie do tej powtarzalności i jej śladu a przez to do drugiego bytu chyba nam najbliżej.
Bytu, który skrywa cienie istnień, aurę tego co było wczoraj, odzwierciedla dziś i antycypuje jutro. Bytu,
który pojawia się na chwilę, by potem zniknąć i powracać... ponownie. Ale nade wszystko tęskni za
wyzwoleniem się z nieuchronności losu, bo tym właśnie jest tolerowanie ciągłej otwartości tego pojęcia
i trwanie z upodobaniem w braku pewności. A ta cykliczność, wręcz permanentność czyż nie jest ukrytą
potrzebą każdego człowieka, aby w tym przemijaniu, w tej postaci zobaczyć to co zostaje po życiu? Ja
wiem, że ta spokojna postać nosi w sobie wręcz żywioł epicki, służący zakomunikowaniu pewnej prawdy
o nim samym oraz ludzkiej egzystencji w ogóle. Poprzez tą postać dzielę się z widzem własnymi refleksja-
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mi i doznaniami, jakich doświadcza mi świat
z całym bogactwem swojego istnienia. Bez
recept dla owego widza i łatwych odpowiedzi, raczej dzielenie się procesem oraz coraz
bardziej bogatszymi refleksjami. Chciałem
bowiem, zawsze chciałem świadomie uczestniczyć w odczytywaniu kolejnych znaków
i odcisków pamięci. Tak jak w 1665 roku
uczynił to Jan Vermeer w wielce wymownym
obrazie pt. Alegoria malarstwa nawiązującym
do owego przenikania się sztuk, jakby „teatru
w teatrze”. Gdzie draperia po lewej stronie
obrazu, niczym uniesiona kurtyna, odsłania
zalane światłem wnętrze pracowni, w której
każdy szczegół ma znaczenie symboliczne
i wprowadza tajemniczy nastrój. Gdzie otwarta księga na stole oznacza zapewne porównanie sztuk i aluzji do studiów nad architekturą
a maska na stole przenosi symbol rzeźby, ale też
i komedii i tragedii. Gdzie kobietę z księgą i trąb- Andrzej Banachowicz, Volume Nine, płótno, papier, koraliki ceramiczne;
ką z wawrzynowym wieńcem – utożsamiamy 20 x 20 x 20 cm, 2003
z jedną z muz sztuk i nauk lub ze sławą, którą
osiąga się przez sztukę. Poprzez powyższą analogię do mojej tkaniny z tą moją postacią z poduszką też
z wnętrzem pracowni – pierwszą z drogi z 1983 roku pt. Spotkanie z czasem I, tak jak przed wiekami
Vermeer odkrywam wspólnotę odrębnych i zróżnicowanych form istnienia sztuki. Postrzegam ciągle
związki pomiędzy pozornie odległymi rzeczami, nasłuchuję i pracuję w milczeniu. Tak jak właśnie
teraz w realizowanej malarskiej tkaninie pt. MAGNIFICAT MARE DOMINI i gdzie w owym morzu
uwielbienia w ciszy łączę się łaską... tajemnicy istnienia człowieka i jego ostatniej drogi.
Czuję się bowiem częścią świata artystów szeroko rozumianej tkaniny artystycznej. Artystów,
którzy poszukują w swoich kulturach, swoich technikach i swojej wyobraźni, swojej poetyce.
Zapisują syntezę treści, wyrażają pojęcia metaforyczne oraz umowności – swoje światy. One to
stają się zbiorem wielu języków artystycznych i różnych mediów. Ja poprzez symboliczną figurę
człowieka przenikam przez czas przeszły i przyszły. Czuję, słyszę wyraźnie jak tyka i jak walec
nakłada następną warstwę. Zawieram więc tradycję tkaniny epickiej nawiązując do opon pontyfikalnych świątyń i dworów dawnej Polski, jak w tkaninie pt. Ultra Vires. Z drugiej strony poprzez
oszczędność formalną, kolorystyczną i symboliczną zbliżam ją do współczesności. Dlatego coraz
więcej milczę, aby mógł usłyszeć. Nasłuchuję, aby zbliżyć się do nieodkrytych myśli. Poza zasięgiem
wizji zdarzają mi się mosty, które wzmacniam siłą przedmiotu i energią pytań. Po drugiej stronie
często wyczuwam odpowiedź na zewnętrzne i wewnętrzne konteksty człowieka. Także na poetykę
człowieka z poduszką.
Ten przechadzający się po tkaninach człowiek ma swe ślady w moich księgach – obiektach
– rzeźbach, korzysta z mądrości pokoleń, czasami coś do niej doda, pojawia się na chwilę, by potem
zniknąć i powracać ponownie w innych wolumenach. W cyklu owych wolumenów pozostawiam
dalej nie – do określenia dla widza – odbiorcy, który odczytuje strony pozbawiony gotowego, doskonałego słownika. Odczytywanie takie jest jednak jak sądzę źródłem przyjemności, a czasem
nawet rozkoszy, oraz wymaga odpowiedniej postawy: „Pora przestać połykać i pożerać, a zacząć
skubać i drobiazgowo przeżuwać, powrócić przy czytaniu dzisiejszych autorów do niepróżnującego
próżnowania dawniejszych lektur, wstąpić do klanu arystokratycznych czytelników... Tekst jest jak
tkanina [...] tekst tworzy się, wypracowuje przez nieustanne splatanie”.
Owe analogie pomiędzy tymi monumentalnymi tkaninami unikatowymi i kameralnymi obiektami
są dla mnie spójne, nierozerwalne i przenikające się w swoich znakach, śladach i treściach – razem
otwierają kanały porozumienia. Wolumeny – księgi oprawiam w kamienie, fragmenty drewna, ze
stronicami z folii i tkanin, oplecione paciorkami. Składają się z elementów znalezionych przypadkiem, zbieranych z pasją kolekcjonera osobliwości: piórek, koralików i guzików. O ile więc tkaniny
stanowią efekt mojej wielomiesięcznej mrówczej pracy, o tyle obiekty – rzeźby powstają szybko,
często z zestawienia przedmiotów, które są akurat „pod ręką”. Jeśli tkaniny operują jedynie iluzją


R. Barthes, Przyjemność tekstu, Warszawa 1997.
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Autor, profesor, od roku 1992 prowadzi pracownie w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu i na Uniwersytecie Zielonogórskim. Przez dwie kadencje (w latach
1996–1999 i 1999–2002) był prorektorem ds. artystyczno–badawczych ASP w Poznaniu.
W latach 1996–2002 ekspert Rady Wyższej Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie
Kultury.
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przestrzeni i wymagają wcześniejszego starannego szkicu i przemyślenia rodzaju użytego materiału, to obiekty zagarniają przestrzeń rzeczywistą. Dla mnie jest jasne, że paradoksalnie to właśnie
te przeciwieństwa i różnice stanowią o ich spójności i przenikaniu się treści i idei. To właśnie je
łączy! Jako twórca tkanin panuję jak „inżynier” w całości nad zaplanowaną wcześniej wizją tkaniny
by nagle objawić się obok jako rzeźbiarz igrający ze światem rzeczywistych przedmiotów, które
wprowadzam w ten szczególny rodzaj plastycznego dialogu. Również w tkaninach spoza cyklu,
takich jak: Wolność jest blisko I i II, czy Otwór w przestrzeni nawarstwionych czerni dotykam tego
głównego przesłania tajemnicy czasu i człowieka. W tych wszystkich pracach ciągle odkrywam
wspólnotę odrębnych i zróżnicowanych form istnienia sztuki i zapraszam odbiorcę do wejścia
w najistotniejsze treści. Odnosi się to do tradycyjnych cech tkaniny, jak i do sposobów traktowania
i oswojenia różnych struktur. Plastyczny wątek, ciepły i zmysłowy przenika się z twardą materią,
ceramiką, szkłem, a inne materiały splatają się w jedyny stan trwania mojej idei. To co miękkie
i ulegające rozpadowi zostaje skonfrontowane z trwałymi, np. folią i ceramicznymi paciorkami. Ta
zasada kontrastu i analogii biegnie dalej. W tkaninach iluzja przestrzeni to również przestrzeń pamięci,
to splot nie tyle nici, co wątków wspomnień, snucie opowieści, jak w księgach z kartkami bez liter,
stron i zdań, z treścią dla wyobraźni. Tekst jak tkanina – pisał Roland Barthes w księgach staje się
dziennikiem podróży odkrywanej nie tylko w przestrzeni, lecz przede wszystkim w czasie. Obiekty
są zatem w pewien sposób „utkane” jak wakacyjny album dzieci, które wklejają do nich muszle, liście
roślin czy skasowane bilety autobusowe. Karty wolumenów składają się zatem nie tyle ze słów wdrukowanych w papier, ile zostają w nie wplecione słowa wypowiedziane przy lekturze, jakby pisane
na głos, tak jak w pracy Czytanie z księgi. Czytelnik wypowiada je i sam staje się kolejnym wątkiem,
wplecionym w osnowę tkaniny. Taka lektura ksiąg – wolumenów będzie powtarzaniem na głos własnego tekstu istniejącego w wyobraźni czytelnika. Może tak jak w innych moich obiektach – głowach
o tytułach: Mądrość Antoniusza, Optima Fide czy Tajemnice Nike. Opowieść nie wymaga księgi
składającej się z równo ułożonych kartek... Mogą być podarte i zniszczone, a narracja potoczy się
i tak własnym torem. Zatrzyma się na peronie z napisem Koniec wieku XIX, gdzie zobaczymy Szkice
techniczne maszyn rewolucji przemysłowej. Czasu, który popchnął tak szybko świat do przodu,
wprowadził produkt masowy i migrację ludności. Czy to ten człowiek z poduszką pochodzi z tego
okresu unifikacji ubioru typowego człowieka w marynarce i kapeluszu? Czy?... Tak jak również
w tkaninach z wątków wspomnień zawiera się w nim cała ponowoczesność i wielokulturowość
pojęcia sztuki? Wielokulturowość, o której myślałem także tworząc takie obiekty jak: Pozorna oczywistość Beti, Z ogrodu smaku, Epitafium, Australian of Uni Travel i cykl Interior. Tajemnica, którą jak
wielu z Państwa, ciągle zgłębiam, tajemnica którą ciągle jest czas i człowiek. Człowiek, który tak
jak my teraz doświadcza zanim zabierze Go Otwór w przestrzeni nawarstwionych czerni.
Więc czy odwracający się plecami człowiek od istniejącego ciągle świata ludzkich żądzy, zakłamania, wyzysku, okrucieństwa i żarłocznego posiadania nosi w sobie nadzieję?
A skoro działamy w świecie tzw. sztuk pięknych, to na tym drugim, jak mówią „lepszym ze
światów” możemy zgłębiając tajemnice czasu i człowieka stwierdzić filozoficznie i optymistycznie,
że piękno dąży jednak do... pięknego?
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Wpływ dzieł i osobowości Antoniego Starczewskiego
oraz innych współczesnych polskich twórców na moją
dotychczasową drogę artystyczną

oje pierwsze spotkanie z prof. Antonim Starczewskim w budynku PWSSP w Łodzi pamiętam
dokładnie. Kiedy patrzyłam na jego świeżo farbowane, jaskrawe, rudopomarańczowe włosy
pozostające w silnym kontraście barwnym z białym płóciennym garniturem, wydawał mi się
przekornie oryginalny w szarej rzeczywistości 1985 roku. Obdarzył mnie, jak się później przekonałam,
charakterystycznym dla siebie, pogodnym, trochę drwiącym, przenikliwym spojrzeniem.
To, jak duży wpływ wywarła jego osobowość na moją twórczość dostrzegam i próbuję określić dopiero dziś. Przez kilkanaście lat od skończenia studiów nie analizowałam tych zależności.
Podziwiałam jego wszechstronne pojmowanie sztuki. Nie dzielił jej na użytkową i czystą, potrafił
łączyć te same problemy w monumentalnej rzeźbie ceramicznej, malarstwie, grafice, tkaninie tkanej
ręcznie i mechanicznie.
Grzegorz Sztabiński w Kalejdoskopie z 1996 roku napisał: „Przy pierwszym kontakcie twórczość
Antoniego Starczewskiego wywołuje wrażenie niezwykłej różnorodności. Wrażenie to jest uzasadnione. Artysta w czasie swej długiej, bogatej drogi artystycznej uprawiał różne dziedziny sztuki
i stosował różne materiały. Jednocześnie zaś jego działalność jest niezwykle spójna, związana z konsekwentnie rozwijaną i wzbogacaną problematyką”.
Na stronie internetowej „artbiznes.pl” Agnieszka Gniotek pisze:
„Podstawę twórczości, jak również sposób postrzegania świata, stanowiła struktura, zawsze
linearna. Taki punkt widzenia
wyniósł z pracowni Władysława
Strzemińskiego na łódzkiej WSSP,
w której studiował i uzyskał
w 1951 r. dyplom. Inspiracją był
tu oczywiście unizm, ale koncepcja Starczewskiego oparta jest na
bardziej konsekwentnym, rygorystycznym systemie. W zgodzie
z ideami przekazanymi przez
Strzemińskiego, niebagatelną
rolę w życiu artysty odgrywało
nauczanie. Przez wiele lat wykładał na macierzystej uczelni,
prowadził katedrę tkaniny unikatowej oraz pracownię gobelinów
i dywanów”.
Uważam, że dla prof. Antoniego Starczewskiego jako pedagoga, jedną z ważniejszych spraw,
problemem, który go zajmował,
było zachowanie przez nas – jego
studentów – uczciwości w tworzeniu swoich propozycji projektowanych tkanin, dywanów Antoni Starczewski, gr-2, grafika, 49 x 38,4 cm, 1975.
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i gobelinów. Zauważyłam, że wolał prace kompozycyjnie i malarsko bardziej nieudolne, ale osobiste.
W intuicyjny sposób odkrywał, zawsze trafnie, nadmierną pomoc starszych kolegów. Jeżeli stwierdził
bezczelne naśladownictwo gotowych rozwiązań z dziedziny malarstwa, rzeźby czy tkaniny, tracił
zaufanie i student nie kontynuował już nauki w jego pracowni.
Prawdopodobnie widział sens w artystycznym dojrzewaniu każdego z nas, w co wpisane były
nasze poszukiwania, porażki, uczenie się na własnych błędach.
W 1979 roku w rozmowie z Januszem K. Głowackim powiedział: „W poszukiwaniach artystycznych – radziłbym, żeby nie chodzili młodzi adepci sztuki niczyimi śladami”.
Jego korekty mogłyby czasem komuś z boku wydać się mało poważne. Czasem ośmieszał nasze
projekty, żartował, odwołując się do różnych skojarzeń z otaczającej rzeczywistości, zmuszając
naszą wyobraźnię do pracy. Wiem, że dzięki takim rozmowom przestałam traktować naturę tylko
w sposób opisowy. Zaczęłam odkrywać świat jako zbiór form, przenikających się układów o różnych
kierunkach działania, barw, światła, ciszy, dźwięków, uczuć.
Spróbowałam interesujące fragmenty otaczającej rzeczywistości i inspirujące mnie motywy powstające w wyobraźni, pozostałe w pamięci rejestrować, przekształcać, zapisywać w różnych technikach,
na odmiennych podłożach, tworzyć nawarstwienia: papierów, farb, nici i innych materiałów.
Pierwsze dzieło prof. Antoniego Starczewskiego, które zobaczyłam, było równocześnie jego
pierwszą, monumentalną, ceramiczną realizacją zdobiącą ścianę w holu Biblioteki Uniwersyteckiej
w Łodzi. Ta reliefowa forma pt. Układ na dwie ręce o wym. 320x240 cm, została podzielona na
ponad 20 niemal równoległych, różnej wysokości i głębokości, płynnych, miękko prowadzonych,
poziomych pasów. Każdy z nich wypełniają ciągi pionowych, nieraz zakrzywiających się, lekko
ukośnych linii. Nawiązują one w niektórych miejscach swym zmiękczeniem do owalnego kształtu
całej kompozycji. Elementy budujące poziome pasy, poprzez swoje bogactwo pulsujących w różny sposób liniowych zagęszczeń, a także ciemne, błyszczące szkliwo całej kompozycji, w którym
boczne światło wnętrza tworzy łagodniejsze półcienie lub ostre załamania, podkreślają ruchliwość,
„muzyczność” całości. Autor powiedział: „Praca ta składa się z około 160 niepowtarzalnych elementów, zakomponowanych w układzie pasowym. Powstała ona przy jednoczesnym użyciu obu rąk
i jest nawiązaniem, między innymi do ruchów jakie wykonuje dyrygent kierujący orkiestrą”.
Powstaniu tej pracy prof. Antoni Starczewski nadaje istotne znaczenie i określa jako swoje artystyczne urodziny w roku 1960. W 1982 roku napisał także: „Rozpatrując w dalszym ciągu problemy
rzeźby architektonicznej, doszedłem do wniosku, że jej realizacje mogłoby ułatwić operowanie
elementami o ustalonym module. W roku 1963 opracowałem swój pierwszy alfabet elementów
rzeźbiarskich, składających się z około 30 znaków, z których każdy można było zestawić z każdym,
podobnie jak to ma miejsce w zastosowaniu czcionek w składzie drukarskim”.
W 1970 roku powstały dwie kolejne ceramiczne kompozycje w foyer Teatru im. Stefana Jaracza
w Łodzi. „Oparte zostały na koncepcji systemu modułów i powtarzalnych segmentów oraz o zasadę kontrastu kolorystycznego: jedna jest biała, druga czarna”. Następna ważna realizacja (również
w Łodzi) pochodzi z 1976 roku. Jest to monumentalna Ceglana brama w kąpielisku „Fala”. Wykonanie
tych ceglanych konstrukcji poprzedziła wystawa w Zachęcie w 1973 roku pt. Antoni Starczewski – grafika, rzeźba, tkanina, gdzie artysta „…ułożył na podłodze Strukturę linearną, rytmiczną, w której rytm
jest niedostrzegalnie, lecz w sposób zasadniczy, uchylany. Zużyto na nią 7 ton cegieł budowlanych”
jak pisze Janina Ładnowska.
Na tej wystawie prezentował również stoły unistyczne lub tematyczne. Na białych obrusach
zostały ułożone rzędy wykonanych z porcelany glazurowanej i biskwitu odlewów warzyw i owoców: kartofli, marchewek, połówek ogórków, cebuli, jabłek, a także chlebów i bułek. Do białych
kompozycji tych elementów wprowadzał barwy: kobaltu, czerwieni, oranżu. Na ścianach artysta
zaprezentował fotografie fragmentów podobnych propozycji ceramicznych, które przedstawione w innej skali i odmiennymi środkami wyrazu pokazują ogromne bogactwo w jednorodności myślenia.
Równie ważną dyscypliną twórczości prof. Antoniego Starczewskiego była tkanina. Jego prace
różniły się od przestrzennych obiektów polskiej tkaniny lat 70. Realizacje opierały się na zestawieniu
drobnych, białych punktów, kresek tworzących poziome zapisy jakby drukowanych lub pisanych
tekstów na czarnych tłach. Artysta odwołuje się w nich do porządku matematycznych podziałów
m.in. z architektury. Realizacje te znalazły swoje kontynuacje w grafikach. Prace zbudowane zostały
z drobnych, również białych na czarnych tłach znaków: literek, plusów, wężyków, owali uszeregowanych w poziome pasy. W dorobku prof. Antoniego Starczewskiego są także jednobarwne, białe
gofraże, których motywy – znaki zostały wytłoczone jako delikatne reliefy wyłaniające się z tła.
W kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu można obejrzeć grafikę Antoniego Starczewskiego z 1991 roku, gdzie uszeregowane poziomo ciągi listków o różnorodnych kształtach
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możemy zauważyć dzięki delikatnemu podrysowaniu kredką ich obwódek. Delikatne wypukłości
podlegają zmianom zależnie od kąta padania światła.
W latach 70. artysta pogłębił swoją wiedzę z dziedziny grafologii, która inspirowała i fascynowała
go od lat. Dostrzegał zależności pomiędzy kształtem, pochyleniem, zagęszczeniem, wielkością pisanych liter a charakterem człowieka. Istotne były również różnice w budowaniu liter w wyrazach,
a wyrazów w szeregach zależnie od nastroju psychicznego, któremu ulega dana osoba. Napisał:
„Świadomość ścisłej zależności między formą znaku pisanego, a zmianami psychicznymi, którym
stale podlegamy wykorzystałem w niektórych moich grafikach monofakturowych. Wykonując np.
kilkakrotnie te same układy znaków graficznych, otrzymałem prace bardzo zróżnicowane, które
mogą być również rozpatrywane jako przekazy mojego pośpiechu, aktywności, obojętności itp.
– w zależności od ustalonego znaczenia grafologicznego, stosowanego do znaku pisanego”.
Niezwykle interesujący wydaje mi się pomysł realizowania tych samych zapisów w pracach
z różnych dyscyplin, np. Teksty skreślane artysta wykonał w tkaninie, reliefowej ceramice, odlał
w brązie. Niemal tę samą kompozycję, ułożoną z drobnych zapisów w szeregach, odwołującą się
w naszych skojarzeniach do kolumn druku gazetowego lub ręcznie zapisanych kratek, wykonuje
artysta z miękkiej, białej i czarnej przędzy wełnianej, w błyszczącej polewie ceramicznej, czy
w półmatowej blasze. Otrzymane prace są jednorodne, oszczędne, a zarazem bogate poprzez
różnorodność materii, łączące poszczególne dziedziny sztuki. Grzegorz Sztabiński pisze: „Można
powiedzieć, że Starczewski w zakresie sztuk plastycznych uwzględnił wszystkie ich odmiany.
W grafice były to układy powtarzających się elementów przedstawiających (np. liści) lub litery
uzupełnione czasem innymi znakami, takimi jak skreślenia, podkreślenia itp. Przy powtarzalności
znaków zróżnicowanie powstawało między innymi w związku z indywidualnym charakterem pisma lub sposobem cięcia matrycy, a także przypadkowymi cechami związanymi z podatnością lub
oporem materiału graficznego, zmęczeniem ręki”.
W swych różnorodnych strukturach graficznych zestawiał ze sobą pismo Braille’a, maszynowe,
odręczne, linie, listki, kropki. Znaki te miały dla niego znaczenie przekazu z pominięciem zawartych treści. „Uważał, że słowa się przeżyły. Próbował wyjść ze swoją metodą zapisu poza środki
plastyczne, rejestrując na taśmie magnetofonowej własne nagrania skrzypcowe, a dalszym ciągiem
jego zaszyfrowanych układów rzeźbiarskich i graficznych były próby nagrań dźwiękowych, które
nazywał letresonami. Powiedział: Często moim indywidualnym wystawom towarzyszą odtworzenia
moich własnych zapisów dźwiękowych lub rytmicznych. Sądzę, że niektóre moje rysunki, prace
graficzne i reliefy mogą być także traktowane jako zorganizowane zapisy dźwięku”.
Opisując wybrane aspekty dzieł sztuki prof. Antoniego Starczewskiego starałam się zrozumieć
i uporządkować znaczenia jego słów kierowanych także do mnie przed laty. Obecnie mogę je analizować poprzez wiedzę o jego twórczości, a także poprzez zbiór własnych doświadczeń twórczych
czy pedagogicznych zdobytych przez kilkanaście lat. Przesłanie prof. Antoniego Starczewskiego, które
odebrałam mówi: szukajcie własnych tropów, indywidualnych rozwiązań, realizujcie swoje prace
w osobistych rytmach, sposobach wypowiedzi, skalach, wybranymi środkami wyrazu. Jeżeli przy
okazji znajdzie to uznanie – wspaniale, jeżeli wzbudzi odczucia negatywne – trudno. Autentyczna
i własna potrzeba artystycznej wypowiedzi jest wam potrzebna jak człowiekowi potrzebne są: woda,
jedzenie, sen, miłość. Jeżeli nie musicie tworzyć, to znaczy, że możecie żyć bez tego i również może
być dobrze. Prof. Antoni Starczewski nigdy nie mówił do nas ważnych rzeczy wprost, ale poprzez
skojarzenia, intuicję, wrażliwość, dowcip czy nawet kpinę oddziaływał bardziej na wyobraźnię, niż
gdyby nazywał wszystko w sposób dosłowny.
Innym artystą szczególnie mi bliskim, ze względu nie tylko na zewnętrzną urodę tej twórczości,
niemal magiczne przyciąganie jego obrazów, ale również z powodu zajmujących esejów o sztuce,
jest prof. Jan Tarasin. W moich poprzednich rozważaniach pt. Próba rekonstrukcji procesu twórczego u Józefa Hałasa i Jana Tarasina – artystów szczególnie mi bliskich – na podstawie analizy dzieł
i wypowiedzi tych twórców napisałam:
„Myślę, że siła oddziaływania prac Jana Tarasina polega na niezafałszowanym przekazie rzeczywistości. Jest on na pewno bardzo osobisty, ale daleki od budowania zmyślonych, nic nie znaczących
zbiorów znaków, jedynie estetycznych czy świetnie zakomponowanych. W obrazach tych pozornie
tylko uproszczone czy dekoracyjne formy przekształcają się w ciągi zdarzeń, które poprzez swe
wielkości, kształty, barwy, walory, różne natężenia zakreskowań, usytuowanie na płaszczyźnie pochłaniają uwagę swoją wyrazistością, dramaturgią, odrębnością czy wzajemnym współistnieniem.
Znak jest dla mnie po prostu przedmiotem pozbawionym wielu swych cech materialnych. Malarz nie może namalować czegoś absolutnie nie określonego. Muszą być w tym jakieś wyznaczniki
miejsca w przestrzeni, kierunków, napięć, wielkości czy ciężaru (…)”
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O drugim artyście, którego twórczość stanowiła również podstawę
moich dociekań – Józefie Hałasie,
napisałam szukając wspólnych cech
z twórczością Jana Tarasina:
„Zewnętrzne podobieństwo obu
twórczości przy bliższym poznaniu
okazuje się fałszywym tropem. Świat
wykreowany przez Józefa Hałasa dąży
do własnej analizy, podziału na czynniki najmniejsze z możliwych. Można
go porównać do świata fizyki, która
poszukuje najmniejszych, niepodzielnych elementów tworzących materię.
Jednocześnie pozostaje statyczny.
Świat, który przez całą swoją twórczość
powołuje do istnienia Jan Tarasin, zmierza do syntezy, znalezienia wspólnych
cech w różnorodnych elementach.
Zdaje się on istnieć w ciągłym ruchu,
jakby artysta chciał nam powiedzieć,
że nic dwa razy się nie zdarza”.
Antoni Starczewski, M7-31-L, grafika, 50 x 50 cm, 1974.
Góra, pole, ziemia Józefa Hałasa
składają się z tych samych drobnych cząsteczek, niezmiennych, można powiedzieć wiecznych.
Elementy krajobrazów Jana Tarasina zaskakują nas swoją różnorodnością, ale i ruchliwością, można
powiedzieć zmiennością, nietrwałością, przemijalnością. „Świat jest zbiorem wzajemnie przenikających się, dynamicznych układów. Różnią się one między sobą ze względu na odmienne sposoby
istnienia i metody działania. Mogą być specyficznymi ciągami rzeczy, sił, wielkości abstrakcyjnych,
idei, bądź czegokolwiek innego. Wpływają na siebie bezustannie tworząc nowe, niespodziewane
sytuacje zdarzające się po raz pierwszy” – tłumaczy Jan Tarasin.
Szczególnie istotne stały się dla mnie wypowiedzi, przemyślenia, notatki, zapiski osobiste, wzruszające słowa i wiersze Józefa Hałasa. Zestawione z jego gwaszami tworzonymi w wyniku różnych
działań na chłonnych papierach, jak: nawarstwianie farb, zmywanie, gniecenie, dziurawienie, ponowne tworzenie nawarstwień barwnych, dały mi poczucie pewnej bliskości z moimi poczynaniami
w procesie twórczym.
Józef Hałas powiedział: „Dla malarza jest ważne to, co nazywamy intensywnym odczuciem
rzeczywistości (...) Potrzebna jest mu wrażliwość, nie musi być ukierunkowana plastycznie, ale w
ogóle wrażliwość na świat. Chęć do pracy, aby to co intuicyjnie wspomagane przez pracę doprowadziło do większej świadomości plastycznej i skromność wobec natury i świata. Skromność, to
zdolność postrzegania rzeczy zwyczajnych, które są cudami po prostu w życiu. Nie chodzi o tzw.
cuda natury, czyli jakieś skały o przedziwnych kształtach, czy jakieś nienaturalne widoki, ale o cud
natury, który polega na zwyczajności: iść, drzewo, kamień, cała natura”.
I dodał: „Natura ważna! W niej można wszystko odkryć. Malując trzeba odkryć, co jest istotne
dla mnie”.
Fascynuje mnie także uroda „Triad” prof. Romy Hałat. Szczególnie – delikatnych, spontanicznych
rysunków wykonanych na poszczególnych warstwach prac w powiązaniu z rytmami precyzyjnie
wyciętych otworków z klapkami. Także zestawienia barwne. W moich poprzednich rozważaniach
pt. Zasada porządku, a zapis emocji w twórczości Romy Hałat i moich własnych doświadczeniach
artystycznych napisałam: „Dojrzewałyśmy artystycznie w tym samym środowisku łódzkim, na
którego rozwój tak duży wpływ miała tradycja międzynarodowej awangardy, ale także osobowość
i twórczość Władysława Strzemińskiego z jego teorią unizmu. Obie dostrzegamy coś tak konkretnego i dosłownego jak szum liści pod nogami jesienią, ale też zwracamy uwagę na tajemniczy
i niejasny zapis znaków stawianych przez wcześniejsze pokolenia w różnych miejscach świata od
tysięcy lat”.
Ale nasze wypowiedzi artystyczne różnią się znacznie. Prace prof. Romy Hałat charakteryzuje
tzw. elegancja, czego nie mogę powiedzieć o moich obrazach, zaznaczając jednocześnie, że nie
mam na myśli żadnego wartościowania w rodzaju, iż elegancja jest wyższą organizacją formy, niż
zgrzebność czy kontrolowane do pewnego stopnia niechlujstwo. Bo nie chciałabym nazywać tego
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nonszalancją, z którą kojarzy mi się jakieś lekceważenie. Prace prof. Romy Hałat są bardziej poddane
czy zależne od wstępnej koncepcji dzieła, niż moje obrazy, w których pozostawiam przypadkowi
większą rolę niemal do końca procesu twórczego. Podnosi mnie na duchu, kiedy dostrzegam związki
pomiędzy tym, co robię sama, a dziełem innych artystów, ujawniające ducha czasu, głębsze niż tylko
zewnętrzne podobieństwo, oparte na zanurzeniu w tej samej tradycji i otaczającej rzeczywistości,
ze wszystkimi różnicami związanymi z odmiennymi osobowościami i charakterami, okolicznościami
powstania, innymi jednostkowymi doświadczeniami i zainteresowaniami.
Chciałabym w tym miejscu zacytować słowa innego ważnego dla mnie artysty prof. Stanisława
Fijałkowskiego odnoszące się do własnej twórczości, nie sugerujące widzowi dróg interpretacji,
dające możliwość wyboru. Fijałkowski mówi o „…próbie harmonizowania postawy emocjonalnej
z intelektualną, intuicji ze świadomością, ekspresji indywidualnej z treściami kolektywnymi”.
Jego prace, które niejednokrotnie oglądałam, zwracają uwagę sposobem organizacji obrazu, gdzie
niemal jednolite na całej powierzchni, subtelne tło rozbielonych, rozmytych barw zostaje czasem
wzmocnione namalowaną ramką, ożywione lapidarną formą, przebiegającą linią. Najistotniejsze
dla mnie jest odnajdowanie bogactwa w budowanej przez niego świadomej monotonii, powtarzalności motywów. Małgorzata Kitowska-Łysiak pisze: „Jednak artyście udaje się z owej jednostajności
wydobyć napięcie sugerujące, że świat według jego wizji jest pełen zamętu. Sztuka jest tu zatem
poszukiwaniem harmonii, zasady, która pomogłaby uporządkować zagubienie współczesnego
człowieka”.
Chciałabym wspomnieć o niezwykłej urodzie gwaszy i obrazów olejnych Aleksandry Jachtomy.
Ich świetlistość, przestrzenność jest dla mnie tym bardziej magiczna, że wynika z niemal jednolitych,
pulsujących wewnętrznie, skondensowanych, geometrycznych obszarów o rozmalowanych krawędziach. „Matematyczny rygor jest w nich jednak zmiękczony delikatnością rozwiązań barwnych,
emanujących smugami światła. Lapidarność geometrycznych form (owali, prostokątów) i jednorodność
tonacji kolorystycznych nadają tym kompozycjom ściszony, poetycki nawet kontemplacyjny ton”.
Artystów, których twórczość lubię i cenię jest wielu, nawet jeśli myślę tylko o współczesnej sztuce
polskiej. Do grona artystów mi bliskich należy Tadeusz Dominik i Wojciech Sadley.
Przemyślenia prof. Tadeusza Dominika opublikował w Rozmowach o malarstwie Zbigniew Taranienko. A oto fragmenty wypowiedzi artysty: „(…) Zainteresowało mnie pewne rozbicie natury na atomy,
rozbicie formy (…) Element sam w sobie nic nie znaczy, znaczyć ma dopiero ich suma – obraz. Tak,
jak literka abecadła, która nie jest ani piękna, ani brzydka, a przecież tworzy poezję (…)”.
„...jeżeli dotknie się pędzlem płótna, powstaje coś w kształcie kropki. To podstawowy znak
w malarstwie – ślad dotknięcia. Jest to moje „pismo odręczne” w obrazie, jakiś odruch malarski”.
Zbigniew Herbert napisał o jego obrazach: „Świat Dominika, to ogniste koła, kwiaty, patyki
w płocie, dzbany, bochny chleba, trawa”.
Natomiast prof. Stanisław Andrzejewski wspomina o narzucającej się muzyczności tego malarstwa mówiąc: „Tworzy własny zapis muzyki sięgającej swym rodowodem otchłani czasów, kiedy
człowiek tworzył swoje pierwotne sygnały muzyczne”.
Prof. Jacek Dyrzyński dostrzega relacje między osobowością, a tworzoną sztuką: „Tadeusz Dominik maluje lekko, swobodnie, bez wysiłku, niemalże jak dziecko, którego optymizm i sensualizm
jest podstawową siłą motoryczną”.
Dla mnie siła jego malarstwa polega na tym, że bogactwo przyrody z elementami drzew, krzewów,
dróg, chmur, płynących wód i wielu jemu wiadomych motywów przekształcone w abstrakcyjne,
uproszczone znaki nie ubożeje, lecz wręcz przeciwnie, pobudza odbiorców, którzy poprzez te
syntetyczne formy mogą odkryć swoje własne, różnorodne interpretacje.
Od lat fascynują mnie bogate, wysmakowane tkaniny prof. Wojciecha Sadleya. Szczególne znaczenie mają niezwykłe, zaskakujące swą odwagą kształtów, wielkości i wzajemnego położenia formy,
a także barwne, „magiczne” światła przenikające w wąskich szczelinach lub rozproszone na większych
obszarach. Podobnie „świetliście” odbieram dynamiczne rysunki zbudowane z przenikających się,
powiązanych wzajemnie linii, kresek, plam.
Jacek Barszcz analizuje: „Pozbawiony świadomej stylizacji, szybko powstający rysunek może
niekiedy ujawniać te cechy osobowości artysty, które w pracach malarskich często ukryte są
w pierwszym zarysie obrazu, składając się na jego wewnętrzną, niewidoczną konstrukcję. Kiedy
rysunek zachowuje tą bezpośredniość przekazu, jego powstanie stanie się wówczas procesem tak
naturalnym, niepowtarzalnym i prawdziwym, jak pismo człowieka”.
Na zakończenie moich rozważań chciałabym powrócić wspomnieniami do lat 80. Wraz z innymi kolegami i koleżankami w akademiku i Pracowni Gobelinu prof. Antoniego Starczewskiego
toczyliśmy dyskusje o formie, przestrzeni, rytmie w sztuce, o różnych kierunkach i tendencjach
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artystycznych, dużo rozmawialiśmy o unizmie. Myślę, że takie zachowania są wpisane w młodość.
Wówczas odkrywaliśmy dla siebie kolorystyczną oszczędność gam barwnych i formalną syntezę
jako wartość i wyznacznik naszych poszukiwań twórczych.
Potem już każdy bardziej indywidualnie i ja sama poszukiwałam własnych rozwiązań plastycznych, chcąc wyrazić mój świat, ale sądzę, że teoria i twórczość unistyczna Strzemińskiego miała
w tym ważny udział, podobnie jak silnie oddziałała na moich mistrzów, wspomnianych tu artystów,
niektórzy z nich byli jego bezpośrednimi uczniami.
Zofia Baranowicz napisała: „Toteż najbardziej nawet surowe w swym ascetyzmie jego płótna
zadziwiają malarską maestrią kompozycji barw i kunsztem faktury. Wieloletnie poszukiwania unizmu
w malarstwie, zarówno jego teoretycznej formuły, jak i plastycznego kształtu, uwieńczone zostały
najpierw publikacją tekstu (1927), a następnie serią obrazów nazwanych przez autora unistycznymi. Strzemiński dokonał w nich próby wyeliminowania wszelkich kontrastów, do końca jednak nie
rezygnując z bogatej faktury i koloru, początkowo o subtelnych niuansach, później jednolitego”.
Po kilkunastu latach od skończenia studiów myślę o artystycznej drodze jaką przebyłam, o swoim uzależnieniu od sztuki i powołaniu własnego, malarskiego świata wyrastającego z doświadczeń
tkaczki. Patrząc na nierównomierne powierzchnie płożących się dywanów ręcznie wiązanych,
przenikające się wzajemnie przędze, tkane materie w różnych zagęszczeniach, uporządkowany splot,
rytmiczny ornament, płaskie, jednolite kształty broszowanych haftów na tkaninach żakardowych
odkryłam świetliste, przenikające się malarskie struktury. Wzbogacam je, rozwijam, postrzegając
również inne, ważne dla mnie motywy i złożoności. Początków artystycznych poszukiwań upatruję
jednak w projektach tkanin na zniszczonych, wielokrotnie przemalowywanych, zarysowywanych,
stemplowanych, drapanych, oddzieranych i ponownie przyklejanych papierowych podłożach.
Układane do korekty w długie ciągi w Pracowni Gobelinu i Dywanu prof. Antoniego Starczewskiego
tworzyły kompozycje, podłogowe mozaiki, stanowiące dla mnie inspirację po dzień dzisiejszy.
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Dwugłos o twórczości Grzegorza Zgrai

G

rzegorz Zgraja jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydziału Grafiki
w Katowicach. Dyplom zrealizowany w 1978 roku w pracowniach doc. Gerarda Labusa
i prof. Andrzeja Pietscha. W 1987 roku rozpoczął studia podyplomowe w Hochschule für
Bildende Kunste w Brunszwiku (Niemcy) na Wydziale Filmu Eksperymentalnego i Sztuki Video.
Od 1993 roku, po wygraniu konkursu, rozpoczął pracę dydaktyczną na Wydziale Komunikacji tej
uczelni na stanowisku kierownika Laboratorium Komputerowego. Od 1995 roku jest, mianowanym
przez senat tej uczelni pełnomocnikiem do spraw kontaktów artystycznych z uczelniami w Polsce
i Rosji.
Grzegorz Zgraja jest autorem kilkunastu wystaw i pokazów indywidualnych, mających najczęściej charakter instalacji i performance’ów (realizowanych przede wszystkim w Polsce i Niemczech).
Uczestnik wielu wystaw zbiorowych, m.in. w Nowym Jorku, Rio de Janeiro, Berlinie, Bangkoku
i Shanghaju. Jego działalność artystyczna została odnotowana w wielu publikacjach poświęconych
sztuce współczesnej, m.in.: „Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 19731993” Małgorzaty Jankowskiej, Warszawa 2004 i „Zarys historii sztuki wideo w Polsce” Ryszarda
Kluszczyńskiego, Warszawa 2000.

Wiesław Gołuch

Obraz i dźwięk w realizacjach Grzegorza G. Zgrai

A

utorskie realizacje Grzegorza Zgrai od początku oscylowały na styku dwóch obszarów – dźwięku
i obrazu. Muzyczna rodzina, uzyskane wykształcenie muzyczne, spowodowały, że wchodząc
w obszar sztuk wizualnych wniósł do niego, w sposób oczywisty swoje uniwersum dźwięku.
Pierwsze eksperymenty wizualno-dźwiękowe realizowane w drugiej połowie lat siedemdziesiątych
dwudziestego wieku mają charakter analityczno-formalny i jak to określa sam autor „autodydaktyczny”. Cytując autora: Przez proces autodydaktyczny rozumiem poznanie gramatyki języka przekazu
audiowizualnego, to znaczy wewnętrznej struktury, w celu swobodnego manipulowania elementami
podstawowymi tego języka.
Lata te, w obszarze sztuki, to czas doświadczeń konceptualnych i postkonceptualnych, dominacji strukturalizmu Claude’a Levi-Strauss’a oraz fascynacji Marshallem McLuhanem i jego słynnym
stwierdzeniem „medium jest przekazem”.
W pracach z tego okresu, mających najczęściej formę performance’u, akcji lub instalacji rejestrowanej kamerą video, czynnik analityczny i krytyczny dominuje nad warstwą estetyczną a sam
eksperyment staje się specyficzną grą z odbiorcą. Zgraja akcentuje w nich właściwości i paradoksy
percepcyjne, testując równocześnie odbiorcę. Przykładem są prace: 12 tonów Coca Coli, Etiuda na
żele, Eksperyment audiowizualny I i II.
Narzędziem, które umożliwiło autorowi ten rodzaj działania, stała się przenośna kamera wideo
i magnetowid – dając możliwość manipulacji obrazem i dźwiękiem. Pojęcie manipulacji staje się
ważne dla Grzegorza Zgrai w kilku aspektach. Jest w tym krytyczny stosunek do potężnego już
wówczas medium jakim stała się telewizja, teoretycznie powołana do „transmisji rzeczywistości”,
jest też postawa eksperymentatora tworzącego własne manipulacje audiowizualne. Szczególnie
widoczne jest to w dwóch projektach interdyscyplinarnych Kwartecie na jednego wykonawcę
i aparaturę wideo (1984) oraz w Kwartecie na dwóch wykonawców i aparaturę wideo prezentowanym na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w 1979 roku.
Autor określa ideę obu projektów jako „manipulację nieobecnością” lub „manipulację obecnością
nieobecności”. Jest w nich mieszanie dwóch rzeczywistości – zarejestrowanej i obecnej – dezorien-
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tujące odbiorcę i zmuszające go do, cytując autora, „wchodzenia w strukturę medium”. Nowszym
przykładem tej idei jest Ikarus z 1995 roku – instalacja wideo, z użyciem ośmiu monitorów i koncertem na żywo w wykonaniu Krzysztofa Zgrai. Gra z obrazem, zakładając co najmniej dwuznaczność
tego określenia, jest realizowana również, w formie instalacji, we wcześniejszej instalacji Szum
morza z 1993 roku.
Jasne jest, że każda praca Grzegorza Zgrai oczekuje odbiorcy – odbiorcy otwartego i aktywnego
intelektualnie.
Stała i owocna współpraca z muzykami – najczęściej z bratem Krzysztofem Zgrają, flecistą
i kompozytorem, w ostatnich latach z Heinrichem Roemischem finalizuje się publicznie w salach
wystawowych i muzycznych a także w przestrzeni otwartej.
Grzegorz Zgraja do dziś pozostaje wierny kamerze wideo. Kamera jest dla niego narzędziem do
rejestracji, do tworzenia obrazowej bazy danych i co najważniejsze do kreowania obrazu. Wiem
jednak, że dla Zgrai obraz bez dźwięku jest ułomny.
Coraz doskonalsze możliwości technologiczne, szczególnie w obszarze montażu, obróbki obrazu
i dźwięku, pozwalają na nieograniczoną praktycznie swobodę wyborów.
Grzegorz Zgraja korzysta z tych możliwości. W kilku ostatnich realizacjach wideo – Silesian silence (2002), Lady Mikado (2004), Kólebawka (2007) – w miejscu analitycznej kalkulacji wizualnej
pojawia się u autora ton refleksji i estetycznych wyborów.
Samodzielnym wątkiem artystycznym Grzegorza Zgrai są, tworzone od lat, grafiki muzyczne, czy
inaczej partytury graficzne. Część z nich została zrealizowana i zarejestrowana na taśmach wideo,
część stanowi potencjał dla nowych wyzwań.
Jedna z ostatnich prac towarzysząca pracy doktorskiej została zatytułowana De[Re]Konstrukcja–
Teatr jest to multimedialny, interaktywny projekt dziejący się w miejscu będącym symbolem zjednoczenia wielu sztuk – w teatrze. W pewnym sensie przewrotnie, bo rzecz dzieje się w spalonym
teatrze, w jego ruinach. Sam obiekt to teatr Victoria w Gliwicach otwarty w 1900 roku. Ideą główną
autora jest wskrzeszenie ducha miejsca – genius loci. Teatr ma stać się znów teatrem – na chwilę
odwrócić czas. Multimedialne przedsięwzięcie, wieloelementowy, ekranowy projekt scenograficzny
wypełniony treścią kilkudziesięcioletniej historii w zderzeniu ze współczesnością. Istotną rolę autor
przeznaczył dla widza – jego aktywność ma wywoływać reakcję w postaci zmieniających się sekwencji filmowych i dźwiękowych. Cytując autora: „W ten sposób sprowokowana będzie wymienność lub
bardziej równoległość czasoprzestrzenna – równoczesność, symultaniczność obecności przeszłości
i teraźniejszości jest głównym założeniem tej instalacji”. Z materiałów archiwalnych i współczesnych
autor przygotował cztery filmy. Każdy z nich to opowieść o innym okresie historycznym obiektu.
Z szacunkiem odnoszę się do tej inicjatywy i tego projektu. Dotyka on bowiem problemu pamięci
kulturowej, która jest ponad państwowa i która łączy a nie dzieli.
Interesującym uzupełnieniem jego twórczości jest dysertacja, powstała z okazji przewodu
doktorskiego, która prowadzi nas autorską ścieżką przez zjawiska i fakty potwierdzające główną
tezę, mającą udowodnić związki świata obrazów ze światem dźwięków w obszarze sztuki. Cofa
nas o kilkadziesiąt tysięcy lat wstecz do malarstwa naskalnego. Przypomina pierwsze instrumenty muzyczne: grzechotki, tarła, czuryngę, falangę, trembity. W starożytności sięga do Platona
i jego pojęcia synestezji, czyli postrzegania równoczesnego. Prowadząc nas przez poszczególne epoki odkrywa i przypomina fakty
styków muzyki i sztuk wizualnych. Dziewiętnasty wiek to przede wszystkim Richard Wagner i jego Gesamtkunstwerk.
Początek XX wieku to Wassil Kandinsky
w malarstwie i Arnold Schönberg w muzyce. Abstrakcja i atonalność, awangarda
rosyjska i opera Zwycięstwo nad słońcem
w jej multimedialnej wersji zaprojektowanej
przez El Lissitzkiego. Dadaiści. Lata 50. XX
wieku – John Cage, aleatoryzm i partytury
graficzne. Wreszcie Fluxus i postać Nam
June Paika – tworzącego muzykę akcji.
W każdym z miejsc historii Grzegorz
Zgraja jak wytrwały badacz, wnikliwie
wydobywa artefakty w których najistotniej-
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szym elementem jest przenikanie i współoddziaływanie dwóch najistotniejszych dla niego mediów:
dźwięku i obrazu. Głęboka znajomość tematu pozwala mu docenić rolę wizjonerów i eksperymentatorów ale również rolę nieświadomych odkrywców. Na tym tle dokonuje autor, w końcowej części
pracy, wnikliwej autoanalizy własnej postawy artystycznej.
Wiesław Gołuch

Autor, profesor, zatrudniony na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kierownik Katedry Sztuki Mediów.

Klaus Paul

Multimedialność – Grzegorza G. Zgrai

W

centrum artystycznych dokonań Grzegorza G. Zgrai od połowy lat 70. znajduje się sztuka
video, która z biegiem lat rozwinęła się zdecydowanie w kierunku instalatywnym. O ile
jego wczesne eksperymentalne realizacje video wskazują jeszcze na silne związki wywodzące się
z graficznych koncepcji ikonicznych i technicznych, o tyle od połowy lat 80. stosuje on koncepcyjnie, dramaturgicznie i formalnie łączenie obrazu i muzyki. Dla tworzenia formuł obrazowych
świadomie wprowadza dźwięki, brzmienia i szmery. W ten sposób pogłębia nie tylko pojęcia estetyczne i technologiczne, lecz przekracza granice gatunkowe sztuki. Większość jego późniejszych
prac ukierunkowanych jest multimedialnie i interdyscyplinarnie, tzn. »przemawiają« jednoczenie
do oka i do ucha. W swoich nowszych kompleksowych instalacjach video – najczęściej z udziałem
muzyków i pieśniarzy – prezentowanych w formie medialno-muzycznych koncertów-performance, również odbiorca włączony jest w spektakl. W takich występach Grzegorz G. Zgraja porusza
się w komunikatywnej przestrzeni jako interaktywnie działający artysta, przy czym odbiera się go
zarówno jako artystę tworzącego i interpretatora, publiczności zaś umożliwia bezpośredni udział
w artystycznym procesie twórczym.
Grzegorz G. Zgraja w swojej dysertacji doktorskiej pt. »O stanie pogranicza muzyki i sztuk wizualnych« przedstawia samodzielną naukowo-teoretyczną pracę, którą uzupełnia eksperymentalnoartystycznym projektem badawczym. W teoretycznym przyczynku bada początki ludzkiej kultury.
Na podstawie wybranych archaicznych przedstawień bada znaczenia obrazowania i – wychodząc
z przedstawienia czynności kultowych – stawia pytania związane z akustyczną płaszczyzną ekspresji. Przy tym konfrontuje wyraźnie wyobrażenia czysto ikoniczne z repertuarem brzmieniowym,
dźwiękowym, rytmicznym oraz ruchem. Postrzega ludzkie ciało jako instrument i narzędzie,
identyfikując je jako pramedium oraz określa współzależności na płaszczyźnie wizualnego i akustycznego wyrazu jako egzystencjalne składniki ludzkiej cywilizacji. Interakcja i multimedialność to
zasadnicze doświadczenia poznawcze, w perspektywie których bada – opisując w aspekcie historii
sztuki – drogi rozwoju relacji pomiędzy sztukami wizualnymi i muzyką aż po czasy współczesne.
O ile jego artystyczno-teoretyczne objaśnienia wynikają z historycznej genezy, o tyle w swoich
wywodach dotyczących rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej w centrum zainteresowania
stawia ważne postacie, pozycje artystyczne i fazy rozwojowe, które wykształciły autonomiczną
sztukę medialną.
W projekcie artystycznym »De[Re]Konstrukcja – Teatr« Grzegorz G. Zgraja przedstawia koncepcję interaktywnej instalacji video-muzycznej (audiowizualnej). Przedsięwzięcie to zaplanowane
jest do realizacji w określonym miejscu – w Ruinach Teatru Miejskiego »Victoria« w Gliwicach na
Górnym Śląsku. Ta audiowizualna realizacja ma nie tylko związek z realnie istniejącymi wnętrzami
lecz obejmuje także wyimaginowaną, niematerialną przestrzeń – sferę uczuć i afektów. Za pomocą
wybranych animowanych kolaży filmowych powstałych z materiałów archiwalnych oraz aktualnych
Grzegorz G. Zgraja publikował w „Arterii” (patrz nr 5). Teksty recenzji zostały udostępnione przez doktoranta. Redakcja
dokonała skrótów powtarzających się informacji.
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Autor, prof., pracuje w Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Uniwersytet Sztuki
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rejestracji wnętrz, instalacja ta naświetla psychiczne i pragmatyczne aspekty pamięci. Przy czym to,
co przeszłe i zapomniane wynurza się z niepamięci, proponując fragmentaryczny »materiał« historyczny. Dzięki interaktywnemu układowi (czas i przestrzeń) odbiorca uzyskuje możliwość składania
– z różnych elementów, jak w mozaice – coraz to nowe obrazy całości. Częściowo wiążą się one
z indywidualnymi przeżyciami oraz doświadczeniami jednostki, częściowo zaś mogą posłużyć jako
odsyłacze do kolektywnej »pamięci obrazów« ostatnich niemiecko-polskich wydarzeń.
Przedstawiona tu wersja projektu »De[Re]Konstrukcja – Teatr« jest wirtualną interaktywną symulacją przestrzenną, która zawiera zarówno aspekty rekonstrukcji, jak też możliwości interpretacyjne.
Lokalizacja projekcji w oryginalnej przestrzeni umożliwia – obok dokumentacyjnego oraz narracyjno-inscenizowanego charakteru – bliskość przestrzenno-architektoniczną. W końcu chodzi tu
o badanie warunków i metod historycznego postrzegania oraz dokumentowanie historii.
Doświadczenia Grzegorza G. Zgrai związane z własną twórczością medialną usytuowane,
pomiędzy grafiką, dźwiękiem, brzmieniem, jak również ruchomymi obrazami, instalatywną przestrzenią dramaturgiczną tworzą bezpośredni punkt styku z jego zajęciami dydaktycznymi. Przy tym,
jego wiedza dotycząca różnych artystycznych metod i procesów zdecydowanie ukierunkowana
jest interdyscyplinarnie i refleksyjnie. Ta otwarta postawa, także wobec niekonwencjonalności
w połączeniu z kształtowaną kompetencją pedagogiczną, kwalifikuje go w szczególnej mierze do
dydaktyki na uczelni o profilu artystyczno-naukowym.
Starania Grzegorza G. Zgrai w ostatnich latach sprawiły, że media takie jak film i video stały się
specjalizacją na studiach dyplomowych Wydziału Komunikacji Wizualnej. O ile w jego seminariach
liczyły się dotychczas »klasyczne« podstawy filmu i video jak kompozycja obrazu, oświetlenie
i prowadzenie kamery, reżyseria, montaż i postprodukcja itp., to – w związku ze zmianą struktury studiów na system Bechalor – wprowadził on innowacyjny profil »Audio/Video« jako moduł
dydaktyczny. W centrum tego modułu – którego jest samodzielnym pełnomocnikiem – znajduje
się współzależność dźwięku i obrazu. Chodzi tutaj o szczególną zależność, o wzajemne wpływy
i związki wizualności i audytywności w obrazach ruchomych. Włączenie i uwzględnianie oddziaływania różnych audytywnych komponentów (różnych gatunków muzycznych, brzmień czy też
elementów rytmicznych) na postrzeganie emocjonalne otwiera – zwłaszcza wizualnie zorientowanym studentom – nowe płaszczyzny wyrazu artystycznego. Efekty jego różnorodnej działalności
dydaktycznej (sympozja, seminaria, warsztaty i opieka dydaktyczna przy realizacji projektów i prac
dyplomowych) są udokumentowane i potwierdzają inteligentną kreatywność i pasję z jaką inicjuje
projekty audiowizualne.
Grzegorz G. Zgraja jest osobowością artystyczną, którą stale rozwija swoje dzieło twórczo
i wrażliwie, z wielkim artystycznym wyrazem. Jego refleksyjna, analityczna i historycznie ugruntowana wiedza o mediach artystycznych jest imponująca. Suwerennie opanował on dokumentalne,
narracyjno-inscenizowane metody i techniki mediów analogowych i cyfrowych. Systematycznie
na wystawach i pokazach prezentuje swoje prace artystyczne wymagającej publiczności, m.in.
w Polsce, Niemczech, Brazylii, Chinach, Tajlandii i Stanach Zjednoczonych. Jego katalogi oraz
dokumentacje wskazują na zdumiewająco konsekwentne myślenie i działanie. Formułując swoje
dzieła koncepcyjnie i strukturalnie pozostawia intuicji i grze właściwe im miejsce. Dobór mediów
i materiałów jest zawsze dokładnie przemyślany, pozbawiony przypadkowości i zawsze stosowany
jako samodzielna część wypowiedzi, służąca jednoczenie interpretacji. Bibliografia i dyskografia,
udział w sympozjach, konferencjach i warsztatach wskazują na to, że Grzegorz G. Zgraja znajduje
się w ciągłym twórczym dyskursie z przedstawicielami swojej dyscypliny sztuki. Wiele jego dzieł
znajdujących się w muzeach i zbiorach m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum
Górnośląskim w Bytomiu oraz Fundacji dla Śląska w Katowicach, a także w zbiorach prywatnych
jest świadectwem dużego artystycznego uznania.
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rbino – niewielkie miasteczko w środkowych Włoszech ulokowane w centrum regionu Marche.
Jego stara, renesansowa część zamknięta grubym murem obronnym jest swego rodzaju fenomenem znakomicie zachowanym w niemalże niezmienionym kształcie do czasów dzisiejszych.
Miejsce narodzin Rafaella Sanzio czy też Federico Barocci oraz przechowywania dwóch dzieł Piero
della Francesca Biczowanie Chrystusa oraz Madonna Senigalijska w pięknym budynku muzeum
mieszczącym się w Palazzo Ducale. Ten, tak wyjątkowy charakter miasta fascynuje i urzeka swoim
unikalnym klimatem każdego, kto nie szuka zgiełku, gwaru lub szalonego pędu cywilizacyjnego.
Czas renesansu jest tutaj ciągle aktualny i świadomie pielęgnowany. W architekturze tego miasta,
w jego wąskich uliczkach za dnia odbywa się nieustająca walka ciepłego światła z niosącym chłód
cieniem. Tutaj swobodnie, zwielokrotnionym echem rozchodzą się odgłosy leniwie toczącego się
życia. Wszystko to tworzy niepowtarzalną atmosferę wyróżniając to miasto spośród innych. Nie bez
powodów zostało objęte patronatem UNESCO.
W tym unikalnym obiekcie, dzięki staraniom władz uczelni oraz przychylności sponsorów dane
było spędzić prawie dwa tygodnie grupie studentów (a właściwie studentek) oraz piszącemu ten
tekst. Celem tego pobytu było oddanie w plastycznej i wizualnej formie unikalnych walorów tego
miasta.
Nie było to łatwe zadanie, gdyż założonym programowo środkiem do wyrażenia tego celu była
czarno-biała grafika. Chodziło o to, aby w oszczędnej, ograniczonej tylko do czerni i bieli, technice
linorytu uchwycić ten specyficzny charakter miasta. Dla części studentek było to prawdziwe wyzwanie, ponieważ tak radykalne ograniczenie środków kłóciło się z ich wrodzoną predylekcją do
barwnych i delikatnie stonowanych rozwiązań. Pomimo tych sprzeczności udało się im wykonać
projekty zbliżone do charakteru tej techniki, które przetransponowane na matryce znalazły wyraz
w odbitkach graficznych. Wydrukowane prace różnią się od siebie sposobem komponowania oraz
rodzajem użytych środków graficznych dając akcenty indywidualnych preferencji. W wykonanych
pracach wtajemniczony może rozpoznać przetransponowane na graficzny język echa miasta. Najczęściej przedstawiająca forma tych prac odzwierciedla uchwytny motyw tego miasta, kiedy indziej
jego strukturę lub unikalną atmosferę.
Każda z autorek zrealizowała po dwa linoryty, a niektóre z nich nawet po trzy prace. Realizacja
grafik tzn. cały techniczny proces odbywał się w pracowni graficznej Międzynarodowego Centrum
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Dariusz Kaca i Magda Paszkiewicz w pracowni KAUS.

Linoryty schnące na suszarce.

47

arteria – Rocznik Katedry Sztuki

Fot. Aleksandra Kozioł

GRAFIKA
Od lewej: Małgorzata Perczak, Ita Haręza, Dariusz Kaca, Giuliano Santoni, Hanna Laskowska, Agata Dondzik, Oktawia Ogniew;
poniżej: Ola Kozioł, Magda Paszkiewicz.
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Grafiki KAUS mieszczącego się w unikalnym kompleksie architektonicznym byłego klasztoru Santa
Clara. Centrum tym kieruje, od samego początku jego istnienia, Guliano Santini wspaniały człowiek
i organizator, który z właściwym sobie wyczuciem obserwował naszą pracę, niekiedy się w nią angażował, ale przede wszystkim spełniał rolę przewodnika i doradcy. To z jego inicjatywy studenci
i pracownicy łódzkiej ASP mogli przebywać i pracować w niezwykle gościnnych murach KAUS.
Oprócz twórczej pracy udało nam się również dotrzeć do Borgo San Sepolcro, Monterchi, Arezzo
i Perugii. Podczas jednodniowego objazdu obejrzeliśmy pejzaże z trzech regionów Włoch: Marche,
Toskanii i Umbrii oraz większość dzieł Piero della Francesca. W San Sepolcro Ołtarz Miłosierdzia
i Zmartwychwstanie, w Monterchi Brzemienną Madonnę, w Arezzo prezbiterium kościoła San
Francesco wypełnione freskami Piera oraz w Galleria Nazionale dell’Umbria w Perugii Poliptykiem
św. Antoniego.
Podczas wrześniowego pobytu
Włochy zaskoczyły nas nie tylko swoim niezwykłym pejzażem, bogactwem
sztuki ale także „wyjątkową pogodą”.
Zwykle o tej porze rozgrzane mijającym
latem nas przyjęły pochmurnym niebem
z porywami wiatru i opadami deszczu.
Tak trwało niemalże przez cały okres
naszego pobytu, pomimo tego humory
w grupie dopisywały, a duch twórczy
nie opuszczał.
Dziękujemy wszystkim, którzy się
przyczynili do naszego wyjazdu będącego trwałym śladem w pamięci i na
Widok na Pallazzo Ducale z sąsiedniego wzgórza.
papierze.

Autor, dr hab., Prodziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.
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Noblesse oblige

rzed dziesięciu laty w kierowanej przeze mnie Pracowni Grafiki Warsztatowej Jarosław Sierek zrobił znakomity dyplom. Ten przypadek jest szczególny, ponieważ ów Polak urodził się
w Pekinie, maturę zdał w Warszawie, a następnie odbył studia licencjackie w zakresie tradycyjnego malarstwa chińskiego w pekińskiej Akademii Sztuk Pięknych. Promotorem jego dyplomu
był prof. Zhang Pin. Sierek biegle włada literackim językiem chińskim, zna języki lokalne, przede
wszystkim jednak szanuje tę kulturę, z którą utożsamia się niemal tak jak z polską.
Co innego jednak zaskakuje w doświadczeniu Sierka: wychowanek prof. Zhang Pina zna nazwisko jego mistrza i kolejno wszystkich artystycznych przodków, bodajże aż do XIII wieku! Taki
szacunek dla dorobku poprzedników w naszej części świata wydaje się anachroniczny, dominuje
tu bowiem pogląd, że najważniejsza jest rewolucja, a burzenia pomników i robienie zamieszania
są najważniejszymi społecznymi funkcjami artysty. Chińczycy po Rewolucji Kulturalnej do takich
przekonań mają dystans. Warto rozważyć, czy i Polacy nie powinni lepiej chronić swoją przeszłość.
Nasza historia obeszła się z dziedzictwem pokoleń chyba jeszcze gorzej niż zadekretowany przez
towarzysza Mao paroksyzm, mający oczyścić pole działania dla Nowego Człowieka.
Stulecie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie obchodziliśmy w 2004 roku. Trudno pojąć, dlaczego tę datę wybrano. Prof. Mieczysław Porębski utrzymuje, że wskazano ją w ASP na początku
lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku w siedzibie Podstawowej Organizacji Partyjnej (to taka lokalna
komórka partii komunistycznej, funkcjonująca w każdej instytucji państwowej) – była bowiem
zupełnie apolityczna. Historia naszego kraju i miasta rzeczywiście jest wielokrotnie pozrywana.
Dlaczego jednak pominięto znacznie szacowniejszą datę powstania Oddziału Sztuk Pięknych na
Uniwersytecie Warszawskim (1816), czy jeszcze wcześniejszą Malarnię prowadzoną przez Marcello
Bacciarelliego w końcu XVIII wieku na Zamku Królewskim, jeszcze przed rozbiorami?
Ale niech tam. Nową historię łatwiej ogarnąć i jest ona, mimo kolejnych szaleństw powstańczych,
lepiej udokumentowana.
To krótkie stulecie Akademii wyróżnia się bardzo nowoczesnym programem dydaktycznym.
Za bezdyskusyjną przyjęto myśl o jedności sztuki i projektowania. Sztuki użytkowe, czy mówiąc
wcześniejszym językiem: stosowane, miały tutaj za podstawę rzetelne kształcenie artystyczne, oparte
na malarstwie, rysunku i rzeźbie. A każdy z malarzy, rzeźbiarzy i grafików zawsze mógł zdobyć
kwalifikacje rzemieślnicze, które pozwalały przetrwać trudne chwile w oczekiwaniu na sukces artystyczny – o którym wciąż tyle wiadomo, że jak łaska pańska: na pstrym koniu jeździ.
Piętnaście lat później w Weimarze powstał identyczny pomysł, nazwany oficjalnie Staatliches
Bauhaus, Hochschule für Gestaltung. Niemieckie kwalifikacje w zakresie public relacions są powszechnie znane, dlatego dziś wszyscy znają pojęcie Bauhaus, a nikt nie wie, że u nas to sprawdzano wcześniej. Podobnie nie mówi się, że Szajna robił podobne rzeczy jak Rauschenberg, tylko
znacznie wcześniej i znacznie lepiej. Świat jest też przekonany, że Kopernik to wielki astronom
niemiecki, gdy więc w 1973 roku obchodzono we Fromborku pięćsetną rocznicę jego urodzin,
japońska ekipa telewizyjna przywiozła tony wyrafinowanego sprzętu, własny helikopter i własnego
tłumacza. Na niemiecki!
PR nie jest naszą specjalnością. Szkoda, bo to się opłaca!
Od początku (nowego?, obecnego?) istnienia szkoły artyści graficy grali w niej ważne role. Może
to wynika z uwarunkowań warsztatowych? Tutaj bowiem od zamysłu do finalnej odbitki trzeba
spełnić wiele wymagań technicznych, które naturalnie moderują nierealne fanaberie: racjonalnego
myślenia nie można pozostawić w kącie.
Kreując podstawy programowe kierunkowego kształcenia w zakresie grafiki warsztatowej (nazywanej wówczas grafiką artystyczną) powołano, zgodnie z ówczesnymi możliwościami, pracownie
druku wklęsłego, druku płaskiego i druku wypukłego.

arteria – Rocznik Katedry Sztuki

GRAFIKA

Druk płaski ma w Warszawie najszacowniejszą historię, bowiem już dziesięć lat po wynalezieniu
w końcu XVIII w. przez Alojsa Senefeldera techniki litograficznej, przy ulicy Miodowej powstała
pierwsza drukarnia korzystająca z wapiennych kamieni, bez wyjątku pochodzących z okolic Monachium. W Akademii używane są po dziś dzień!
Mój ulubiony druk wklęsły jest techniką trudną, kapryśną i niezdrową. Daje jednak efekty trzeciego wymiaru, bo każda odbita kreska jest wypukła. Jeśli się o to zadba, może być bardzo wypukła,
tworząc relief. Kiedyś w Auli Akademii miałem wystawę, na której postanowiłem pokazać głównie
wytrawione płyty cynkowe (uznałem, że odbitki wśród fachowców będą wręcz trywialne). Wśród
tych matryc na ścianach miała miejsce rada Wydziału Rzeźby, i potem jeden z kolegów rzekł,
że nie przypuszczał, iż robię tak ładne reliefy! Bo w tej technice wszystko narysowane z prawej
strony na odbitce pojawia się odwrócone z lewej, a wszystko co wklęsłe, będzie wypukłe.
Wypukłodruk jest najstarszą techniką graficzną. Odkryto ją niezależnie we wszystkich kulturach,
od Chin, Oceanii, Afganistanu, po Europę, Afrykę i obydwie Ameryki – służyła do druku tkanin, do
celów rytualnych, do propagandy treści religijnych i artystycznych. Do ozdoby wreszcie, bo technika
stempla pozwala na multiplikacje motywów i tworzenie rytmów powodowanych wyłącznie artystyczną fanaberią, czyli zaspokajaniem abstrakcyjnych, matematycznych ciągot, których jest wśród
twórców sporo... Mówi się, że Gutenberga poprzedzał w Chinach kowal Pi Sheng, który gdzieś ok.
roku 60 p.n.e. wykuwał w kamieniu napisy potrzebne do druku wypukłego. I tak dochodzimy do
wątłej tradycji, której mamy ledwie sto lat z hakiem. Wyznaczają ją Władysław Skoczylas, Tadeusz
Kulisiewicz i Halina Chrostowska. Moja skromna osoba niech będzie raczej kontynuatorem idei,
artystycznych i dydaktycznych, niż specjalistą od technik wypukłych. Nie polubiłem ich bowiem
od początku, choć u Chrostowskiej jako student robiłem w linorycie wylosowaną kopię ludowej
ryciny. O ile w akwaforcie i w litografii jakaś korekta pomysłów i błędów jest możliwa, to w linorycie
i w drzeworycie źle wycięty materiał raz na zawsze upośledza matrycę, i czasem lepiej ją powtórzyć
niż próbować naprawiać. Jednak jako student Wydziału Malarstwa wybrałem grafikę u Chrostowskiej jako dodatkową specjalizację. Szczerze: wybrałem Chrostowską, a nie linoryt. I potem, aby
sprostać technicznym rygorom, robiłem kolejne akwaforty, do których dodrukowywałem ten sam
linoryt. Inspiracją była pierwsza wydana w Polsce książka Bohumila Hrabala zatytułowana Bar Świat
(oryg. Automat Svet). Powstawał w ten sposób cykl dedykowany pisarzowi, z którym byłem kiedyś
potem na piwie, gdy był „autorem antysocjalistycznym“. Jedna z moich ciotek na Wołyniu wyszła
za mąż za Czecha, mam więc czeską cząstkę familii, znajomość języka i jeszcze czechofilię, co
tutaj bywa naganne.
Władysław Skoczylas urodził się pięć lat przed moją babcią Katarzyną. Ona dożyła wieku 95
lat, godząc pogodę ducha i tolerancję z głęboką wiarą. Miejsce społeczne Skoczylasa jest bardziej
znaczące, choć krócej żył. Drzeworytu uczył się w Lipsku, gdzie do naszych czasów funkcjonuje
sławna Akademia Sztuk Graficznych i Projektowania Książki. Warto jednak pamiętać, że z wykształcenia i temperamentu był przede wszystkim malarzem. W krakowskiej ASP studiował tę dyscyplinę
u Teodora Axentowicza i Leona Wyczółkowskiego, a w pracowni Konstantego Laszczki zajmował
się nawet rzeźbą.
Będąc wybitnym artystą i zarazem człowiekiem sukcesu mógł sobie pozwolić na znaczną swobodę twórczą. Uprawiał także litografię i trawione techniki metalowe. Kilka lat temu przyniesiono
mi odnalezione matryce jego akwafort. Niestety, nie były zabezpieczone asfaltem po wykonaniu
odbitek, a cynk jest materiałem delikatnym. Korozja w dużym stopniu zniszczyła te płyty i nawet
współczesne metody i narzędzia, którymi dysponuje Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki,
nie mogły im przynieść ratunku.
Dorobek Skoczylasa jest tak znany i ceniony, że nie ma powodu, by cytować fakty. Spróbuję
jednak odnaleźć wspólne cechy i rodzaj ciągłości linii programowej aż do dnia dzisiejszego. Przede wszystkim należy więc podkreślić jego mistrzostwo w operowaniu niezadrukowaną częścią
odbitki jako integralnym składnikiem kompozycji. Ten wywodzący się z Japonii zabieg jest dziś
w powszechnym użyciu, ale przed stu laty był wręcz objawieniem. Podobną maestrię podziwiałem
w rysunkach i grafikach Haliny Chrostowskiej. Robiąc korekty często uświadamiam studentom,
że to białe jest także ważną częścią pracy – skąd mi się to bierze?
Tadeuszowi Kulisiewiczowi byłem przedstawiony, ale nie sądzę, bym miał prawo mówić, że znaliśmy się. Obywatel świata, uznana gwiazda i niesłychany majster, któremu talent zaprzątał głowę do
tego stopnia, że często zapominał o innych obowiązkach. Artysta z najwyższej półki, będący ozdobą
salonów i galerii na całym globie, wyróżniał się niezwykłą pracowitością. Z licznych i egzotycznych
podróży przywoził mnóstwo pobieżnych szkiców, które robił bez szczególnej dbałości. Potem
w pracowni powtarzał wybrane motywy tak długo, aż nabierały plastycznego sensu i elegancji.

49

GRAFIKA

50

arteria – Rocznik Katedry Sztuki

Wtedy dopiero dopracowany temat finalnie rysował na przyzwoitym papierze czerpanym (o który
za komunizmu było bardzo trudno). Potem szkice niszczył! Przypomina to trochę metodę Picassa,
który swoją komptetencję codziennie ćwiczył za pomocą klasycznych, akademickich rysunków,
których nikomu nie pokazywał. Znaleziono je dopiero po jego śmierci, a na wystawie w Hanowerze
okazało się, że za pozorną nonszalancją stała codzienna katorżnicza praca. Można patrzeć na świat
z góry, kiedy codzienny test ręki, oka i głowy wypada pozytywnie.
Kulisiewicz, straciwszy w Powstaniu Warszawskim cały ogromny dorobek, po wojnie w zasadzie
nie wracał do grafiki – choć wiedział o niej wszystko.
Tutaj pojawia się kolejny rys, którym wyróżnia się tradycja opisywanej pracowni. Jako pewnik
przyjęto pogląd, że wartość artystyczna zawsze stoi przed czystością techniczną. Dlatego obok
klasycznie ciętych klocków i linorytniczych matryc można pozwolić sobie na takie działania jak
monotypia, collage i rysunek, na łączenie technik, na twórcze uprawianie ogródków leżących
na pograniczach – bo te są zawsze najżyźniejsze i sprawiają, że twórczość graficzna nie zastyga
w kanonie. Dla sztuki nie ma nic gorszego niż petryfikacja, nawet jeśli dotyczy tylko technologii.
Dziś jeszcze dochodzą narzędzia cyfrowe, bo grafika zawsze szybko adaptowała nowe sposoby
powielania i odmienne metody prowadzące do artystycznego spełnienia.
Innym rysem pracowni jest hegemonia rysunku jako podstawowego narzędzia sztuk wizualnych.
Wszyscy, którzy kolejno nią kierowali, mieli większe lub mniejsze doświadczenie malarskie. Dlatego
ta hegemonia nie była ortodoksyjna. Rysować trzeba umieć, tę umiejętność trzeba pielęgnować
– bo zgodnie z prawem Jana Baptysty Lamarcka tylko narząd używany się rozwija. Niewątpliwie
dotyczy to również talentów.
Halina Chrostowska wychowała się w warsztacie najwybitniejszego bodajże europejskiego drzeworytnika XX wieku. Jej ojciec Stanisław Ostoja-Chrostowski był podobnie szanowany
w Londynie, Berlinie i w Moskwie. Drzeworyt sztorcowy wymaga najwyższych umiejętności wśród
graficznych technik wypukłych. Ostoja-Chrostowski nie miał sobie równych. Jedynej córeńce Lali
dawał kosztowne bukszpanowe klocki i narzędzia, nie bojąc się skaleczeń. Będąc ambitnym dzieckiem postanowiła wyciąć obrazek ze studnią. Studnia powinna być głęboka, więc Halina drążyła
klocek wgłąb – odbitkę tej graficzki można zobaczyć w albumie – monografii, którą warszawska
Akademia wespół z Krajową Agencją Wydawniczą opublikowała w roku 2000 z okazji pośmiertnej
wystawy artystki w Zachęcie.
Zasadnie nazywano ją Pierwszą Damą Polskiej Grafiki, a sukcesy artystyczne każdej innej osobie
przewróciłyby w głowie. Ona jednak była wyjątkowo odporna na komplementy. Miała dziesięć
lat, kiedy zaczęła się wojna; dziecko z dobrego domu, wychowane w cieplarnianych warunkach
znalazło się oko w oko z najdzikszą brutalnością. Widziała egzekucje, pożary, bombardowania,
łapanki, powstanie w Getcie, wreszcie Powstanie Warszawskie. Mądry ojciec trzymał ją z dala od
swoich zajęć, ale na wszelki wypadek pozwolił, by zdobyła kwalifikacje sanitariuszki. Przydały
się niejeden raz, nie tylko w Powstaniu, gdzie dodatkowo bywała łączniczką. Trudno uwierzyć,
że po tak traumatycznych doświadczeniach była zawsze osobą pogodną i przychylną ludziom. To zresztą
nie koniec jej prób. Stanisław Ostoja-Chrostowski po
wojnie został pierwszym rektorem Akademii. Do jego
obowiązków należała nie tylko organizacja studiów
w skrajnie trudnych warunkach, na morzu gruzów!
W ich prywatnym mieszkaniu przy ul. Słonecznej mieściła się uratowana Biblioteka Akademii; wśród książek
spały sieroty przywiezione z Syberii przez ciotkę Haliny.
Studenci z rana rysowali i malowali w różnych szopach
i barakach, a po południu stawali do pracy jako murarze
przy odbudowie Pałacu Czapskich/Raczyńskich, który
ówczesne władze wspaniałomyślnie podarowały uczelni.
Z tą „własnością“ mamy teraz same kłopoty (na emerytury odchodzą właśnie „odbudowniczowie“ gruzowiska
przy Krakowskim Przedmieściu 5, ludzie tej miary co
Janusz Stanny i Henryk Chyliński).
Halina Chrostowska wyższą edukację rozpoczęła od historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim,
ale zaraz też zdała na Akademię, a studia zaczynała Halina Chrostowska, Figura niebieska IV, 1972, akwatinta, 60x49,5 cm.
od rzeźby. Szybko jednak przeniosła się do Pracow-
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ni Grafiki Tadeusza Kulisiewicza i tam już pozostała. Pozostała z przerwami. Jej ojciec zmarł
w 1947 roku i wtedy dopiero komunistyczne władze zorientowały się, że pełnił on bardzo ważną funkcję w tzw. Kedywie, czyli komórce kontrwywiadu Armii Krajowej. Warto przypomnieć,
że AK było wówczas „zaplutym karłem reakcji“ i wszelkie z nim związki oznaczały kłopoty. Nie
udało się aresztować ojca, więc zamknięto córkę. W obecnej siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości na rogu Alej Ujazdowskich i Koszykowej mieścił się Urząd Bezpieczeństwa Publicznego,
w skrócie UB. Tam trzymano Chrostowską niemal pół roku, a przesłuchania prowadził oprawca
znany jako pułkownik Światło. Po jego ucieczce do zachodniego Berlina świat dowiedział się o metodach śledztwa stosowanych w UB, a jego samego jako zdrajcę wkrótce zamordowali wysłannicy
„systemu powszechnej szczęśliwości“. Podczas przesłuchań Światło z upodobaniem kopał kruchą
osiemnastolatkę – a po czterdziestu trzech latach zabrał ją rak, który począł się w miejscu urazów
doznanych na Koszykowej!
W pracowni Tadeusza Kulisiewicza Chrostowska pracowała jako asystentka od 1952 roku, czyli
zaraz po dyplomie. Dwanaście lat później została docentem i objęła kierownictwo pracowni drzeworytu. I teraz już mogę w dużej mierze korzystać zwłasnej pamięci i osobistych doświadczeń.
Mając skomplikowany życiorys, który zaczyna się na Wołyniu, gdzie nieodpowiedzialnie urodziłem się podczas słynnych rzezi polskiej ludności, pod koniec wojny znalazłem się najpierw w Chełmie
Lubelskim, a potem na Dolnym Śląsku. Po wrocławskim epizodzie zamieszkaliśmy 10 km od czeskiej
granicy i 30 od niemieckiej, w Gryfowie Śląskim, który prawa miejskie ma od 1242 roku. Melanż
nacji i kultur w tamtym miejscu i czasie może przyprawić o zawrót głowy: Niemcy, Polacy, resztki
ocalałych Żydów, Serbowie (przeciwnicy Josipa Broz Tito), Grecy (uciekinierzy z wojny domowej),
Koreańczycy (sieroty wojenne), repatrianci z Francji, z Rumunii, wreszcie Rosjanie, którzy wiedzieli,
co ich czeka w kraju po powrocie z niewoli niemieckiej. I dominujący przesiedleńcy ze Wschodu,
którzy swoje dawne swary przenieśli na „odwieczne ziemie piastowskie“. Faktem jest, że ten teren
bywał w rękach słowiańskich, o czym do dziś świadczą Serbowie Łużyccy, broniący resztek kultury
pomiędzy Zgorzelcem a Dreznem. Ale jest też oczywiste, że książęta piastowscy germanizowali się
chętnie i bez presji. Uchodzą dziś za prekursorów Unii Europejskiej. Jakie to zresztą ma znaczenie,
kiedy niemal wszyscy czujemy się potomkami idei Karola Wielkiego...
W jedynej gryfowskiej księgarni można było kupić małe monografie największych ówcześnie
polskich artystów. Ze wszystkich najbardziej przypadli mi do gustu Halina Chrostowska i Aleksander Kobzdej. Dlatego nie podjąłem studiów w pobliskim Wrocławiu, nie pojechałem do Krakowa,
ale wylądowałem w Warszawie, która też była miastem rozbitków. Największe wrażenie zrobiły
na mnie Łazienki (gruzy w podobnej skali znałem z Wrocławia). Park Łazienkowski leży w dolinie
i wszystkie wielkie drzewa kończyły się na wysokości Alej Ujazdowskich: były ścięte pociskami, jak
dobrze utrzymany trawnik angielski. Musiałem tu zostać!
Miałem jeszcze w życiorysie epizod elektroniczny. Dyrektor mojej podstawowej szkoły mówił
o alternatywach dalszej edukacji. Wymienił też Szkołę Radiową w Dzierżoniowie, ale odradzał ją,
bo bardzo trudno tam się dostać. Chora ambicja była podstawowym motywem mojej decyzji. Nie
miałem kłopotów z matematyką, jeździłem chętnie na olimpiady – i pewnie dlatego zdałem, mimo
że naprawdę zmysły miałem z gruntu humanistyczne. Nie żałuję. Aby zrozumieć podstawowe
problemy elektroniki, musieliśmy poznać tzw. wyższą matematykę (która pewnie dziś jest nauczana
w gimnazjum). Jednocześnie mieliśmy świetnych nauczycieli przedmiotów humanistycznych, którzy
zaważyli na karierach przynajmniej kilku moich kolegów. Trójmiasto Dzierżoniów–Bielawa–Pieszyce
podczas wojny zawierało w środku filię obozu Gross Rosen. Wszyscy, którzy uszli z życiem, pozostali na miejscu. Byli to polscy Żydzi ze Wschodu – dlatego znam, jak niewielu z mojego pokolenia,
atmosferę Sztetł.
W Dzierżoniowie kupiłem pierwsze farby olejne – a miałem zostać przyzwoitym człowiekiem!
Grałem jeszcze na banjo w zespole jazzowym, robiłem radiostacje do czołgów i maszyny do
zakłócania radarów wrogiego NATO, ale potem, korzystając z elektronicznych kwalifikacji, byłem
animatorem światła w warszawskim Teatrze Dramatycznym (w najlepszym jego okresie) i pilnie
studiowałem w Akademii.
Los na loterii wygrałem, kiedy po dyplomie Halina Chrostowska zaproponowała mi asystenturę.
W tamtym czasie pracowała z nią Barbara Dega-Komitowska. Popularność pracowni przerosła
wtedy wszelkie normy i zdecydowano o naborze dodatkowej kadry pomocniczej. Po roku pracy
ówczesny Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej prof. Andrzej Rudziński wezwał mnie do siebie
i zadał kluczowe – jak to dziś widzę – pytanie: ty chyba lubisz tych studentów, synu? Do męskiej
młodzieży zwracał się per „synu“, a do dziewcząt mówił „smerdo“ – może to coś znaczyło w języku
Romów. Nasz kierownik bowiem wychował się (podobno) w cygańskim taborze. Był kapitanem
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w AK, przeżył Offlag (niemiecki obóz jeniecki dla oficerów), ale głównym jego środowiskiem, bez
którego żyć nie mógł, była Akademia. Zmarł kilka miesięcy po przejściu na emeryturę... Uczelnia
ma szczęście do entuzjastów!
Pora przejść do bieżących dni. Kilka wyróżników Pracowni Grafiki Warsztatowej próbowałem
wcześniej uwypuklić, o innych spróbuję mówić teraz. Przede wszystkim warto wypunktować,
że nawet w odległych czasach burzy i naporu tutaj obowiązywała zasada: to my jesteśmy dla studentów, a nie oni dla nas. Wynika stąd podstawowa zasada przychylności. Zakładamy, że wszyscy
przyszli do nas, mając czyste i szlachetne intencje, chcąc uczciwie i pięknie pokazać swoją wizję
miejsca na ziemi, którą przecież każde pokolenie widzi inaczej. I ma do tego prawo.
Sztuka ma się dobrze, kiedy dobrze mają się artyści: kiedy mogą wszystkie swoje problemy formy
i treści eksponować jako podstawowe sprawy świata (lepiej – wszechświata). To wysokie zadęcie
wynika z doświadczeń, których dostarcza matematyka. Otóż cechą wszystkich dobrze zharmonizowanych dzieł sztuki jest równowaga. Taka sama, jak w równaniach matematycznych. Nie mamy
jeszcze wystarczająco precyzyjnych narzędzi pomiarowych, ale rychły jest czas, kiedy będzie
można „zważyć i zmierzyć“ (oczywiście mam na myśli tylko formę) każdą kompozycję muzyczną,
plastyczną, a nawet literacką. Po tej ostatniej trzeba obiecywać sobie najwięcej, bo w słowiańskiej
części świata słowo waży najwięcej. Witold Gombrowicz przekonywał swych przyjaciół na argentyńskiej plaży, że Słowianie są bardziej wrażliwi na słowo niż na obraz. Można o tym przeczytać
w Dziennikach, i chyba to nie jest tylko pochwała własnego warsztatu. Wszyscy stykamy się z lekceważeniem artystów, ale wyjątek stanowią literaci. Dziś już tylko w Rosji wieczory poezji spędzają
tłumy, jak tzw. koncerty rockowe w innych krajach, tylko tam dziewczyny piszczą z radości, gdy
słyszą piękną grę słów. Nigdzie też nie nakłada się na pisarzy takich brzemion społecznych, jak
w naszej części świata. O pozostałych twórczych profesjach pamięta się wtedy, gdy trzeba wykorzystać umiejętności do pilnej propagandy.
A dowiedziono, że statystycznie obraz pozostaje w pamięci u 70% widzów, podczas gdy tekst
zatrzymuje w świadomości ledwie 17% czytelników.
Rozpowszechniona w Polsce marginalizacja artystów jest jakoś sprzeczna z naporem młodych
ludzi, którzy co roku wybierają niepewny los, próbując dostać się na Akademię. Gdy zdawałem tutaj
na studia, w Polsce mieliśmy dwie ASP, a na jedno miejsce chętnych było ponad 20 osób. Dziś co roku
jest ich 6 do 7, i to mimo, iż mamy teraz aż 7 Akademii i ponad 20 kierunków plastycznych w innych
uczelniach publicznych; jest jeszcze wiele szkół prywatnych – i jak tu mówić o niżu demograficznym! Co ich do nas sprowadza? Bo przecież nie magnes kariery. Najprostsze wydaje się wyjaśnienie,
że jesteśmy normalnym, zdrowym społeczeństwem, w którym jest taki sam odsetek geniuszy i matołów, leni i pracowitych, zawistników i ludzi życzliwych – jak w każdej innej wspólnocie. Mamy
więc podobny procent osób wrażliwych estetycznie, które wiedzą, bądź czują, że tylko językiem
plastycznym będą mogły w pełni wyrazić to, czego nie da się przetłumaczyć ani na słowa, ani na
muzykę, ani na ruch. Przypuszczają pewnie, że znajdą tutaj zrozumienie i pomoc – bo przecież
nie receptę na sztukę, która szczęśliwie nigdy nie powstanie. Będą wśród swoich, podobnie wrażliwych, porozumiewać się językiem hermetycznym, by podczas korekt słowami próbować zbliżyć
się do istoty rzeczy.
Moje wybory podjęte w Gryfowie okazały się wyjątkowo trafne. Korekty Kobzdeja miały często
smak poezji, a Chrostowska mówiła tak pięknym i wytwornym językiem, że zmuszała nas do dbałości
już nie tylko o poprawność, ale wręcz o elegancję frazy. Obydwoje kochali literaturę i wiele czytali.
Nasz kraj uchodził za „najweselszy barak w obozie socjalistycznym“, toteż dostęp do światowej beletrystyki, poezji i pozycji naukowych mieliśmy łatwiejszy niż sąsiedzi. U Kobzdeja poznałem Mrożka
i Konwickiego, bo przyjaźnił się nie tylko z literaturą... Jego opowieści o przygodach życiowych po
dziś dzień uchodzą za wzór gawędziarstwa. Słuchaliśmy ich namiętnie, żałując tylko, że nie można
ich było zarejestrować. Bo może trudno w to uwierzyć, ale magnetofony wtedy ledwie raczkowały,
zaś o dyktafonach nie mogli marzyć nawet funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa.
Od Chrostowskiej wyniosłem przekonanie o większej skuteczności pozytywnych bodźców.
Zdarzało się, że student przynosił niedowarzony projekt, zrobiony na kolanie w dziesięć minut
przed korektą. Ona mówiła wtedy: – ach, co za świeży pomysł, jakie to zaskakujące. Po czym następowała długa i rzetelna ocena, po której człowiek uczciwy (i na tyle inteligentny, by zrozumieć
wyrafinowaną krytykę) nigdy więcej nie przychodził nieprzygotowany. Ten rodzaj propozycji w jej
języku nosił nazwę „napiwek“.
W okresie największej popularności miewaliśmy w pracowni nawet 70 studentów z różnych
wydziałów, a nadto stażystów i stypendystów. Comiesięczne przeglądy trwały więc od rana do nocy
przez cały tydzień. Chrostowska unikała banałów i sztampy, każdą osobę traktowała odmiennie,
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starając się tak pomóc, aby nie
dotknąć kształtującej się indywidualności. Kiedyś zdarzyło się,
że po takim tygodniu wróciła do
domu i odruchowo zaczęła pod
kątem korekty analizować obraz
telewizyjny: jej mąż właśnie
oglądał mecz!
Pracownia zawsze obfitowała
w rzesze cudzoziemców. Jej nienaganny francuski robił wrażenie
nawet na studentach z łacińskiej
strefy językowej.
Liczne, jak na tamte czasy,
podróże zagraniczne, które Chrostowska wraz z mężem odbywała
statkami handlowymi (była taka
forma turystyki) czyniły z niej
obywatelkę świata i kosmopolitkę. To jest chyba kolejna prawidłowość tej pracowni: Skoczylas
podróżował po Europie na miarę
ówczesnych możliwości, Kulisiewicz był obieżyświatem, mimo
Halina Chrostowska, RĘCE VI, 1975, akwaforta, akwatinta, odprysk barwny, papier, znacznie trudniejszych warun42.5 x 48.8 cm.
ków (za socjalizmu paszport należał do grupy dóbr najcenniejszych). Chrostowska opływała Afrykę, była w Japonii i na Kubie, Europę
i kraje Maghrebu znała niemal jak swoje ulubione Bory Tucholskie.
Niżej podpisany też wykorzystuje okazje, by własny system wartości porównać z każdym innym.
Na Wschodzie dotarłem do Mongolii, ubiegłe lato spędziłem w zachodnich Stanach Zjednoczonych,
a najdalej do domu, z dwunastogodzinną różnicą czasu, było mi z Wysp Hawajskich.
Nie wszystkie podróże owocują artystycznie, w każdym razie nie tak bezpośrednio, jak to sobie
wyobrażamy w odniesieniu do impresjonistów. Dotyczy to chyba także moich pracownianych antenatów. Wszyscy weryfikujemy własne systemy aksjologiczne, także te odnoszące się do zjawisk
artystycznych. Warto pamiętać, że kultury wyrosłe na innym gruncie miewają zupełnie odmienne
sposoby konstrukcji idei, struktur społecznych i rzeczy, a nasze przyzwyczajenia wcale nie muszą
być wzorem dla wszystkich. Podróże uczą także pokory...
Z drugiej strony pozwalają utwierdzać się w przekonaniu, że nasza własna osobowość może
funkcjonować wśród ludzi na prawach partnerstwa, i tylko trzeba się starać, aby nie zginąć w tłumie, aby swoim językiem powiedzieć najpiękniej i najmądrzej to wszystko, czego w całym życiu
dowiedzieliśmy się o świecie, o ludziach i o sobie. Do tego służy język, również ten plastyczny.
Następna wspólna cecha pracowni to skłonność do ogólnego oglądu rzeczy. Nazywam to skrzywieniem zawodowym właściwym każdemu artyście, a lepiej: każdemu twórcy. Wszyscy odruchowo
porządkujemy, równoważymy, komponujemy. Nawet jeśli zdarzy się, że porywamy się na konkretny
temat, to łatwiej nam o Danae, Wenus, Kobietę, Figurę niż o konkretną Marysię. Ta skłonność do
uogólniania to także cecha kultury śródziemnomorskiej. Mimetyczne zdolności robią wrażenie, ale
kiedy same stają się celem, wtedy miejsca na sztukę robi się mniej. Danae, Portret, czy Figura pozwalają na zmysłowe radości, na twórczą swobodę, i nie kiełznają wyobraźni. Dają szansę refleksji
– także oglądającemu partnerowi artysty, bez którego cały nasz trud byłby wiatrem w kominie...
I następna historyczna obserwacja: wszyscy w największej estymie mamy génesis sztuki, Koronę
Stworzenia – Kobietę. Dotyczy to nawet Haliny Chrostowskiej, której Figury należą do najtrafniejszych realizacji tego tematu w całej sztuce XX wieku. Pamiętam jej zachwyty kwitnącymi młodymi
ludźmi, ich dynamiką, kreatywnością i radością życia. Bo główny atut pracy w Akademii to ten
najpiękniejszy wiek studentów, dziewcząt i chłopców. Identyczny pogląd miał również Aleksander
Kobzdej: warto być nauczycielem akademickim!
Warto jeszcze rozważyć wpływ historycznego czasu na nasze kariery artystyczne. Wszystkie
życiorysy są uwikłane w polityczne okoliczności. Paroksyzmy i ostre zakręty dziejów jednych hartują,
a innych wyrzucają na mielizny. Japońscy dziennikarze w połowie lat osiemdziesiątych pytali mnie
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na Nowym Świecie, o czym marzę. Odpowiedziałem, że chciałbym trochę pożyć w moim kraju,
ale żeby nic się o nim na zewnątrz nie mówiło. Bo to by znaczyło, że to kraj normalny. Teraz niby
jest na to szansa, ale nasi politycy mają zupełnie inne marzenia...
Władysław Skoczylas kształtował się w romantycznej tradycji, która ponad rzeczywistą wartość
eksponowała naród. Brak niepodległości doskwierał i kolejne pokolenia w powstaniach porywały
się na nierealne cele, wierząc że lekarstwem jest suwerenność, że we własnych rękach wszystko
rozkwitnie, a ludzie będą dobrzy i uczciwi. Dlatego od artystów oczekiwano stylu narodowego,
a twórcy podjęli to wyzwanie. Niektórzy, jak Skoczylas, z niezłym skutkiem plastycznym. Ale już wtedy, to trzeba pamiętać, pojawiali się artyści, którzy chcieli wiosną widzieć wiosnę, a nie Polskę...
Tadeusz Kulisiewicz z pozoru spełniał oczekiwania społeczne, do wojny kontynuując nurt narodowy. Potem jednak w przesławnych cyklach rysunków pokazał swój immanentny związek z kulturą
antyczną i niezależność od dekretowanych politycznie zadań. Monumentalizm był mu domem, który
wypełniał portretami dziewcząt i kobiet będących najbliższymi krewnymi greckich kariatyd. Warto
mu było uprawiać swoisty polityczny eskapizm – te rysunki zawsze będą ważne!
Halina Chrostowska spośród nas trafiła na czas najgorszy. Przeżyła dwa totalitarne systemy, śmierć
ojca i wielu bliskich, wytrzymała więzienie i liczne poniżenia. Zawsze jednak pamiętała, że jej obowiązkiem jest dawanie świadectwa poprzez pracę twórczą. Robiła to pięknie. Zawistnicy pamiętają jej
socrealistyczne cykle grafik w rodzaju Z PGR-u, (PGR to polski kołchoz, „kollietkiwnoje choziajstwo“)
nie zauważając, jak pięknie były rysowane. Wrażliwa osoba nie mogła omijać nędzy ludzi, podobnej
do cierpień w wojennej Warszawie. Z PGR-u to jej Borinage, to czułość Corota. Kiedy tylko zrobiło się
normalniej, pokazała klasę w cyklach Figur, Portretów i wreszcie dramatyczny, fascynujący cykl pastelowych Rąk. Jednocześnie pamiętała o każdym, kto potrzebował pomocy. Pani Stasia, która sprzątała
i gotowała rodzicom Chrostowskiej, a potem jej matce, została u niej „zatrudniona“ do podobnych
zajęć, choć posprzątać umiała już „tylko ryneczek“. Otrzymywała gażę, opłacano jej ubezpieczenie
i przy każdej okazji obdarowywano prezentami, również dla wnusi – a po jej wyjściu Halina brała
się za sprzątanie...
Polityczna skaza i dystans do systemu sprawiły, że profesurę tytularną uzyskała dopiero w 1981
roku, „za pierwszej Solidarności“. Proponowano jej potem złożenie wniosku o stanowisko profesora
zwyczajnego, ale odparła: „Nie będę walczyć – teraz niech się wstydzi Polska“.
Jej wychowankowie rozproszeni są po całym świecie. Wielu z nich prowadzi zajęcia w uczelniach artystycznych, a w naszej Akademii można ich znaleźć na wszystkich wydziałach. Chyba
więc miała życie spełnione...
Będąc blisko kresu kariery dydaktycznej patrzę wstecz i też nie znajduję wielu powodów do
narzekań. Moi wychowankowie znaczą coraz więcej w kulturze, radzą sobie na rynku artystycznym, słychać o nich często i dobrze. Nigdy nie zabiegałem o wystawy, ale też nigdy ich nie odmawiałem – i stale dostaję propozycje pokazów w miejscach nobliwych, bądź osobliwych. Nadal
nie odmawiam! Wierzę, że to co robię, gdzieś komuś bywa potrzebne. Wyobrażam sobie, że – jak
Jan Geppert we Wrocławiu – kiedy zakończę miłą służbę społeczną, namaluję wiele obrazów
i że będą one dobre. Pracownia jest na tyle w niezłej formie, że można ją spokojnie przekazać komuś
młodszemu. Następca powinien spełnić dwa warunki ciągłości historycznej: musi robić sztukę na
wysokim poziomie i być przychylny studentom. Bo dla nich tu jesteśmy.
A co to wszystko może mieć wspólnego z problemami artystycznymi? Otóż może. Sztuka nie
jest bowiem tylko ozdobą, bądź komentarzem do życia. Bywa również nim samym.

Autor, profesor zwyczajny na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
w latach 1990-96 – dziekan tego wydziału.
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Komentarz – 1
ciągu ostatnich lat w Muzeum K-21 w Düsseldorfie nie zauważyłem ani malarstwa, ani grafiki.
Była rzeźba, obiekty, instalacje, projekcje video, fotografia, a także wiele form pośrednich.
Wprawdzie natrafiłem na kilka obiektów, które w jakiejś mierze przypominały malarstwo,
ale to podobieństwo było jednak tak bardzo odległe, że analizując je powinniśmy raczej mówić
o czymś, co u podstawy ma wprawdzie myślenie malarskie, lub posługuje się po części warsztatem
malarskim, ale na pewno nie jest obrazem, a tym samym nie jest malarstwem.
Na ostatnich Documenta w Kassel, pośród wielu obiektów, dostrzegłem zaledwie kilka obrazów,
które poupychane w ciemnych i ciasnych kątach nie wzbudzały większego zainteresowania. Kiedy
w końcu lat 70-tych po raz pierwszy odwiedziłem znane Centrum Graficzne im. Fransa Masereela
w Belgii, prawdziwą chlubą była tam doskonale urządzona, przestronna pracownia litografii. Zawsze
krzątało się tam wielu znakomitych artystów i wytrawnych drukarzy, panowała prawdziwie artystyczna atmosfera. Aby można było tam coś zrobić, trzeba było nie tylko dużo wcześniej otrzymać
specjalne zaproszenie, ale także cierpliwie odczekać na swoją kolej, zapoznać się z drukarzem,
a najlepiej zyskać sobie dodatkowo jego przychylność – słowem była to prawdziwa „świątynia
sztuki graficznej”.
W tym roku, w tej samej pracowni nie spotkałem nikogo! Nieliczni artyści zajęci byli innymi
mediami, a po słynnych drukarzach zostało tylko wspomnienie... Podobnie było rok czy dwa lata
temu, kiedy byłem tam dwukrotnie. Wyczyszczone maszyny, setki starannie ustawionych kamieni,
stoły, wózki, wałki, farby i co tam jeszcze – w ciszy cierpliwie czekały... Odniosłem nieprzyjemne
wrażenie, że właściwie jestem w jakimś dziwnym muzeum czy sali pamięci...
Co się stało przez te ostatnie kilkanaście lat? Co takiego się wydarzyło? Co zadecydowało,
że malarstwo i grafika – tak ważne, fundamentalne kategorie sztuki – tak po prostu zniknęły
z wiodących w świecie galerii i muzeów sztuki współczesnej? Czy rzeczywiście jest tak jak mówią,
że zwyczajnie przestały nas interesować, a świat zajmuje się już zupełnie czym innym?
Niektórzy twierdzą, że te niewzruszone dotąd filary sztuki czystej, zmierzają nieuchronnie
i bezpowrotnie właśnie w kierunku „Muzeów Sztuki Minionego Wieku”, że to nie przypadek,
iż coraz częściej traktuje się je jako sferę już zamkniętą, wyeksploatowaną i nie pomogą tu żadne
zaklęcia czy próby reperowania dawno zetlałej materii. Co gorsza, powołują się przy tym na historię
sztuki i wynikające z niej fakty, które zdają się świadczyć, że tak naprawdę – żadne medium nie
można zakwalifikować do sfery danej niejako „na zawsze”. Dlaczego mielibyśmy zatem traktować
malarstwo jako coś wyjątkowego? – pytają. Nie tak dawno przecież, obraz stanął na sztaludze zastępując fresk, podobnie było z witrażem. Obie te dziedziny sztuki miały w historii kultury europejskiej
okres swojego wielkiego rozwoju, świetności, a następnie upadku, dlaczego zatem miałoby stać się
inaczej z malarstwem czy grafiką?
Nawet, jeśli uznamy te prognozy za zbyt radykalne, trudno nie zgodzić się z tak znaczącym
faktem, jakim była transformacja malarstwa od połowy XIX wieku. Jakie cele przyświecały artyście
czasu impresjonizmu, z jego zainteresowaniem chwilowym, przelotnym wrażeniem, a więc odtwarzaniem tego, co doświadczał patrząc np. przez okno na ogród, czy siedząc o zachodzie słońca na
brzegu morza?. Zupełnie czym innym zajmował się kubizm, odchodząc od dwu-wymiaru przestrzeni
malarskiej i kierując zainteresowanie artysty na wartość gestu, czy nowe materiały tak obce dotychczasowej praktyce malarskiej. Z kolei dla pop-artu i nowego realizmu ważny był „gotowy przedmiot”
związany z ikonografią kultury masowej i zacieraniem granic pomiędzy dziełem a przedmiotem.
Zwróćmy uwagę, jak mało jest w tym działaniu tak charakterystycznego dotąd odtwarzania, a jak
wiele ważnego dla artysty – wyboru. No a zupełne odrzucenie malarstwa przez konceptualistów?
Już tak bardzo pobieżna analiza, świadczy o oczywistej i zasadniczej zmianie, polegającej na
stałej tendencji prowadzącej do powolnego, ale permanentnego odrzucania całego szeregu pod-
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stawowych celów malarstwa, na rzecz działań i poszukiwań mających tak naprawdę, coraz mniej
wspólnego z tradycyjnym rozumieniem tego medium. Prawdziwym „gwoździem do trumny” było
wynalezienie fotografii i jej niespodziewany dla wielu, fantastyczny rozwój, który chcąc nie chcąc,
miał jednak porażający wpływ na sztukę i diametralnie zmienił jej zasadnicze cele, w tym także
malarstwo.
Grafika również broni się jak może, choć wielu twierdzi, że jest w zdecydowanym odwrocie.
Może za wyjątkiem wschodu Europy, który z różnych powodów pozostaje trochę poza głównym
nurtem sztuki światowej i gdzie tzw. rzemiosło ciągle wydaje się być w niesłabnącym poważaniu. Na
świecie zdarzają się konkursy graficzne, w których jurorzy ciągle są pod dużym wrażeniem owego
rzemiosła i – chcąc, nie chcąc – nagradzają sprawne posługiwanie się narzędziem i cały ten XIX
wieczny sposób myślenia i obrazowania. Nie zmienia to jednak faktu, że klasyczne techniki graficzne
wydają się dzisiaj zupełnie anachroniczne. Biorąc pod uwagę okres i cel, jakim pierwotnie miały
służyć, a z drugiej strony obecny rozwój fotografii, technik komputerowych i możliwości cyfrowego przetwarzania obrazu, a jednocześnie niezwykle precyzyjnego, szybkiego druku w dowolnym
układzie kolorystycznym, staje się jasne, jak trudno rozstać się z tym co tradycyjne. Tego nie da się
tak po prostu nie zauważać.
Wielu młodych artystów kończąc uczelnie ciągle jeszcze stara się realizować w tym medium.
Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – jedna z najstarszych i cenionych imprez graficznych na świecie jest miejscem, w którym jak w barometrze widać aktualną sytuację grafiki. To,
co się w tej chwili dzieje, można by nazwać po prostu – paniką. Z jednej strony, mamy frontalne
starcie „młodych” ze „starymi”, a z drugiej totalną ekspansję fotografii, technik foto-podobnych
i wszech-dominacji komputera. „Starzy” chcąc być en vogue próbują się jakoś zmienić i zaadoptować te nowe środki, myśląc, że jeszcze raz się uda. „Młodzi” nie mając niczego do stracenia, bez
zbędnych ceregieli atakują okopy „starych” proponując niestety chybione często rozwiązania. Na
dodatek, wiele atrakcyjnych i znaczących dotąd imprez graficznych, wprowadziło tzw. kuratorów
i wyraźnie zawęziło zasady i zakres formalny udziału. W zamiarze organizatorów jest to oczywista,
choć tak naprawdę – krótkowzroczna próba ochrony tradycyjnych wartości. Przy tym, nie zwracają
oni uwagę na coraz większą niszowość takich działań, a tym samym dalszą marginalizację grafiki
jako zjawiska.
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Komentarz – 2
zym jest – ten, jak się wydaje, skutecznie ukryty dotąd wymiar? Jak go definiować? Co możemy
osiągnąć poprzez tego typu działania? Jakie nowe możliwości stawia przed nami, jakie wartości
kreuje? W końcu – czym są realne zagrożenia takiej praktyki?
Na te i wiele innych zasadniczych pytań starałem się po części odpowiedzieć w moich poprzednich publikacjach i dotychczasowych realizacjach. Tym razem chciałbym skoncentrować się na omówieniu bardzo intrygującej w moim przekonaniu wartości, jaką bez wątpienia jest zagadnienie formy
nowej grafiki i związane z nią poszukiwania działań bezpośrednich – anektujących zarówno technikę
druku, podłoże i materię graficzną, a także próby włączenia do tego procesu działań zewnętrznych,
w celu analizy możliwości budowy zupełnie nowego obrazu graficznego, zakładającego przełamanie
klasycznej 2-wymiarowości – jako dotychczasowego obszaru działania artysty – w kierunku tzw.
działań otwartych, wolnych od dotychczasowych ograniczeń technicznych i formalnych.
Głównym celem były próby przeanalizowania działań polegających na fizycznym „oderwaniu”
obrazu od podłoża i wprowadzenie go w nową jakość, a także konstruowanie form uwzględniających
szereg nowych możliwości kreacji w obrębie tego medium.
Jeżeli założymy, że artysta ma prawo kreować rzeczywistość we właściwy sobie sposób,
a przełamywanie schematów leży u podstaw jego działania, to jasnym jest, że odnosi się to także
do warsztatu graficznego.
Unikatowość nowej grafiki zakłada – podobnie jak w przypadku innych mediów – malarstwa,
rzeźby czy rysunku, zakłada uzyskanie pojedynczej, unikatowej realizacji i jest to cel zupełnie satysfakcjonujący. Zdecydowanie bardziej interesujący jest w tym kontekście sam proces tworzenia,
jako cel działania artysty, a tym samym cel sztuki. Świadomość możliwości powielania (czy raczej
kopiowania) oryginału, jest zupełnie wystarczająca, ale jednocześnie całkowicie zbędna.
Bardzo istotnym dla tych poszukiwań był moment prostego jak się dzisiaj wydaje, ale bardzo
ważnego w konsekwencji zabiegu, jakim było złamanie, czy raczej przełamanie dwu-wymiaru
zadrukowanego arkusza papieru, co skutkowało równie zasadniczym fizycznym „oderwaniem”
obrazu od podłoża, a także od tzw. tła. Efektem było otwarcie na uzyskanie możliwości tworzenia
intrygujących, nowych bytów graficznych, dających możliwości nie tylko kreacji przy użyciu pod-
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W odróżnieniu od malarstwa czy grafiki – to właśnie rysunek – rozumiany wreszcie jako autonomiczny i zupełnie swobodny zapis pierwotnej myśli, idei artysty, potrafił uwolnić się od klasycznych kanonów techniki i formy. Jego perspektywy nie wydają się być zagrożone. Wydaje się zatem,
że jesteśmy świadkami zasadniczego i niezbędnego przełomu i przewartościowania w kilku podstawowych i niezmiennych dotąd gatunkach sztuki.
Gdyby nie pewna, ciągle niewielka jeszcze ale bardzo szybko rozrastająca się grupa artystów próbująca niejako „na nowo” zdefiniować możliwości grafiki – można by śmiało powiedzieć, że tylko
prawdziwy cud może uratować to medium od szybkiej i ostatecznej marginalizacji. Ich działania można
sprowadzić w zasadzie do innego niż dotychczas traktowania materii graficznej, a tym samym, bardzo
zdecydowanego otwarcia na poszukiwania formalne. Ta transformacja skierowana jest na poszukiwania
zupełnie nowego języka sztuki, w którym druk i materia, na której powstaje, ostatecznie uwalnia się
od sztywnych kanonów technologicznych i traktowana jest jako swego rodzaju materiał, biorący udział
w procesie kształtowania nowych zależności, umożliwiających swobodne, jednostkowe kreowanie.
W tym sensie o wiele bliżej im do otwartych działań np. intermedialnych, rozumianych jako nowa koncepcja estetyczna, skierowana na swobodną komunikację. Umożliwia to otwarcie na zupełnie nowe
definiowanie grafiki, zakładające zasadniczą zmianę dotychczasowego myślenia o sztuce.
Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotny w moim przekonaniu fakt ostatecznego zerwania w sztuce z dotychczasowym sztucznym podziałem na uprawiane techniki. Tak do
nie dawna oczywiste podziały na grafików, malarzy czy rzeźbiarzy, dzisiaj tracą zupełnie na swojej
dotychczasowej ostrości. Dalsze utrzymywanie takich kategorii wydaje się pozbawione sensu. Nie
rozumiem z jakiego powodu nie mógłbym swobodnie czerpać z dowolnych technik czy materiałów.
W tym kontekście, zupełnie drugorzędne i anachroniczne wydaje się tzw. dbałość o zachowanie
czystości gatunku wypowiedzi, a tym samym używanych technik czy materiałów.
Artysta swobodnie kreuje rzeczywistość, a dobór niezbędnych w procesie kreacji technik czy
materiałów, wydaje się w tym kontekście naprawdę mało istotna. O wiele ważniejsza od tego – czym?
lub – jak?, jest siła przesłania i prawda przekazu – a zatem odpowiedź na zasadnicze pytanie – co?
Uważam, że tak postawione zależności są warunkiem wolności sztuki i tworzą o wiele ciekawszą
sytuację dającą artyście prawdziwą możliwość nieskrępowanej ograniczeniami wypowiedzi i zmierzenia się z tajemnicą a jednocześnie z samym sobą.
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stawowej materii graficznej, ale także fizyczne wykorzystanie tak istotnych wartości jak przestrzeń,
światło, ruch czy muzyka, których udział jest nierozerwalnie związany z procesem kreowania.
Potraktujmy zatem obraz graficzny, a także materię na którym powstał, jako otwarte formalnie
pole dalszego, swobodnego działania. Dołączmy do tego analizę tak podstawowych wartości jak:
przestrzeń, ruch, światło, a także dźwięk – w kontekście możliwości ich wykorzystania nie tylko
w materii analizowanego dzieła, ale także włączenia do tego procesu tych samych wartości istniejących również zewnętrznie, a zatem niejako poza dziełem. Dzięki tak rozumianej zależności
uzyskujemy pole prawdziwie otwartych poszukiwań, fascynującą perspektywę otwierającą przed
nami zupełnie nowe wyzwania i możliwości analizy przewartościowującej kondycję tego medium.
Tak rozumiany obraz graficzny, podobnie jak każdy inny fizyczny zapis idei, a jednocześnie przekaz
myśli, emocji czy spekulacji formalnych w połączeniu z materią, na której istnieje i szeregiem bardzo istotnych wartości zewnętrznych – stał się zatem teraz polem wnikliwej analizy i poszukiwań,
a jednocześnie nowym tworzywem, prowokującym szereg działań.
W tym kontekście, artysta ostatecznie uwalnia się od krępujących go dotąd, sztywnych kanonów
technologicznych i formalnych. Może już bezkarnie zerwać z tradycyjnie rozumianą, ograniczająca
go, dotąd zamkniętą formą prostokąta czy kwadratu, jako obszaru działania – na rzecz otwartych
formalnie działań organicznych, gdzie forma obrazu uzależniona jest wyłącznie od problemu, jaki
analizuje. W konsekwencji, obraz graficzny może już bez zbędnych ceregieli, fizycznie „oderwać
się” od tradycyjnie rozumianego tła (papieru, ściany, folii itp.) wychodząc swobodnie w otwartą
przestrzeń z nową, fascynującą możliwością – swobodnego jej kształtowania, ale także z inną niż
dotąd możliwością penetracji samego obrazu.
To, co niewidzialne na pierwszy rzut oka – przy bardziej dokładnej analizie, okazuje się być zupełnie realne. Wystarczy tylko zobaczyć, a tym samym zrozumieć i zaakceptować nowe możliwości tak
pojętej percepcji. To, co ukryte, niejasne i niejednoznaczne w odbiorze, zawsze wzbudza wzmożone
zainteresowanie. Już to wydaje się uzasadniać zajęcie się tak intrygującym problemem. Ukryty wymiar,
iluzja, swoista gra artysty z odbiorcą, przestrzenią, światłem i ruchem, oparta na szeregu działaniach
zmierzających do zaanektowania tych wartości w jedną swobodną kreację, umożliwia odbiorcy równie
swobodny wybór i interpretację.
Ujawnienie ukrytego wymiaru zakłada 2 typy działań: bezpośrednie, a więc fizyczną ingerencję
w 2-wymiar obrazu graficznego i pośrednie – prowokujące budowanie iluzji 3-go wymiaru poprzez

Janusz Jerzy Cywicki, Powójnie ukryty/Podwójny, 2 mobile ażurowe/instalacja (fragment),2007, technika własna/papier.
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Janusz Jerzy Cywicki, Four cut-out elements/in process, 2007, technika własna/papier, 150 x 150 x 30 cm.
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odpowiednią konstrukcję 2-wymiaru obrazu graficznego. Obie te możliwości wymagają innego
podejścia do materii graficznej, innych środków i innych działań. Taka sytuacja tworzy zupełnie
nowe pole umożliwiające porozumienie pomiędzy artystą i odbiorcą, na innym, niedostępnym dla
wszystkich poziomie.
Związek tego, co widzimy, z tym, co sobie wyobrażamy, czy możemy wyobrazić, prowadzi
do specyficznego sposobu komunikowania, tworzącego tak ważną dla sztuki – niszę intymnego
i bezpośredniego oddziaływania na zmysły. Niewidzialne staje się widzialne – przy zrozumieniu,
poznaniu sposobu, swoistej gramatyki języka sztuki, a więc czysto intelektualnego porozumienia,
związanego z podstawową dla sztuki wartością, jaką jest prawda przekazu. Badanie tych zależności
jest wystarczająco kuszące, aby kontynuować związane z tym poszukiwania i próby.
W tym miejscu przywołam własne określenia bardzo istotnych dla mnie wartości: a zatem – przestrzeń subiektywna (subprzestrzeń) – kreowana zarówno przez autora, jak i odbiorcę; przestrzeń
autonomiczna (autoprzestrzeń) – związaną z kompozycją, układem, którego jest częścią i z którego
wyrasta i w końcu przestrzeń miejsca (metaprzestrzeń) – rozumiana jako miejsce kreacji.
Z kolei Ruch – ma wartość podwójną. Z jednej strony, zmienne pole obserwacji stwarza odbiorcy
wiele możliwości autokreacji, a z drugiej – ruch powietrza wystarcza, aby „ożywić”, a tym samym
„zmienić” zarówno materię obiektu jak i przesłanie. W końcu światło, a właściwie światłocień
i możliwość swobodnego nim operowania, a także anektowanie refleksów, odbić i podwójnych
obrazów – jest nierozerwalnie związane z kreacją i percepcją całości, budując szereg bardzo istotnych wartości wizualnych i znaczeniowych. Odrębną, ale niezmiernie istotną dla mnie wartością
jest dźwięk/muzyka – tworząca wraz z częścią wizualną właściwą i oczekiwaną – spójną przestrzeń
iluzyjną, ściśle związaną z konkretną rzeczywistością wizualną. Za zależność może być wielostopniowa. Od tzw. tła muzycznego, ilustracji mającej z częścią wizualną ściśle określony, ale służebny
związek, poprzez formy spójne, mające wiele istotnych dla całości wizualno/muzycznej – wzajemnych odniesień i uwarunkowań, aż do działań bezpośrednio związanych ze sobą, gdzie aktualna
sytuacja muzyczna ma bezpośredni związek (o różnym stopniu zależności) z powstającą w tym
samym czasie stroną wizualną, która z kolei ma równie bezpośredni wpływ na powstającą muzykę
lub sytuację muzyczną. Niezależnie od tego, muzyka pełni tu także rolę swego rodzaju kurtyny,
skutecznie oddzielającą miejsce akcji od zewnętrznego, często niepożądanego oddziaływania.
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W odróżnieniu od wymienionych powyżej wartości związanych z formą działania, sferę znaczeń,
budują trzy najważniejsze dla mnie wartości podstawowe: Prawda – rozumiana jako niezależna,
intuicyjnie wyczuwalna, nadrzędna wartość podstawowa. Z kolei Przesłanie – zakodowane subiektywnie, w bardziej lub mniej rozpoznawalnych znakach, których kontekst wskazuje właściwą formę
odbioru. I w końcu Tajemnica – ukryty sens, znaczenie, zrozumiałe przy pełnym porozumieniu
intelektualnym, skupieniu, konsekwentnej analizie i doświadczeniu.
Języki sztuki, system ukrytych znaków, może być rozpoznawany i zrozumiały przy pewnym
wysiłku i odpowiedniej koncentracji ze strony odbiorcy. Tego typu „wtajemniczenie” leży u podstawy tworzenia swoistej „wizualnej gramatyki”, sposobu intelektualnego porozumienia, czy wręcz
– wtajemniczenia.
Komentarz – 3
rzeanalizujmy zatem kilka podstawowych działań formalnych w tym zakresie. Ich efektem jest
szereg form, które ze względu na rodzaj i sposób działania, a także na efekt końcowy można
by podzielić na kilka kategorii:
Kolaże graficzne – to 2-wymiarowe realizacje pojedyncze, tworzone z elementów wcześniej
wykonanych grafik. Eksponowane z reguły tradycyjnie, oprawiane w ramy.
3D kolaże graficzne – pojedyncze realizacje unikatowe, gdzie 2-wymiar kolażu graficznego został
przełamany w celu oderwania obrazu od podłoża i stworzenia 3-wymiarowego kolażu. W połączeniu z wieloma możliwościami zmiennego oświetlenia, ruchu powietrza, a także samego odbiorcy,
tworzą (np. poprzez możliwość wyboru miejsca obserwacji itd.) stale zmienny, wieloznaczny obraz.
Eksponowane zarówno w wersji wertykalnej jak i horyzontalnej.
Kolaże iluzyjne – 2-wymiarowe kolaże graficzne, w których uzyskanie efektu 3-go wymiaru
w odbiorze związane jest z prostymi zabiegami, skutecznie tworzącymi pożądaną iluzję. Eksponowane z reguły tradycyjnie, oprawiane w ramy.
Obiekty graficzne – wielowarstwowe, rozbudowane konstrukcje przestrzenne, anektujące światło
i ruch. Z reguły eksponowane w formie horyzontalnych obiektów, umożliwiających oglądanie ich
niejako „z każdej strony”. Widz sam ustala najciekawsze w odbiorze miejsce – budując tym samym
własne wartości wizualne i znaczeniowe.
Mobilne ażury/prace dwustronne – dwustronne kolaże, konstruowane z wielu warstw/przestrzeni
(z reguły ażurowych). Eksponowane jako swobodnie zawieszone w przestrzeni – mobilne obiekty,
zbudowane z kolorów i form – otwarte na przestrzeń, światło i ruch.
Prace organiczne/miękkie grafiki – obiekty wykorzystujące i anektujące wartości fizyczne papieru
– m.in. trwałość czy odporność na upływ czasu, naturalne odkształcanie, czy tworzenie zmiennych
wartości kreujących poprzez możliwość swobodnego manipulowania poszczególnymi elementami konstruującymi. W założeniu, takie obiekty nigdy nie mają do końca określonej formy, a tym
bardziej formatu. Ich ekspozycja zakłada zarówno formy swobodnie wiszące w przestrzeni, jak
i eksponowane na dowolnym tle np. ścianie.
Instalacje graficzne – duże realizacje uwzględniające i anektujące dowolną przestrzeń „do zagospodarowania”, tworzące w połączeniu ze światłem, ruchem i muzyką spójną formalnie, jednolitą
całość. Dla przykładu, przywołam tutaj szereg instalacji graficznych, zbudowanych przeze mnie
w kilku galeriach w Polsce, na Słowacji i Węgrzech, które składały się w wielu tysięcy drobnych
elementów graficznych (5 x 10 cm), powstałych z pocięcia wielu starych grafik. Ten prosty zabieg,
swoisty recykling, wespół z odpowiednim oświetleniem i muzyką, posłużył teraz do zbudowania
zupełnie nowej rzeczywistości, nowych odniesień i relacji.
Graficzne performance/akcje graficzne – w odróżnieniu od klasycznej definicji performance,
gdzie ciało artysty jest przedmiotem i podmiotem sytuacji artystycznej, w moim przypadku podstawą działania jest zbudowanie odpowiedniej koncentracji i wynikającej z niej energii, a następnie
przekazanie jej konkretnej materii w trakcie fizycznego działania bezpośredniego autora, czasami
także z udziałem muzyki, niejednokrotnie tworzonej „na żywo” i publiczności.
To, co łączy te formy działania, to bardzo prosty z pozoru zabieg podstawowy, polegający na
bezpośredniej fizycznej ingerencji w gotową materię – w tym przypadku jest nią obraz graficzny
i podłoże, na którym istnieje – papier/folia/kalka/materiał/szkło/plexi itd. Dzięki takim właśnie – bezpośrednim zabiegom, uzyskujemy tak bardzo istotną możliwość – swobodnego kreowania zarówno
pojedynczych, a także wieloczłonowych kolaży lub obiektów graficznych. Drugim, bardzo istotnym
aspektem jest fascynująca możliwość wielopoziomowego kreowania dowolnej przestrzeni z wykorzystaniem tak bardzo istotnych w tym przypadku wartości, jaką daje światło, ruch i dźwięk, ale
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także czas, który w przypadku tzw. prac organicznych / miękkich grafik ma znaczący i bezpośredni
wpływ na obiekt kreacji.
W efekcie, elementy te tworzą zupełnie nową wartość, związaną z dużo pełniejszym przeżywaniem dzieła, wręcz fizycznym udziałem w procesie kreowania i to zarówno przez autora jak
odbiorcę. Jednocześnie należałoby zwrócić także uwagę na bardzo istotny w moim przekonaniu
fakt – stale zmiennej kreacji jednostkowej, zakładającej tak bardzo istotną w relacji autor – dzieło
– odbiorca, koncentrację uwagi na właściwym doborze środków kreowania i maksymalnym otwarciu
na różne możliwości przekazu.
Drugim, bardzo istotnym elementem kreującym jest tutaj włączenia widza do swoistej gry
intelektualnej, polegającej na stworzeniu, a jednocześnie zaproponowaniu mu nowej sytuacji
– możliwości wyboru autokreacji i to zarówno w sferze zewnętrznej, a zatem czysto wizualnej jak
i auto-kreowania znaczeń i sensów w przekazie emocjonalnym. W tej nowej sytuacji widz otrzymał
możliwość zupełnie innego niż dotychczas, bezpośredniego kontaktu z obiektem – np. tak bardzo
ważna możliwość „obchodzenia” obiektu, a więc oglądania go z każdej strony, możliwość łączenia
ze sobą wielu przestrzeni, które w znaczący, dynamiczny sposób wpływają na siebie, struktury
ażurowe z ich możliwością mutiplikowania, czy nakładania na siebie formy i koloru, a także wiele
dalszych, nie mniej ważnych możliwości kreowania – tworzą bardzo istotną wartość – możliwości
konstruowania obrazu niejako „na nowo”, swego rodzaju porządkowania czy raczej – poszukiwania
właściwej z naszego punku widzenia, własnej całości – co tworzy wiele nowych układów i odniesień,
stale zmienną, dynamiczną „nową rzeczywistość”.
Kolejna wartość związana jest z udziałem w procesie kreacji tak bardzo istotnych możliwości,
jakie daje umiejętne wykorzystanie światła, muzyki i ruchu. Kreatywne połączenie tych kilku wartości daje prawdziwie niepowtarzalną możliwość swobodnego kreowania, a jednocześnie bardziej
bezpośredniego dotarcia do widza. W efekcie, otrzymujemy swego rodzaju artefakty będące jednocześnie materialnym zapisem chwili – efektem koncentracji energii i działania, a jednocześnie
czystą materią dalszych przetworzeń i poszukiwań – prawdziwie ukryty wymiar nowej grafiki.
Na koniec dochodzimy do bardzo intrygujących poszukiwań, związanych jak mi się wydaje,
z daleko głębszą możliwością przeżywania, a jednocześnie kreowania. Te działania odwołują się
bezpośrednio do podstawowych form aktywności człowieka, wartości pierwotnych, związanych
z jednej strony z koncentracją energii, a jednocześnie możliwością natychmiastowego przekazania
dowolnej materii w trakcie działań bezpośrednich/performance. Wymaga to jednak od autora daleko
większej koncentracji, zaangażowania, ale także tak bardzo istotnej np. dla muzyków – wartości,
jaką niesie w sobie pojęcie feelingu, a zatem czucia, czy raczej specyficznego wyczucia wzajemnej
zależności wielu elementów, nawet tych, tak często kreowanych ad hoc.
Dopiero wtedy możemy naprawdę „wejść”, czy raczej „zbliżyć się” do wartości podstawowej,
jaką jest – prawda w przekazie, a także równie istotnego – przesłania. W każdym przypadku jest
w to niezmiernie istotne. Trudno bowiem o stworzenie spójnej, jednorodnej całości bez znakomitego
zrozumienia i rozumienia poszczególnych elementów.
Formy organiczne, trójwymiarowe obiekty, kolaże i instalacje graficzne, mobilne ażury, prace
dwustronne, przenikające się nawzajem, przezroczyste, analizujące i anektujące przestrzeń, światło
i ruch, a także dźwięk/muzykę – swoiste synchrony, ujawniają ukryte dotąd wartości, rozumiane
teraz i formułowane niejako „na nowo”, a także zupełnie odmienną od dotychczasowej wartość
kreującą, dającą możliwość budowania – nowej integralnej ikonografii nowej grafiki.
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Mała – wielka forma

S

ztuka co jakiś czas formułuje definicje normatywne. To one określają zakres jej własnych
możliwości i przez jakiś czas uznawane są za jedynie istotne. Przyjęcie takiej postawy w odniesieniu do „małej formy rzeźbiarskiej” – zatrzymywało ten rodzaj wypowiedzi artystycznej
na określonym polu znaczeniowym.
Termin „mała forma” używany jest powszechnie przez samych artystów, krytyków sztuki i teoretyków w odniesieniu do obiektów rzeźbiarskich oraz graficznych do wym. 50 cm. W tak arbitralnie
zakreślonych granicach mieszczą się wypowiedzi o charakterze kameralno-komercyjnym, projekty
do realizacji w innej skali oraz obiekty rzeźbiarskie, których rozmiar determinuje intencja artysty.
„Istnieją skale wielkości, które zależą nie od danych fizycznych rozmiarów liczonych w stopach
i calach, lecz od wewnętrznego wyobrażenia, od wizji” powiada Henry Moore – potwierdzając
przekonanie, iż mała forma może rosnąć w doniosłość, gdy się ją wykorzysta twórczo jako zjawisko
uwolnione spod nacisku kompozycyjnego formatu. Rozmiar odgrywa wówczas rolę swoistego „dopełnienia przestrzennego” i jest związany ze zmysłową stroną przeżycia estetycznego. Jeśli o małej
formie decyduje wymiar, to rodzaj wypowiedzi może być różny. O małej rzeźbie mówimy dopiero
wówczas, gdy autor nie traktuje jej jako wersji próbnej, ale akceptuje jej kształt ostateczny, a sens
jest przypisany do jej wielkości. Pewnego typu koncepcje twórcze niemal automatycznie dyktują
skalę prac. Tylko w takiej sytuacji posługiwanie się przez artystę określonym kodem, może stać się
zapisem wspólnych dla tych wypowiedzi artystycznych wątków ideowych i pojęciowych.
Swoją wypowiedź chciałabym skupić na próbie sformułowania odpowiedzi na pytanie: czy mała
forma rzeźbiarska ma dziś szansę rozwoju.
Owo dziś rozumiem – wobec zjawisk sztuki dnia dzisiejszego, a więc czy może ona przekonująco
wpisać się w aktualną wypowiedź artystyczną.
Moja odpowiedź jest twierdząca. Będę starała się dowieść jej słuszności na przykładzie twórczości artystów polskich ostatniego 20-lecia XX wieku i początku XXI.
Wypowiedź artystyczna określana jako „mała rzeźba” lub „mała forma rzeźbiarska” rozwijała się
w Polsce w dwu równolegle płynących nurtach. Jeden to małe formy do wnętrza, rzeźba komercyjna. Drugi, to prace wielu twórców, dla których wybór małych rozmiarów wypowiedzi rzeźbiarskiej
wynika z przymusu i z wizualizacji idei. Kiedy idea spełnia się w małej formie, nie istnieje powód
jej realizacji w innej skali. A więc idea (treść) determinuje wybór wielkości formy.
To wstępne rozróżnienie.
Kolejne wynika ze świadomości współczesnego człowieka przebywania w świecie wielości.
Wszelkie próby opisania świata mają charakter względny, bowiem szum informacyjny nie ułatwia
tworzenia spójnego obrazu rzeczywistości. Towarzyszą temu trudności w tworzeniu uchwytnych
reguł i oczywistych wartości. W takiej sytuacji dla realizacji zadania opisania świata , twórcy mogą
przyjąć dwie różniące się od siebie postawy. Pierwsza z nich pełni rolę lustra odbijającego dylematy współczesności i krytycznie komentującego rzeczywistość. Druga z postaw, na wzór filozofów
podejmuje ryzyko stworzenia zasady przesądzającej o istocie stwarzanej rzeczywistości. Buduje też
modele doświadczenia organizowanego przez jednostkowo wypracowane idee artystyczne. Postawy artystów są więc wyborem różnorakiego pojmowania pojęcia rzeźby w różnych przestrzeniach
jednostkowej i zbiorowej wyobraźni.
Proponując powyższe rozróżnienia, nie można pominąć historycznego kontekstu wyróżnionych
postaw. Pierwsza z nich sięga głęboko w tradycję, do starożytnej Grecji i praktyk rzeźbiarskich tego
okresu. Mam na myśli drobne rzeźby dla dłoni, do wnętrza, do kieszeni, rzeźby osobiste, maski
i inne. Wiążą się one z klasyczną koncepcją sztuki jako techne, czyli sprawności opartej na znajomości

H. Moore, Uwagi o rzeźbie, [w:] Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, red. E. Grabska i H. Morawska; tłum.
W. Juszczak, Warszawa 1963, s. 508.

arteria – Rocznik Katedry Sztuki

RZEŹBA

reguł oraz wzorów pozwalających wykonać konkretne dzieło. Pytanie o formę jest tu równocześnie
pytaniem o technikę i jej funkcję.
Bliższa czasowo tradycja wiąże „małą formę” z działaniami Marcela Duchampa i wprowadzenia
przez niego w obszar sztuki przedmiotów najzupełniej potocznych, pochodzących z rzeczywistości,
obcych wszelkim dotychczasowym konwencjom.
Geneza istnienia przedmiotu związana jest z ludzkim istnieniem. Jego wielkość przedmiotowa
sankcjonuje koegzystencję człowieka z przedmiotem. Przedmiot, istniejący dla funkcjonalnego
przeznaczenia, kiedy się już za sprawą Duchampa zadomowił w obszarze sztuki, może prowokować
kompilacyjne powstawanie obiektów, które są wymuszone przez jego formę i wielkość tej formy
zawsze przecież związanej z egzystencją. Wielkość obiektu jest więc z jednej strony wymuszona
przez intencję artysty, z drugiej, wielkość przedmiotu jest wymuszona przez jego funkcję. (Meret
Oppenheim, filiżanka do kawy obszyta futrem, 1936). Z innego rodzaju grą z przedmiotem mamy
do czynienia wówczas kiedy przedmiot sztuki imituje przedmiot nie-sztuki. Artystów nie interesuje
on w swej autonomicznej egzystencji, nie rzeczy są ważne ale znaki tych rzeczy. Przedmiot artystyczny staje się ich znakiem. (Jasper Johns, malowane odlane z brązu puszki piwa 1960; Andy
Warhol, Brillo Boxes, 1964).
Kontekst tu zarysowany wpływał oczywiście na kształtowanie się wypowiedzi w postaci „małej formy rzeźbiarskiej” w Europie, a w Polsce, w tym zakresie, w którym jej rozwój związany jest
z organizacją w Poznaniu, najpierw w 1974/75 Ogólnopolskiej Wystawy Małych Form Rzeźbiarskich,
a następnie Biennale Małych Form Rzeźbiarskich (z których ostatnie odbyło się w 2002 roku). Małe
formy prezentowane na poznańskim Biennale sytuują się w pierwszym z wyróżnionych na wstępie
nurcie – rzeźby kameralnej, rzeźby do wnętrza i wskazują na tradycję najdawniejszą Obserwacja
tych imprez pozwala dostrzec stałe ewoluowanie małej formy w kierunku nowej ikonografii form
obiegu „osobistego”. Na tym obszarze działań dostrzec też można nawrót do figuratywności i geometryczności. Przedstawienia figuralne odchodzą od tradycyjnej, pionowej sylwetki. Metafora staje
się środkiem wyrazu po który chętnie sięgają twórcy. Kształtują się też pewne kanony kompozycyjne.
Najchętniej stosowanym zabiegiem kompozycyjnym jest stosowanie tła – ściany lub „pudełka” jakby
sceny teatralnej. Często wykorzystywany jest też rodzaj ramy – prostokąta, kwadratu, koła, elipsy,
w których umieszczane są centralne elementy kompozycji. Przenikanie się wyznaczonych „ramami”
przestrzeni często powoduje niejednoznaczność tradycyjnych podziałów figury, form pochodzenia
geometrycznego i tła. Dla określenia przestrzeni wykorzystuje się też formę stożka, cienkie pręty,
zwisające blachy. Zabiegiem chętnie stosowanym jest posługiwanie się częściami anatomicznymi
(oczy, usta), elementami architektonicznymi (stropy, schody). Wszystkie te elementy stanowią tło dla
motywów ikonograficznych, często eklektycznych i zunifikowanych w dążeniu do uzyskania jasności
znaczeniowej. Dopełnieniem tego zestawu elementów są akcenty humorystyczne i ironiczne oraz
pastisze tematów spoza rzeźby. Kanonem materiałowym jest brąz i inne szlachetne materiały, które
dodatkowo waloryzują dodatnio tę rzeźbę.
Założona dla Biennale otwarta forma sprawia, że dobrze mieszczą się w niej różne postawy
twórcze. Otwartość małej rzeźby na określone formy i mody, pozwala uchwycić te walory formalne
i znaczenia, które dobrze się identyfikują w stosunku do czasu z wnętrzem mieszkalnym. Nawiązując często do stylów historycznych, pielęgnując pamięć o wartościach humanistycznych, narracyjna
i estetyczna, mała rzeźba ugruntowała swoją pozycję w polskiej kulturze, mimo pozostawania poza
głównymi dyskursami w sztuce i o sztuce. Jej szanse rozwoju wiążą się z potrzebą zawłaszczanie
dzieł sztuki do obiegu prywatnego. To bardzo stara potrzeba, która ciągle budzi zainteresowanie
pewnej części odbiorców.
Zdecydowanie bardziej interesujące z punktu widzenia problemów sztuki współczesnej są małe
formy rzeźbiarskie wyróżnione w drugim nurcie ich rozwoju na gruncie polskim. Przypomnę, mam
na myśli te małe formy, których wielkość narzuca problem podjęty przez artystę. W latach 70-tych
i 80-tych, prace tego typu wpisują się w toczącą się w polskim życiu artystycznym rozprawę z ideami modernistycznymi (Alina Szapocznikow, prace z cyklu Fetysze, 1971-72, Krzysztof Bednarski,
Portret totalny Karola Marksa, 1978).
Ograniczona ze swej natury niniejsza wypowiedź zmusza do dokonania wyborów. W dalszych
rozważaniach swoją uwagę chciałabym skupić na praktykach artystycznych końca lat 80-tych,
latach 90-tych i 2000-nych twórców, którzy swoją wypowiedź naznaczoną ukształtowanym
w modernizmie autokrytycyzmem sztuki wobec siebie samej – kształtują w sposób pojęciowo nośny,
wpisując się w toczony na obszarze sztuki dyskurs dotyczący jej aktualnych problemów oraz problemów rzeczywistości społecznej, politycznej, w których sztuka zabiera głos. Skłaniam się więc ku
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tym małym rzeźbom, które swoją strukturą odpowiadają na stan przemian w sztuce, gdy pozostaje
ona w pewnych relacjach z głęboko pojmowanymi problemami swojego czasu oraz gdy zajmuje
określone stanowisko wobec rozwoju obrazowania, z uwzględnieniem różnych technik branych ze
środków masowego przekazu.
Jednym z przejawów życia artystycznego w Polsce lat 90-tych jest tzw. sztuka krytyczna. Działaniom artystów towarzyszy dyskusja teoretyków i krytyków sztuki, próbujących zdefiniować jej
pojęcie, samo w sobie nieostre. Jest ono różnie rozumiane, ma wiele definicji i wykładni. Jego wieloznaczność nie obciąża przecież sztuki określanej jako krytyczna, jeśli będziemy mieli na uwadze,
że wielcy artyści, niezależnie od czasu w którym tworzą zawsze są krytyczni wobec współczesnego
im świata. Możemy więc mówić o istnieniu tendencji krytycznej obecnej w twórczości artystów
polskich tych mianowicie, którzy zgłaszają krytyczny udział w debacie o współczesności i których
wypowiedź dotyczy funkcjonowania różnych układów kultury i staje się analizą struktur społecznych.
Krytyczność jest w tej twórczości równoznaczna z rozpoznaniem problemów.
Duża część praktyk z tego obszaru realizowana jest w technikach medialnych. Wprawdzie działania te nabierają coraz większego znaczenia, to przecież we wspomnianym dyskursie wypowiadając
się poprzez małe obiekty rzeźbiarskie, uczestniczą artyści od dawna obecni w sztuce polskiej, razem
z młodym pokoleniem twórców dystansującym się na ogół wobec koncepcji i dokonań
sztuki wcześniejszego okresu.
W 1996 roku Zbigniew Libera zrealizował mały obiekt Obóz koncentracyjny
– Lego złożony z autentycznych klocków
pozbieranych z prawdziwych zestawów
Lego, dostępnych w sprzedaży. Problem,
który artysta porusza to problem edukacji
manipulowanej przez kulturę konsumpcyjną, która dla zysku nie waha się wykorzystywać pamięć o zbrodni.
Formułując krytykę kultury konsumpcyjnej, artysta ujawnia mechanizmy w których
wszyscy żyjemy. Wykorzystuje w tym celu Zbigniew Libera Obóz koncentracyjny – Lego, 1996.
język kultury masowej. Czy krytyczność tej
pracy zyskuje na tym czy traci. Z pewnością skutecznie skłania do namysłu. Jest to pytanie otwarte
kierowane do tej pracy, ale też do szerszej formacji sztuki współczesnej, która zajmując stanowisko
krytyczne wobec współczesnej kultury masowej, formułuje go w jej własnym języku i w tej grze
upatruje zasadniczą metodę artystycznej strategii.
Robert Rumas odnosi się też do kultury w której żyjemy, w tej jej sferze, która dotyczy polskiego
katolicyzmu. Obecność kościoła rzymsko-katolickiego w życiu publicznym (w tym także politycznym),
budzi krytyczną dyskusję w której uczestniczy także sztuka. Rumas jest jednym z nielicznych artystów,
którzy tę problematykę podejmują. Jaki jest polski katolicyzm – to podstawowe pytanie które stawia.
Banalny – stąd banał wyrażający się między innymi w charakterze obecnych na rynku sztuki dewocjonaliów, stanowi zasadniczy element „jego strategii twórczej”. Zamykając dewocyjne figurki Madonny
w słojach „weka”, (cykl realizowany od 1991 roku, cykl Termofory od 1995), lub innych pojemnikach reinterpretuje uświęcone tradycją motywy. Weki są
kapsułami pełnymi artefaktów
naszych czasów. Religia podlega
tu pasteryzacji. Rumas wskazuje
na pewien poważny problem
wiary XXI wieku, której jakości
jej udomowienia zwalniają nas
z wymaganych przez nią poświęceń. Błędem byłoby jednak interpretowanie tych prac jedynie
w kategoriach irreligijnych. Wymienione i inne realizacje artysty
Robert Rumas, z cyklu Słoje „weka”, 1991 – 2004.
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wskazują iż tym co bada jest tkanka społeczna, jej podatność
na zmiany i tolerancja dla tego co nowe, obce i inne.
Marek Kijewski + Kocur (M. Malinowska) porusza się
w obszarze szeroko pojętej kultury wizualnej, głównie kultury masowej. Idzie to w parze z wykorzystaniem materiałów
zaczerpniętych z życia potocznego (cukierki, klocki lego,
papierowe foremki) i tematów pop (Fred Flinstone z Knossos,
Królowa Midas szuka Bugsa, 1995 r.), balansując na granicy
patosu i żartu. Zastęp klęczących Mao-Tse-Tungów (Inwazja,
2003), – bardzo wyraźnie odnosi się do świata w którym tkwi,
do warunków ekonomicznych, kulturowych, politycznych.
Wojna jest w tym świecie najważniejszym news’em, a polityka
sprowadzona jest do barokowych dekoracji (złocone figurki
Mao). Pokrywanie złotem przedmiotów, wyraża pewien sposób
ekonomicznego myślenia. To co ładne i drogie jest ekonomicznie interesujące. Zabiegi artysty są tu raczej rozpoznaniem
i komentarzem do rzeczywistości niż jej krytyką.
„Wolność twórcza jest wolnością formy (pisze M. Porębski)
To przez nią i tylko przez formę wypowiedzi, przez jej wybór
artysta prowadzi swoją grę ze światem, z uwarunkowaniami Marek Kijewski + Kocur, Inwazja, 2003.
fizycznymi i duchowymi, które jego działalność, nigdy do końca determinują”.
Przywołana na wstępie twórczość Aliny Szapocznikow, w cyklu prac z lat 70-tych Fetysze, wyraża przekonanie artystki, że tylko za pośrednictwem formy można zapisać problem
cielesnej tożsamości podmiotu. Piotr Piotrowski pisząc
o sztuce Szapocznikow wskazuje na jeszcze inną istotną
cechę formy – na pamięć, którą można przeciwstawić realności. To pamięć zachowuje niezmieniony obraz ciała
podczas gdy ono samo ulega degradacji. Estetyka i pamięć
w formach Szapocznikow nie ma uniwersalnego charakteru.
Jest zindywidualizowana. Dotyczy konkretnego ciała i konkretnego podmiotu.
Dla wielu artystów wybór formy dla komunikowania idei
ma pierwszorzędne znaczenie. To ona jest nośnikiem znaczeń, spotkaniem indywidualnej refleksji z formą, którą ona
powołuje.
Wykonane w 2006 roku małe rzeźby Jarosława Perszko, są
Jarosław Perszko, Obiekt „japoński ogród”, odwzorowaniem środkowej części dłoni artysty. Wielkość for2006.
my została wymuszona wielkością dłoni, ponieważ jak artysta
powiada „każda forma ma wyłączność na swoją wielkość”. Kostki, na których widoczny jest pejzaż
tych dłoni, można odnosić do dyskusji z formą, ale można
też tłumaczyć (zgodnie z powszechnym przekonaniem),
jako zapis ludzkiego losu, odnosić do problemu ludzkiego
życia, czasu, jego upływu – problemów zawsze obecnych
w zainteresowaniach twórcy. Indywidualność tej wypowiedzi,
tożsamość podmiotu z przedmiotem oraz niepowtarzalność
odwzorowań sprawia, że jeśli próbujemy np. rzutować tę
formę na płaszczyznę, powstaje zupełnie nowa jakość.
Dla twórczości Leszka Oprządka podstawowym problemem którym się zajmuje jest forma zewnętrzna i wewnętrzna
obiektu rzeźbiarskiego. Kształt zewnętrzny skrywa w sobie
inną formę. Możemy ją dostrzec przez otwory w zewnętrznej.
Od 1996 roku w swoich realizacjach, artysta stwarza pewną
imaginacyjną sytuację zdokumentowaną na zdjęciach RTG.
Ich zadaniem jest odkrywanie i przekazywanie tego co zostało
ukryte wewnątrz. Teraz prace Oprządka składają się z dwóch
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elementów, ceramicznej prostopadłościennej formy i zamkniętego
w niej kształtu oraz podświetlonej kliszy zdjęcia RTG ujawniającego
ukryty kształt, który na zdjęciu jawi się jako intensywnie wydobyty
motyw. Obszar refleksji jaki wywołują elementy składowe prac, tzn.
oschłe formy prostopadłościanów i zdjęcia RTG kieruje nas w stronę
obecności – nieobecnego, myślenia znoszącego wzajemne przeciwstawienie konceptu i rzeczy, poszukującego tego co zakryte.
Leszek Golec i Tatiana Czekalska swoje bardzo estetyczne formy tworzą dla ptaków i ludzi (projekt Columbarium 1995) oraz do
chwytania i przesiedlania owadów Awatar 1997. Swoimi realizacjami
uczestniczą oni w dyskusji która dotyczy „świadomości ekologicznej”
charakteryzującej twórczość wielu artystów, często inspirowanej filozofiami Dalekiego Wschodu. Forma Columbarium uzyskana została
z podziału kuli na cztery ćwierci. Umieszczał je artysta na zewnętrznej ścianie budynku tak aby tworzyły kolumnę – baterię energetyczną
emitującą promieniowanie kształtu i wibrację dźwięku. Awatary
swoim kształtem przypominają obiekty zaawansowanych technologii
lub rzeźby Brancusiego. Szlachetne materiały użyte do ich wykonania
mają podkreślać wagę ideologii i znaczenie tych form, które same
w sobie mogą wydawać się wtórne, ale nie mają one na celu kontynuowanie jakiegoś dyskursu sztuki, ale wyrażać życiodajną moc kształtów.
W przekonaniu artystów powołane zostały aby popierać życie w jego
Leszek Golec i Tatiana Czekalska,
bezpośredniej postaci.
Awatar, 1997.
Twórczość Zbigniewa Sałaja podważa nasze wyobrażenie o rzeźbie jako o formie urzeczywistnionej w twardym tworzywie. Sałaj swoje rzeźby wykonuje z papieru. Małą formę jego rzeźb wymusza wielkość książek użytych jako materia ale też sensy jakie one niosą. Ich wielkość i proporcje
określa blok wyjściowy, jedna lub kilka książek.
Tak więc przedmiot – książka jest dla artysty
ważna nie tylko dlatego, że jest wpisana w nasze
życie, ale też dlatego, że narzuca pewien rodzaj
koncepcji i rozwiązań. W tej skali mogą kryć
się idee, które są monumentalne. Formy Sałaja,
wykraczają poza utrwalone schematy myślenia
o papierze. Zatraca się w nich pierwotne tworzywo i objawiają się nieoczekiwane wartości
estetyczne. Powierzchnia rzeźb jest miękka
i aksamitna. Zadrukowany papier występuje
jako przebarwienia w warstwach rzeźby. Powstające kontrasty w połączeniu z rytmicznym
wymodelowaniem form wywołują wrażenie Zbigniew Sałaj, Źródło, 1999.
ruchu. Zrealizowane w latach 2000-nych obiekty indyferentne pozwalają na zmianę formy. Przedmiot przestał być statyczny, jego granice ulegają zmianie. Artysta porusza tu jeszcze jeden problem
– somatycznego doznawania materii papieru.
Książka, biblioteka jako źródła inspiracji i intelektualna mapa
świadomych i nieświadomych odniesień, jest figurą określonego
rodzaju wiedzy i dyskursu.
Andrzej Bednarczyk jest artystą o którego twórczości można
powiedzieć, iż we wszystkich materiach w których realizuje
swoje obiekty i instalacje „tkwi kod genetyczny niesiony przez
księgi”. Źródłami inspiracji są też deklarowane przywiązanie do
tradycji, zainteresowania filozoficzne (pisma Platona, Plotyna,
św. Augustyna, a zwłaszcza św. Tomasza z Akwinu) i wynikające
z nich powody twórcze. Andrzej Bednarczyk wykonuje m.in.
„obiekty książkowe” (w odróżnieniu od książki artystycznej).
„Książkowość” książki jest elementem składowym wypowiedzi.
Anielskie żądła 1995, Anatomia aniołów 1998, Księga samowiedzy 1996, to obiekty książkowe, z których każdy jest odrębnym,
Andrzej Bednarczyk, Anatomia aniołów (frag.),
samodzielnym, różniącym się od siebie wolumenem. Niekiedy
1998.
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artysta łączy je w większe całości tworząc z nich
przestrzenne biblioteki. Związana z nimi procesualność recepcji staje się ważnym wyznacznikiem
książkowości poszczególnych elementów. Sensem
tych operacji zdaje się być powtarzanie, które pozwala schwytać umykające znaczenia.
Wszechświat – który inni nazywają biblioteką – to
zdanie L. Borgesa z tomu opowiadań Wieża Babel
być może wyraża zagubienie współczesnego człowieka wobec ogromu zgromadzonej wiedzy. Byłaby
więc biblioteka metaforą niemożliwości poznania.
Andrzej Szewczyk wykorzystuje wzorce kulturowe takie jak biblioteka, księga, pismo. Jego
księgi posługują się abstrakcyjnymi znakami jakby
Andrzej Szewczyk, Utwory kameralne, drewno czarnego dębu,
ekwiwalentami liter jakiegoś uniwersalnego pisma.
ołów, 1993.
Pomniki listów Franza Kafki do Felicji Bauer 199394, i inne kameralne utwory artysty o wielkościach identycznych z wymiarem papierów listowych
i kartek pocztowych, powstały w wyniku inkrustowania klocków drewnianych (śliwa, dąb) płynnym
ołowiem, ujętym w linearne rzędy nieregularnych znaków – liter. Ta i inne kompozycje oparte na
regule powtarzalności znaków – tworzą znakowe uogólnienie reguły księgi. Szewczyk zestawia je
w cykle prac Bazyliki – Biblioteki.
Jeszcze inne problemy w realizowanych
obiektach książkowych podejmuje Jan
Berdyszak. Są to księgi, których szklane
karty łączone w całość sznurami odnoszą
się do pojęć przezroczystości i pustki,
przestrzeni i ciemności, problemów, które
artysta stara się rozstrzygać w wielu innych
realizowanych cyklach prac. Książki te są
plastycznym przedstawieniem tych pojęć
w innej niż dotychczas znanej nam formie
prac. Pozwalają by przezroczyste materie
szyb odsłoniły wielowarstwowe pokłady
znaczeń: iluzyjnie ciemnego, nieuchwyt- Jan Berdyszak, Otwarty szkicownik przezroczystości, 1978–2005
nego, nierozpoznawalnego i doświadczanego. Wskazują na możliwości istnienia różnych właściwości przezroczystości oraz przekonania iż
widzialne i niewidzialne może się w nich równoważyć. Strony samowypełniające się 1977-2005,
Otwarty szkicownik przezroczystości 1977-2005, Księga związanej przezroczystości 1978-2005. Prace
te stanowią element wypowiedzi o wspólnym, łączącym ją z ideą książki charakterze wzbogacone
o sensy jakie niesie forma książki w filozofii, literaturze, sztukach plastycznych a dotyczące problemu
znaku, znaczenia, litery, zachowując przy tym spoistość wizji z problemami podejmowanymi przez
artystę w innych realizacjach.
Tradycję antropomorficzną, człowieka jako miarę i punkt odniesienia oraz jako podstawę wytwarzania znaczeń i środek ekspresji – można jak sądzę
potraktować jako punkt wyjścia i klucz do poznania
dzieł sztuki dwojga artystów, Jana Stanisława Wojciechowskiego i Joanny Rajkowskiej.
Jan St. Wojciechowski posługuje się odlewem
własnej głowy, którą poddaje różnym represjom.
Represje jakim ją poddaje zdają się być badaniem
tożsamości formy oraz poszukiwaniem granicy, po
przekroczeniu której następuje zanik dotychczasowych znaczeń. Głowa zdestruowana przez zderzenia z innymi przedmiotami lub częściami ciała
uczestniczy w procesie tworzenia i przetwarzania
pierwotnych sensów. Wojciechowski tworzy notatnik, rodzaj artystycznego komentarza, w którym
Jan S. Wojciechowski, Głowa, 2006
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mówi przy pomocy środków wizualnych o zmieniających się aksjomatach współczesnej sztuki.
W cyklach Psycho-anal-artacje 1979-82, Sztuki i polityki 2004, poszukiwane i odkrywane sensy
dotyczą osoby (głowa jest autoportretem artysty) i jej tożsamości. Wg Emmanuela Levinasa twarz
ludzka jest fundamentalnym medium wszelkiego ludzkiego kontaktu i porozumienia. Levinas też
pisze, że eksponowana twarz jest zagrożona jakby zapraszała do ataku, gwałtu. Taką zagrożoną
twarzą, twarzą artysty, jego środowiska, kraju, jest świadczące o nim dzieło sztuki. Ale można też
myśleć o głowach Wojciechowskiego w kontekście maski i fundamentalnych przypisywanych tej
formie znaczeń, związanych z chęcią zatrzymania czasu i przerwania jego destrukcyjnego działania.
Gra z czasem jaką zdaje się prowadzić artysta wykonując odlewy własnej głowy mogą być inspiracją ideową ich powstania. Interpretacje te mogą się zmieniać jeśli zdamy sobie sprawę, iż artysta
na terytorium własnej głowy prowadzi dyskurs, który jest często podważaniem wcześniej zajętego
stanowiska artystycznego i szukaniem argumentów do jego obalenia.
Miniatury rzeźbiarskie Joanny Rajkowskiej łączą elementy utopii i apokalipsy. Jej bohaterowie albo
podlegają jakiejś nieokreślonej katastrofie, albo jeśli ją przeżyli oddają się marzeniom o lepszej przyszłości. W realizacji Bibliotekarze w Ziemi Ognistej z 1997, postaci podlegają swoistej personalizacji
(paszportowe zdjęcie artystki przyklejone w miejsce twarzy tych figur), albo przywdziewają maskę po
to, by oznaczyć rolę jaką w tej chwili odgrywają. Rajkowska przyklejając swoją twarz do zdepersonalizowanych figur stara się dotrzeć przez zewnętrzność do wewnętrzności, w dążeniu do zgłębiania
własnej tożsamości. Jest to możliwe jeśli
podejmie się próbę wykroczenia poza
zamknięty świat podmiotu w stronę
Drugiego jako odrębnego Ja. Oparcie filozoficzne dla rozstrzyganego problemu
artystka znajduje u Levinasa, który pisze:
„Inny zwraca się ku mnie swoją twarzą
naruszając moją obojętność”.
Ja jestem, wobec nie ja, które jest.
To ja jestem światem, który pojmuję,
zdaje się za Levinasem mówić artystka. Tak więc Inny może uobecniać się
w pewnej kulturowej całości, z którą
jest immanentny, i która jak wykazał
Merleau-Ponty, zostaje wyrażona przez
całą naszą aktywność kulturalną, w tym
przez cielesne, językowe i artystyczne
gesty.
Wszystkie wybrane i bardzo skrótowo zrelacjonowane przykłady działań Joanna Rajkowska, Bibliotekarze w Ziemi Ognistej, 1997
artystycznych, są zapisami wspólnych
dla sztuki w Polsce wątków ideowych i pojęciowych. Materializację refleksji determinuje idea, a nie
wymiary formy, która w dziele sztuki jest organizacją jego przestrzeni jako przestrzeni egzystencji.
Przedmioty bywają dobrymi nośnikami idei, a idee uprzedmiotowiają się. „Forma, struktura, miejsce
są niezależnymi zmiennymi obecnymi w większym lub mniejszym stopniu w każdym dziele rzeźbiarskim” mówi Carl Andre. Mała forma równie przekonująco jak jej monumentalne odpowiedniki
ujawnia sensy i uczestniczy w wielości strategii poznawczych, etycznych i estetycznych, prowokując
pytania o sens sztuki we współczesnym świecie, a zarazem w nas samych oraz uczy nas też doceniać
możliwości docierania do symptomów niemożliwości czy nieprzewidywalnego.




E. Levinas, Ślad innego, w: Filozofia dialogu, tłum. B. Baran, Kraków 1991, s. 214.
Ibidem, s. 227.

Autorka, dr, krytyk sztuki, współpracuje z Katedrą Struktur Przestrzennych i Teorii
Sztuki Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
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ks. Stanisław
MAKAREWICZ

W

parafii Bukowno, w miejscowości Czarnocin, żył Adam Krzyżanowski,wcześniej dziedzic
Błotnicy, który miał dwie siostry Joannę i Justynę. Joanna miała za męża Józefa Czachowskiego,
z którym mieszkała w Gutowie, w parafii Jankowice. Joanna i Józef Czachowscy byli m.in.
rodzicami Dionizego Czachowskiego, naczelnika powstania styczniowego. Justyna zaś, po zaślubieniu
Mikołaja Chopina, została matką m.in. Fryderyka, genialnego kompozytora i pianisty.
Do tego rodzeństwa należał jeszcze Stanisław, żołnierz napoleoński, zamieszkały w Rożnowie
w Wielkim Księstwie Poznańskim. Synem Stanisława był Włodzimierz Bonawentura Krzyżanowski
(1824-1887), generał w służbie amerykańskiej, gubernator Alaski i pamiętnikarz.
Cała ta czwórka rodzeństwa była dziećmi Jakuba Krzyżanowskiego i Antoniny z Kołomińskich.
Związki rodziny Czachowskich z Chopinami, mieszkającymi wówczas już w Warszawie, potwierdza korespondencja Fryderyka Chopina, t. I, Warszawa 1955, s. 57 i 475) i nasze rozpoznania
(AVE, 1993, nr 9, s. 11 i nr 15, s. 13).
Na cmentarzu w Bukownie został pochowany ADAM KRZYŻANOWSKI, rodzony brat Joanny,
Justyny i Stanisława, wuj Fryderyka Chopina i Dionizego Czachowskiego. Mogiłę zaznacza wspaniały pomnik grobowy.
Fronton grobowca jest płaskorzeźbiony. Płytka nisza jest ujęta w dwie kolumny podtrzymujące
przyczółek. W niszy ukazana jest siedząca niewiasta, wsparta na prawej ręce o rzeźbiony postument
zwieńczony urną. Lico postumentu zawiera napis
„Adam Krzyżanowski Urodzony d. 15 Gr. 1765 r. Umarł
28 Lu. 1848 r.” Postać niewiasty i cały pomnik są klasycystyczne. Ponad rzeźbioną niszą widnieje herb Świnka
w labrach sztandarowych i klejnoty królewskiej korony.
Niestety, krzyż, który wieńczył całą tę śliczną nekropolię
jest dziś ułamany i wsparty o bazę pomnika. Tylna ściana
grobowca posiada tekst:
D.O.M.
Adama i Heleny Małżonków
Krzyżanowskich
Wy to drogie Cienie coście Ocierali Łzy moje,
pielęgnowaliście Rodzicielskiemi pieszczotami,
od Kolebki przyjmcie ten mały dowód,
wdzięczności który mam być niemym świadkiem
rozpaczy nieutulonej wnuki
z Krzyżanowskich Aniela Śmiechowska
W prawym rogu podpisał się artysta z Drezna:
Sculpt. A. Draluc Dresdenis.
Według metryk w kościoła w Bukownie żona Adama,
Helena z Majeranowskich Krzyżanowska, urodziła się
w 1773 r., a zmarła 11 lipca 1838 r. Jej rodzicami byli
Wojciech i Apolonia.
Adam i Helena Krzyżanowscy mieli sześcioro
dzieci.


Artykuł jest przedrukiem z czasopisma „Ave” nr 14(41) 1994.

Grobowiec Adam Krzyżanowskiego – cmentarz w Bukownie

HISTORIA

Wuj Fryderyka Chopina i Dionizego Czachowskiego
Adam Krzyżanowski z Czarnocina1

69

HISTORIA

70

arteria – Rocznik Katedry Sztuki

Józef zmarł 11 marca w Błotnicy. Erazm urodził się
1788 r. Teofila zawarła związek małżeński 15 października
1820 r. z Kajetanem Hipolitem Ostrowskim, urodzonym
ok. 1789 r. Małżonkowie ci ochrzcili dnia 28 października
1823 r. syna Hipolita Edwarda. Chrzestnymi byli Adam
Krzyżanowski i jego siostra, a matka Dionizego, Joanna
Czachowska.
Następcą ojca, dziedzicem Czarnocina Adam Tomasz
(urodzony w Brudzewie 1791 r., zmarły 19 lutego 1841 r.)
zaślubiony z Anną Grotowską, urodzoną w 1801 r. i zmarłą
17 sierpnia 1835 r. Ślub odbył się 8 sierpnia 1819 r. w Bukównie. Anna o Adam mieli dwóch synów – bliźniaków:
Filipa Urbana i Erazma Jerzego (zmarłego 26 X 1942). Mieli
też córkę Anielę Teklę, urodzona 1 VIII 1823 r. w Błotnicy
, która poślubiła 26 stycznia 1842 r. w Bukównie Wincentego Chlewickiego (ur. 1807) i powtórnie wyszła za mąż
24 listopada 1847 r. za Józefa Śmiechowskiego.
Właśnie ANIELA TEKLA ŚMIECHOWSKA („wnuka”)
jest fundatorką wyżej opisanego pomnika Adama i Heleny
z Majeranowskich Krzyżanowskich.
Kolejnym synem Adama i Heleny był Erazm, dziedzic
Dęby i Młodyń, urodzony w 1793 r. w Brudzewie, zmarły
Grobowiec Adam Krzyżanowskiego – cmentarz w Bu15 lutego 1835 r. Erazm poślubił 28 listopada 1827 r. w Bukownie (fragment).
kównie wdowę Rozalię z Popielów Chlewicką (ur. 1794, zm.
25 VI 1857 r. Brzezie), córkę Józefa Popiel i Józefy z Kochanowskich, dziedziców wsi Młodynie.
Erazm i Rozalia Krzyżanowscy mieli córki Pryskę Helenę (ur. 6 II 1829) i Paulinę Petronelę (ur.
31 V 1831 r., zm. 21 III 1833) oraz synów Aleksego Czesława (ur. 17 VII 1832 r., zm. 29 V 1842 r.
Radom) i Grzegorza Nicefora Józefa (ur. 22 III 1830, zm. 6 VIII 1833). Świadkiem chrztu Aleksego
Czesława był Józef Sienkiewicz, dziedzic Grotek (1832), ojciec pisarza Henryka Sienkiewicza.
Ostatnim znanym synem Adam i Heleny był Ignacy, dziedzic dóbr Mniszkowa i następnie Czarnocina. Urodził się w 1804 r. i był ożeniony z Antoniną z Grudzińskich. Małżeństwo to miało syna
Józefa Marka Stanisława, urodzonego 24 kwietnia 1828 r. współdziedzica Gortatowic oraz dwie
córki, Nepomucenę Helenę (ur. 16 V 1826 r.) i Salomeę (ur. 1833, zm. 10 VII 1838).
Do rodziny Krzyżanowski należała Maria Ludwika Helena (1867-1937), pianistka i kompozytorka,
urodzona w Courbevoie koło Paryża. W Polsce była znana pod imieniem Haliny. Po koncertach
paryskich była występowała w Warszawie, Krakowie i innych miastach Polski, zyskując owacyjne
przyjęcie i życzliwą krytykę prasy. Wyrazem wysokiej oceny talentu i zasług Krzyżanowskiej było
nadanie jej w r. 1896 odznaczenia L`Officer d`Academie de France. Zmarła 18 I 1937 r. w Rennes.
Także z tej rodziny Krzyżanowskich pochodził Ignacy Krzyżanowski (1826-1905), słynny pianista
i kompozytor. Za radą podziwiającego jego grę F. Liszta udał się Ignacy w 1843 r. do Paryża, gdzie
studiował u H. Coleta. Korzystał także z rad kuzyna Chopina, za którego namową wyjechał w 1848 r.
na koncerty do Londynu. Z tego czasu zachował się krótki liścik Chopina do Ignacego Krzyżanowskiego, datowany w Londynie (6 VII 1848): „Niech Ci Pan Bóg pomaga w Twej pracy. Chopin”. Właśnie
jesteśmy na etapie ustalania stopnia pokrewieństwa obu muzyków: Fryderyka Chopina i Ignacego
Krzyżanowskiego. Możliwe, że wkrótce to wyjaśnimy.
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biogramach Kazimierza Pułaskiego wciąż znajdujemy mylne daty jego urodzenia. Przykładowo przytaczamy niektóre z nich. Prawnuk Antoniego Pułaskiego, Kazimierz Ferdynand
Pułaski (1846-1926), znany historyk i genealog, podaje, że Kazimierz Pułaski urodził się
4 marca 1747 w Winiarach. Tę samą datę podaje, zapewne za tymże autorem, Władysław Konopczyński. Natomiast Wacław Szczygielski, w swych rzetelnych biogramach Pułaskich twierdzi,
iż Kazimierz urodził się 4 marca 1746 r., nie rozpoznając miejsca narodzin.
Prawdziwą datę i miejsce urodzenia Kazimierza Pułaskiego, 6 marca 1745 r. w Warszawie,
wymienił Władysław Rudziński, w liście do Redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Data ta jednak
pochodzi z metryk dopełnienia ceremonii chrztu Kazimierza (oznaczonych tu numerami III i IV),
a nie z rzeczywistej metryki chrztu, którą dopiero w sierpniu 1995 r. odnalazł autor niniejszego
artykułu.
Wszystkie cztery odnalezione metryki są przechowywane w Archiwum Parafii Św. Krzyża
w Warszawie.
I. Tekst metryki chrztu Kazimierza Pułaskiego (tekst z raptularza)
(Die) 6. Ego idem ut supra. Baptisavi domi(ni) ob debilitatis causam
sine caeremoniis infantem ex legitimis
parentibus natum scilicet magnifico
d(omi)no Josepho Palaski et Marian(n)a
eiusdem coniuge capitaneus Marocensis. N(omin)a infantis Casimirus Victor
et Watclaus.
II. Tekst metryki chrztu Kazimierza Pułaskiego (tekst z czystopisu)
(Die) 6. Ego idem baptisavi domi(ni) sine caeremoniis ob debilitatem Casimirum filium m(agnifici) d(omini)
Josephi Palaski capitanei Varecensis et Mariannae
legit(imorum) coniug(um).
Na marginesie lewym widnieje duża litera: „P”, skrót
od nazwiska Pułaski.
Metryka I została spisana natychmiast po udzieleniu chrztu. Była szybkim zapisem, po wykonaniu
Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, t. l, Brody 1911, s. 165.
Kazimierz Pułaski, Kraków 1931, s. 7.

Pułaski Kazimierz h. Ślepowron (1746-1779), Polski słownik biograficzny, t. 29, Wrocław 1986, s. 386 (dalej cyt. PSB).

Faktyczny rok urodzenia Kazimierza Pułaskiego, „Tygodnik Powszechny”, l II 1987, nr 5, s. 5. Autor błędnie nazywa
Księgę chrztów, księgą urodzin i uznaje znalezioną metrykę uzupełnienia ceremonii chrztu za metrykę chrztu, co jest też
znaczącym błędem.

Odszukano wówczas, niezależnie od poprzednich informacji, wszystkie cztery metryki Kazimierza Pułaskiego, S. Makarewicz, Kazimierz Pułaski urodził się w Warszawie, „Ave” (pismo diecezji radomskiej), 1995 nr 40 (119), s. 13 i 14; tenże,
Warszawski dom rodziny Pułaskich, „Ave”, 1995 nr 53, s. 13; tenże, Pułascy h. Ślepowron z ulicy Nowy Świat w Warszawie,
„Ave”, 1996 nr 3, s. 13.

Liber baptisatorum ab a. 1741 d. 22 Janufarii] ad a. 1751 d. Julii inductive, k. 28, strona lewa.

Liber baptisatorum 1721 - 1750, k. 143.
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czynności liturgicznej. Jest to więc pierwszy dokument narodzonego Kazimierza. W metryce II,
która powinna być powtórzeniem metryki I, skoro jest czystopisem, istnieją pewne opuszczenia.
I tak brak słów ut supra odwołujących się do wyżej wymienionego szafarza, którym był Krzysztof
Faltz, kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, przybyłych do Warszawy
w 1626 roku. Obydwie metryki mówią, że chrzest odbył się w domu Pułaskich, a nie np. w pałacu
Czartoryskich, od których był uzależniony Józef Pułaski. Pułascy mieli swój dom na ulicy Nowy
Świat, róg Wareckiej.
Bardzo ważne są słowa zawarte w obu metrykach, ob debilitatis causam (I) i ob debilitatem (II),
które mówią, że narodzone dziecię było chore. Trudno wyobrazić sobie, aby Józef Pułaski, żarliwy
katolik10, nie ochrzcił dziecka natychmiast, gdy przy połogu już ono niedomagało. Analiza innych
metryk zapisanych w tej samej księdze wykazuje, iż w przypadku, gdy dziecko było chrzczone
w dniu jego urodzenia, daty urodzin nie wpisywano. Datę urodzenia wpisywano dopiero przy
zaistniałej różnicy dnia urodzenia i dnia chrztu.
Obie metryki stwierdzają, że chrztu udzielono bez ceremonii liturgicznych. Stwierdzenie to jest
ważne, gdyż dawało prawo uroczystego uzupełnienia ceremonii chrztu, która nastąpiła tu osiem
dni później (por. metryki III i IV).
Metryka I zawiera błąd w określeniu capitaneus Marocensis, które metryka II zamienia na właściwe capitaneus Varecensis. Błąd spowodował zapewne szafarz chrztu, cudzoziemiec Krzysztof Faltz,
słabo znający nazwy starostw mazowieckich. Metrykę II przepisywał już skryba kancelaryjny znający
warunki polskie. Trzeba podkreślić, że tylko metryka I wymienia trzy imiona ochrzczonego: Kazimierz,
Wiktor i Wacław. Zdaje się, że ze względu na niepewność przepisującego co do właściwego zapisu
pierwotnego (I), metryka II wymienia tylko imię Kazimierz, jako pierwsze w szyku i pewne.
Osobną grupę, jakby drugorzędną, stanowią metryki III i IV, dotyczące uroczystego dopełnienia
ceremonii chrztu. Są to jednak metryki ważne,
mówiące o randze społecznej rodziny Pułaskich. Oto teksty tych metryk.
III. Metryka dopełnienia ceremonii chrztu
Kazimierza i Franciszka Pułaskich
(tekst z raptularza)11
Martius 1745. (Die) 14. Ego Christophorus
Faltz S. C.M. supplevi caeremonias supra infantem legitimorum parentum ill(ustr)is m(agnifici)
d(omin)i Josephi Pałaski capitanei Varecensis
et Marian(n)ae eiusdem coniugis, a me die 6.
huius baptisatumx
Literka „x” oznacza konieczność odczytania tekstu dopisanego na marginesie lewym:
N(omin)e Casimirum, Michaelem, Władislaum,
Victorem.
Dalej następuje tekst: Testes in caeremoniis
fuere: illustris m(agnifici) Stanislaus Poniatowski
palatinus Masoviensis, cum ill(ustrim)a ducissa
de Sieniawske Czartoryska palatina Russiae,
item ill(ustri)m(us) Casimir(us) Rudzinski
castelan(us) Cernensis cum ill(ustri)ma Eleonora
ducissa Czartoryska procancellaria M. D. L. et
caeteri.
Bezpośrednio po tym zapisie następuje
tekst metryki uzupełnienia ceremonii chrztu
Franciszka Pułaskiego, brata rodzonego Kazimierza. Oto ten tekst: Ego idem ut supra eodem
tempore supplevi caeremonias supra infantem
Rocznik Archidiecezji Warszawskiej 1990, Warszawa 1993, s. 458.
W. Szczygielski, Pułaski Kazimierz, s. 381.
10
Tamże, s. 383.
11
Liber baptisatorum ab a. 1741 d. 22 Janu[arii] ad a. 1751 d. Julii inductive, k. 29, strona lewa.
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IV. Tekst metryki uzupełnienia ceremonii chrztu Kazimierza i Franciszka Pułaskich (tekst z czystopisu)12
(Dies) 14. Ego Christophoms Faltz SCM
supplevi caeremonias baptismi super Casimirum Michaelem Vladislaum Yictorem
6 huius a me.
Dalej tekst przechodzi na stronę następną. Stronę tę rozpoczyna stale oznaczenie
stron, zapisem roku i miesiąca, tu: Annus
1745 Martius. Nad literą a, w słowie Martius, widnieje zapewne później dodany
numer karty 144.
Pod tytulaturą strony kontynuowany
jest tekst metryki ze strony poprzedniej,
który brzmi: baptisatum filium m(agnifici)
d(omini) Josephi Palaski capitanei Varecensis et Mariannae legit(imorum) coniug(um).
Patrini fuere illustrisimus d(ominus) Stanislaus Poniatowski palatinus Masoviensis,
ill(ustri)ma ducissa Czartoryska palat(ina)
Russiae m(agnificus) d(ominus) Casimirus Rudzinski castellanus Cernensis et
ill(ustri)ma Eleonora ducissa Czartoryska
procancellaria M.D.Lituaniae.
Na marginesie lewym, przy wyrazie
Josephi widnieje podkreślona litera „P”, od
nazwiska Pułaski, zamieszczona dla szybkiego odszukania metryki. Taką technikę
zapisu stosowała kancelaria parafii świętokrzyskiej w księgach czystopisów wobec
wszystkich metryk. Równolegle do metryki
z raptularza (III), także i w metryce (IV),
zapis metryki o uzupełnieniu ceremonii
chrztu Franciszka jest umieszczony bezpośrednio pod metryką uzupełnienia ceremo
nii chrztu Kazimierza. Oto ten tekst:
(Dies) 14. Ego idem supplevi caeremonias baptismi super Franciscum Petrum Augustum Stanislaum filium eorundemparentum utsupra baptisatum ante aliquot menses
in eccl(esia) paroch(iali) Grabonensi. Patrini
fuere ill(ustrisim)us Augustus Alexander dux
Czartoryski palatinus Russiae, ill(u)s(trisi)mus
dux Michael Czartoryski procancellarius M.D.L., ill(ustri)s(i)ma Constantia Poniatowska palatina
Masoviensis et m(agnifica) d(omi)na Maria Antonia Rudzinska castellana Cernensis.
Metryka III ma swój nieautentyczny „duplikat”, który jest „metryką” pisaną z pamięci w Warce, po
dwudziestu latach. Metryka znajduje się w spisie utworzonym przez ks. Grzegorza Zambrzyckiego
i wymienia członków rodziny Pułaskich, tworząc osobliwy poczet kolejnych „metryk”, odtwarza-

12

Liber baptisatorum 1721-1750, k. 143 i 144.
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eorundem ut supra parentum, ante aliąuot circiter menses in ecclesia parochiali Graboviensi baptizatum. N(omi)ne Franciscum, Petrum, Augustum, Stanislaum. Testes in ceremoniis fuere ill(ustri)m(us)
Augustus Alexander dux Czartoryski palatinus Russiae cum ill(ust)ra Maria Antonia Rudzińska castellana Ciernensi. Item ill(ustri)m(us) Michaeldux Czartoryski procancellarius M.D.L. cum ill(ustri)ma
Constantia de Czartoryskie Poniatowska palatina Mazowiae et caeteri.
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nych z pamięci. „Źródło” to jest pełne oczywistych błędów. Źle ocenione przez badaczy stworzyło
wiele nieporozumień13.
Metryki III i IV stwierdzają, iż uroczyste dopełnienie ceremonii chrztu dwu braci: Kazimierza i starszego Franciszka Pułaskich, miało miejsce 14 marca 1745 r. w kościele Św. Krzyża w Warszawie.
Metryki uzupełnienia chrztu podają wszystkie cztery imiona ochrzczonego Kazimierza, a także
jego brata Franciszka. Jest to dla badaczy wartość oczywista. Wielość nadawania imion na chrzcie
była starym zwyczajem wysoko urodzonych. Możliwe, że dopiero 14 marca zostały ostatecznie
ustalone imiona dzieci. Imię Kazimierz występuje jako pierwsze i podstawowe we wszystkich
czterech metrykach. Metryka I wymienia imiona: Kazimierz, Wiktor i Wacław, lecz dwa ostatnie
imiona są jakby niepewnie dopisane. Możliwe, że szafarz chrztu, obcokrajowiec, miał kłopoty
z zapisem imion. Metryka III wymienia już cztery imiona dziecięcia: Kazimierz, Michał, Władysław,
Wiktor, zapewne już zgodnie ustalone z rodzicami i chrzestnymi. Metryka IV imiona te wiernie
powtarza. Te cztery imiona należy uznać za obowiązujące.
Rodzice ochrzczonego Kazimierza to oczywiście Józef Pułaski, palestrant, starosta warecki, pisarz
skarbowy Trybunału radomskiego i pisarz nadworny koronny, poseł na sejmy, marszałek związkowy
konfederacji barskiej14 oraz jego żona Marianna z Zielińskich Pułaska15.
Metryki III i IV przynoszą również rzetelną informację o imionach Franciszka Pułaskiego, brata
Kazimierza. Franciszek miał także cztery imiona: Franciszek, Piotr, August i Stanisław. Dotychczasowa
literatura znała tylko jedno jego imię: Franciszek Ksawery16. Ponadto metryki informują, że Franci
szek urodził się w Grabowie kilka miesięcy, najwyżej dziewięć, przed 14 marca 1745 r. Franciszek
urodził się więc w 1744 r., a nie jak się twierdzi w 174317.
Świadkami uroczystości dopełnienia ceremonii chrztu były znakomicie dobrane, wpływowe
małżeństwa:
1. Stanisław Poniatowski (1676-1762), wojewoda mazowiecki od 1731 r., ojciec przyszłego króla
Stanisława Augusta i druga jego żona księżna Konstancja Czartoryska, matka króla Stanisława Augusta (ok. 1696-1759)18;
2. Książę August Aleksander Czartoryski (1697-1782), wojewoda ruski od 1731 r., i jego żona Maria
Zofia Sieniawska (1698-1771)19;
3. Książę Fryderyk Michał Czartoryski (1696-1775), podkanclerzy litewski od 1724 r. oraz kanclerz
wielki litewski od 1752 r. i jego żona Eleonora Monika Waldsteinówna (1712-1795)20;
4. Kazimierz Rudziński (ok. 1676-1759), kasztelan Czerski, następnie wojewoda mazowiecki, od maja
1744 r. marszałek Trybunału radomskiego (skarbowego) i jego żona Maria Antonia z Nowosielskich
(1753)21.
Tak więc powinniśmy przyjąć, iż Kazimierz Pułaski urodził się w Warszawie dnia 6 marca 1745 r.
Odnalezienie powyższych czterech metryk chrztu i uzupełnienia ceremonii chrzcielnych weryfikuje wiele zasadniczych informacji o Kazimierzu Pułaskim, legendarnym bohaterze dwojga narodów
– Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Archiwum Parafii św. Mikołaja w Warce, Księga chrztów 1765 r., karta z metryką (autentyczną) z 15 sierpnia 1765 r., po
której następuje trzystronicowa lista zatytułowana: Illustrissimae Domus et Familiae Illustris MD Josephi et Mariannae de
Zielińskie Puławskich Coniugum: Yarace Świdnice Stromece Nowosielce Radonice Sapohovie Wietrace Brzozovie Szyszkovie
ut. Capitaneorum hisce in schaedis Per Perillustrem Rvdum Dnum G. Zambrzycki Curatum Ecclesiae Varace Colecta et
Conscripta ab Anno 1738. D. 7 Maii.; Por. W. Szczygielski, dz. cyt., s. 386.
14
W. Szczygielski, Pułaski Kazimierz, s. 380-386.
15
Tamże, s. 385.
16
W. Szczygielski, Pułaski Franciszek Ksawery (1743-1769), PSB, t. 29, Wrocław 1986, s. 371.
17
Tamże.
18
W., Dworzaczek, Genealogia. Tablice, Warszawa 1959, tabl. 159.
19
Tamże, tabl. 181 i 182.
20
Tamże.
21
W. Majewski, W. Rudziński, Rudziński (Rudzieński) Kazimierz h. Prus III (ok. 1676-1759), PSB, t. 33, Wrocław 1991,
s. 21 i 26.
13
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Małgorzata
STRZELEC

P

racownia malarska przygotowuje studentów do samodzielnej pracy twórczej i artystycznych
wypowiedzi, w oparciu o tradycyjny warsztat, z uwzględnieniem nowych technologii.
Powtarzające się od lat, a niewyczerpane tematy martwych natur, pejzaży, portretów i aktów
są podstawą do kształtowania świadomości artystycznej, która pomaga studentom wypowiadać się
również w innych dziedzinach: multimediach, grafice cyfrowej i projektowaniu.
Realizacje zadań w pracowni malarskiej dają możliwości rozwijania cech indywidualnych
w procesie tworzenia; rozwój wyobraźni i myślenia twórczego.
Na pierwszych latach, studia martwej natury, poprzedzone szkicami kompozycyjnymi, mają
rozbudzić wrażliwość na kolor i formę, wyrobić zmysł obserwacyjny i umiejętność przełożenia
przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę.
Program na dalszych etapach studiów, prowadzony
jest pod kątem poszukiwania własnego języka plastycznego, interpretację koloru, formy i przestrzeni;
posługiwanie się środkami malarskimi zgodnymi
z artystycznym temperamentem twórcy.
Malarskie studia w oparciu o klasyczny warsztat
techniki temperowej, akwarelowej i przede wszystkim
olejnej (z możliwością wielokrotnego, laserunkowego
nakładania farby), choć w powszechnym użyciu są
także farby akrylowe, nie tylko nie hamują artystycznego rozwoju studenta, ale dają mu możliwość wyboru
takich środków malarskich, które najlepiej przystają do
rytmu jego pracy i sposobu wypowiadania się.
Program pracowni malarskiej, oprócz studiów
z natury i szkiców, obejmuje analizę dzieł sztuki europejskiej, dyskusje, zwiedzanie wystaw, oraz kształtowanie zdolności manualnych i rozwijanie umiejętności
warsztatowych.
Trwanie pracowni malarskiej w niezmiennej strukturze, a jednocześnie poszukującej nowych środków
wyrazu, własnych języków wypowiedzi plastycznej,
oryginalnej formy, jest potwierdzeniem potrzeby tworzenia w tej dziedzinie sztuki, oraz atrakcyjności tego
tradycyjnego medium, jakim pozostaje we współczesnym świecie malarstwo sztalugowe.
Obraz Justyny Kiełbasy zrealizowany w pracowni.

Autorka, dr hab., pracownik Katedry Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki Politechniki
Radomskiej.
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Mariusz
DAŃSKI
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Internet – technologia na rzecz sztuki

iedy spoglądam na prezentowane za pomocą internetu portfolia artystów w zdecydowanej
większości przypadków, odnoszę wrażenie, że czas – przynajmniej jeśli chodzi o stronę technologiczną poszczególnych witryn – zatrzymał się w miejscu. Wciąż te same skrypty, bardzo
podobne rozwiązania graficzne i pliki, które nie są w stanie pokazać pełni bogactwa kolorystycznego
poszczególnych prac. Nasuwa się pytanie – dlaczego?
O ile sprawa dotyczy wyłącznie stron prywatnych, zdaje się to być w jakiś sposób uzasadnione.
Cóż, nie od każdego użytkownika internetu można wymagać znajomości zaawansowanych technologii internetowych. To, co jednak dziwi mnie najbardziej, to niezrozumiała wręcz niechęci osób
odpowiedzialnych za promocję muzeów czy galerii do prezentowania twórczości poszczególnych
artystów na odpowiednim poziomie zarówno jakościowym jak i technologicznym.
W internecie nadal brak zdjęć, które charakteryzowałyby się dużą rozdzielczością, a co za tym
idzie, przedstawiałyby odbiorcy pełnię formy graficznej (lub malarskiej) poszczególnych prac. Odnoszę wrażenie, że współcześni artyści na tyle „zachłysnęli się” samą możliwością prezentowania
swoich prac za pomocą medium jakim jest internet, iż nawet, jeśli ich prace są maleńkie, słabej
jakości i czasami z przekłamaną gamą kolorystyczną – godzą się na taką prezentację. Kto wie, być
może uważają nawet, że cel uświęca środki. Ale czy zawsze?
Do niedawna prezentacja zdjęć charakteryzujących się wysoką rozdzielczością, a więc dająca
możliwość wręcz „namacalnego” odbioru pracy – była utrudniona. Przede wszystkim ograniczała się
do prezentowania dużego, bardzo skompresowanego materiału, co w wielu przypadkach uniemożliwiało prezentację prac na odpowiednim poziomie wizualnym. Zwłaszcza, że najbardziej popularny
format zapisu obrazów, czyli JPEG, często w wyniku zastosowanej kompresji stratnej, powodował
pojawianie się artefaktów (zniekształceń obrazu w kształcie kwadratów), które dodatkowo zakłócały
właściwy odbiór poszczególnych ilustracji.
Odpowiedzią na te problemy stało się pojawienie nowoczesnych technologii m.in. Adobe ZoomView, ZOOMImage (komercyjne) oraz Zoomify (w wersji bazowej bezpłatna).
Technologia Zoomify umożliwia prezentację grafik wysokiej rozdzielczości zarówno dwu- jak
i trójwymiarowych, bez konieczności instalowania dodatkowych plug-inów po stronie użytkownika. Aktualnie jest ona najczęściej wykorzystywana na potrzeby prezentacji naukowych, np. zdjęć
mikroskopowych i satelitarnych (Zumi, GoogleMaps) oraz map cyfrowych. Można ją stosować do
przedstawiania praktycznie każdego rodzaju zdigitalizowanych materiałów, za pomocą formatów
rastrowych, zapisanych w bardzo wysokiej rozdzielczości (JPG, GIF, BMP, PSD, TIFF, PCT, FPX, PNG
i SGI), o niewyobrażalnej wręcz wielkości poszczególnych plików rzędu kilku gigabajtów danych
(przy dużych projektach) z wykorzystaniem łączy o relatywnie małej przepustowości po stronie oglądającego (odbiorcy)
– rzędu 128kb/s.
Podstawowe cechy technologii:
• sprawnie działająca interaktywność podczas prezentacji
bitmap w najwyższych rozdzielczościach w przeglądarce
internetowej (zbliżanie, oddalanie, obracanie w czasie
rzeczywistym, wyszukiwanie wybranych obiektów na
bitmapie);
• publikowanie w internecie zdjęć o niespotykanej dotąd
jakości;
• możliwość umieszczania plików w różnych popularnych
formatach (jpg, tiff, png) o wysokiej rozdzielczości;
• tworzenie prezentacji panoramicznych interesujących Przykładowa grafika ilustrująca technologię
Zoomify
obiektów;
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Autor, dr, pracownik Katedry Mediów Cyfrowych i Fotografii Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
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• możliwość nanoszenia na bitmapę punktów aktywnych oraz adnotacji;
• zastosowanie czytelnego interfejsu dla użytkownika ułatwiającego nawigację po plikach.
Aplikacje pozwalające na wykorzystywanie tej technologii umożliwiają jenocześnie obróbkę
graficzną obrazów oraz ich konwersję, a także publikację i równoczesne ich przeglądanie za pomocą internetu.
Poszczególne programy wykorzystujące technologię Zoomify wykorzystują takie same metody
przetwarzania danych (różnią się między sobą wyłącznie dodatkowymi funkcjami dostosowanymi
do zróżnicowanych potrzeb użytkowników). Wszystkie aplikacje do obróbki używają specjalnego
enkodera obrazu, którego zadaniem jest generowanie wielu kopii przetwarzanego pliku graficznego o zróżnicowanych rozdzielczościach, tak, aby plik źródłowy miał oryginalną rozdzielczość,
a najmniejszy plik był jego miniaturą (z ang. thumbnail). Przygotowany w ten sposób materiał jest
dzielony (w trybie mozaikowania) na wiele elementów (tzw. tiles), które są zorganizowane w strukturę piramidy począwszy od miniatury poprzez kolejne elementy, aż do najwyższej rozdzielczości,
a następnie po zindeksowaniu zostają umieszczone w specjalnym katalogu jako pojedyncze pliki
JPEG lub jako jeden plik (w przypadku wersji tzw. One-File). Powoduje to, że czas oczekiwania na
wczytanie kolejnego fragmentu obrazu ograniczony zostaje do minimum. Efekt ten uzyskany jest
m.in. poprzez wykorzystanie zaawansowanych metod zarządzania pamięcią podręczną.
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż zastosowana tu technologia tzw. „image streamingu” pozwala na udostępnienie i wyświetlenie wyłącznie wybranego fragmentu obrazu o odpowiedniej rozdzielczości, co znacznie zwiększa szybkość pracy serwera i samej aplikacji. Odbiorca
czeka tylko na wyświetlenie wybranego fragmentu obrazu. Nie ma więc potrzeby pobierania poprzez
aplikację całego obrazu.
Przeglądarka wykorzystująca technologie Zoomify w momencie eksplorowania tak zorganizowanego katalogu, lokalizuje poszczególne pliki i je dekompresuje, po czym udostępnia je i wyświetla
wybrany przez użytkownika fragment całości. Pozwala to na stosunkowo szybkie prezentowanie
wybranego fragmentu obrazu, umożliwiając (dzięki zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania)
jednocześnie jego swobodne skalowanie, a nawet obracanie.
Technologia ta jest wykorzystywane zarówno przez oprogramowanie komercyjne jak i tzw. open
source’owe. Jeśli chodzi o wersje komercyjne warto tu wspomnieć o programie Adobe® Photoshop,
który w wersji CS4 pozwala na „zautomatyzowane” prezentowanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, poprzez wyeksportowanie plików jednocześnie w technologii Zoomify oraz shockwave.
Po wybraniu funkcji Plik/Eksportuj/Zoomify, należy określić opcje eksportu:
• Szablon (ustawienia tła i nawigacji dla obrazu wyświetlanego w przeglądarce).
• Położenie wyjściowe (opisuje nazwę i położenie pliku graficznego).
• Opcje układania obrazu (określa jakość obrazu, wielkość, stopień kompresji).
• Opcje przeglądarki (pozwala na zdefiniowanie szerokości i wysokości pikseli obrazu podstawowego wyświetlanego w przeglądarce odbiorcy).
Kolejnym etapem jest wysłanie tak opracowanego materiału (pliki HTML i grafiki) na dedykowany
serwer internetowy.
Jak można zaobserwować na przedstawionym przeze mnie powyżej przykładzie, nie są to czynności specjalnie skomplikowane. Wystarczy podstawowa znajomość programu Adobe® Photoshop
oraz umiejętność umieszczenia plików na serwerze (np. za pomocą programów FTP), aby można
było cieszyć się prezentacją własnych prac w bardzo dobrej jakości.
Opisany przeze mnie sposób publikowania prac za pomocą sieci WWW jest tylko jednym
z wielu.
Pozostaje mieć nadzieją, że już wkrótce (niekoniecznie pod wpływem tego artykułu) pojawią się
w sieci strony z prezentacjami prac, które będzie można oglądać z poczuciem, że to co widzimy,
choć w małej części oddaje prawdziwy charakter zaprezentowanego utworu plastycznego.
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Własność intelektualna w szkołach wyższych

P

rawo własności intelektualnej, obejmujące prawo własności przemysłowej oraz prawo autorskie
i prawa pokrewne, chroni pewne dobra nieposiadające postaci materialnej, stanowiące wynik
twórczości artystycznej, naukowej i wynalazczej. Ochronie własności intelektualnej (WI ) służą
normy zawarte w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. Wszystkie prawa własności
intelektualnej łączy to, że dają uprawnionemu podmiotowi możliwość zakazania innym podmiotom
wykonywania pewnych czynności związanych zazwyczaj z gospodarczą eksploatacją dóbr będących
przedmiotem ochrony. Prawa te są ukształtowane jako prawa podmiotowe, bezwzględnie chroniące
interesy osobiste i majątkowe ich twórcy. Natomiast ochrona przedmiotów własności przemysłowej
wymaga zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP oraz wydania przez ten organ decyzji w sprawie
udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw z rejestracji. Zakres tej ochrony jest w istotny sposób ograniczony, obejmuje wyłącznie obszar Polski, a do ewentualnego jej rozszerzenia potrzeba
zgłoszeń w urzędach patentowych krajów, w których mają taką ochronę.
Idea gospodarczej eksploatacji twórczości akademickiej wydaje się obecna w życiu uczelni
wyższych niemal od zarania. Również współcześnie uzupełniają one swe budżety, komercjalizując
wyniki prowadzonych badań. Powstaje w związku z tym problem sposobu ochrony akademickiej
twórczości intelektualnej. Pojawiają się bowiem problemy, jakimi są interesy podmiotów będących
w posiadaniu praw do wytworów intelektu i interesy uczelni, która jako pracodawca jest uprawniona do korzystania z utworów jej pracowników i studentów. Ponieważ utworem w rozumieniu
prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony
w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania, istotnym jest
oddzielenie utworów, które mogą interesować uczelnię od takich, których zgłaszanie uczelni po
to aby mogła nabyć do nich prawa nie znajdowałoby żadnego uzasadnienia, albo też w sposób
nadmierny ograniczałoby swobodę pracowników. Na uczelni powstaje szereg utworów objętych
ochroną prawno-autorską. Wśród nich wymienić można programy komputerowe, materiały e-learningowe, dzienniki prac badawczych, utwory naukowe, monografie naukowe, rozdziały w publikacjach.
Również znaczna część dóbr intelektualnych wytworzonych przez pracowników uczelni posiada
zdolność patentową i może być chroniona prawem własności przemysłowej. Trzeba pamiętać,
że dochody pochodzące z komercjalizacji dóbr naukowych stanowią istotna część dochodu świata
nauki, a autorzy innowacji poza prestiżem i uznaniem zyskali także status ludzi zamożnych. Na
kanwie powyższych rozważań wydaje się słusznym wniosek, iż celem działań z zakresu promocji
i komercjalizacji własności intelektualnej jest otwarcie uczelni na współpracę z gospodarką poprzez transfer wiedzy i technologii. Skutkować to będzie sprawniejszą eksploatacją przedmiotów
WI powstających w uczelni, zwiększając tym samym dochody uczelni, twórców jak i przynosząc
wymierne zyski w zakresie innowacji.
*
ednak jeśli chodzi o ochronę dóbr chronionych przez prawo autorskie to istnieje także pewien
konflikt polegający na tym, iż ochrona prawna dyplomowych prac studentów ma podwójny
charakter. Powoduje to ograniczoną możliwość dysponowania twórczymi wytworami intelektu.
Prace dyplomowe są dokumentem przebiegu studiów, sprawdzianem umiejętności, wiedzy, jak
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M. Łazewski, M. Gołębiewski, Własność intelektualna, Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, Warszawa 2006,
s. 7.

P. Stec, Uczelnia wyższa jako podmiot praw na dobrach niematerialnych, PiP, 1/2008, s. 46.

Przewodnik zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w UJ oraz Zasady tworzenia spółek spin–off w UJ CITTRU, 2007.

A. Szewc, UŚ w Katowicach, Efektywne wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych-regulacje i praktyka,
2007.

Przewodnik…, op. cit.
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W razie podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego znajdującego się w miejscu
publicznie dostępnym, właściciel jest obowiązany złożyć twórcy utworu lub jego bliskim ofertę sprzedaży, jeżeli porozumienie się z nim, celem złożenia oferty, jest możliwe. Górną granicę ceny określa wartość materiałów. Jeżeli sprzedaż
nie jest możliwa, właściciel jest obowiązany umożliwić twórcy sporządzenie kopii bądź – zależnie od rodzaju utworu
– stosownej dokumentacji.
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również dokumentem poświadczającym dorobek dydaktyczny. W tym charakterze prace dyplomowe są własnością szkoły i podlegają reżimowi prawnemu wynikającemu z przepisów ustawy
o szkolnictwie wyższym. Pracami tymi szkoła może dysponować w ramach czynności zwykłego
zarządu. Najczęściej pojęcie „zarząd” pojmowane jest jako ogół działań podejmowanych przez
podmiot w określonym celu. Na zarząd składają się więc poszczególne zachowania, czynności
podejmowane przez upoważnione do tego podmioty. Zarząd obejmuje podejmowanie decyzji
i dokonywanie wszelkiego rodzaju czynności dotyczących przedmiotu wspólnego prawa, koniecznych zarówno w toku normalnej eksploatacji tego przedmiotu, jak i w sytuacjach nietypowych.
W doktrynie podkreśla się, że nie jest możliwe sformułowanie ścisłych kryteriów pozwalających
na ustalenie czy dana czynność przekracza zakres zwykłego zarządu. Ocena powinna być bowiem dokonywana ad casum, przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy, a zwłaszcza
– rodzaju rzeczy. Wskazane wyżej prace są jednocześnie własnością twórców, czyli studentów
i w tym charakterze podlegają reżimowi prawa autorskiego. Zarówno prawa majątkowe jak i osobiste
przysługują studentom. Dotyczy to zarówno sytuacji kiedy szkoła zapewniła studentowi materiały
do wytwarzania utworu jak i wtedy gdy student w całości wykonał prace z własnych materiałów.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której wartość materiałów dostarczonych przez szkołę jest większa od
wartości utworu i nakładu pracy studenta. Wtedy prawa do utworu pozostają przy szkole (art. 192,
193 i 47 k.c.). Zazwyczaj dąży się do sytuacji, w której szkoła nie jest współautorem dzieł, a promotor danej pracy służy swoją wiedzą i pomocą w ramach wykonywanych przez niego obowiązków
wynikających z ustawy o szkolnictwie wyższym. Może oczywiście mieć miejsce zdarzenie kiedy
student wraz ze swoim promotorem będzie dążył do stworzenia wspólnego dzieła, które będzie ich
utworem współautorskim, a prawa autorskie do utworu będą przysługiwały obu twórcom na zasadzie współtwórczości. Oczywiście na tyle, na ile stan faktyczny pozwoli ustalić wkłady autorskie,
należy bowiem pamiętać, że o tym jaką rolę i jaki wkład w utwór miały współpracujące przy nim
osoby ma wynikać ze stanu istniejącego, a nie z porozumienia między nimi. W momencie kiedy
szkoła chce utwór rozpowszechniać, darować, zniszczyć czy korzystać na innych polach eksploatacji
(przekraczać zakres zwykłego zarządu), a zatem wkroczyć w monopol autorski, pojawia się problem
jaki wyznaczają normy prawa autorskiego. Kolejny problem dotyczący prac studenckich wynika
z okoliczności, że w momencie zbycia utworu, utrwalonego na corpus mechanicum przestanie
on istnieć w dokumentacji uczelni. W związku z tym słusznym jest wykonanie dokumentacji jego
dotyczącej. W tych wypadkach (przekraczających zakres zwykłego zarządu) – zgodnie z prawem
autorskim i prawem cywilnym – należałoby przyjąć następujące zasady postępowania:
1) jeżeli utwór jest własnością szkoły:
a) w razie zamiaru sprzedaży szkoła powinna umożliwić studentowi (absolwentowi) prawo pierwokupu,
b) szkoła powinna wzywać studenta (absolwenta) do odbioru utworu w wypadku braku potrzeby
lub możliwości dalszego przechowywania dzieła przez szkołę (odbiór za zwrotem wartości
materiału dostarczonego przez szkołę),
c) w razie podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego studenta
lub absolwenta należałoby przyjąć zasady analogiczne jak w art. 32 ust. 2 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych,
d) w razie sprzedaży oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego, dokonanej za pośrednictwem
galerii lub innej instytucji zajmującej się zawodowo odsprzedażą oryginalnych egzemplarzy dzieł
plastycznych – należy respektować art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(wynagrodzenie – w wysokości 5% ceny – dla autora z tytułu droit de suite),
e) szkoła powinna zawsze respektować autorskie prawa osobiste studenta lub absolwenta,
f) w wypadku podejmowania decyzji przekraczających zakres zwykłego zarządu szkoła powinna
decydować, czy utwór ma być udokumentowany i w jakim stopniu. Koszty dokumentowania
powinny obciążać szkołę względnie nabywcę, a nie studenta lub absolwenta;
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2) jeżeli utwór (praca konkursowa lub dyplomowa) jest własnością studenta, a szkoła chce podjąć
działania przekraczające zakres zwykłego zarządu, wówczas działania te powinny być podejmowane za zgodą i w porozumieniu ze studentem (absolwentem) oraz przy zachowaniu przepisów
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych10.
Problem własności prac kursowych i dyplomowych powinien być skrupulatnie rozstrzygany
bezpośrednio po przyjęciu tych prac, a nie dopiero w okresie późniejszym. Ustalenia w tym zakresie powinny być czynione na bieżąco, zarówno wartościowo, jak i procentowo, aby w okresie
późniejszym w wypadku wzrostu wartości utworu można było rozliczyć ewentualny wkład jednej
i drugiej strony (w chwili przyjęcia dzieła przez szkołę)11.
Ustawa o prawie autorskim normuje w sposób ograniczony status utworów powstających w ramach działalności pracowniczej. Art. 14 ust. 1 PrAut dotyczy pierwszeństwa opublikowania utworu
przez instytucję naukową względem utworu stworzonego przez jej pracownika, który wykonał pracę
w ramach wykonywania obowiązków, wynikających z umowy o pracę. Pierwszeństwo to wygasa,
jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie
utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.
Z kolei art. 14 ust. 2 stanowi, że instytucja naukowa może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego zawartego w utworze, o którym mowa w ust.1 oraz udostępniać ten
utwór osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie12. Z omówionych przepisów wynikają trzy uprawnienia dla instytucji naukowej
względem utworu naukowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy: 1) pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego, 2) prawo korzystania
z materiału naukowego zawartego w utworze naukowym, 3) prawo udostępniania tego utworu osobom trzecim13. Natomiast wg art. 15 a PrAut uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu
pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu sześciu
miesięcy od jej obrony, student który ją przygotował, może ją opublikować, chyba, że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego14. Zakreślone wyżej problemy związane z zagadnieniami WI
w uczelniach wymusiły, podejmowanie działań związanych z zarządzaniem dobrami intelektualnymi mających za zadanie stworzenie nowych jednoznacznych przepisów dotyczących obrotu
prawami własności intelektualnej w uczelniach bez konieczności rozstrzygania każdej sprawy
indywidualnie. Rozwiązania takie powinny zapewnić pracownikom i studentom uczelni rzetelną
informację o ich prawach i obowiązkach, co zapobiegać ma w przyszłości konfliktom między
uczelnią a pracownikami i studentami uczelni. Celem podejmowanych regulacji jest osiągnięcie
kompromisu między potrzebą ochrony praw uczelni i zapewnieniu interesów twórcy. Podejmowane
czynności mają na celu komercjalizację własności intelektualnej. Ważnym uwarunkowaniem efektywnego wykorzystania innowacji są dobrze opracowane uregulowania regulaminowe. Regulaminy,
o których mowa są wewnątrz uczelnianymi aktami prawnymi normującymi stosunki związane
z działalnością innowacyjną w uczelniach oraz komercjalizacją jej wyników. Konstatując powyższe
rozważania słusznym wydaje się wymienienie następujących uregulowań dotyczących zarządzania
własnością intelektualną w uczelniach. Powinny one stymulować procesy innowacyjne oraz transfer
ich wyników do gospodarki, chronić interesy osobiste i majątkowe twórców dóbr intelektualnych
i premiować zespoły zajmujące się tą dziedziną15. Zasady przyjęte w regulacjach dotyczących WI
mają także zapewnić uczelni możliwość podejmowania aktywnych działań uczelni w szukaniu
partnerów, budowaniu współpracy uczelni z szeroko pojętym przemysłem. Twórczość intelektualna
to niewątpliwie jeden z podstawowych czynników i przesłanek rozwoju społeczeństwa. To właśnie
dzięki wszelkim wynalazkom nasza cywilizacja osiągnęła taki stopień rozwoju. Najistotniejszymi
elementami społeczeństwa opartego na wiedzy są: Internet, komunikacja bezprzewodowa i własność intelektualna16. Śmiało można stwierdzić, że żyjemy w „świecie własności intelektualnej”17,
w którym niezwykle ważnym elementem jest kreowanie szeroko pojętej „kultury własności inte-

Pismo Min. Kultury i Sztuki z dnia 22 kwietnia 1996 r., DPA.024/143/96, LEX nr 2923.
Ibidem.
12
J. Błeszyński, Efektywne wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych-regulacje i praktyka, 2007.
13
System prawa prywatnego, tom 13, prawo autorskie, s. 99.
14
J. Błeszyński, op. cit.
15
A. Szewc, op. cit.
16
Cyt. wypowiedź M. Desantesa, wieceprezesa EUP.
17
Cyt. wypowiedź A. Adamczyk, Prezes Urzędy Patentowego RP, Raport z konferencji „Upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej w uniwersytetach”.
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Dz. U. Nr 164, poz. 1166.
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J. Błeszyński, UW, op. cit.
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lektualnej”18. Dlatego tak ważnym jest kształcenie społeczeństwa w tym zakresie. Nieodłącznym
elementem zarządzania prawem własności intelektualnej jest wiedza na ten temat, zwłaszcza wśród
potencjalnych twórców, kreujących kulturę i postęp techniczny. Niewątpliwie można stwierdzić,
iż nauczanie w szkołach wyższych prawa własności intelektualnej służy budowaniu społeczeństwa
i gospodarki opartych na wiedzy i szacunku dla niej. Obowiązkiem uczelni wyższej jest wyposażenie
absolwenta, zarówno kierunków przyrodniczych, jak i humanistycznych, w podstawową wiedzę
niezbędną przyszłemu pracownikowi naukowemu lub przedsiębiorcy19. Rozporządzenie MNiSzW
z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić
studia międzykierunkowe oraz makrokierunki20 zaleca wprowadzenie w Uczelniach do programu
nauczania przedmiotu prawo własności intelektualnej. Zalecenie to dotyczy 116 wymienionych
w rozporządzeniu kierunków. W komentowanym akcie nie został określony wymiar czasowy w jakim
zajęcia powinny być prowadzone. Środowiska naukowe postulują prowadzenie zajęć dydaktycznych
w wymiarze nie mniejszym niż 15 godzin. Zdobyta na zajęciach wiedza uświadomi korzystającym
i tworzącym dobra intelektualne jakie prawa i obowiązki wynikają z przepisów prawa, a także
sposób chronienia swojej twórczości i korzystania z twórczych wyników pracy innych podmiotów, nie wkraczając w monopol autorski. Trzeba pamiętać, iż twórczość intelektualna jest jedną
z przesłanek rozwoju naszego życia. Dlatego powinno dążyć się do rozpowszechniania wiedzy
na temat dóbr intelektualnych i zasad ich ochrony choćby w stopniu podstawowym. Świadomość
w tym zakresie pozwoli na efektywne wykorzystanie własnych osiągnięć intelektualnych, w tym na
świadome kształtowanie sposobów ich wykorzystania21.
Wyżej opisane kwestie zostały także poruszone w Zaleceniu Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy
oraz Kodeksie postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych (notyfikowany jako dokument nr C(2008) 1329) (1). W 2005 r. podczas rozważań nad strategią lizbońską głowy państw podkreśliły, jak doniosłą rolę w rozwoju państw UE odegrać może powiązanie
instytucji badawczych, w szczególności uczelni wyższych i przemysłu. Ustalono wtedy, że należy
podjąć wysiłki mające na celu bardziej efektywne osiąganie korzyści społeczno-ekonomicznych
z wyników badań naukowych powstających w uczelniach, innymi słowy aby wydajniej eksploatować
wiedzę w nich powstającą. Działania te zmierzać powinny przede wszystkim do upubliczniania
badań i innowacyjnych projektów. Efektywne wykorzystanie powstającej w uczelniach wiedzy będzie możliwe tylko wtedy, gdy będzie dokonywane w zgodzie z treścią regulaminów mających za
przedmiot zarządzanie WI. W związku z komunikatem komisji dla rady, parlamentu europejskiego,
Europejskiego komitetu ekonomiczno–społecznego i komitetu Regionów dotyczącego poprawy transferu wiedzy między instytucjami badawczymi a przemysłem w całej Europie: przyjęcie otwartego
modelu innowacyjności. (KOM(2007) 182) Rada Europejska zwróciła się w czerwcu 2007 r. do komisji
o opracowanie w formie zalecenia dla państw członkowskich wytycznych, dotyczących zarządzania
własnością intelektualną przez publiczne organizacje badawcze. Wytyczne zawarte w komentowanym akcie mają na celu określenie wspólnych wskazówek i zakresów działań w celu opracowania
jednolitego sposobu zarządzania i transferu WI. Jego treść stanowią także dobre praktyki mające
ułatwić wdrożenie postanowień zalecenia. Każdemu państwu pozostawiono możliwość wyboru
procedur, które wydają się być najodpowiedniejsze. Jednostki prowadzące badania powinny podczas transferu wiedzy i zarządzania własnością intelektualną opierać się na zasadach wymienionych
w omawianym dokumencie. Wśród poszczególnych zaleceń wymieniono m.in. traktownie transferu
wiedzy jako strategicznej misji uczelni; zachęcenie uczelni do upowszechniania procedur zarządzania WI. Załącznik I do Zalecenia stanowi Kodeks postępowania, który zawiera trzy główne grupy
zasad mających usprawnić podejmowane działania. Pierwsza grupa dotyczy wewnętrznej polityki
publicznych jednostek badawczych w zakresie strategii zarządzania WI. Kolejna grupa zasad dotyczy
transferu wiedzy, mającego szerokie zastosowanie poza jednostką badawczą. Ostatnia z grup zasad
zawiera zalecenia dotyczące współpracy i wszelkiej działalności, w której biorą udział publiczne
jednostki badawcze i jednostki prezentujące sektor prywatny. Komisja Europejska opracowała szereg
wspólnych zasad, które umożliwią państwom członkowskim zmniejszenie rozbieżności pomiędzy
krajowymi przepisami w sprawie ochrony wyników badań. Występuje również z propozycją ko-
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deksu postępowania, którym organizacje badawcze miałyby się kierować w swoich działaniach.
W ostatnim okresie państwa UE wiele zrobiły w kierunku promowania transferu i rozpowszechniania
wiedzy, lecz zmiany przepisów i nowe wytyczne wprowadzono jedynie w skali krajowej22.
Realizacja zaleceń Komisji jak i postulatów Rozporządzenia może wydawać się kosztownym przedsięwzięciem. Tutaj, do polskich uczelni pomocną rękę wyciągają władze odpowiedzialne za polską
naukę formułując kilka programów rządowych i resortowych, jak np. program operacyjny „innowacyjna
gospodarka”, czy programy MNiSZW takie, jak „Patent Plus” czy „Kreator innowacyjności Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”23, określony na podstawie art. 14 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki24. Wśród celów drugiego
z przytoczonych programów wymienia się: tworzenie i rozwój istniejących jednostek organizacyjnych,
działających w środowisku akademickim na rzecz współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki
poprzez wspieranie inicjatyw studentów i pracowników uczelni w zakresie podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć i promocji przedsiębiorczości, podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich
w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników
prac badawczo-rozwojowych, upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o innowacyjnych
projektach powstających w środowisku akademickim, intensyfikacja współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym, komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez wspieranie
tworzenia firm przez pracowników uczelni, studentów (tworzenie warunków do komercjalizacji
wyników prac B+R poprzez zakładanie firm przez pracowników uczelni, studentów). Ze wsparcia
finansowego oferowanego w ramach tego programu skorzystał już UW, rozpoczynając realizację
projektu „Zarządzanie własnością intelektualną na uczelni wyższej”. Projekt oparty jest na dwóch
filarach. Pierwszym filarem jest diagnoza i zalecenia dla uczelni wyższych dotyczące zarządzania
własnością intelektualną. Drugim zaś jest budowanie świadomości w zakresie ochrony praw własności intelektualnej zarówno wśród studentów, doktorantów jak i pracowników naukowych25.
*
olska zajmuje 10 miejsce wśród krajów członkowskich UE pod względem udziału absolwentów
kierunków ścisłych i technicznych w grupie wiekowej 20-29. Wartość wskaźnika dla Polski
w 2003 r. wynosiła 9% zaś dla UE25 – 12,2%26. Promocji postaw innowacyjnych, a w szczególności
twórców nowych rozwiązań technologicznych, powstających m.in. w uczelniach, która powinna
objąć jak najszersze kręgi przedsiębiorców i środowisk naukowych może służyć wprowadzenie do
programów edukacyjnych zagadnień związanych z innowacyjnością, przedsiębiorczością, kreatywnością oraz problematyką ochrony własności intelektualnej na wszystkich poziomach nauczania.
Ochrona własności przemysłowej przez podmioty sektora B+R oraz sfery gospodarki staje się coraz
ważniejszym czynnikiem determinującym ich działalność na konkurencyjnym rynku. Zagadnienia
własności intelektualnej zostały podkreślone w strategicznym dokumencie „Kierunki zwiększania
innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”27 gdzie jedną z preferencji jest własność intelektualna dla innowacji. Zwiększeniu innowacyjności gospodarki służyć ma m.in.: poprawa efektywności
rynku innowacji, a w szczególności zwiększenie przepływu rozwiązań innowacyjnych przez upowszechnienie stosowania prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Aby go osiągnąć, proponuje się działania promocyjne i edukacyjne oraz wsparcie przedsiębiorstw
decydujących się na ochronę swoich rozwiązań innowacyjnych. Ze względu na niską konkurencyjność polskiej oferty – w dziedzinie patentów, know-how, umów licencyjnych, praw do wzorów
użytkowych, przemysłowych i znaków towarowych, usług technicznych i transferu wyników prac
B+R – zarządzanie własnością intelektualną oraz usprawnienie procesu uzyskiwania ochrony uznano za strategiczne obszary pomocy. Uniwersytety oraz instytucje naukowe muszą wykazywać się
większą aktywnością na rzecz wykorzystywania wyników badań naukowych, „aby dzięki nim powstawały nowe produkty i usługi, a tym samym nowe branże gospodarki i nowe miejsca pracy”28.
UE reprezentuje pogląd, że naukowcy powinni zarządzać swoimi prawami własności intelektualnej
oraz dzielić się nimi. Nie tylko nie jest to sprzeczne z misją naukową i edukacyjną, lecz również
umożliwia promowanie naukowców oraz zwiększenie inwestycji w naukę, dzięki czemu może ona
stać się bardziej atrakcyjna w oczach studentów29.
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Kontynuując rozważania dotyczące WI i innowacyjności nie sposób pominąć faktu, że od wielu
lat odnotowuje się niskie zapotrzebowanie w biznesie na specjalistów w dziedzinie wzornictwa
przemysłowego, pomimo, że wzornictwo jest jednym z kierunków nauczania w wielu uczelniach.
Pomimo naboru na studia wyższe na kierunek wzornictwo, nieznaczna część absolwentów pracuje
w swoim zawodzie. Jednym z powodów tego stanu jest to, że design – sztuka projektowania – jest
wciąż niedoceniana, nieznana w sferach, które powinny być klientami designu – a więc przede
wszystkim producentom i kojarzona wyłącznie z kolorem i „pięknym wyglądem” – także przez fakt,
że polscy projektanci wzornictwa dotychczas wywodzili się z Akademii Sztuk Pięknych. Inwestycja
w design jest niewielka. Są to koszty kilku procent wartości produktu czasem nawet poniżej jednego procenta – gdy równocześnie sumy wydawane na reklamę mają często dwucyfrowy wskaźnik
procentowy. Korzyści dla gospodarki mogą być tutaj ogromne. Standardy techniczne na świecie
wyrównują się a w takiej sytuacji wyróżnić produkt może tylko wzornictwo. Wzornictwo przemysłowe należy wobec tego stanowczo traktować jako ogniwo gospodarki30.
Jeśli mowa o uczelnianej własności przemysłowej nie sposób nie wspomnieć o spółkach typu
spin-off, stanowiących główny nurt tzw. przedsiębiorczości akademickiej i jeden z aktywnych mechanizmów komercjalizacji i transferu technologii31. Spośród czynników charakteryzujących spółki
spin-off najczęściej wymienia się trzy elementy:
– wśród założycieli są pracownicy instytucji naukowej/badawczej;
– podmiot bazuje na technologii przekazanej w formie licencji;
– podmiot taki został wsparty kapitałowo (w formie udziału we własności) przez sektor publiczny32.
Spółka spin-off to taka, której produkty stworzono na bazie innowacyjnej (najczęściej ochronionej)
technologii lub wynalazku. W spółkach takich udziały posiadają naukowiec/naukowcy z uczelni
oraz sama uczelnia, za pośrednictwem wyodrębnionego podmiotu33.
W projektach tworzenia spółek typu spin-off uczelnia powinna stosować transparentne i odbiurokratyzowane procedury oraz procesy decyzyjne, związane z wnoszeniem know-how, obejmowaniem
udziałów w spółkach prawa handlowego oraz wykonywaniem własnych uprawnień wynikających
z kodeksu handlowego. Takie rozwiązania są stosowane na uczelniach zagranicznych (USA, Kanada,
Wielka Brytania, inne) i są aktualnie upowszechniane w krajach Unii Europejskiej (m.in. przez sieć
Gate2Growth). W stosowanych rozwiązaniach zagranicznych komercjalizacja wyników badawczych odbywa się często poprzez utworzenie i finansowanie przez uniwersytet własnej jednostki
lub zespołu, albo niezależnego podmiotu zajmującego się gospodarką IP uczelni oraz spółkami
typu spin-off. Praktyka pokazuje, że najbardziej efektywną formą jest utworzenie podmiotu usytuowanego na zewnątrz uczelni i działającego ściśle według zasad biznesowych. Biorąc pod uwagę
doświadczenia innych krajów (w tym z UE) oraz specyfikę procesu tworzenia i umacniania się na
rynku spółki typu spin-off, finansowanie własnego wyspecjalizowanego w procedurach biznesowych
zespołu to dla uczelni inwestycja długoterminowa i ryzykowna w sensie możliwości generowania
przychodów oraz uzyskiwania samowystarczalności ekonomicznej. W momencie utworzenia spółki
spin-off pojawia się także kwestia reakcji środowiska wynikającej często z barier mentalnych, a także
problemu uwarunkowań psychologicznych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa zawodowego, wynikającego z konieczności opuszczenia uczelni, zerwania z dotychczasową działalnością
naukową i edukacyjną oraz zmiany środowiska zawodowego. Na etapie selekcji nie jest znana
i przewidywalna forma i zakres zaangażowania uczelni w rozwój proponowanej do utworzenia
spółki spin-off34.
Oceniając możliwość zwiększenia stopnia przedsiębiorczości uniwersytetów należy rozważyć
prawne uwarunkowania relacji z otoczeniem gospodarczym, własnej działalności gospodarczej
uczelni opartej o wyniki prac badawczych i rozwojowych oraz uwzględniania w działalności uczelni
przedsiębiorczych inicjatyw, w tym komercyjnych, członków społeczności akademickiej. W art.
4 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym czytamy: „Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie
wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie idei przedsiębiorczości w śro-
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dowisku akademickim, w formie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo
od działalności, o której mowa w art. 13 i 14.” W art. 7 czytamy, że: „Uczelnia może prowadzić
działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa
w art. 13 i 14, w zakresie i formach określonych w statucie”. Działalność, o której mowa w art. 13
i 14 to podstawowe zadania uczelni, a więc kształcenie i wychowanie studentów, prowadzenie badań
naukowych oraz świadczenie usług badawczych, kształcenie i promowanie kadr naukowych czy też
upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, a także prowadzenie
domów studenckich i stołówek studenckich35.
Komentowany akt prawny wprowadza również możliwości powoływania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii, które mogą być tworzone jako jednostki
ogólnouczelniane albo jako spółki handlowe (art. 86). W części dotyczącej obowiązków kadry uczelni
(art. 111) Ustawa ustala, że obowiązkiem pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych jest
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych36.
Rozwiązania, które można odnieść do przedsiębiorczości akademickiej są zawarte także
w Ustawie z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki w art. 4 zarządza, że „przy
przyznawaniu środków finansowych na naukę uwzględnia się w szczególności:
1) zgodność przewidzianych do realizacji prac lub zadań z celami polityki naukowej, naukowotechnicznej i innowacyjnej państwa; [...]
2) praktyczną użyteczność oczekiwanych wyników prac lub zadań przewidzianych do realizacji,
3) znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy
w zakresie nauki i techniki, [...]”
Kolejnym aktem, na który trzeba zwrócić uwagę w związku z pojętą tematyką jest Rozporządzenie
Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
i rozliczania środków finansowych na naukę ustala system parametrycznej oceny jednostek naukowych, określając liczbę punktów z tytułu aktywności naukowej, wyników działalności naukowej
oraz zastosowań praktycznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Ocena uczelni
skutkuje wysokością dotacji na działalność statutową37.
*
odsumowując niniejsze rozważania, nie wdając się w szczegółowe analizy, można stwierdzić,
że ustawodawca zadbał o narzędzia prawne mające usprawnić zarządzanie WI w uczelniach
polskich.
Obecnie są prowadzone programy mające na celu promocje WI, w wielu uczelniach trwają
prace nad przygotowaniem regulaminów zawierających zasady zarządzania własnością intelektualną. Działania te mają na celu opracowanie wspólnych praktyk dla wszystkich szkół wyższych.
W wyniku rozważań i dyskusji środowisk akademickich wypracowano następujące sugestie dotyczące promocji własności intelektualnej w uczelniach. Podstawowym zaleceniem jest opracowanie
i wdrożenie w życie regulaminów korzystania z dóbr intelektualnych i nadzór nad ich realizacją.
Dalej wymienia się podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich w dziedzinie
własności intelektualnej poprzez organizowanie szeregu szkoleń i kursów. Najważniejszym postulatem a jednocześnie trudnym do zrealizowania jest zapewnienie wymiany informacji między
OTJ, IP, Parkiem Technologicznym funkcjonującymi w Uczelniach oraz rzecznikiem patentowymi
osobami odpowiedzialnymi w uczelni za przestrzeganie postanowień wynikających z regulaminu.
Z kolei dydaktyka powinna obejmować przede wszystkim studentów, co nie wyklucza prowadzenia
odpowiednich szkoleń także dla pracowników naukowych i badawczych uczelni oraz instytucji
naukowych. Zajęcia powinny być merytorycznie dostosowane do specyfiki danego kierunku. Należy pamiętać, iż celem zajęć nie jest wykształcenie prawników, lecz wykreowanie odpowiedniej
świadomości prawnej wśród dostarczycieli dóbr intelektualnych38.
Przedsiębiorczość akademicka, jakkolwiek nie do końca jednoznacznie zdefiniowana, obejmuje
wszelkie działania uczelni (i jej społeczności) związane z aktywnością gospodarczą. Uczelnia wyższa może nieodpłatnie i odpłatnie przekazywać do gospodarki rezultaty swoich prac badawczych
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Autorka, magister prawa, absolwentka UMCS w Lublinie. Jest pracownikiem Politechniki
Radomskiej, przygotowuje dysertację z zakresu prawa autorskiego.
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i potencjał intelektualny swoich pracowników. Sprowadza się to do sprzedaży własności intelektualnej poprzez umowy licencyjne czy licencyjno-wdrożeniowe (oparte o chronione przez Uczelnie
patenty lub know-how, wynikające z badań), kontrakty badawcze finansowe przez gospodarkę lub
instytucje rządowe (samorządowe), projekty rozwojowe i celowe MEiN (na rzecz przedsiębiorstw),
świadczenie usług analitycznych, eksperckich, bibliograficznych, prowadzenie szkoleń/studiów
podyplomowych dla pracodawców i ich pracowników, sympozja, seminaria czy warsztaty dla
przedstawicieli przemysłu. Uczelniane centra transferu technologii są odpowiednim instrumentem
Uczelni do wsparcia tego rodzaju jej oddziaływań na środowisko gospodarcze. Z drugiej strony na
bazie wyniku badawczego można budować własne, indywidualne przedsięwzięcia gospodarcze.
W ten sposób doktoranci, młodzi pracownicy nauki czy samodzielni pracownicy nauki, mogą stawać
się innowacyjnymi przedsiębiorcami, najczęściej mikroprzedsiębiorcami39.

85

PERSONALIA

86

arteria – Rocznik Katedry Sztuki

Tadeusz
WIKTOR

J

Józef Szajna
- laudacja

ózef Szajna należy do elitarnego grona najwybitniejszych polskich artystów obrazu drugiej
połowy minionego stulecia. W panteonie sław tego okresu zasiada z takimi mistrzami obrazowania, jak: Hasior, Kantor, Nowosielski, Gierowski, Fangor czy Opałka.
Choć twórczość tych klasyków jest wysoce zróżnicowana, łączą ich głębokie związki rodowodowe z Tradycją i najwyższy z możliwych, bo arcymistrzowski, poziom kreacji artystycznej. Każdy
z nich w ramach uprawianych dyscyplin sztuki poszukuje czegoś więcej niż piękna samego w sobie;
transcenduje poza nie i tworzy oryginalne wartości. Ich aktywność w zakresie obrazu nierzadko
uzyskuje wymiar poznawczy. Sam Józef Szajna tak charakteryzował swe cele twórcze: „Nigdy
nie myślałem fragmentarycznie, ciągle o pełni. Obraz miał być ideowo-artystyczną manifestacją
i określeniem światopoglądu. Całą swoją sztukę traktuję jako poszukiwanie i kształtowanie własnego
światopoglądu”.
Istnieje wszakże rys kreacyjny, którym twórczość Józefa Szajny, by tak rzec, przebija wymienionych
twórców. Mam na myśli Jego niepospolitą wszechstronność multimedialną. Mało który z artystów –
i to nie tylko w polskiej skali – realizował się wybitnie w tak wielu technikach i dyscyplinach sztuki.
Wymieńmy tylko niektóre: rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika warsztatowa i projektowa, fotografia,
kolaż malarski, rysunkowy, graficzny czy fotograficzny i różnorakie mutacje formalne tych technik,
a także asamblaż, instalacja, happenig, reżyseria teatralna i scenografia. Co znamienne, ten multiinstrumentalizm Józefa Szajny charakteryzuje brak nadmiernego przywiązania do któregokolwiek
z wymienionych sposobów artykulacji artystycznej. Artysta nie specjalizuje się w jednej tylko tech-
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ajbardziej spektakularny rozwój językowy w sztukach plastycznych, zarówno artystyczny, jak
i metaplastyczny, dokonał się na przełomie XIX i XX wieku. Początek tego procesu wyznaczają narodziny impresjonizmu (i jego starsza, postimpresjonistyczna faza). Później pojawiły się tak
znaczące kierunki w sztuce jak kubizm, futuryzm czy surrealizm. Całkowity wykwit językowy tej
przemiany nastąpił z chwilą objawienia się abstrakcjonizmu.
Była to epoka, z której wykrystalizował się nowy paradygmat w zakresie postrzegania i rozumienia otaczającej nas ikonosfery. „Stary” paradygmat – antropocentryczny – doskonale symbolizuje
wielokrotnie interpretowana przez artystów teoria proporcji antycznego architekta Witruwiusza.
Jednym z jej bardziej znanych przedstawień jest charakterystyczny opus rysunkowy Leonarda da
Vinci z 1490 roku – Homo quadratus – przedstawiający ludzką sylwetkę wpisaną w kwadrat i koło.
Kanoniczne idee Witruwiusza w sztuce obrazu były stosowane aż do XIX wieku, w którym wciąż
jeszcze królował akademicki realizm jako wiodąca tendencja. Dopiero pojawienie się impresjonizmu
sytuację tę zaczęło powoli zmieniać.
Jednakże impresjonizm (a później postimpresjonizm) w sztukach plastycznych był jedynie
przedświtem nowego paradygmatu widzenia; kubizm zaś wespół z futuryzmem stanowiły osobliwie rozumiany półmetek tego przedświtu. Kubiści i futuryści poddali ludzką figurę – przedmiot
i otaczającą ich przestrzeń – wiwisekcji czasoprzestrzennej. Dzięki tym odkryciom stało się faktem
wchodzenie w głąb dotychczas skrytych wymiarów witruwiuszowskiej skali, a także wychodzenie
poza nie. Jakaś część artystów zatrzymała się na tym etapie językowej przemiany otaczających nas
przedmiotów, inna poszła jeszcze dalej, aż do narodzin abstrakcjonizmu.
Z samej swej istoty abstrakcjonizm był bezprzedmiotowy, nieprzedstawiający, afiguralny. Z chwilą
jego powstania narodził się nowy paradygmat interpretacji plastycznej świata. W jego czasoprzestrzeniach anthropos Witruwiusza nie tyle zniknął czy przestał się liczyć, ile jako podmiot poznający
przyjął pozycję obserwatora, analityka, kontemplatyka znacznie większych obszarów rzeczywistości niż dotychczas. Z jednej strony – ze względu na atomizację przedmiotów – zaczął spoglądać
w głąb obrazowej natury, z drugiej zaś – ze względu na kosmizację obrazów rzeczywistości – zaczął
spoglądać daleko poza siebie.
Józef Szajna jest jednym z nielicznych artystów współczesności, którzy lekcję tej transformacji
genialnie asymilowali dla własnych potrzeb artystycznych. Świadczy o tym Forma Jego sześćdziesięciopięcioletniego Dzieła, ale potwierdzają to również liczne wypowiedzi samego Twórcy na temat
sztuki przełomu XIX i XX wieku, a także późniejszej fazy ewolucyjnej sztuk pięknych. Mówi Artysta:
„Do swoich obrazów doszedłem przez scenografię, ale nie traktowałem jej jako sumy dekoracji
i kostiumów, tylko jako pełną kompozycję przestrzenną”. Myśl tę Twórca dopowiadał następująco:
„wszystko zaczęło się od czegoś jeszcze innego – od aranżacji przestrzennej. Wykorzystywałem
wtedy w pewien sposób zdobycze Bauhausu czy Meyerholdowskiego konstruktywizmu, ale nie była
to prosta kontynuacja, bo znacznie bliższy był mi wówczas informel”. Dla odbiorców sztuki Szajny
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nice jak typowy wirtuoz jednego tylko instrumentarium plastycznego. Kwestia mistrzostwa technicznego leży poza kręgiem Jego zainteresowań. Natomiast u początków każdego przedsięwzięcia
kreacyjnego zawsze ważne są dla Niego idea artystyczna, zamysł artystyczny: Obraz musi mieć
– mówi Artysta – jakąś ideę. To pierwszy powód, ze względu na który coś maluję. Gdy zaś Twórca
dla wyrażenia tej przewodniej idei nie znajduje odpowiedniej techniki realizacyjnej czy dyscypliny
artystycznej, to wymyśla ją sam. Oto Jego komentarz na ten temat: „Zetknięcie nieprzylegających
do siebie elementów otwierało wyobraźnię, stymulowało ciągłą zmianę warsztatu. Przy wszystkim,
co robiłem, pojawiały się więc różne techniki, wychodzące z collage’u, choć ukazywały wspólny
problem. Mogło się nawet wydawać, że autorem prac nie jest ten sam artysta”. Józef Szajna w praktyce nie ma barier technicznych czy specjalizacyjnych. Przymuszony potrzebą, niemal w każdym
akcie twórczym przekracza je bez wahania.
Geniusz multiinstrumentalny i multimedialny Józefa Szajny polega na łamaniu – z artystycznie
wybornym efektem – procedur technicznych, a także konwencji stylistycznych. Bez ograniczeń
i zahamowań łączy On techniki klasyczne z nieklasycznymi, tworząc z tych połączeń ich nowe odmiany mutacyjne. Na podobnej zasadzie odrzuca hermetyzm stylistyczny poszczególnych gatunków
i wychodzi w swej twórczej praktyce poza ich historycznie usankcjonowany konwencjonalizm.
Mnie, samozwańczemu hermeneucie Formy w zakresie sztuk plastycznych, szczególnie imponuje
właśnie ten ostatni rys talentu Józefa Szajny. Mam na myśli Jego erudycję co do stylów i konwencji,
a także transformacyjno-formalistyczny słuch, który jest komponetem formotwórczym tej erudycji.
Artysta tę cudowną umiejętność czytania i transformowania Formy eksploatuje twórczo na wszystkich poziomach metasystemów obrazowych.
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te Jego fascynacje są oczywiste. Artysta podziwiał też malarzy hiszpańskich, którzy – by użyć Jego
słownictwa – „robili obrazy pazurami”. Cenił jednego z ojców kubizmu – Braque’a za jego „uwidocznione zmagania”, gdy odkrywał barwami „przestrzeń zamkniętą, [...] nieobliczalną w swych
głębokościach”; „więcej miałem artystycznych spotkań – kontynuuje Twórca – które prowadziły mnie
jakby od kubizmu do neoplastycyzmu, aż po zakorzenienie się w strukturalizmie, kiedy teatr stał się
dla mnie także sprawą reżyserii, a malarstwo – wypowiedzią o świecie i dramacie, w którym sam jako
człowiek uczestniczę. [...] Jak zacząłem wystawiać, interesował mnie właśnie strukturalizm, materia,
wyłanianie się tworzywa, jego chropowatości”. Mówiąc o swych inspiracjach, malarz powołuje się
też na program estetyczny Bauhausu. Ta modernistyczna szkoła była nowatorską, wręcz modelową
akademią sztuk pięknych, która o prawie sto lat wyprzedziła tak dziś modny integryzm sztuk.
Młody Józef Szajna był zauroczony nie tylko bauhausowską filozofią przestrzeni, jej rygorem
estetycznym czy modernistyczną otwartością. W interestetyce Bauhausu porywała go również idea
scalania – twórczego zgrywania ze sobą – wielu dziedzin sztuki w jeden wspólny twór interdyscyplinarny. Przyczyny tej fascynacji są zrozumiałe; stały za nią – wypunktowane wyżej – inteligencja
formistyczno-stylizacyjna i tyleż multiinstrumentalny, co interdyscyplinarny słuch artysty. Uzdolnienia te w głównym stopniu określały czy też determinowały fundamenty językowe plastycznej oraz
teatralnej Formy dzieł Józefa Szajny. Tylko ktoś o tak szerokim diapazonie instrumentalnym mógł
stworzyć – w światowej skali – jedną z bardziej oryginalnych propozycji teatralnych. Plastyczny teatr
Józefa Szajny przeszedł do historii jako awangardowa hybryda interdyscyplinarna, w obrębie której
na warunkach kreatywnej symbiozy żyją ze sobą i malarstwo, i rzeźba, i literatura, i muzyka, i balet,
i „pantomima”. Jako właśnie taki, teatr Józefa Szajny zasługuje na miano teatru totalnego – jedynego
i niepowtarzalnego pod względem swej Formy.

Ż

ycie Józefa Szajny dzieli się na trzy zasadnicze – skrajnie odmienne – fazy egzystencjalne. Pierwsza
obejmuje lata 1922-1939; był to okres dzieciństwa i młodości. Druga, wojenno-obozowa, trwała od
1939 do 1945 roku. Trzecia, powojenna, jest najdłuższa, bo trwa od 1945 roku po dzień dzisiejszy.
W bieżącym roku Artysta obchodzi dwie piękne rocznice: osiemdziesięciopięciolecie urodzin
i sześćdziesięciopięciolecie pracy twórczej.
Wczesne lata swego życia Józef Szajna zakodował w pamięci i sercu jako czas „nieskrępowanej radości życia”. W jednym z wywiadów tak charakteryzuje swe długie życie: „Miałem piękne
dzieciństwo. Jeśli moje życie jawi mi się w formie kuli, która nie tylko w cywilizacji środziemnomorskiej jest znakiem pełni, to mój dom rodzinny widzę tak piękny jak sześcian równoboczny,
w którym wszystko jest na swoim miejscu”. Miastem Jego dzieciństwa był Rzeszów; do matury Józef
Szajna sposobił się w II Gimnazjum im. Sobińskiego. Już wtedy rysował, ale Jego pierwszą pasją
w owym czasie był sport. Dość powiedzieć, że w 1938 roku zdobył tytuł mistrza Polski w skokach
z trampoliny; sportowe laury zdobywał również w pływaniu. Z diariuszowych wyznań Artysty Jego
dzieciństwo i młodość wyłaniają się jako idyllicznie przeżywany okres. Otoczony miłością rodziców
i rodzeństwa, wychowywał się w duchu niepodległościowym. Swą młodą wyobraźnię rozbudzał
czynami bohaterów Sienkiewiczowskiej Trylogii i dziejami biblijnych herosów. Zauważmy, że w cytowanej wypowiedzi Szajna swe dzieciństwo idealizuje, wszechwymiarową egzystencję tego okresu
porównując do równobocznego sześcianu – doskonałej figury geometrycznej, pięknej estetycznie
i stabilnej strukturalnie. Toż to czysty platonizm, ale też Witruwiuszowy kwadrat, przeniesiony do
trzeciego wymiaru. W tym sześcianie, niczym w świecie czystych idei, wysportowany młodzieniec
wykonywał swe apollińskie ewolucje życiowe. W ten sposób przygotowywał się do swych przyszłych
czynów prometejskich – dzień w dzień medytując nad osobliwym dialogiem, jaki prowadziły ze
sobą iluzjonistycznie zobrazowany „czarny orzeł” i Prometeusz; ich wizerunki wisiały obok siebie
w jednym z pomieszczeń w domu rodzinnym Józefa Szajny.
W czasach dzieciństwa i młodości – mówi Jubilat – było „wszystko na swoim miejscu”. To apollińska faza życia Artysty, której ład i idealne proporcje dynamizował budzący się w młodym umyśle
duch prometejski. Nagle, z dnia na dzień, ten idylliczny „sześcian dzieciństwa” zaczął osuwać się
w hadesową czeluść. U początków tego procesu Józef Szajna jeszcze nie wiedział, że wpada
w czarną otchłań, aby doświadczyć wszystkich odmian ludzkiego bólu, strachu, upodlenia, i przez
kilka lat codziennie prowadzić osobliwe dysputy ze śmiercią.
Rok 1939 to najczarniejsza data XX wieku, nie tylko w dziejach Polski. Hitler wypowiedział
wojnę II Rzeczypospolitej. Siedemnastoletni Józef Szajna został zwerbowany do 17. Pułku Piechoty,
z którym już jako żołnierz dotarł do Lwowa. Z chwilą wcielenia do armii faza dzieciństwa i młodości osiągnęła definitywny i dramatyczny koniec. W życiu Szajny rozpoczął się drugi zasadniczy
interwał: wojenno-obozowy.
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Witruwiuszowo-platoński sześcian zaczyna pękać, w końcu się rozpada. Józef Szajna dostaje do
ręki karabin i staje się żołnierzem, obrońcą Ojczyzny: Padają bomby, giną ludzie, widzę pierwsze
trupy – tak w swej biografii Twórca relacjonuje początki obrony Rzeczypospolitej. Siedemanastoletni
mężczyzna w jednej chwili skacze, a raczej spada, z raju do piekła. Czy był na to przygotowany?
Czy ktokolwiek w Polsce był wówczas na to przygotowany? Młody Szajna jeszcze wczoraj marzył
zapewne o zdobyciu kolejnego tytułu mistrza Polski i o rysowaniu, a dziś przyszło Mu o tę Polskę
walczyć z narażeniem życia. Wkrótce jednak, jako niepełnoletni, zostaje zwolniony z wojennej
służby. Obserwuje wkroczenie na polskie ziemie żołnierzy Armii Czerwonej. Po uciecze z terenów
pod okupacją sowiecką – lipiec 1940 – przemieszcza się na tereny okupowane przez Niemców, po
czym wraca do Rzeszowa, gdzie działa w konspiracyjnych strukturach.
Bożena Kowalska tak opisuje w Kalendarium życia i twórczości artysty ten etap Jego wojennej
epopei: „Poszukiwany przez hitlerowców z powodu działalności sabotażowej, podejmuje w styczniu
[jest rok 1941 – dop. T.G.W.] nieudaną ucieczkę na Węgry. Ujęty na Słowacji, na Spiszu, przesłuchiwany jest przez gestapo w Muszynie. Przebywa w więzieniach w Nowym Sączu i Tarnowie, gdzie
jest katowany i głodzony (w okresie 5 miesięcy spadł na wadze z 78 kg do 46 kg). W lipcu zostaje
wysłany do Oświęcimia. [...] W miejsce nazwiska otrzymuje numer 18729”.
Oświęcim, Brzezinka, Buchenwald to trzy wielkie Stacje Cierpień Józefa Szajny, to okres,
w którym – jak powiada nasz bohater – żyjąc, umierało się wielokrotnie. Imre Kertész, Żyd węgierskiego pochodzenia, więzień Auschwitz i Buchenwaldu, laureat literackiej Nagrody Nobla, pisze
w Dzienniku galernika z 2006 roku: „Auschwitz i wszystko to, co z nim związane (a co dziś nie
jest z nim związane?), jest największą traumą Europejczyków od czasów Ukrzyżowania. [...] ‘Jest
to trauma nieuleczalna’ [...], gdyż jakakolwiek słuszna odpowiedź na tę jedynąw swoim rodzaju
zbrodnię, czyli katharsis, nie była możliwa”.
Przemiana Józefa Szajny, jaka dokonała się w Nim po obozowym infernie, zdaje się temu przeczyć; w Jego całej powojennej egzystencji, widać nadludzki wysiłek – wręcz heroiczną walkę –
z poobozową traumą. W cytowanej już wypowiedzi Artysta mówi: „moje życie jawi mi się w formie kuli, która nie tylko w cywilizacji środziemnomorskiej jest znakiem pełni”. Słowa te Twórca
sformułował kilkadziesiąt lat po doświadczeniu wojennym, jako ukształtowany, światowej sławy
Artysta, jako życiowo spełniony człowiek. Nie ukrywam, że gdy pierwszy raz je przeczytałem, nie
mogłem ukryć zdumienia, a zarazem podziwu wobec zawartego w nich przesłania. Zdumienie brało
się stąd, że oto odkrywałem nieznany mi wcześniej wymiar duchowości Szajny: wymiar platoński.
Wcześniej takich pierwiastków w Jego twórczości nie dostrzegałem. Z cytowanej wypowiedzi
wynika, że archetypiczne figury platońskie są dlań ważnym odniesieniem ideowym. Skoro tak, to
nieomal całe Dzieło Artysty należy traktować jako świadomie kreowaną antytezę tego, co zdrowe,
konstruktywne, żywe i piękne. W tym sensie Jego twórczość ostrzega przed destrukcją świata,
a zarazem daje świadectwo tej destrukcji. I kto wie, czy nie jest to podstawowym przesłaniem humanistycznym całej twórczości Józefa Szajny, tak plastycznej, jak i teatralnej? Czy nieco młodszy
od Niego Imre Kertész, ze swym „nieuleczalnym” pesymizmem, mógłby po latach literackich medytacji nad swą wielką traumą obozową powiedzieć, że Jego życie osiągnęło stan absolutnej pełni
egzystencjalnej, którą symbolizuje archetyp kuli? Nie sądzę.
Wybitny religioznawca Mircea Eliade uważa, iż „Najpotworniejszy kryzys historyczny świata
współczesnego – druga wojna światowa oraz wszystko to, co nastąpiło po niej – w wystarczającym
stopniu pokazuje, że wykorzenienie mitów i symboli jest niemożliwe. Nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach historycznych (w okopach Stalingradu, w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i w sowieckich łagrach) kobiety i mężczyźni śpiewali pieśni, słuchali opowieści (gotowi oddać
za nie część swych głodowych racji żywnościowych)”. Słowa te potwierdza obozowa twórczość
Józefa Szajny. Swymi rysunkami walczył On nie tylko o siebie, lecz także o ludzi, którzy w tych
szczególnych chwilach byli Mu współbraćmi. Twórczość obozowa Artysty stanowiła swego rodzaju
bunt, opór, a jednocześnie nadzieję; tak przejawiała się Jego wiara w lepsze jutro. Fakty dowodzą,
że Józef Szajna w nadejście tego lepszego jutra nigdy nie zwątpił. Siła wiary i nadziei utrzymywała
Go przy życiu. Aktywność duchowa numeru obozowego 18729 stanowiła jedną z najistotniejszych
form człowieczego przetrwania w nieludzkich warunkach. Po wyjściu na wolność – które dzisiaj
należy postrzegać jako cud – Józef Szajna już pierwszego dnia znów podejmuje walkę o siebie; tym
razem Jego największym wrogiem była poobozowa trauma. Nazywa ten okres „odradzaniem się,
wstawaniem z kolan po latach strachu i pogardy”. Jeśli dzisiaj Twórca całe swe życie identyfikuje
z symbolem całkowitości – kulą – i czyni to nie w trakcie trwania granicznych przeżyć wojennoobozowych, lecz po nich, to może to oznaczać tylko jedno: że udało Mu się mentalnie zdystansować, a nawet wyzwolić od nerwicy, którą przeżycia te wywołały. Wiemy, że Golgoty obozowych
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doświadczeń nie da się usunąć z psychiki tych, którzy jej zaznali. Także wyparcie tych przeżyć
wiodłoby w sidła innej pułapki neurotycznej. Artyście pozostała jedynie ich akceptacja jako – być
może zabrzmi to niedorzecznie – największych wartości życiowych. Jako takie, wartości te stały
się głównym atutem duchowym Józefa Szajny jako Twórcy. Niemiecki filozof pisał kiedyś: co nie
było nas w stanie złamać i zabić, to musi nas wzmocnić. Można by dodać: co nas uniża, to nas
wcześniej czy później wywyższa. Cierpienie – jako konsekwencja obozowej traumy – Józefa Szajny
nie zabiło, lecz wzmocniło, a zarazem wzbogaciło o wiedzę, jakiej niewielu z nas dostąpiło. Jan
Paweł II nauczał, że „cierpienie jest okazją do ujawnienia się moralnej wielkości człowieka”. Józef
Szajna tę moralną wielkość udowadniał każdym dniem, który przeżywał w obozie; poświadcza te
słowa nie tylko wiedza historyczna, jaką posiadamy o Jego wojennych losach, lecz także głęboki,
straszny, najstraszniejszy wymiar prawdy o ludzkim cierpieniu, jaki emanuje z wszystkich Jego dzieł.
Mówi Artysta: „Pozostaję moralistą czynnym, bo moralitet, mistykę przeniosłem do mojej sztuki. Są
w niej cechy dekalogu – nie zabijaj, nie czyń czegoś, co tobie niemiłe. Jest to krzyk mojego życia,
naszego czasu. Zamień się w ciszę, pogłębiaj samotność, kiedy panuje wokół wrzask. [...] Poprzez
sztukę jestem bliżej wolności i bliżej Boga. Świadomość wzbogaca i buduje. Największą radością
jest kreatywność”.
Józef Szajna – odkąd przyszło wyzwolenie – swój roztrzaskany „sześcian dzieciństwa” mozolnie
odbudowywał przez ponad półwiecze. Dla wszystkich jego części odnajdywał przynależne im
miejsce topograficzne, tak by w Platońskim rozumieniu odzyskały swój pierwotny kształt. W ten
sposób dokonywała się przemiana psychiczna i mentalna Ocalonego. Wybitne zdolności plastyczne,
niepospolite zdolności introspekcyjne, wreszcie imponująca zdolność przetrwania nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach sprawiły, że Józef Szajna przekroczył indywiduacyjny Rubikon
– w Jungowskim rozumieniu tych słów. Jak sam mówi, stał się „kulą”, czyli człowiekiem pełnym
wewnętrznej harmonii, duchowej stabilności i całkowitego wtajemniczenia życiowego.

F

orma dzieł Józefa Szajny wymyka się wszelkim klasyfikacjom akademickim. Jego wolność
mentalna idzie w parze z wolnością językową, formalną. Przewrotnie powiem tak: Józef Szajna
jest klasycznym trans-akademikiem, Twórcą swoiście rozumianego wieloformia. Nigdy nie płynie
w nurcie jednej tylko konwencji – Jego żywiołem zawsze jest wielość konwencji. Ale to formistyczne „wielo” zawsze scala się w formistyczne „jedno”, czyli w wielopostaciową, wielowymiarową,
niepowtarzalną, li tylko Szajnowską Formę.
Niniejszą medytację o dziele Józefa Szajny z konieczności zawężę do obszaru malarstwa. Ośmielam się twierdzić – nie wiem, czy Mistrz przyzna mi rację – że właśnie malarstwo stanowi główny
komponent artystyczny Jego całej twórczości. Jeśli do pojęcia „malarstwo” na równych prawach
przyłączymy pojęcie „malarskość”, to sformułowana przeze mnie teza stanie się bardziej przekonująca. Otóż atrybut malarskości rozciąga się na cały dorobek artystyczny Józefa Szajny. Mówimy: „plastyczny teatr Szajny”, ale pośród wielu cech charakterystycznych tego teatru malarskość scenografii,
jej rekwizytów, kostiumów, natychmiast rzuca się w oczy. Wszystkie rzeźby i obiekty instalacyjne
Artysty, a także wszystkie Jego kolaże rysunkowe i graficzne posiadają walor malarskości.
Na czym więc polega ta Szajnowska malarskość? Oczywiście, nie chodzi tutaj o koloryzm
w kapistowskim – hedonistycznym – sensie tego pojęcia.
Chodzi o barwy Szajnowskiej palety, na której znajdują się wszystkie muzyczne tony szarości
– od melancholicznych odcieni bieli po spopielałe odcienie czerni.
W przejmującej monografii Dno Artysta jedną z obozowych scen opisuje następująco: „Nikt się
nie rozgląda, niczego nie widzą, martwo patrzą pod nogi. Jakby popiołem przysypani, szarzy jak
z cementu [...]”.
Józef Szajna był uczestnikiem a zarazem obserwatorem trzech obozów zagłady, których dramaturgię „reżyserowali” nazistowscy wysłannicy śmierci. Szare tony tych okropności pozostały w Jego
pamięci na zawsze.
Rzecz jasna, Artysta sięga w swojej twórczości również po żółcie, czerwienie, błękity czy zielenie, nie czyni tego jednak zbyt często, a jeśli już – to ich tęczowy witalizm „posypuje” popiołem,
zamazuje, „brudzi” po malarsku. Patynując te kolory barwą obozowego smutku, gasi ich radość.
Jeżeli podczas pobytu w celi więziennej błękit jej okna Józef Szajna odbierał jako stan wolności,
który kiedyś na powrót osiągnie, to nie dziwi, że – już po wyzwoleniu – w błękitnych obrazach Yvesa
Kleina „zobaczył” niewymiarowość. Jeżeli Jego uwagę przykuwa neoplastyczna opozycja pionu
i poziomu, jeżeli elektryzuje Go zgrzebna faktura i wyrafinowana głębia palety Braque’a, jednego
z najbardziej wrażliwych kolorystów w dziejach malarstwa, to świadczy to o Jego wielkiej kulturze
widzenia czy też rozumienia malarstwa w ogóle i o niepospolitej wrażliwości kolorystycznej. Ale
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powodu wybitnych walorów estetycznych i głębi uniwersalnego przesłania szczególną uwagę
należy zwrócić na dwa malarskie cykle: Mrowisko z postacią i Mrowisko. Oba te opusy upodabnia wzajemnie zarówno forma, jak i treść. Ich rodowód czasowy sięga końca lat osiemdziesiątych,
a ostatnie kompozycje tych cykli pochodzą z późnych lat dziewięćdziesiątych. Już samym tytułem
oba monumenty odwołują się do miriadycznych struktur, tyle że nie obrazują, rzecz jasna, wielkich
gromad małych stworzonek leśnych, lecz wielkie zbiorowiska ludzkich postaci. Co znamienne,
każda monada ludzka z tych wizji jest pozbawiona twarzy. Jako taka, jest raczej ideą człowieka
– jego bezosobowym znakiem – gdyż jej podmiotowość zdaje się unicestwiona. W tych kosmizujących wizjach Józefa Szajny człowiek nie posiada tożsamości czy indywidualizujących go cech.
Jest anonimowym, szarym cieniem samego siebie, bo ktoś – lub coś – wszelkie tego typu cechy
w nim uśmiercił, unicestwił. Nie posiada więc ani imienia i nazwiska, ani własnej historii; nie posiada
nawet swego numeru, obozowego czy życiowego, gdyż jest podczłowiekiem – echem zdegradowanej egzystencji. W kompozycjach tych ludzką figurę sygnifikuje popiersie, przedstawione w formie
uogólnionego grafu, zgrzebnym pędzlem malowanego linearnie, w różnych odcieniach szarości,
czerni i bieli. Graf ten jest jakby kopią ludzkich konturów, jakie umieszcza się na tarczy strzelniczej;
przedstawia zarys półsylwety człekopodobnego manekina. Tak zdefiniowany znak ludzkiej postaci,
niczym swoiste popiersie, jest ekspresywnie powielany na powierzchni całego obrazu, aż po jego
brzegi. W cyklu Mrowisko z postacią wszystkie figury w ten sposób stylizowane są uszeregowane
w system o tabloidalnej strukturze. Natomiast w cyklu Mrowisko system połączeń tych sylwet jest
bardziej zdynamizowany, nieregularny, bez zamykających je kadrów o kształcie prostokąta. Pierwszy
system odwołuje się w swej morfologii do geometrycznie uszeregowanych fotografii twarzy więźniów,
jakie można oglądać w Auschwitz. Drugi nawiązuje do wizji skłębionego, stłoczonego tłumu, który
w nieskończoność ciągnie się we wszystkie strony świata. W cyklu Mrowisko z postacią na tabloidalnie uszeregowane minipopiersia pada olbrzymi cień sylwety o jednokładnej formie w stosunku
do swych zminiaturyzowanych pierwowzorów. Dlatego można je też kojarzyć z obrazem tablicy
strzelniczej, na powierzchni której dominuje anonimowy rysunek ludzkiego popiersia. Metaforyczna
wymowa tych ikon jest jednoznaczna: postaci zapełniające ich powierzchnię mogą symbolizować
ofiary jakiegoś wielkiego odstrzału, obozowego, wojennego, ale także – psychicznego. Symbolika
wielkiego cienia, padającego na znaczną powierzchnię każdego kadru, z jednej strony może odsyłać do ludzkiej jednostki jako pełniącej rolę obserwatora i świadka tragicznego losu współbraci,
z drugiej zaś – w jungowskiej interpretacji – nawiązywać do archetypu zbiorowego cienia, który
jest nieodłączny od ludzkiej kondycji, a którego wielką kumulację negatywną w postaci epopei
wojennej obserwował jej Świadek i Ofiara zarazem – Józef Szajna.
Rodowód formalny i ideowy obu cykli wywodzi się aż z obozowych rysunków, które Autor
wykonał jeszcze w 1944 roku w Buchenwaldzie. W pracach tych daje się dostrzec zapowiedź
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Józef Szajna jest z uwagi na swe wojenne doświadczenia niejako skazany na budowanie osobistej
melodyki barw, dlatego nadaje swej figuracji charakter kolorystycznie „zszarzałego” realizmu eschatologicznego; stąd się bierze taki a nie inny tembr barwny Jego obrazów.
Kolejny, jakże istotny atrybut dyspozycji malarskich Józefa Szajny stanowi wyjątkowe w światowej
skali wyczucie sensualności fakturowej i kolorystycznej wszelkiego możliwego tworzywa, rodem
z estetyki pop-artu i informelu. Tej samej klasy, kongenialne w stosunku do zdolności Józefa Szajny
wyczucie materii tworzywa miał bardzo przezeń ceniony Władysław Hasior. Dla obu Twórców dowolny przedmiot czy jego dowolny fragment, czy dowolny odpadek na śmietnisku – w rodzaju starych
szmat, odłamków szkła, metalowych konstrukcji, piasku czy innych materiałów organicznego czy
sztucznego pochodzenia – mógł stać się tworzywem godnym nobilitacji artystycznej. Zardzewiała
blacha, zmurszała deska, rozpadająca się tkanina zarówno dla Józefa Szajny, jak i dla Władysława
Hasiora bywały surowcem kreacyjnym, cudowanie adaptowanym do celów artystycznych.
I wreszcie figuratywizm – który z językowego i stylistycznego punktu widzenia stanowi dla Szajnowskiej Formy cechę o fundamentalnym znaczeniu. Wprawdzie tuż po studiach w ASP w Krakowie
wszedł Józef Szajna głęboko w abstrakcję, ale długo w niej nie pozostał. Sam Artysta tak w retrospekcyjnym ujęciu opisuje ten proces: „W latach pięćdziesiątych penetrowałem możliwości wypowiedzi
w sztuce informel, potem w collage’u, następnie w strukturach złożonych zastygłej farby o chropowatych powierzchniach i czarno-białych lub monochromatycznych walorach”. To abstrakcyjno-informelowe doświadczenie było dla Józefa Szajny niezwykle ważnym doświadczeniem kompozytorskim.
We wszystkich późniejszych realizacjach – notabene w każdej dziedzinie, jaką uprawiał – Twórca
błyskotliwie asymilował to doświadczenie, ale w nurcie twórczości stricte abstrakcyjnej nie pozostał.
Doświadczeniami wyniesionymi z tego okresu cały czas wzbogacał później swą figurację.
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syntetycznej morfologii i eschatologicznej wymowy Mrowisk. Już wtedy figurę ludzką sprowadzał
Artysta do prostego znaku – niby-obozowego stempla, którym poprzez rysunkowe powielenie budował odpersonalizowane ciągi zniewolonych – obozowych – tłumów. Jeśli w ikonografii rysunków
Apel trwał bardzo długo (1944) i Nasze życiorysy (1944) widać zapowiedź idei cyklu Mrowisko, to
obozowe szkice Blok 11. – wywołany na rozwałkę (1944) i Karna kompania (1944) należy uznać za
zapowiedź ideowo-artystyczną cyklu Mrowisko z postacią.
Podobny system obrazowania ludzkich skupisk zastosował Twórca w obrazie Zapomnienie (1968),
a także w serii rysunków pod wspólnym tytułem Apel (1989-1990). Malarski opus Zapomnienie nawiązuje ikonograficznie do struktury Mrowiska z postacią. W rysunkowym cyklu Apel wykorzystuje
Artysta rozmaite perspektywy obserwacyjne obozowego tłumu: gdy podgląda go z bliska, wykrzywione,
zmaltretowane twarze ofiar ukazują rudymenty rysów portretowych, lecz im to pole obserwacyjne się
oddala, tym bardziej ich weryzm się zamazuje, a twarze zamieniają się w trupie czaszki.
W nie mniejszym stopniu zapowiedź morfologii Mrowisk przejawia się w obiekcie z 1989 roku,
zatytułowanym Drang nach Osten, Drang nach Westen. W dyptyku tym górny kadr został usytuowany
pionowo, a dolny poziomo. Obie powierzchnie dyptyku są pokryte fotografiami ofiar wojennych.
Na poziomo usytuowanym kadrze stoją – niczym pionki na szachownicy – esesmańskie buty, które
w bezceremonialnej „grze” obozowej depczą wizerunek ofiar.
Monumantalne wizje malarskie Mrowisk są więc formalną i przesłaniową wypadkową wielu
wcześniejszych dzieł Autora, tyle że w obu tych cyklach dokonał On uogólnienia ludzkiego losu do
kosmicznej skali; można powiedzieć, że dramatyzm tego losu uniwersalizuje, a tym samym przenosi
na całą historię ludzkości. W tym też sensie cykl Mrowisko z postacią – jego przesłanie humanistyczne
– można odnieść do wszystkich dziejowych form niewolniczego katowania podmiotowej substancji
ludzkiej. Natomiast cykl Mrowisko w swej wymowie ikonograficznej wykracza poza te obszary; jest
wielką zadumą egzystencjalną nad heraklitowym ludzkim losem w skali globalnej.
Dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w obu malarskich zbiorach Mrowisk Józef Szajna
dokonał syntezy własnych, tak formalnych, jak i ideowych dokonań twórczych. W dziełach tych
jest wszystko: i figuracja, i abstrakcja, i dekonstrukcja, i platonizm, i krzyk człowieka rozdartego,
i milczenie mędrca, i emocjonalizm romantyka, i mistyczne wyciszenie, i wojujące sacrum, i degradujące tę walkę profanum.
W taki oto sposób toczy się wieczny bieg „witruwiuszowego koła”, które Jubilat swym wielkim
czynem kreacyjnym wyniósł do wymiaru „platońskiej kuli”. Józef Szajna w dojrzałej fazie życia
przemienił figurę swego dzieciństwa – sześcian równoboczny w figurę prostokąta, by wpisać weń
uniwersalną formę znaku ludzkiej postaci. W swych licznych pracach nadał temu znakowi wielorakie
znaczenie, zarówno ekspresyjne, jak i filozoficzne.
Ale jest takie dzieło Artysty, które – w platońskim duchu – symbolizuje, a zarazem syntetyzuje treść
Jego wszystkich realizacji twórczych. Mam na myśli rzeźbę zatytułowaną Przejście 2001. Stoi ona
w centrum Rzeszowa, przy placu Cichociemnych, blisko Rynku. Jest to metalowy obiekt o kształcie
prostopadłościanu, posiadający „wrota” w formie ludzkiej figury z Mrowisk i innych dzieł Artysty.
Figura ta jest nieco uchylona w stosunku do lica bryły – sama w sobie jest i Bramą, i Przejściem,
i Człowiekiem, który personifikuje każdego z nas. W dniu wernisażowej odsłony rzeźby Twórca jako
pierwszy przekroczył próg jej wrót. Przejście to symbolizowało krok w nowe tysiąclecie. Ale miało
też, jak sądzę, inny, bardziej tajemniczy wymiar – wymiar metafizyczny, stricte eschatologiczny.
W wielu pracach Józefa Szajny, czy to teatralnych, czy malarskich, czy instalacyjnych, idea „przejścia” z czasowości do bezczasowości jest, by tak rzec, ich stałą wartością.
Gdy Artysta przekraczał Wrota swego rzeźbiarskiego konceptu, wchodził w nowe tysiąclecie; ale
też przekroczył wówczas, po raz kolejny, próg życia i śmierci – granicę własnej egzystencji. Józef
Szajna od dawna wie, co jest po drugiej stronie istnienia. My tego jeszcze nie wiemy...
Pełen podziwu dla Jego humanistycznego Dzieła i człowieczej Siły z najwyższym przekonaniem
rekomenduję Wysokiemu Senatowi Profesora Józefa Szajnę – klasyka polskiej sztuki XX wieku – do
nadania Mu godności doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Autor, malarz, grafik, teoretyk sztuki, poeta, kompozytor i pedagog. Studiował malarstwo i grafikę w ASP w Krakowie. Profesor zwyczajny w Instytucie Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
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isując teksty krążące wokół sztuki stosuję zasadę – choć to nie przemyślność raczej mną
kieruje, a konieczność, skoro inaczej nie potrafię – iż nie zakładam na wstępie żadnej tezy,
którą następnie próbowałbym obronić. Siadam do pisania, które traktuję jak przygodę i często
nie wiem, dokąd mnie zaprowadzi. Muszę jednak zastrzec, że nie pozostaję zupełnie bezwolny
i nie daję prowadzić się w każdą stronę, gdzie mnie skieruje przypadek; są miejsca i obszary, które
omijam z daleka. Ale lubię ową niepewność i ciekawość zarazem, pojawiające się na początku
każdego nowego tekstu – dokąd tym razem zawędruję w moim pisaniu?
Dziś piszę o rysunkach z ostatnich lat Andrzeja Brzegowego (rocznik 1962), bo, jak sądzę, są
dla artysty ważnym doświadczeniem i istotnym etapem, czy momentem w jego dotychczasowym
dorobku.
Brzegowy studiował w latach 1988-1993 na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Łodzi, dyplom w dziedzinie grafiki warsztatowej przygotował w pracowni prof. Andrzeja Bartczaka. Studia ukończył więc jako grafik, wcześniej w liceum plastycznym
w Kielcach podejmował próby rzeźbiarskie, do przewodu kwalifikacyjnego I stopnia (obecnie
doktorat) przystąpił jako malarz i z powodzeniem obronił pracę, na którą składało się kilkanaście
olejnych obrazów na płótnach, kilka monumentalnych. Od paru lat Andrzej Brzegowy głównie
rysuje, choć powstały w tym czasie również linoryty. Ale rysunek towarzyszy Brzegowemu na każdym etapie jego twórczości. Być może to właśnie rysunek jest czynnikiem łączącym owe odcinki
w jedną artystyczną całość, jak to bywało i bywa w twórczości wielu artystów. W swoim, niedawno

Andrzej Brzegowy, 2007, tusz, rapidograf, papier.
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Andrzej Brzegowy, Maj, 2007, tusz, rapidograf, papier, 100x70 cm.

napisanym komentarzu do pracy artystycznej wspomina: „Bodaj wtedy (na studiach, w pracowni
rysunkowej prof. Andrzeja Kabały – przypisek mój) poczułem, że rysunek nie musi być czymś
mniej ważnym niż obraz, rzeźba i grafika ...”. Dziś na większości uczelni artystycznych nawet profesorowie gotowi są podzielać taką rewolucyjną opinię, a Rady Wydziału wyrażają łaskawie zgodę
na dopuszczanie do obrony prac dyplomowych z dziedziny rysunku, choć aktualne tendencje
sprowadzają z kolei rysunek do jednego z elementów działań multimedialnych – jedno medium
okazuje się niewystarczające w panującej wrzawie okołoartystycznej. Wypowiedź powściągliwa,
delikatna, nie hałaśliwa, jaką bywa rysunek, nie ma szans, aby dotrzeć do rozkojarzonego, ogłupiałego odbiorcy.
Ale odszedłem za daleko od tematu. Andrzejowi Brzegowemu, jak każdemu niemal młodemu
artyście, zależało na dotarciu ze swoją twórczością do odbiorców. „Ważnym dla mnie okresem
w sztuce – pisze we wspomnianym już, świetnym, bo bezpośrednim i szczerym, tekście komentarza – były lata osiemdziesiąte. Wtedy uległem sile obrazów, które przyniósł ze sobą nurt
„nowych dzikich”. Wkrótce ta stylistyka opanowała moją wyobraźnię na wiele lat, także tych
studenckich i w pewnym sensie ukształtowała postrzeganie sztuki na bardzo długo.” Ale dodaje następnie na zakończenie wątku: „Walczę z ukształtowanym w tamtym okresie poglądem
o konieczności maksymalnego eksponowania w dziele sztuki tego (ekspresyjnego – przypisek mój)
pierwiastka. Stąd bierze się w mojej pracy ciągły konflikt pomiędzy emocjami, a rozumem.”
W tekście Andrzeja Brzegowego pojawia się równolegle inny, ciekawy wątek dotyczący czasu
pracy nad dziełem sztuki, zapewne każdy artysta staje nie raz przed podobnymi problemami. Pamiętam, jak mnie również niepokoiło kiedyś to, iż pomysły nowych prac odchodziły ode mnie nie
doczekawszy się realizacji, proces powstawania każdej litografii czy rysunku trwał na tyle długo,
że czekające w wyobraźni pomysły zniechęcały się, znikały, traciłem z nimi kontakt. Brzegowy
pisze o trwającym wiele godzin wysiłku fizycznym związanym z rysowaniem na zajęciach podczas
studiów; ten trud – dodaje – zwiększał jego „zaangażowanie intelektualne włożone w realizację
zadania”.
Ale już w pierwszych latach samodzielnej pracy twórczej czasochłonność artystycznych realizacji w dziedzinie grafiki naruszyła – jak pisze – jego wiarę w potrzebę uprawiania tej dziedziny
sztuki. „Zetknąłem się wówczas z komputerem, zacząłem stawiać pierwsze kroki w posługiwaniu
się nim.(...) Po jakimś czasie uzyskałem pewną biegłość, zauważyłem także, z jaką łatwością daje
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się tworzyć „linorytopodobne” prace i jak łatwo odbywa się proces druku.” Minęły kolejne lata
artystycznych doświadczeń i pośpiech, potrzebny kiedyś artyście w pracy, zaczął wzbudzać jego
nieufność. Uznał, że sztuka nie może konkurować z tanią masową produkcją przemysłową. „Dochodzę do przekonania, że warto poświęcić rysunkowi, grafice czy obrazowi kilka tygodni swojego
życia, (...) że postawa artystyczna zawierająca się w działaniu często mozolnym, długotrwałym,
wyczerpującym, daje poczucie odseparowania od cywilizacyjnego pędu.”
Takiego artystę spotykam w jego ostatnich, powstających od kilku lat, rysunkach, ujawnia się
w nich „potrzeba bycia „rozważnym i romantycznym””. Dostrzegam również poczucie humoru
towarzyszące poważnej i czułej ciekawości, z jaką autor kształtuje swoje, raz miniaturowe, innym
razem rozległe, kiedy indziej łączące cechy obu rodzajów „pejzaże”. Pejzaż kojarzy nam się zazwyczaj z przestrzenią; w klasycznych przedstawieniach pejzażowych oczekujemy iluzji przestrzeni,
tymczasem rysunki Brzegowego posiadają własną, specyficzną przestrzenność i często wzbudzają
skojarzenie raczej z mapą, planem lub spojrzeniem pod nogi na niewielki skrawek ziemi, łąki, czy
ścieżki, niż ze skierowaniem wzroku gdzieś hen ku horyzontowi. Autor sam tak charakteryzuje czynnik przestrzeni we własnej twórczości: „Formy wypełniające przestrzeń rysunkową mają czytelny
kształt, często dzielą ją na kilka pól o odmiennym nasyceniu walorowym i fakturalnym. Staram się
tym samym sygnalizować obecność podziału na niebo i ziemię lub na ziemię i wodę.”
Można chyba mówić, oglądając ostatnie rysunki Andrzeja Brzegowego, o stanie zawieszenia
pomiędzy „abstrakcyjną artykulacją” a „realistyczną formą”, pomiędzy mikro- i makroskalą. Brzegowy uświadamia nam, że różnice pomiędzy tymi skrajnościami nie muszą być wcale tak duże,
a czasem mogą być niezauważalne.
Artysta opowiadał mi ostatnio o ciekawym doświadczeniu, które przeprowadził nieświadomie,
zyskując świadomość charakteru własnych obrazowań. Będąc gdzieś na dworze, wykonał fotografię
miejsca, które zwróciło jego uwagę; myślał, że zdjęcie może okazać się inspirujące dla jego wyobraźni plastycznej. Kiedy wydrukował odbitkę fotografii, pozbawioną dosłowności spojrzenia gołym
okiem, które potrafi zarejestrować nawet obecność powietrza, odbitkę czarno-białą, pozbawioną
też barw, spostrzegł, że ogląda gotowy niemal własny rysunek.
Okazało się, że sposób komponowania i kształtowania form, o którym myślał niejednokrotnie
jako bliskim abstrakcji (ze skłonnościami do geometryzacji, uproszczeń czy archaizacji form, wprowadzania ornamentów), jest też nieodległy dosłowności realistycznego przedstawienia.
Dystans i zarazem humor ujawniają się w tytułach prac Andrzeja Brzegowego, autor umieszcza
także czasem napisy wewnątrz rysunków. Czytam tytuły prac, które zamierzam pokazać w galerii:
Patyczki, Zakole, Czarny kamień, Duży dom nad morzem, Kamień w wodę, Na jednej nodze, Kryjówka. Tytułowe patyczki, leżące jakby pod nogami na jednej z prac, w innej kojarzą się z rytmem
pni brzozowego zagajnika; nienazwana forma wywołująca hasło – kamień, na innym rysunku staje
się bliska obrazowi chmury, ale i ptasiego pióra. Centryczne kręgi i łuki białych linii mogą być śladem
kropli deszczu spadających na powierzchnię wody, rysunkiem pajęczej sieci, drzewem, kwiatem na
łące, czy świecznikiem w ciemności?
Rysunki Andrzeja Brzegowego mogą kojarzyć się nam ze spojrzeniem sprzed chwili skierowanym
tuż obok, lub przywoływać odległe i niejasne wspomnienia obrazów z dzieciństwa. Ich siła tkwi
w rozległych możliwościach wyrazowych czy interpretacyjnych.
Dostrzegam (z satysfakcją), że tendencja do skupionego i uważnego zamyślenia nad drobiazgami
(a więc i całym światem?) bierze w tej twórczości, dziś już zdecydowanie, górę nad skłonnością do
wypowiedzi spontanicznych, ale też stawiających (sobie i autorowi) nie tak wysokie, jak dziś, wymagania.
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Andrzej
GIERAGA

Honorowi członkowie Rady Wydziału Sztuki

J

esienią ubiegłego roku (2007 – dop. red.) na posiedzeniu Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego przyjęto w poczet honorowych jej członków dwóch wybitnych
twórców:
Wojciecha Fangora, malarza, teoretyka sztuki, animatora działań plastycznych, artystę znanego
w Polsce i na świecie, związanego z Radomiem. Dzieła Wojciecha Fangora zdobią kolekcje muzealne
w Polsce i na świecie (Francja, Stany Zjednoczone, Niemcy). Bernarda Gotfryda, pisarza – autora
książki biograficznej Antoni gołębiarz, artystę fotografika narodowości żydowskiej urodzonego
w Radomiu.
Bernard Gotfryd wydał album Intymne oko, w którym przedstawił wybitne osobistości świata
polityki, nauki, kultury itp., w okresie poprzedniego półwiecza.
Obaj wybitni twórcy dożyli sędziwego wieku (85 lat) i nadal są bardzo aktywni.

Wojciech Fangor, M21 (gray waves), 1972, olej na płótnie, 142x142cm

arteria – Rocznik Katedry Sztuki

Bernard Gotfryd, Rudolf Nureyev, The British Royal Ballet, 1972 r.

Bernard Gotfryd
Z inicjatywy dziekana Wydziału Sztuki, przebywając w Nowym Jorku w dniu 28 czerwca 2008
roku, miałem zaszczyt spotkać się z Bernardem Gotfrydem w hotelu Hamton In Times Squere 851
– VIII Aleja na Manhatanie. Złożyłem Panu Bernardowi Gotfrydowi szczere wyrazy wdzięczności
z powodu przyjęcia honorowego członkostwa naszego wydziału.
Przekazałem katalog Katedry Sztuki z dedykacją. Zaprosiłem w imieniu dziekana i Rady Wydziału do zaprezentowania swojej twórczości w jednej z naszych galerii we wrześniu br. Propozycja
została przyjęta.
Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze i miało dalszy owocny skutek w czasie
mojego dwumiesięcznego pobytu w Stanach, w kontaktach telefonicznych.
Niestety kiedy zbliżał się termin mojego powrotu do Polski otrzymałem od Pana Bernarda Gotfryda
informację, że Jego przyjazd do Polski w tym terminie jest nierealny z powodu stanu zdrowia.

Autor, profesor, kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki Politechniki
Radomskiej.

PERSONALIA

Wojciech Fangor
Z inicjatywy prof. Aleksandra Olszewskiego, dziekana Wydziału Sztuki PR złożyliśmy zapowiedzianą wcześniej wizytę w domu-pracowni artysty w Błędowie w dniu 3 mają 2008 roku w składzie: prof. Henryk Hoffman, prof. Bogusław Łukaszewski i piszący niniejszy tekst. Miałem zaszczyt
w obecności żony artysty, obecnych gości Państwa Fangorów oraz towarzyszących mi kolegów
odczytać akt nadania honorowego członkostwa naszego wydziału dostojnemu artyście. Przekazaliśmy także katalog Katedry Sztuki z dedykacją i zaprosiliśmy artystę na spotkanie autorskie z
prezentacją własnej twórczości. Propozycja została przyjęta. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej
atmosferze, świadczą o tym zdjęcia, a także najnowszy album o twórczości artysty z dedykacją dla
Wydziału Sztuki.
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Katarína
Sokolová

Wystawa Wydziału Sztuki na Słowacji

P

lastycy – pedagodzy Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej przedstawili w drugiej połowie
kwietnia swoją twórczość w „Galérii v podkroví” (Galeria na Poddaszu) w Bańskej Bystrzycy.
Chociaż nie była to pierwsza artystyczna prezentacja radomskiej uczelni w tym środkowosłowackim mieście, to właśnie ta, była pierwszą kompletną prezentacją prac wszystkich wykładowców,
którzy obecnie tworzą jej zespół.
Kurator wystawy prof. Małgorzata Strzelec koncypowała ją jako reprezentacyjny projekt, który
miał na celu przedstawienie poziomu artystycznego autorów, a za jej pośrednictwem, poziomu
„fachowości” uczelni. Wystawa nabrała charakteru salonowego, swobodnego prezentowania się
uczestników. Te zamiary pani kurator objaśniła w katalogu. Jak w nim napisano, celem wystawy
nie było akcentowanie jednego nurtu w sztuce, ale pokazanie różnorodności indywidualnych programów.
Dzięki temu, że autorzy kształtowali się w różnych centrach kultury polskiej – w różnych akademiach sztuk pięknych – wystawioną kolekcję można pojmować jako symboliczne przedstawienie
przestrzeni polskiej tradycji kulturalnej. Ponieważ tę metaforyczną przestrzeń budują osobowości
z różnych generacji, tak prezentowana kolekcja równocześnie oddala wymiar czasu i jego ślady,
pojawiające się w postaci różnokolorowej mozaiki plastycznych poglądów obecnych w dzisiejszej
żywej sztuce, których odbicie się znaleźć możemy w formach i ideach prezentowanych dzieł. Autorzy używają zarówno klasycznych, warsztatowych narzędzi, jak i najnowszych elektronicznych
mediów, do budowania autorskich kompozycji, często z wyraźnym racjonalnym, konstrukcyjnym
podejściem tworzenia lub bardziej emocjonalnym – ekspresyjnym sposobem wyrażania się. Jednakowoż na wystawie radomian przeważały formy abstrakcyjne. Między nimi można dostrzec różne
dyferencje (które są oczywiste) odpowiadające wewnętrznym emocjom ich twórców.

Aleksander Olszewski, 3x3 nr 1 hp1136082008, 2008, druk cyfrowy, 90x54 cm.
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Autorka, dr, pracownik Uniwersytetu M. Beli w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.
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Ścisłe, czyste estetyczne
formy stosują A. Olszewski,
A. Gieraga, St. Z. Kamieński,
abstrakcyjne struktury w postaci
czytelnych archetypów – symboli są bliskie między innymi
A. Węgłowskiemu, H. WojdaleMarkowskiej, H. Hoffmanowi,
A. Brzegowemu, M. Strzelec
i M. Kurkowskiemu. Bardziej
narratywne powiązanie mimetycznych – realnych znaków
z abstrakcyjnymi stosują W.
Jelonek, M. Guz, B. Jaśkiewicz
i K. M. Łyszcz. W podobnym
sposób wykorzystują łączenie/
mieszanie warstw różnych form
wyrazu (werbalnych i obrazowych) tworząc wizualną całość
A. Markiewicz i J. Trojan, którzy
zaprezentowali metafizyczne
kompozycje tworzone z realnych elementów w nierealnej
abstrakcyjnej przestrzeni.
Andrzej Gieraga, Obraz CCXXX, 1992, płyta, płótno, akryl, 100x100 cm.
Figuratywne obrazy na wystawie były zastąpione pracami
bardziej niespokojnymi w wyrazie, egzystencjalnymi (na przykład dzieła K. Pietrzak, M. Wróblewskej,
Z. Gajos, B. Łukaszewskiego i Ł. Rudeckiego). Nie brakowało również oszczędnego języka wizualnego konceptu (Sz. Piasta, K. Nowicka-Urbańska) i inspiracji czerpanych ze sztuki spontanicznej,
instynktownej l’art brut (B. Klimek-Kurkowska).
Prezentowane eksponaty świadczą o nieograniczonym wykorzystywaniu artystycznych środków
wyrazu, które nie podlegają żadnemu dyktatowi czy autorytetowi. Obecnie, sztuki współczesnej
nie obowiązują modernistyczne wartości nowości w sensie linearnego postępu jako ciągłej zmiany
formalnej. Zgodnie z tym podejściem idee prac również odbiły współczesne przeżywanie, osobiste
interpretacje znaczeń i wartości. Wbrew oddaniu zmian w sferze mentalności kultury, prace są jednak
też świadectwem niezmiennych cech sztuki wizualnej. Między innymi są to jej dwie (w podstawie
ambiwalencyjne) powody na istnienie: potrzeba narracji i prawo na „czystą estetykę” – wyrażanie
się poprzez abstrakcyjny, autentyczny język wizualnych form i ich relacji. Są to dominujące sposoby komunikacji plastycznej wypływające z charakteru człowieka – dynamizmu jego racjonalności
i jego emocjonalności.
Galeria na Poddaszu, gdzie odbywała się wystawa, jest częścią Państwowej Biblioteki Naukowej i najmłodszym obiektem kulturalnym w Bańskiej Bystrzycy. Powstała zaledwie trzy lata temu
jako sala wystawowa, w której organizowane są krótkoczasowe prezentacje sztuki profesjonalnej
(okazyjnie też prac – dyplomów studentów z wyższych szkół plastycznych albo pedagogicznych).
Dramaturgia wystaw nie orientuje się na wybrane kierunki sztuki czy media. Jedynym kryterium jest
poziom artystyczny. Szczególną tradycją tej galerii stał się zwyczaj częstego prezentowania sztuki
zagranicznej. Galeria na Poddaszu stała się przestrzenią poznawania innych kultur przez język
sztuki. Na wernisażu radomskich plastyków nie potrzeba było tłumaczyć polskich przemówień,
każdy rozumiał. Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej na oficjalnym otwarciu reprezentowali
dziekan prof. A. Olszewski, prof. M. Strzelec i prof. St. Z. Kamieński, a Uniwersytet Mateja Bela
(i Katedrę Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego) prodziekan dr J. Uhel, natomiast
Bibliotekę Państwową pani dyrektor dr O. Lauková.
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Elżbieta
STANISZEWSKA

Patrząc z oddali na morze.
Refleksje o wspólnej wystawie
Piotra C. Kowalskiego i Witolda Lubinieckiego
w Bałtyckiej Galerii Sztuki

W

akacje są czasem, kiedy natura – pejzaż dostarcza nam przeżyć estetycznych, o których
pisze Shusterman, Dewey. Podziwiamy wschody i zachody słońca, które są niezmienne
piękne, słodkie, ckliwe, że aż kiczowate. Podziwiamy bezkres morza, jego zmienną barwę,
przestrzeń, którą odczuwamy. Morski pejzaż jest tak niezwykle zmienny, że lepiej go nie malować,
bo to zawsze jest tylko niedoskonałe kopiowanie natury i nieadekwatna rejestracja chwili. Zbieramy niby bezmyślnie kamienie i muszelki, by zimą wpatrywać się w nie godzinami, przywołując
wspomnienie lata. Więcej przeżyć estetycznych dostarcza nam wtedy spacer wzdłuż plaży niż
ekspozycje w nadmorskich galeriach.
Będąc z koleżankami w Ustce weszłyśmy do Bałtyckiej Galerii Sztuki, gdyż nazwisko Piotra
C. Kowalskiego zwróciło moją uwagę. 2 sierpnia 2008 roku odbył się wernisaż dwu bardzo różnych
twórców Piotra C. Kowalskiego i Witolda Lubinieckiego, związanego od lat z morzem. Pospieszne
obejrzałam wszystkie prace i zauważyłam, że były podpisane nazwiskiem Lubinieckiego, wszystkie
były podzielone na część „ilustrującą” rzeczywistość i interpretującą ją. Właśnie chciałam zapytać
gdzie są prace Kowalskiego, gdy zauważyłam Piotra C. Kowalskiego. Opowiedział nam, jak z jego
inicjatywy powstał ten wspólny projekt realizowany przez rok.
Wspólne wystawy twórców zawsze, do tej pory oznaczały wspólną przestrzeń ekspozycyjną,
na której były odpowiednio przez kuratora galerii obok siebie dobrane prace artystów. Zdarzało się,
że łączyły je wspólne treści semantyczne, gdyż był to często klucz, oś całej ekspozycji. Powinnam
teraz wspomnieć o problemach, z jakimi musi zmierzyć się kurator ekspozycji, by wszystkie dzieła
były ciekawie obok siebie wyeksponowane. Przy tej wspólnej wystawie Kowalskiego i Lubinieckiego
nie ma takiego problemu jak: format prac poszczególnych autorów, ich ilość, ponieważ tworzyli na
połówkach tych samych powierzchni płócien i tektur. To nie tylko wspólna ekspozycja, ale i wspólnie
tworzone prace choć w pewnym czasowym następstwie. Niektóre „swoje” powierzchnie zamalowywał najpierw Lubiniecki, później Kowalski, ale na innych pierwszy wypowiadał się Kowalski.
Lubiniecki malował tradycyjną techniką farbami olejnymi, Kowalski oprócz różnych technik tradycyjnych używał piasku, kamieni, zużytych tub po farbach, miary metrowej, kupionego na deptaku
w sklepie z pamiątkami nieudolnego modelu statku i innych gotowych przedmiotów, klejów.
Jest to pewien eksperyment formalny tak różnych wypowiedzi na wspólnie określone semantyczne
treści: morski pejzaż. Unaocznienie a może ponowne przeżycie (z oddali lub z ukosa) spotkania
z morzem w czasie wakacji. Jest to pełen emocji zapis wrażeń i odczuć dotyczących samych treści
semantycznych lub emocji wywołanych wypowiedzą kolegi artysty na określony przez obu panów
problem, potoczne zwany tematem. Te formalne zapisy bardzo różnych twórców są dialogiem
w języku sztuki o kolorze (barwie) nieba i wody, linii horyzontu, świetle o poranku i zmierzchu,
odczuciu otwartej przestrzeni, fakturze ziemi i wody, zmienności czy dynamice żywiołu wody. Te
zapisy, prace są dalekie od wartościowania, oceniania, klasyfikowania. Witold Lubiniecki w rozpoznawalny sposób interpretuje rzeczywistość czy może ilustruje ją posługując się perspektywą
malarską, linearną, natężeniem koloru; Piotr C. Kowalski buduje odczucie przestrzeni poprzez
zmniejszanie i zagęszczanie ku linii horyzontu naklejonych kamieni, muszelek. Lubiniecki rytmicznymi pociągnięciami pędzla oddaje sfalowanie powierzchni wody; Kowalski zachowuje ten rytm
naklejanymi tubami po farbach.
Ciekawa jest praca, w której pierwszoplanową rolę gra światło. We wszystkich pracach łączy
ich wspólna linia horyzontu. Różnymi środkami ukazują oświetloną powierzchnię wody. Lubiniecki
robi to rozbielonymi barwami, walorem kolorów a Kowalski na jasne tło nieba (nie niebieskie) wylał
plaster czarnej grubej farby, której odcienie są czytelne na pierwszoplanowych dużych, naklejonych
Bałtycka Galeria Sztuki, ul. Gen. Zaruskiego 1a, 76-270 Ustka; Piotr C. Kowalski & Witold Lubiniecki: Może morze,
2 sierpnia – 26 września 2008 roku.
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Zeidler-Janiszewska A., Kubicki R., Poszerzenie granic. Sztuka współczesna w perspektywie filozoficzno-estetycznej,
Instytut Kultury, Warszawa 1999, s. 123.

Tamże, s. 125.
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muszlach aż do zaniku tej
barwy „światła” na dalszym
planie. Lubiniecki w tradycyjny sposób pokazał światło
(to co blisko jest oświetlone)
a Kowalski zasadę jego obecności na pierwszym planie.
Obydwaj mają słuszne spostrzeżenia, obydwaj mają
rację.
O pracy, na której jest
widoczny namalowany przez
Lubinieckiego statek Kowalski
mówił: „ja nie potrafię tak ładnie namalować statku, więc
nakleiłem gotowy, kupiony
w sklepie z pamiątkami”. By
uzyskać wrażenie zmierzchu Kowalski zamontował
w „swoim” statku małą żarówkę elektryczną.
Piotr C. Kowalski nie po
raz pierwszy używa materiałów gotowych i elementów
pejzażu (kamieni, muszli,
pisku). A. Zeidler-Janiszewska tak charakteryzuje jego
twórczość: „Gra miedzy forma zaplanowaną a przypadkiem nie jest już dzisiaj (po
dadaizmie i surrealizmie)
tak wzniosła, a twórczość
Kowalskiego nabiera raczej
Witold Lubiniecki i Piotr C. Kowalski, maj 2007.
radosnego charakteru. Im
bardziej bowiem kontrolujemy naturę poza sferą sztuki, im bardziej wydaje nam się ona poddana,
tym więcej dajemy jej szans na współkreowanie wytworów artystycznych. Otwieramy szansę dla
jej ponownej emancypacji.”
R. Kubicki zauważa w twórczości Kowalskiego: „Ze świata rzeczy przechodzimy w świat „ontologicznych” tautologii. Logika obecna jest nie w symbolach głuchych na radość życia, lecz w rzeczach
i sytuacjach, poprzez które się ono najpełniej ujawnia. Nic więc dziwnego, że o ile wychodzenie
w przestrzeń wcześniej przypominało tradycję plenerów malarskich, o tyle obecnie Piotr C. Kowalski
zbliża się do uprawiania specyficznie pojętej „sztuki miejsca”.
Obie wypowiedzi odnoszą się również i do tych prac Piotra C. Kowalskiego prezentowanych
w Ustce, choć dotyczyły jego wcześniejszej twórczości. On nie ilustruje pejzażu a poprzez zgromadzone elementy, fragmenty miejsca – plaży odwołuje się do naszych emocji, wspomnień, sentymentalizmu, uczuć a nie intelektualnej analizy wrażeń. Jest to zapis zapamiętanych wrażeń miejsca
elementami tam właśnie znalezionymi, uporządkowanymi na 1/2 płaszczyzny, jaką dysponował
z zachowaniem ustalonych przez Lubinieckiego i Kowalskiego rytmów, kierunków, planów, nastojów. W jednej z prac Kowalski nakleił napis z muszelek: „Ustka 2008”. Przypomina to niezmienne
od lat pamiątki znad morza, które można było kupić tuż obok, na deptaku. Ten żartobliwy zabieg
datowania pracy oswaja przeciętnego, często przypadkowego i niepewnego swoich ocen widza ze
współczesną sztuką. Jest informacją o tym, że ma on takie same emocje i odczucia jak znany artysta.
Jest to jednocześnie zabawne i kiczowate, ale kto z nas brzydzi się kiczem? Nawet, gdy go nie lubimy
to nie możemy zaprzeczyć, iż skutecznie porusza emocje nie tylko niewyedukowanego widza.
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Jedna z prezentowanych na wystawie prac.

Zakładając, iż wypowiedzi obu artystów są szczere, aczkolwiek słowu: „szczerość” można nadawać różne znaczenia, to w przypadku twórczości artystycznej pojęcie szczerości wiązać będę
z przeżyciem (artysta jest szczery w swej wypowiedzi wtedy, kiedy maluje swoje przeżycia na zadany
czy wybrany temat). Kategoria przeżycia jest nierozerwalnie powiązana doświadczeniem estetycznym
np. w proponowanej współcześnie przez Shustermana koncepcji sztuki. O ile europejska refleksja
o sztuce podkreśla funkcje komunikacyjne sztuki, o tyle w koncepcjach wywodzących się z pragmatyzmu amerykańskiego, od Dewey’a, najważniejsze wydaje się przeżycie odbiorcy, jego emocje.
Richard Shusterman (ur. 1949) w wielu stwierdzeniach dotyczących sztuki i jej sposobów
funkcjonowania pozostaje kontynuatorem tradycji pragmatycznej na gruncie amerykańskim; jest
najmłodszym przedstawicielem tego nurtu filozoficznego zwanego neopragmatyzmem. W swojej
teorii szczegółowo analizuje proces percepcji sztuki, któremu zawsze towarzyszą emocje. Mimo, iż
są one filtrem, przez który partycypacja sztuki następuje, nie zmienia to faktu, że sztuka jest złożoną
i historyczną praktyką lub tradycją i musi być definiowana historycznie. Wielu artystów definiuje
sztukę jako praktykę społeczną lub kulturową. Składają się na nią złożone i powiązane wzajemnie czynności, które wymagają „wyuczonych” umiejętności oraz wiedzy. Ich celem jest zdobycie
pewnych umiejętności dóbr, jak je określa Shusterman, które umożliwiają wykonanie dzieła sztuki
jak i jego odbiór, np. uchwycenie podobieństwa w portrecie czy pejzażu. Sławę i zysk określa jako
dobra zewnętrzne owej praktyki, choć pożądane są produktem ubocznym.
Standardy wewnętrzne dzieła sztuki są zmienne historycznie, ale zawsze stanowią pewną jedność.
Obecnie zaprzestaje się definiowania sztuki poprzez wskazania cechy lub cech konstytutywnych
dla niej, które byłyby równoznaczne z istotą przedmiotu sztuki. Przyjmuje natomiast, iż sztuka
jest: „realizowana w oparciu o wewnętrzne zasady oraz standardy złożonej praktyki sztuki i, (...),
w końcu jej różnych subpraktyk”. Według niego zmienność kryteriów wewnętrznych dzieła, ich
treści semantycznych oraz sposobów ich przedstawiania za pomocą coraz to nowszych, innych
środków plastycznych w rezultacie tworzy style i kierunki w sztuce. Jest to proces bardzo złożony,
wieloetapowy i obejmuje nie tylko przedmioty sztuki, ale i podmioty realizujące tę praktykę czyli
twórców i odbiorców. Nie powinien być definiowany przez trwałość swojej istoty, ale poprzez
spójność narracji historycznej, która nie tylko ją wyjaśnia, ale również zachowuje jej jedność
i integralność. Shusterman podkreśla, że musi to być narracja otwarta na zmiany i nowe formy dzieł


Shusterman R., Praktyka filozofii, filozofia praktyki, przekł. Mitek A., red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2005.
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sztuki, gdyż sama sztuka jest otwarta, ale kończy się zawsze w czasie teraźniejszym. Nie obejmuje
tego, co w sztuce będzie w przyszłości.
Shusterman podkreśla, iż celem praktyki estetycznej, tego, czego w dziele sztuki poszukujemy, jest
doświadczenie estetyczne. Jest to cel sam w sobie w całej praktyce artystycznej, gdyż zadowolenie,
którego źródłem jest dzieło sztuki: „ma charakter bezpośredni i niezwykle wciągający”. Ten rodzaj
doświadczenia silnie oddziałujący na nasze zmysły i wyobraźnię, która nadaje sztuce normatywną
prawomocność. Często cele sztuki są utożsamiane z ich końcowymi wytworami materialnymi, ale
ich wartość artystyczna pochodzi z ich wartości użytkowej, którą rozumie Shusterman jako trwające doświadczenie estetyczne. Ich wartość tkwi w ich odbiorze, przeżyciu doświadczanym przez
odbiorców. Bez nich są one martwe.
Teoretycy sztuki zgodnie twierdzą, że bez odbiorcy – podmiotu doznającego dzieło nie istnieje,
Dewey dodaje, iż sam twórca jest również odbiorcą. Dla Shustermana odbiorca jest najważniejszy
w dewey’owskiej triadzie: artysta – dzieło – odbiorca. Jako najważniejsze, uważa Shusterman, indywidualne doświadczenie estetyczne odbiorcy, dalekie od rutyny i ogólnych schematycznych osądów.
W dziele sztuki nie ma wartości niezależnych, obiektywnych. Takie pojmowanie sztuki prowadzi do:
„utowarowienia i fetyszyzacji, które są plagą współczesnego pojmowania sztuki”.
Zawraca uwagę na fakt, iż doświadczenie estetyczne pojawia się poza historycznie ustalonymi
praktykami, ma zakres znacznie szerszy, przekraczający granice sztuki, np. w zachwytach nad zjawiskami przyrody, w sporcie, rytuałach, matematyce, ozdabianiu ciała, ale i pomieszczeń – współczesnej architekturze wnętrz, kosmetykach, samochodach, przedmiotach codziennego użytku. To
doświadczenie nie jest przypisywane tylko sferze praktyki artystycznej. Niektórzy teoretycy twierdzą, iż wszelkie nawyki wartościowania i przeżywania, w każdej sferze życia czerpią swe źródła
z nowożytnej praktyki sztuki, zdefiniowanej w XVIII wieku i dlatego w niej się zawierają. Z takim
poglądem nie zgadza się Shusterman, gdyż oznaczało by to, iż do póki nie zaistniał termin „estetyka”
nie istniały przeżycia estetyczne. Przeżycia te były i są niezależne od samego terminu. Nie są one
przypisane tylko praktyce sztuki.
Ta ciekawa a może eksperymentalna w swojej formie ekspozycja obu artystów nie tylko na
wspólnej sali ekspozycyjnej, ale i na wspólnych powierzchniach płócien i tektur zmusza do innej
niż zazwyczaj refleksji:
1. można to uznać za żart artystyczny,
2. wspólną zabawę formalną obu twórców,
3. artystyczny dialog, rozmowę o morzu, ale nigdy spór czy kłótnię,
4. ukłon Piotr C. Kowalskiego, inicjatora całego przedsięwzięcia wobec innego artysty, jego sposobu widzenia, odczuwania i ukazywania rzeczywistości,
5. lekcja tolerancji, wyrozumiałości, skromności, pokory prof. Piotra C. Kowalskiego,
6. lekcja odwagi, otwartości Witolda Lubinieckiego, uznanego na Pomorzu malarza marynistycznego, którego monumentalne prace zdobią wnętrze kościoła tworząc nastrój i wywołując
emocje wiernych,
7. lekcja dystansu do samych siebie obu twórców.
Mogło by się wydawać, że to wakacyjna, nieco zabawna ekspozycja dwóch twórców, którzy
lubią razem pić piwo. Oceniam ją jako ważne nie tylko artystyczne wydarzenie. To nie tylko dialog
formalny między dwoma twórcami. To przede wszystkim lekcja tolerancji dla wszystkich widzów,
którzy często oceniają, klasyfikują, krytykują, czy wyrokują. Nie dotyczy to tylko przestrzeni galerii
czy muzeów. To dotyczy postawy wobec innych, wobec świata. Brzmi górnolotnie, ale odnosi się
do codziennych, banalnych zachowań wobec naszych sąsiadów, kolegów w pracy, przypadkowych
przechodniów oraz tych których kochamy (i przecież najlepiej wiemy, co dla nich jest najlepsze),
jak i tych, których nie lubimy za wady a może powinniśmy polubić za zalety? Ta ekspozycja zrobiła
na mnie ogromne wrażenia właśnie dlatego, że odebrałam ją w kontekście naszej codzienności, do
której przecież wracamy po wakacyjnych podróżach, obejrzanych wystawach, układając na półce
muszelki, kamyki, kawałki bursztynu. Może warto zwrócić uwagę nie tylko na same prace tych
twórców, na estetykę ale i na ich postawę, na etykę?
Tak jak prawa fizyki, matematyki czy zasady gramatyki języka mają sens tylko wtedy, gdy je
potrafimy praktycznie zastosować, tak samo sens tej wystawy Piotra C. Kowalskiego i Witolda Lubinieckiego jest w naszym zaanektowaniu ich postawy tolerancji i wyrozumiałości wobec innych
niż nasze własne widzenie i odczuwanie świata. Warto by poprzez sztukę zmieniała się nasza
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rzeczywistość, ale traktowaną nie tylko jak narzędzie estetyzujące codzienność, ale również jak
reguły, czy gramatyka współżycia społecznego.
W tym miejscu swoich rozważań przywołam Heideggerowskie odróżnienie: rozumienie od
wykładni (interpretacji). Istotne jest, iż współcześnie to rozumienie dookreśla się poprzez dodanie
przymiotnika „kulturowe”. Zaś rozumienie kulturowe charakteryzuje się, jak: „Jeśli ponadto przyjąć,
iż rozumienie kulturowe, które odróżniam od interpretacji, polega na umiejętności używania narzędzi
i rozpoznawania ich sensu (znaczenia) w perspektywie: d o c z e g o (Wo zu), nasuwa się wniosek
następujący. W najstarszym horyzoncie partycypacji w kulturze nabywamy znaczeń kulturowych, Intencjonalności przez duże „I” – jak określa ją J. Margolis. Poruszamy się w sposób spontaniczny, nawykowy
czy zrutynizowany, nabywając wyobrażenia świata, które – jak zostanie wyartykułowane – przekształca
się w pojęcie świata. Wyobrażenie czy uprzedmiotowione pojęcie świata okazuje się niezbędne dla
podejmowania i sterowania aktywnością człowieka. Podmiot ludzki przeżywa jako realne (są dla niego
wartościami – przedmiotami pragnień) tylko sytuacje uprzedmiotowione w jego świadomości i zobiektywizowane (na sposób kulturowo-obiektywny) stany rzeczy, które inspirują go do działania. Szczególnie
silnemu uprzedmiotowieniu podlegają wartości”.
Wystawa Piotra C. Kowalskiego i Witolda Lubinieckiego Może morze jest przykładem możliwości
interpretacyjnych sztuki, „uprzedmiotowienia” w świadomości zwykłego „człowieka z ulicy” idei tolerancji
na inne niż nasze wartości, inny ogląd świata. Lubiniecki przedstawia nam swoją percepcję morza („mapę”
czytelnych znaczeń) a Kowalski pamięć o morzu („ekran” indywidualnych znaczeń i skojarzeń).
Ponadto, dla tej wystawy akurat, propozycja Shustermana, rozszerza pole możliwych interpretacji przedstawionych dzieł, otwiera przed przeciętnym, niepewnym swych odczuć widzem możliwości prostego przeżywania sztuki poprzez odwołanie się do swoich osobistych przeżyć, emocji,
wspomnień, zachwytów nawet tych wstydliwie ukrywanych tak, jak muszelki z plaży lub pamiątki
kupowane na deptaku.

A. Pałubicka, Myślenie w perspektywie poręczności a pojęciowa konstrukcja świata, Oficyna Wydawnicza Epigram,
Bydgoszcz 2006, s. 169–170.

Piotr C. Kowalski i Witold Lubiniecki znają powyższy tekst i w pełni akceptują jego treść, co bardzo cieszy Autorkę.


Autorka i Piotr C. Kowalski podczas wystawy.
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Raimonda
SIMANAITIENË

Wystawa wykładowców Wydziału Sztuki
Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego
w Galerii „101” Uniwersytetu Kowieńskiego
„Vytautas Magnus”
Bo nade wszystko chcemy Odcienia,
Odcienia, nie kolorów tęczy!
Och, tylko odcień zaręczy
Sen ze snem, z fletnią rogu brzmienia!
Paul Verlaine

W

grudniu 2008 r. w Kownie miało miejsce otwarcie wystawy prac wykładowców Wydziału
Sztuki Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, na której zademonstrowano interesujący potencjał artystyczny twórców z tej uczelni. Znając ich wcześniejsze dokonania
i rozwój, możemy śmiało stwierdzić, że wielki wpływ na poziom pracy całego zespołu pedagogów,
a tym samym i różnorodność ich twórczości, miał wieloletni kierownik Wydziału profesor Aleksander
Olszewski. Także poza Politechniką Radomską jest on znany jako niestrudzony organizator, pedagog
i aktywny twórca – artysta-grafik. Profesor Aleksander Olszewski nie po raz pierwszy zainicjował
współpracę twórców polskich i litewskich (oraz z innych krajów sąsiedzkich). Przykładem może
być zorganizowana przez niego oraz prof. dr. Oresta Holubetsa i doc. Raimunda Ziupkę wspólna
wystawa twórczości wykładowców czterech uczelni sztuk pięknych (polskiej Politechniki Radomskiej, słowackiego Uniwersytetu Techniki w Koszycach, litewskiego Fakultetu Wilenskiej Akademii
Sztuk Pięknych oraz ukraińskiej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych), która została
zapoczątkowana w roku 2007 i właśnie kończy swoją podróż po galeriach tych państw.
Wykładowcy Kowieńskiego Fakultetu Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych (Edmundas Saladzius,
Rolandas Rimkunas, Arunas Gelunas i inni) również organizowali swoje autorskie wystawy w Akademickiej Galerii Sztuki Politechniki Radomskiej „Rogatka”, a prace polskich i litewskich studentów
niejednokrotnie były eksponowane w ramach programu Socrates-Erasmus.
Tym razem na zaproszenie Wydziału Grafiki Kowieńskiego Fakultetu Wileńskiej Akademii Sztuk
Pięknych przybył prof. Aleksander Olszewski wraz z kolegami. Przywieźli oni dużą ekspozycję dzieł
pracowników Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, którą mieszkańcy Kowna mogli podziwiać
w samym śródmieściu – w Akademickiej Galerii „101” Wydziału Sztuki Uniwerstytetu „Vytautas
Magnus”, znajdującej się przy aleji Laisvés. W jej pobliżu są usytuowane inne uniwersytety Kowna
(Technologii, Zarządzania, Medycyny i inne). Słusznie zatem spodziewano się, że tak interesująca
prezentacja niewątpliwie zachęci wykładowców i studentów różnych uczelni Kowna, a także publiczność pozaakademicką, do zapoznania się z twórczością polskich artystów.
Wystawa polskich twórców była bardzo bogata pod względem technik realizacji i przedstawiała
różnorodne rodzaje i formy sztuki. Zademonstrowane zostały prace z malarstwa, grafiki, rzeźby,
rysunku, wykonane z papieru autorskiego i wyrobów włókienniczych (tekstylia).
Podczas otwarcia wystawy w galerii był wyświetliany film, który bardzo obszernie i obrazowo
przedstawil edukacyjną i artystyczną działalność Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej oraz
niepospolite formy działalności tej uczelni. W trakcie wernisażu głos zabrali: dziekan Kowieńskiego
Fakultetu Wilenskiej Akademii Sztuk Pięknych docent Raimundas Ziupka, kierownik Wydziału Grafiki profesor Edmundas Saladzius oraz profesor Aleksander Olszewski. W swoich wypowiedziach
podkreślali dotychczasowe osiągnięcia i potrzebę owocnego kontynuowania współpracy.
Dzieła polskich artystów zakomponowano według bardzo nietypowej reżyserii – prace były eksponowane nie tyle według określonych zasad estetyki, co przez zaskakujące zestawienia, manifestując
ciekawą całościową myśl wizualną. W wyeksponowaniu prac kolorowych i czarno-białych starano się
przewidzieć różniące je pauzy i interwały - ekspozycję otwierały dzieła monochromatyczne, przeważnie prace abstrakcyjne – odbitki graficzne, rysunki; a następnie, kontrapunktując je, próbowano
widza zaintrygować ekspresyjnymi barwnymi fotografiami oraz pracami malarskimi. Takie podejście
do konstruowania ekspozycji nie nużyło widza lecz zachęcało go dogłębniejszej analizy wizualnej,
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skłaniało do zastanowienia się nad ich problematyką lub po prostu do podziwiania prac radomskich
artystów.
Przechodząc do analizy konkretnych dzieł, niewątpliwie należy wyróżnić te prace, które cechują się autentyzmem, panowaniem nad materiałem i techniką, a ich autorów pragnienie kontroli
nad własną osobowością, dzięki czemu wywołują duże wrażenie na widzach. W tym kontekście
można wyróżnić Wiesława Jelonka i jego prace – rzeźbiarskie plakietki, które cechują się nie tylko
fizjonomicznym podobieństwem, zauważalnym w miniaturach portretowych, ale i promieniują wesołym nastrojem, ironią i wytworną żartobliwością. Wszystkie te cechy jest bardzo trudno wydobyć
w twardym materiale rzeźbiarskim, niewątpliwie pokazuje to więc wielki talent tego artysty.
Z prac malarskich wykładowców Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej ewidentnie wyróżnia
się praca Andrzeja Gieragi, odwołująca się do zasad sztuki optycznej. To wyjątkowo piękny i oryginalny obraz, komponowany stosunkiem bieli do błękitu, w którym magiczne granatowe odcienie
przyciągają i trzymają w napięciu wzrok widza. Gieraga operuje podobnymi zasadami jak pierwsi
przedstawiciele abstrakcji geometrycznej – Piet Mondrian i Kazimierz Malewicz, którzy uprawiali
programową ascezę i redukcję chromatyczną; tutaj grają tylko dwa lub trzy kolory podstawowe.
Ekscytująco jawią prace Łukasza Rudeckiego, inspirowane tematem samotności, cechując się
wewnętrzną wrażliwością oraz kameralnym formatem intymności.
Na wystawie przedstawiono niemało prac abstrakcyjnych, które spajały malarskie i graficzne środki
wyrazu. Barwne, malowane akwarelą, kredkami, temperą, wykonane techniką druku graficznego czy
własnoręcznie wytworzonego papieru albo mające formę collage’u, prace te intrygują grą techniki
i materiałów, barwną malarską wizją, nietuzinkowymi decyzjami układu. W tym miejscu trzeba
wspomnieć prace takich twórców jak Andrzej Markiewicz, Kazimierz Łyszcz, Bożena Kurkowska,
Hanna Wojdała-Markowska, Katarzyna Nowicka-Urbańska. W ich dziełach główną rolę gra kolor.
Paletę wymienianych autorów nie sposób zdefiniować, jest ona bardzo rozmaita. Interesują ich różne możliwości objawiania się koloru, warunkające rozmaitość percepcji; w tym celu kładzie farbę
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matowo lub przejrzyście, kombinuje techniki, materiały, preparuje specjalnie tła. Niektóre obrazy to
przeprowadzone programowo skomplikowane eksperymenty z wielostopniowym rozcieńczaniem
jednego koloru, względnie z nakładaniem pasm kilku stłumionych barw, które wprowadzają nas
w świat intymny, czasem melancholijny, czasem pełen humoru. Nawet tony lekko zbrudzone służą
pewnej przewrotnej estetyce. Na przykład w pracach Katarzyny Nowickiej-Urbańskiej ujawnia się
bardzo lubiana i stale używana zasada kadrowania, która już chyba stała się cechą rozpoznawczą
artystki. Na abstrakcyjnym, nierzadko ciemnym i wytwornym graficznym tle, autorka jakby dedykuje
swoje prace jednej czy drugiej osobie, wtapiając w nie fragmenty fotografii znanych jej ludzi. Utwory
malarki oddychają romatyką, poezją, nostalgią za pozaobrazowymi metaforami.
W kolekcji dzieł polskich artystów, zaprezentowanej w Kownie, niewątpliwie dominowała grafika.
Zakres jej możliwości artystycznych jest tak obszerny, że możemy tu mówić i o znakomitym swobodnym rysunku, i o cyfrowym charakterze całego obrazu oraz o bardzo logicznie konstruowanym
utworze graficznym.
Artystyczna społeczność Kowna rozpoznaje już autorskie pismo profesora Aleksandera Olszewskiego, inicjatora tej ekspozycji. Na wystawie zaprezentowane były jego barwne graficzne obrazy,
których znaczne rozmiary bardzo efektownie postrzega się z oddali. Te obrazy – to konstruktywistyczne wzorce, ugruntowane sensownym układem wytwarzającym kolorystyczne połączenia albo
niezwykle żywe linie. Bardzo interesujące, kreślarskie i plakatowe, również korzystnie prezentujące
się z dużej odległości, są prace Jana Trojana. Artysta przedstawia w nich motyw transformacji i gry
wizualnej elementem krzesła.
Na wystawie eksponowano sporo prac czarno-białych albo prawie achromatycznych, urozmaiconych zaledwie jednym czy drugim oddcieniem. Twórczość tego typu cechuje się intelektualnym
przesłaniem obrazu, przenośnią tematu, często jest inspirowana postawą surrealistyczną (Bogumił
Łukaszewski, Andrzej Brzegowy, Małgorzata Strzelec) albo minimalizacją i abstrakcją postaci (Henryk
Hoffman, Zbigniew Kamieński, Mariusz Dański).
Na wystawie polskich artystów nadzwyczaj sugestywne oddziaływały na widzów prace wykorzystujące techniki fotograficzne (Szymon Piasta, Marek Guz). W pracach Szymona Piasty, fotograficznemu obrazowi rewolucjonisty jest symbolicznie przeciwstawiony jego dalszy los, ujawniony
w prezentowanej wizji opuszczonego i zburzonego domu (więzienia?). Drugi artysta – Marek Guz
- przy pomocy powtórzeń elementów architektonicznych w fotografii (nisz, okien) stworzył ciekawe
rozwiązanie scenograficzne obrazu.
Pokaz prac polskich artystów trafnie uzupełniały graficzne stemple odbite na materiałach tekstylnych (Michał Kurkowski, Katarzyna Pietrzak). W tych pracach materiał dodaje dziełu ekspresji,
wyrazistości i energii, a zarazem podkreśla kruchość i chwilowość tworzywa.
Wystawa polskich artystów w Kownie cechowała się niepowtarzalną różnorodnością postaw
artystycznych oraz wysoką jakością plastycznych rozwiązań. Odbiorcom sztuki w Kownie, ujawniając pewne podobieństwa i różnice, pozwoliła poznać osobliwość i swoistość ościennej szkoły
artystycznej, zezwalając na porównania poszukiwań twórczych polskich kolegów z pracami litewskich artystów.
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Mieczysław
SZEWCZUK

W

1945 r. w Radomiu zrodziła się idea o znaczeniu ponadlokalnym i natychmiast została
zrealizowana. Zdarzyło się to w Radomiu, tuż po wojnie. Dzięki artystom, którzy przybyli
do Radomia z różnych stron (Wacław Dobrowolski przyjechał w czasie okupacji z Łodzi)
i wsparli tych, którzy tu wcześniej mieszkali (Halina i Jędrzej Krysińscy, Władysław Mikos), ale także
dzięki grupie osób, różnych zawodów, które zdecydowały się działać społecznie na rzecz sztuki
(Stefan Witkowski, Jan Saski, dr Adolf Tochterman). Nazwali siebie – na wzór krakowski – „przyjaciółmi sztuki”. W twórczej atmosferze organizowania – od nowa – życia kulturalnego, artystycznego. Andrzej Wajda wspominał po latach ten czas – mieszkał wtedy jeszcze w Radomiu – jako
„najpiękniejszy okres w moim życiu”.

Zarys historii

W czerwcu 1945 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu. Już w grudniu
tego roku zorganizowało w Muzeum Miejskim (przy ul. Piłsudskiego 12) ogólnopolską wystawę
malarstwa Salon Zimowy. W wystawie wzięli udział artyści z kilku ośrodków, reprezentujący różne
nurty, koloryści: Hanna Rudzka-Cybisowa, Eugeniusz Eibisch, Eugeniusz Geppert, Czesław Rzepiński,
Eustachy Wasilkowski, Jerzy Wolff i Emil Krcha, ale też związani z nurtem awangardy: Adam Mar-

Wernisaż wystawy 42. Salon Zimowy. Powrót – od lewej Mieczysław Szewczuk i Jacek Wojciechowski, w głębi Jerzy Kutkowski.
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czyński, Jonasz Stern i Bogusław Szwacz. Rok później, na II Salonie, Tadeusz Kantor pokazał obraz
Gołębiarze, a uczestniczyli znów Eibisch, Marczyński, Rzepiński, Szwacz, także Jerzy Krawczyk,
Henryk Musiałowicz, Zygmunt Radnicki, rzeźbiarz Alfons Karny. Obok nich radomianie: Wacław
Dobrowolski, Halina Hermanowicz, Halina i Jędrzej Krysińscy, Władysław Mikos, Jan Umiński,
Maciej Wierciński i kilkoro innych.
Tak zaczęła się historia radomskich ogólnopolskich wystaw plastyki nazwanych Salonami Zimowymi – nowy rozdział w historii radomskiej kultury. Miasto stało się obserwowanym w kraju ośrodkiem wystaw sztuki. TPSP organizowało wystawy co roku aż do lat 80, kiedy to w stanie wojennym
trudno było zorganizować dużą wystawę na przyzwoitym poziomie (artyści bojkotowali wystawy
w instytucjach państwowych), a potem trudności było tak wiele, że zaprzestano organizowania
tych wystaw. Ostatni, 41 Salon Zimowy Plastyki, pokazany został w r. 1988. W historii Salonów
były okresy wystaw ważnych, ale też wystaw bez znaczenia, lata kryzysu. Tę historię chciałbym
pokrótce przypomnieć.
W katalogach następnych wystaw z lat 40. nie znajdujemy już tak wielu nazwisk zapisanych
w historii sztuki, choć każdego roku uczestniczyli artyści, o których wciąż pamiętamy. W III Salonie
(1948) Krystyna Wróblewska, w IV (1948/9) Rudzka-Cybisowa, Eibisch, Rzepiński, Wróblewska,
Karny, Musiałowicz, w V (1949/50) Stanisław Czajkowski, Geppert, Musiałowicz, Zofia Woźna,
Wróblewska. W jury (jeśli przyznawano nagrody), wówczas i później, brali udział również wybitni
twórcy (np. w r. 1948 Maria Jarema).
Już VI Ogólnopolska Wystawa Zimowa (1950/51) prezentowała prace socrealistyczne. Oto
tytuły obrazów dwojga radomskich malarzy: Tow. Stalin, Redakcja, Lenin w Smolnym (Wacława Dobrowolskiego) oraz Przodownica nauki, Droga do fabryki i Portret muzyka (Haliny
Krysińskiej). Zapewne malowali te obrazy przekonani, że dzięki temu będą mogli przetrwać
w nowej rzeczywistości i przetrwają organizowane w Radomiu Salony. A jednak artyści mieszkający w różnych miastach uważali, że wystawy radomskie wyróżniają się korzystnie na tle wystaw
warszawskich, bo pokazywane były na nich również prace, które nie miały charakteru ideologicznej propagandy. Można było oglądać pejzaże, martwe natury, portrety. W katalogu IX Wystawy
Zimowej Plastyki na pierwszej ilustracji jest portret: Tow. Bolesław Bierut. Prezes Rady Ministrów
– olej, autorstwa Bogackiej Jadwigi, na drugiej Jana Lebensteina Powitanie młodych na Kopalni – olej,
ale na następnych autoportrety i pejzaże, a wśród uczestników wystawy grono artystów młodego

Fot. Jacek Wojciechowski
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pokolenia: Tadeusz Dominik, Barbara Jonscher, Bronisław Kierzkowski, Jan Szancenbach, Marek
Oberländer, Jerzy Panek, Jacek Sienicki, Zbigniew Tymoszewski i Alina Ślesińska. Pejzaż Rajmunda
Ziemskiego pokazany został na kolejnej X Jubileuszowej Wystawie Zimowej (1954/5). XII Wystawa
(1956/7) prezentowała już wiele dzieł tworzonych w stylistyce uważanej wówczas za nowoczesną,
których twórcy posługiwali się deformacją (wśród nich był m.in. ks. Władysław Paciak). Wystawa
XIII (1957/8) prezentowana była w dwóch miejscach, w Muzeum Miejskim i Domu Esterki; wśród
uczestników: Halina Chrostowska, Geppert, Stefan Gierowski, Szwacz, Olgierd Truszyński, Józef
Pakulski, Panek, Jan Tarasin.
Większość wystaw organizowano w budynku Muzeum, które zmieniało nazwy: Miejskie, Regionalne, Okręgowe. Najważniejsze – w całej historii Salonów – były wystawy przełomu lat. 50.
i 60. Katalog wystawy XV (1959/60), najobszerniejszy ze wszystkich, zawierał noty biograficzne,
także wszystkich artystów uczestniczących wcześniej. Tego roku wzięli udział artyści dziś bezspornie uznawani za najwybitniejszych: Magdalena Abakanowicz, Tadeusz Brzozowski, Stanisław
Fijałkowski, Zbigniew Makowski, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Jan Tarasin, Rajmund Ziemski
(malarstwo), Józef Gielniak i Jerzy Panek (grafika). Ale też wielu innych, wciąż ważnych: Krystyna
Brzechwa, Adam Hoffmann, Janina Kraupe, Jerzy Krawczyk, Antoni Rząsa, Gustaw Zemła... Na
wystawę nadesłano 1652 prace, komisja kwalifikacyjna wybrała 630 dzieł 375 artystów.
Lista uczestników XVI wystawy nie była aż tak imponująca, ale ponownie wzięli udział: Abakanowicz, Makowski, Gielniak, Panek, Tarasin, także Jan Berdyszak, Aleksandra Jachtoma, Mieczysław
Wejman, Stanisław Wójtowicz. Jedną z nagród otrzymała debiutująca wtedy Barbara Szubińska.
W XVII (1961/2) jeszcze raz Abakanowicz, Panek, Sienicki, Ziemski…
W II połowie lat 60. proponowano uczestnikom hasła tematyczne: 1966 – „Millenium”, 1967
– „50-lecie Rewolucji Październikowej”, 1968 – „Partyzantka kielecka”, 1969 – „Rok 1939. Polski
Ruch Oporu”, 1970 – „Polska walcząca na lądzie i morzu”, 1972 – „Kobieta w sztuce”. (Krzysztof
Mańczyński pamięta, że na wystawę o partyzantce przyjechał Mieczysław Moczar). Na tych wystawach prace nawiązujące do tematu nie były liczne; nie było nagród, które by zachęcały artystów;
w rezultacie nastąpił kryzys.
Po 1975 r., kiedy Radom stał się miastem wojewódzkim, zwiększyły się możliwości organizacyjne
i finansowe; władze młodego województwa ze względów prestiżowych sprzyjały sztuce. Poziom
Salonów Zimowych podniósł się. W 1977 r. znów próbowano artystom sugerować temat wystawy: „Polskie przeobrażenia”. Niektórzy z twórców wybrali temat przemysłowy; ale pojawił się też
obraz Krzysztofa Jackowskiego z Kielc, pt. „Polskie przeobrażenia”: trzech siedzących mężczyzn:
robotnik, chłop, inteligent (a może działacz partyjny); inaczej ubrani, ale niemal jednakowi, wszyscy
z tą samą twarzą, trochę podobną do Edwarda Gierka. Nie można było mieć pewności czy praca
tak politycznie słuszna, czy ironiczna, a może w ogóle kpina. Trzy kolejne wystawy, XXXII, XXXIII
i XXXIV, organizowane w latach 1978, 1979, 1980 miały hasło, które nie należało do języka propagandy: „Metafora we współczesnym malarstwie i rysunku”. Nawiązano do twórczości patrona
głównej nagrody.
W 1975 r., na XXX Salonie, jury po raz pierwszy przyznało Nagrodę im. Jacka Malczewskiego,
także kilka innych. (Nagrody przyznawano także przed r. 1975, ale nieregularnie). Od tego czasu
przyznawano Nagrodę im. Malczewskiego (z przerwą w stanie wojennym, gdy wystawy były słabe i nie było kandydatów, którzy by zasługiwali na takie uhonorowanie) – a także inne nagrody
i wyróżnienia. Nagrody zawsze wywoływały dyskusje; z perspektywy lat wyraźnie widać pomyłki i
pominięcia jury. Grand Prix – Nagrodę im. Jacka Malczewskiego otrzymali m. in. Rajmund Ziemski
(1977), Lech Okołów (1979), Ryszard Lis (1980), Krzysztof Wachowiak (1981), Jan Trojan (1982), Paweł Łubowskii (1985), Jarosław Kweclich (1986), Paweł Rogoziński (1988). Wielu wybitnych artystów
otrzymało inne nagrody. Te pozostałe nagrody różnie były nazywane, zwykle nazwa wskazywała
fundatora; rzadziej nadawano im także kolejne numery.
Kolejne Salony lat 70. pozwoliły następnemu pokoleniu artystów, którzy zdecydowali się mieszkać
w Radomiu, prezentować swoje prace obok dzieł twórców z innych ośrodków (byli znów wśród
nich artyści znani) – i potem uczestniczyć w wystawach w innych miastach. Największa wystawa
odbyła się w kolejnym ważnym historycznym momencie, w r. 1981. W 35 Salonie – jak za dawnych
lat – uczestniczyło wielu wybitnych, jak nestor awangardy Henryk Stażewski, ale też Erna Rosenstein
i Mieczysław Wejman, wielu malarzy, rysowników, rzeźbiarzy młodszych pokoleń, np. Wiesław
Szamborski, Edward Dwurnik i Antoni Fałat, Maciej Bieniasz i Leszek Sobocki, Ryszard Winiarski,
Andrzej Gieraga i Jan Pamuła, Adam Wsiołkowski, Barbara Falender, Izabella Gustowska. Wystawa
prezentowała 393 prace malarskie, 237 rysunków i 88 rzeźb, autorstwa blisko 300 twórców.
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Wystawy eksponowane w roku 1983 i 1984, organizowane w 1982 i 1983, w czasie zdecydowanego bojkotu, były więcej niż skromne. Kolejne był już ciekawsze, ale Towarzystwo nie mogło
przezwyciężyć trudności organizacyjnych. Dziś uczestnicy i laureaci nagród, wyróżnień, z tych
późnych wystaw należą do średniego pokolenia; są aktywni w swoich środowiskach. Jak wspomniałem, ostatnia 41 wystawa zorganizowana została w r. 1988. (Począwszy od 35 Salonu zapisywano
numer wystawy cyframi arabskimi).
Przedstawiając historię radomskich Salonów Zimowych, zwróciłem uwagę, jak dalece ich poziom
i wartość wynikały z sytuacji politycznej. Wystawy na wysokim artystycznym poziomie odbywały
się w chwilach, kiedy społeczeństwo i twórcy odczuli „powiew” wolności. W innych okresach
w komitetach organizacyjnych uczestniczyli przedstawiciele władzy, urzędów i komitetów Partii;
nazwiska plastyków faktycznie organizujących wystawę umieszczane były na końcu długiej listy.
Władze, wspierając organizację wystawy, starały się wykorzystać ten fakt w celach propagandowych. Obserwowałem organizację Salonów Zimowych od r. 1976 i byłem świadkiem zdejmowania
obrazów przez cenzurę.

42 Salon Zimowy

Otwarty 28 lutego 2009 r., w Muzeum Sztuki Współczesnej, 42 Salon Zimowy nie jest wystawą
konkursową. To wystawa prac laureatów. Z inicjatywą wznowienia Salonów wystąpił prof. Aleksander
Olszewski; kiedyś inicjator stworzenia w Radomiu studiów z zakresu wychowania plastycznego, ich
organizator, obecnie dziekan Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. Był jednym z komisarzy 35
Salonu w r. 1981 (drugim Eugeniusz Geno Małkowski). Zapewne pamięć o tamtej wystawie, która
była spotkaniem twórców kilku pokoleń i wielką szansą dla młodych artystów skonfrontowania poszukiwań z osiągnięciami starszych kolegów – decyduje o jego determinacji w dążeniu do celu. By
w Radomiu znów organizowano Salony Zimowe. Aby młodzi radomscy plastycy, także absolwenci
radomskiej uczelni, mogli pokazywać swoje prace obok prac nadsyłanych z innych ośrodków.
Kiedy w 1979 r. zacząłem zastanawiać się, co należy zrobić, by znów prezentować w Radomiu
dzieła wielkich artystów, zorganizowałem wystawę, która przypominała historię Salonów i dzieła tu
kiedyś pokazywane. Wypożyczyłem je od twórców i z wielu muzeów. Tak rozpoczęliśmy pracę, która
umożliwiła utworzenie w 1991 r. Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Celem organizatorów
tegorocznej wystawy również jest przypomnienie świetnej tradycji, na jaką nie mogą się powołać
inne ośrodki, dziś bardzo aktywne i dobrze przygotowane do organizowania wielkich imprez.
Wystawa prezentuje 66 prac (obrazy, rysunki, grafiki, rzeźby), autorstwa 41 artystów, nagradzanych
w różnych latach. W Muzeum pokazane zostały zarówno dzieła eksponowane i nagradzane kiedyś
na Salonach, jak też inne, zwykle późniejsze, prace tych autorów. Wystawę rozpoczynają obrazy
dwojga malarzy ze środowiska radomskiego, Wacława Dobrowolskiego i Haliny Krysińskiej, którzy
byli założycielami Towarzystwa w 1945 r., uczestniczyli w wielu wystawach, a nagrody otrzymali
na przełomie lat 50. i 60. Większość artystów, których prace znalazły się na wystawie, otrzymała
nagrody po r. 1975. Wśród nich są wyróżnieni Nagrodą im. Jacka Malczewskiego. Część prac nadesłali artyści, odpowiadając na apel organizatorów (głównie twórcy zaprzyjaźnieni z Wydziałem
Sztuki i Muzeum Sztuki). Większość prac pochodzi z kolekcji Muzeum; niektóre zostały zakupione
po Salonach, inne artyści podarowali w ramach akcji darów dla Muzeum Sztuki Współczesnej
w Radomiu. Z zestawu trzech prac Krzysztofa Wachowiaka, nagrodzonych Grand Prix na 35 Salonie
w 1981 r., Muzeum Okręgowe zakupiło w r. 1981 obraz Moja córka ma maturę, w 1990 artysta
podarował do kolekcji obraz Przykra sprawa (razem z kilkoma innymi pracami; trzeci obraz z tej
serii znajduje się w zbiorach Galerii Zachęta w Warszawie).
7.03.2009

Autor, kierownik Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.
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Grażyna
NIEZGODA
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Fot. Grażyna Niezgoda

omysł jest tak prosty, że przez długie lata nikt na niego nie wpadł. Od czasu do czasu
z pewnością ktoś pokazywał sztukę na wystawach sklepowych – można przywołać przykład
Oxfordu, gdzie raz do roku podczas „Oxford Week”, artyści dostają na tydzień witryny sklepowe do swojej dyspozycji, jednak najważniejszy był sam akt nadania witrynie sklepowej statusu galerii
sztuki. Pięć witryn wystawowych przemyskiego salonu z antykami Grażyny Niezgody od lat służyło
do interesujących aranżacji dzieł współczesnych oraz martwych natur ustawianych z antyków, co
w naturalny sposób przyciągało widzów. W styczniu 2008 zrodziła się idea przekształcenia jednej
z witryn w profesjonalna galerię non profit.
Przeniesienie odbioru sztuki współczesnej na ulicę, czyli wyjście w przestrzeń publiczną całkowicie przewartościowuje relację artysta – odbiorca. Do konwencjonalnych galerii na ogół trafiają
widzowie przygotowani, w najgorszym razie są to uczniowie pod opieką nauczyciela, który uczy
ich odbioru wystawy. Pokonanie progu owych świątyń sztuki nie dla każdego jest rzeczą prostą.
Pokaz w witrynie zaczepia widza przypadkowego, przechodnia, który być może nigdy by się
w galerii nie znalazł, a co więcej nie odczuwa takiej potrzeby. Poprzez stałą obecność, a jednocześnie zmienność wystaw, przyzwyczaja się tego przypadkowego widza do sztuki współczesnej, do jej
odmienności od dotychczasowych skojarzeń ze słowem obraz a które najprościej można by zawrzeć
w przestrzeni między dwoma dziełami – Bitwy pod Grunwaldem i Słonecznikami. Zmieniając gusty
oswajamy, poszerzamy też czas trwania wystaw, zawsze czynnych – także nocą.
Dla artystów jest to także doświadczenie nowe. Odbijająca się w szybie ulica dodaje dziełu nowe
konteksty, mała przestrzeń zmusza do decyzji. Można zaaranżować ekspozycję, zrobić instalację,
pokazać obraz z dawnych lat, lub przeciwnie zrobić coś specjalnie dla OK(N)A.
Galeria istnieje jednocześnie w internecie, dociera też do odbiorców droga mailową i jest to dodatkowa przestrzeń, w której dzieła artystów w niej goszczących są poznawane.

Galeria OK(N)O wystawa Andrzeja Cieszyńskiego.

GALERIE
SZTUKI

Non stop galeria
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Fot. Grażyna Niezgoda
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Rosa Tarruella (Barcelona): „Hafty/Embroideries”, 2008.

Galeria OK(N)O zaczęła swą działalność
wysoko – od wystawy Tadeusza Nuckowskiego i ten poziom jest utrzymywany. Swoje
dzieła prezentowali: Tadeusz Nuckowski
(styczeń 2008), Marek Olszyński (luty), Jacek
Szwic (marzec), Elżbieta i Andrzej Cieszyńscy
(kwiecień), Agata Rościecha (maj), Dorota
Narwojsz-Szal (czerwiec), Wiesław Wodnicki
(lipiec), Rosa Tarruella (sierpień – wrzesień),
Aleksander Olszewski (październik), Jan Ferenc (listopad), Mariusz Kościuk (grudzień),
Lila Kalinowska (styczeń).

Fot. Grażyna Niezgoda

Przemyski salon antyków działa w Przemyślu
od 36 lat, początkowo jako salon Desy. Od
1976 roku z przerwami istniała przy salonie
galeria sztuki współczesnej – wystawiali tu
m.in. Jan Jaromir Aleksiun, Leszek Rózga,
Marian Kruczek, Danuta Leszczyńska-Kluza,
Eugeniusz Get-Stankiewicz, Mira Aleksiunowa.
Od początku prowadzi ten salon Grażyna Niezgoda – antykwariusz i artysta fotografik.
Galeria OK(N)O wystawa Aleksandra Olszewskiego.

Autorka, fotografuje, pisze o sztuce. Członek ZPAF od 1999 roku. Antykwariusz,
prowadzi w Przemyślu salon z antykami, Witrynę Artystyczną OK(N)O oraz e–galerię sztuki.
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Anna
KLAS-MARKIEWICZ

W

1632 roku holenderski malarz Rembrandt van Rijn namalował pełen napięcia i dramatyzmu
portret zatytułowany Lekcja anatomii doktora Tulpa. Dzieło przedstawia publiczną sekcję
zwłok przeprowadzoną przez doktora Nicolaasa Tulpa, tłumaczącego widzom szczegóły
anatomiczne ludzkiej ręki.
Turpistycznym odwołaniem do obrazu Rembrandta jest wiersz Stanisława Grochowiaka Lekcja
anatomii /Rembrandta/, w którym poeta zawarł rozważania natury egzystencjalnej na temat życia
i śmierci.
Obydwa te dzieła zdają się być łącznikiem wprowadzającym w kulturowy kontekst napisaną przez
doktora nauk medycznych Jerzego Reymonda książkę Twórcy polskich podręczników anatomii i ich
dzieła /XVIII – XIX wiek/. Właściwy tekst pracy poprzedzony jest Przedmową w charakterze merytorycznej recenzji autorstwa dr. hab. Jarosława Wysockiego oraz Wprowadzeniem, w którym autor
pracy wyjawia motywy jej powstania. Poza oczywistymi – natury medycznej – podkreślającej bogatą
tradycję słownikową i podręcznikową z zakresu anatomii – można wskazać jej walory kulturowe.
Praca ma kształt monografii będącej przeglądem biografii twórców polskojęzycznych podręczników
anatomicznych oraz analizą ich dzieł, a jednocześnie – w innym planie – wywodem na temat rozwoju
polszczyzny. Prof. Wysocki zauważa, iż „polskie mianownictwo anatomiczne jest w świecie wyjątkiem”

Rembrandt van Rijn, Lekcja anatomii doktora Tulpa (1632).

Jak podaje Rafał Skowronek, w 1656 r. Rembrandt namalował obraz będący swoistą kontynuacją Lekcji… zatytułowany
Lekcja doktora Deymana, przedstawiający zdejmowanie skalpu podczas sekcji zwłok.
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ze względu na bogactwo mian w języku narodowym, obejmujące pełny zasób nazw tworzonych jako
oryginalnie polskie, nie będących replikami obcojęzycznych [w interesującej tu dziedzinie zwłaszcza
greckich i łacińskich] wyrazów.
Uważna lektura monografii pozwala zauważyć, że proces tworzenia narodowego zasobu leksykalnego z zakresu anatomii i fizjologii, a szeroko pojmując nauk przyrodniczych, nie był procesem łatwym
i wolnym od błędów. W pracy znaleźć można przykłady wyjątkowo udanych prób słowotwórczych
[np. podręcznik Ludwika Hirszfelda, tworzony zgodnie z naukowymi i językowymi regułami poprawności] ale także propozycje chybione, nie znajdujące oparcia ani w regułach, ani w zwyczaju
językowym, by wymienić Anatomię czaszko jamu Kazimierza Noiszewskiego [trzeba zaznaczyć, że
w dorobku tego autora Anatomia… jest najsłabszym ogniwem, prace z zakresu okulistyki prezentują
wysoki poziom]. Sporządzony przez dr. Reymonda przegląd ułożonych chronologicznie 16. sylwetek
autorów podręczników, poza eksponowaniem ich indywidualnych cech, daje możliwość wychwycenia wspólnych rysów ich biografii, do jakich zaliczyć trzeba niewątpliwie gruntowne wykształcenie,
uzyskiwane nieomal bez wyjątku w znanych ośrodkach Europy; Wiedeń, Paryż, Getynga, Wilno,
Berlin, Kraków tworzą mapę ich naukowych peregrynacji.
Wielu z nich zdobywało tam stopnie doktorów i tytuły profesorów medycyny często równolegle
z osiągnięciami w innych dziedzinach: filozofii czy sztuce. Zdolności, wiedza, praktyka lekarska
i niezwykła żywotność naukowa stają się ich wizytówką.
Wydawane podręczniki anatomii mają niekiedy ambicje ujęć całościowych, ale daje się zauważyć,
że poszczególni autorzy koncentrują się na wybranej, najbliższej ich zainteresowaniom, dziedzinie medycyny. Znamienną dla czasu powstania cechą większości z nich jest struktura. Zawierają
one zwykle – przed tekstem głównym – cytaty, dedykacje dla protektorów, listy oraz wstępy do
czytelników: formy typowe dla piśmiennictwa i kultury XVIII i XIX wieku. I wreszcie ich zawartość
merytoryczna. W ocenie dr. Reymonda niektóre z prac mają charakter ogólnikowy, wynikający ze
stanu ówczesnej wiedzy, czasem rodzaj ujęcia jest wynikiem świadomej decyzji autora, np. Ludwik
Perzyna o swym dziele pisze: „/…/lubo krótka, ale porządna, prawie za rękę czytelnika, zacząwszy od wierzchołka głowy, aż do ostatniego palca u nogi prowadząca”, ale wskazuje autor przede
wszystkim opracowania obszerne, zaplanowane i realizowane jako całość [4-tomowa Anatomia
człowieka Franciszka Brandta czy wspomniany podręcznik Ludwika Hirszfelda]. Większość opisanych prac dziś nie przedstawia wartości praktycznej, o ich znaczeniu decyduje fakt, że stały się
świadectwem formowania się zasobów słowotwórczych w dziedzinie medycyny. Niezaprzeczalną
zasługą ich autorów jest podjęcie wysiłków na rzecz stworzenia „katalogów” anatomicznych w języku narodowym; niekiedy proces ten prowadzony był symultanicznie w kilku językach, znamienna
jest jednakże troska o wzbogacanie zasobu leksykalnego o miana polskie. Podjęte próby nie zawsze
są udane z językowego punktu widzenia; rażą konstrukcje typu: wczaszk, czaskowcisk, czaszko
wycisk, wyczoł, gruczołek smarkowy i tym podobne, niemniej trzeba podkreślić, że większość
z nich to formy udane, pozostające w użyciu także dzisiaj, podlegające jedynie zmianom ogólnojęzykowym. Tak więc ta z pozoru „nudna książka”, dla odbiorców spoza kręgów medycyny, może stać
się interesującą lekturą, pozwalającą śledzić procesy historii języka, a jej autora sytuuje w obrębie
szeroko pojmowanego humanizmu.
Panowie człowiek ten
Ozdobny barwą rzeczy
Dostojny niby owoc odjęty delikatnie
Uprzejmie
Poda wam
Świecenie swego wnętrza
/…/
S. Grochowiak, Lekcja anatomii [Rembrandta]
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Andrzej
Marian
BARTCZAK

***
przypomina André Malarux
potęgę wynalazków
ognia i grobu
cóż nam po ogniu
ogrzewającym chwilę
jeśli nawet jest przedwieczny
na nic
wysoki punkt widzenia
i cała twoja aksonometria

***
Gdzież jest verso kamienia?
Gdzie jest jego retro?
Ułożony obok otwartej księgi
Milczy zamknięty
Jaka jest
Wewnętrzna przestrzeń kamienia?

one przybliżają tylko
coraz wyraźniejszą
perspektywę dołu
potęga jednego dobrego uczynku
to przypomnienie ważniejsze

2 XI 2004

1 XI 2004
Wszystkich Świętych

Mosty i krzyk
Zamierzam namalować wiele mostów
zamierzam namalować krzyk
wizerunek mostu jest wieloznaczny
krzyki tez są różne
już nawet widzę
swoją przeprawę na drugi brzeg
widzę ludzi na moście
jak na japońskim drzeworycie
widzę różnorodność konstrukcji
widzę wiele miejsc gdzie one będą
to rzeki, jeziora, wyspy i miasta
widzę nawet
przepływające nierozpuszczalne ryby
Jak malować krzyk?
7 IX 2006 Sokolniki

POEZJA

Wiersze
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***
Malarstwo jest malowaniem
ludzi rzeczy ptaków i deszczu
domu przeżyć zwierząt i chmur
oceanów gór i mrocznych krajobrazów
malarstwo jest malowaniem
interferencji dramatycznych konfliktów
Zdarza się często
że malowanie jest poezją
w księdze zachwytów i upokorzeń
25 I 2007

***
ogień
to nie ulotny
znak symboliczny
wieloprofilowy
22 II 2009
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przypominam wtedy
słowo
raz wypukłe
innym razem wklęsłe
jestem płaskorzeźbą
zmierzam ku rzeźbie
pełnoobrotowej
25 X 2008

POEZJA

***
cały jestem pamięcią
od czasu do czasu
zdarza się
że zapominam

***
biblioteka pochłonie wszystko
radość, rozpacz i nadzieję
jest rozległa i eklektyczna
przypomina labirynt
w którym
monstrualny dozorca
podejrzliwie ale stanowczo
kieruje w niewłaściwą stronę
tutaj intuicja
podobnie jak nić Ariadny
może ocalić
10 VI 2006

1. Most j krzyk są trójkątem – to echo.
2. Moja księga ikonosfery ukazuje różne oblicza barbarzyństwa. Atrakcyjny awers pocztówek zakrywa stronę
tekstu. W ten paradoksalny sposób, ważniejsze pod każdym względem słowo przegrywa z barwnym obrazkiem
kwiecistego wazonu.
3. Ziemia ognista cmentarzy w świetle dnia i ciemności
nocy jest migotliwą płynąca łodzią.
4. W czasie wspominków charyzmatyczny filozof żyje
i podróżuje.
5. Jeszcze płonące są nasze serca - chwała Bogu!
1 XI 2007, Święto Zmarłych.
Pięć myśli.
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Wykaz dorobku pracowników
Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej w 2008 r.
Andrzej Brzegowy
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Polnisches Haus, Berlin;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Galeria Wydziału Sztuki „Pentagon”, Radom;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria „Pod dachem nieba”, Bańska Bystrzyca, Słowacja;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria Uniwersytetu Kowieńskiego, Kowno,
Litwa;
• Plener malarski „Inspiracje” oraz wystawa poplenerowa, Garbatka Letnisko;
• „Inspiracje”, wystawa poplenerowa, Kozienice;
• „Fala”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”;
• 6 Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Muzeum Kresów, Lubaczów;
• „30 Przedwiośnie”, Galeria BWA „Piwnice”, Kielce;
• Prezentacja prac w „Miesięczniku Prowincjonalnym”, Radom.
Mariusz Dański
• 3th International Experimental Engraving Biennial, Mogosoaia, Rumunia (marzec-kwiecień);
• 4th International Biennial of Mini Prints, Tetovo, Macedonia (marzec);
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Polnisches Haus, Berlin;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Galeria Wydziału Sztuki „Pentagon”, Radom;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria „Pod dachem nieba”, Bańska Bystrzyca, Słowacja;
• Icon Data – grafika polska – internetowe muzeum współczesnej grafiki, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków;
• Fala, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA, Radom (czerwiec);
• Grafika Warszawska – Laureaci Nagród OW ZPAP 2007 Edycja XIV, Galeria Lufcik w Dom Artysty
Plastyka w Warszawie (czerwiec);
• Konkurs na Ekslibris Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz (maj-lipiec);
• V Międzynarodowe Biennale Miniatury, Galeria Ośrodka Kultury „Gaude Mater” Częstochowa
(sierpień);
• Przedwiośnie 31, Galeria BWA „Piwnice”, Kielce (wrzesień);
• Konkurs na Najlepszą Grafikę Miesiąca, Grafika Warszawska, Galeria „Test”, Warszawa (wrzesień);
• XX Radomskie Małe Formaty, Klub „Łaźnia”, Radom (wrzesień);
• „4x = ?”, Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Muzeum Techniki, Koszyce /Słowacja/; Galeria National Lviv Akademy of Arts, /Ukraine/;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Koszyce, Słowacja;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria Uniwersytetu Kowieńskiego, Kowno,
Litwa;
Nagrody:
• nagroda III stopnia Rektora Politechniki Radomskiej za osiągnięcia artystyczne;
• nagroda OW ZPAP, Konkurs na Najlepszą Grafikę Miesiąca, Grafika Warszawska, Wrzesień
2008.
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Andrzej Gieraga
Wystawy:
• „Andrzej Gieraga. Malarstwo i grafika”, Southeren Nevada. Museum of Fine Art. Las Vegas.
Wystawy zbiorowe:
• „Bliźniemu swemu…”, Wrocław, Muzeum Miejskie Wrocławia, Katowice BWA, Kraków Pałac
Sztuki, Rzeszów BWA;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”. Berlin, Polnisches Haus Berlin (marzec);
• „Sztuka Wydziału Sztuki”. Radom, Wydział Sztuki, Galeria Pentagon (kwiecień);
• Dar Artystów (katalog aukcji zbiorowej) Łódź, Muzeum Historii m. Łodzi (maj);
• L’ARTE COSTRUISCE L’EUROPA, Citta De Desenzano del Garda, Provincia Di Brescia;
• Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, Bańska Bystrzyca, Galeria pod dachem nieba
Państwowej Biblioteki Naukowej oraz Koszycach, Muzeum Techniki;
• Geometria i metafora, Poznań, Galeria Szyperska (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień);
• 5 Międzynarodowe Biennale Miniatury Częstochowa 2008, Częstochowa, Kraków, Galeria
ASP;
• 13 Międzynarodowe Triennale – „Małe Formy Grafiki” Łódź’08, Miejska Galeria Sztuki ;
• Kolekcja „Sztuka polska po r. 1945. Między ideą sztuki nowoczesnej a rzeczywistością i pamięcią”
Radom, Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego;
• XXII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego Wystawa Jurorów (przewodniczący jury),
Szczecin, Galeria Koński Kierat (wrzesień, październik);
• „Spod znaku geometrii”, XXVI Międzynarodowy Plener Artystów posługujących się językiem
geometrii, Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej;
• Piękno w sztuce, Kraków, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły (listopad). Rzeszów,
Muzeum Diecezjalne (grudzień);
• Wystawa Pedagogów Sztuki Politechniki Radomskiej, Kowno, Instytut Sztuki (grudzień);
Marek Guz
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Polnisches Haus, Berlin;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Galeria Wydziału Sztuki „Pentagon”, Radom;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria „Pod dachem nieba”, Bańska Bystrzyca, Słowacja;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Koszyce, Słowacja;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria Uniwersytetu Kowieńskiego, Kowno,
Litwa;
Henryk Hoffman
Udziały w konkursach:
• VI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Muzeum Kresów w Lubaczowie (wrzesień).
Wystawy zbiorowe:
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Polnisches Haus, Berlin;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Galeria Wydziału Sztuki „Pentagon”, Radom;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria „Pod dachem nieba”, Bańska Bystrzyca, Słowacja;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Koszyce, Słowacja;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria Uniwersytetu Kowieńskiego, Kowno,
Litwa;
• „International Art Exhibition 4x = ?’’, Lwów, Ukraina (październik).
Publikacje:
„Co to jest sztuka’’, Rocznik Wydziału Sztuki ,,Arteria’’ nr 6/2008, s. 84.
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Jacek Gajewski
Publikacje:
• Warszawa rezydencjonalna. Przestrzeń miejska i czas w systemie obrazowania władzy (XVI-XVIII w.),
„Arteria” 2008 (nr 6), s. 57-63 (zasięg krajowy).
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Wiesław Jelonek, Gazeciak, papier, 40x40x40 cm.

Wiesław Jelonek
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Polnisches Haus, Berlin;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Galeria Wydziału Sztuki „Pentagon”, Radom;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria „Pod dachem nieba”, Bańska Bystrzyca, Słowacja;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Koszyce, Słowacja;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria Uniwersytetu Kowieńskiego, Kowno,
Litwa;
• Plener rzeźbiarsko-malarski „Inspiracje” i wystawa w Garbatce Letnisko;
• Międzynarodowy plener i wystawa poplenerowa w Medilaborcach – Słowacja (sierpień);
• XVIII Wystawa Okręgu Radomskiego ZPAP –Radom (grudzień);
• Wystawa „Malarstwo, Rzeźba, Rysunek 2008” w BWA – Rzeszów (grudzień).
Stanisław Zbigniew Kamieński
Publikacje:
Teksty dotyczące twórczości innych artystów (poza recenzjami do przewodów), wypowiedzi na
temat sztuki, życia kulturalno-artystycznego:
• Abraham i Izaak – temat odwieczny, Pismo społeczno-kulturalne Miesięcznik Prowincjonalny nr
1(106), styczeń/luty 2008, Radom, 2008;
• Rysunki Andrzeja Markiewicza, Pismo społeczno-kulturalne Miesięcznik Prowincjonalny nr 1(106),
styczeń/luty 2008, Radom, 2008;
• Włodzimierz Mancewicz – pobieżny szkic do portretu, Pismo społeczno-kulturalne Miesięcznik
Prowincjonalny nr 2(107), marzec/kwiecień 2008, Radom, 2008;
• Michał Płoski, Pismo społeczno-kulturalne Miesięcznik Prowincjonalny nr 2(107), marzec/kwiecień 2008, Radom, 2008;
• Kilka uwag o książkach i ich czytelnikach, Pismo społeczno-kulturalne Miesięcznik Prowincjonalny
nr 3(108), maj/czerwiec 2008, Radom, 2008
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Bożena Klimek-Kurkowska
• „Maksymalny Format A4”, Biblioteka Publiczna im. Załuskich Radom (styczeń);
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Dom Polski, Berlin (marzec);
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Galeria Pentagon, Radom (marzec);
• Icon Data, Grafika Polska Internetowe Muzeum Współczesnej Grafiki SMTG Kraków (styczeń);
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej w Galerii pod dachem nieba Państwowej Biblioteki Naukowej w Bańskiej Bystrzycy”;
• 13 Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Miejska Galeria Sztuki, Łódź (czerwiec);
• „Fala”, MCSW Elektrownia, Radom (czerwiec);
• V Międzynarodowe Biennale Miniatury, Galeria Ośrodka Kultury „Gaude Mater” Częstochowa
(sierpień);
• „Rysunek Młodych”, MCSW Elektrownia, Radom (lipiec);
• XVIII Wystawa Okręgu Radomskiego ZPAP, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom (grudzień).
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• Wstęp do katalogu wystawy, Andrzej Płoski, Michał Płoski – Medytacje o śmierci, Mazowieckie
Centrum Kultury i Sztuki, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa, lipiec 2008;
• O wystawie z wyobraźni – przed wystawą zakopiańską, tekst o twórczości Zofii Broniek, katAlog
wystawy Rysunki „Papier, Kreska, Plama”, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem, lipiec 2008;
• Romantyk i pozytywista, Pismo społeczno-kulturalne Miesięcznik Prowincjonalny nr 4(109),
lipiec/sierpień 2008, Radom, 2008;
• Małgorzata Strzelec, Pismo społeczno-kulturalne Miesięcznik Prowincjonalny nr 4(109), lipiec/
sierpień 2008, Radom, 2008;
• Oczekiwane spotkanie, Pismo społeczno-kulturalne Miesięcznik Prowincjonalny nr 5(110), wrzesień/październik 2008, Radom, 2008;
• Andrzej Brzegowy, Pismo społeczno-kulturalne Miesięcznik Prowincjonalny nr 5(110), wrzesień/
październik 2008, Radom, 2008;
• Po wizycie Leszka Kołakowskiego w Radomiu, Moja Garbatka Pismo społeczno-kulturalne Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki, Nr 1/2(22/23)2007/08;
• Mirosław Sikorski, Pismo społeczno-kulturalne Miesięcznik Prowincjonalny nr 6(111), listopad
grudzień 2008, Radom, 2008;
• Chodząc po cmentarzu z wierszami Tadeusza Różewicza, Pismo społeczno-kulturalne Miesięcznik
Prowincjonalny nr 6(111), listopad grudzień 2008, Radom, 2008;
• Na sto wystaw w Galerii Rogatka – entuzjazm i dystans, Arteria Rocznik Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej nr 6/2008.
Recenzje w przewodach doktorskich i habilitacyjnych:
• Agnieszka Łukaszewska – przewód doktorski, Wydział Grafiki ASP Kraków.
Wystawy indywidualne:
• „Medytacje i wariacje; rysunki, obrazy, ikony” (wspólnie z Andrzejem i Michałem Płoskimi);
Muzeum Historii Kielc, Kielce, X. 2008
Wystawy zbiorowe:
• „Zapisy przemian; Sztuka polska z kolekcji Krzysztofa Musiała”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
i Galeria aTAK, Warszawa, XII. 2007 - II.2008, Muzeum Narodowe w Krakowie, III - IV.2008,
Muzeum Narodowe w Poznaniu;
• „Die kunst der Kunstabteilung”, Deutsch Polnischer Kulturvein Polonica e.V.; Polnischer Haus,
Berlin;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Galeria Pentagon na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej;
• „Artyści Wydziału Sztuki P.R. w Galerii pod dachem nieba Państwowej Biblioteki Naukowej
w Bańskiej Bystrzycy”, Galeria w podkrovi SVK, Banska Bystrica, Słowacja;
• „Geometria i metafora”, Galeria Szyperska ZPAP w Poznaniu;
• 14e Biennale Internationale Petit format de papier; Musée du Petit Format asbl, Nismes (Viroinval),
Belgia;
• Wystawa prac pedagogów Wydziału Sztuki P.R. Radom – Kaunas; VDU menu galerija 101
w Kownie.
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Michał Kurkowski
Wystawy indywidualne:
• „Formy z rodowodem”, wystawa grafiki. Galeria Sztuki Współczesnej, Magdaleny Kraszewskiej,
Zakopane;
• Któregoś dnia w przeszłości”, wystawa grafiki warsztatowej, Galeria Forum, Śródmiejskie Forum
Kultury, Łódź.
Wystawy zbiorowe
• „Format A-4”, Miejska Biblioteka Publiczna im. Załuskich w Radomiu;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Dom Polski, Berlin, Niemcy;
• „Sztuka Wydziału Sztuki’, Galeria Pentagon, Wydział Sztuki, P. R.;
• 13 Międzynarodowe Triennale „Małe Formy Grafiki”, Łódź;
• 28th MINI PRINT INTERNATIONAL of Cadaques, Hiszpania;
• „Artyści Wydziału Sztuki P.R. w Galerii pod dachem nieba”, Państwowa Biblioteka Naukowa
w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja;
• 5 Międzynarodowe Biennale Miniatury, Częstochowa 2008;
• The Americas Biennial Exhibition of Contempoary Prints, Texas, Austin, U.S.A.;
• Biennial International De Grabado Caixanova, Ourense, Hiszpania;
• 18 Wystawa Radomskiego Okręgu Z.P.A.P. Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom.
Kazimierz Łyszcz
Teksty:
• Wstęp do katalogu „Sztuka Wydziału Sztuki – Die Kunst der Kunstabteilung”;
• Malarstwo miniaturowe a tendencje ikonoklastyczne w sztuce islamu, Arteria 6/2008.
Wystawy:
• „Format maksymalny A-4”, Biblioteka Miejska w Radomiu;
• „Sztuka Wydziału Sztuki – Die Kunst der Kunstabteilung“ Polnisches Haus Berlin, marzec 2008;
• „Artyści Wydziału Sztuki w Galerii pod dachem nieba”, Bańska Bystrzyca, Słowacja;
• „Fala”, MCSW Elektrownia, Radom (czerwiec);
• Wystawa zbiorowa pracowników Wydziału Sztuki PR, Galeria Uniwersytetu ks. Witolda w Kownie, Litwa;
• „4x = ?”, Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Muzeum Techniki, Koszyce /Słowacja/; Galeria National Lviv Akademy of Arts, /Ukraine/;
• „Internationale Werkstattwoche 2007”, Galeria „Pentagon”, Radom (wrzesień).
Andrzej Markiewicz
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Polnisches Haus, Berlin /Niemcy/;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej w Galerii pod dachem nieba Państwowej
Biblioteki Naukowej w Bańskiej Bystrzycy /Słowacja/, Galeria Arts Faculty of Kosice Technical
University /Słowacja/;
• „4x = ?”, Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Muzeum Techniki, Koszyce /Słowacja/; Galeria National Lviv Akademy of Arts, /Ukraine/;
• „Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria Uniwersytetu im. Księcia Witolda /Litwa/;
• 18 Jahre Internationale Werkstattwoche für Maler und Grafiker in Lüben /Wittingen, Niemcy/,
Galeria „Pentagon” oraz Galeria „Rektorska” Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Galeria „Pentagon” Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej;
• III Międzynarodowe Biennale Pasteli, Oravska Galeria w Dolnym Kubinie /Słowacja/, Galeria Sztuki
BWA, „Zamek Książąt” w Wałbrzychu, BWA w Rzeszowie; Pałac Sztuki we Lwowie /Ukraina/,
Pałac Sztuki w Baia Mare, Rumunia;
• „Eury Art”, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku;
• „Polart 2008”, Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Galeria Artystów Spisza, Spiska Nowa Wieś
/Słowacja/;
• „Inspiracje - Wystawa Malarzy i Rzeźbiarzy wynik warsztatów w Garbatce Letnisko”, Miejska
Galeria , Kozienice;
• „Między geometrią a metaforą”, Galeria „Bunkier”, Rzeszów, Galeria Szyperska ZPAP, Poznań;
• „31 Przedwiośnie”, BWA – Kielce;

arteria – Rocznik Katedry Sztuki

125

DOROBEK
ARTYSTYCZNY
SYMPOZJUM

Andrzej Markiewicz, Fragmenty całości... na garnuszku, 2007 (maj), rysunek, technika mieszana, papier, 50x70 cm

• 5 Międzynarodowe Biennale Miniatury, Galeria Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”
w Częstochowie, BWA, Kalisz, Galeria miejska ASP w Krakowie;
• IV Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Muzeum Kresów w Lubaczowie,
• Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA – Ostrowiec Świętokrzyski;
• IV Międzynarodowe Biennale Pasteli, Małopolskie BWA, Nowy Sącz;
• Wystawa ZPAP Okręg Radom, Muzeum Sztuki Współczesnej.
Katarzyna Nowicka-Urbańska
Teksty:
• Międzynarodowe seminarium MAPS, „Z życia Politechniki Radomskiej”, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
Wystawy:
Wystawa indywidualna, Galeria „Pentagon” Wydziału Sztuki PRad.
Wystawy zbiorowe:
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Polnisches Haus, Berlin;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Galeria Wydziału Sztuki „Pentagon”, Radom;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria „Pod dachem nieba”, Bańska Bystrzyca, Słowacja;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Koszyce, Słowacja;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria Uniwersytetu Kowieńskiego, Kowno,
Litwa;
• Wystawa ZPAP Okręg Radom, Muzeum Sztuki Współczesnej.
Aleksander Olszewski
Publikacje:
Anatomia cyfry, Kauno kolegijos, konferencja „Menas Dizainas Meninis Ugdymas.
Wystawy:
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria „Pod dachem nieba”, Bańska Bystrzyca, Słowacja;
• „Grafiki – Listy do Jana Pawła II”, Galeria BWA Lublin;
• „Geometria i Metafora”, Galeria „Schron Sztuki” Krasne, Instytut Sztuki Rzeszów;
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• „4x = ?”, Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Muzeum Techniki, Koszyce /Słowacja/; Galeria National Lviv Akademy of Arts, /Ukraine/;
• „Eurografik”, Bradford Galery, Anglia;
• „Piękno w Sztuce”, Muzeum Archidiecezji Kraków, Rzeszów;
• „Listy do JP II”, BWA Lublin;
• „Euroart”, Spiska Nowa Wies /Słowacja/;
• „Geometria i Metafora”, Galeria Szyperska, Poznań;
• II Międzynarodowy Salon Jesienny, Ostrowiec Świętokrzyski;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria Uniwersytetu Kowieńskiego, Kowno,
Litwa;
• 5 Międzynarodowe Biennale Miniatury, Galeria Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” w
Częstochowie, BWA, Kalisz, Galeria miejska ASP w Krakowie;
• Malarskie „Second Meting” Galeria 87 Łódź;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Koszyce, Słowacja;
• Udział w Międzynarodowych Warsztatach dla malarzy, grafików i rzeźbiarzy – Polart, Danowa;
• Udział w warsztatach plenerowych „Inspiracje”, Garbatka Letnisko.
Łukasz Rudecki
Wystawy:
• Wystawa indywidualna, Galeria Prowincjonalna, Miesięcznik Prowincjonalny Nr 4.
Wystawy zbiorowe:
• 18 Wystawa Okręgu Radomskiego ZPAP, MSW Radom;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Koszyce, Słowacja;
• IX Jesienny Salon Sztuki, Galeria BWA Ostrowiec Św.;
• XXII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin;
• Przedwiośnie 31, BWA Kielce;
• XIV Ogólnopolski Salon Plastyki EGERIA, Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej – Ostrów
Wielkopolski;
• „Fala”, MCSW „Elektrownia” Radom;
• Jesienne Konfrontacje, Galeria Umelcov, Spisska Nova Ves;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria „Pod dachem nieba”, Bańska Bystrzyca, Słowacja;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Polnisches Haus, Berlin /Niemcy/.
Małgorzata Strzelec
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Polnisches Haus, Berlin /Niemcy/;
• Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej w Galerii pod dachem nieba Państwowej
Biblioteki Naukowej w Bańskiej Bystrzycy /Słowacja/; Galeria Arts Faculty of Kosice Technical
University /Słowacja/;
• „4 x = ?”, Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Muzeum Techniki, Koszyce /Słowacja/; Galeria
National Lviv Akademy of Arts /Ukraina/;
• 5 Międzynarodowe Biennale Miniatury, Galeria Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” w
Częstochowie; BWA, Kalisz; Galeria ASP w Krakowie;
• 9th International Biennial of Miniature Art, Gornji Milanovac, Serbia, The Cultural Centre of Gornji
Milanovac The Modern Gallery;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Kowno /Litwa/.
Szymon Piasta
Publikacje:
Scientific-Practical Conference. Innovations of publishing, painting and multimedia Technologies
2008, Kauno Kolegija /Litwa/.
Wystawy:
Pokonkursowa wystawa „Kontrastyi dopełnienia”, Warszawa
Wystawa Grupy B5, Galeria Pentagon, Radom
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Jan Trojan
Wystawy zbiorowe:
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Polnisches Haus, Berlin /Niemcy/;
• Artyści Wydziału Sztuki w Galerii pod dachem nieba Państwowej Biblioteki Naukowej w Bańskiej
Bystrzycy;
• „Kunstler aus der Partnerstadt Lodz zu Gast In Chemnitz”, Galerie Kunstverein Laterne E. V.,
Chemnitz, Niemcy;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Galeria Pentagon, Radom;
• Wystawa malarstwa „Second meeting”, Galeria 87, Łódź.
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Koszyce, Słowacja;
• „Kolekcja Okręgu Łódzkiego ZPAP, galeria „Na piętrze”, Łódź, Polska;
• Wystawa poplenerowa, Muzeum Regionalne, Kozienice, Polska;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria Uniwersytetu Kowieńskiego, Kowno,
Litwa;
Anna Wojdała-Markowska
Publikacje:
• „Próba rekonstrukcji procesu twórczego u Józefa Hałasa i Jana Tarasina na podstawie analizy
ich dzieł i wypowiedzi twórców”; Rocznik Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej Arteria
6/2008.
Wystawy:
• „Wystawa indywidualna malarstwa i tkaniny”, Dom Środowisk Twórczych w Kielcach;
Wystawy zbiorowe:
• XIV Ogólnopolski Salon Plastyki „Egeria”, Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie
Wielkopolskim
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Polnisches Haus, Berlin;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Galeria Wydziału Sztuki „Pentagon”, Radom;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria „Pod dachem nieba”, Bańska Bystrzyca, Słowacja;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Koszyce, Słowacja;
• „Artyści Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej”, Galeria Uniwersytetu Kowieńskiego, Kowno,
Litwa;
• „4 x = ?”, Międzynarodowa Wystawa Sztuki w Muzeum Techniki w Koszycach, Słowacja i Galerii
Akademy of Art. We Lwowie, Ukraina
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• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Polnisches Haus, Berlin /Niemcy/;
• Artyści Wydziału Sztuki w Galerii pod dachem nieba Państwowej Biblioteki Naukowej w Bańskiej
Bystrzycy;
• „Sztuka Wydziału Sztuki”, Galeria Pentagon, Radom;
• „Fala”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu;
• „Formatowanie 7”, Galeria Format, Pionki.
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W kolejnym numerze:

A. Osiński, Figura św. Tomasza z Akwinu i figura bł. Jana Dunsa Szkota, 1755-1758, drewno złocone. Leżajsk, kościół bernardynów.

„Lwowska rzeźba rokokowa” należy bez wątpienia do najciekawszych i najbardziej emocjonujących epizodów w rzeźbie europejskiej doby nowożytnej. Szczególna stylistyka (kojarząca się
– niezbyt słusznie – niektórym badaczom nawet z osiągnięciami kubizmu czy futurystycznymi
rzeźbami Boccioniego) sprawia, że fenomen „lwowskiej rzeźby rokokowej” jest również jednym
z najważniejszych zagadnień w rzeźbie europejskiej; jednym z najważniejszych, bowiem – jak
uważa Jacek Gajewski – zamykającym rozwój formalny rzeźby nowożytnej.
Wkrótce, w Wydawnictwie Politechniki Radomskiej, wydana zostanie bogato ilustrowana publikacja Jacka Gajewskiego poświęcona problematyce formalnej i atrybucyjnej rzeźby lwowskiej
okresu rokoka.
Na zamieszczonych powyżej ilustracjach prezentujemy dwie rzeźby autorstwa Antoniego Osińskiego znajdujące się w jednym z ołtarzy w kościele bernardynów w Leżajsku.

