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Sztuka jako wartość dodana twórczości naukowej

Aleksander
OLSZEWSKI

R

ok akademicki 2009/2010 dla radomskiego środowiska plastycznego jest smutny, bo w okresie
tym pożegnaliśmy kilku twórców, którzy byli zbyt młodzi, by rozpocząć wędrówkę w wieczność. Mieli przed sobą zapewne wiele interesujących projektów, których już nie zrealizują.
Uczestnicząc 13.03.2010 r. w wystawie pośmiertnej Mirosława Kołsuta dostrzegłem twórcę o bardzo
interesującym dorobku w rzeźbie portretowej, nawiązującej do gotyckiej rzeźby polichromowanej.
Ekspresja prezentowanych portretów bardzo mnie zaskoczyła. Latem 2009 r. miałem możliwość
bliżej poznać Mirka Kołsuta i rozmawiać z nim na plenerze w Garbatce o sprawach sztuki i życiu,
rozmowy te pokazały mi człowieka, twórcę, którego mimo 20 lat znajomości nie znałem. Wystawa,
w której otwarciu uczestniczyłem, pokazała dorobek wart poważnego opracowania i popularyzacji.
O pozostałych twórcach, których przyszło nam w tym roku pożegnać, wspominają koledzy.
Warto odnotować, że w tym roku nasi studenci będą przebywali na plenerach w Gdyni, Chełmnie,
Kremnicy, Woźnicach i Rynie. Studenci na plenerze w Chełmnie będą przebywać po raz czwarty
i za każdym razem zdobywają nagrody, dotychczasowym opiekunem ich był prof. Bogumił Łukaszewski. W tym roku opiekunem będzie prof. Adam Romaniuk. Po raz pierwszy będą przebywali
w Gdyni i Woźnicach, ciekawi jesteśmy rezultatów ich pracy. W kwietniu otworzyliśmy III edycję
wystawy pedagogów pt. „Sztuka Wydziału Sztuki” w galerii Pentagon. Tuż przed oddaniem numeru
do drukarni dowiedzieliśmy się, że zmarła Pani Anna Apanowicz – były długoletni dyrektor Muzeum J. Malczewskiego. Wspaniały człowiek, świetny fachowiec. Jako początkujący twórca dostałem
w 1975 r. zlecenie na zaprojektowanie wystawy związanej z działalnością Józefa Grzecznarowskiego – od tego czasu wielokrotnie miałem możliwość współpracy z muzeum i czasy te wspominam
bardzo dobrze.

Autor, ur. w 1944 r. w Radomiu. Studia w PWSSP w Łodzi. Profesor zwyczajny
w Politechnice Radomskiej. Uprawia malarstwo, media cyfrowe. Inicjator kształcenia plastycznego na Politechnice Radomskiej. Kierownik Katedry Mediów Cyfrowych
i Fotografii. Dziekan Wydziału Sztuki.

Grzegorz
BANASZKIEWICZ

O

d 19 grudnia 2004 do 16 stycznia 2005 roku w paryskim Muzeum d’Orsay prezentowana była
wystawa Mouvements de l’air, Etienne-Jules Marey, photographe des fluides. „Ruchy powietrza, Etienne-Jules Marey, fotograf przepływów” – to niezbyt finezyjne tłumaczenie własne
tytułu wystawy poetyckich, abstrakcyjnych fotogramów o fascynującej urodzie, które wydają się
zadziwiająco bliskie współczesnym poszukiwaniom artystycznym, chociaż powstały sto lat temu
z motywów całkowicie pozaestetycznych.
Komisarze ekspozycji1, zorganizowanej dla uczczenia setnej rocznicy śmierci Etienne-Jules Marey’a2,
mieli odwagę zerwać ze stereotypowym wizerunkiem tego twórcy, pokazując prace powstałe w trzech
ostatnich latach jego życia i najmniej chyba znane w jego ogromnym dorobku. Powstała dzięki temu
wystawa, będąca czymś więcej niż okolicznościowym, jubileuszowym przypomnieniem osiągnięć
jednego z prekursorów kinematografii i awiacji, utalentowanego inżyniera i wynalazcy, lekarza, biomechanika i fizjologa a przede wszystkim naukowca, badacza lokomocji ludzi i zwierząt, który z nowej
w jego epoce technologii „rysowania światłem” – fotografii – uczynił precyzyjne, graficzne narzędzie
poznania, pozwalające wydobyć i unaocznić nieznane, niedostrzegalne aspekty rzeczywistości.
Ta właściwość i zdolność fotografii do rejestracji i wizualizacji najbardziej różnorodnych zjawisk
i procesów fizycznych czyni z niej prawdziwie uniwersalne narzędzie, którego wszechstronności,
powszechności i wielostronności zastosowań dziś już nikt się nie dziwi.
Jednak prezentowana wystawa ukazuje przede wszystkim zmysłową siłę obrazów fotograficznych
Marey’a, ich naturalne piękno, które po upływie całego wieku od dni, w których powstały, poruszają
nadal wyobraźnię współczesnego odbiorcy.
Dzieje się tak pomimo
faktu, że twórca tych fotogramów sporządzał je wyłącznie dla celów badawczych,
dokumentując zaplanowane
i przeprowadzane przez
siebie doświadczenia naukowe.
Artyści XIX wieku, sięgający w tym czasie po nowo
wynalezione, niezwykłe narzędzie – aparat fotograficzny, pozostawili wiele wspaGrzegorz Banaszkiewicz, Marsz, fotografia
niałych fotografii, obrazów Fot. internet
pięknych, respektujących
ówczesne, obowiązujące kanony estetyczne – dziś są one zabytkami historii sztuki, przechowywanymi
w muzeach, m. in. w Muzeum d’Orsay; współczesny im badacz zjawisk natury, Jules-Etienne Marey,
rejestrując na kliszach fotograficznych swe doświadczenia, tworzył niejako „mimochodem” sztukę
przyszłości, z którą dziś, w XXI wieku, możemy obcować bez poczucia historycznego dystansu.
Katalog wystawy3 to dwugłos, omawiający dzieło Marey’a w naukowym i artystycznym ujęciu:
Laurent Mannoni w stanowiącym połowę tej ciekawej książki rozdziale p.t. MAREY AERONAUTE.
Laurent Mannoni, dyrektor kolekcji aparatury Kinematografii Francuskiej i Narodowego Centrum Kinematografii oraz
Dominique de Font-Réaulx, konserwator muzeum d’Orsay.
2
Etienne-Jules Marey, 1830–1904.
3
Georges Didi-Huberman. Laurent Mannoni, Mouvements de l’air. Etienne-Jules Marey, photographe des fluides, Editions
Gallimard/Réunions des musées nationaux, 2004.
1
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De la méthode graphique a la soufflerie aérodynamique (Marey areonauta. Od metody graficznej
do tunelu aerodynamicznego) przedstawia Marey’a jako twórczego kontynuatora, eksploatatora
i racjonalizatora metody graficznej w badaniach naukowych.
Pisze, cytuję:
„Przypomnijmy, że metoda graficzna polega na przeniesieniu na papier lub (inną – przyp. tł.)
czułą powierzchnię, często za pomocą bardzo pomysłowego mechanizmu, tętnień, wibracji, falowań, wstrząsów, dreszczy, drgnień, wytwarzanych przez wszelkie ruchy ciał żywych lub ruchome
obiekty. Otrzymany graficzny zapis jest formą czasoprzestrzennej pamięci, zawierającej informacje
o zmienności ruchu w czasie... Metoda graficzna pozwoliła na poznanie, pomiar, a zatem często na
opanowanie niezliczonych zjawisk z zakresu medycyny, fizjologii, nauk przyrodniczych i różnych
gałęzi fizyki. Aparaty rejestrujące przyniosły w efekcie, po raz pierwszy w historii ludzkości, graficzną
reprezentację ruchów bądź zjawisk, zazwyczaj niewidocznych gołym okiem”4.
Aparatem, który posłużył do rejestrowania przepływów i ruchów powietrza był, oczywiście,
aparat fotograficzny, lecz aby uczynić widzialnym niewidzialne, Etienne-Jules Marey skonstruował
machine fumée – „maszynę dymową” – przemyślną konstrukcję, sporych rozmiarów (wysoką na
ok. 2 m), wytwarzającą cieniutkie, równoległe stróżki dymu. Stawiając następnie na drodze uwidocznionego w ten sposób strumienia powietrza przeszkodę, zaburzał jego przepływ, wywoływał
zawirowania i turbulencje a powstające obrazy fotografował.
Etienne-Jules Marey zbudował cztery „maszyny dymowe”: 13, 11, 21 oraz 57-kanałową. Wszystkie zaginęły. Sto lat później, w 1999 roku, zrekonstruowano5 najpierw maszynę 20-kanałową;
obecnie, dla wystawy w Muzeum d’Orsay, wykonano cztery kolejne i różne egzemplarze „maszyn
dymowych”.
Dym, wytwarzany w oryginale przez spalanie węgla i szmat, zastąpiono w tych rekonstrukcjach
jego teatralną imitacją, pozwalającą na całodzienne funkcjonowanie maszyn. Udoskonalone, „ekologiczne”, uwolnione od swych pierwotnych obowiązków naukowych, stały się współczesnymi
instalacjami artystycznymi, przeznaczonymi do galeryjnej prezentacji.
Drugą połowę katalogu wystawy wypełnia rozdział LA DANSE DE TOUTE CHOSE – „TANIEC
WSZECHRZECZY” – napisany przez historyka sztuki i filozofa Georges’a Didi-Hubermana, który
swoje refleksje nad dziełem Marey’a poprzedza kapitalnym rysunkiem Leonarda da Vinci z jego
odręcznymi notatkami. Rysunek, wykonany piórem, przedstawia ruch wody, jej turbulencje, wywołane włożonym w spokojny nurt czy przesuwanym w wodzie stojącej patykiem. Przywołanie
autorytetu Leonarda, symbolu personalnej unii Nauki i Sztuki i renesansowej wszechstronności
twórcy, w kontekście rozważań nad fotograficznymi dokumentami doświadczeń XIX-wiecznego
naukowca, przypomina, że obecność w sztukach plastycznych graficznego zapisu zjawisk Natury jest
odwieczna. Wynika bowiem z głęboko ludzkiego pragnienia poznania i zrozumienia otaczającego
świata oraz potrzeby sporządzenia jego wiarygodnego wizerunku.
Na przykładach Leonarda i Mareya widzimy, jak umownie rozgraniczone są obszary naukowej
dociekliwości i artystycznej wrażliwości i jak się wzajemnie przenikają. Penetracja i eksploracja
tych obszarów wymaga od twórców najświetniejszych ludzkich cnót: nieposkromionego pragnienia
poznania nieznanego, osobistej odwagi i bezinteresowności.
Jest regułą niemal, że powstałe dzieło – tak naukowe, jak artystyczne – pozostaje często niezrozumiane i niedocenione, lecz w końcu, po upływie lat, zostaje przyswojone „publicznie”, wpisując
się w należne mu miejsce w kulturowym dziedzictwie ludzkości.
Historia graficznych zapisów ruchu, wykonanych przez Marey’a, stanowi fenomen szczególnie
wyrazistego „przyrostu wartości” kapitału intelektualnego, pozostawionego przez tego utalentowanego człowieka, którego dzieło jest komentowane, cytowane i interpretowane przez specjalistów
różnych dyscyplin nauki i sztuki tym intensywniej, im więcej czasu upłynęło od jego powstania.
Ta, jak ją nazwałem, wartość dodana twórczości naukowej obejmuje również sztuki piękne,
zwane dziś chętniej sztukami wizualnymi. Poczynając od najbardziej chyba znanego obrazu Akt
schodzący po schodach (z 1912 r.) Marcela Duchampa, inspirowanego bezpośrednio fotografią
Marey’a, poprzez 21 nazwisk innych artystów XX wieku, wymienianych przez różne publikacje6,
tropiące ślady i wpływy Marey’a w sztuce nowoczesnej, dostrzec można wzrastające zainteresowanie
Georges Didi-Huberman. Laurent Mannoni, Mouvements de l’air. Etienne-Jules Marey, photographe des fluides, Editions
Gallimard/Réunions des musées nationaux, 2004, s. 8.
5
Tamże, s. 55: „rekonstrukcja została przeprowadzona z udziałem plastyka, Laurent’Albouy, z okazji wystawy E-J Marey,
le mouvement en lumiere (E-J Marey, ruch w świetle).
6
LA DANSE DE TOUTE CHOSE, Georges Didi-Huberman, s. 269, przyp. 254 i 256.
4

abstrakcyjnymi, niewidzialnymi, nieprzedstawialnymi wcześniej aspektami rzeczywistości, których
graficzne reprezentacje Marey uzyskał w toku swych naukowych eksperymentów.
Z imponującą erudycją Georges Didi-Huberman, który specjalizuje się m. in. w problematyce
ikonografii naukowej XIX w. i jej przejawach w nurtach artystycznych wieku XX7, wiąże ze sobą
liczne fakty, utwory artystyczne i wypowiedzi, także literackie, budując bogaty obraz wielostronnych
powiązań pomiędzy nauką i sztuką.
Prezentując twórczość Etienne-Jules Marey’a na tym barwnym i złożonym tle, nadaje jego dziełu
właściwe proporcje i przyznaje mu miejsce w sztuce, pomimo ostrożnych wypowiedzi samego
Marey’a, deklarującego jedynie skromne i ograniczone zastosowanie dokumentacji fotograficznej
do artystycznego użytku8.
Georges Didi-Huberman dostrzega jednak głębsze znaczenie używanego przez samego Marey’a
pojęcia fotografii eksperymentalnej, i stawia, cytuję: „(...) hipotezę, że „(...) obrazy eksperymentalne
Marey’a zmodyfikowały głęboko, pomiędzy 1885 a 1900 rokiem, sam sens słowa „eksperymentalny”” oraz, że „(...) idee eksperymentalne (Henri – przyp. tł.) Bergsona, opracowane współcześnie,
stanowią, być może, najlepszy instrument teoretyczny by zrozumieć na czym polega ta głęboka
modyfikacja”9.
Porzućmy teraz teoretyczne i filozoficzne rozważania i popatrzmy na obrazy fotograficzne Etienne-Jules Marey’a poza ich naukowym i historycznym kontekstem tak, jak patrzyła na nie publiczność
w galerii muzeum d’Orsay. Większość z nich widzowie zobaczyli po raz pierwszy – a na pewno po
raz pierwszy zobaczyli zrekonstruowane „maszyny dymowe”, odbierając je po prostu jako instalacje
artystyczne, produkujące na ich oczach ruchome, hipnotyzujące obrazy, przykuwające uwagę swą
taneczną zmiennością i urzekającą prostotą.
Te animowane rysunki, stworzone prawami natury, będące wizualizacją procesów, w których
nieświadomie uczestniczymy, wydobyte i unaocznione dzięki talentowi i wyobraźni Marey’a są dziś,
w sto lat po jego śmierci, dziełami sztuki współczesnej, tworząc prawdziwą artystyczną wartość
dodaną do jego bogatej i pełnej pasji twórczości naukowej.
To dziwne i trudne do zrozumienia, że ta oryginalna wystawa w muzeum d’Orsay przeszła
w Polsce bez echa; ja sam dowiedziałem się o niej tuż po jej zamknięciu. Nie są mi znane żadne
polskie artykuły czy choćby wzmianki na temat zarówno tej wystawy jak i samego Marey’a, który
we Francji ma wiernych badaczy swego dorobku, obfitą bibliografię, muzeum w miejscu urodzenia
i stowarzyszenie swych admiratorów.
Korzystam więc z okazji, by przypomnieć tego szczególnego dla mnie twórcę, którego poszukiwania i eksperymenty naukowe oraz wynalazek fotografii przywiodły do zgiełkliwego panopticum
sztuki XXI wieku. Etienne-Jules Marey wnosi do niego obrazy emanujące klasycznym pięknem
i prawdą, wydobytymi wprost z Natury.
Merci, Monsieur Marey!
Grzegorz Banaszkiewicz
2 października 2005
Tekst wygłoszony na konferencji „Sztuka i technologia – permanentność relacji” w Koniecpolu w październiku 2005 r. Organizator: Zakład Komunikacji Wizualnej IP AJD w Częstochowie.
Opublikowany w n–rze 1/2007 camer@obscura redagowanej przez Zbigniewa Tomaszczuka.

LA DANSE DE TOUTE CHOSE, Georges Didi-Huberman, wg charakterystki autora na skrzydełku publikacji.
Tamże, s. 273, przyp. 268 i 270.
9
LA DANSE DE TOUTE CHOSE, Georges Didi-Huberman, s. 269.
7
8

Autor, ur. w 1951 r. w Częstochowie. Nauczyciel akademicki (od 1977). Twórca Pracowni Litografii w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie (20022005) oraz Pracowni Litografii w Instytucie Plastyki Akademii imienia Jana Długosza
w Częstochowie. Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową i cyfrową, fotografią.
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Portrety z Zieloną Wróżką

W oparach absyntu

C

zy jest ktoś, kto nie słyszał o absyncie? Z pewnością nie wszyscy go pili – gdyby tak było,
z uwagi na specyficzny smak, sława trunku przeminęłaby być może dość szybko – lecz jego
legenda trwa nieprzerwanie od ponad wieku. Kojarzony z soczystą zieloną barwą, rewolucją bohemy, Moulin Rouge, Montmartre oraz kawiarnianym życiem – a więc z tym, co wywołuje
dreszczyk przyjemności, niesie w sobie tajemniczość i poczucie balansowania na granicy: dobra
i zła, praworządności i niemoralności.
A zaczęło się dość niewinnie. Absynt w początkach swego istnienia (najprawdopodobniej od
1792 roku) używany był jako lek na wszelkie schorzenia, zwłaszcza jako środek przeciwbólowy.
Popularność zawdzięczał powracającym do domów żołnierzom armii francuskiej (w latach 40. XIX
wieku dostawali go przeciwgorączkowo)1, którzy tak skutecznie rozpropagowali jego efektywność
i niepowtarzalny smak, że zaczął być powszechnie dostępny w różnych
lokalach. Gdy w Anglii
2
istniała five o’clock tea, Paryżanie tę porę nazywali „zieloną godziną” .
Mimo powszechności spożywania, a może właśnie z uwagi na nią, szybko rozpoczęto kampanię
przeciw temu trunkowi. Oczywiście, nie da się zaprzeczyć, iż jest to wysokoprocentowy alkohol,
którego spożycie w nadmiernych ilościach nie może być dobrze tolerowane przez ludzki organizm.
Zieloną Wróżkę oskarżano jednakże o daleko gorsze przewinienia. Z uwagi na zawartość trującego
piołunu, miała wywoływać halucynacje, a także, jako narkotyk, uzależniać. Co więcej, łączono ją z
licznymi zbrodniami, szczególnie morderstwami, popełnianymi pod wpływem trunku3, choć żadne
dowody nie wskazywały, że był on niebezpieczniejszy od innych alkoholi. Być może winę za zakazanie
produkcji absyntu (we Francji w 1915 roku) ponosili przede wszystkim francuscy winiarze – z powodu
ataku filoksery na winnice, pod koniec XIX wieku gwałtownie spadły zbiory winogron. Będący następstwem tej katastrofy wzrost cen wina spowodował większe spożycie mocniejszych alkoholi, między
innymi Zielonej Wróżki4. Absyntowa prohibicja nie wpłynęła jednak na popularność trunku, a nawet
przyczyniła się do utrwalenia części legendy, zdominowanej przez same pozytywy.
Zalety
Co takiego posiadał absynt, że zasłużył sobie, by go opiewać w poezji i uwieczniać na płótnach
malarzy? Przede wszystkim był bardzo tani5, więc łatwo dostępny zarówno dla biednych robotników,
jak i dla hrabiów, dla tych, którzy po alkohol sięgali dla niepowtarzalnego smaku, jak i tych, którzy
byli od niego uzależnieni. A jednak, o dziwo, kojarzył się głównie z młodością, modą, a nawet ekskluzywnością – był znakiem czasu. W Polsce zwrócił na to uwagę czołowy przedstawiciel starego
pokolenia pozytywistów, Aleksander Świętochowski:
„Otóż taką jest chwila obecna. Chociażbyśmy różnoimiennej, gwarliwej, cudacznej, nieraz
wariackiej i zwyrodniałej rzeszy, która apostołuje i stwarza nową sztukę, odmówili wszystkich
przymiotów trwałego znaczenia, nie możemy jej odmówić jednego: że chce być i jest oryginalną.
W jej robotach i wywodach nie można dostrzec ani kształtu tych naczyń, ani smaku tego wina, które
zastawiano w minionym okresie na stołach biesiadnych Parnasu; obmyślili oni sobie swoje dzbany
i napełnili je fermentującym, gorzko-cierpkim, niesmacznym i niezdrowym nektarem własnym, którym upijają się do szału i bezprzytomności. Sterroryzowani smakosze starego miodu, skosztowawszy
tego świeżego napoju młodości, z wykrzywioną twarzą (…) mówią: doskonały trunek: czuć w nim

Zob. D. Lanier, Absinthe. The cocaine of the nineteeth century, London 2004, s. VII.
Zob. A. Smolec, Randka z zieloną wróżką, w: http://www.logo24.pl/Logo24/1,85828,5844606,Randka_z_zielona_wrozka.html.
3
Zob. m.in. Lanier, op. cit., s. 12; http://www.focus.pl/dodane/publikacje/pokaz/publikacje/absynt–klatwa–przodkow/nc/1.
4
Zob. m.in. P. Baker, The book of absinthe. A cultural history, New York 2003, s. 8; Smolec, op. cit.
5
Od ok. 1860 roku, gdyż początkowo był droższy od wina. Zob. W. Karliński, Absynt – wróżka nikczemna czy zielona?,
w: http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/1,81923,2729499.html.
1
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zapach najpiękniejszych kwiatów Olimpu. Rzadko który ma odwagę splunąć i zawołać: a cóż to
za przeklęta lura! Taki bowiem uważany jest za prostaka, który (…) nie zna się na wytworności
absyntu i udek żabich”6.
Opary absyntu niosły więc z sobą powiew wielkiego świata, stały się wizytówką młodych artystów i ich nowej sztuki. Pijali go Charles Baudelaire, Vincent van Gogh, Oscar Wilde, Paul Verlaine,
Artur Rimbuad czy Pablo Picasso. Henry Toulouse-Lautrec „ukrywał go w podwójnym dnie laski”7,
by mieć zawsze przy sobie.
W obliczu nastrojów dekadenckich twórcy cenili trunek, który jak wierzyli, „dłoniom (…) moce
nada sturamienne”8 – przyniesie zapomnienie i odpoczynek, da siłę i chęć życia. A jednak rzadko
dawali temu wyraz w swej twórczości, zwłaszcza malarskiej. Wyjątkiem jest tu obraz Au Cafe
(W kawiarni)9 Jeana Beraud (jeden z wielu o tym tytule w dorobku francuskiego malarza): nad
szklaneczką absyntu siedzi para – gentleman i zasłuchana w jego słowa kobieta (mężczyzna zdaje
się jej coś tłumaczyć). Zwłaszcza ona przyciąga spojrzenie patrzącego: delikatnie uśmiechnięta,
zrelaksowana, z papierosem w dłoni. Siedzi bokiem do stolika, głowę oparła na ramieniu, stopy
wygodnie spoczywają na krzesełku obok. Nie sposób się nie odprężyć, patrząc na to przedstawienie
XIX-wiecznej kawiarnianej egzystencji.
Tak optymistyczne w swej wymowie prace należą do rzadkości. Choć w legendzie przetrwały
jedynie jasne strony absyntu, ówczesne malarstwo10 ukazuje odmienne oblicze tego trunku.
Nie wróżka, a czarownica
W pamiętnej scenie z Moulin Rouge, musicalu z 2001 roku w reżyserii Baza Luhrmanna, Christianowi (Ewan McGregor), początkującemu amatorowi absyntu ukazuje się Zielona Wróżka (Kylie
Minogue). Na tle feerii barw i światła, kusi go swym ciałem i syrenim głosem oraz daje natchnienie
potrzebne do skończenia sztuki. W ostatnim ujęciu jednakże jej łagodne jak dotąd oczy stają się
czerwone i złowrogie. I pewnie podobnie było z Zieloną Wróżką w rzeczywistości. Pita w małych
ilościach przynosiła odprężenie, w nadmiarze uzależniała, spychała na dno. Z tego powodu Verlaine
nazywał ją „czarownicą, najgorszą z wiedźm”11.
Co gorsza, wróżka mamiła czczących ją artystów, obiecując całkowitą odmianę życia:
Nędzarz – obaczysz w sakwie swej obole;
Łachman Ci w szaty błyśnie drogocenne,
Zbudzony z mroku, nagle wszystkie grozy
Wszechwiedzy poznasz. Zmieni Cię w promienne
Bóstwo, odziane w blask apoteozy,
Absynt nad wszystkie wyższy alkohole!12
Jak bogini, wymagała widowiskowych rytuałów13 i pełnego oddania. W zamian przynosiła jedynie
zgubę. Nic więc dziwnego, że malarze ukazywali pochylonych nad nią „wyznawców” przegranych
i nieszczęśliwych.
Oko w oko z Zieloną Wróżką
Niemal wszystkie obrazy, na których pojawia się absynt, łączy nastrój smutku, beznadziei, przeczucia klęski. Wrażenie to powodują między innymi pesymistyczne barwy: brązy, szarości i czernie.
Nawet jeśli prezentowani bohaterowie piją w dzień, jak na słynnym obrazie Edgara Degas Absynt
(1876), wnętrze kawiarni i tak pozostaje ciemne (u Degasa tło sugeruje, że najprawdopodobniej jest
A. Świętochowski, Liberum veto, [w:] Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska,
Wrocław 1977, s. 444–445.
7
S. Malaguzzi, Wokół stołu. Leksykon: historia, sztuka, ikonografia, tł. E. Morska, Warszawa 2009, s. 298.
8
A. Lange, Ballady pijackie: I. Absynt, [w:] Zbiór poetów polskich XIX w., ułożył i opracował P. Hertz, Warszawa 1965, s. 307.
9
Wtedy, kiedy nie udało się znaleźć tytułów w języku polskim lub kiedy nie są one powszechnie znane w wersji polskiej,
podaje się je w brzmieniu oryginalnym (lub najczęściej podawanym w materiałach), a w nawiasie podaje się tłumaczenie;
w pozostałych przypadkach tytuły podaje się w języku polskim.
10
Absynt był częstym tematem szczególnie malarstwa impresjonistycznego. Zob. Malaguzzi, op. cit., s. 298.
11
Loc. cit.
12
Lange, op. cit., s. 307.
13
Rytuał przyrządzania absyntu związany był z koniecznością dosładzania alkoholu. Ponieważ jednak cukier nie rozpuszcza się w tak mocnym alkoholu, wymyślono instrument: wysoką szklanicę stawiano pod kranikiem pojemnika
z zimną wodą; na szklance kładziono specjalną łyżeczkę z kostką cukru, a wówczas krople wody z kranika rozpuszczały
cukier; szklanki, pojemniki na wodę i łyżeczki stały się wkrótce dziełami sztuki użytkowej (zwłaszcza w secesji). Zob.
m.in. Karliński, op. cit.
6
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to ranek14). Nawet Zielona Wróżka nie jest szmaragdowa – już przygotowana do wypicia, z dodatkiem wody i być może cukru, jest lekko żółtawa, zgniłozielona, mętna. Widz od razu pojmuje,
że ma do czynienia z mroczną stroną życia.
„Absyntowe” dzieła sztuki zwracają uwagę ascetyzmem szczegółów. Zazwyczaj przedstawiają
osobę lub grupę osób (najczęściej maksymalnie dwie) siedzących w lokalu: kafeterii, cukierni etc.
(Absynt Degasa, At Gennelle. Absinthe Drinker «W Gennelle. Pijąca absynt» Toulouse-Lautreca,
Pijak absyntu Viktora Olivy, Absynt Zygmunta Andrychiewicza, seria obrazów Picassa – Absynt,
kilka wersji Pijącej absynt15) lub przed nim (The Absinthe Drinkers Jeana-Francois Raffaelliego). Za
tła obierają więc knajpiane wnętrza lub przyknajpiane „ogródki”.
Szczególnie na płótnach impresjonistów detale scenerii są dość ubogie. Na przykład Degas
przedstawia przypominające ławy stoliki, na których poza absyntem dostrzec można jedynie karafkę z wodą, kawę (najprawdopodobniej mrożoną, z wodą sodową16), pojemnik na zapałki i jakąś
gazetę. Ciekawym elementem jest lustro umieszczone na ścianie, za plecami kobiety i mężczyzny,
w którym odbija się zasłona; przez nią do lokalu wpada światło. Tym, co decyduje o sile obrazu,
jest kompozycja. Na pierwszym planie, w lewym dolnym rogu, umieszczony został stolik (ten
z zapałkami i gazetą, a także z autografem malarza), natomiast w przeciwległym krańcu płótna usytuowano postaci. Dzięki żabiej perspektywie ma się wrażenie, iż siedzi się przy sąsiednim stoliku
(tym z pierwszego planu), swobodnie obserwując klientelę kawiarni.
W porównaniu z obrazem Degas, Pijący absynt Edouarda Maneta z 1859 roku jest mniej skomplikowany kompozycyjnie, choć z drugiej strony, bardziej nieuchwytny, enigmatyczny, nastrojowy.
Samotny mężczyzna w brunatnej pelerynie i czarnym cylindrze (strój wskazuje, iż jest artystą) stoi
w nieokreślonej przestrzeni, nie wiadomo czy wewnątrz lokalu czy może gdzieś na ulicy. Za jego
plecami rozciąga się mdła brązowa ściana, z prawej strony (z lewej strony płótna) ustawił kieliszek
absyntu – na podwyższeniu sięgającym mu nieco powyżej kolan (murek? stolik?). Padające z przodu
światło sprawia, że o ile tło częściowo ginie w mroku, o tyle to, co przed postacią – stopa, którą
przed siebie wysuwa, podłoga, na której leży opróżniona butelka – ulega uwypukleniu.
Bogatsze w szczegóły są prace realistów (m.in. The Absinthe Drinkers Raffaelliego) i secesjonistów (np. Pijak absyntu Olivy z 1901 roku): w pierwszej wzrok przyciągają winorośle, stołki, szyld,
w drugiej – kręte krzesełka, wieszaki, puste stoliki restauracyjnego wnętrza, płaszcz zawieszony
na ścianie w tle. Jednak i tu, i na obrazach impresjonistów detale, choć istotne (jedynym ważnym,
wręcz decydującym, szczegółem będzie kieliszek absyntu), nie są kluczowe. Najważniejsi bowiem
są ludzie.
Psychologiczne studium
Na bodaj wszystkich obrazach uwagę widza przykuwają postaci. Ich wymęczone, zrezygnowane twarze, podkrążone oczy, opuszczone (lub podpierające głowę) ręce. Nawet jeśli sprawiają
wrażenie szczęśliwych, wiadomo, że tak nie jest. Na przykład u Maneta, portretowany mężczyzna
stoi wyprostowany, ma pogodną twarz. Jednak światło, które pada od góry, z prawej strony płótna
skutkuje nie tylko rozświetleniem jego oblicza, ale także utworzeniem cienia za plecami, po lewej
stronie. Im dłużej patrzy się na obraz, tym cień wzbudza większy niepokój, jakby był ciemną stroną,
alter ego mężczyzny lub ostrzeżeniem przez czyhającym nań zagrożeniem.
Nie wiadomo, kim są utrwaleni na obrazach. W większości zapewne artyści17: malarze, poeci, aktorzy, aktorki, być może także ludzie pracy, pijacy, a nawet przedstawiciele wyższych klas
społecznych. Uwiecznieni w chwili intymności, zadumy, odpoczynku. Przede wszystkim jednak –
w swojej samotności. Nie bez powodu obrazy, na których pojawiali się pijący absynt, przedstawiały zazwyczaj tylko jedną osobę (wyjątkiem jest tu m.in. obraz Degas, jednak obie sportretowane
postaci, nawet jeśli się znają, wyglądają na całkowicie pogrążone w swoim wewnętrznym świecie,
co jedynie potwierdza powyższą zasadę): artystę u Maneta czy kobietę u Toulouse-Lautreca. Także
damy na obrazach Picassa z 1901 i 1902 roku zatytułowanych Absynt i Pijąca absynt (kilka wersji)
znajdują oparcie tylko w tytułowym trunku18. Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska napisała o obrazie
Andrychiewicza, że jest to „portret psychologiczny, znakomite studium przegranej młodej kobiety”19.
Galeria sztuki: Edgar Degas, Warszawa 2005, s. 10.
Absynt zainspirował Picassa także do stworzenia w 1914 roku rzeźby pt. Glass of Absinthe (Szklanka absyntu).
16
Galeria sztuki: Edgar Degas, op. cit., s. 10.
17
Dla przykładu, do obrazu Degas pozowali: aktorka Ellen Andrée i przyjaciel artysty Gilbert Marcelein Desboutin. Zob.
Galeria sztuki: Edgar Degas, op. cit., s. 10.
18
Studium samotności stanowi także obraz Krzysztofa Iwina z 2005 roku pt. Absynt.
19
S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Sztuka Młodej Polski, Kraków [2003], s. 138.
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To samo dotyczy wszystkich wspomnianych obrazów – każdy z nich jest portretem psychologicznym
i to niepoświęconym zwycięzcy.
Również obraz Vincenta van Gogha Still Life with Absinthe (Martwa natura z absyntem) z 1887
roku. Jak Pokój Vincenta, inaczej Pokój artysty w Arles (1888 i 1889) uznaje się za najlepsze autoportrety malarza, podobnie można zaklasyfikować pracę z 1887 roku. Wydaje się, że wbrew tytułowi,
nie jest to tylko martwa natura. Na pierwszym planie widać fragment stołu, na którym stoi kieliszek
absyntu i karafka z wodą, Do stolika przystawione zostało tylko jedno krzesło (widać jedynie niewielką jego część). W tle zaś znajduje się okno; za nim, na ulicy, rośnie pojedyncze drzewo, przez
które widać dwie lub trzy niewyraźne sylwetki zmierzających dokądś ludzi. Jak się zatem zdaje i na
tym obrazie absynt posłużył stworzeniu studium samotności, stając się niejako jej atrybutem.
Ucieleśnienie kobiecego ideału
Zielona Wróżka w swej cielesnej, kobiecej postaci pojawiała się na obrazach przełomu XIX
i XX wieku niezmiernie rzadko. Kiedy już jednak decydowano się na jej materializację na płótnie,
wówczas przybierała najpiękniejsze kształty, jakie malarz mógł sobie wyobrazić. Stawała się ucieleśnieniem męskich marzeń, ideałem kobiecości. Podobnie jak Kylie Minogue w przywoływanym
już Moulin Rouge.
Bardzo odważnie ukazał ją między innymi Viktor Oliva w Pijaku absyntu. Szczupłą, delikatną,
wręcz eteryczną, a do tego… nagą. Włosy malarz upiął jej w typowy dla przełomu wieków sposób,
tylko nielicznym kosmykom pozwalając opaść na kark i poliki. Wróżka przysiada się do pijącego
absynt mężczyzny, załamanego, z podkrążonymi oczami – nie siada na sąsiednim krzesełku, lecz
opiera się o stolik w taki sposób, że widz dostrzega jedynie jej plecy, zarys pośladków i profil twarzy.
Jakkolwiek ułożenie jej ciała jest kuszące, zwraca się do mężczyzny niezachęcająco, nieerotycznie,
lecz z wyczuwalną troską. Zielona Wróżka to bowiem nie tylko obiekt pożądania, ale opiekunka
nieszczęśliwych, potrzebujących pomocy.
A jednak nie jest cielesna, jest jedynie zjawą, widmem, o czym przypomina jej półprzezroczystość. Przez zieloną, eteryczną skórę wróżki prześwitują elementy wystroju kawiarni. Nadto malarz
nie przedstawił jej ciała w całości. Zaczyna się ono dopiero od uda, jakby wynurzając z niebytu,
materializując na potrzebę mężczyzny: podopiecznego i ofiary jednocześnie. Co ciekawe, zjawa jest
widoczna jedynie dla patrzących z zewnątrz świata przedstawionego – nieszczęśnik, zajęty swoimi
myślami, jej nie dostrzega, gdyż wzrok ma skierowany obok, w dal.
Wróżka przedstawiana była jako typowa modernistyczna femme fatale – piękna kobieta, której
jedynym celem było zniszczenie mężczyzny. Zresztą trudno wyobrazić sobie, w myśl ówcześnie
panującego mizoginizmu, lepsze ucieleśnienie absyntu: kuszący swą szmaragdową barwą, a do
tego bardzo niebezpieczny. Równocześnie określenie „wróżka” ukazuje dwoistość sposobu jego
postrzegania. Mimo że groźny, był jedyną pociechą (a może: najłatwiejszą do wyszukania), jaką
nieszczęśliwi i samotni mogli znaleźć.
Zielona Wróżka pełniła także funkcję muzy, jak na obrazie Green Muse (Zielona Muza) Alberta
Maignana z 1895 roku. Płótno przedstawia artystę, którego po spożyciu absyntu nawiedza natchnienie. Twórca najprawdopodobniej jest poetą, gdyż w jego pracowni znajduje się pełno książek,
a na biurku i podłodze błąkają się w nieładzie luźne kartki. Jest młody, biedny – w izbie nie ma nic
poza kątem do pracy, krzesełkiem i niewielkim piecem (notabene, nierozpalonym, być może nawet
zepsutym, jako że jego drzwiczki nie są zamknięte).
Wena nawiedza go pod postacią Zielonej Muzy: pięknej kobiety w oliwkowej sukni (lub obleczonej w szarfę, pasmo materiału – jej ramiona pozostają bowiem nieosłonięte), o lekko rudawych
włosach (już sam kolor włosów wskazuje, że jest ona kolejnym uosobieniem kobiety fatalnej. Rozwiana tkanina stroju postaci, jej unoszenie się nad ziemią, a nade wszystko dziwne smugi powietrza
kręcące się wokół niej i obejmujące całe pomieszczenie, zdają się wskazywać, że przed chwilą
szybowała po pokoju – próbowała porwać artystę w swój wir – lecz w końcu dopadła go od tyłu,
łapiąc za czoło, jakby chciała podać mu koncept czy myśl.
Mężczyzna nie wydaje się zadowolony z jej obecności. Co prawda, jego twarz może wyrażać
kiełkującą inwencję, a prawa ręka dotykająca skroni potwierdza namysł twórczy, jednak druga ręka
zdaje się odpychać napływające pomysły. Panujący w pokoju bałagan to nie tylko tzw. artystyczny
nieład. Może on świadczyć, wraz z rozbitą butelką (po absyncie?) leżącą na podłodze, o walce,
jaką mężczyzna toczy: z nałogiem, niszczącą go potrzebą tworzenia lub z poabsyntowymi halucynacjami. Zjawa chce mu pomóc, zostać jego muzą, lecz w zamian żąda najwyższej ofiary. Igranie
z nią przypomina zawarcie paktu z diabłem.
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Autoportret generacji
W 1947 roku Guy Michaud zastanawiał się, jakie szkody wyrządził absynt pokoleniu modernistów20. Z pewnością trunek przyczynił się do choroby Verlaine’a, van Gogha, Maneta czy Rimbauda,
wielu artystów z jego powodu umarło21. Mówiono nawet o tzw. absyntyzmie (szkodliwe działanie
absyntu na zdrowie i powodowanie zakłóceń nerwowych) – było to jednak schorzenie spowodowane
nie tyle piciem tego alkoholu, co jego nadmiernym użytkowaniem22. Dodać także należy, że nie tyle
sama Zielona Wróżka była często przyczyną problemów, co mieszanie jej z laudanum i siarczanem
miedziowym23. Oczywiście, nie znaczy to, że sama w sobie była dobroczynna dla organizmu.
W 1923 roku doktor Rudolf Steiner ostrzegał: „potomstwo osób pijących absynt będzie wyjątkowo
chorowite i słabe”24. Jednak miłośnicy trunku uważali, że jego gorszy od reszty alkoholi wpływ na
ludzkie ciało (poprzez piołun) nie został nigdy naukowo potwierdzony, a przyczyna złej kondycji
XIX-wiecznych artystów tkwiła raczej w nich samych niż w spożywanych napojach.
Trudno zaprzeczyć tej ostatniej obserwacji. Rzeczywiście, pokolenie modernistów było wyjątkowo słabe psychicznie i fizycznie. Pogrążone w marazmie i beznadziei, skłonne do depresji
i samobójstw, nadwrażliwe i pesymistycznie nastawione do świata. Widać to wyraźnie również na
wspomnianych wcześniej obrazach. Dlatego płótna te stanowią nie tylko portret poszczególnych
jednostek, lecz całego pokolenia.
Wielu artystów (np. Auguste Rodin) uważało, że absynt daje siłę i otwiera umysł25. Zastanawiające więc, czemu pijący go, poprzez swoje prace charakteryzowali trunek negatywnie. Dlaczego
bohaterowie obrazów Degas, Picassa czy Olivy są smutni? Czy miało to być oskarżenie absyntu
o zrujnowanie życia twórców?
Wydaje się to mało prawdopodobne. Nie sposób bowiem oprzeć się wrażeniu, że absynt jest
tylko atrybutem generacji przełomu wieków (notabene, zawsze zostaje ustawiony w pobliżu postaci, lecz kieliszek zwykle jest pełen, nie widać, by z niego pito), służy charakterystyce pokolenia
szczęśliwego (poszukującego szczęścia, ale skazanego na wieczne się z nim rozmijanie), samotnego,
pragnącego lepszego losu, lecz zbyt słabego, by po dobrodziejstwa sięgnąć. W końcu tylko szukający
zapomnienia i marzyciele mogliby pragnąć schronienia w objęciach Zielonej Wróżki.
Izabela Grzelak

Zob. J. Adams, Hideus absinthe. A history of the devil in a bottle, Madison 2004, s. 86.
Zob. Malaguzzi, op. cit., s. 298.
22
Zob. S. Orgelbranda Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami, t. I, Warszawa 1899, s. 28.
23
Zob. Malaguzzi, op. cit., s. 298.
24
Zob. http://www.focus.pl/dodane/publikacje/pokaz/publikacje/absynt–klatwa–przodkow/nc/1.
25
Zob. St. Przybyszewski, Mocny człowiek, t. 2, Warszawa b.r., s. 76.
20
21

Autorka, doktorantka na Wydziale Filologicznym UŁ. Pod kierunkiem prof. dr hab. B. Mazana
przygotowuje rozprawę doktorską, której celem jest edytorskie opracowanie dwóch powieści
Kazimierza Przerwy-Tetmajera (Anioł śmierci, Zatracenie). Publikowała m.in. w tomie Tradycja
romantyczna w teatrze polskim (2007), czasopismach naukowych („Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, „Prace Polonistyczne”) oraz w książce pokonferencyjnej Kulturowe obrazy śmierci… Od przełomu romantycznego do dziś. Materiały studenckiej konferencji
naukowej Łódź, 25-27 października 2006 roku (2007), której była współredaktorką.

Granice sztuki

Andrzej
MARKIEWICZ

Granica

P

rzyjmuje się, że jest to linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar. W przypadku
sztuki mamy do czynienia z czasoprzestrzenią, w której obowiązują zasady, normy, kształtujące formę a także treść dzieła sztuki dla danego okresu. Jest też rodzaj języka artystycznego
odpowiedniego dla każdej epoki, którym artyści wyrażają poglądy i problemy swojego czasu, lecz
nie we wszystkich okresach da się wyróżnić jedynie słuszny
dominujący język.
W starożytnym Egipcie to był kanon, który został stworzony po to, by w skuteczny sposób podkreślać znaczenie
władzy, gdyż bez wątpienia ona go stworzyła: faraona jako
bóstwa oraz kapłanów. Dla przykładu w rzeźbie: faraon oraz
kapłani musieli być przedstawiani w pozycji siedzącej, stojącej lub kroczącej. Dla faraona zarezerwowano dodatkowo
ponadczasową młodość i piękno wyrazu twarzy. Dzieła te
wykonywano z granitu bądź bazaltu, co było wówczas obo- Abu Simbel, Świątynia Ramzesa
wiązującą zasadą w odniesieniu do osób znaczących. Dzięki Fot. internet
zastosowaniu wyjątkowo twardych i trwałych materiałów rzeźbiarskich możemy je oglądać w prawie
niezmienionej formie do dnia dzisiejszego.
Trzeba dodać, że normy te nie obowiązywały w przypadku
gdy rzeźby miały przedstawiać pospolitego ówczesnego Egipcjanina bądź niewolnika. Są to dzieła niezwykle subtelne i piękne.
W miarę upływu czasu zmieniał się człowiek, jego stosunek do świata, wiedza, upodobania, co miało też wpływ na
rozwój sztuki, która zawsze towarzyszyła ludziom. Często
powstawała na zamówienie. Służyła tłumom i jednostkom.
Niektóre dzieła stały się bezcenne, inne odchodziły w zapomnienie. Progresja sztuki powodowała zmianę jej granic,
w obszarze których bardzo często twórcy nowych zasad pozostawiali częściowo dawne, unowocześniając je, wykorzystując
zdobycze cywilizacyjne danego okresu do tworzenia nowej
ich formy. Tego typu zabiegi stosowane były w Renesansie,
w którym, przy tworzeniu nowych granic sztuki, czerpano
obficie ze źródeł klasycznych, wykorzystując główne hasła
dotyczące prostej i spokojnej formy dzieła.
Poza tym okres ten to czas ciągłego rozwoju, a tym samym
przekraczania ustalonych norm. Na przykład w malarstwie
zastosowanie perspektywy linearnej miało sugerować na
płaszczyźnie istnienie przestrzeni trójwymiarowej.
W tym samym czasie nastąpił wzrost znaczenia statusu
społecznego artysty, postrzeganego do te pory jako rzemieślnika. Wiązało się to z nową koncepcją Boga i świata. Stwórcę
uznano wówczas za pierwszego artystę, świat zaś za idealne
dzieło sztuki. Uważano wiec, że malarz, rzeźbiarz czy architekt
działa na wzór Boga upiększając dodatkowo jego dzieło.
Leonardo, Michał Anioł, Dürer uznali rysunek, który do
Michał Anioł, Dawid
Fot. internet
tej pory pełnił rolę służebną wobec innych dyscyplin sztuki,
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za medium zdolne do przekazu w pełni wyartykułowanej wypowiedzi twórczej.
Wymieniany już Leonardo da Vinci, geniusz tej
epoki, był nie tylko wspaniałym malarzem, architektem, teoretykiem sztuki, poetą, matematykiem,
astronomem, medykiem, ale również konstruktorem i wynalazcą. Dążył z uporem człowieka
renesansu do zgłębienia tajemnic otaczającego go
świata. Uważał między innymi, że człowiek może
latać w przestworzach i chciał mu to umożliwić.
Był pierwszym twórcą projektów paralotni, szybowca, helikoptera i naprawdę upartym twórcą,
który za wszelką cenę chciał zmaterializować swój
zamysł. Ktoś przecież musiał wypróbować jego
konstrukcję. Wpadł na pomysł by w tym celu wykorzystać skazanych na karę śmierci złoczyńców.
Mieli do wyboru szafot lub skok ze skrzydłami
w przepaść, jeżeli doświadczenie powiodłoby Gian Lorenzo Bernini, Ekstaza świętej Teresy
się czekała ich wolność. Takich prób było kil- Fot. internet
ka. Żadna z nich się nie powiodła, pierwszy udany lot człowieka odbył się dopiero
17 grudnia 1903 r. (Amerykanie bracia Orville i Wilburn Wright). Ciekawy jest sam fakt zaistnienia
pomysłu w umyśle Leonarda, który wyprzedził udaną realizację lotu o ponad 300 lat. Jego intuicja
twórcza zapładniana sygnałami ze świata zewnętrznego nie myliła się, lecz wiedza jaką dysponował
ówczesny człowiek była niewystarczająca, by Leonardo mógł zrealizować swój pomysł.
W dobie baroku zakwestionowano dawną koncepcję sztuki, opartą na założeniu, że artysta
naśladuje naturę. Po raz pierwszy zaczęto mówić o „twórczości” (do tej pory czasownik „tworzyć”
zastrzeżony był wyłącznie dla Boga). Sztuka stała się dziedziną twórczej fantazji, popisem wyobraźni
artysty (istniejącym we wcześniejszych okresach, ale bez podkreślania znaczenia tego zjawiska),
który śmiało zaczął łamać ustalone konwencje i reguły, co wcale nie oznaczało braku określonych
granic w sztuce tego okresu – fascynacja ruchem, czyli dynamika kompozycji, śmiałe zestawianie
barw utworów artystycznych, przepych i bogactwo zdobień w architekturze.
Interesującym przypadkiem artysty, który przekroczył pewną niewidzialną linię w sztuce tamtych
czasów jest Rembrandt. Miało to związek z portretem zbiorowym – dość popularną formą obrazowania zacnych obywateli z ich przyjaciółmi, towarzystw, związków. Były to dzieła na wzór dzisiejszych fotografii familijnych, czy też reportażowych. Rembrandt był mistrzem portretu. Wcześniejsze
działania rysunkowe, malarskie polegające na odtwarzaniu i określaniu stanu emocjonalnego swojej
twarzy, w późniejszym czasie zaowocowały doskonałymi umiejętnościami portretowania.
Artysta ten wykonywał również w czasach swojego najlepszego prosperowania portrety zbiorowe.
Jeden z nich ma ciekawą historię i należy do tych dzieł artysty, które umieszczone
zostały wśród arcydzieł sztuki malarskiej,
lecz samemu artyście za jego życia nie
przydały sławy i popularności, wręcz
przeciwnie doprowadziły do artystycznej
degradacji.
Jest to Wymarsz strzelców – znana też
jako Straż nocna. Wspaniałe, nowatorskie
pod względem kompozycji dzieło nie
spodobało się zamawiającemu. Było nim
Towarzystwo Strzeleckie, organizacja na
poły wojskowa, mająca czuwać nad porządkiem i spokojem w mieście Amsterdamie. Strzelcy sądzili, że artysta umieści ich
wszystkich przy stole, najwyżej zwierzchników trochę wyróżni i posadzi pośrodku.
Tymczasem to, co ujrzeli przeszło ich Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Wymarsz strzelców
oczekiwania, ale w najgorszym tego słowa Fot. internet
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znaczeniu. Dlaczego jedni zostali umieszczeni wysoko a innym nie widać twarzy, dlaczego mają inne
stroje paradne niż te, które noszą w rzeczywistości, co robi wśród nich jakaś dziewczynka oraz pies,
dlaczego jedna strona obrazu jest jasna a druga ciemna? Daleko było amsterdamskim strzelcom do
zrozumienia tego wielkiego dzieła, jakie dla nich stworzył Rembrandt. (Obraz nie został powieszony
w głównej sali Towarzystwa, umieszczono go na… strychu gdzie w zapomnieniu przeleżał ponad 200
lat i sczerniał. Dzisiaj możemy go oglądać i podziwiać w Muzeum Królewskim w Amsterdamie.)
Rembrandt należał do artystów, którzy nie schlebiali gustom publiczności. Jego sztuka jest inna,
bardziej nowoczesna, bardziej głęboka w treści niż sztuka jemu współczesnych twórców.
W czasach, w których stykają się ze sobą dzieła o rygorystycznym porządku kompozycji, harmonii, spokoju i idealizowaniu natury oraz dzieła, w których dominuje wyobraźnia twórcza, ekspresja, dynamika, układy form są różnorodne, wypowiedzi twórcze bardzo oryginalne znajdziemy
przykłady artystów, którzy swoimi wypowiedziami starali się dobitniej akcentować odwagę twórczą.
Okres, o którym mówię to II połowa XVIII w. i I połowa wieku XIX, powrót do myśli klasycznej
i powstanie sztuki romantyzmu. Z wielu wybitnych dzieł i artystów tamtych czasów wybrałem
jako przykład dwóch twórców; postać hiszpańskiego artysty Francisco de Goya oraz angielskiego
twórcy Wiliama Turnera. Dlaczego właśnie ci artyści? Ponieważ byli oni wśród wybitnych, moim
zdaniem, jednymi z najwybitniejszych mających odwagę „być do końca sobą w swoich dziełach”.
Dziełach, które przestały eksponować tylko wartości estetyczne, słuszne dla tego okresu, zawierających również komentarz do wydarzeń tamtych czasów oraz stały się obrazem nowatorskich
kreacji otaczającego świata.
Goya żył w czasach dość trudnych dla artysty; w represyjnej, inkwizycyjnej i cenzuralnej Hiszpanii,
Hiszpanii Karola IV i Ferdynanda VII. Tworzył dzieła pełne krytyki, satyry i kpiny z ówcześnie panujących układów, stosunków międzyludzkich, zakłamania, szalonej pychy i okrucieństwa.
Obraz Rodzina królewska to wielka kpiarska krytyka władców i ich rzekomego dostojeństwa.
Usłyszy artysta po latach od następcy tronu „Zasłużyłeś sobie więcej niż na wygnanie – na powróz!
Lecz jesteś wielkim artystą, dlatego Ci przebaczam”. Jest to też czas, w którym kobietom hiszpańskim było gorzej niż gdzie indziej w Europie. „Kobieta w Hiszpanii zajmowała miejsce pośrednie
pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem” – napisał pewien francuski obserwator. Nie wolno jej było
samej wychodzić na ulicę, chodzić do
teatru, na walki torreadorów. Niektóre
Hiszpanki zbuntowały się. Nazwano
je Majami.
Goya całym sercem był po stronie
Maj zwłaszcza, że były młode i ładne.
Maluje obraz Maja ubrana oraz drugi
Maja rozebrana, który był umieszczony
w specjalnym ukryciu z tego względu, że artyście za namalowanie aktu
kobiecego w tamtych czasach groziła
śmierć.
Goya, Maja naga
Turner w stosunku do swoich po- Francisco
Fot. internet
przedników był niezwykłym nowatorem, trudno w jego dziełach doszukać
się roli tradycji malarskich. Rzeczywistość, która go interesowała jest właściwie oparta na doznaniach wzrokowych
z wyłączeniem jakby pozostałej wiedzy
o przedmiotach. Piękno światła, mgły,
deszczu, morza ukazał artysta, w taki
sposób, po raz pierwszy w dziejach malarstwa. Myśl malarska Turnera to ścisła
obserwacja i wzruszenie wywołane
wspaniałością oglądanych zjawisk. To
Francisco Goya, Maja ubrana
nic innego jak myślenie impresjonisty! Fot. internet
Dobrych parę lat przed powstaniem tego kierunku.
1863 r. to data, którą warto pamiętać z dwóch powodów: po pierwsze wybuch Powstania
Styczniowego w Polsce, a po drugie decyzja o utworzeniu Salonu Odrzuconych w Paryżu. Był to
pierwszy wyłom w oficjalnej sztuce, istotny okres dla wolności twórczej i tym samym powstanie
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„równi pochyłej”, po której ruchem
jednostajnie przyspieszonym zaczęła
przesuwać się lawina zmian w kreowaniu postrzeganej rzeczywistości.
Druga ważna data to 1874 r. (oficjalna data powstania impresjonizmu).
Grupa młodych artystów oddziela się
od Salonu Odrzuconych organizując
własną wystawę, Salon Niezależnych, na który publiczność tłumnie
przybywała nie po to, by podziwiać
prezentowane dzieła lecz wyśmiewać
i szydzić z nich.
Dlaczego? Gdyż nie mieściły się one
w ówczesnych granicach estetycznych
dzieła malarskiego, a przedstawiały nie
do przyjęcia przez odbiorcę II połowy
Monet, Impresja, wschód słońca
XIX w. sposób kreowania rzeczywistości Claude
Fot. internet
oparty na wrażeniach, jasnej palecie
barw i traktowaniu marginesowo formy, przestrzeni i bryły. Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Sisley, Signac
to nazwiska twórców, o dzieła których dzisiaj starają się najbardziej prestiżowe muzea i galerie świata.
W grupie tych wybitnych artystów znaleźli się również: Cezanne, Gauguin, van Gogh i Toulouse--Lautrec, lecz nie należeli do żadnego istniejącego wówczas kierunku, byli to czterej samotni
twórcy, których sztuka stała się punktem wyjścia dla artystów początku XX w., do tworzenia nowych
kierunków – kubizmu, symbolizmu, ekspresjonizmu.
Zaczęły kurczyć się różnice czasowe oraz tempo, w jakim zaczęły ulegać zmianie i przesuwać
się granice sztuki. Zmiany te do roku 1914 dotyczyły przede wszystkim strony formalnej dzieła; jego
układu kompozycyjnego, kolorystyki, światła, a także sposobu kreacji, fantazji, wyobraźni. Miały
one związek z wartościowaniem piękna i redagowaniem nowych zasad jego tworzenia.
Nasuwa się pytanie: co stało się w 1914 roku? Powstaje dadaizm protoplasta sztuki współczesnej,
sztuki postmodernistycznej. Słowo „Dada” wyraża najbardziej prymitywny stosunek do otaczającej
realności; wraz z nim powstaje nowa rzeczywistość. Precz z postawą estetyczno-etyczną! Być przeciw
to właśnie być dadaistą! Największym rewolucjonistą tego kierunku był Marcel Duchamp. Doszedł do
granic tego, co w sztuce możliwe, niczego do końca nie eksploatując. Klasycznym już dziś przykładem
jest praca zatytułowana Fontanna, którą Marcel Duchamp chciał przedstawić na corocznej wystawie
Towarzystwa Niezależnych Artystów w 1917 roku.
Pomimo, że był prezesem Towarzystwa, Fontanna
została odrzucona przez komitet organizacyjny, gdyż
uznano, że po prostu nie jest to sztuka. Duchamp
zrezygnował po tym incydencie ze stanowiska prezesa, popularność wystawy zaczęła z roku na rok
spadać, zaś odrzucona Fontanna stała się z czasem
jednym z najważniejszych punktów zwrotnych
w dziejach sztuki.
Cóż takiego wymyślił Duchamp, że nie znalazło to na początku nawet śladu zrozumienia
w jego własnym środowisku, ale powoli zmieniło
to sztukę? Otóż Duchamp przyniósł na wystawę
najzwyczajniejszy w świecie pisuar, położył go
na boku tak, że było widać nazwę producenta,
i nazwał to Fontanna. Warto się w tym miejscu
zastanowić nad tym, co w ogóle czyni jakiś przedmiot dziełem sztuki? W Fontannie to nie seryjny
pisuar jest dziełem sztuki, dziełem sztuki jest akt
oddzielenia funkcji przedmiotu od jego formy. Pisuar wystawiony w sali galerii i na dodatek leżący
na boku nie jest w stanie pełnić swojej funkcji
Marcel Duchamp, Fontanna
Fot. internet
użytkowej.
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Podobny zabieg zrobił Man Ray prezentując Podarek, żelazko z rzędem gwoździ od spodu.
Najważniejsze przełomy, czy też rewolucje artystyczne, dokonały się na styku XIX i XX wieku. Dziś
artyści głównie przekładają ówczesne idee na nowe technologie. Spora grupa z żyjących obecnie twórców
korzysta między innymi z przemyśleń i pomysłów Duchampa. Sztuka wciąż idzie dalej. Jest niebywale
różnorodna, niemal nie do ogarnięcia. Najbliższa nam określana jest mianem postmodernizmu zawierającego w swoich granicach, tendencje oparte na sposobie, w jaki obserwowane jawi się obserwującemu
(tu: malarzowi), czyli próba przekazania subiektywnych wrażeń. A jeśli nawet subiektywnych wrażeń
przekazać się nie da, to przynajmniej zwraca się w ten sposób uwagę na fakt, że każdy człowiek widzi
świat po swojemu i że każdy z tych sposobów widzenia jest tak samo prawdziwy. Charakterystyczną
cechą postmodernizmu jest też hasło „sztuka dla sztuki”, czyli między innymi oddzielenie treści użytkowych (codziennych) od formy. To hasło spotkaliśmy już w dadaizmie
Przykładem dzieła postmodernistycznego niech będzie
obraz autorstwa René Magritte, przedstawiający bardzo
realistycznie (!) namalowaną fajkę. Pod fajką Magritte
umieścił dużymi literami podpis: „To nie jest fajka”.
Podobne, bardzo charakterystyczne dla postmodernizmu – oddzielenie formy od funkcji widać w dobrze znanej
rzeźbie Meret Oppenheim: Obiekt (futrzane śniadanie).
Jest to zwyczajny serwis śniadaniowy – filiżanka, spodek
i łyżeczka – oklejony futrem. Funkcja i forma zostały tu
oddzielone od siebie w oczywisty sposób. Co ciekawsze,
dotyczy to zarówno serwisu, jak i futra.
Ważnym elementem postmodernistycznego dzieła
sztuki, elementem wydobywanym na pierwszy plan, staje
się ogólnie pojęta forma, będąca mniej lub bardziej wyRené Magritte, To nie jest fajka
Fot. internet
abstrahowanym, subiektywnym odbiorem doznania przez
artystę (albo przez widza), dla których dość często istotny jest sam proces tworzenia dzieła.
Zetkniemy się również w tym obszarze ze sztuką skandalizującą, krytyczną, a także bezwładną
mieszaniną różnorodnych tendencji artystycznych i technologii tworzenia dzieła. W swej istocie to
sztuka wyrafinowana intelektualnie i/lub emocjonalnie. Jest w niej też wolność od tradycji, reguł,
konwencji, norm obyczajowych i społecznych. To powoduje, że twórca zrywa z mitami przeszłości,
staje się wytwórcą przedmiotów estetycznych lub wolnym realizatorem swoich pomysłów, które
wcale nie muszą przybierać trwałej formy oraz często ucieka się do szoku i prowokacji.
Oto pewne wydarzenie artystyczne z Ameryki Środkowej. Guillermo Vargas z Kostaryki wystawił
jako „happening” konanie psa. Vargas zapłacił dzieciom, by schwytały bezdomnego psa, przywiązał
ofiarę liną do ściany galerii w Managui, a następnie pozwolił by zwierzę umarło z głodu i pragnienia:
Podpis pod zdjęciem z wystawy:
„Umarłem w imię sztuki. Proszę odezwij się w moim imieniu!!! Podpisz petycję. Okrucieństwo
wobec zwierząt to nie sztuka.”
Co więcej, Vargas został za ten pokaz nagrodzony przez krytyków; wybrano go jako jednego
z „wybitnych artystów”, którzy reprezentowali Kostarykę w 2008 roku na Biennale Ameryki Centralnej
w Hondurasie. Tłumaczył, że jego celem było zwrócenie
uwagi na fakt, że gdy zwierzę umiera z głodu na ulicy, to
na nikim nie robi to wrażenia. Dopiero uczynienie z tego
faktu „wydarzenia publicznego” spowoduje, że ktoś się
nim przejmie.
Jeśli nawet – niezależnie od wszystkiego – przyjmiemy
jego wyjaśnienie za dobrą monetę, to czy cel uświęca środki?
I co ma taka działalność wspólnego z postmodernizmem?
Wśród osób nastawionych konserwatywnie do świata słowo
„postmodernizm” jest często synonimem wszystkiego złego,
co dzieje się w kręgach artystycznych. Ale czy Dada i Vargas
mogą być wrzuceni do tego samego worka? Czy rękoczyny
to dopuszczalny rodzaj prowokacji intelektualnej?
Skandal, prowokacja, destrukcja to metody, które są
znane od dawna jako forma promocji dzieł i twórców. Guillermo Vargas, Umarłemw imię sztuki. Proszę
odezwij się w moim imieniu!!! Podpisz petycję. OkruDzień dzisiejszy je tylko mocniej, bardziej eksponuje cieństwo wobec zwierząt to nie sztuka
Fot. internet
i akcentuje.
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Oto kilka przykładów:
Katarzyna Kozyra stworzyła piramidę zwierząt. Jest to działanie, w granicach sztuki krytycznej,
której zadaniem, między innymi, jest przywrócenie należnego sztuce zainteresowania opinii publicznej.
Maurizio Cattelan – działa silnie na emocje i prowokuje odbiorcę do wyrażania gwałtownych
reakcji, pokazując papieża przygniecionego meteorytem oraz modlącego się Hitlera.
Orlan – prowadząca zabiegi na własnym ciele poprzez operacje plastyczne, by stworzyć nowy
kanon piękna?
Günter von Hagens – tworzący rzeźby z ciała ludzkiego.
Alina Żemojdzim – wykorzystuje ludzki tłuszcz do zrobienia kosmetyków dla pań, które to kosmetyki między innymi mają wyszczuplać sylwetkę.
Alicja Żebrowska fotografuje swoją waginę z włożonym w nią sztucznym okiem i nazywa tę
akcję Tajemnica patrzy.
Jacek Markiewicz (nomen omen) udowadnia w Centrum Rzeźby Polskiej, że za pomocą zwieraczy można stworzyć rzeźbę.
Konkludując, sztuka już dawno przekroczyła wszelkie możliwe tabu. Artyści zawsze znajdowali
sposoby, by obnażyć nasze skłonności obsceniczne i destrukcyjne. Zmieniają się tylko formy. Proces
przekraczania granic trwa wraz ze sztuką. Ona zaś najskuteczniej przekracza granice, jakby mimochodem. Natomiast artyści żerują na życiu od początku sztuki; portretowali umierających; szli na
egzekucje, do prosektorium, do domu publicznego; maltretowali swoich modeli i modelki. Sztuka nie
jest niewinna, artyści nie są łagodnymi barankami! Bywają gwałtowni jak Caravaggio, niezrównoważeni
jak van Gogh. Bywają nawet potworami.
Sztuka musi mieć możliwość wolnej wypowiedzi i w żadnym wypadku nie powinna podlegać
kontroli czy cenzurze, nie powinno się jej też w jakikolwiek sposób próbować ograniczać. Sztuka
powinna rządzić się swoimi własnymi prawami. Patrząc jednak wnikliwiej i biorąc pod uwagę różne
aspekty musi być nakreślona pewna granica, granica nigdy nieprzekraczalna, której artyści powinni
się wystrzegać. Ogromnym problemem jest jednak to, jak taką granicę ustalić.

Maurizio Cattelan, Papież przygnieciony meteorytem
Fot. internet
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Zadaniem sztuki jest ukazywanie problemu wielopłaszczyznowo i z różnych punktów widzenia,
a także bawić, pouczać i ostrzegać. Każdy aktywny artysta: pisarz, malarz czy fotografik, który wkracza na pole niebezpiecznych i kontrowersyjnych tematów, powinien w pewnej chwili przystanąć
i zadać sobie pytanie, czy aby delikatna linia granicy nie została przekroczona?
Zapewne odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i uzależniona od światopoglądu każdego
artysty – sposobu patrzenia na świat i jego oceniania oraz od tradycji, obyczajów i wiary. Nawet
w sytuacji, gdy artysta chce swą sztuką prowokować i w ten sposób zmusza widza do dialogu, musi
on ocenić z pełną precyzją i ogromnym wyczuciem, w którym miejscu przebiega granica, której
przekraczać nie należy. Sztucznie wyznaczyć jej nie można, więc każdy twórca musi wyczuć
i odnaleźć ją sam.
Można podsumować powyższe rozważania fragmentem wypowiedzi Stanisława Lema:
„Mówiąc jednak serio – jestem głęboko obrażony na współczesną plastykę, która z rozmaitych
plam, zacieków, pleśni i diabli wiedzą czego robi dzieła sztuki. Zatarcie granicy pomiędzy dziełem
sztuki a śmieciem po prostu, pomiędzy kunsztem a bylejakością zdaje mi się jednym z głównych
znamion naszej epoki.”
Andrzej Markiewicz
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Projektowania i Grafiki Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej, Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studiów Niestacjonarnych.

17

O SZTUCE

SYMPOZJUM
O SZTUCE

16

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki

Katarzyna
Orzechowska

Wyobraźnia poety – wyobraźnia malarza.
Poemat Anhelli Juliusza Słowackiego w malarstwie
Jacka Malczewskiego i Witolda Pruszkowskiego.

W

yobraźnia poety – wyobraźnia malarza. Trudno byłoby chyba poddać w wątpliwość swego
rodzaju fakt, iż twórczości poetyckiej i twórczości malarskiej do wspólnego mianownika
sprowadzić się nie da. Nie stanie się to możliwym nawet wówczas, gdy wyobraźnia malarza sięgnie po wyobraźnię poety. Jednakże formułując taką relację leksykalną można spróbować
ukazać powiązania między tekstem literackim a obrazem, warte uwagi zaś na tym polu są dzieła
dwóch wybitnych artystów polskich XIX wieku, tj. Jacka Malczewskiego i Witolda Pruszkowskiego
– inspirowane poematem Juliusza Słowackiego Anhelli. Problem ów interesujący jest tym bardziej,
że dotyczy twórczości malarzy, którzy czerpiąc natchnienie z tego samego literackiego źródła,
stworzyli zupełnie różne jego kreacje. Ciekawym zatem – z punktu widzenia zwłaszcza historyka
sztuki – wydaje się poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: jak udało się artystom sprostać wizji nakreślonej przez poetę? Wyobraźnia, którego z artystów pozostała bliższa utworowi
Słowackiego? A wreszcie, czy wierne zobrazowanie poematu było aż tak ważnym elementem ich
pracy twórczej i tak istotne dla właściwego odbioru ich dzieł? A choć wnioski, które nasuwają się
podczas rozstrzygania poszczególnych kwestii, z pewnością nie wnoszą w dziedzinie badań nad
biografią obu artystów nic nowego, są przypuszczalnie trafne i godne odnotowania.
Przechodząc do właściwych rozważań, czyli tych związanych stricte z „anhellicznymi” pracami
Malczewskiego i Pruszkowskiego, należy jeszcze dokonać krótkiej charakterystyki utworu Słowackiego, który zajął przecież tak ważne miejsce w twórczości obu artystów. Oto więc Anhelli, określany w literaturze mianem poematu pisanego prozą stylizowaną na biblijną przypowieść, powstał
podczas podróży Juliusza Słowackiego na Wschód w 1838 r. Utwór ów zaliczany jest, obok Farysa
i Sonetów Krymskich Adama Mickiewicza do największych dokonań orientalizmu poetyckiego
polskiej literatury emigracyjnej1. Bez wątpienia też Anhelli jest dziełem wielowymiarowym, jak go
określił Ryszard Przybylski – „ewangelią przemienionego romantyka” – obrazuje sposób pojmowania
przez poetę Chrystusowego nakazu ofiary z samego siebie oraz stanowi swego rodzaju polemikę
z Mickiewiczowskim postrzeganiem spraw społeczeństwa polskiego zawartą w Księgach narodu
i pielgrzymstwa polskiego, III części Dziadów oraz artykułach ogłaszanych w latach 1832–1833 na
łamach „Pielgrzyma Polskiego”2. Słowacki bowiem podjął w Anhellim dyskusję z mesjanistyczną
wizją narodu polskiego propagowaną przez Mickiewicza, której podstawowym założeniem jest
pytanie – czy to jednostka, czy też całe, kolejne pokolenie emigrantów jest w stanie zbawić naród?3 Na jego kształt ogromny wpływ miała Boska Komedia Dantego (zwłaszcza motyw wędrówki
i piekła), powieść Chateaubrianda Les Natchez, z której Słowacki zaczerpnął niektóre wątki
i sposób obrazowania poszczególnych scen, jak również opis podróży po Rosji geografa Pallasa
i najprawdopodobniej pamiętniki Józefa Kopcia, generała walczącego w powstaniu kościuszkowskim,
a następnie zesłanego na Kamczatkę4.
Składający się z XVII ksiąg (rozdziałów) poemat to zwarta opowieść ukazująca wędrówkę tytułowego
bohatera wraz z przewodnikiem – Szamanem, po bezkresnej krainie Sybiru. Każdy etap ich podróży ujęty
jest w osobną księgę obrazującą konkretny problem (będący jednocześnie symbolem), jaki był udziałem
osiadłych tam wygnańców. A choć – jak skomentował poeta: „(...) pisałem go zwięźle i z wielką ekonomią
detalów”5 – Anhelli to utwór niezwykle wizyjny, malowniczy, zdolny do przeobrażenia w nadzwyczaj
plastyczne obrazy. Czy może zatem dziwić fakt, iż stanowił tak bogate źródło inspiracji malarskich?

A. Witkowska, Literatura romantyzmu, Warszawa 1986, s. 160; R. Przybylski, Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód,
Kraków 1982, ss. 461, 465.
2
R. Przybylski, tamże, s. 100.
3
Z. Trojanowiczowa, Sybir romantyków, Kraków 1992, s. 109.
4
Z. Trojanowiczowa, tamże, ss. 51, 113; A. Witkowska, Literatura romantyzmu..., s. 160–161; J. Ujejski, Wstęp, w: Anhelli,
Kraków 1921, s. 16.
5
Korespondencja Juliusza Słowackiego, opr. E. Sawrymowicz, t. 1, Wrocław – Warszawa – Kraków 1962, s. 418.
1

Na to pytanie – zdaje się – udzielił już odpowiedzi sam Słowacki, który w liście do Eustachego Januszkiewicza w połowie czerwca 1838 r. stwierdził: „(...) a wszystko razem [w Anhellim] jest tylko
nastręczeniem kilku obrazów dla malarza, jeśliby się taki zjawił w Polsce”6.
Sugestia poety sprawdziła się. Niespełna dwa pokolenia później nie tylko Anhelli,
ale cała twórczość Słowackiego cieszyła się wśród artystów i ludzi pióra ogromnym zainteresowaniem. Neoromantycy uczynili z poety swego patrona, mistrza, który ukształtował kanony artystyczne
epoki w czasie, gdy epoka ta jeszcze nie istniała7. Dla tworzących sztukę końca wieku, poeta jawił
się jako „wielki partner”, „wielki współczesny”, ten, którego twórczość posiadała niewyczerpalne
źródło inspiracji, inspiracji ponadczasowych, możliwych do interpretacji i przeobrażenia w różnorodne kształty literackie i plastyczne.
Pośród malarzy patrzących na sztukę przez pryzmat poezji Słowackiego szczególną popularnością
cieszyła się tematyka sybirska, zwłaszcza zaś tzw. motywy „anhelliczne” oraz zbiorowość zesłańcza, zwykle ukazywana w sytuacjach typowych, a więc: w drodze na Sybir, „na etapie”, podczas
pracy w kopalni, w czasie Wigilii, w obliczu śmierci. Jedne i drugie wątki były wielokrotnie podejmowane przez malarzy cieszących się większą lub mniejszą popularnością, od Artura Grottgera,
Jacka Malczewskiego, Stanisława Witkiewicza, Witolda Pruszkowskiego, po Stefana Popowskiego,
Aleksandra Sochaczewskiego, czy Piotra Stachiewicza. Podkreślić tu również warto częstą powtarzalność niektórych tematów, jak śmierć Ellenai, pochód na Sybir, sceny z kopalni, które świadczą
nie tylko o ich atrakcyjności plastycznej, ale także o tworzeniu się swoistego „dialogu malarskiego
Sybiru”8.
Zamiłowanie, jak również głęboki szacunek dla dokonań literackich Juliusza Słowackiego zarówno Jacek Malczewski, jak i Witold Pruszkowski wynieśli z domu rodzinnego i edukacji wczesnoszkolnej. Co więcej, romantyczne wartości, tak opiewane w twórczości poety, wpojono im jeszcze
wówczas, gdy sami nieświadomi byli posiadanych uzdolnień w dziedzinie rysunku. Duchem czasów
Słowackiego przesycony był zwłaszcza dom Jacka Malczewskiego, którego ojciec – zdeklarowany
romantyk, miłośnik poezji, „Anhellego ze sto razy czytał – nieraz dzieciom te poezje deklaruje”
– wspominał o nim Adam Heydel, najwybitniejszy biograf artysty9. Podobnie, choć już nieco mniej
patetycznie, wyglądało środowisko, w którym urodził się i wychował Witold Pruszkowski, i w którym
poznał i zafascynował się twórczością Słowackiego. Dokonując więc analizy wątku „anhellicznego”
w malarstwie obu artystów, nie do przecenienia wydaje się być okres ich dzieciństwa i wczesnej
młodości, Anhellego bowiem poznali zanim stali się dojrzałymi, ukształtowanymi twórcami.
Niezwykle istotny z punktu widzenia zainteresowania artystów Anhellim jest też fakt, że obaj
znajdowali się pod wpływem poezji Słowackiego niemal przez całe życie, to o Malczewskim Jadwiga Puciata-Pawłowska pisała niegdyś: „wpływ poety na wyobraźnię artystyczną Malczewskiego
[ale również Pruszkowskiego], (...) przewija się przez całą twórczość, czasem przycicha, ale nigdy
nie wygasa, zawsze powraca, trwa przez całe życie”10. Warto zaznaczyć jednak, że w przypadku
twórczości Pruszkowskiego wątek „anhelliczny” stanowi swego rodzaju chronologiczną ciągłość,
podczas gdy u Malczewskiego pozostaje „rozrzucony” na niemal całą artystyczną biografię.
W momencie rozpoczęcia prac nad malarską interpretacją poematu, zarówno Witold Pruszkowski,
jak i Jacek Malczewski, byli już artystami świetnie wykształconymi, ukształtowanymi i świadomymi
swoich możliwości twórczych.
Witold Pruszkowski, którego działalność artystyczna oscylowała między monachijskim realizmem
„nastrojowym”, akademizmem, a rodzącą się sztuką końca wieku, z poezją polskich romantyków
zetknął się podczas studiów w Monachium. Niestety, stosunkowo niewiele da się powiedzieć
o okolicznościach, w jakich artysta tworzył „anhelliczne” sceny. Poza czasem i miejscem ich powstania nie wiemy właściwie nic; pozostają nam natomiast mniej lub bardziej prawdopodobne
domniemania. Owe ubóstwo informacji istotne jest o tyle, iż przy zestawieniu ze sobą twórczości
Pruszkowskiego i Malczewskiego, rodzi się dysproporcja w wiedzy na temat ich pracy twórczej.
O wiele więcej bowiem, wiadomo o okolicznościach powstania dzieł inspirowanych utworem
Słowackiego w przypadku malarstwa Jacka Malczewskiego. Ich autor pozostawił po sobie bogatą
spuściznę nie tylko w postaci dzieł malarskich, ale także ożywionej korespondencji prowadzonej
z ojcem, jak również wspomnień zrelacjonowanych przez A. Heydla. Wiadomo więc, że pierwsze
szkice scen ilustrujących Anhellego powstały podczas pobytu Malczewskiego w Paryżu w latach
Korespondencja Juliusza Słowackiego, opr. E. Sawrymowicz, t. 1, Wrocław – Warszawa – Kraków 1962, s. 399.
T. Weiss, Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Rekonesans, Warszawa 1974, s. 40.
8
Z. Trojanowiczowa, Sybir romantyków..., s. 143–145.
9
A. Heydel, Jacek Malczewski. Człowiek i artysta, Kraków 1933, s. 12–13.
10
J. Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski a romantyzm, w: Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej połowy wieku XVIII
i wieku XIX. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa – listopad 1963, Warszawa 1967, s. 273–274.
6
7
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1876–1877. Do światowej stolicy sztuki wyjechał rozczarowany uczelnią krakowską, a jednocześnie
pełen nadziei na spełnienie swych ambicji artystycznych, liczył przy tym na natchnienie i wielką
inspirację. Niczego takiego nie znalazł, bo to, czego szukał w Paryżu, przywiózł z ojczyzny. Tym
natchnieniem i wielką inspiracją zaś okazała się być tematyka sybirska i korespondujący z nią ściśle
Anhelli, nad którym rozpoczął intensywne prace, radząc się przy tym korespondencyjnie ojca.
W poczet „anhellicznego” dorobku artysty zatem możemy zaliczyć takie jego dzieła jak: Śmierć
Ellenai (wersja z 1883, pozostałe z lat 1906–1907), Umywanie nóg (1887), Śmierć wygnanki (dwie
wersje, I – 1882, II – 1904), Eloe, Eloe z Ellenai (oba z lat 1908–1909), Ellenai i Eloe unosząca Ellenai
(oba z 1910). Ponadto za bliskie Anhellemu możemy uznać także wszystkie wersje „etapów”, Niedzielę w kopalni (1882), W Sybirze (1879), W kopalni, Zesłanie studentów (oba z 1884), czy Wigilię
na Syberii (1892)11.
Nieco skromniej natomiast przedstawia się poświęcona poematowi spuścizna Pruszkowskiego,
do której zaliczają się obrazy: Śmierć Anhellego (1879), Anhelli (1889), Śmierć Ellenai i Eloe (oba
z 1892) oraz prawdopodobnie Spadająca gwiazda (1884). Łączą się z tym wątkiem również obrazy
martyrologiczne, tj.: Unitka (1888), Pochód na Sybir (znany także jako Na zesłanie w Sybir) (1892),
jak również Wizja z Przedświtu Zygmunta Krasińskiego (1890)12.
Przybliżywszy nieco Anhellego jako utwór literacki oraz wyjaśniwszy zwięźle kontekst biograficzny zainteresowania Malczewskiego i Pruszkowskiego poematem Słowackiego, należy podjąć
wreszcie próbę swego rodzaju zestawienia wyobraźni poety z wyobraźnią obu omawianych malarzy.
Najrozsądniejszym ku temu sposobem – jak się wydaje – będzie porównanie wybranych obrazów
obu twórców z poszczególnymi fragmentami Anhellego. Niemniej, i bez tego możliwym jest stwierdzenie, iż to prace Pruszkowskiego bliższe są treści poematu. Porównanie jednak utworu Słowackiego
z obrazami Malczewskiego i Pruszkowskiego, pozwoli zauważyć, że w inspiracji czerpanej przez
malarstwo z literatury pięknej, nie musi wcale chodzić o jej wierną ilustrację. Dobrym tego dowodem
jest motyw śmierci Ellenai, który znalazł swe odzwierciedlenie zarówno w twórczości jednego, jak
i drugiego artysty. Obaj podjęli się interpretacji słów: „Nie śmiał Anhelli ruszyć ciała umarłej, ani złożyć rąk, które były wyciągnięte, lecz usiadłszy na końcu łoża płakał”13, i obaj osiągnęli zupełnie inny
efekt artystyczny. Oto bowiem, Pruszkowski wierny wizji Słowackiego, zilustrował niemalże każdy
element świata przedstawionego poematu, natomiast Malczewski, mimo swego uwielbienia dla twórczości romantycznego poety, korzystał z niej w sposób bardzo szczególny – częściej jako z pretekstu,
niż z rzeczywistej chęci znalezienia jej malarskiego odpowiednika. Wizję poety opartą o subiektywne
odczucie, a nie obiektywną prawdę, Malczewski potraktował realistycznie. U Słowackiego w Anhellim
świat zewnętrzny jest tylko bodźcem psychicznym, a nie modelem, postacie występujące w poemacie
to nie istoty realne, lecz – jak pisał Ignacy Matuszewski – krystalizacja marzeń, symboli, wierzeń14.
Wizja symboliczna Słowackiego, nie związana bezpośrednio z tokiem akcji, w kreacjach Malczewskiego nabrała konkretnych kształtów. Zachowując postawę idealisty, artysta nie zatracił w swym malarstwie realistyczno – naturalistycznych cech. Zjawiska nierzeczywiste zmaterializował, modelując je
w oparciu o obserwacje natury. Słowacki – jak stwierdził Konstanty Górski –
„o wiele fantastyczniejszy, bardziej kolorysta, używa więcej barw, olśnień błyskawic.
Jacek Malczewski, bardziej skupiony już
przez sam wybór węgla i palety realniejszy,
z rzeczywistością bardziej związany, szuka dzięki naturze swego talentu, zwłaszcza
rysowniczego kształtu, bryłowatości głów,
skoncentrowanego wyrazu w twarzach.
(...) Nie walczy nastrojem, ale charakterem,
nie poetycznością, ale surową poezją”15.
W jego przypadku zatem o podejściu Jacek Malczewski, Śmierć Ellenai, 1883
ilustracyjnym nie może być mowy.
Fot. internet
A. Jakimowicz, Jacek Malczewski i jego epoka, Warszawa 1970, ss. 191–194, 196; Malarstwo polskie 1766–1945. Katalog
Muzeum Narodowego w Poznaniu, opr. D. Suchocka, Poznań 2005, s. 126.
12
J. Malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku, Warszawa 2003, s. 276.
13
J. Słowacki, Anhelli, [w:] Dzieła wybrane. Poematy, red. J. Krzyżanowski, t. 2, Wrocław – Łódź 1987, księga XIII, wers
972–974, s. 238.
14
I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka, t. 2, Warszawa 1911, s. 195–196.
15
J. Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968, s. 52–53.
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Ton i nastrój poematu „bardziej” od Malczewskiego uchwycił Pruszkowski, wyraził
go zaś nie tyle poprzez kreację postaci, co
kolorystykę, głównie zaś operowanie światłem – w czym pozostał wierny psychicznemu
odczuciu barw Słowackiego. Odwrotnie
Malczewski, który nie tylko zredukował
gamę kolorystyczną, ale także potraktował omawianą scenę bardziej ogólnie, czy
nawet metaforycznie. W Śmierci Ellenai
z 1883 r. bardziej chodzi o dramatyczną Witold Pruszkowski, Śmierć Ellenai, 1892
scenę sybirską, niż związek z Anhellim, Fot. internet
w późniejszych wersjach tego tematu z lat 1906–1907, jeszcze bardziej o rozgrywanie pewnych
artystycznych problemów. Sięgając zaś do postaci Ellenai, czy Anhellego, będących w jego odczuciu
ucieleśnieniem, czy też symbolem polskich wygnańców, posługiwał się raczej wyobraźnią poety
niż na niej wzorował. Stąd tez większość jego obrazów, opartych tematycznie na wątkach poezji
Słowackiego, przynależy zarazem do kategorii dzieł historyczno – patriotycznych16.
Wizją poety posłużył się też Malczewski obrazując scenę Umywania nóg: „Niewiasta klęczała
przed mężem i w misie wody obmywała jego nogi; powracał bowiem z pracy jak wyrobnik. A woda
w misie zaczerwieniła się krwią jego i niewiasta nie brzydziła się mężem i krwią, a była młoda
i piękna jak anieli niebiescy”17. Podobnie jak w przypadku postaci Ellenai i Anhellego, tak i kobieta
z tego przedstawienia stanowi symbol polskiej wygnanki, ale całe ujęcie, którego jest bohaterką nawiązuje też do ewangelicznej sceny obmywania nóg Jezusa przez Marię Magdalenę. I choć nie można
zarzucić wizji Malczewskiego niezgodności z przytoczonym fragmentem Anhellego, patrząc na obraz
odnieść można wrażenie, że i tu artyście nie zależało na wiernym zilustrowaniu poematu.
Być może najbliższe Słowackiemu, choć również indywidualnie przez Malczewskiego potraktowane są trzy wersje tematu przedstawiającego Eloe z trupem Ellenai: Eloe z Ellenai, Eloe, Eloe
nosząca Ellenai. Chyba tylko wobec tych obrazów można nabrać przekonania, że artysta próbował
swoją wyobraźnię zmierzyć z wyobraźnią poety. Już samo ujęcie tematyczne jest niemal jednakowe i bardzo wierne w stosunku do tekstu poematu. Interesujący pod tym względem jest zwłaszcza
obraz Eloe z Ellenai, na którym Malczewski osiągnął największą zwartość kompozycyjną przy
najbardziej bodaj zawikłanym układzie dwóch postaci. Scena ta odtwarza passus z Anhellego:
„A Eloe uklęknąwszy nad śpiącą, położyła pod nią z obojéj strony końce skrzydeł łabędzich i zawiązała je pod umarłą”18. Z tym jednak, że na obrazie ciało Ellenai leży już przykryte futrem na
wielkich rozłożystych skrzydłach Eloe, która mocno pochyliwszy się do przodu, zawiązuje końce
skrzydeł rzemykami. Niemniej, nie zakłóca to i tak wrażenia, że artysta uwzględnić się tu starał
wizję Słowackiego. Ponadto, warto dodać, iż obraz ten pełen jest powagi, której brakuje innym
wersjom tegoż tematu – nazbyt teatralnie lirycznej Eloe unoszącej Ellenai i Eloe, potraktowanej tu
z kolei niemal po „żołniersku”19. Cechą, która natomiast bezsprzecznie łączy Malczewskiego ze
Słowackim, a której nie sposób dostrzec na obrazach poświęconych Anhellemu, jest fakt, że artysta
malował obrazy ku pamięci bohaterek utworu z serca. I to właśnie pokrewieństwo psychiki niecierpliwej, skłonnej do mistycyzmu i melancholii, wiąże poetę i malarza Ellenai, Eloe i bezimiennej
w utworze – kobietę ze sceny Umywania nóg. Ważnym elementem spajającym niejako tych dwu
twórców jest również egzaltowany patriotyzm20. Nie można zatem zarzucić artyście swego rodzaju
przekształcania scen pochodzących z utworu Słowackiego, a choć często używał ich jako pretekstu
w swojej pracy twórczej, to z myślą poety z pewnością łączyły go silne więzy, które przecież nie
musiały ograniczać się do wiernego ilustrowania jego utworów. Zresztą, tłumacząc Anhellego na
język malarstwa, Malczewski dzięki swojej wyobraźni, stworzył dzieła wielowymiarowe, zarówno
pod względem treściowym, jak i formalnym.
W przypadku prac Witolda Pruszkowskiego nieco łatwiej wskazać sceny, które są wiernym
odzwierciedleniem utworu Słowackiego. Wśród nich wyróżnić można wspomnianą już Śmierć
Ellenai, Anhellego, Śmierć Anhellego i Eloe wśród grobów, podobieństwo do tekstu wydaje się być
tak duże, że nawet nie znając tytułów obrazów, a mając w pamięci treść Anhellego, można by bez
A. Jakimowicz, Jacek Malczewski i jego..., s. 89–90.
J. Słowacki, Anhelli..., księga VIII, wers 551–556, s. 224.
18
Tamże, księga XIII, wers 999–1001, s. 239.
19
A. Jakimowicz, Jacek Malczewski i jego..., s. 168–170.
20
A. Banach, O polskiej sztuce fantastycznej, Kraków 1968, s. 148.
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trudu wskazać na tematykę oglądanych przedstawień. Łatwo jest
zatem znaleźć malarskie odpowiedniki do słów: „i rozkruszyło się serce
w Anhellim i upadł”21, czy „Eloe
siedziała nad ciałem zmarłego,
z gwiazdą melancholiczną na rozpuszczonych włosach”22. Kompozycyjna i kolorystyczna zgodność tych
dzieł z wizją Słowackiego jest oczywista. Intryguje natomiast płótno Spadająca gwiazda, którą identyfikuje
się jako Eloe spadającą w ciemność,
jednakże z zastrzeżeniem braku co
do tego całkowitej pewności.
Obraz zatem przypuszczalnie
(choć większość historyków sztuki
przychyla się do tej tezy), ukazuje ten
oto fragment poematu: „Gdzie indziéj
napisano jest o Anielicy téj i wnuczce
Maryi Panny... jak zgrzeszyła ulitowawszy się nad męką ciemnych Cherubinów i umiłowała jednego z nich,
i poleciała za nim w ciemność”23.
Tematycznie wizja Pruszkowskiego
jak najbardziej odpowiada wyobrażeniom Słowackiego, sposób ujęcia
postaci również wydaje się właściwy Witold Pruszkowski, Spadająca gwiazda, 1884
poecie – nieziemsko piękna istota, Fot. internet
o złotych rozpuszczonych włosach, wyposażona w ową „gwiazdę melancholiczną” spada z niebios.
Zastanawia tylko tytuł obrazu, który raczej wyklucza powiązania z poematem. Eloe wszak można
określić mianem Anioła-Anielicy, „piastunki grobowców”, pocieszycielki, ale czy gwiazdy? Chyba,
że w ramach daleko posuniętej hipotezy uznać, iż artysta spersonifikował w postaci Eloe ową „melancholiczną gwiazdę we włosach”, którą Słowacki wplótł jej we włosy. Ale nawet, abstrahując od
ścisłej klasyfikacji Spadającej gwiazdy jako dzieła należącego do nurtu „anhellicznego”, pozostałe
zawierają się w nim na pewno, i zdają się potwierdzać zgodność wyobraźni malarza z wyobraźnią
poety.
Porównując obrazy Pruszkowskiego i Malczewskiego pod względem ich wierności utworowi
Słowackiego, należy zawsze czynić to przez pryzmat indywidualności obu artystów, bo każdy
z nich we właściwy sobie sposób wzorował się na Anhellim. Błędem byłoby więc dokonanie jednoznacznego rozstrzygnięcia, które spośród obrazów bliższe są wyobraźni poety. Pruszkowski mistrzowsko przełożył poemat na język malarstwa, zamieniając słowo w obraz, Malczewski natomiast
przetworzył Anhellego tak, by ukazane sceny nie tylko przedstawiały fragmenty tekstu, ale również
uzmysławiały odbiorcy wielorakie sensy metaforyczne, nierzadko też uczynił z nich przedmiot
eksperymentów artystycznych.
Warto też jeszcze zastanowić się i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku malarstwa Jacka Malczewskiego i Witolda Pruszkowskiego odnoszącego się do inspiracji poematem
Słowackiego, chodzi o artystyczną ilustrację czy plastyczną interpretację? Pierwsze sformułowanie
– artystyczna ilustracja, nasuwać może pewne pejoratywne, niekoniecznie artystyczne skojarzenia,
tzn. wskazywać na wierne „odmalowanie” Anhellego i bierne podążanie za wyobraźnią poety.
A tego, ani Malczewskiemu, ani Pruszkowskiemu przypisać nie sposób. W przypadku Malczewskiego
dość kategorycznie da się stwierdzić, iż przeprowadził plastyczną interpretację utworu Słowackiego.
Co do Pruszkowskiego, ostrożnie ująć go można w kategorii artystycznej ilustracji, choć z zastrzeżeniem, że i on dokonał plastycznej interpretacji poematu, tyle, że zgodnej z wizją poety i bez szkody
dla „malarsko-artystycznego” wymiaru swoich dzieł.
J. Słowacki, Anhelli..., księga XVI, wers 1167–1168, s. 247.
Tamże, księga XVII, wers 1178–1179, s. 248.
23
Tamże, księga XI, wers 735–738, s. 232.

Ciekawym również i godnym odnotowania wydaje się kwestia – jak udało się połączyć zamysł
artystyczny z treścią utworu Słowackiego? U obu artystów ów zamysł wynikał przede wszystkim
z doskonałej znajomości Anhellego i głębokiej nim fascynacji, głębokiej na tyle, by z pozoru ubogą
w plastyczne sceny treść przełożyć na język malarstwa. I u Malczewskiego, i u Pruszkowskiego efekt
okazał się imponujący, stworzone przez nich obrazy doskonale łączą się i współgrają z tekstem
utworu. Stanowią też wreszcie materialny dowód, że możliwa stała się realizacja słów, jakie wypowiedział Słowacki w liście do Eustachego Januszkiewicza „(...) a wszystko razem [w Anhellim] jest
tylko nastręczeniem kilku obrazów dla malarza, jeśliby się taki zjawił w Polsce”24.
I wreszcie też, w podsumowaniu wypadałoby poruszyć zagadnienie, o którym mowa była
u progu rozważań, a więc – czy aż tak istotna, w oddaniu plastycznej wizji utworu Słowackiego była
wierność poecie? Cóż, na to pytanie właściwie odpowiadać już chyba nie trzeba. Gwoli jasności
jednak podkreślić warto, iż w malarstwie Pruszkowskiego, zwłaszcza zaś Malczewskiego, zgodność
z poematem okazała się nie mieć szczególnie ważnego znaczenia. Istotny natomiast pozostał fakt,
że obaj malarze dokonali twórczego przekładu Anhellego, opierając się na inspiracji dziełem Słowackiego i bogatych doświadczeniach artystycznych. Ponadto, nawet oddalenie od wizji poety, nie
zakłóca pojmowania ich dzieł jako „anhellicznych”.
Anhelli wplótł się w życie i twórczość Jacka Malczewskiego i Witolda Pruszkowskiego. Tak, zdaje
się najprościej można by spointować wpływ poematu na biografie obu artystów. Utwór Słowackiego
był głęboko zakorzeniony w świadomości malarzy, towarzyszył im od wczesnej młodości, kształtował
romantyczne usposobienie, a wreszcie stanowił bogate źródło inspiracji. To właśnie m. in. dzięki
nim ocalał od zapomnienia i miał szansę trafić do szerszego grona odbiorców.
Katarzyna Orzechowska
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Malarstwo – anachronizm
czy metoda poznawania siebie i świata?

R

ysunek i malarstwo należą niewątpliwie obok rzeźby do najwcześniejszych zachowanych
wypowiedzi człowieka o sobie i świecie. W jaskiniach człowieka pierwotnego spotykamy
pierwsze przedstawienia zwierząt i ludzi, które tworzył już kilkadziesiąt tysięcy lat temu.
Celowo nie poszukuję i nie wyznaczam granic podziału między malarstwem i rysunkiem, choć
zapewne można próbować takie granice wskazać. Staram się raczej postrzegać obie te dziedziny
sztuki jako obszary leżące w bezpośredniej bliskości, dopełniające się poprzez pokrewny sposób
i charakter wypowiedzi.
Odkąd zaczęły powstawać w Europie warsztaty a potem szkoły kształcące artystów, malarstwo
i rysunek odgrywały ważną, jeśli nie najważniejszą rolę we wszystkich programach nauczania, od
początków tego szkolnictwa do końca XX wieku. Ktoś powie, że obie dziedziny nie miały konkurencji w postaci innych dyscyplin plastycznych, to prawda, ale przemawiająca także na korzyść tych
pierwszych, niezastąpionych.
Obecnie, na początku XXI wieku może się zdawać, że owe tradycyjne dyscypliny tracą swoją
niepodważalną jeszcze niedawno pozycję, że nie przyznaje się im już dawnego znaczenia. Dlaczego
tak się dzieje i co należy o tym myśleć? Pierwszą rywalką malarstwa i rysunku stała się fotografia, dziś
na jej bazie i w oparciu o różnorodne programy komputerowe „konkurują” z malarstwem kolorowe,
nie znające właściwie ograniczeń formatowych wydruki offsetowe, ksero czy laserowe. Słynne hasło
reklamowe amerykańskiej firmy Kodak z 1888 roku „Ty naciskasz guzik, my robimy resztę”, towarzyszące wypuszczeniu na rynek nowego aparatu fotograficznego „na wyjazdy”, dokonało przewrotu
w myśleniu przeciętnego człowieka, któremu uświadomiono, że może stać się twórcą obrazów świata.
Talent, wieloletnia praktyka i doświadczenie, umiejętności manualne i warsztatowe, wreszcie długi
przeważnie czas tworzenia i ogromny nieraz wkładany w pracę wysiłek, przestały być warunkiem
niezbędnym, aby mógł powstać obraz otaczającej
nas rzeczywistości: portret bliskiej osoby, widok
miejsca na ziemi, które wywarło na nas szczególne wrażenie, moment spotkania rodzinnego, czy
towarzyskiego lub oficjalnego grupy związanych
ze sobą osób.
Tadeusz Boruta, działający współcześnie malarz
i eseista, autor książek o rozumieniu i odczytywaniu
malarstwa sakralnego, tak konkluduje omawiane
powyżej zjawisko: „Łatwość stała się przekleństwem, które dotarłszy do naszych czasów (gubiąc
po drodze umiejętności) rozmyło odwieczny sens
tworzenia, jako narzędzia pozwalającego poznać
człowieka i Boga”1. Boruta ocenia w ten sposób
współczesną sztukę sakralną, poziom wyobrażeń,
pomysłów i realizacji wielu przedstawień religijnych, ale jego krytyka może odnosić się także do
zjawisk współczesnej sztuki w ogóle.
Dziś zresztą nieruchomy, statyczny obraz,
choćby najbardziej krzykliwy, „wygenerowany”
w oparciu o silne napięcia barwne, walorowe czy
kompozycyjne, wydaje się często niewystarczającym bodźcem dla pobudzenia naszej biednej, Tadeusz Boruta, Architectus mundi, 1998

ogłupiałej wyobraźni. Oczekujemy
sygnałów, haseł i sloganów w technikach multimedialnych, oddziałujących na różne nasze zmysły
jednocześnie; pozostajemy na ogół
obojętni wobec pojedynczych, mało
atrakcyjnych na pierwszy rzut oka
obrazów, niezależnie od techniki,
w jakiej zostały wykonane. Coraz
trudniej zdobyć się nam na wysiłek i cierpliwość, które okazują się
potrzebne, aby próbować zgłębić
prawdziwe dzieło sztuki, dotrzeć
do jego sedna, odczytać jego sens
i zamysł autora, zdobyć się na własną interpretację.
Wybitny współczesny artysta
krakowski Jacek Waltoś sformułował w katalogu swojej wystawy
malarstwa sprzed pięciu lat taką
myśl: „Podobno malarze i rzeźbiarze
zawsze marzyli o tym, żeby obrazy
i rzeźby zaczęły się ruszać i w ten
Tadeusz Boruta, Pieta, 2004, olej na płótnie, 115x115 cm
Fot. Stanisław Zbigniew Kamieński
sposób ożywione, mogłyby być bliżej natury lub prawdy artystycznej. I film – sztuka czasu i ruchu – stał się spełnieniem ich marzeń.
Co może znajduje potwierdzenie w popularnych dzisiaj video-instalacjach.
Otóż nieruchomość obrazu czy rzeźby to ich największy czar – zaklina to, co ruchome i ulotne,
w trwałą formę. W nienaruszalną kompozycję. Kaprys wyobraźni, chwilowe wrażenie, nieprzewidziany gest zostają unieruchomione i z niczym innym nieporównywalne. No tak, ale trzeba temu
poświęcić trochę czasu pracy, żeby w niej czas życia przechować”2.
Zapewne można mówić o zależności polegającej na tym, że wytwory sztuki, które odczytujemy
i „konsumujemy” momentalnie, bardzo szybko również przestają robić na nas wrażenie, powszednieją i stają się w swoim wyrazie banalne. I odwrotnie: dzieła z początku niedostępne, trudne do
ogarnięcia, zrozumienia i zaakceptowania w pierwszej chwili, które odsłaniają się nam stopniowo
i wymagają w tym procesie naszego zaangażowania, potrafią dostarczać nam w rezultacie niewyczerpanej satysfakcji i nigdy nas nie nudzą. Nie oznacza to wszakże, że czym dłużej dzieło powstaje i czym więcej pracy twórca wkłada w jego powołanie, tym automatycznie jest ono bogatsze
i wartościowsze.
Słuszna, z ducha demokracji
wyrastająca, tendencja do coraz
szerszego dostępu wszystkich ludzi do tzw. dóbr kultury i sztuki,
uczestnictwa w życiu kulturalnym,
nie tylko biernego, ale i czynnego,
w tym do szkolnictwa artystycznego, do wyrażania siebie poprzez
artystyczne formy kreacji, nie
może ograniczać nieprzeciętnie
uzdolnionym i wyjątkowo wrażliwym jednostkom możliwości
kształcenia w dziedzinach, jak
malarstwo, nie tak dziś popularnych, ale umożliwiających rozwój
życia wewnętrznego, duchowego
tych osób, rozwój ich indywidualności.
Jacek Waltoś, Noc w pociągu, 2002-2003, akryl, płótno, 100 x 140 cm
Fot. Stanisław Zbigniew Kamieński

Fot. Stanisław Zbigniew Kamieński
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T. Boruta, Szkoła patrzenia, Wydawnictwo Jedność, Kielce, 2003, s. 150.
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J. Waltoś, Wirydarz, katalog wystawy malarstwa, Galeria Sztuki w Lublinie, II-III.2003
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Duch czasu objawia się
w rezultacie nie w popularnych wytworach i wydarzeniach kultury, których
działanie trwa krótko, ale
w dziełach i dokonaniach
z pozoru niejasnych, trudnych do odczytania. Jednak ten fakt uświadamiamy
sobie jako zbiorowość po
latach, kiedy stopniowo
odsłania się nam wymowa
dzieł ambitnych, uchodzących w czasach swojego
powstania i niejednokrotnie jeszcze długo potem,
za niezrozumiałe.
Malarstwo jest tą dziedziną wypowiedzi artyJacek Waltoś, Ciężar mój... makulatura, złom, ul. Radziwiłłowska, 2003-2004 r., akryl, płótno,
stycznej, która rzadko
100 x 140 cm
Fot. Stanisław Zbigniew Kamieński
kiedy realizuje się od
„pierwszego podejścia”. Artysta komponując obraz nie trzyma się sztywnego schematu wyjściowego, prowadząc zawiłą grę zmysłów, świadomościi podświadomości, a intuicja okazuje się nie
mniej ważnym, jeśli nie ważniejszym często przewodnikiem artysty, od jego wstępnych planów
i przemyśleń opartych na doświadczeniu i wiedzy. „(...) każdy dobry obraz ma obok widocznej
warstwy tematyczno-malarskiej trudny do zgłębienia obszar tajemnicy”3.
„Istnieje inny świat”; pod tablicą z takim hasłem siedział przy kratce konfesjonału pewien ksiądz
przed wejściem do tłumnie odwiedzanego w okresie przedświątecznym hipermarketu. Owa manifestacja czy performance duchownego przypominał zapędzonym ludziom o świecie, do którego
można dotrzeć poprzez doświadczenie i przeżycie religijne.
„Narzuca się myśl – napisał w słynnym eseju Horror metaphysicus Leszek Kołakowski – że różne
aspekty rzeczywistości ostatecznej (a więc związanej z tajemnicą – mój przypis) najlepiej znajdują swój wyraz w religijnym kulcie i w sztuce – nie w tym sensie, by malarz mógł odmalować na
płótnie Absolut czy kapłan objaśnić go w teoretycznie zadowalających kategoriach. Chodzi raczej
o to, że o tym co bezimienne i nieopisywalne można napomykać w taki sposób, że – przynajmniej
w intensywnych aktach religijnych i artystycznych – budzi się poczucie zrozumienia, ów rodzaj
ulotnego spełnienia, które jest zarówno prawomocne w sensie poznawczym, jak i dostarcza
przeświadczenia, iż jest się „w kontakcie” czy też „w obrębie” czegoś, co jest bardziej realne niż
codzienna rzeczywistość”4. Chciałbym, aby myśl Leszka Kołakowskiego, wielkiego współczesnego
filozofa, radomianina, stała się zachętą do studiowania malarstwa przez utalentowanych artystycznie
młodych ludzi, dla których obraz świata i nas, jego mieszkańców, jaki pokazuje telewizja, reklamy,
bilbordy i cała pop kultura, wydaje się fałszywy: spauperyzowany, płytki i niewystarczający.
Stanisław Zbigniew Kamieński
27.XI.2008 – 29.I.2009 r.

T. Boruta, Szkoła patrzenia, Wydawnictwo Jedność, Kielce, 2003, s. 6.
L. Kołakowski, Horror metaphysicus, (przekład Maciej Panufnik), Zysk i Ska Wydawnictwo, wydanie II, Poznań, 1999,
s. 264.
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tarożytne chrześcijaństwo to miejsce spotkania kultur: hebrajskiej, greckiej i rzymskiej. Tradycja
hebrajska to tradycja kultury budowanej na słowie. Biblijne Objawienie ma charakter ustny,
który dokonał się za pośrednictwem ludzkich słów, zapisanych później w Piśmie Świętym.
Tradycja grecka bardziej jest rozpoznawalna jako „mentalność wzrokowa”, w której poważną rolę
odgrywał obraz. Rzymianie wnieśli w kulturę umiłowanie prawa i porządku. Chrześcijaństwo stało
się miejscem, w którym te tradycje się spotkały i szukały wzajemnego dopełnienia. Największą
rolę u zarania ikony odegrali chrześcijańscy artyści greccy, gdyż byli przekonani, że „malarstwo jest
prawdziwe, jak księgi Pisma Świętego”. Tworzyli oni tzw. „teologię wizualną”. Ikona według nich,
podobnie jak Biblia, posiada funkcję „dianoetyczną”, czyli uczy prawdy oraz funkcję „dynamiczną”– jest napełniona mocą i daje łaskę1.
Ikony należą do dziedzictwa wszystkich chrześcijan. Powstały i rozpowszechniły się wtedy, gdy
Kościół nie był jeszcze podzielony. Jej rozumienie wiąże się ściśle z dziejami Kościoła i rozwojem
teologii. Podstawa dogmatyczna teologii ikony wypracowywana była od czasów soborowych
i ojców Kościoła, aż do zwycięstwa nad ikonoklazmem (Tryumf Ortodoksji w 787 r.). Kształtowała
się ona w konfrontacji i zależności od tradycji starożytnej oraz judaizmu i islamu, które zaważyły
częściowo na jej charakterze i funkcji.
Szczególnym kultem ikony były otaczane i cieszą się nim nadal w Kościołach Wschodnich. Według
nich ikon nie można porównać z dziełami malarskimi w zwykłym sensie tego słowa. Ikony nie są
obrazami. Obrazy w liniach i kolorach opowiadają o ludziach i zdarzeniach realnej rzeczywistości,
ikony natomiast mówią o świętej rzeczywistości. Kościół Zachodni również otacza czcią obrazy,
jednak na skutek wadliwego tłumaczenia soborowych dokumentów z greki na język łaciński, nie
zrozumiał w pełni teologii ikony, co doprowadziło z czasem do nadania innego znaczenia świętemu
obrazowi. Obraz–ikona zaczęła pełnić poza rolą kultyczną, także rolę estetyczną (stała się ozdobą
kościoła), edukacyjną (Biblia pauperum) oraz wychowawczą2.
Współczesne odkrycie czy „moda” w świecie zachodnim na posiadanie, a co za tym idzie wykonywanie ikon wschodnich, w pewien sposób nawiązuje do tego szerokiego, łacińskiego rozumienia
funkcji ikony. Ikona jest bardzo różnie dzisiaj rozumiana i różne jest podejście do niej – jako do
obrazu sakralnego, dzieła sztuki, przedmiotu antykwarycznego, reliktu przeszłości, symbolu pewnej
tradycji chrześcijańskiej itp. Mimo często estetycznego rozumienia papież Jan Paweł II zauważał
również: „Od kilkudziesięciu lat obserwuje się zainteresowania teologiczną i duchową wymową
wschodniej ikony. Świadczy to o rosnącym zapotrzebowaniu na uduchowiony język sztuki prawdziwie chrześcijańskiej”3. Analizując sens i funkcję pierwotną czyli teologiczną ikony, można wyróżnić
wiele ściśle związanych ze sobą i wzajemnie dopełniających się znaczeń.
1. Chrystologiczność ikony
Podstawowe uzasadnienie istnienia ikon ma swój fundament w tajemnicy Wcielenia Chrystusa.
W tym rozumieniu greckie słowo eikon oznacza oblicze, wyobrażenie czy też prawdziwy wizerunek
Boga-Człowieka. Zgodnie z tradycją chrześcijańską dzięki Wcieleniu Chrystusa człowiek ma możliwość oglądania prawdziwego Oblicza Najwyższego Niewidzialnego Boga. Bóg stał się oglądalnym.
Święty Jan Damasceński głosił: „Ponieważ Niewidzialny objawił się we Wcieleniu jako widzialny,
oczywiste jest to, iż można malować obraz Tego, który był widzialny”4. Zatem teologia Wcielenia
nadała obrazowi jego pierwotny wygląd5. Naturalną ikoną – obrazem Boga jest Jezus, Bóg-Człowiek,
T. Spidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, Warszawa 2000, 377–379. Zwoliński A., Obraz w relacjach społecznych,
Kraków 2004, s. 84.
2
Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, Poznań 2002, s. 106–113.
3
Jan Paweł II, Duodecimum saeculum 11, [w:] Wybór listów Ojca świętego Jana Pawła II, t. II, Kraków 1997, s. 444.
4
Jan Damasceński, Adversus eos qui sacra imagines abiciunt, PG 94, 1239
5
A. Štrukelj, Duchowe piękno ikony, [w:] Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków 2003, s. 104.
1

Autor, profesor, zatrudniony w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
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noszący w sobie obraz Ojca (Kol 1,15; Flp 2,6–7). Hipostaza dwóch natur – boskiej i ludzkiej – zjednoczona jest bowiem w Chrystusie. Natura ludzka Jezusa jest swoistego rodzaju oknem, przez które
mamy wzgląd na Boga. Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia: „Święty obraz, ikona liturgiczna,
przedstawia przede wszystkim Chrystusa. Nie może ona przedstawiać niewidzialnego i niepojętego
Boga; dopiero Wcielenie Syna Bożego zapoczątkowało ową „ekonomię” obrazów. Niegdyś Bóg,
który nie ma ani ciała, ani twarzy, nie mógł absolutnie być przedstawiany na obrazie. Ale teraz, gdy
ukazał się nam w ciele i żył wśród ludzi, mogę przedstawić na obrazie to, co zobaczyłem z Boga...
Z odsłoniętym obliczem kontemplujemy chwałę Pana” (KKK 1159). W świętej ikonie, jak w sprawowanej liturgii, wszystkie znaki odnoszą się do Jezusa. Wszystkie ikony są ikoną Chrystusa. Również
te przedstawiające Matkę Bożą czy postacie świętych są ikonami Chrystusa, ponieważ stali się oni
Jego „odbiciem”. Żyją dzięki Jego światłu. Poza Wcieleniem Chrystusa, także wywyższenie Jego
człowieczeństwa stanowi podstawę dostrzegania nie tylko w Nim obecnego i działającego Boga,
ale również w świętych. Oznaczają oni bowiem Chrystusa w nich uwielbionego.
W chrystologicznym fundamencie ikony rozróżnić należy zatem dwa aspekty: pierwszy podkreśla
samo Wcielenie Chrystusa, a drugi ma na uwadze wyniesienie do chwały człowieczeństwa Jezusa
przemienionego w świetle i mocy zmartwychwstania.
2. Sakramentalność ikony
Kościoły Wschodnie, w tym Kościół prawosławny, uznają siedem sakramentów6. Jednak, jak wielokrotnie podkreślają współcześni teologowie prawosławni, na tę liczbę wpływ miała zachodnia szkolna
teologia scholastyczna. Współczesna teologia prawosławna nie waha się przyznawać sakramentalnego
charakteru innym formom i gestom liturgicznym. Wśród nich wyjątkowe miejsce zajmuje ikona.
Mówienie o ikonie jako sakramencie jest możliwe, kiedy odwołamy się do misterium Kościoła,
jedynego i wystarczającego sakramentu zbawienia. Doświadczenie przeżywane w Kościele czy to
przez jednostkę, czy wspólnotę, uświadamia, że ikona jest sakramentem, czyli sposobem obecności
i udzielania się bosko-ludzkiej rzeczywistości Chrystusa wierzącemu. „Powiedzmy to, co jest istotne:
dla Wschodu ikona jest jednym z siedmiu sakramentów, a dokładniej sakramentem osobowej obecności”7. Transcendentny Bóg w świętej ikonie jednocześnie jest immanentny i przez to dla wierzących
duchowo doświadczalny. Czymś następczym, aczkolwiek nieodzownym, pozwalającym mieć pełny
dostęp do tej świętej rzeczywistości jest modlitwa. Ikona przemawia w kontemplacji. Odzwierciedla i wprowadza w rzeczywistość nadprzyrodzoną, a równocześnie dopomaga chrześcijaninowi
przeżywać swoją prawdę jako istocie liturgicznej8. Święty obraz nie tylko mu optycznie Chrystusa
pokazuje, ale Go udziela. To sprawia, że może z wielu tytułów pretendować do miana sakramentów,
skupiając i udzielając w sobie zbawczą i przemieniającą obecność chwalebnego Pana9.
Zadaniem ikony jest wprowadzenie człowieka w kontakt z chwalebnym królestwem Bożym.
Jej obecność jest znakiem obecności Bożego świata przy człowieku. To wyjście naprzeciw i blisko
człowieka. Takie stwierdzenie pozwala przybliżyć się do zrozumienia wschodniej tendencji do
przyznawania każdej świętej ikonie przymiotu cudowności. Jest to zrozumiałe, ponieważ w każdej
z nich można nawiązać kontakt z dysponentami cudownych mocy Królestwa Bożego.
3. Misteryjność ikony
Teologowie prawosławni podkreślają, iż ikona w języku teologicznym posiada również znaczenie związane z antropologią i ontologią świata chrześcijańskiego, nazywane niekiedy znaczeniem
misteryjnym10. Owo misteryjne znaczenie ikony zostało wypracowane przez Kościół w toku sporów
ikonoklastycznych. Kanony Soborów Powszechnych, w Nicei i w Konstantynopolu, zostały zatwierdzone przez cały niepodzielony jeszcze Kościół.
Misteryjne znaczenie ikony trzeba rozpatrywać poprzez apofatyczne doświadczenie Boga, tak
charakterystyczne dla teologii prawosławnej. W apofatycznej tj. negatywnej teologii bezpośrednie,
zmysłowe poznanie Boga nie jest możliwe. Ludzkie pojęcia, zaczerpnięte ze świata, nie wystarczają
do ogarnięcia i opisania Boga. Człowiek może go jednak doświadczyć przez symbole, w tym poprzez
ikonę11. Wschód podkreśla, iż obraz religijny przeznaczony jest dla tych, którzy „mają oczy wiary”,
niezależnie od ich wykształcenia czy zamieszkania. Ikona to pobudzenie, to utrzymanie wzroku
w „mocy patrzenia”, dzięki któremu wierzący sięga do głębi, czy – mówiąc językiem teologów – do
Por. Bóg żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, Kraków 2001, s. 397–398.
P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 1964, s. 154.
8
A. Štrukelj, Duchowe piękno ikony, s. 108–109.
9
Por. T.D. Łukaszuk, Obraz święty – ikona w życiu, wierze i w teologii Kościoła, Częstochowa 1993, s. 167–168.
10
Por. Nyssen W., Dominacja obrazu w chrześcijaństwie, Communio 2[56] (1990), s. 8.
11
Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, Poznań 2002, s. 112–113.
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samego jądra, podstawy istnienia, czyli do Boga. W tym znaczeniu ikona jest możliwością symbolicznego doświadczenia Boga, który z miłości do człowieka dokonał kenozy (uniżenia) i przyjmując
ciało ludzkie umożliwił odnalezienie w sobie Jego obrazu, zaciemnionego przez grzech pierworodny.
Chrystus stając się człowiekiem, oczyszcza obraz Boży w człowieku12.
W ikonie wyraźnie rozumiemy najważniejsze rysy antropologii chrześcijańskiej. Według Evdokimova podstawową zasadą hermeneutyczną postrzegania ikony jest fakt stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Wskazuje to na realną jakość relacji między
tym, co ludzkie i tym, co boskie. Ikona sprawia, że „Bóg może się przeglądać w człowieku
i odzwierciedlać jak w lustrze, ponieważ człowiek jest uczyniony na Jego obraz”13. Przez
grzech pierworodny obraz ten jest w człowieku zaciemniony czy też, jak niekiedy nazywają
ten stan teologowie wschodni – uszkodzony. Dzięki Wcieleniu, śmierci i zmartwychwstaniu
Chrystusa oraz procesowi pracy duchowej, człowiek może ów obraz „przywrócić”, odbudować, a tym samym odzyskać tzw. przebóstwienie (theosis). Wschód bardzo mocno akcentuje
przebóstwienie, które uznaje za właściwy cel życia człowieka na ziemi. Mimo skażenia świata
i człowieka złem, częściowe przebóstwienie jest możliwe już tu na ziemi14. Z tego powodu maluje
świętych na ikonach, ukazując ich jednak nie w ziemskim życiu, ale w pośmiertnej chwale Chrystusa.
W skupionych oczach świętych, w ich szatach i gestach, w postawie całego ciała widać zapatrzenie
w Boga i opromienienie światłością nieba. Ikona nie jest zatem portretem zwyczajnego człowieka,
ale przedstawieniem człowieka, zjednoczonego z Bogiem15.
Ikona ma wyzwalać nie emocje, lecz zmysł mistyczny. Estetyka ustępuje miejsca teofanii – objawieniu Boga. Dlatego świat na ikonach daleki jest od realności i rzeczywistości. Rządzą nim bowiem
inne zasady wypływające z przeżywania i rozumienia świata duchowego. Dominuje w nich Boże
światło, które przenika i ogarnia wszystko. Postacie i przedmioty nie muszą być inaczej oświetlone. Nie rzucają również cienia, gdyż nie ma go w Bożym Królestwie. Obserwator ogarnięty tym
wewnętrznym światłem może znaleźć się w akcie uwielbienia i modlitwy. Nie można wprowadzać
innego światła w pobliże ikony. Nie powinna ona być oświetlana. Właściwym środowiskiem ikony
jest migotliwy, ożywiający płomień świecy.
4. Prawda ikony
Podstawowym zadaniem ikony jest przekaz człowiekowi Prawdy Bożej, a tym samym wprowadzenie go w przestrzeń doświadczenia rzeczywistości niebiańskiej na ziemi. Ikona powinna
być zatem najpierw prawdziwa, bo swoją prawdziwością jest piękna. Prawda niezłomnie wiąże się
z wiernością Bogu. Teologowie Wschodu i Zachodu wspólnie wyrażają przekonanie o wewnętrznej
jedności w tym względzie Pisma Świętego i ikonicznego obrazu16. Ikona na Wschodzie jest miejscem teologicznym, a więc jednym ze źródeł teologii, podobnie jak Pismo Święte i Tradycja. Z niej
i w niej odczytujemy Boga. O ile na Zachodzie teolog – dogmatyk informuje i wpływa na artystę,
jak ma namalować, o tyle na Wschodzie dogmatyk czerpie informacje i uczy się z wizji prawdziwego ikonografa17. Również nauczanie Kościoła potwierdza tożsamość znaczeniową w przekazywaniu jedynej prawdy. II Sobór Nicejski przyznaje ikonom taką samą funkcję i rangę jak Ewangelii.
IV Sobór Konstantynopolitański nakazuje otaczać obrazy święte taką czcią, jak księgę Ewangelii.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że „Ikonografia chrześcijańska za pośrednictwem
obrazu wyraża orędzie ewangeliczne, które Pismo święte opisuje za pośrednictwem słów. Obraz
i słowo wyjaśniają się wzajemnie” (KKK 1160). Prawosławny teolog Uspienski wyjaśnia, że ikona nie
jest tylko sztuką ilustrującą Pismo Święte ani językiem, który zastępowałby Biblię. Ikona jest równa
Pismu Świętemu w jego funkcji głoszenia Słowa Bożego i przekazywania jego sensu. Przedstawia treść
Słowa Bożego nie w formie teoretycznej nauki, lecz w sposób żywy, odwołujący się do wszystkich
ludzkich zdolności percepcyjnych18.
Dlatego też Wschód chrześcijański mówi o pisaniu, a nie malowaniu ikon. Jest to oparte na głębokim przekonaniu, iż są one autentycznym dziełem Ducha Świętego, analogicznym do spisywanych
ksiąg Nowego Testamentu. To ostatecznie Duch Święty sprawia, że ikonograf, po długim przygotowaniu się przez post, różnorodne wyrzeczenia cielesne i umartwienia oraz modlitwę, zaczyna pisać
Grzegorz z Nazjanzu, Mowy, 38 [w:] Mowy wybrane, Warszawa 1967. Cyt za: Dzidek T., Granice rozumu w teologicznym
poznaniu Boga, Kraków 2001, s. 297.
13
P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 1964, s. 244.
14
Por., W. Hryniewicz, Bóg naszej nadziei, Opole 1989, 140–145
15
Por. Tofiluk L., Ikona i śpiew cerkiewny – synteza duchowości sztuk, „Cerkiewny Wiestnik” 3 (2004), s. 13.
16
Por. T.D. Łukaszuk, Obraz święty – ikona w życiu, wierze i w teologii Kościoła, Częstochowa 1993, 154n.
17
Por. Evdokimov, Sztuka ikony – teologia piękna, Warszawa 1999, s. 143–163, s. 174–193.
18
Por. L. Uspienski, Teologia ikony, Poznań 1993, s. 108.
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pod Jego natchnieniem ten święty obraz według wizji wewnętrznej, jakiej mu Duch udziela19. Tak
napisana ikona może być zatem odczytana przez oglądającego. Choć piszący może oddać zarys,
odzwierciedlić ludzkie oblicze Boga i doprowadzić tego, kto je kontempluje, do wspaniałej tajemnicy
Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, to jednak teologia podkreśla niezwykłą
rolę Ducha świętego w powstawaniu ikony. Przyrównuje ją do subtelnej obecności Ducha Świętego
w trakcie tworzenia wizerunku Chrystusa we wnętrzu wierzącego. „Jeżeli nikt nie może powiedzieć
bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus» (1 Kor 12,3), to nikt też nie może odtworzyć wizerunku Pana bez Ducha Świętego. On jest Boskim Ikonografem”20.
5. Kultyczność liturgiczna ikony
W Kościołach Wschodnich o zaliczeniu ikony do obrazów kultowych decydują następujące
warunki: wyświęcenie, kult ze strony wiernych, kanoniczność oraz przedstawiony temat. Żaden
z tych warunków nie jest jednak w praktyce Kościoła jednoznacznie zdefiniowany.
Nowa ikona, aby mogła służyć jako obiekt kultu religijnego, powinna zostać wyświęcona przez
kapłana, przeniesiona w świat sacrum21. W rytuale Kościoła katolickiego przewiduje się modlitwy na
poświęcenie obrazów świętych. W tej tradycji przyjmuje się, że do obrzędu poświęcenia trzeba zastosować wodę święconą. Co do konieczności takiego aktu są różne zdania w Tradycji Wschodniej.
W kanonicznej praktyce Kościoła prawosławnego wyświęcenie ikony nie jest jednak konieczne. Ikona
staje się święta w momencie nadania jej imienia, czyli po tzw. nadpisaniu imienia ikony. Imię własne,
tak osoby jak i rzeczy, wyraża jej istotę. A jako takie jest słowną ikoną tego, co przedstawia. Przywołać
imię, to przywołać osobę. Na tym zresztą opiera się teologia modlitwy – teologia spotkania. Przez
imię jest ono zapośredniczone ale prowadzi w końcu do bezpośredniego spotkania. W Kościele
prawosławnym praktykuje się również ryt położenia ikony na prestole. Podczas tego obrzędu Kościół odwołuje się do słów Jahwe, skierowanych do Mojżesza na Górze Synaj, w których objawia
On, iż każdy człowiek lub przedmiot, który dotknie ołtarza wykonanego i namaszczonego zgodnie
z przepisami, zostanie przeniknięty jego świętością (Wyj 30, 22–30). W rytuale Kościoła prawosławnego (trebnik) jest kilka modlitw stosowanych do poświecenia różnych ikon, ale znalazły się
one tam dopiero w ostatnim okresie. Istnieją także specjalne obrzędy poświęcenia z odpowiednimi
modlitwami, różniącymi się w zależności od postaci namalowanej na ikonie, w których duchowni
proszą, aby ikona stała się szczególnie pomocna tym, którzy będą się przed nią modlili. Poświęcenia
w Kościele (przez Kościół) jest potwierdzeniem i niejako obwieszczeniem uobecniającego charakteru ikony oraz oddaniem jej pod opiekę Bogu22. Rzeczą ważną jest też, że osoba ta otrzymuje tę
ikonę od Kościoła – tak jak wszystko otrzymujemy od Kościoła: wiarę, chrzest i inne sakramenty.
„Obrzęd poświęcenia wyposaża ją w cudowne właściwości: jest ona ‘drogą przepływu łaski Cnoty
uświęcającej’ i miejscem ‘fanii’ (objawień)”23. Nie ma takich modlitw natomiast w greckim rytuale
(Pedalion). W Kościele greckim ikonę namaszcza się świętymi olejami, albo przetrzymuje przez 40
dni w świątyni, a następnie przekazuje wiernym.
W definicji ikony wskazuje się często na jeszcze inną jej charakterystyczną cechę – kanoniczność.
Ikona oznacza obiekt kultu religijnego, wykonany w rozmaitej technice, namalowane w ściśle ustalony
sposób, zgodny z kanonami Kościoła wschodniego. Owa kanoniczność malowania ikon przestrzegana
jest w Kościele wschodnim dzięki wzorom i normom oraz opisom tradycyjnych metod, zawartych
w hermenejach oraz podlinnkach24. Zasady malowania ikony sprowadzają się przede wszystkim
do przedstawienia tajemnicy Bożego Wcielenia. Kanoniczność ikony polega na tym, iż mimo zmieniających się technik, używania rozmaitych barw, odmian i wariantów, ikona zawsze będzie dążyła
do wyrażenia tajemnicy wewnętrznego światła. Na ikonach nie ma więc miejsca na poszukiwania
artysty. Ma on jedynie, w doskonalszy lub mnie doskonały sposób odtworzyć archetyp.
Ikona nie ma własnej rzeczywistości. Sama w sobie jest zaledwie drewnianą deską. Nie jest identyczna z Pierwowzorem, gdyż w ten sposób jej kult stałby się bałwochwalstwem – czym innym jest
sam obraz, a czym innym to, co jest na nim przedstawione25. Ikona jest podobna do Pierwowzoru,
jest jego odbiciem, lecz w swej istocie różni się od niego. W tradycji ikona jest jedynie symbolicznym
znakiem obecności oryginału. Przedmiotem kultu wiernych nie jest więc dzieło sztuki, ale wyobraL. Balter, Pneumatologia ikony, [w:] Chrystus Wybawiający. Teologia świętych obrazów, Kraków 2003, s. 90–91.
P. Florenskij, Le porte regali. Saggio sull ikona, Milano 1977, s. 74–77.
21
Prawosławne nabożeństwa. Sakramenty i obyczaje, Białystok 1990, s. 6.
22
Prawosławne nabożeństwa. Sakramenty i obyczaje, Białystok 1990, s. 26.
23
P. Evdokimov, Poznanie Boga w Kościele Wschodnim, Kraków 1996, s. 121.
24
Por. B. Fałczyk, „Hermeneja”, EK, 6, Lublin 1993, s. 769–770.
25
Por. P. Evdokimov, Poznanie Boga w Kościele Wschodnim, Kraków 1996, 121.
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żenie przedstawiające Postać, którą ikona ukazuje. Zwracając się do ikony, człowiek zwraca się do
Postaci, która jest na niej wyobrażona, a przez nią do Boga26.
6. Ikona w kulcie prywatnym
Teologowie są zgodni, iż właściwym tłem ikony jest liturgia i przestrzeń świątyni. Poza nimi
symbolika ikony nie jest nigdy w pełni zrozumiała27. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje pozaliturgiczny przekaz świętego obrazu. Ikona posiada również swoje własne znaczenia, które odnoszą
się nie tylko do kanonicznych treści religijnych – jest ona także jednym ze znaków wizji świata,
w którym funkcjonuje. Winna być, choć nie zawsze tak jest, traktowana w kulturze jako tekst sakralny,
wymagający równoległego odczytania na wielu poziomach.
Religijna geneza ikony nie oznacza jej wyłącznych związków ze świątynią i liturgią. Ikona powstała
jako portret, umieszczany na grobowcach zmarłych. Przez wieki wierzący chrześcijanie wieszali
ją również na ścianach izb mieszkalnych, umieszczali na przedmiotach i szatach liturgicznych,
umieszczali w przydrożnych kaplicach, na rozstajach dróg czy nosili na piersiach. Dzisiaj widnieje
w portfelach czy na monitorach komputerów. Wcześniej, ale szczególniej współcześnie zaczęto
coraz częściej zwracać uwagę, iż hermeneutyka ikony sięga w kulturze potocznej poza kontekst
liturgiczny. Nie wyklucza to indywidualnego kultu i relacji.
Warto pamiętać, że jak wszystkie ikony są ikonami Chrystusa, tak też każda z nich jest ikoną człowieka.
W przebóstwionym człowieczeństwie Chrystusa jest każdy człowieka. Każdy przed ikoną jakoś może
odnaleźć swoje człowieczeństwo w człowieczeństwie Chrystusa i tą drogą dotknąć Jego Bóstwa.
Kult osadzony na poprawnych teologicznie przesłankach porusza wyobraźnię wierzącego
i włącza ją skuteczniej w transcendentalną rzeczywistość. A zatem przy oglądaniu ikony nie można
się zatrzymać jedynie na zewnętrznym wyglądzie, nie może to być jedynie czyste spoglądanie, czy
też nawet znajdowanie estetycznego zadowolenia z jej malarskiego piękna. „Ikona nie jest żadnym
obrazkiem świętym dla zadowalania naszych potrzeb estetycznych, nawet religijnych, ale żywym
zwiastowaniem Słowa Bożego – jak Ewangelia jest opisywaniem słownym (werbalnym) tego co się
wydarzyło dla naszego zbawienia tak ikona jest opisywaniem wyobrażeniowym, posługującym się
obrazem”28. Piękno estetyczne to zaledwie pierwsza, zewnętrzna warstwa kontaktu ze świętym
obrazem. Między oglądającym a obrazem winno dojść do osobistego spotkania. Ikona staje się
wówczas prywatnym obrazem wyzwalającym nabożeństwo. Staje się ona duchową wskazówką
w modlitwie, wymagającą porzucenia namiętności i obojętności na podniety świata zewnętrznego.
Ikonosofia, niepomniejszona prawda o ikonie, zaczyna dopiero wówczas dostatecznie jaśnieć, gdy
widz z kręgu estetycznego piękna przechodzi do kręgu transcendentalnego piękna, czyli nawiązuje
religijną relację. Kontemplacja świętego obrazu przez wiernych łączy się z anamnezom, wspomnieniem. Jest to wspomnienie epifaniczne, czyli wejście w sakramentalną perspektywę obecności
Chrystusa Maryi czy świętych. Właśnie owo przejście z kręgu wrażeń wywołanych malarską sztuką
do kręgu religijnego doświadczenia jest możliwe jedynie dzięki działaniu Ducha Świętego. To On
wprowadza widza stającego się homo religiosus w zbawczą rzeczywistość Kościoła.
ks. Zbigniew Gaczyński

26
„Im częściej bowiem (wierni) spoglądają na ich obrazowe przedstawienia, tym bardziej także się zachęcają do wspominania i umiłowania pierwowzorów, do oddawania im czci i pokłonu, nie do prawdziwej adoracji według naszej wiary, która
należy się tylko Bożej Naturze, (...) Cześć bowiem obrazu przechodzi na pierwowzór (Bazyli Wielki, O Duchu Świętym,
18, 45: PG 32, 149 C), a kto czci obraz, czci w nim hipostazę przedstawionego”, II Sobór Nicejski, Definicja o świętych
obrazach, Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 2007, 118–119.
27
P. Evdokimov, Prawosławie, s. 288–294.
28
http://www.jezuici.pl/~jwrobel/odpowiedzi.htm.
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Autor, dr, duszpasterz akademicki w Radomiu.
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Wiesław
JELONEK

Międzynarodowe Sympozium Medalierstwa
– Kremnica 2009

K

remnica to miasto w środkowej Słowacji z bogatą tradycją górnictwa o wyjątkowym charakterze. Do IX wieku wydobywano tu złoto. Znałem to miasto. Jako opiekun grup studenckich
towarzyszyłem – wtedy jeszcze studentom Katedry Sztuki – na ich obowiązkowych plenerach
malarskich.
Pięknie położona Kremnica szczyci się posiadaniem mennicy państwowej. Monety, odznaczenia
państwowe, medale i okolicznościowe odznaki oraz podobne zlecenia z innych państw wykonywane
są właśnie tu. Tradycja bicia monet w tej mennicy sięga 1329 roku. Specyfika produkcji przyciągnęła
i spowodowała kształcenie specjalistów niezbędnych do realizacji zamówień. Znakomicie wyposażona szkoła zawodowa, w której mieści się również szkoła plastyczna (odpowiednik naszego Liceum
Plastycznego), kształci fachowców. Pracują lub pracowali tam znani nie tylko na Słowacji świetni
medalierzy: Jozef Hegel, Csaba Fodor Imrich, Drahomir Zobek, Pavel Karoly.
Do wychowanków tej szkoły zaliczają się twórcy projektów monet i okolicznościowych medali
bitych w tutejszej mennicy. Należą do nich między innymi: Miroslaw Ronai, Jan Cernaj, Maria Poldaufova, Stefan Novotny.
Tradycje górnictwa i medalierstwa przechowuje i gromadzi kremnickie Muzeum Minci a Medaili. Jego dyrektor, Pani Mariana Novotna dzięki niezwykłemu zaangażowaniu w gromadzeniu
i dokumentowaniu twórczości medalierskiej jest również organizatorem imprez związanych
z medalierstwem. Działalność muzeum wspiera finansowo Narodowy Bank Słowacji. Dzięki tej
pomocy, muzeum organizuje między innymi sympozja medalierskie. Pierwsze, Słowackie spotkania
medalierów zorganizowano dla artystów słowackich i czeskich 1983 roku.

Otwarcie poplenerowej wystawy Międzynarodowego Sympozjum Medali w Muzeum Minci a Medaili, Kremnica (Słowacja)
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W kolejnych latach poszerzano
zakres współpracy o nowe narodowości. W efekcie te artystyczne
plenery przekształciły się w organizowane obecnie Międzynarodowe
Sympozja Medalierskie. Nie można
tu pominąć osoby Pana Bernarda Hamanna, jednego z pierwszych współorganizatorów, byłego
opiekuna medalierskich spotkań,
hobbysty, który jednym tchem
wymienia nazwiska uczestników
dowolnego pleneru. Trudno również pominąć milczeniem dzisiejszego opiekuna, młodą energiczną
dziewczynę, Erikię Grniakovą.
Erika potrafi jednocześnie przebywać w muzeum (centrum miasta) Autor artykułu podczas pracy (Międzynarodowe Sympozjum Medalierskie, Kremnica
i w miejscu naszego zakwatero- 2009)
wania – Domu Angalova (około dwa kilometry od centrum). Świetna organizatorka, dobry duch
plenerów, znakomity opiekun.
Jak wiemy, sukces ma wielu ojców, tak i w tej sprawie wiele osób zasługuje na wyróżnienie.
Do udziału w sympoziach zapraszani są artyści z różnych krajów. Poza Słowakami bywają tu
Czesi, Węgrzy, Łotysze, Bułgarzy, Rumuni, Anglicy, Szwedzi, Finowie. Polacy uczestniczą w tych
spotkaniach od 1996 roku. W kolejnych medalierskich plenerach udział brali:
– w roku 1996 Anna Beata Wątrubska-Wdowiarska i Jacek Dworski,
– w 2000 roku Ewa Ross-Baczyńska,
– w 2005 Mateusz Dworski,
– w 2007 Monika Molenda i Paweł Łęski.
Miałem tę przyjemność uczestniczyć w obecnym, dziesiątym, jubileuszowym spotkaniu. Plon
tych dziesięciu Sympozjów organizatorzy zapowiadają uroczyście udokumentować wydaniem
w 2011 roku obszernego katalogu.
Ubiegłoroczny kremnicki plener medalierski zaplanowano na okres od 5-go października, do 1-go
listopada 2009 r. Niewygodny dla nauczyciela akademickiego termin (rozpoczęcie zajęć dydaktycznych) z uwagi na szczególny charakter i liczącą się rangę artystyczną pleneru, dzięki wyrozumiałości
moich przełożonych umożliwił mi udział w tym przedsięwzięciu.
Ustalone przez organizatora warunki przewidywały wykonanie (wg określonych reguł), jednego
modelu dwustronnego medalu z przeznaczeniem do bicia w mennicy oraz wykonanie pięciu medali
jednostronnych, do odlewnia w brązie. Projekt medalu przeznaczonego do bicia, powinien być tak
przygotowany, by najpóźniej 12 października rano trafił do mennicy. Pozostałe prace należało oddać
do odlewni w terminie do 26-go października.
5-go października Kremnica przywitała mnie piękną pogodą. Nowe otoczenie, nieznane osoby oraz
co tu dużo mówić, krótki termin oddania pierwszej pracy wywoływały delikatne podniecenie i niepokój.
Tegoroczna grupa liczyła 5 osób: Maria Seborova – Czeszka, Teodora Draganova – Bułgarka, Ligita
Frankcevica – Łotyszka, Ivan Rehak – Słowak i ja. Jak się szybko okazało, uczucie twórczego niepokoju
towarzyszyło nie tylko mnie. Wśród pozostałych uczestników nastrój panował bardzo podobny. Przez
tydzień atmosfera jak w bibliotece, każdy przy swoim stoliku, a cisza, że w uszach dzwoni.
Oddane w terminie prace odebrane zostały przez technika „mincowi” i wydawało się, że można
lekko „odpuścić”. Zwiedzanie profesjonalnie ważnych miejsc wypełniło resztę dnia.
Rano, Erika – opiekun pleneru, spytała czy są już może jakieś modele dla odlewni. Myślałem,
że jest tylko mój – byłem w błędzie. Odlewnik strasznie narzekał, że nie odpowiadają jego wymaganiom, ale po ich spełnieniu, następne przyjmował bez zarzutów.
Skończyliśmy pierwsze obowiązki dokładnie z piękną, ciepłą pogodą.
13-go października, ze zdziwieniem i zaskoczeniem spostrzegłem płatki śniegu za oknem.
Wczoraj było słońce i 20 stopni. Dziś pada śnieg. Góry – pomyślałem. Wyślę do Polski MMS-a
z widokiem zaśnieżonej Kremnicy.
14-go rano odebrałem telefon od żony „…nie mogłam wyjechać z garażu . Gdzie są moje zimowe
opony?...” Zima jak się okazało niespodziewanie zaatakowała również Polskę.
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Mimo wymuszonego terminami tempa prac, długie popołudnia powoli pomagały w integracji
grupy. Wszyscy na szczęście potrafiliśmy porozumiewać się w „znanym” nam języku rosyjskim,
kobiety dodatkowo mówiły podobno po angielsku.
Kawa u pani dyrektor czy wspólny obiad to tylko incydentalne przerywniki w realizacji pozostałych, artystycznych zobowiązań.
Na podsumowującym plener, kolacyjnym spotkaniu z udziałem gości z muzeum, mennicy,
przedstawicieli banku i rodzimych medalierów w niezwykle sympatycznej atmosferze, przytaczano
anegdotki z poprzednich spotkań …kto, jak i dlaczego, kto co zrobił a kto zrobił niewiele… Okazało
się że głównym tematem opowiadań o tegorocznym sympozium będzie PRACA. Jeden z gości opowiadał: „…Tu jest jak w zakonnej szkole. Ile razy przyjdę z przyjacielską wizytą, oni siedzą i ryją.
Co to za sympozium…”. Prawda jak zwykle jest pośrodku, ale istotnie pracowaliśmy intensywnie.
Pod koniec ostatniego tygodnia każdy miał jakieś gipsowe ponadplanowe modele.
Zastanawiałem się nad organizacyjnym i finansowym wysiłkiem przy realizacji takiego przedsięwzięcia jakim jest to sympozium.
– Na wykonanie matrycy i cały cykl produkcyjny medalu, mennica potrzebuje trzy tygodnie
czasu.
Realizacja medali pięciu uczestników pleneru, blokuje na ten czas maszyny, które tradycyjnie
wykonują prace związane z innymi zamówieniami (maszyny te przenosząc w odpowiedniej skali
zarzeźbienia gipsowego modelu, wykonują pozytyw i negatyw dla wytłoczenia – bicia medalu).
– Cyzelowanie form, tłoczenie, kolejne korekty realizacyjne, patynowanie – wszystko (jak wiem)
z trudem wkomponowane w pracę mennicy
w czasie, kiedy trwa tam normalna, stała produkcja.
Jakie to generuje koszty – nie wiem.
Poza medalem bitym, każdy uczestnik wykonuje po pięć medali jednostronnych – przeznaczonych do brązu. Wszystkie modele odlewane
są w dwóch egzemplarzach, jeden dla organizatora drugi dla autora. Daje to pięćdziesiąt odlewów,
każdy o boku lub średnicy około 18 cm.
– Zakwaterowanie uczestników, jakaś wycieczka do kilku ważnych historycznie miejsc na
Słowacji: Levocza, Spiski Hrad, Bańska Szczavnica – ogromny wysiłek finansowo-organizacyjny.
Techniczna obróbka i patynowanie odlewów
zakończyła przygotowania do wystawy.
30-go października w wypastowanych butach
o 13.00 w mennicy otwarcie wystawy słowackich
medalierów pt. „Portret w medalu” a o 15.00
W MUZEUM MINCI A MEDAILI NA STEFANKOVOM NAMIESTIE, UROCZYSTE OTWARCIE
POPLENEROWEJ WYSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZIUM MEDALI.
Było wielu gości, ciepłe słowa i dużo czerwonego wina.
Jedna z prac zrealizowana przez Wiesława Jelonka
Następnego dnia żegnaliśmy się z żalem.
Wiesław Jelonek

Elżbieta
Staniszewska

W

iele z prezentowanych na wystawach i festiwalach obiektów designerskich zaciera granice
między sztuką oficjalną a użyteczną, istnieją w formie krótkich serii lub prototypów i są
rodzajem „haute couture” designu, wynikiem poszukiwań formalnych i technologicznych,1
co wyraźnie podkreślił Piotr Sarzyński w recenzji łódzkiego festiwalu2.
Współczesny design jest sektorem kreatywnym gospodarki, który wpisuje się w koncepcje
społeczeństwa: refleksyjnego Scotta Lash’a, ryzyka Ulricha Becka i konsumenckiego Anthony’ego
Giddens’a. Można nawet doszukać się związków między rozwojem designu i charakterystykami
późnej nowoczesności zawartymi w koncepcjach wymienionych autorów. Lash definiuje społeczeństwo modernistyczne jako wyraźnie określone klasy społeczne o wąskiej, wyspecjalizowanej
wiedzy zawodowej, które łączy nie wspólnota interesów, jak to było w modelu modernistycznym,
a wspólnota celów (wartości ponadpraktycznych). Przypisuje im takie cechy jak abstrakcyjność
i bezosobowość. Lash uważa, że informacja jest nowym motorem historii w nowoczesności refleksyjnej. Jest konieczna by osiągnąć wyższy status społeczny i jednocześnie prowadzi do redukcji
klasy pracującej powiększając klasę średnią. Ponowoczesne społeczeństwo ma wyraźnie określoną
średnią klasę wykształconych specjalistów refleksyjnie wykonujących często samodzielną pracę.
Beck zwraca uwagę na zagrożenia będące implikacją epoki industrialnej takie jak: nadmiar towarów, odpadów, zanieczyszczenie naturalnego środowiska, ocieplenie klimatu, niedobór słodkiej
wody, różnice ekonomiczne między regionami i państwami, które doprowadzają do konfliktów,
agresji, konieczność troski o jednostki słabe, niepełnosprawne. O tym, że idee designu są zbieżne
z jego teorią pisałam w nr 6 „Arterii”3.
Giddens w swojej koncepcji wskazuje na zjawisko rozpadu tradycyjnych, lokalnych społeczności
w procesie globalizacji. Warstwy społeczne wyróżniające się pielęgnowaniem i przywiązaniem do
pewnych wspólnych wartości światopoglądowych, właściwych epoce modernizmu zostały zastąpione grupami konsumenckimi takich samych towarów i usług.
Wydaje się, iż wytwory designu ilustrują przemiany społeczne odnotowane w teoriach zarówno
Lasha jak i Giddensa. Żyjemy w czasach, w których jak twierdzą socjologowie następuje radykalna
indywidualizacja jednostek i przewrót komunikacyjny. Coraz więcej młodych osób zaczyna świadomie kształtować swoje biografie niezależnie od autorytetu i instytucji. W powyższe procesy wpisuje
się twórczość współczesnych designerów.
Wielu projektantów przynależy do nowej, refleksyjnej klasy średniej i do niej adresuje swoje
projekty. Współczesny designer jest nie tylko artystycznie wyedukowanym, samodzielnym pracownikiem, ale często posiada dużą wiedzą z zakresu informatyki, marketingu, socjologii czy psychologii.
Coraz częściej ma wyraźnie zdefiniowane cele własne i prospołeczne, określoną grupę odbiorców,
współpracowników, producentów. Jest to taka dziedzina działalności twórczej, która w największym
stopniu korzysta z najnowszych technologii, możliwości przemysłu i marketingu jednocześnie odwołując się do sensów, znaczeń i symboli czytelnych i rozpoznawalnych. Jednak nie jest to wystarczające
by produkt designera zaistniał w prywatnej przestrzeni konkretnego użytkownika.
Sztuka użytkowa od dawna powiększa grono swoich zwolenników, ale przede wszystkim poprzez
wartości estetyczne, które są w narzędziu pierwszoplanowe. W ostatnim okresie zaczęły istotną
rolę odgrywać treści semantyczne, symboliczne i metaforyczne, które celowo wpisują projektanci
Jeden z Raportów o Stanie Kultury opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Iwonę Palczewską i Beatę Bochińską z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, listopad 2008. Tekst dostępny pod
adresem: iwp@iwp.pl.
2
P. Szarzyński, Piękne, brzydkie, niezwykłe, [w:] „Polityka”, 21.11.2009, s. 62.
3
E. Staniszewska, Przywrócenie komunikatywności współczesnej sztuce. Od upiększania narzędzia do estetyzacji rzeczy,
[w:] „Arteria”, nr 6, 2008, s. 89–97.
1

Autor, dr, ur. 1947 r. Prodziekan ds. studenckich i studiów stacjonarnych na Wydziale
Sztuki w Politechnice Radomskiej.

Refleksje o współczesnym polskim design
w kontekście raportu IWP
Beaty Bochińskiej i Iwony Palczewskiej*

35

DESIGN

SYMPOZJUM
GRAFIKA

34

36

Kaniewski Brand Cat Lead sandals, 2004, Spring/Summer Collection, Design & development.
Fot. internet

w narzędzia by przyciągnąć uwagę potencjalnych użytkowników. Coraz częściej są one równie
ważne, jak nazwisko projektanta. Twórczość wielu designerów jest tego dowodem.
Jednym z nich jest Kaniewski4 (ur. 1974). Jest projektantem z dużym doświadczeniem, który
wrócił do kraju. Studia rozpoczął na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1993–1995).
Przerwał je by ukończyć Wydział Projektowania Środków Transportu licencjatem uzyskanym w
Istituto Europeo di Design, w Turynie (1997–2000) we Włoszech. Od 2000 roku prowadzi działalność dydaktyczną w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Polsce. Zdecydował się na prowadzenie
własnej działalności projektowej, doradztwo i projekty w Polsce, Europie, USA i Chinach m.in. dla
ONZ. Od 2004 roku jest głównym projektantem i współwłaścicielem pracowni Kaniewski Haute
Design, a od 2007 prowadzi również galerię autorską w Warszawie. Jest stałym jurorem festiwali
i konkursów poza granicami kraju.
Jego projekty wykraczają poza specjalizację – środki transportu. Oprócz samochodów i ich
detali dla znanych firm (między innymi: Ferrari, Honda, Fiat, Alfa Romeo, Suzuki, Jaguar, Mazda)
zaprojektował również przedmioty codziennego użytku: buty sportowe, ekspres do kawy, wiaderko
do szampana. Projektuje obiekty architektoniczne.
Dla wielu kobiet buty są jednym z rekwizytów kobiecości. Często decydują się na ich zakup
z powodów poza pragmatycznych, estetycznych. Sandały damskie projektu Kaniewskiego zostały
wykonane w pracowni Brunona Kamińskiego w Warszawie. Określa je jako buty dla pań przywykłych do chodzenia na spacery z kotem lub psem. Są na wąskim, wysokim obcasie; cholewka jest
fragmentem smyczy dla kota w charakterystycznym czerwonym kolorze. Zachował na paskach cholewki obejmujących stopy zapięcia na smycz. By móc w ich chodzić należy trzymać w dłoni obie
smycze prawego i lewego buta, ale można je również odpiąć. Trochę przypomina to narzędzie do
wyprowadzania własnych stóp na spacer. Jest to designerski żart. Buty są zabawne, ale jednocześnie użyteczne. Wysoki, wąski obcas nadaje im pewną wytworność i elegancję kosztem komfortu.
O ich atrakcyjności decydują pozapraktyczne wartości. Uwodzą estetyką zaproponowaną przez
dowcipnego designera. Mogą w nich chodzić również te panie, które nie mają w domu żadnych
zwierząt.
Innym ciekawym projektem butów Kaniewskiego są sportowe, ażurowe sandały dedykowane
włoskiej projektantce Alice Capelli. Mocno wycięte zakrywają tylko czubki palców i pięt, przylegając do stopy poprzez staranne zasznurowanie na podbiciu tak, jak w wielu butach sportowych
z tradycyjnym językiem. Są w naturalnym kolorze skóry, nieco matowym i dyskretnym. Wydaje się,
że projektant chciał zachowując wygodę sportowych butów jednocześnie maksymalnie odsłonić
stopy tak, by umożliwić opalanie ich w czasie chodzenia oraz nadać obuwiu lekkości. Na bocznym,
skośnie umieszczonym konstrukcyjnym pasku cholewki, nadającym obuwiu dynamizmu, widnieje
napis „Alice”. Jest w nich pewna przewrotność ujawniona w tradycyjnie skonstruowanej sznurowanej
cholewce i jednocześnie bardzo ażurowej, można by rzec dziurawej powierzchni. Zwróciłam na nie
uwagę właśnie z powodu tej konstrukcyjnej sprzeczności i wizualnej lekkości trudnej do uzyskania
w sportowym obuwiu. Gdy oglądałam je w sklepie nie wiedziałam kto jest ich projektantem. Czy4
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tając wywiad Renaty Kalarus z Januszem Kaniewskim5 poznałam nazwisko ich projektanta. Cieszy
mnie fakt, że te buty są dostępne również w naszych sklepach.
Kaniewski zaprojektował buty narciarskie Rossignol (producent: Lange), których parametry techniczne i wymagania producentów są równie wysokie, jak oczekiwania użytkowników.
W rozmowie z Renatą Kalarus dowiadujemy się, jak dużą wagę przywiązuje do precyzji wykonania
i detali zgodnych z projektem. Słusznie, bo wypadkowa pomysłu, precyzji wykonania, heideggerowskiej poręczności, wartości estetycznych oraz nazwisko projektanta decydują ostatecznie o jakości
przedmiotu. Kaniewski jest tego świadomy. Jego ostatecznym celem jest zbudowanie własnej marki
„Kaniewski” poprzez bardzo dobry design.
Zaprojektował dla szwedzkiej firmy ekspres ciśnieniowy do kawy. Temu przedmiotowi niemal nieodzownemu w każdym szwedzkim domu celowo nadał formę przypominającą kapliczkę
o wyraźnej czerwonej barwie. Tak został scharakteryzowany ten przedmiot w czasopiśmie „2+3D”:
„Ekspres do kawy „Kyrkafe”, klient „Espresso”, 2004. Przeznaczony dla Skandynawów, którzy nie są
szczególnie religijni. Poranny rytuał modlitwy czy wyjścia do kościoła niech zastąpi im ceremonia
parzenia kawy. Ekspres ma kształt kościółka (kyrka: szw. Kościół); użytkownik naciska cztery guziki,
jak w imię ojca i syna …i „deus ex machina” pojawia się boski napój – kawa”6. Świadomie i celowo
posłużył się symbolami budującymi skojarzenia, prowadząc poprzez narzędzie rodzaj rozmowy
z refleksyjnym, dowcipnym użytkownikiem.
Kolejnym projektem, który zaliczam do „haute design” jest wiaderko na butelkę szampana (2007–
2008) wykonywane ręcznie ze szkła Murano. Przejrzyste wiaderko wykończone jest syntetycznym,
polimerowym futerkiem, które osusza butelkę i było zaprojektowane w laboratorium Europejskiej
Agencji Kosmicznej. Istnieje semantyczny związek miedzy lodem widocznym w transparentnym
wiaderku i futerkiem na jego krawędzi, które kojarzymy z zimnem. Jednocześnie jest pewna kiczowatość w połączeniu tych dwu mediów (lekkie, gładkie, przejrzyste i wystrzępione, matowe),
które tłumaczy najnowsza technologia i pragmatyczność. Futerkowe obszycie w 100% pochłania
wodę spływającą z butelki przy jej wyciąganiu z wiaderka. Ta wizualna sprzeczność mieści się
w ponowoczesnej estetyce – kontrastu strukturalnego zastosowanych mediów, mającego swoje
funkcjonalne uzasadnienie.
Na jednej ze stron internetowej tak jest scharakteryzowana jego działalność: „Kaniewski uważa,
że swoje wyroby adresuje do średniej warstwy, której potrzebne są atrybuty by poczuć się dowartościowanym, zamożnym, wyjątkowym. Projektant uważa, że polska klasa średnia dojrzała do stylowych detali, nie chce kupować już produktów ze
znanym wyeksponowanym logo. Szukamy inspiracji, by dobrze się ubierać i umiejętnie kompletować
wyposażenie wnętrz”7.
Przypuszczam, że cena tego przedmiotu jest
dla bardzo dobrze zarabiającej klasy średniej. Ta
wypowiedź potwierdza treść Raportu IWP. Autorki
tego dokumentu twierdzą, że adresatami wyrobów
designerskich jest nowa klasa średnia.
Artur Puszkarewicz (ur. 1976) i Kotowicz (ur.
1978)8 to kolejni projektanci, których twórczość
potwierdza moją tezę. To bardzo udany tandem
designerski – grupa AZE Design (od 2006). Puszkarewicz jest również współzałożycielem i dyrektorem
kreatywnym agencji interaktywnej Infinity Group
w Białystoku (od 2000). Projektują: akcesoria, architekturę, architekturę wnętrz, ceramikę użytkową,
gadżety, grafikę użytkową, identyfikację wizualną,
meble, opakowania, oświetlenie, tkaninę artystyczną, użytkową, zabawki.
Bardzo udanym i interesującym produktem jest
ich obrus bawełniany MESSY (2006). Biały, ba- Obrus Messy, projekt AZE Design
wełniany, na powierzchni którego został nałożony Fot. internet
R. Kalarus, Próżny, leniwy, atrakcyjny. Z Januszem Kaniewskim rozmawia Renata Kalarus, [w:] „2+3D” 2009, nr 27, s. 57.
Tamże, s. 57.
7
http://independent.pl/kaniewski_janusz, 09.08.2009; 20.30
8
www.azedesign.pl, 10.08.2009; 19.10
5
6
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techniką haftu ręcznego linearny rysunek techniczny, będący rzutem z góry zastawy stołowej przed
rozpoczęciem posiłku. Jest to formalnie bardzo ciekawa propozycja, daleka od rutyny geometrycznych
lub organicznych motywów, do których przyzwyczailiśmy się. Jednocześnie jest to widok dobrze
nam znany, bo znamy go z codziennych doświadczeń, przywykliśmy do niego tak bardzo, że stał
się niezauważalny a jednocześnie rozpoznawalny nawet dla kogoś, kto nie zna techniki rysunku
technicznego. Poprzez technikę wykonania – haft ręczny, jest to projekt drogi adresowany do dobrze
zarabiających, młodych ludzi z nowej klasy średniej.
Podobnie tautologiczny i dowcipny motyw został przez tych autorów użyty na komplecie pościeli bawełnianej REM – linearny rysunek sylwetki człowieka w skali 1:1 (2007). Technika taka sama
– haft ręczny. Motyw jest czytelny, zabawny i dla wybranych użytkowników. Autorzy nie pomyśleli
o tańszej a więc bardziej dostępnej wersji. Mogliby te motywy nanosić na płótno za pomocą haftu
mechanicznego lub druku, co znacznie obniżyło by koszty, a sam motyw nie straciłby nic z wartości
semantycznych. W udzielanych wywiadach tłumaczą, że zależy im na wysokiej jakości i trwałości,
co gwarantuje tylko kosztowna technika haftu ręcznego.
Bardzo ciekawa jest ich propozycja foremek do wykrawania ciastek Zabytki warszawskie (2006).
Znane każdemu z nas foremki z paska blachy do wykrawania kruchych ciasteczek w kształcie
gwiazdek, półksiężyca, laleczek, choinki zostały tak ukształtowane, że po użyciu ich ciasteczka
mają kształt zabytków Warszawy: pałacu kultury, syrenki, itp. Kolejny dobry produkt o walorach
edukacyjnych odwołujący się do wiedzy użytkowników.
Paweł Mikosz (1981)9 i Łukasz Tabakowski są autorami wielu interesujących projektów. Jednym
z nich jest pilot do wanny z hydromasażem (projekt Studia Projektowego Grid na konkurs „Spa Art”,
organizowany przez firmę PoolSpa, 2006) w kształcie koła ratunkowego mieszczącego się na otwartej
dłoni. Jest poręczny, łatwo go chwycić, manipulować nim w dłoni, gdyż przyciski są różnego kształtu, wielkości i koloru na powierzchni walca zamkniętego w obwód koła. Zaskoczyli użytkowników
jego poręcznością inną niż w tych pilotach, do których przywykliśmy w kształcie wydłużonego,
spłaszczonego walca. Ponadto, jest to pilot do wanny z hydromasażem i kształt koła ratunkowego
jest bardzo trafny i uzasadniony znaczeniowo. Jednocześnie jest rodzajem użytecznej zabawki dla
każdego kąpiącego się.
Maja Ganszyniec10 (1981) jest jedną najmłodszych i najbardziej obiecujących polskich projektantek. Projektuje między innymi: akcesoria, ceramikę użytkową, meble, oświetlenie, tkaninę
użytkową. Jest laureatką ubiegłorocznego Konkursu „Produkt Roku 2009” organizowanego przez
Instytut Wzornictwa Przemysłowego za korek do umywalki EASY PLUG zaprojektowany zgodnie
z zasadami „inclusive design” (producent: Lakeland, Wielka Brytania). Otrzymywała nagrody
i wyróżnienia w Anglii (w Londynie trzykrotnie) i Szwajcarii. Nic więc dziwnego, że jej zawodowa
działalność przebiega przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Tam produkowany jest kocyk dla
dziecka, który po złożeniu staje się torbą na ramię (2008). Trwają przygotowania do produkcji nagrodzonego korka do umywalki.
Korek EASY PLUG jest narzędziem przypominającym miły w dotyku kamień. Jest to gumowy
korek do wanny w kształcie mocno spłaszczonej kuli o łagodnych krawędziach, obciążony wewnątrz, z charakterystyczną, białą linią biegnąca przez całą jednobarwną powierzchnię w kolorach:
zielonym, żółtym lub niebieskim. Przyłożony do wylewu wanny szczelnie przylega siłą grawitacji,
a pod ciśnieniem wody jeszcze bardziej. Wystarczy ruch ręki by odsłonił wylew wody. Ręczność
korka jako narzędzia została unieważniona jego estetyką: kolorem, matowością powierzchni, odczuciem ciężaru, nieregularnością i łagodnością kształtu, które kojarzymy z naturalnym kamieniem.
Niemal każdy, kto lubi spędzać latem czas nad wodą ma doświadczenia poznawania poprzez
dotyk kamieni nabrzeżnych. Są obłe, wyszlifowane przez wodę i nagrzane przez słońce, miłe
w dotyku i właśnie dlatego często bezwiednie bawimy się nimi, czasami przywozimy z wakacji. Ten
korek swoją estetyką i semantycznymi znaczeniami, przywołuje skojarzenia i wspomnienia oraz
kusi by go dotknąć, doświadczyć. Funkcja zastała unieważniona estetyką i ukrytymi sensami, ale
nie wyeliminowana. Jest adresowany przede wszystkim do osób o ograniczonej motoryce ruchu.
Chciałabym używać taki właśnie korek w swojej łazience. Autorka obiecała powiadomić mnie, gdy
będzie w sprzedaży.
W 2004 roku Ostrowska11 (1978), absolwentka krakowskiej ASP, zaprojektowała zestaw naczyń dla
osób niedowidzących Tilt, który został zauważony i wysoko oceniony. Obecnie naczynia te są sprzedawane w niektórych sklepach w Szwecji, Norwegii i Danii. Producentem jest Ch.OS, Szwecja – firma

założona przez Annę Ostrowską Christoffersson, będącą w niej główną projektantką. Kubek dla osób niedowidzących jest
tak skonstruowany, że jego środek ciężkości jest zmienny, a część dna nie przylega
do powierzchni blatu. Gdy jest pusty
środek ciężkości jest między częścią dna
a uchem, które sięga do podstawy. W trakcie napełniania środek ciężkości zmienia
się, przesuwając ku osi pionowej krawędzi
wylewu i kubek uderza o podstawę częścią dna, nie przylegającą do powierzchni
blatu, wydając charakterystyczny dźwięk.
Jest to sygnał, że został napełniony cieczą.
To bardzo dobrze skonstruowany przedmiot. Żałuję, że nikt nie zechciał produkować go w Polsce, gdy autorka otrzymała
za niego nagrodę IWP.
Jarosław Baranowski12 (1968) i jego
współpracownicy: Sławomir Krygier, Piotr
Jarosz projektują bardzo ciekawe formalnie, ergonomiczne rowery. Ich projekty
były wielokrotnie nagradzanie w Brukseli
(1997) i w kraju, również przez IWP (2009).
Proponują nowe rozwiązania ergonomiczne polegające na umieszczeniu rowerzysty w pozycji półleżącej. Wszystkie ich
modele są produkowane przez Magnus
Carbon Design. Niektóre trójkołowe propozycje dają większy komfort stabilności
bardzo cenny w ruchu miejskim i nawiązują do historii tego pojazdu. Baranowski
z wykształcenia jest inżynierem, ale lata
pracy i doświadczenie zawodowe oraz
współpraca z projektantami poszerzyły
jego zawodowe kompetencje. Również
Maja Ganszyniec, Gumowy korek do umywalki Easy Plug
ten zespół zaprojektował rower wyczynowy dla osób niepełnosprawnych, produkt
nagrodzony przez IWP i dostępny na rynku. Jest to kolejny artykuł przeznaczony dla osób do niedawna niezauważanych przez przemysł.
Andrzej Śmiałek13 (1968) jest nie tylko projektantem (ASP Kraków), ale i współwłaścicielem
Firmy Projektowej Ergo Design w Krakowie oraz producentem wózków dziecięcych. Wśród jego
współpracowników jest niedawny absolwent krakowskiej ASP Maciej Własnowolski, którego praca
dyplomowa – taboret Lewitacja został zauważony.
Za bardzo interesujące i użyteczne uważam zaprojektowane przez nich wózki dziecięce, które
często widzę na naszych ulicach. Wszystkie modele uwzględniają ergonomię i komfort dziecka oraz
opiekunów, ponieważ mają regulowaną wysokość i kąt nachylenia rączki co jest bardzo ważne, gdyż
dorośli użytkownicy wózków często są różnego wzrostu. Atutem są dyskretne kieszenie na wiele
niezbędnych dziecku przedmiotów, np. butelek, zabawek, pieluch. Popularność tych wózków jest
najlepszym dowodem wysokiej jakości.
Marek Król14 (1969) – absolwent krakowskiej ASP jest kolejnym wszechstronnym projektantem: wnętrz, ceramiki użytkowej, gadżetów, maszyn i urządzeń, mebli, sprzętu rehabilitacyjnego
i sportowego, zabawek. Nożyczki dla osób niepełnosprawnych to jego studencki projekt. Zastały
nagrodzone i zauważone przez Japończyków, tam opatentowane i wyprodukowane. Są tak skonstruowane, że mogą je używać osoby zarówno prawo- i leworęczne. Mają bardzo lekką linearną

9

www.slownikprojektantowpolskich.pl, 12.07.2009; 09.50
www.majagan.com, 12.07.2009; 11.40
11
www.slownikprojektantowpolskich.pl, 12.07.2009; 09.50
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www.slownikprojektantowpolskich.pl, 12.07.2009; 10.40
www.ergodesign.pl, 14.07.2009; 13.10
14
www.slownikprojektantowpolskich.pl, 12.07.2009; 12.10
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konstrukcję przyciągającą uwagę widza. Jest to kolejny przykład realizacji prospołecznych celów
jakie wyznacza sobie współczesny design.
Michał Biernacki i Magdalena Lubińska15 zostali zauważenie i nagrodzeni za dywan Wycinanka.
Założyli w Katowicach samodzielną firmę realizującą ich projekty. Motyw papierowej wycinanki
przenieśli i wykonali w innej skali i materiale – filcu. Był to materiał często stosowany w kulturze
ludowej do wyrobu odzieży wierzchniej i butów. Przeskalowanie niewielkiego motywu nawet
współcześnie rozpoznawalnego, kiedy wycinaki znamy tylko z kolekcji muzealnych okazało się
bardzo dobrym i komercyjnie udanym pomysłem. Fakt, że ludowy motyw został powtórzony
w materiale dobrze znanym i wytwarzanym w kulturze ludowej leży u podstaw sukcesu tego dywanu. Zachowali pewną wspólnotę pochodzenia motywu i surowca, a jednocześnie uruchomili nową
estetykę poprzez zmianę skali i użyteczności. Cieszy fakt, że ich projekty nawiązują do najlepszych,
ludowych, polskich wzorów. Wycinanka była doceniona na międzynarodowej wystawie designu.
Bez wątpienia jest to produkt adresowany do świadomych swej kultury i tożsamości odbiorców.
Za obiecującą uważam grupę Baba Akcja, do której należą: Jankiewicz, Zosia Konarska, Monika
Ostaszewska.16 Zaprojektowały cykl Zegary Miejskie, które służą do nawiązywania rozmowy, refleksji, komunikacji. Uznały, że jesteśmy zbyt zapracowani i zabiegani, co doprowadziło osłabienia
personalnych kontaktów. Nie mamy czasu by kontynuować przypadkowe spotkania ze znajomymi
w formie rozmowy. Zaprojektowany przez nie zegar ma taką konstrukcję, że odmierza czas realny
tylko do chwili, gdy na siedziskach pod tarczą usiądą dwie osoby. Gdy siedziska są obciążone zatrzymuje się ruch wskazówek i proces odliczania czasu po to, by osoby siedzące pod tarczą mogły
spokojnie porozmawiać. Zegar przeznaczony dla firm ma taką konstrukcję, że odmierza upływający
czas dużo szybciej. Autorki wykorzystują fakt, że poczucie czasu jest względne. Jest to ciekawa
i dowcipna kolejna propozycja desidnerska, która powinna zaistnieć w przestrzeni realnej, poza
galerią.
Do czołowych projektantów należą również Agata Kulik-Pomorska i Paweł Pomorski, tworzący
grupę MALAFOR17. Rzeźba świetna Pawła Pomorskiego Multicube otrzymała I nagrodę we Florencji
w konkursie Tagretti Light Art. Arward w kategorii Ligot Sculpture (2004).
Design jest dziedziną sztuki współczesnej, która jak żadna inna jest skazana na współpracę
z przemysłem i uzależniona od kultury technicznej. Jej głównym celem jest ułatwianie praktyki
codziennego życia i estetyzowanie naszej codzienności. Nie wystarczające są do tego środki wyrazu plastycznego. Coraz częściej użytkownicy oczekują poszerzenia treści semantycznych o nowe
znaczenia, symbole, metafory. Projektanci podejmują rodzaj rozmowy z użytkownikiem mając
świadomość, że grono odbiorców jest ograniczone. Ten proces komunikacji odbywa się nie tylko
między designerem a odbiorcą, ale obejmuje cale grupy konsumenckie. Buduje pewien specyficzny
rodzaj konsumenckiej więzi opartej nie na produkcie, a na treściach prospołecznych lub indywidualnych, których są one nośnikami.
Za niepokojące uważam zjawisko powstawania obiektów tylko na potrzeby festiwali, wystaw co
jest zaprzeczeniem idei designu.
Polscy projektanci są bardzo zdolni, kreacyjni, pracowici i operatywni skoro potrafią doprowadzić do produkcji swoich projektów, niestety często poza granicami naszego kraju. Należy wyrazić
żal, że nasz przemysł nie potrafi tego dokonać. Mimo wszystko jest to sytuacja korzystnie promująca młodych polskich designerów i nasz kraj. W pełni zgadzam się z Beatą Bochińską i Iwoną
Palczewską autorkami Raportu IWP, że nie jest wystarczająca ochrona prawna praw autorskich, za
mała edukacja estetyczna i trudności wynikające ze współpracy z przemysłem, a właściwie brak
takowej. Przedmioty codzienne są jednocześnie nośnikami treści semantycznych, nowej mitologii
naszych ponowoczesnych i refleksyjnych czasów, jak je określają Beck, Giddens i Lash. Poprzez
design, jego obecność w naszej codzienności trwa proekologiczna i prospołeczna edukacja. Jest
to proces długotrwały, kosztowny i niemożliwy do zrealizowania bez dużej aktywności przemysłu.
Być może wskazane by było edukowanie przedsiębiorców i przemysłowców w tym zakresie. Każda
zainwestowana w przemysł kreacyjny kwota przynosi po pewnym czasie trzykrotne zyski.
Ponadto, współczesny design pomaga określić własną tożsamość poprzez sięganie do tradycyjnych, często ludowych motywów. Krótkie, niepowtarzalne serie produktów designerskich dają
możliwość wymagającym użytkownikom zindywidualizowania przestrzeni prywatnej. Na społeczną
przestrzeń coraz częściej zunifikowaną nie mamy żadnego wpływu, tym chętniej różnicujemy tę
naszą. Niestety, przemysł nie zauważa tych społecznych, ponowoczesnych transformacji.
www.mohodesign.pl, 15.07.2009; 09.10
www.babaakcja.com, 15.07.2009; 10.35
17
www.malafor.com, 23.07.2009; 14.20
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Dużą rolę w procesie popularyzacji designu i współpracy z przemysłem ma działalność Instytutu
Wzornictwa Przemysłowego, który organizuje coroczne wystawy osiągnięć młodych designerów,
wyróżnia najlepsze produkty („Produkt Roku”) w trzech kategoriach: Strefa Domu, Strefa Pracy
i Strefa Publiczna. Autorzy najciekawszych prac otrzymują stypendia twórcze. W ramach 3,5 letniego
projektu systemowego (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) IWP prowadzi warsztaty
dla ponad 100 projektantów i 550 przedsiębiorców, współpracując z ponad 30 partnerami krajowymi i zagranicznymi, organizuje wystawy upowszechniające dobre wzorce polskiego i światowego
designu. Za bardzo cenne uważam udokumentowanie dorobku twórczego najstarszych, często
nieżyjących już polskich projektantów.
Nasze dotychczasowe tradycje promowania sztuki ludowej, jako łatwej w społecznym odbiorze
dotyczyły działalności Cepelii, która współcześnie, w XXI wieku, zdegradowała się estetycznie,
trwając wciąż przy tych samych niezmiennych wzorach. Młodzi ludzie odczuwają potrzebę przeżyć
estetycznych, co przejawia się chociażby w formach sztuki ulicznej i należy tę potrzebę wykorzystać proponując nowe wzorce również poprzez design. Może to być skuteczny sposób edukacji
i resocjalizacji w środowiskach subkultur. Ponadto dobry design ma wciąż powiększające się grono
odbiorców wśród nowej klasy średniej. Należy żywić nadzieję, że działalność naukowa i edukacyjna
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przyczyni się w znacznym stopniu do propagowania designu
jako formy przemysłu kreacyjnego i będziemy tego procesu uczestnikami.
Elżbieta Staniszewska
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Katowicki Festiwal ArsGrafia.
Międzynarodowe Triennale PrintArt Kraków
– Katowice 2009

R

ok 2009 obfitował w ważne imprezy graficzne, toteż fakt, że na XVI Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i na jego wszystkie imprezy towarzyszące ponad 1700 artystów
z całego świata nadesłało 5,5 tysiąca prac świadczy o randze, jaką krakowska konfrontacja
zdobyła sobie w opinii twórców grafiki. Poza główną prezentacją w Bunkrze Sztuki w Krakowie
wybrano kilka zestawów prac przez niezależne zespoły jurorów na niezależne prezentacje takie
jak Międzynarodowe Triennale Grafiki – Wiedeń, Międzynarodowe Triennale Grafiki – Oldenburg,
Międzynarodowy Festiwal Grafiki Współczesnej, INGRAFICA – Cienka, oraz Międzynarodowe
Triennale Grafiki PrintArt – Kraków – Katowice, Rondo Sztuki w Katowicach w ramach Festiwalu
ArsGrafii1. Ta ostatnia katowicka impreza to, mamy nadzieję, udana próba wprowadzenia międzynarodowej wystawy grafiki w miejsce dawnej, utraconej INTERGRAFII, która dla nie tylko środowiska
grafików śląskiej aglomeracji dawała możliwość konfrontacji z najlepszą światową grafiką. Miejsce
wystawy to nowa sala ekspozycyjna Rondo Sztuki w Katowicach. Przy ogromnej ilości prac sprawą
pierwszorzędnego znaczenia dla kształtu katowickiej wystawy stała się działalność jury pracujące-
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go w dwóch etapach. Jury składające się z ekspertów, krytyków sztuki, grafików, którzy działając
w pięciu niezależnych zespołach dokonali preselekcyjnego wyboru prac. Następnie każdy zespół
wybrał zestaw, mając na względzie koncepcję własnej imprezy dbając o wypełnienie jej właściwą
dla planowanego kształtu treścią. Katowickie jury wybrało te prace, które wnoszą nowe wartości
i poszerzają pole artystycznej eksploracji, wytyczając drogi na przyszłość.
Przeglądając owoce pracy artystów grafików na wystawie PrintArt w Katowickim Rondzie Sztuki
można powiedzieć, że w grafice światowej zachodzą istotne przemiany. Już wcześniej dostrzeżono
zacieranie się różnic pomiędzy szkołami kulturowymi, obecnie mamy etap głębszej manifestacji stylistycznej i ideowej. Stąd wynika, że dzisiaj analizie poddajemy całą światową grafikę bez dzielenia
jej na grupy narodowościowe. Szybki obieg informacji oraz mnogość imprez światowych dających
możliwość permanentnej konfrontacji postaw artystycznych spowodował wystąpienie zbieżnych
problemów w grafice w różnych częściach świata. Widzimy też, że wszystkie autentyczne wartości
związane z rodzimą kulturą graficzną poszczególnych regionów świata zostają wyprowadzone
w ogólny nurt grafiki światowej. Tylko znawca sztuki graficznej, bacznie analizujący dzieła jest
w stanie odnaleźć elementy wywodzące się z tradycji i praktyki graficznej danego regionu. Takim
przykładem jest grafika japońska, która jeszcze nie tak bardzo dawno wyróżniała się przez swą
odrębność, dzisiaj często zaskakuje powtarzając tematy o wyraźnie europejskiej proweniencji.
Na wystawie PrintArt Kraków – Katowice 2009 pojawia się kilka interesujących wątków sztuki
współczesnej. Jednym z nich jest nurt abstrakcji geometrycznej, prezentowany przez tak wyjątkowych
artystów jak: Jan Pamuła, Aleksander Olszewski, Luc Etienne, Alex Gama i Andrzej Gieraga.
Krakowski artysta Jan Pamuła od lat siedemdziesiątych reprezentuje sztukę konkretną. „Połączenie
logiki formy i wizualnej fizyczności, stanowi podstawę sztuki konkretnej, a zarazem jest najlepszym
wyrazem uniwersalności tej sztuki.” (fragment tekstu autora do jednej z jego wystaw). W 1980 r.
w Atelier des Recherches Techniques Avancées paryskiego Centre Georges Pompidou, w oparciu
o specjalnie przygotowany program komputerowy stworzył pierwsze rysunki, będące konstrukcyjną
podstawą wszystkich obrazów i grafik z tzw. Serii komputerowych. Dla Jana Pamuły komputer, jako
narzędzie, jest tylko środkiem do znalezienia niepowtarzalnej podzielności modularnego kwadratu
przez 4 i jego pochodnych. Jego obrazy graficzne cechuje strukturalna unikatowość formy. Jak
wiemy, od Arystotelesa własności pojęciowe to forma, a wszystko co jest poza nią, to materia, jako
nieokreślone (nieuformowane) podłoże zjawisk. W grafice wyraźnie widzimy zależność pomiędzy
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Festiwal Arsgrafia to inicjatywa katowickiego środowiska graficznego, której celem jest promowanie współczesnej grafiki
polskiej i międzynarodowej. Inicjatorem Festiwalu jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, a współorganizatorami
śląskie instytucje wystawiennicze: Rondo Sztuki, BWA w Katowicach, Galeria Piętro Wyżej i Galeria. Festiwal został
podzielony na trzy obszary. Pierwszym jest Printart – impreza będąca katowicką odsłoną Międzynarodowego Triennale
Grafiki – Kraków 2009 – w ramach której zaprezentowane zostaną prace artystów z całego świata, wybrane przez niezależny zespół jurorów spośród prac nadesłanych na tegoroczną edycję MTG oraz powiązane z nią Triennale Grafiki Polskiej
– najważniejsza ogólnopolska impreza graficzna z wieloletnią tradycją. Drugim elementem festiwalu jest wystawa Energia,
mająca charakter konkursowo-kuratorski, w ramach której zaprezentowane zostaną projekty multimedialne wywodzące
się z tradycji graficznej. Wystawa zaprezentuje projekty autorstwa mistrzów nowych mediów, jak również prace młodych
grafików – studentów i dyplomantów – wyłonione w ramach konkursu. Trzecią inicjatywą w ramach Festiwalu jest projekt
Bieguny, na który złożą się prezentacje duetów graficznych ukazujące bogactwo i różnorodność formalną i tematyczną
współczesnej grafiki polskiej.
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formą a śladem graficznym, określanym jako materia. Arystoteles nie traktował materii i idei jako
substancji dlatego, że nie bytują one samodzielne. Wszystko są to abstrakcje.
Gdyby linie u Luca Etienne zamienić na kolor niebieski jego prace nawiązywały by mentalnie
do linii Edwarda Krasińskiego. Obaj artyści odwołują się do minimalizmu i sztuki konceptualnej,
a w szczególności do struktury linearnej. Edward Krasiński tak określał swoją linię: „Pojawia się ona
na wszystkim i wszędzie z nią docieram. Nie wiem, czy jest to sztuka. Ale na pewno jest to Scotch
blue, szerokość 19 mm, długość niewiadoma.” Poprzez ideę linearną artyści pragną zasugerować
nieskończoność. Nawet posługując się formą zamkniętą, tak jak Alex Gama, brazylijski artysta,
znajdujący się między innymi w kolekcji nowojorskiej MoMy. Dzieło to zdaje się ujawniać ciszę
i pustkę. Rezultatem jest minimalny obraz, który przedstawia spokój myśli i uczuć, dwie formy
doskonale się uzupełniają. Brzmienie ich to jedność. Słoje drewna korespondują z precyzyjnie ciętymi liniami, tworząc wewnętrzne napięcia. U Andrzeja Gieragi powtórzenia, nie jako zamknięte
formy geometryczne, są rodzajem przejścia przez tunel świetlny Jamesa Turrell. Iluzyjność geometrii
wykreślonej kolorem sprawia wrażenie miejsca, przez które koniecznie musimy przejść. Nie są to
tylko płaskie, zrównoważone kolorem w sensie ideowym tworzące harmonię całości grafiki. Kolor
w tych pracach wymyka się definicji jego klasycznego rozumienia, wytycza nową przestrzeń, ma
swoją określoną grubość, a jednak jest niepoliczalny, nieskończony. Odwrotną postawę policzenia
wszystkiego, co jest niezliczone dostrzegam w grafikach Aleksandra Olszewskiego. Za pustymi,
dużymi przestrzeniami kryje się opracowany, niewidoczny gołym okiem, system uporządkowanych
kwadratów. Dzięki niemu każdy element obrazu nabiera znaczenia, tworząc poliptyk przesuniętych
względem siebie do góry i dołu prac tak, aby następny obraz kontynuował przestrzeń poprzedniego. Operując siatką niewidocznych obiektów geometrycznych autor musi rozstrzygać zależności
pomiędzy estetyką, filozoficzną refleksją, a geometrią.
Innym wątkiem na wystawie PrintArt Kraków – Katowice 2009 jest nawiązywanie do symboli. Poznański artysta, Andrzej Bobrowski pokazuje pracę zatytułowaną Jahwe. Przedstawia ona
biblijnego Boga w formie hebrajskiego tetragramu JHWH. To monumentalna praca z wyciętymi
uproszczonymi postaciami. Ma w sobie dwuwarstwowość. Wycięte małe postacie odchylone do
przodu odsłaniają drugą warstwę białą. Biel nawiązuje do czystości i świętości. Pochylenie ich do
przodu wskazuje na oddanie pokłonu i czci. Postacie tworzą cień odnoszący się do przestrzeni,
a widziane z odpowiedniej odległości nawiązują do pisma jako przekazywanego logos. Artysta
zadaje podobne pytania jak Paul Gauguin. Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy?
Podobnych kontekstów znaczeń poszukuje izraelska artystka pracująca w Nowym Jorku, Michal
Rovner. Na język współczesny przekłada nie słowa, ale znaczenia starożytnych skryptów. Pismo
w jej pracach to postacie w ruchu, wyświetlone na fizyczny kamień albo znajdujące się na świetlnym e-booku. Dla niej ludzkość=pisanie to jak przepływające dzieje ludzkości, a myśli i słowa to
jak fundamenty w życiu.
Podobną myśl, odwołującą się do pisma na wystawie prezentuje Wayne Croters (Australia).
Pismo jako zapis tworzy obraz figuralny. Postać jest cieniem, odbiciem, archetypem. Poszukuje on
elementów ludzkiej egzystencji, a może raczej stara się je opisać. Tworzy mapę osobistej interakcji,
łącząc współczesność i to co pierwotne. Nawiązuje do „Epoki snu” (Dreamtime), która według Aborygenów jest czasem tak odległym, że nie pamięta jej nikt żyjący. To czas mityczny, czas pierwotnej
szczęśliwości. Wayne Croters odtwarza repozytorium zapomnianych wrażeń. Łączy pismo, którego
nie znali Aborygeni z mitycznymi obrazami. Swoje prace wystawia jako instalacje w cedrowych
lasach na zachód od Tokio, na skalistej skarpie w lesie eukaliptusowym w Nowej Południowej Walli
w Australii. Tworzy prace jako pamięć dla człowieka z lasu Forgotten.
Do symbolicznego znaczenia pisma, jako zapisu mowy dziecka, nawiązują prace Magdy Stawarskiej-Beavan. Na wystawie pokazywany jest fragment cyklu Mother Tongue. Szkoda, że cykl
nie jest pokazany całościowo. Składa się z dwóch części; z grafik wykonanych w technice sitodruku połączonych z dźwiękowym zapisem cyfrowym. Autorka używa nagrania dźwięków swojego
dziecka. To zapis rozwoju mowy od pierwszych dźwięków do słów i zdań. Pokazuje ona pewien
szczególny proces od urodzenia do trzeciego roku życia w ciągu trzech minut. Grafiki jej to zapis
fal i symboli fonetycznych, towarzyszących człowiekowi od urodzenia do śmierci.
Trzeci wątek na wystawie ma związek z fotografią. Staje się ona metaforą czasów minionych,
jak w pracy Piotra Muschalika. Obraz, w którym częścią jest ręcznie przycięta klisza, oddaje
charakter zapamiętanej fotografii. U In-hee Bang, która w tym roku znalazła się pośród „czterech
gigantów” grafiki koreańskiej (Galerie Espace Tristan Bernard, Paryż), fotograficzność jest związana
z przedmiotowością. Jej pełne uroku grafiki odwołują się do symboliki ciała. In-hee Bang pokazuje tylko noszone przez autorkę ubrania, dotknięte przez znamię czasu, przedstawione z przodu
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i z tyłu. Pojawiający się w tych pracach ruch, to jak symboliczna postać delikatnie odwracająca się
z przodu do tyłu i powoli odchodząca w przestrzeń bezmiaru. Kho Chung-Hwan, opisując jej prace,
zwraca uwagę na ich podwójny kontekst – ciało, wyryte w pamięci i ubranie. Jest w tych pracach
pewna przewrotność, przecież nie ma w nich zapamiętanego ciała, a jednak możemy je rozpoznać
w bardzo różnych aspektach: boskości, człowieczeństwa, seksualności jako bliskości, intelektu.
Ubranie utożsamia autorkę, jest jak symboliczny autoportret. Pomiędzy przychodzeniem i odchodzeniem jest chwilowy moment zatrzymania, to nakładanie się warstw obiektu z przodu i z tyłu (druk
cyfrowy) i przestrzeni wykonanej w technice kolografii. Ih-hee Bang swoimi pracami zaprzeczyła
powszechnemu poglądowi, że człowiek współczesny widziany jedynie poprzez media jest skazany
na tożsamość zapośredniczoną. Niewidoczne ciało autorki staje się osobistym wehikułem tożsamości.
Bardzo dobrze z tą pracą koresponduje grafika Alicji Candiani (Argentyna) zatytułowana Ukochany
z cyklu Kontynenty. Symboliczna cielesność staje się wyznacznikiem nieprzemijających wartości jako
treści już zapamiętanych. Czy w ten sposób wzbogaca nasze zasoby pamięci? Autorka jest typem
badacza, skupiającego się na kobiecie, jej tożsamości i płci. Dzięki łączeniu fotografii (druk cyfrowy na folii) z grafiką (drzeworyt), powstaje swoista dwuznaczność. Praca nie ma cech przenikania,
a jednak występuje w niej przezroczystość. Roland Barthes rozpatruje fotografię jako dziwaczne
medium, jako formę halucynacji, fałszywą na poziomie czasu. Obraz tylko ociera się o rzeczywistość,
„nie ma tego tutaj”, „czy to naprawdę się zdarzyło?”, jak w obrazie Davidy Kidd. Sportretowany
siedzący chłopiec, czy już utracił prawo do niespełnienia i pragnień? Jej praca to fotomontaż. Jest
to podwójny portret pokazujący równocześnie rzeczywistość i nierzeczywistość.
Zagadnienia związane z fotograficznością obrazu graficznego są powrotem do realizmu i surrealizmu. To w dalszym ciągu rozumienie zależności między umysłem a naturą w jej klasycznym
spojrzeniu. Poczucie odosobnienia odciska się jednocześnie w obrazie i osobie, która go kontempluje.
Język grafiki odnosi się do zewnętrznego świata jako do podmiotu. Analiza natury, to analiza ludzkiego
wnętrza, to spojrzenie na wieloznaczność i odwoływanie się do prapoczątku. To ciągłe poszukiwanie
istoty rzeczy. Grafika coraz mocniej toczy dyskurs z rozmaitymi tendencjami w sztuce XX i XXI w.,
ale też mocno uwidaczniają się jej XIX wieczne tendencje. Na wystawie PrintArt dzieje się to poprzez
pokazywanie takich artystów, jak Art Werger i Mersad Berber. Grafika nigdy nie wytyczała nowych
trendów jako autonomiczna dyscyplina, ale zawsze ujawniała wieloznaczność znaczeń pokazując,
że zachwyt nad dziełem nie dotyka tylko idei, ale jest dalej silnie związany z kunsztem. Naszym
marzeniem jest, aby na wystawie PrintArt Katowice obok konkursu pojawili się artyści związani
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np. z galerią Pace Wildenstein w Nowym Jorku, a szczególnie Robert Mangold, Jim Dine, Sol LeWitt,
Robert Ryman, Qin Feng, Bridget Riley, James Turrell. Rozumienie materii sprzyja tworzeniu formy.
Niektórzy artyści badając świat wizualny (np. światło) odkrywają zjawiska fizyczne i optyczne, tak
jak Johann Wolfgang von Goethe, który swą Teorię kolorów (Farbenlehre) uważał za najważniejsze
dzieło jakie stworzył, ze względu na odkryte właściwości pojęciowe. Może uda się stworzyć pomost
pomiędzy tym, co współczesne (intermedia i multimedia graficzne), a tym, co klasyczne, aby te dwie
wartości się na siebie nakładały na zasadzie korespondencji lub przenikania. Podejmowane treści są
uniwersalne, ale rewolucja cyfrowa wykreowała nowy sposób pojmowania i myślenia o obrazach.
Wszystko staje się substytutem rzeczywistości. Świat staje się cyfrowy. Już nastąpiło połączenie
technologii telekomunikacyjnej, elektroniki użytkowej i komputera. Pozostanie jednak szczególny
obraz, którego nie zastąpi „krystalicznie wyraźny obraz”. Te, które możemy podziwiać na wystawie
PrintArt mają w sobie pamięć, dlatego nie umiemy przejść obok nich obojętnie.
„Wartości i znaczenie kojarzone z rolą „artysty-grafika” i „publiczności” poddane są głębokim
wyzwaniom i przechodzą istotne zmiany wewnątrz współczesnego dyskursu. Jest to – do pewnego
stopnia – bezpośredni rezultat rozwoju technologii cyfrowych i coraz bardziej rosnącej digitalizacji
naszego codziennego życia, jak i obecnego procesu globalizacji, który przekształca krajobraz społeczny, polityczny, ekonomiczny, kulturalny i artystyczny”2.
PrintArt Katowice jest powiązany ideowo z Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach. Równoczesne zaprezentowanie grafiki polskiej i światowej daje możliwość skonfrontowania przesuwających się obszarów granicznych tego medium oraz obserwowania rodzących się nowych tendencji
w grafice. Od pewnego czasu obserwujemy nakładanie się działań intermedialnych na obszar grafiki
drukowanej, przenikającej przez wszystkie współczesne tendencje w sztuce, zwracając szczególnie
uwagę na to, co nowatorskie w tym medium.
7 TRIENNALE GRAFIKI POLSKIEJ, KATOWICE 2009
Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach jest najważniejszą ogólnopolską imprezą graficzną
z wieloletnią tradycją, organizowaną przez środowisko grafików, związanych z katowicką ASP
i Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Początki BGP sięgają lat 80-tych, a inicjatorami
byli Stanisław Kluska oraz Ferdynand Szypuła, który pełnił funkcję kuratora dwóch pierwszych im-

Piotr Muschalik, Vanitas1
2

S. Gollifer, Twórczość cyfrowa: przekraczanie granic i miejsc granicznych, University of Brighton, Wielka Brytania
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prez. Kolejnym kuratorem była Ewa
Zawadzka otaczając opieką kolejne
3,4,5 Triennale Grafiki Polskiej. Kuratorem 6 i 7 był Adam Romaniuk.
Wszystkie edycje tej szczególnej
konfrontacji miały miejsce w Galerii
Sztuki Współczesnej Biura Wystaw
Artystycznych w Katowicach.
W dniach 15–16 czerwca 2009
roku Jury 7 TGP w składzie: Dorota
Folga-Januszewska (Warszawa) przewodnicząca jury, Sławomir Ćwiek
(Łódź), Mirosław Pawłowski (Poznań),
Andrzej Węcławski (Warszawa), Jacek Szewczyk (Wrocław), Zbigniew
Gorlak (Gdańsk), Krzysztof Kula
(Katowice), Marta Raczek (Kraków),
Grzegorz Hańderek (Katowice) – laureat 6 TGP, dokonało przeglądu prac
nadesłanych na konkurs. Spośród 690
prac 272 autorów zakwalifikowano
do pierwszego etapu – wystawy: 120
prac 77 artystów. W drugim etapie
jury wyłoniło 57 prac 33 artystów,
z tej grupy wybrano 5 nominacji do
Grand Prix. Większością głosów nagrodę Grand Prix 7 Triennale Grafiki
Polskiej, Katowice 2009 zdobył Henryk Ożóg za zestaw prac: Bariera I,
Bariera II, Bariera III. Poza nagrodami
regulaminowymi przyznano też 8
nagród fundowanych i 5 wyróżnień.
Sang gon Chung, Quotation 2006 TV
Nagrody regulaminowe: Grand
Prix – Henryk Ożóg za zestaw prac: Bariera I, Bariera II, Bariera III. Nominacja do Grand Prix – Tomasz
Daniec za zestaw prac: Peryferia V, Peryferia VI. Nominacja do Grand Prix – Tomasz Kokot za pracę Ego.
Nominacja do Grand Prix – Marta Pogorzelec za zestaw prac: Sarkofag VII, Sarkofag VIII, Sarkofag IX.
Nominacja do Grand Prix – Waldemar Węgrzyn za zestaw prac: Martyca TV–I, Matryca TV–2.
Nagrody fundowane: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu – Anna Halarewicz Próba rodowodu. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – Krzysztof Świętek zestaw prac: Przysięgamy strzec
poroża w kolorze blue, Komiks o nielubieniu kolegi. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – Jarosław Janas Bez tytułu. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – Dorota Nowak zestaw prac: Skąd
przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy – Kobieta I, Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd
idziemy – Kobieta III. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Wojciech Müller zestaw prac: Simi I,
Simi III. Urząd Miejski w Sosnowcu – Marta Duda-Patraszewska Ja (teraz i potem) – dyptyk. ZPAP
Warszawa – Katarzyna Łukasik Śpiący bezdomny nr 18. Burmistrz miasta Mikołów – Agnieszka Sitko
zestaw prac: Między I, Między II.
Wyróżnienia: Tomasz Barczyk za pracę Cola, hop, mp3. Sebastian Kubica za zestaw prac: N (3),
B (4), S (8). Ewelina Małysa za zestaw prac: Pi, Selekcja. Anna Sadowska za zestaw prac: Józefina,
Inny rodzaj Józefa. Małgorzata Stachurska za zestaw prac: horyzont, Genesis IV.
Jury dopuściło, poza konkursem do wystawy pracę Grzegorza Banaszkiewicza Banaskop: Częstochowa – Katowice.
17 września otwarto uroczyście wystawę VII Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach prezentując najnowsze postawy twórcze oraz autorów posługujących się medium graficznym. Środowisko
grafików związanych z Wydziałem Sztuki Politechniki Radomskiej a prezentujących swoje prace
VII TGP, reprezentowali następujący graficy prof. Aleksander Olszewski, prof. Andrzej Gieraga,
prof. Andrzej Markiewicz. Studenci Wydziału Sztuki zwiedzili dwie najważniejsze wystawy związane z festiwalem ArsGrafia.
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Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego
w Szczecinie – kontynuacja wskazana

Andrzej
GIERAGA

O
Hamano Toshihiro, Mastering the Profound Principles – Ryom

Grafika przeżywa aktualnie kolejny – po okresie lat 60. – boom międzynarodowy. Na całym
świecie powstają nowe inicjatywy wystawiennicze i przeglądy o charakterze konkursowym. Katowicki Festiwal ma nadzieję stać się istotnym uczestnikiem tej nowej fali zainteresowania sztukami
graficznymi.
Darek Gajewski
Kurator PrintArt Kraków – Katowice
Adam Romaniuk
Kurator 7TGP Katowice

Autor, dr, zatrudniony w Katedrze Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach
w Pracowni Grafiki Cyfrowej.

Autor, profesor, zatrudniony w Katedrze Projektowania i Grafiki Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej oraz ASP w Katowicach. Prowadzi zajęcia z zakresu typografii
i projektowania graficznego.

gromne zainteresowanie zarówno artystów, jak i odbiorców sztuki Festiwalem Polskiego
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie potwierdza założenia organizatorów o potrzebie
istnienia dużych otwartych prezentacji sztuki. Festiwal ten należy do nielicznych spotkań
artystów w Polsce spełniających te kryteria. Daje on szansę zaprezentowania swojego malarstwa
przede wszystkim młodym artystom, jednak biorą w nim udział także bardziej doświadczeni malarze
z dużym dorobkiem.
O Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie napisano wiele artykułów i felietonów, poświęcono mu też wiele analiz. Pisali o nim dziennikarze, krytycy sztuki, a nawet sami
artyści. Przeważały głosy pozytywne, choć ostatnio pojawiły się też opinie podważające sens istnienia
Festiwalu. Przypuszczalnie nie pochodzą one jednak ze środowiska samych artystów malarzy.
W swojej ponad czterdziestoletniej historii Festiwal zawsze pełnił rolę probierza stanu polskiego
malarstwa. Laureaci szczecińskich
prezentacji wznosili się na wyżyny artystyczne. Laury zdobyte
w Szczecinie gwarantowały uzyskanie nominacji, zaproszenia
do udziału w innych krajowych
spotkaniach artystów, że wspomnę
tylko o sympozjum w Zielonej
Górze, znanym pod nazwą „Złote
Grono”.
Od wielu lat szczeciński festiwal
zajmuje ważne miejsce na mapie
kulturalnej kraju, popularyzując
malarstwo polskie, co już samo
przez się stanowi wystarczające
uzasadnienie dla istnienia takiej
imprezy. Pełniąc istotną funkcję
kulturotwórczą na rubieżach północno-zachodniej Polski, Festiwal
stał się wizytówką kulturalną Szczecina i pomostem łączącym miasto
z resztą kraju.
Dzięki Festiwalowi przez minione dekady wielu młodych adeptów
malarstwa zaistniało na polskiej
scenie artystycznej i w zbiorowej
świadomości odbiorców, zdobyło
laury, uznanie i sławę, a ich nazwiska znalazły się w encyklopediach
i leksykonach sztuki1. Z kolei dla
twórców już powszechnie uznanych
Gustaw Wiktor, jeden z serii siedmiu Ikonów dedykowany pamięci Kazimierza
Festiwal stał się okazją do potwier- Tadeusz
Malewicza, akryl/płótno/relief, 86 x 65 cm (pentaptyk), 1998
dzenia artystycznej dojrzałości.

Z informacjami o uczestnikach i laureatach kolejnych edycji Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie
można się zapoznać w Internecie pod hasłem „Historia F.P.M.W.” na stronie: www.zpap.szczecin.pl
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O popularności szczecińskiego biennale
świadczą setki artystów zgłaszających się do
udziału w każdej edycji, nie wspominając
o dwu-, trzykrotnie większej liczbie obrazów nań
zgłaszanych (o tym ile prac może zgłosić artysta
decyduje regulamin każdej edycji).
Otwarta formuła Festiwalu, który nie ogranicza
artystów do zadanego tematu, ani im nie narzuca
wyboru tej czy innej formy sprawia, że w Szczecinie jak w tyglu spotkają się obok siebie różne nurty
i formy wypowiedzi malarskiej. Zapewne, tak jak
w poprzednich edycjach, tak i podczas tegorocznej, zderzą się i skonfrontują ze sobą prace realistyczno-figuratywne z abstrakcyjnymi, geometryczne z metaforycznymi, kameralne i poetyckie
w nastroju z eksplodującymi ekspresją. Pojawią
się też obrazy cieszące oczy dyskretną grą barw
oraz płótna o postmodernistycznej proweniencji.
Na pewno nie zabraknie także prac wykonanych
dzięki zastosowaniu nowych mediów elektronicznych. Prezentowane w Szczecinie prace będą się
też różniły pod względem stosunku do tradycji:
obok obrazów w niej zakorzenionych, szanujących ludzką historię oraz artystyczną harmonię
w dziełach mistrzów poprzednich epok pojawią
Katarzyna Nowicka-Urbańska, Melancholia popołudniowa, 2010,
się i takie, które się od tej tradycji dystansują.
olej na płótnie, 140x100 cm
Wielość i różnorodność nadsyłanych prac,
a także prac zakwalifikowanych następnie do udziału w prezentacji jest ogromnym atutem szczecińskiego biennale. Oto przed miłośnikami sztuki, jej krytykami i samymi artystami roztoczy się panorama świadcząca o wielokierunkowości myślenia twórczego. Według kryterium artystycznego niemal
wszystko będzie dzielić. Cechą szczególną Festiwalu jest też wielopokoleniowość artystów biorących
w nim udział. Obok dojrzałych twórców o dorobku już uznanym pojawią się młodzi artyści, którzy
niedawno ukończyli studia i dopiero rozpoczynają własną drogę twórczą. I właśnie konfrontacja
dojrzałości z młodością stanowi – obok wcześniej
wspomnianej otwartości tematyczno-formalnej –
o wadze i atrakcyjności Festiwalu. Malarze, których
charakteryzuje stabilność formy oraz względna
świadomość celów, będą dążyli do ugruntowania
własnej pozycji i zdobycia jeszcze większego
uznania. Z  kolei najbardziej doświadczeni uczestnicy dysponujący bogatym dorobkiem twórczym
nie zawahają się poddać ocenie jury, prezentując
poziom godny mistrzów.
Talent artysty przejawia się w jego gotowości
do nieustannych poszukiwań, w których rzuca się
wyzwanie nawet własnym założeniom twórczym.
Najważniejsze to nie ulec stagnacji, lecz próbować
pogodzić to, co się wydaje nie do pogodzenia:
z jednej strony, nowoczesność z jej dążeniem do
ciągłej zmiany, któremu towarzyszy niepokój i lęk
twórczy, z drugiej odwoływanie się do tradycji,
konwencji, tego co już znane. Właśnie ów lęk
i niepokój twórczy sprawia, że w zaciszu swojej
pracowni artysta odnajduje stan ducha umożliwiający mu tworzenie dzieł wykraczających poza
znajome punkty odniesienia.
Należy założyć, że także podczas tegorocznej
Łukasz Rudecki, n-figura błękitna, 2009, olej na płótnie,
130 × 100 cm
XXIII edycji Festiwalu Polskiego Malarstwa Współ-
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Małgorzata Strzelec, Pejzaż nocny III, 2009, olej, płótno, 97 x 195 cm

czesnego dojdzie do spotkania wielu odmiennych postaw artystycznych i dzieł o różnych, niekiedy
skrajnych strukturach formalnych i ikonograficznych.
Nie ulega wątpliwości, że na decyzje i poczynania artystów mają wpływ różne czynniki i uwarunkowania. Co ich zatem skłania i motywuje do udziału w Festiwalu? Jak sądzę, jest to przede wszystkim
chęć spotkania się i zmierzenia z twórczością innych na szerokim forum. Takie okazje przecież nie
zdarzają się często. Biorąc udział w szczecińskim biennale artysta ma sposobność podzielić się swoim
malarskim doświadczeniem. Jego prace powstałe w wyniku aktu twórczego, dokonującego się w jego
własnej pracowni w sytuacji sam na sam obcują oto z pracami innych artystów.
Malowanie jest jedną z takich sytuacji, kiedy rozstrzygają się duchowe decyzje człowieka. Rodzą się wówczas zupełnie nowe, nieznane dotąd przeżycia i doznania, często nie mające związku
z konkretną rzeczywistością.
Według Kandinsky’ego: „(…) prawdziwa sztuka powstaje dopiero wtedy, gdy artysta działa pod
wpływem konieczności wewnętrznej, kiedy formy jego malarstwa są wyrazem mocnego ładunku
uczuciowego i głęboko ukrytych sił mistycznych. Artysta w celu wyrażenia ekspresji może się
posłużyć każdą formą, gdyż jak stwierdził Kandinsky: (…) każda forma uzewnętrznia treści wewnętrzne”.
Konkludując, także podczas tegorocznej edycji zetkniemy się z różnorodnymi formami wypowiedzi artystycznej. Pozostaje pytanie o to, jak zostaną przyjęte przez jurorów i odbiorców?
Każdy uczestnik chciałby się znaleźć w gronie laureatów. Niektórym będzie to dane. Dla innych już
sam fakt przebrnięcia przez kwalifikacyjne sito i udziału w Festiwalu będzie wyróżnieniem. Jurorów
czeka niełatwe zadanie – tak jak podczas poprzednich edycji biennale – spośród wielu różnorodnych
wypowiedzi wyłonić te wyróżniające się na tle innych i nagrodzić zgodnie z regulaminem. Będą się
też zapewne starali wyłuskać to, co nowe i odkrywcze w formie i w myśleniu o malarstwie. Artysta,
który sprosta temu oczekiwaniu, zostanie uhonorowany szczególną nagrodą, nagrodą jury.
Mam nadzieję, że tegoroczny już XXIII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego spełni oczekiwania twórców, odbiorców, usatysfakcjonuje jurorów i wynagrodzi organizatorom trud włożony
w jego przygotowanie.
Andrzej Gieraga

Autor, profesor, kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki Politechniki
Radomskiej.
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Wystawa malarstwa Anny Wojdały-Markowskiej
w Galerii Pentagon Wydziału Sztuki PR (7–27.01.2010)

A

nna Wojdała-Markowska jest nauczycielem akademickim pracującym na Wydziale Sztuki, profesorem nadzwyczajnym Politechniki Radomskiej; tytuł doktora habilitowanego uzyskała w warszawskiej ASP w 2007 r. Zaliczana do najciekawszych współczesnych artystów radomskich.
Na wystawie w Galerii Pentagon zaprezentowała 22 obrazy i 4 małe kolaże z lat 2003–2009,
spośród nich 7 namalowanych przed habilitacją, pokazywanych już na wystawach w różnych ośrodkach artystycznych w Polsce i nagradzanych w Gdańsku (2003), Kielcach (2006 i 2007) i Krakowie
(2007). Większość prac powstała jednak w ostatnich dwóch latach.
Malarstwo to ujawnia wspólny z tkaniną rodowód, możemy wyobrazić sobie zamiast obrazów
– tkaniny zrealizowane na podstawie pomysłów artystki. Anna Wojdała-Markowska jest absolwentką
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (1990 r.), która to uczelnia, dziś Akademia
Sztuk Pięknych, była i pozostaje nadal najważniejszym w Polsce ośrodkiem kształcącym artystów
– projektantów tkaniny. Dyplom uzyskała w pracowni gobelinu i dywanu prof. Antoniego Starczewskiego i równolegle w pracowni malarstwa prof. Wiesława Garbolińskiego. Przez jakiś czas, już po
powrocie do Radomia, uprawiała nadal tkaninę, by w pewnym momencie zrezygnować z warsztatu
tkackiego i zająć się przede wszystkim malarstwem. Jednak sposób organizowania płaszczyzny obrazu
i tworzenia malarskiej materii wykazuje ciągle silne związki z myśleniem w kategoriach tkaniny.
Aby scharakteryzować w kilku zdaniach tę abstrakcyjną twórczość można powiedzieć, że artystka powołuje na swoich płótnach struktury inspirowane światem organicznym, zwracając baczną
uwagę na sposób organizowania się podobnych struktur w naturze, dążących jednocześnie (a więc
jakby paradoksalnie) do zmienności i do uporządkowania. Anna Wojdała-Markowska dostrzega
w tendencji porządkującej pierwiastek
geometryczny, zmierzający do ujednolicenia i uproszczenia elementów oraz
wprowadzenia jednostajnego rytmu, ale
potrzeba zmienności narusza ustawicznie
ten system porządkującej geometryzacji,
wprowadzając nowe pod względem
wielkości, barwy, faktury i zagęszczenia,
elementy i układy.
Artystkę interesują od dawna komunikacyjne systemy znaków występujące
u ludów pierwotnych, w starożytnych
i egzotycznych kulturach, o charakterze
magicznym, rytualnym, czy informacyjnym. Jest zafascynowana ich lapidarną,
a jednocześnie wyrafinowaną formą, choć
nie próbuje ich odczytywać i rozumieć.
Te nieczytelne znaki są dla niej ciekawsze poprzez swoją tajemniczość, niejasny
przekaz od tych oczywistych, czytelnych
w swoim przesłaniu.
Zdarza się, że Anna Wojdała-Markowska, która tworzy swoje obrazy w domu,
niejako na oczach rodziny, pozwala własnym dzieciom na drobne interwencje,
domalowanie własnego znaku, syntetycz- Anna Wojdała-Markowska, Maski, technika własna, 2009, 120x100 cm
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Anna Wojdała-Markowska, Firanki II, technika własna, 2009, 120x100 cm

nego przedstawienia zwierzęcia czy przedmiotu, i jeśli uważa, iż nie kłóci się to z jej zamierzeniem,
pozostawia te zapiski dzieci na swoich płótnach. Poprzez takie, nieczęste zresztą praktyki, ujawnia
w swojej twórczości, symbolicznie i programowo zarazem, związki życia rodzinnego (które jest dla
niej bardzo ważne), ze światem sztuki, łączy nieskrępowaną wyobraźnię, własną i dziecięcą, ze
świadomymi wyborami i decyzjami artystycznymi.
					

prof. Stanisław Zbigniew Kamieński
27 I – 2 II 2010

Autor, profesor, zatrudniony w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Światowe Sympozjum Tkaniny Artystycznej
– Canberra „Tapestry 2008”

Rozmowa z prof. Andrzejem Banachowiczem – twórcą tkanin artystycznych
i unikatowych obiektów-rzeźb, wykładowcą poznańskiej ASP

T

emat tkaniny artystycznej gości na łamach polskiej prasy najczęściej z okazji kolejnej edycji
Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi. Z tej okazji przypominamy sobie jak wielkie
osiągnięcia mamy właśnie w tej dziedzinie sztuki i jak mocno jest ona zakorzeniona w polskiej
tradycji. Tym jednak razem, mamy całkiem inny powód, by przypomnieć sobie o osiągnięciach
polskich artystów w tej dziedzinie. Wiosną odbyto się w Australii miesięczne międzynarodowe
sympozjum, poświęcone tkaninie artystycznej.
To właśnie pan, profesorze, jako jedyny Polak został zaproszony do wzięcia udziału w tym międzynarodowym spotkaniu. Jak do tego doszło?
To było dla mnie duże wyróżnienie, a 2 perspektywy czasu jeszcze bardziej się cieszę, że miałem
możliwość wzięcia udziału w tej imprezie. Była to również doskonała okazja do podsumowania
własnej twórczości: uporządkowania dorobku artystycznego. Organizatorzy sympozjum koniecznie
chcieli mieć kogoś z Polski. Jest to ściśle związane z rym, że już w latach 70. byliśmy reprezentowani
na międzynarodowym forum, np. w Lozannie, przez takie nazwiska jak Abakanowicz, prof. Sadley
czy prof. Plewka-Schmidt. Od tego czasu stale jesteśmy obecni w czołówce artystów zajmujących
się tkaniną. Nie można również zapomnieć o tym, że to właśnie Polska organizuje największy
konkurs tkaniny artystycznej – łódzkie Triennale. Dowiedziałem się, że w latach 90. na sympozjum
zorganizowanym w Łodzi byli obecni również przedstawiciele z Australii, a więc istnieje już pewna
tradycja kontaktów między polskimi i australijskimi twórcami. Natomiast, jeśli chodzi o moją osobę,
to właśnie na ostatnim Triennale prezentowałem tkaninę (praca ta została nagrodzona brązowym
medalem), którą ktoś z Australii zauważył. Spodobała się, stwierdzono, że łączy w sobie polską
tradycję ze współczesnym myśleniem i w ten sposób wybór padł właśnie na mnie.

Ta praca z 2007 roku nosi tytuł Przez przejście... i należy do cyklu, który swoim początkiem sięga
1983 roku, kiedy to powstał Człowiek z poduszką. Ta postać ma w pana twórczości szczególne
znaczenie.
Moja twórczość składa się z wielu umowności, symboli, znaków plastycznych połączonych w jedną całość. Interesuje mnie całość przekazu, taka totalna wizja życia. W tkaninach ta symboliczna
figura człowieka przejawia się w formie znaku na tkaninie. Sytuuje ją w labiryntach, przestrzeniach
otwartych i zamkniętych, gdzie sięga głęboko do podświadomości archetypu miejsca, przenosi
relacje odwiecznie dotykające człowieka. Symbolicznie sygnalizuję to w tytułach moich kolejnych
prac. Ta postać, jak narrator, stara się językiem metafory i konfiguracji, często w sposób liryczny,
przeprowadzić nas przez granicę realnego świata ku odwiecznej tajemnicy drugiego bytu. Dlatego
tak bardzo ucieszył mnie tekst Waldemara Łysiaka z książki „Asfaltowy salon” w rozdziale pt. „Poduszka firmy Modern Pillow Company”. Tą postacią z poduszka pod pachą powołuje nowe światy
i przywołuję stare. Ten przechadzający się po tkaninach człowiek pozostawia swoje ślady również
w tworzonych przeze mnie obiektach, księgach i rzeźbach. Tak jak w tkaninach zajmuję się iluzją
przestrzeni, tak w obiektach-rzeźbach penetruję realny wymiar fizyczny.
Powróćmy w takim razie do początku. Dlaczego akurat tkanina stała się głównym obszarem pańskich działań artystycznych, a nie np. malarstwo czy rzeźba, które postrzegane są jako bardziej
„męskie”?
Nie od razu poczułem pociąg do ramy krosna. Było to raczej konsekwencją pewnych, często
przypadkowych zdarzeń, ale również intuicyjnych wyborów. Na studiach tkanina w ogóle mnie
nie interesowała. Okres studiów spędziłem przede wszystkim w Pracowni Rzeźby pod skrzydłami
prof. Jana Berdyszaka, a studia ukończyłem dyplomami z rzeźby i wystawiennictwa. Swój dyplom

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki

z miękkich rzeźb wykonanych częściowo z utwardzanych tkanin, pokazałem w Galerii Nowej Teatru
Nowego w Poznaniu. Być może zwróciły uwagę pani prof. Plewki-Schmidt, która akurat szukała
asystenta do swojej nowej Pracowni Gobelinu. Ponieważ po ukończeniu studiów myślałem o tym,
żeby pozostać na uczelni, dalsze wypadki potoczyły się swoim torem. Nie bez przeszkód, gdyż
tkaniny musiałem uczyć się od strony warsztatu – pani prof. Plewka należała do osób niezwykle
wymagających. Okazało się jednak, że te techniki są mi bardzo bliskie.
Od czasu do czasu słyszy się głosy mówiące, że okres świetności tkaniny mamy już za sobą i nie
warto się nią zajmować.
Dla mnie tkanina jest ostatnim etapem malarstwa. Również malarstwu wielokrotnie prorokowano
rychłą śmierć, a jak widzimy ma się całkiem dobrze. Dziś tkanina jest tak wielką dziedziną, dającą
tak ogromne możliwości twórcze, że z pewnością nieprędko będziemy mieli okazję ją opłakiwać.
Być może na świecie nie kładzie się wielkiego nacisku na tradycyjne techniki tkackie, o czym
przekonałem się na sympozjum. Są one, co tu ukrywać, niezwykle czasochłonne, ale kreatywność
w wykorzystaniu zarówno tradycyjnych surowców, jak i stale odkrywanych nowych materiałów,
nowych technik i środków wyrazu, nie zna granic.
Ja sam czuję się cząstką świata szeroko pojętej tkaniny artystycznej, artystów, którzy poszukują
w swoich kulturach, technikach, wyobraźni i poetyce. Zapisują syntezę treści, wyrażają pojęcia
metafizyczne oraz umowności – swoje światy, gdyż to one staja się zbiorem wielu języków artystycznych i różnych mediów.
Pocieszające jest to, że zawsze znajdzie się ktoś, kto chodząc własnymi ścieżkami, trafia na lądy
jeszcze nie odkryte, tam gdzie innym wydaje się, że znają już wszystko. Czy to sympozjum potwierdziło, że Polska nadal znajduje się w światowej czołówce, jeśli chodzi o tkaninę artystyczną?
Poszukiwania artystyczne w tej dziedzinie rozwijają się intensywnie w kilku miejscach świata i jest
to między innymi Skandynawia, Japonia, Stany Zjednoczone i Kanada. To światowe sympozjum
zorganizowane przez The Australian National University w Canberra upewniło mnie, że Polska
z pewnością również do tego obszaru należy. Mamy wielu artystów, pasjonatów i ogromną tradycję.
Ja osobiście byłem mile zaskoczony bardzo dobrym przyjęciem programu, który przygotowałem
i który obejmuje 25 lat mojej działalności artystycznej. Odbiór mojego wystąpienia przeszedł najśmielsze oczekiwania. Możliwość konfrontacji własnych dokonań z osiągnięciami artystów z całego
świata uczy pokory. Tym bardziej cieszy, gdy wypada ona pozytywnie.
Jakie są plany na najbliższą przyszłość? Czy 25-lecie pracy twórczej nie prowokuje do zorganizowania wystawy retrospektywnej?
Samo 25-lecie mnie nie prowokuje, ponieważ ciągle jeszcze jestem aktywnym twórcą – biorę udział
w wystawach, tworzę nowe tkaniny i obiekty. Mimo, że jestem bardzo zaangażowany w obszarze
wyższego szkolnictwa artystycznego, to twórczość jest dla mnie najważniejsza. Myślę, że za dwa,
trzy lata po skończeniu pracy w komisjach artystycznych, przyjdzie czas na zorganizowanie większej wystawy. Bardzo jej pragnę, ale chciałbym również, żeby była związana z jakimś większym
wydarzeniem.
Rozmawiała Agnieszka Spiegelhalter

Tekst opublikowany w numerze 35/2008 moda.com.pl.

Autorka, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Projektowania Ubioru w Wyższej Szkole
Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Zajmuje się tkaniną artystyczną. Brała udział w wystawach i pokazach mody zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. W trakcie wieloletniego
pobytu w Niemczech była docentem w Volkshochschule w zakresie mody. Organizowała
pokazy mody w ramach festiwali kultury młodzieżowej w Bazylei. Obecnie wykłada na
Wydziale Artystycznym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
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RZEŹBA „EPITAFIUM” łączy sztukę z filozofią
egzystencji i jest otwarta na różne (odmienne)
znaczenia i interpretacje. Każda „prawda” o rzeczywistości zawarta w tej rzeźbie może zostać
poddana dekonstrukcji, dając dzięki temu możliwość „nowego otwarcia”. „Epitafium” przedstawia
powiększone ziarno z całą swoją żywotnością
wewnętrzną i symboliczną, otoczone wieńcem
korali oddających szacunek dla nieuchronności
przemijania. Dostrzegamy oszczędną, ale jakże
głęboką metaforykę dziejów – oto z ziarna rodzi się
życie, które nieuchronnie skazane jest na śmierć;
jednak z życia (z)rodzi się nowe ziarno, a więc
życie jest wieczne. I dlatego Jean Sartre ma rację
stwierdzając, że: „Życie jest ograniczane wyłącznie
przez życie”. „Epitafium” zawiera przekaz artystyczne – filozoficzny, którego istotą jest odwieczna konfrontacja bytów – życia i śmierci, narodzin
i umierania. Tymi słowami co nieodżałowany ks.
Józef Tischner zwykł mawiać, że: „Przechodzimy
na drugą stronę jako dzieci nadziei”. Tym przesłaniem, które Papież Benedykt XVI odniósł do
swojego – naszego poprzednika Jana Pawła II sło- Andrzej Banachowicz, Epitafium
wami: „Jego ZIARNO oddajemy Panu jako zasiew
nieśmiertelności”.
Niech ta rzeźba objawia się poprzez znaki, które przywołuje, które należy odczytać. By dawała nadzieję w chwilach, gdy coś nas przerasta. I czuwa by widzieć życie, tych co byli i są.
AUTOR: Andrzej Banachowicz, Poznań Cytadela, listopad 2008

Andrzej Banachowicz

Profesor zwyczajny, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Kierownik II Pracowni Tkaniny, Wydział Malarstwa
W latach 1973–78 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplomy z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Berdyszaka i Pracowni
Projektowania Wystaw prof. Witolda Gyurkovicha.
Od 1992 Kierownik II Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Rzeźby i Działań
Przestrzennych w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Od 2006 roku Kierownik Pracowni Tkaniny Artystycznej i Pracowni Reżyserii Przestrzeni, Barwy i Materii w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych na Wydziale
Artystycznym w Poznaniu.
W latach 1993–96 Prodziekan Wydziału Malarstwa Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu.
W latach 1996–99 oraz 1999-2002 Prorektor ds. Artystyczno-Badawczych ASP w Poznaniu.
W latach 1996–2002 Ekspert Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury.
Od 2002–2004 członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Od 2004–2007 roku członek w/w Komisji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ponownie
wybrany na kadencję 2007–2011.
Od 2003–2006 Prezes Fundacji ASP w Poznaniu.
Od 2004 roku członek Rady Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu.
Od 2007 roku członek Rady Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
Od 2007 członek Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych (kadencja na lata 2007-2010).
W 2005 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.
Tworzy w dziedzinie szeroko pojętej tkaniny artystycznej oraz obiektach z blachy, granitu, ceramiki, szkła, itp.
USA – 2003 – Profesor Wizytujący: Slippery Rock Uniyersity, Workshop Rzeźby i Tkaniny.
Australia – 2008 – Uczestnik, jedyny przedstawiciel Polski – Sympozjum „TAPESTRY 2008: The Fine Art of
Weaving”, zorganizowanego przez The Australian National University, School of Art, Canberra.
Wystawy indywidualne oraz udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Prace w zbiorach krajowych i zagranicznych.
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Tadeusz Boruta

Zuzanna
GAJOS

P

rofesor Tadeusz Borut – nie jest to osoba przypadkowa, do której zwróciłam się w związku
z projektem „Wymiary Wolności”. Pan Profesor jest bezpośrednim inicjatorem powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Krakowskiej oraz jednym z głównych działaczy
Ruchu Kultury Niezależnej.
Zuzanna Gajos: Jak wspomina Pan ten okres, co było bezpośrednim bodźcem do zaangażowania
się w działalność RKN-u?
Tadeusz Boruta: Z końcem lat 70-tych związany byłem z „Beczką” – Duszpasterstwem Akademickim
prowadzonym przez krakowskich OO. Dominikanów a także z Ruchem Młoda Polska. Nic więc
dziwnego, że kiedy w roku 80., w reakcji na powstanie NSZZ Solidarność, na terenie Uniwersytetu
Jagiellońskiego studenci utworzyli Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), także my – studenci
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych głównie związani z „Beczką”, wyszliśmy z inicjatywą utworzenia NZS-u na naszej uczelni. Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy podjęli tą ideę. Jeszcze we
wrześniu 1980, przed rozpoczęciem roku akademickiego wraz z grupą przyjaciół utworzyliśmy komitet założycielski i poszliśmy do ówczesnego rektora ASP Mariana Koniecznego z oświadczeniem,
że utworzyliśmy nową organizację studencką będącą zaczynem przemian demokratycznych na
uczelni, w tym samorządności studenckiej, która chce mieć istotny głos we wszystkich sprawach
ASP. Obok mnie inicjatorami powstania NZS ASP byli m.in.: Piotr Białko, Leszek Modelski, Maciek
Zychowicz i bardzo szybko staliśmy się organizacją masową zrzeszającą ponad 60% studentów.
Z.G.: Sądzi Pan, że udało się wam w realny sposób wpłynąć na działania uczelni? Na ile było
to możliwe, jeśli rektorem był działacz PZPR, członek KC prof. Marian Konieczny (twórca m.in.
pomniku Lenina w Nowej Hucie)?
T.B.: Oczywiście nie było nam łatwo, gdyż nie byliśmy anarchistami, lecz serio i odpowiedzialnie
traktowaliśmy dobro uczelni i społeczności akademickiej. Działaliśmy w duchu legalizmu, w ramach
obowiązującego prawa, domagając się twardo respektowania praw obywatelskich i przejrzystości
podejmowanych decyzji. Robiliśmy wszystko by wziąć sprawy we własne ręce i mieć realny wpływ
na działalność uczelni. Byłem wtedy w komisji programowej, w której ustalaliśmy programy nauczania, postulowaliśmy odideologizowanie przedmiotów wykładów, otwarcie się uczelni i elastyczne
traktowanie obowiązującego programu. Udało nam się wywalczyć możliwość swobodnego studiowania na innych wydziałach a także zaliczanie przedmiotów teoretycznych na innej uczelni np.
na UJ-cie lub PAT-cie. Udało nam się wywalczyć w MON przepis zabraniający pobór do odbycia
zasadniczej służby wojskowej absolwentów uczelni artystycznych. Walczyliśmy o prawo do zgromadzeń, swobody wypowiedzi twórczej, poszanowania człowieka, zniesienia cenzury wpisując
się w cały ruch społecznej przemiany zainicjowany przez powstanie „Solidarności”. Z racji tego,
że byliśmy studentami ASP w znacznym stopniu „obsługiwaliśmy plastycznie” zarówno Solidarność
jak i inne uczelnie przy projektowaniu i malowaniu plakatów, transparentów i innych elementów
wymagających ręki grafika czy malarza.
Z.G.: Jakie były wasze działania podczas stanu wojennego?
T.B.: Pomimo sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się, działania nasze znacznie się nasiliły. Nadal wielu
artystów służyło podziemnej „Solidarności” swymi plastycznymi umiejętnościami; projektując
wykonując plakaty, transparenty, znaczki poczty niezależnej i inne okazjonalne gadżety. Niektórzy
stali się drukarzami niezależnej prasy i literatury. Część włączyła się w działalność charytatywną,
dystrybucji darów z Zachodu. Ale najbardziej spektakularnym było organizowanie niezależnego
od oficjalnej polityki kulturalnej komunistycznych władz obiegu kultury, w tym wystaw sztuki
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w niezależnych miejscach, galeriach czy w pracowniach. W różnych ośrodkach, spontanicznie
i oddolnie, organizowano niezliczoną liczbę wystaw, w których (w skali kraju) uczestniczyło ok.
tysiąca artystów. Już z początkiem 1983 roku działalność ta zaczęła być koordynowana w ramach
Ruchu Kultury Niezależnej (RKN) grupującego artystów i krytyków sztuki. Niezależne środowiska
twórcze działały najczęściej pod „parasolem” Kościoła. Wystawy, odczyty, dyskusje czy spektakle
odbywały się we wnętrzach sakralnych np. w krakowskich kościołach: OO. Dominikanów, Pijarów,
w kościele w Mistrzejowicach; w Warszawie: w parafii Miłosierdzia Bożego na ul. Żytniej, w Muzeum
Archidiecezjalnym na Solcu; we Wrocławiu w kościele Św. Krzyża; w Gdańsku u OO. Dominikanów
i w wielu innych miejscach. Ten związek z Kościołem, a przede wszystkim piętno czasu zaowocowały w twórczości wielu, nawet awangardowych artystów, sztuką o cechach martyrologicznych
z licznymi elementami symbolicznymi, zaczerpniętymi z ikonografii chrześcijańskiej, poprzez które
artyści starali się ukazać stan kondycji duchowej społeczeństwa lat 80.
Z.G.: Jakie były pana działania na rzecz RKN-u po skończeniu studiów?
T.B.: Byłem jednym z animatorów Ruchu Kultury Niezależnej. Jestem autorem kilkunastu wystaw
problemowych m. in.: „W stronę osoby” (1985) i „Wszystkie nasze dzienne sprawy” (1987) w krużgankach OO. Dominikanów w Krakowie, „Misterium paschalne” (1986) w krypcie Pijarów i Kościele
św. Trójcy w Warszawie (1987). Prowadziłem galerię na Papieskiej Akademii Teologicznej, a następnie
w przy krakowskim Klubie Inteligencji Katolickiej. Pomagałem innym w organizacji wystaw w całym
kraju. Organizowałem spotkania dyskusyjne i sympozja. Reprezentowałem środowisko krakowskie
w KRN, ale przede wszystkim byłem aktywnym artystą tworzącym sztukę, która była i jest jakoś
istotna i symptomatyczna dla tego okresu polskiej kultury.
Z.G.: Którzy artyści mieli istotny wpływ na pana postawę twórczą w tamtym okresie?
T.B.: Niewątpliwie Stanisław Rodziński i Zbylut Grzywacz, u których studiowałem. W trakcie
studiów świadomie wybrałem ich pracownię. Wśród studentów znana była ich niezależna postawa
i opozycyjne związki. Prof. Rodziński pisywał do ,,Tygodnika Powszechnego’’, ponadto był związany
z Józefem Czapskim i Kulturą Paryską. Natomiast Zbylut Grzywacz za swoją postawę artystyczno-społeczną został internowany. Artyści ci byli niewątpliwie silnie zaangażowani, posiadali przeświadczenie
o powinności artysty wobec społeczeństwa. Ich sztuka była autentyczna, wynikała zarówno z postrzegania i emocji, jak i z intelektu, i świadomości społeczno-egzystencjalnych uwarunkowań kultury. Nie żyliśmy na czubku szklanej góry, aby patrzeć na rzeczywistość obojętnie. Także pozostali
„Wprost-owcy” i znacznie młodsi od nich Grzegorz Bednarski i Aldona Mickiewicz w istotnym stopniu
oddziaływali na moją twórczość. To środowisko łączyło przeświadczenie zarówno o pustce i intelektualnym bełkocie awangardy, jak i nudzie, i nieistotności koloryzmu. Jednocześnie oferowali powrót
do człowieka w jego realności zarówno dnia codziennego jak i wieków kulturowej tożsamości.
Chciałbym wspomnieć jeszcze o istotnym dla mnie spotkaniu z księdzem Józefem Tischnerem,
profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej, którego wykłady w ogromnym stopniu ugruntowały
moją postawę nie tylko intelektualno-egzystencjalną ale także artystyczną.
Z.G.: Chciałabym zapytać, w jakim stopniu zmieniała się pańska sztuka od lat 80. do dziś?
T.B.: Poza naturalnym rozwojem, dojrzewaniem twórczości, pojawianiem się nowych motywów,
tak naprawdę nie zdawałem sobie sprawy z jakichkolwiek zmian aż do momentu, w którym wraz
z Grzegorzem Bednarskim zorganizowaliśmy wspólną wystawę w krakowskim Pałacu Sztuki w 1997
roku. Byłem zaskoczony oglądając swoje własne prace z różnych okresów twórczości. Wczesne
z czasów PRL-u w zestawieniu z ostatnimi sprawiały wrażenie „popiołem przysypanych”. Najbardziej
spopielone były te z okresu stanu wojennego. Z czasem kolory stawały się coraz bardziej nasycone,
wyrugowałem zupełnie umbry i błękity, które kiedyś dominowały w mojej palecie. Tak więc, nieświadomie, w wyniku czasu zmieniło się moje widzenie i odczuwanie otaczającego świata.
Z.G.: Ulubione wątki malarskie…
T.B.: Oczywiście te związane z ikonografią chrześcijaństwa, w które wpisana jest postać ludzka. Są
to motywy: Piety, Apokalipsy, walki aniołów i upadku, Architectusa mundi, Niewiernego Tomasza,
Edenu, i św. Franciszka… Początkowo kompozycje malarskie składały się z jednej lub dwu postaci na tle wyciszonego pejzażu lub prostych elementów architektury, przeważnie z horyzontem
w tle. Z czasem postaci było więcej i pojawiły się obok aktu nowe elementy np. motyw szaty, który
towarzyszy mi do dziś.
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Z.G.: Co sprawia, że motyw ten jest tak ważny w pana twórczości?
T.B.: Szata wyraża ideę przemiany. Obrazy z jej motywem wpisują się w okres transformacji
ustrojowych w Polsce. Zrzucanie czerwonej szaty, motyw wielu moich prac, w sposób wymowny
symbolizuje uwolnienie się z jarzma komuny. („Z szat obnażony” Muzeum Narodowe we Wrocławiu). Szata jest naszym językiem, manifestuje naszą przynależność do różnych kultur, symbolizuje
funkcje społeczne (ksiądz, urzędnik, policjant), wyraża nastroje, mówi o seksualności, manifestuje
wewnętrzną tożsamość. Chcemy zmian, zrzucamy stare i otwieramy się na nowe. Możliwość ta jest
podstawowym elementem wolności, a zarazem uzależnieniem od konwencji wynikłych z dialogu
kulturowego. Poprzez zderzenie aktu z szatą próbuję w swoim malarstwie wyrazić fundamentalną
prawdę o konstytuowaniu się tożsamości człowieka, potencjalności wolnego aktu kreacji i ściągających w dół uwarunkowaniach egzystencjalnych.
Z.G.: Czy kiedykolwiek spotkał się Pan z przejawami niechęci wobec swojej twórczości?
T.B.: Niejednokrotnie zarzucano mi prowokacyjność i seksualizację religii, niektórzy dopatrywali się
nawet elementów satanistycznych w moich obrazach. Drażnił ekshibicjonizm, epatowanie własnym
ciałem, narcyzm. Wystawiając przy kościele miałem kontakt z różnorakim odbiorcą, często nie
przygotowanym, stąd niekiedy zdejmowane były moje obrazy jako nieprzyzwoite lub zamykano
galerię. Środowisko liberalno-awangardowe drażniła akademicka forma i religijne treści w mojej
twórczości, a komunistyczne władze polityczny odbiór niektórych prac; stąd niektóre interwencje
ubeków, niszczenie i kradzieże obrazów.
Z.G.: Miejsce sztuki dziś.
T.B.: Niestety w dzisiejszych czasach nasilającym się zjawiskiem jest komercjalizacja sztuki. Działania
marketingowe powodują, że postrzegamy ją w kategoriach kupić – sprzedać. Idea sztuki i piękna
zostaje wyparta przez pytanie – ile na tym można zarobić? Odzieramy się tym samym z istotnego
wymiaru człowieczeństwa – umiejętności do bezinteresownego aktu estetycznego podziwu. Cóż
nam pozostanie, jeśli: przestaniemy fascynować się pięknem dla samego piękna, tworzeniem dla
samego aktu kreacji, przestaniemy wyrażać emocje poprzez formę plastyczną czy muzyczną,
której jakość staje się imperatywem procesu tworzenia? Rzeczywistość twórczości musi wynikać
z autentycznego doświadczenia duchowego. Naiwnie wierzę, że sztuka jest, była i będzie wymiarem
wolności. Możemy być w niej sobą, wzbogacać siebie, kształtować swoją osobowość artystyczną.
Musimy pamiętać, że nie istnieje ona poza dialogicznym spotkaniem z drugim człowiekiem. Jeśli
jest autentyczna zawsze znajdzie swojego odbiorcę.

Zuzanna Gajos

Notka biograficzna
Prof. Tadeusz Boruta (1957) urodził się w Krakowie. W latach 1979–1983 studiował na
Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni malarstwa prof.
Stanisława Rodzińskiego, oraz w pracowni rysunku prof. Zbyluta Grzywacza. W latach
1980–1983 studiował także filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej. Uprawia
malarstwo, rysunek i teorię sztuki. Prezentował obrazy na kilkudziesięciu wystawach
indywidualnych i ponad 177 zbiorowych. Wykładał m.in. w krakowskiej ASP, Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, od 2004 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim. Autor 3
książek i licznych tekstów o sztuce w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Res Publice
Nowej”, „Życiu Duchowym”.
W latach 80. organizator wystaw Ruchu Kultury Niezależnej.
W latach 1990–1992 członek Rady Plastyki przy Ministrze Kultury i Sztuki. Laureat
licznych nagród.

Autorka, absolwentka Katedry Wychowania Plastycznego Wydziału Nauczycielskiego
Politechniki Radomskiej. Obecnie doktorantka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie.
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WOJDAŁA-MARKOWSKA
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Zasada porządku, a zapis emocji
w twórczości Romy Hałat
i moich własnych doświadczeniach artystycznych

ani prof. Roma Hałat w latach 80., latach moich studiów w PWSSP w Łodzi, prowadziła Pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Grafiki, a w latach 90. na Wydziale Wychowania
Artystycznego.
Chociaż nie poznałam jej wówczas osobiście, w mojej pamięci przetrwało wspomnienie z tamtych
lat. Rynek Bałucki, kramy z owocami i warzywami, obok targ staroci… i drobna, szczupła sylwetka,
ciemna, długa suknia, czarne włosy, twarz o wyrazistym, mądrym spojrzeniu. W rękach wielka, papierowa torba, wystający por, czerwone jabłka. Obok mąż. Niezwykła harmonia. Równie interesujące
wydały mi się jej obrazy z cyklu Pejzaże, które niedługo później zobaczyłam na wystawie artystów
środowiska łódzkiego. Kompozycje namalowane akrylami na płótnie zbudowane zostały z drobnych,
białych plamek na czarnych tłach. Niektóre z nich rozproszone na pojedyncze kropki, inne w większych
skupieniach. Ich wzajemne relacje budowały nowe wartości: przenikania, zlewania w większe plamy,
a wyostrzenie konturów potęgowało poprzez kontrast wrażenie dynamiki. Wszystkie plamki układały
się w poziome lub lekko ukośne pasy. Obrazy te, być może przez użycie monochromatycznych barw,
były dla mnie wówczas zbyt graficzne. Wyglądały jak setki lustrzanych zajączków puszczonych równocześnie na ocienioną ścianę, albo jak słońce odbijające się w płynących wodach rzeki, czy efekt
patrzenia na słońce przez liście drzewa, a może jak gwiazdy galaktyki w przestrzeni. Nie miałam
wątpliwości, że źródłem ich powstania jest natura, struktury spotykane w przyrodzie: światło i cień.
Środki wyrazu stosowane przez autorkę nie były ekspresyjne w sensie sposobu nakładania farby, lecz
poprzez budowanie traktów z zagęszczonych i rozrzedzonych plamek bieli na ciemnych podłożach;
dzięki temu uzyskiwała wrażenie spójnej, dynamicznej, ruchliwej materii. Sama autorka o tych pracach
mówi: „Prace zatytułowane Pejzaże, a także inne z lat 70. np.: II, III, VII wiążą się z pewną tajemnicą
tworzenia – nie jestem ich w stanie
dokładnie wyliczyć i określić”.
Dominującą barwą owych prac
jest specjalny rodzaj czerni. Jest to
barwa, która powstała z połączenia
wielu różnych barw (np. cynobru,
kobaltu, ultramaryny, brązów)
przez co jej odcienie stały się głębsze i nabrały temperatury.
Janina Ładnowska określa to
następująco: „czerń złożona z wielu
kolorów dowodzi nie tylko sprawności technologicznej autorki, lecz
ma znaczenie gestu artystycznego
– budowania bytów z cząsteczek,
konsekwencji w dochodzeniu do
prawdy. Czerń ma więc dla Romy
Hałat szczególne znaczenie. Jak
i biel, jest syntezą kolorów. Jest kolorem nie z wyboru, lecz z musu wewnętrznego. Ujawnienie tej skłonności (także w ubiorze) jest działaniem
jakby magicznym. Powtarzalność
czarnych kręgów była/jest dla auRoma Hałat, Bez tytułu I, 1985
torki mantrą”.
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W katalogu wydanym w 2004 roku z wystawy w Galerii Kunen w Dolmen, w Niemczech możemy
przeczytać m.in.: „Roma Hałat prezentowała swoje prace na 23 wystawach indywidualnych w Polsce
i za granicą. Uczestniczyła w ponad 130 wystawach ogólnopolskich, międzynarodowych sztuki polskiej za granicą, w konkursach, aukcjach i targach sztuki. W 1999 roku otrzymała Indywidualną Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne. Jej prace znajdują się
w zbiorach muzealnych i prywatnych, w Polsce i za granicą”.
Te suche informacje miałam możliwość poszerzyć dzięki przeczytanym recenzjom i bezpośredniej rozmowie z Romą Hałat. Powiedziała wtedy m.in.: „Dzieło sztuki jest dla mnie zawsze
wyrazem czasu, w którym artysta żyje i tworzy. Jest formowane z przeczuciem dalszej perspektywy
istnienia, jednocześnie jest zaznaczeniem swojej obecności, wpisywaniem własnego śladu w ciąg
historycznego istnienia sztuki.”
Studia ukończyła na początku lat 60. Była uczennicą, potem została asystentką w Pracowni Malarstwa prof. Stefana Wegnera. „Prof. Wegner pomagał przerzucać kładkę pomiędzy swobodą sztuki
abstrakcyjnej, a myśleniem unistycznym. Uczył jak utrwalić aktualność mając poczucie przeszłości.
Wpoił, że sztuka ma możliwość być jednocześnie wypowiedzią osobistą i uniwersalną”.
W latach 60. po ukończeniu uczelni Roma Hałat malowała barwne kompozycje abstrakcyjne,
ale tak komentuje tamten pierwszy etap samodzielnej twórczości: czułam, że to co robię nie wyraża
mnie w pełni. Ciągle poszukiwała własnego, niezależnego sposobu wypowiedzi. W 1969 roku wraz
z mężem Aleksandrem i kolegami: Ryszardem Hungerem, Andrzejem Joczem, Andrzejem Nawrotem, Henrykiem Strumiłło zorganizowała łódzką grupę „Konkret”. Tony Godfrey w Conceptual Art.
London z 1998 roku pisał o dominacji sztuki konceptualnej lat 70. „(…) według skrajnych krytyków
i artystów tego czasu nie kształt, kolor, materiał, lecz dematerializacja dzieła sztuki byłaby owej
sztuki jedynym nośnikiem”. Właśnie w tym, niekorzystnym dla tradycyjnego malarstwa czasie Roma
Hałat zaczęła malować obrazy, ogromne. Powstawały w galerii, na oczach wszystkich. Były tak
pokaźnych rozmiarów, że podobrazia musiały być montowane w galerii i pozostać w niej – a więc
na zawsze zostawały związane z miejscem, gdzie powstały. Autorka na starannie przygotowane
podłoża płócienne, z nałożonym tradycyjnie podkładem w czarnym, granatowym, białym kolorze,
nanosiła wzory ze zwykłych wałków malarzy pokojowych. Pozostające ślady ujawniały najczęściej
ornamenty łuskowe, kwiatowe, roślinne. Obrazy Romy Hałat z tego okresu nawiązują do twórczości
malarzy francuskich lat 60., którzy swoje obrazy sprowadzali do struktur o minimalnych, rytmicznych
powtórzeniach. Buren malował linie wertykalne. Parmentier – linie horyzontalne. Mosset – pojedyncze kółko. Toroni – dotykał pędzlem obraz co 30 cm. Nie nadawali swoim pracom walorów
estetycznych, wręcz przeciwnie, starali się ujawnić pospolitość, surowość, prostotę tych działań.
Być może te doświadczenia spowodowały, że Roma Hałat napisała, kończąc epizod obrazów
malowanych wałkami: „Refleksje, które zrodziła ta koncepcja, nie zmieniły mojej filozofii i wiary
w malarstwo prawdziwe i osobiste”. Wtedy dostrzegła możliwość inspiracji przyrodą, a przede
wszystkim małym, drobnym, zeschniętym, przedziurawionym, pozbawionym żywej tkanki liściem.
Jego biologiczna forma oglądana pod światło, w cieniu, na kontrastowym tle, w zmieniającej się za
nim przestrzeni wyglądała jak fragment krajobrazu, rozgwieżdżone niebo, czy abstrakcyjny kształt.
Cytuję Janinę Ładnowską: „Była to natura obserwowana od wczesnego dzieciństwa, struktura suchych
gałęzi, liście pozbawione tkanki utrzymujące formę przez system unerwienia, przypadkowe siatki
roślinne, układy kostne zwierząt, liście poruszane wiatrem na drzewie, liście przesypywane wiatrem
na ulicy, kamienie oglądane na plażach, plamy światła widziane gdzie bądź. Miliony widoków,
obserwacji, które nie były świadomymi obserwacjami, widokami, które chłonęła, nim zdała sobie
sprawę, że je chłonie – tak poznaje świat każdy, lecz nie każdy wyciąga wnioski z tego, co widzi”.
Te inspiracje naturą, obserwowanie rozmaitych struktur dały początek pracom z cyklu Pejzaże,
które widziałam w latach 80. podczas studiowania w Łodzi i o których pisałam wcześniej.
Roma Hałat zaczęła szukać – jak się wyraziła – „Formy plastycznej, która pokazałaby światło
i cień w sposób bardziej osobisty, mający związek z autentycznym zapisem, ponieważ sposób
rejestrowania swych obserwacji i emocji mówi o osobowości twórcy”.
Proces twórczy na poszczególnych etapach, czy efekt końcowy, jest często zaskoczeniem dla
samych artystów. Ten wynik, różny od pierwotnych wyobrażeń, ujawnia pewne cechy charakteru
– „tajemnice”, a nie uświadomione działanie może być impulsem do bardzo wielu następnych.
O cyklu rysunków wykonanych pod wpływem muzyki, a najbardziej pod wpływem III Symfonii Lutosławskiego, Roma Hałat powiedziała, że nie są ilustracją muzyki, ale powstały podczas jej
słuchania. Utwory muzyczne odkrywała jako wielopłaszczyznowe struktury dźwięków. Te i inne
inspiracje znalazły swój wyraz w konstrukcjach triad. Triady, to system trzech nakładających się na
siebie warstw papieru. Stały się dla artystki odkryciem nowych możliwości i uświadomieniem sobie
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i innym, że ważne jest to, co ukryte. Sama autorka mówi o Triadzie: „Składa się z trzech stron, warstw
ułożonych jedna na drugiej. Jest początek, środek i koniec. Tworzy się Triada. Wycinane rytmy to
otwarcie, poprzez które ujawniają się fragmenty drugiej i trzeciej strony. Przypadek decyduje o tym,
co nam się objawi. Warstwy wewnętrzne Triad są zawsze ukryte. Są tajemnicą, jak u człowieka”.
Janusz K. Głowacki rozważa: „Triada rozumiana jako mistyczna jedność funkcjonuje w naszej
kulturze niemal od jej zarania. Liczba trzy była zawsze liczbą tajemną i magiczną. W chrześcijaństwie Trójca Święta wyraża mistyczną współistotność Boga(…) Zapewne z tej tradycji wywodzi Jose
Ortega y Gasset swoje sformułowania o troistej naturze człowieka, w której to żywotność, dusza
i duch tworzą jedność świadomości”.
W naszej rozmowie Roma Hałat określiła pierwszą warstwę jako „fasadową”, czyli wierzchnią,
na której tworzy „atmosferę kolorystyczną”. Kolejna warstwa to druga strona brystolowego podłoża
pokryta rysunkiem „spontanicznym albo automatycznym”. Ta spodnia strona powstała przy użyciu
linii, kresek, różnych znaków. Tam również pojawia się kolor zarówno w tłach, jak i zapisach. Warstwę
tę artystka ujawnia wycinając w niezwykle precyzyjny sposób małymi, kosmetycznymi nożyczkami
owalne otworki, nie rozcinając ich do końca, a zostawiając umocowanie z jednej strony – jakby
mały zawias. Odchylające się w tym samym kierunku klapki pokazują ów „automatyczny” rysunek
spodniej strony podłoża. Trzecią warstwę Triad możemy zobaczyć tylko w niektórych miejscach
jako spód, rysunek wykonany na osobnym podłożu, który widać przez otwarte okienka.
Wierzchnia warstwa, to najczęściej czarne tła pokryte poziomą liniaturą, rytmicznymi zapisami
liter rozmieszczonych pojedynczo lub zgrupowanych w wyrazy. Tworzy w ten sposób rodzaj pamiętnika, który nie jest zapisem tradycyjnym, dosłownym. Zawiera ukryte informacje o tym, co autorka
wówczas robiła: elementy prozy, poezji, muzyki, związki z tradycją. Zapisywane od prawej strony do
lewej, gdyż autorka chętniej posługuje się lewą ręką. Potrafi również pisać wspak, czyli odwracając
litery i wówczas elementy tekstu czasem stają się możliwe do odczytania w lustrze. „…dukt pisma
bywa zmącony, zagmatwany, tworzy węzły, labirynty, słowem – jest zaszyfrowany”.
Struktura, która tworzy się z pisma leworęcznego nie ma dla artystki znaczenia w sensie tradycyjnego przekazu wiadomości, ale jest ważna jako organiczna, logiczna całość zanotowana
z ruchu ręki. Ciągi liter i znaków zostały namalowane nasyconymi barwami i zabarwionymi bielami,
pozostając w kontraście do ciemnych teł.
Otwory wycinane w początkowych pracach Triada pt. Pierwszy z 1985 roku, są większe, nie
wypełniają całej powierzchni dzieła, a klapki wycięte do końca nie uchylają się lecz przylegają
płasko, przyklejone do „fasadowej” warstwy. Nie odsłaniają całych, a jedynie fragmenty okienek.
W triadach O niebieskich migdałach czy Wszystkowidzący czas z 1987 roku artystka buduje kompozycje centralne na kwadratowych podłożach.
W kolejnych pracach np. List z grudnia 1987 roku wycięte otworki są już mniej zróżnicowane w kształcie i wielkości, układają się w poziome lub lekko odchodzące w ukos szeregi o różnym zagęszczeniu.
W Triadach Medytacje listopadowe I, II, III, IV z 1988 roku wokół prac, a także przez środek
prostokątnych podłoży przechodzą pionowe linie z dominującym czarnym kolorem tła. „Frontowe”
warstwy tych Triad zostały w niewielkim stopniu zarysowane liniami i znakami. Wykrojone owale
i ich odchylone krążki pokrywają dwa pionowe prostokąty. Kompozycje te wyglądają jak negatywy
otwartych książek czy zapisanych kartek zeszytów, albo jak dywany utkane ze świateł nocą czy
gwiaździste niebo widziane przez ograniczone ramami okno.
Inne Triady z 1988 roku – Dedykacja dla Agaty, Rzeczy na niebie i ziemi, Nostalgia ze światłem
I, II, III, IV, Afirmacja, odkrywają bogactwo rozwiązań kompozycyjnych. Nacięte otworki różnych
wielkości układają się w opozycyjnych kierunkach, nakładają na siebie. Powierzchnie pokryte nimi
tworzą nowe organiczno-geometryczne kształty.
Kolejne – to prace z lat 90.: cykl Triady El Castillo c.d. czy Zaplątane pismo.
Janusz K. Głowacki napisał: „Przed kilkoma laty Roma Hałat natknęła się na opracowanie naukowe rytów i śladów pozostawionych przez człowieka z górnego paleolitu w jaskini El Castillo,
w pobliżu Santander, w Hiszpanii. Są tam szczególnie liczne ciągi punktów i kwadratowych znaków
oraz tysiące odbić ludzkich dłoni. Skojarzenie z jej własnymi pracami z cyklu Triady nasunęło się
błyskawicznie i od 1989 roku prace noszą tytuł „El Castillo c.d.”. (…) Triady są dalszym ciągiem
hiszpańskiego El Castillo, współczesnym ciągiem dalszym, odzwierciedlającym drogę, jaką przebył
człowiek od paleolitu do współczesności.
Tak jak ryty i ślady w anektowanych jaskiniach swą chaotycznością i przypadkowością stanowiły wyraz ludzkich dążeń, potrzeb, wrażeń, wreszcie prostej potrzeby utrwalenia siebie w tamtej
epoce, tak Triady „El Castillo c.d.” Romy Hałat w swej wielopoziomowej złożoności, a jednocześnie
logicznej harmonii mogą być wyrazem współczesnego świata. Wszystko zależy od nas, od naszych
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pytań, pytań które mamy w sobie
i które stawiamy sztuce”.
Wierzchnie warstwy zbudowane
zostały z precyzyjnie wyciętych,
niemal jednakowej wielkości otworków ułożonych w poziome
szeregi o takim samym zagęszczeniu. Na maleńkich odchylonych
okiennicach, w jednych pracach
czerwonych, w innych błękitnych,
fioletowych, szarych, ujawnia się
delikatny, koronkowy rysunek spodniej strony. W niektórych pracach
z lat 90. Roma Hałat zostawia pewne
obszary wierzchniej warstwy nie
naruszając ich spokoju wycięciami.
Pojawiają się w ten sposób miejsca
silniej działające swym nasyconym
czarnym tłem z wykorzystanym na
nich rysunkiem zewnętrznym.
Świetlistą trzecią warstwę tworzy
rysunek wykonany na osobnym arkuszu białego lub barwnego papieru,
Roma Hałat, Wszystkowiedzący czas, 1987
którą widzimy przez wycięte krążki.
Janusz K. Głowacki: „(…) te rytmicznie uszeregowane otwory to studnie światła, przez które widzimy
wewnętrzne rysunki, wewnętrzne pokłady Triad (…) Studnie światła, to szczególnie piękna metafora,
którą pozwalam sobie używać w kontekście Triad, gdyż znakomicie oddaje ona sens pracy Romy
Hałat. Zawiera kierunek wejścia w głąb, nie w mrok i nicość ale w światło (…)”.
Rysunki przedstawiają delikatne obrysy dłoni, ich zwielokrotnione ślady. Artystce nie chodziło
o odbicie czy odcisk dłoni, lecz o zanotowanie poruszenia palców, delikatnego drżenia lub dynamicznego ruchu. Rysunki te zawierają w sobie rytmy powtórzeń zarejestrowane w sposób ulotny.
Ślady pióra są kruchymi, lekko prowadzonymi, organicznymi, czasem przerywanymi liniami. „Nie ma
w nich kreski ani formy, która nie byłaby śladem cienia ręki. Obrys wnosi więcej osobistego ciepła,
niż fotografia, którą dla tych celów, mogłaby się posłużyć, twierdzi autorka. Ręka lewa – ręka prawa,
każda ma swoją mitologię, swoją symbolikę. Roma Hałat woli lewą – umie się nią posługiwać lepiej
niż prawą. Lewa jest więc jej ręką natury, prawa ręką kultury i ćwiczeń”.
Janina Ładnowska we wstępie do katalogu wystawy w BWA w Łodzi w 1989 roku zwraca uwagę na występowanie w Triadach jeszcze jednego elementu – rytmu budowanego z realnych cieni
rzucanych przez same odchylające się krążki.
Triady sumują całe dotychczasowe doświadczenia artystyczne Romy Hałat. „Wielowątkowość
myśli i działań autorki Triad, różnorodność efektów plastycznych (linia, plama, kolor, światło i półcień,
przestrzeń) stanowią o niezwykłej strukturze tych prac”.
Odwiedzając prof. Romę Hałat miałam możliwość obejrzenia prac nie tylko zreprodukowanych
w katalogach, czy za szybami na wystawie, ale też w bezpośrednim kontakcie, niektórych ledwo
zaczętych czy niedokończonych.
To wszystko pomogło mi zrozumieć istotę, docenić autentyczność jej pracy. Prezentowała subtelne rysunki zbudowane z barwnych znaków z cyklu Przenikanie czasu, wykonane na japońskich
bibułach. Składane i nakładane na siebie dawały rodzaj analogicznych przenikań poszczególnych
warstw. Widziałam jak precyzyjnie wycina rzędy krążków, czy w jaki sposób jest przechowywany
ten pierwszy, wyschnięty listek. W rozmowie mówiła o „skomplikowanej materii filozoficznej” swoich
przedstawień, emocjach, inspiracjach, tropach zapisów. Opowiadała, jak z wycięć buduje rytmy
określone przez nią jako „pomyślne”, np. zbudowane z ciągów liczb nieparzystych, czy ciągów
podobnych paciorkom różańca, koralikom w Islamie, powtarzalnym ornamentom dekoracyjnym.
W sferze duchowej inspirujące jest dla niej powtarzanie jednakowych słów modlitw, zaklęć, rytmów
zawartych w liturgii. „Równolegle do wszelkich działań Roma Hałat uprawia białą magię, rysuje
na przywołanie dobra, na wydobycie i odpędzenie zła, na radość i powodzenie bliskich, dalekich
i swoje. Właściwie cały czas powstają rysunki spontaniczne. Na ile są kontrolowane wieloletnim
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doświadczeniem artysty, na ile ujawnieniem ukrytego ja, na ile syntezą świadomości, podświadomości? Na pewno są sposobem życia, codziennie pisanym pamiętnikiem”.
Sama artystka zwróciła uwagę, że w jej i tego typu procesach twórczych jest dużo pracy „mechanicznej”, której efekt końcowy ujawnia się po zakończeniu wszystkich kolejnych faz pracy. Powiedziała: „Czas pracy mechanicznej jest dla mnie czasem refleksji, innego myślenia, które trudno
mi zwerbalizować, ale jest on niezwykle potrzebny jako okres snucia rozmyślań, medytacji, oczyszczenia”. Powiedziała także, że ważny jest w życiu także inny rodzaj pamięci, jakim jest zapominanie,
bowiem zapamiętywanie czy zapisywanie swych myśli bywa często źródłem rozczarowań.
O swoich pracach artystka powiedziała też zdanie bardzo mi bliskie: „Moje prace w autentyczny
sposób wyrażają emocje, a równocześnie obserwując życie na ziemi i zjawiska przyrody na niebie, staram się nadać im cechy uporządkowania i jedności, otaczającej nas natury, której jesteśmy cząstką”.
Chcąc podsumować rozważania o twórczości Romy Hałat przytoczę słowa jej ulubionego filozofa
Jose Ortegi y Gasseta: „Pojęcie być oznacza, że jedna rzecz znajduje się pomiędzy innymi. Wszystkie one
istnieją wspierając się jedna na drugiej, składając się wspólnie na olbrzymią budowlę wszechświata. Podmiot jest niczym innym, jak jedną z wielu rzeczy zlewających się razem w olbrzymie morze bytu”.
Kierując się tymi założeniami można powiedzieć, że każda praca Romy Hałat należy do zbioru,
w którym obowiązują te same zasady lub, że poszczególne prace są spójnymi komórkami, cząstkami
jej własnego kosmosu.
W moich poszukiwaniach artystycznych – trochę w podobny sposób jak u Pani prof. Romy Hałat
– emocjonalność w działaniu i poszukiwanie osobistych rozwiązań łączy się z poczuciem wewnętrznej
konieczności porządkowania. Taka potrzeba tkwiła we mnie od dawna, choć może nie była tak widoczna, jak w ostatnich pracach. Moje pierwsze fascynacje i inspiracje dotyczyły nierównych powierzchni
piaskowców, wapieni i innych skał. Dostrzegałam także „barwny urok” takich naturalnych powierzchni.
W przenikających się subtelnych odcieniach bieli, szarości, ugrów widziałam plamy akwareli rozpływające
się i nakładające wzajemnie na siebie. Zaczęłam sama preparować podłoża z różnych gatunków papierów
łączonych klajstrami czy wikolami, ponieważ porowatość papierów do farb akwarelowych wydawała mi
się zbyt staranna i jednostajna. Przypuszczam, że najistotniejsze dla mnie stało się właśnie budowanie
poprzez nawarstwianie i odrywanie takich strukturalnych podłoży.
Postrzegałam piękną brzydotę starych, odrapanych tynków miejskich kamienic czy przypadkowe nierówności chodników. Czasem owe wyszczerbienia płyt chodnikowych i krawężników
przez swoją przypadkowość przybierały niezwykle interesujące kształty, które zamknięte ramką
mogłyby stać się gotowymi kompozycjami malarskimi. Takich fragmentów: skał, murów, tynków,
bloków betonowych, słupów ulicznych, belek konstrukcyjnych, desek, różnej wielkości kamieni
i głazów zauważałam bardzo dużo. Przeczuwałam jednocześnie, że stanowić one mogą konstrukcję
czy strukturę, na której, jak na osnowie tkaniny, mogłam kontynuować dalsze działania malarskie.
Ich początków upatruję w fascynacji egzotyczną urodą dawnych i dalekich kultur. Szczególnie
w zaskakująco śmiałych lub niezwykle dyskretnych, najczęściej trafnych, zestawieniach barw, a także
w bogactwie motywów dekoracyjnych. Owe ornamenty zestawione ze sobą w różnych wielkościach,
proporcjach, układach dawały niewyczerpane możliwości kompozycyjne. Moje wcześniejsze prace
ujawniają większą swobodę w sposobie malowania poprzez zestawianie ze sobą plam barwnych
o intensywnych nasyceniach i kontrastach, a także używanie dość dużych – proporcjonalnie do
wymiarów teł – elementów rysunkowo-graficznych. Dostrzegam pewne związki pomiędzy wielkością podobrazia, a sposobem rozwiązywania kompozycji pracy na tym podobraziu powstającej.
W latach 90. pracowałam na mniejszych podłożach papierowo-tekturowych, maksymalnie wykorzystując wielkość 100 x 70. Takie podłoża postrzegałam jako bardziej mobilne, a ze względu na swoją
chłonność, gotowe na różnorodność działań, eksperymentów i zmian. Nakładałam na siebie różne
warstwy papierów, farby temperowe, monotypię olejną, kolaże z fragmentów innych prac, wcierałam
pastele olejne czy miękkie ołówki. Działając w ten sposób odkrywałam dużo możliwości zarówno
technologicznych, jak i kreacyjnych. Najczęściej jednak powoli stygła moja emocjonalność. Budziło
się przeświadczenie o konieczności uporządkowania całości, zespolenia elementów. W ostatnich
latach zaczęłam budować końcowe warstwy z ciągów rytmicznych powtórzeń motywów.
W inspiracjach nie myślałam o rytmiczności zjawisk przyrody, które wydają mi się bardzo ulotne
i zbyt rozłożone w czasie, a raczej o fakturach i strukturach z otaczającego nas świata: korze drzew,
dywanikach nierówno rosnącej trawy, polach, poletkach, orankach, kaktusach. Zajmowały moją
uwagę także powtórzenia elementów konstrukcji architektury: rytmy otworów okiennych, rzędy
starych cegieł różniące się odcieniem, wielkością, zużyciem, krzywe dróżki spoin zapraw murarskich,
łuki sklepień, płoty z desek, częściowo zniszczone, druciane siatki ogrodzeniowe.
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Te obserwacje otaczającej rzeczywistości, w której zmieniająca się przestrzeń i światło odgrywają
również dużą rolę, przekładam w malarstwo, budując własne, przenikające się struktury.
Podczas pracy, szczególnie na etapie działań mechanicznych, które polegają na zapełnianiu płótna powtarzalnymi, rytmicznymi elementami, z których buduję ciągi zapisów, pomaga mi słuchanie
ciszy. Czasem zmąconej dalekim szczekaniem psa, trzaśnięciem drzwi, dźwiękami rozmów, uderzeniami kropel deszczu, szumem wiatru. Słuchanie muzyki podczas malowania jest dla mnie zbyt
męczące. Ulubionym wykonawcom poświęcam osobny czas, słuchanie jest dla mnie czynnością.
Kiedyś, podczas tkania gobelinów, lubiłam odtwarzać prozę z kaset magnetofonowych. Wyrazy
układane w zdania, a zdania w ciągi zdarzeń i znaczeń doskonale korespondowały z mozolnym
przeplataniem przędz, wątków, układanych między sznurkami osnowy.
Od pewnego czasu odkryłam ciszę jako możliwość kontemplacji i zamyślenia, które towarzyszy
etapowi pracy mechanicznej na płótnach.
Odczuwam łączność pomiędzy pracami Romy Hałat i moimi własnymi rozwiązaniami, ale twórczość Romy Hałat nie jest dla mnie bardziej inspirująca niż dzieło wielu innych artystów. Niejednokrotnie ożywczy impuls wysyła do mnie obraz, rysunek czy obiekt, którego nie podejrzewałabym
o takie możliwości, o taką siłę oddziaływania na moją wyobraźnię. Często jest to malarstwo sprzed
wieków, dawna architektura, sztuka prehistoryczna.
Dlatego z tym większą ciekawością przyglądałam się twórczości Romy Hałat, inspiracjom i procesowi tworzenia dzieła, szukając zbieżności i różnic pomiędzy nami. Mówiąc najogólniej – prof.
Roma Hałat i ja studiowałyśmy w tej samej uczelni, choć w innym czasie. 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
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.
Anna Wojdała-Markowska
W tekście wykorzystałam fragmenty rozmowy z prof. Romą Hałat przeprowadzonej w dniu 13 maja 2004 roku w
Łodzi. Ilustracje pochodzą z katalogu Triady – malarstwo, rysunek; BWA Łódź, IV 1989 wydanego przez Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, Salon Sztuki Współczesnej Łódź, Kwiecień 1989. Zdjęcia: Wiesław Maciejewski.
Bibliografia:
de Morant Henry, Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności; Arkady, Warszawa, 1983
Rzepińska Maria, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego; Wydawnictwo Literackie, Kraków,
1983
Katalogi wystaw:
Roma Hałat, Triady, Galeria ’86, Łódź, XI 1983
Roma Hałat, Triady – malarstwo, rysunek; BWA Łódź, IV 1989
Roma Hałat, Malarstwo, rysunek; Galeria ’86, Amcor Rentsch Galeria, Łódź, 2001
Geometrisch Konkret VII; Roma Hałat, Zdzisław Olejniczak, Aleksander Olszewski, Jarosław Zduniewski;
Produzenten Galerie Kunen, Dolmen, Niemcy, III–IV 2004
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Tamara
KSIĄŻEK

Czytanie obrazu

M

alarstwo jest takim szczególnym obszarem, w którym dokonuje się filtrowanie nieustannie
przepływających obrazów tworzących struktury rzeczywistości, osiągnięć na polu sztuki
w innych, także historycznych okresach i różnych obszarach kultury.
Niniejszą wypowiedź poświęconą twórczości Anny Wojdały-Markowskiej chciałabym odnieść
do niektórych konstatacji artystki zawartych w tekście poświęconym twórczości Romy Hałat. Obserwacje w nim zawarte wskazują nam pewien trop interpretacyjny możliwy do wykorzystania
przy analizie jej własnej wypowiedzi artystycznej. Tekst ten wskazuje także na inspiracje, które dla
obu artystek płynęły ze strony podtrzymywanej na łódzkiej uczelni tradycji awangardy i jej przedstawicieli: Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Karola Hillera a nieco później Antoniego
Starczewskiego, Stefana Krygiera, Stanisława Fijałkowskiego i innych.
Wychodząc ze wspólnego pnia artystycznej tradycji i otaczającej rzeczywistości Anna WojdałaMarkowska stworzyła przecież dzieło osobne, zwarte i jednorodne. Stworzyła wspólną dla różnych
realizacji ideę artystyczną i założenia formalne bliskie jej zainteresowaniom symbolami, znakami
i pismem różnych kultur pozaeuropejskich, obserwacjom rzeczywistości, której elementarne formy
kolekcjonuje, a potem zapisuje w nieokreślonej przestrzeni obrazów i tkanin.

Anna Wojdała-Markowska, Motywy afrykańskie I, technika własna, 2009, 100x120 cm
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O twórczości Anny Wojdały-Markowskiej pisało wielu autorów,
także przy okazji nie tak dawnego
przewodu habilitacyjnego i ostatniej
wystawy prac w styczniu br.
W swojej wypowiedzi chciałabym spojrzeć na twórczość artystki
jakby z lotu ptaka w nadziei, iż takie
spojrzenie pozwoli mi na dostrzeżenie pewnych ogólnych jej cech.
Założenia jakie przyjęła dla swojej twórczości nie są wyłącznie
intelektualną grą. Jej integralną częścią jest zmysłowość i wyobraźnia,
a w dialektyce pomiędzy intelektem
a wyobraźnią, pomiędzy ukrytym
sensem wszystkiego z jednej oraz
przypadkowości i zmianie z drugiej
strony kryje się egzystencjalne napięcie.
Otaczająca rzeczywistość, która
jest obszarem obserwacji artystki,
jej segmentowanie i dualistyczne
postrzeganie, w obrazach ulega
syntetyzacji i tworzy wspólny zapis,
któremu właściwa jest tendencja porządkująca zawierająca pierwiastek Anna Wojdała-Markowska, Ogród Łukasza, technika własna, 2009, 120x100 cm
geometryczny. Przez znakowy zapis
rzeczywistości możliwe staje się uchwycenie jej nieskończenie bogatej różnorodności, a jednocześnie
jednorodności zdeterminowanej jakimś wspólnym kodem. Nadaje jej przy tym inny wymiar, także
ten niedostępny kiedy znaki są nieodczytywalne. Zgodne jest to z intencjami artystki wówczas kiedy
skupia uwagę na znakach innych kultur, w których fascynuje ją ich forma i zawierająca się w magicznym, rytualnym przeznaczeniu znaków – tajemnica.
Znaki w pracach Anny bywają różne (Bez tytułu 2, techniki własne na papierach, 2002). Czasem
biegną nieprzerwanym ciągiem, innym razem są jakby dzielone na poszczególne słowa (Trójkąty,
techniki własne na papierach, 2002), zawsze są zrytmizowane, piękne i tajemnicze – teksty, struktury
malarskie na powierzchni obrazu. Te teksty nie są wszakże do czytania. Ich znaczenie zaszyfrowane zostało w pojedynczym kształcie i rytmie. Ten rytm, zawiera w sobie rytmy całej otaczającej człowieka rzeczywistości. Znaki którymi pokrywa powierzchnie płócien nie są też związane
z poezją wizualną albo konkretną, która rozwinęła się w Polsce w latach 60. XX wieku. Stanowią
one osobną jakość, o której decyduje specyficzny klimat prac Anny Wojdały-Markowskiej, sposób
komponowania płócien i rysunkowy, a nie literowy ich charakter.
Kompozycje malarskie są otwarte. Nie ma w nich dominanty. Są różnymi sposobami stosowanymi
przez artystkę dla zamanifestowania reguły powtarzalności, a ich jednostkowa odmienność dokonuje
się często w procesie trudno uchwytnych przemian. Problemy rozstrzygane w obrazach, rysunkach
lub tkaninach współistnieją ze sobą, uzupełniają się i wspierają nawzajem. Czasem artystka zestawia fragmenty różnych druków albo nakłada je na siebie uzyskując w ten sposób zharmonizowane,
bogate w warstwie kolorystycznej, niezwykle wrażliwie zniuansowane powierzchnie, na których
zapisuje sekwencje znakowych form.
W teoriach semiotyki kultury, tak jak były one opracowywane w tartusko-moskiewskiej szkole
semiotyki działającej w latach 1960–1990, działalność artystyczna postrzegana była przez Jurija
Łotmana (naukowca uczestniczącego w pracach szkoły) jako proces komunikacji społecznej,
w której artysta operuje środkami technicznymi na wzór językowego działania. „Tekst artystyczny”
jest utrwalony w określonych znakach, które stanowią jego materialne wcielenie. W takiej strukturze
artystycznej można wyrazić ideę, która w sztuce jest modelem odtwarzającym obraz rzeczywistości. Dzieło sztuki ma więc nie tylko charakter modelu, ale też znaku. Znak – pojęcie zapożyczone
z językoznawstwa strukturalnego składa się z tego co znaczące i z tego co znaczone. Dzieło sztuki
byłoby więc zgodnie z teorią Łotmana strukturą znaczącą, która realizuje funkcję estetyczną oraz
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wszelkie inne funkcje pełnione wobec zbiorowości odbiorców.
Jeżeli na dzieło Anny WojdałyMarkowskiej spojrzymy z punktu
widzenia semiotyki kultury dostrzeżemy, że rzeczywistość zapisywana za
pomocą drobnych, zrytmizowanych
znaków, rzeczywistość rozbita, jest
w nim /dziele/ umowna percepcyjnie
i umowna realnie. Dostrzeżemy też,
że wyobraźnia artystki przezwycięża
dualizm postrzegania świata. To, co
przedmiotowe podlega uniwersalizacji zapisu, a to, co abstrakcyjne staje
się materialne. Wzajemne przenikanie się elementów tworzy nową jedność. Znaki zapisu – Linie III, 2005;
z cyklu Druki II Deszcz 2005; Liczenie ptaków w stadzie II, 2008; Niebieski ornament, 2008; Niejednolite
pole, 2008.
Nowsze obrazy artystki, szczególnie te z lat 2008–2009 przynoszą
pewne przekroczenie w stosunku
do obrazów wcześniejszych. Coraz więcej jest emocji w ekspresji
znaków, w warstwie znaczeniowej,
Anna Wojdała-Markowska, Zapis ornamenty III, technika własna, 2009,
120x100 cm
w ich rytmach i figurach stylistycznych otwartych na wielorakie sensy, w niedopowiedzeniach i przemilczeniach. Przemiana jaka
się w nich dokonała nie narzuca jednoznacznych sensów. Artystka korzysta z dotychczasowych
doświadczeń. Ciągle ważne są dla niej: pewne geometryczne uporządkowanie powierzchni płótna, harmonijne rytmy, logika i jasność układów kompozycyjnych. Formy nie zostały uwolnione
od określonych treści. (Jak wiemy w naszej kulturze koło czy trójkąt nie dają się wyabstrahować
od związanych z nimi znaczeń.) Zachowując wszystkie znaki, które składają się na wypracowany
wcześniej „alfabet”, artystka skłania się ku swobodniejszym formalnie i kolorystycznie kompozycjom. Uwyraźnia się w tych kompozycjach tęsknota Anny za przestrzenią. Jej wizualizację osiąga
teraz przez zderzenie głębszej warstwy obrazu, pokrytej z zachowaniem porządkującej dyscypliny
regularnymi znakami, z wierzchnią warstwą swobodnego rysunku. Przenikanie się tych elementów
daje odczucie dynamizującej całość przestrzeni. W tych pracach, w których wykorzystuje jako podobrazie wcześniejsze obrazy, albo kiedy wkleja ich fragmenty, malowidło na podobraziu przebija
się ku powierzchni przez uporządkowany rysunek znaków. Przestrzeń, która znajduje się pomiędzy, ujawnia jeszcze inne wartości prac. Padające na powierzchnię obrazów światło dodatkowo
ją dynamizuje, powoduje efekty optyczne, uwyraźnia powtarzające się w nieskończoność rytmy
znaków. Ich zróżnicowanie rysunkowe i barwne sprawia, że rzeczywistość postrzegać zaczynamy
jako wspólny dramat wielości rzeczy i zjawisk.
Tamara Książek

Autorka, dr, krytyk sztuki, współpracuje z Katedrą Struktur Przestrzennych i Teorii
Sztuki Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. Pracowała w Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku.

Edward Hopper
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wórczość Edwarda Hoppera to niezwykle ciekawy, a być może
jedyny o tak wymownym charakterze, przypadek aktualności
dzieł artysty na długo po jego śmierci. Mnogość publikacji jaka
pojawiła się w ostatnich latach w pismach poświęconych sztuce
współczesnej oraz komercyjne sukcesy wystaw na całym świecie,
skłaniają do zastanowienia się nad fenomenem dzisiejszej popularności tego malarza. Wizja rzeczywistości, jaką utrwalał on na
płótnach, jest niezwykle interesująca dla współczesnego odbiorcy.
Patrząc na nią przez pryzmat doświadczeń ludzkości i zmian techniczno-obyczajowych zachodzących w ciągu ostatniego półwiecza,
zauważyć można, że problemy, które były bliskie artyście nie obce
są i współczesnemu człowiekowi. Zainteresowanie sztuką Hoppera
nie odnosi się jednak jedynie do kwestii socjologiczno-społecz- Edward Hopper, Autoportret, 1906,
nych podejmowanych na płótnach. Sięga ono również sfery pop- fot. internet
kulturowej, a zwłaszcza konotacji pomiędzy ikonografią wytworów Amerykanina, a językiem
i sposobem obrazowania filmu. Ta bliska relacja pomiędzy malarstwem, a kinematografią i codziennym życiem, pozwala zaliczyć artystę do grona prekursorów działań z zakresu pop-art. Kolejne pokolenia przedstawicieli szeroko rozumianej sztuki wciąż ulegają czarowi poetyckiej wizji Hoppera, tym
samym sprawiając, że również i zwykli ludzie, często nieświadomie, patrzą na świat przez pryzmat
jego dokonań. Dzieje się tak za sprawą śmiałej ingerencji obrazów, które wykraczają daleko poza
swoją malarską tkankę w przestrzeń dookoła widza. Magia dzieł polega na śmiałym zaangażowaniu
wyobraźni i intelektu w proces odbioru sztuki. Podczas aktu percepcji powstaje paralela pomiędzy
rzeczywistością, a artystycznym przedstawieniem. Ramy płócien Hoppera stanowią jedynie wycinek większej całości. Najważniejsze nie jest to, co zostało pokazane w dosłowny sposób, lecz to
co ukryte i niedopowiedziane. Niejednokrotnie istotny element obrazu, który wydaje się odgrywać
kluczową rolę dla zrozumienia jego treści, jest „wyrzucony” poza kadr. Stwarza to widzowi okazję do
mnogości interpretacji dzieła oraz przeżywania malarstwa Amerykanina za każdym razem na nowo.
Pewien rodzaj mistycznego przeżycia doznawanego podczas obcowania ze sztuką Hoppera, wiąże
się z uświadomieniem sobie faktu, że ten specyficzny rodzaj tajemnicy, pozbawiony narracyjnego
sposobu przedstawiania rzeczywistości, jest jej najmocniejszym walorem.
Szacunek dla wyobraźni, jakim obdarza artysta odbiorcę powoduje, że jego twórczość cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem. Nie ulega ona zapomnieniu tylko i wyłącznie dzięki dowartościowaniu widza i jego inteligencji. Uwagę zwraca również tematyka płócien, która bardzo bliska
jest współczesnemu widzowi. Dziś obrazy Hoppera wydają się być o wiele bardziej aktualne niż
dzieła Picassa czy Warhola. Wynika to ze zrozumienia, jakie malarz okazywał każdemu człowiekowi jeszcze za życia. Artysta nigdy nie ironizował z bohaterów swoich prac, umiejscowionych
w kafeteriach, nocnych barach czy hotelach. Rozumiał on zagubienie i alienację jednostki w pędzącej
ku nowoczesności rzeczywistości XX wieku. Dzięki sugestywnej technice malarskiej i specyficznemu zmysłowi obserwacyjnemu, malarzowi udało się odnaleźć kompromis pomiędzy oryginalnymi,
artystycznymi walorami dzieł, a społeczno-egzystencjalną tematyką. Pomimo regularnego i wręcz
uporczywego podejmowania tych samych motywów, jego płótna urzekają poetyckim przedstawieniem melancholijnej natury człowieka. Przypominają tym samym osobowość samego ich autora,
który uważał, że „wielka sztuka jest uzewnętrznionym wyrazem wewnętrznego życia artysty, a owo
życie prowadzi do jego osobistej wizji świata”1.
1

F. Lipiński, Gwiazda a rebours: Edward Hopper, „Arteon”, 2009 nr 1, s. 17.
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To, co jest niewątpliwym sukcesem amerykańskiego malarza to ponadczasowość i uniwersalizm,
które pomimo niezwykle
intymnego charakteru jego
płócien są wyraźnie odczuwalne. Próba uchwycenia przez Hoppera za
pomocą farby i pędzla
nurtujących go tematów
jest jednocześnie postawieniem pytania: dokąd
pędzący zabójczym tem- Edward Hopper, Soir Bleu, 1914, fot. internet
pem proces industrializacji doprowadzi człowieka? Łatwo można dostrzec, że po śmierci artysty
problem ten stał się o wiele głębszy i, co najgorsze, nie można się spodziewać, aby machina technologicznego rozwoju kiedykolwiek się zatrzymała. XXI wiek wraz z niebywałym rozwojem przemysłu
spowodował jeszcze większe odizolowanie człowieka od rzeczywistości i natury, zamykając go
w informacyjno-wirtualnym świecie. Prowizoryczna łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, wszechobecność reklamy oraz nadmiar informacji, charakteryzujące dobę postmodernizmu
przyczyniły się do osłabienia odwiecznych relacji między człowiekiem a naturą. Problem alienacji
jednostki, wynikający z zawrotnego tempa życia, który kiedyś dotyczył głównie Stanów Zjednoczonych, dziś jest problemem o zasięgu globalnym, a więc i malarstwo Hoppera uzyskuje nowe
znaczenie. Urasta do rangi wspólnego, międzynarodowego języka sztuki, który może być zrozumiały
dla każdego mieszkańca wysoko rozwiniętych gospodarczo państw. Hopper stawia jednak odbiorcy
pewne warunki, które trzeba spełnić, aby móc się utożsamić z bohaterami jego płócien. Wymaga
wspomnianej już wcześniej wyobraźni oraz wrażliwości, bez której oglądanie jakiejkolwiek sztuki
wizualnej staje się bezowocnym przeżyciem.
Doskonałym przykładem zaangażowania zmysłów i intelektu odbiorcy w proces percepcji dzieła,
może być płótno pod tytułem Automat (1927). Hopper generuje w nim system wzajemnych relacji
między widzialną powłoką rzeczy, a płynącymi z nich umysłowymi skojarzeniami. Przedstawiona
na płótnie sytuacja jest niezwykle prosta. Siedząca w restauracji kobieta popija kawę z filiżanki.
Tytuł obrazu sugeruje, że napój pochodzi z automatu, który jest w tym przypadku symbolem współczesności, owocem postępu technologicznego i globalizacji. Artysta doskonale zdaje sobie sprawę
z wszechobecnego konsumpcjonizmu, wysysającego z ludzi życiową energię. Tytułowy automat
jest jednak pojęciem dwuznacznym. Może nim być również kobieta, która wykonując codziennie,
podobne czynności popadła w schemat, z którego nie ma ucieczki. Jest to przyczyną jej osamotnienia
i wyalienowania ze społeczeństwa. Jej myśli podążają w nieznanym kierunku, niczym odbijające się
za nią w szybie refleksy świetlne. W dużym przeszklonym oknie widać szereg lamp, które biegną
w niekończącą się czarną pustkę. Zamknięta w takiej przestrzeni kobieta może czuć się niczym
w akwarium. Oczywiście jest to sprytnie wykreowana iluzja. Złudzeniem nie jest natomiast wnętrze
restauracji. Wszystko w nim jest realnym wytworem cywilizacji, a tym samym czymś całkowicie
sztucznym, wygenerowanym przez człowieka. Na obrazie brakuje jakiegokolwiek elementu natury,
które wielokrotnie pojawiały się w pracach Hoppera w celu podkreślenia kontrastu i różnic między
naturą a cywilizacją. Tu pretendują do tego stojące na parapecie kwiaty oraz nie okryte odzieniem
twarz, dłoń, dekolt i nogi kobiety. Ale nawet one w tym sterylnym świecie wyglądają jak element
dekoracji. Całość oświetlają padające z góry promienie jarzeniowej lampy. Taki obraz składa się na
ponure odczucie, jakiego doznajemy podczas obserwacji płótna.
Ostatnim obrazem, jaki namalował Hopper, zawierającym przedstawienie kobiety, a który zarazem zmusza odbiorcę do intelektualnego wysiłku, jest A Woman In the Sun (1961). Całe zawodowe
doświadczenie, zdobyte przez artystę podczas wieloletniej pracy twórczej, kumuluje się na tym
płótnie. Obraz przedstawia nagą, zamyśloną kobietę, stojącą w ubogo umeblowanym pokoju. Nie
ma tu niepotrzebnych elementów, całość została dokładnie przemyślana, każdy przedmiot odgrywa
swoją rolę na tym specyficznym „planie filmowym”. Kobieta stoi twarzą do okna, przez które wpadają
do pokoju mocne, popołudniowe promienie słońca, modelujące sylwetkę zaawansowanej wiekiem
postaci. Bohaterka obrazu patrzy jednak w to oślepiające i intensywne źródło światła bez zmrużenia
oka. Taka kreacja wywołuje metafizyczną relację pomiędzy iluminacją, a wędrującymi w nieznanych
nam rejonach myślami kobiety. Ponownie przed wzrokiem widza Hopper decyduje się ukryć, to, co
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absorbuje uwagę bohaterki i wydaje się mieć znaczenie
dla rozgrywającej się sceny. Artysta celowo deformuje
jej ciało, aby odrealnić sytuację i podkreślić znaczenie
duchowego wątku. Twarz kobiety nie jest pokazana
w realistyczny sposób, jej oczy nie wyrażają nic poza
pustką i samotnością. Melancholijny klimat dopełnia
przedstawienie pokoju. Ascetyczny wystrój, chłodna,
zielono-szara kolorystyka ścian potęgują odczucie samotności.
Samotność jest również głównym tematem najsłynniejszej, opowiedzianej pod osłoną nocy, historii Edwarda
Hoppera. Obraz pod tytułem Nighthawks (1942) jest bez
wątpienia
najbardziej rozpoznawalnym dziełem artysty,
Edward Hopper, Droga w Maine, 1914
a także kwintesencją amerykańskości, popkulturowym
fot. internet
symbolem. Reprodukowany w każdym albumie o sztuce XX wieku jako wzorcowy przykład American Scene, do dnia dzisiejszego pozostaje aktualny i wzbudza niesłabnącą uwagę miłośników
malarstwa. Płótno stało się inspiracją dla wielu filmowych reżyserów, jak choćby dla Davida Lyncha
(Blue Velvet, Mulholland Driver), Martina Scorsese (Taxi driver), Quentina Tarantino (Pulp Fiction),
Wima Wendersa (The End of Violence). Język obrazowania, jakim posłużył się artysta, wpłynął na
całe pokolenia amerykańskich filmowców. Roman Polański trafnie porównał go do estetyki kina
noir, mówiąc: „Jest prawdą, że Hopper odtworzył atmosferę czarnego kina amerykańskiego z lat
czterdziestych i dlatego krąży wokół tego obrazu aura nostalgii”2. Tajemniczość, jaka emanuje
z obrazu i jego liczne powiązania z popkulturą i sztuką stały się tematem książki Gordona Theisen’a
Staying up much too late: Edward Hopper’s Nighthawks and the Dark Side of the American Psyche.
W publikacji tej autor doszukuje się wzajemnych relacji między obrazem a psychiką amerykańskiego
społeczeństwa.
Hopper rozpoczął pracę nad płótnem Nighthawks w kilka dni po ataku wojsk japońskich na
Pearl Harbor. Na szczęście atmosfera wszechobecnej paniki i nastrojów wojennych nie wpłynęła
na pracę i motywację artysty. Dla samego malarza nie był to szczególnie ważny obraz. Stanowił on
konsekwentną, sumiennie realizowaną kontynuację obranej drogi artystycznej. To los chciał, aby
ta nocna scena, ukazująca restaurację przy Greenwich Avenue stała się symbolem jego malarstwa
i sztuki amerykańskiej w ogóle. Odbiorca postawiony jest w roli podglądacza (zabieg stosowany
często przez Hoppera). Intencją artysty jest chęć uczynienia z widza tytułowego Nocnego jastrzębia. Przemyślana kompozycja dzieła sprawia bardzo naturalne wrażenie. Od prawej strony do kadru wkrada się budynek całodobowej restauracji. Kończy się on wyraźnie zarysowaną linią, którą
oznacza załamanie szyby. Jest to jedyny przypadek w twórczości artysty, kiedy zdecydował się on
na namalowanie szkła. Miejsce, w którym znajduje się ta wyraźna granica, dzieli scenę na dwie
części. Taki sposób rozdysponowania powierzchnią kadru przypomina o zasadzie złotego podziału.
Przez duże okno restauracji obserwujemy czwórkę ludzi. Oświetlają ich, padające z góry, jaskrawe
promienie jarzeniowej lampy. Wylewają się one również na chodnik oraz przeciwległą kamienicę.
Otoczenie baru jest zupełnie puste. Niczym nie przypomina największej metropolii współczesnej
Ameryki. Na obrazie Hoppera Nowy Jork nie jest tym samym miejscem, które utrwalił na taśmie
celuloidowej Godfrey Reggio w filmie Koyaanisqatsi. Na ulicy nie ma znaku życia, gdzieś zapodział
się cały pośpiech i szaleńcze tempo z wizji amerykańskiego reżysera. Zatopione w głębokim śnie
miasto nie akceptuje siedzących przy barze ludzi. Pogrążeni są oni w myślach, jakby rozpamiętywali
ostatnie życiowe niepowodzenia. Mimo tego, że przebywają razem w jednej przestrzeni, czują się
samotni. Wzajemny uścisk ręki między ubraną w czerwoną sukienkę kobietą, a mężczyzną palącym
papierosa jest wymuszony. Brak w nim ciepła i prawdziwego uczucia. Obsługujący parę kelner
resztkami sił wykonuje swoją pracę, marząc o jak najszybszym powrocie do domu. Siedzący tyłem
człowiek jest zupełnie anonimowy. To on sprawia wrażenie najbardziej wyalienowanego, pogrążony
w myślach nie nawiązuje kontaktu wzrokowego nie tylko z pozostałymi klientami restauracji, ale
i z odbiorcą. Hopper celowo umieszcza go w samym centrum kadru, chcąc sprowokować widza
do intelektualnego wysiłku w celu ustalenia tożsamości i roli, jaką odgrywa na obrazie ta tajemnicza postać. Przygnębiającą atmosferę dzieła podkreślają puste witryny sklepowe, znajdujące się na
drugim planie. W jednej z nich dostrzec można leżącą na blacie kasę. Odwołuje się ona do kultu
pieniądza, jaki przejawia kapitalistyczne społeczeństwo, a który jest jedną z przyczyn załamania
2

Cyt. za: Wielcy malarze. Edward Hopper, Wrocław 2000, nr 113, s. 21.
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kondycji psychicznej współczesnego człowieka. Hopper zgodził się ze stwierdzeniem, że: „podświadomie malował samotność w wielkim mieście”3. Przyczyny tego stanu rzeczy autor Nocnych
Jastrzębi upatruje w wykluczeniu człowieka ze świata natury. Oddzieleni przezroczystą szybą ludzie
są niczym eksponaty w muzeum, zabezpieczone przed dotykaniem. Wnętrze restauracji, przedstawione z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów, podkreśla nieprawdziwość i sztuczność
wielkich aglomeracji. Popkulturowe symbole (reklama cygar nad restauracją, automat do kawy,
identyczne kapelusze u mężczyzn) oraz konsumpcyjny charakter społeczeństwa są odpowiedzialne
za upadek psychiki człowieka. Wykluczają one go ze świata natury oraz powodują zanik wszelkiej
indywidualności.
Niezwykle obfitym w możliwości interpretacyjne płótnem w dorobku Hoppera jest obraz People
In the Sun (1960). Artysta przedstawił na nim scenę, która na pierwszy rzut oka mocno trzyma się
zasad realizmu. Zastosowane i zestawione ze sobą w określony sposób symbole i motywy burzą
ten początkowy osąd, dostarczając licznych skojarzeń i psychologicznych konotacji. Jest to jedno
z niewielu płócien artysty, gdzie mocno odczuwalny jest ironiczny, wręcz groteskowy wydźwięk
kompozycji. Ubrani w eleganckie kostiumy ludzie, zażywają słonecznej kąpieli na wystawionych
przed dom leżakach. Trudno określić jakiego rodzaju budynek został wykorzystany do tej pełnej
absurdu sceny. Być może jest to hotel o rekreacyjnym charakterze. Dziwi jednak fakt, że otacza go
niemal pustynny widok, w żaden sposób nie przejawiający ingerencji człowieka na tym terenie.
Granica między naturą, a cywilizacją została mocno zaakcentowana. W oddali dostrzec można
wysokie, ciemnoniebieskie góry. Przestrzeń, jaka dzieli je od budynku, wypełniona jest wyblakłą od
słońca trawą. Dynamiczne krawędzie betonu, na jakim siedzą ludzie, kontrastują ze spokojem horyzontu. Działanie tych linii można porównać do zwariowanego i szaleńczego tempa życia w wielkim
mieście, zaś ciągłość linii horyzontu znamionuje siłę i trwałość świata natury. Wypoczywające na
słońcu postaci są odzwierciedleniem kondycji społeczeństwa. Sztuczne i głupkowate uśmiechy, jakie
pojawiają się na ich twarzach, świadczą o emocjonalnej degradacji umysłów. Nawet w chwili relaksu
i odprężenia nie potrafią się wyzbyć wielkomiejskich nawyków i przestać odgrywać męczące ich
role. Natura, której Hopper nadaje metafizyczną siłę, podkreślając ją mocnym działaniem światła,
nie jest w stanie zerwać przybranych przez ludzi masek. Jedynie siedzący za pierwszym rzędem
krzeseł mężczyzna nie pasuje do tego widoku. Jego oblicze prezentuje zupełnie inny nastrój. Zmaga
się z uczuciem samotności i odrzucenia, a mimo to prezentuje pozytywne wartości. Artysta, znany
z zamiłowania do wartościowej literatury, docenia zaangażowanie umysłowe mężczyzny. Czytając
książkę, przełamuje on bierność pozostałych osób. Jednak ten twórczy wysiłek, który podejmuje,
stawia go w drugim rzędzie. Hopper zauważa, że społeczeństwo często nie docenia i przedwcześnie
skreśla ambitne jednostki.
Wyjątkowym i niezwykle ciekawym płótnem w dorobku Edwarda Hoppera jest obraz Sun In
Empty Room (1963). Przedstawia on pozbawiony mebli pokój, oświetlany przez wpadające do
niego promienie słońca. Tym razem, artysta sprowadza sugestię rzeczywistości do namalowania
pojedynczego okna. Widać przez nie poruszane pod wpływem wiatru, zielone gałęzie drzewa.
Gdyby przysłonić lub zagiąć w odpowiednim miejscu prawą część kompozycji, wówczas zostaje
ona pozbawiona jedynego punktu odniesienia do rzeczywistości. Reszta sceny staje się zbiorem
geometrycznych kształtów, które dzięki wprowadzonej przez artystę grze światła i cienia, wyłaniają
się na ścianach pokoju. Na szczęście Hopper pozostawił fragmenty decydujące o, mimo wszystko,
realistycznym charakterze dzieła. Jednak Sun In Empty Room jest bardzo bliski sztuce niefiguratywnej
i abstrakcjonizmowi. Pomimo niechęci jaką Hopper deklarował w stosunku do radykalnego zrywania
z mimetyczną zasadą obrazowania, nie da się ukryć, że zabieg zgeometryzowania przestrzeni malarskiej czyni z niego modernistę, a granica pomiędzy przeciwstawnymi sobie w sztuce kierunkami
(realizm - abstrakcja) jest bardzo cienka.
Artysta malując obraz miał 81 lat i był świadomy nadchodzącej śmierci. Oglądając płótno, poczuć można stan ducha pogodzonego już z losem malarza. Ten paralelizm pomiędzy nieuchronnym
końcem ludzkiej egzystencji a klimatem emanującym z płótna, nadaje mu poetyckiego wydźwięku.
Hopper decyduje się na „wyprowadzenie” z kompozycji charakterystycznych dla jego twórczości
elementów. Tak, jakby chciał zabrać je ze sobą. Nie ma więc tu przedstawienia kobiety, amerykańskiego pejzażu, czy architektury. Główną rolę odgrywa obecne na wszystkich bez wyjątku pracach
malarza światło. Posiada ono metafizyczną moc, symbolizującą działanie natury, której siła jest
ponadczasowa i niewyczerpalna. To natura w ostatecznym rozrachunku wygrywa bitwę z cywilizacją i wytworami człowieka w toczonej na obrazach artysty walce. Jest to jedno z najważniejszych
przesłań, jakie niesie ze sobą obcowanie z twórczością nowojorskiego malarza. Sam Hopper nie
3

R. G. Renner, Edward Hopper, Taschen, Warszawa 2005, s. 77.
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do końca był pewien, czy proponowana przez niego malarska wizja przetrwa próbę czasu i będzie
w stanie konkurować z coraz to nowszymi wytworami cywilizacji. Jednak, jak do tej pory, człowiekowi nie udało się oszukać praw natury. Postęp technologiczny, który spowodował rozkwit potęgi
gospodarczej Stanów Zjednoczonych w pierwszej połowie XX, jeszcze przyspieszył w ostatnich
dziesięcioleciach XX wieku i na dobre ogarnął cały świat. W pędzących ku nowoczesności, rozrastających się wielkich aglomeracjach miejskich, w których wyznacznikiem dobrobytu jest pieniądz,
twórczość amerykańskiego malarza nie ulega dezaktualizacji. Świadczy o tym mnogość wizualnych
odniesień do płócien artysty, na różnych polach sztuki i popkultury.
Obrazy Hoppera posiadają cechy, jakie powinna mieć sztuka przeznaczona dla wymagającego
odbiorcy, którego cechuje wrażliwość i intelekt. Twórczość amerykańskiego malarza jest bardzo
intymną odpowiedzią na pytania stawiane przez jednostki, które poszukują prawdy w zwariowanym
i pełnym krzykliwej wizualności świecie. Płótna artysty pełne poetyckich środków ekspresji: metafor,
parabol, hiperbol, czynią z widza bardzo ważny element w procesie odbioru dzieła, bo tylko ich
wzajemna relacja sprawia, że intencje autora osiągają pełną wartość. Oczywiście, wersja realizmu
jaką posługuje się Hopper składa się na skomplikowany, często niełatwy w odbiorze język obrazowania, ale to dzięki niemu pośmiertna sława, jaką zyskał twórca tych uderzających melancholijnym
klimatem dzieł jest zasłużona. Żadne jednak słowa nie są w stanie oddać uczuć, jakie wynikają
z obcowania z płótnami Hoppera, bo jak sam ich autor zauważył: „Jeśli mógłbym to opowiedzieć
słowami, nie byłoby powodu, dla którego zacząłbym malować”4.
Michał Grabowski
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Stając się artystą

Plenery

W

październiku 2009 przebywałem na międzynarodowym plenerze w Sławnem na zachodniej Ukrainie. Jesiennymi barwami i słońcem cieszyliśmy się tylko kilka dni, gdy dopadła
nas śnieżyca tak wielka, że drzewa z jeszcze nieoberwanymi owocami i nieopadłymi
liśćmi poprzewracała. Zrobiło się biało. Powalone świerki tarasowały drogę do naszego ośrodka.
Zamiar poznania dawnych Kresów Rzeczypospolitej w niewielkim stopniu się powiódł. Zwiedziłem pobieżnie Sambor, Stryj, Drohobycz, Truskawiec, Borysław. Wspominam o tym pogodowym
zdarzeniu, gdyż mam przed oczami obraz kolegów z Ukrainy, którzy mimo to malowali obrazy
w tym padającym śniegu – czegoś takiego nigdy nie widziałem. Mimo tych anomalii pogodowych,
dzięki wspaniałym gospodarzom pleneru, atmosfera była twórcza i sympatyczna. Z żalem opuszczaliśmy Karpaty pozostawiając nowo zadzierzgnięte przyjaźnie. W ostatni dzień pleneru (zorganizowanego przez Oxanę Aref’yev) odbył się uroczysty wernisaż, który zaszczycił Jerzy Onuch konsul
polski z Kijowa wraz z małżonką, lokalne władze oraz Rektor Akademii Sztuk Pięknych ze Lwowa.
Wystawa pokazała rezultaty dwutygodniowego pleneru, w którym uczestniczyli artyści z różnych
ośrodków Ukrainy, Rosji, Słowacji i Polski.
Drugim plenerem, w którym miałem okazję uczestniczyć to plener w Garbatce. To na tym
plenerze miałem okazję poznać wielu interesujących twórców. Plener jest dziełem absolwenta
Wydziału Sztuki Mirosława Dziedzickiego – lokalnego patrioty i znawcy terenu. W czasie pleneru
powstały bardzo interesujące realizacje Andrzeja Brzegowego, Mirka Kołsuta i Iwana Nowotnego
– człowieka niezwykłej pracowitości.
Aleksander Olszewski

Na Ukrainie wciąż można spotkać urokliwe, drewniane cerkwie

W środku: Oxana Aref’yev
organizator pleneru w Sławnem

Autor, ur. w 1944 r. w Radomiu. Studia w PWSSP w Łodzi. Profesor zwyczajny
w Politechnice Radomskiej. Uprawia malarstwo, media cyfrowe. Inicjator kształcenia plastycznego na Politechnice Radomskiej. Kierownik Katedry Mediów Cyfrowych
i Fotografii. Dziekan Wydziału Sztuki.

C

Michał
Zaborski

złowiek jest plastycznym tworzywem, które w wyniku niezliczonych oddziaływań podlega
przekształceniom. Szybka zdolność uczenia się, zarówno celowego, jak i mimowolnego – jest
niezwykła, a czasem zgubna. To właśnie człowiek jest istotą, która w przeciągu sekund może
skojarzyć jakiekolwiek odczucie z danym bodźcem, by później odczuwać go za każdym razem,
gdy zostanie wystawiona na jego działanie. Ta zdolność uczenia się jest także czymś, co sprawia,
że nieustannie uczymy się relacji z innymi ludźmi, a także wielu zachowań i reakcji podczas tego
wzajemnego oddziaływania. Daniel Goleman w swojej książce Inteligencja społeczna pisze: „Interakcje społeczne odgrywają (...) pewną rolę w przekształcaniu naszego mózgu. Dzieje się tak dzięki
neuroplastyczności, która oznacza, że powtarzające się doświadczenia rzeźbią kształt, rozmiar
i liczbę komórek nerwowych i synaptycznych połączeń między nimi”1. Dzięki temu, że mamy
zdolność tak szybkiego uczenia się oraz modyfikacji osobowości, każdy z nas jest inny (dzięki różnym doswiadczeniom życiowym) i wszyscy jesteśmy podobni (doświadczenia są na tyle podobne,
że możemy się porozumiewać). Jesteśmy jak dzieła plastyczne, tworzone przez narzędzia, którymi
są nasze doświadczenia i myśli. To w jaki sposób jesteśmy kreowani (przez siebie, sytuacje, którym
stawiamy czoła, i innych), można ująć w pewne konkretne ramy.
W psychologii behawiorystycznej osobowość jest pojmowana jako zbiór wyuczonych zachowań człowieka. „Behawioryści, głosząc tezę, że całe nasze zachowanie (R) wyznaczone jest przez
bodźce zewnętrzne, stwierdzają, iż człowiek uczy się odpowiednich sposobów zachowania w ściśle
określonych sytuacjach bodźcowych. W ten sposób powstają nawyki, tj. tendencje do reagowania
według wypracowanego (wyuczonego) schematu, które tworzą osobowość”2. Osobowość jest więc
dynamiczna. Łatwo sobie wyobrazić dziecko, które rodzice zachęcają do tworzenia pierwszych
prac plastycznych, nagradzając je za to zachowanie. Po pewnym czasie, będzie to jego własne
zachowanie, które zyska zdolność samowzmacniania się. Efektywne jest także zachęcanie do jeszcze bardziej twórczego podejścia i nagradzanie wszelkich przejawów oryginalności – po pewnym
czasie dziecko nauczy się wymagać od siebie więcej i bardziej krytycznie postrzegać swoje prace,
a także będzie coraz bardziej wzbogacało swoją twórczą tożsamość. Według behawiorystów – „(...)
twórczość jest rodzajem zachowania sprawczego, które – jak każde inne – może być wyuczone,
wzmacniane lub modelowane”3. Podczas socjalizacji pierwotnej (dzieciństwo w domu rodzinnym),
zaczyna się zarysowywać to, kim dziecko będzie, gdy dorośnie.
Podczas socjalizacji pierwotnej, a następnie wtórnej (kiedy człowiek dorastając przechodzi
do kolejnych grup społecznych) ma miejsce proces modelowania. Albert Bandura przyczynił się do
rozwoju teorii społecznego uczenia się, dzięki swoim pracom nad uczeniem się przez obserwację.
„(...) Znaczna część naszego zachowania została wyuczona lub zmodyfikowana w wyniku obserwowania modeli przejawiających te zachowania. Modelami tymi mogą być rodzice, nauczyciele,
rówieśnicy, aktorzy telewizyjni, postacie z komiksów, itd”4. Oprócz nagradzania za wszelkie przejawy oryginalności, zachęcania do bardziej twórczych pomysłów (wzmacnianie), oddziałuje więc
również sam model, sama osoba, która podprogowo przekazuje podświadomemu umysłowi drugiej
osoby nowe wzorce zachowań (modelowanie). Perfekcjonista, którego zadowala tylko najlepszy
efekt pracy, teoretycznie, wychowuje w ten sposób kolejnego perfekcjonistę, który postrzega swoje
dzieła podobnie.
Pierwszymi modelami są rodzice i najbliżsi dziecka. Rodzice van Gogha od najmłodszych lat
zachęcali go do malowania. „Jego stryj, również Vincent, był marszandem sztuki i zatrudnił bratanka
D. Goleman, Inteligencja społeczna, Poznań 2007, s. 18–19.
J. Strelau, A. Jurkowski, Z. Putkiewicz, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa 1978, s. 161.
3
E. Nęcka, Psychologia twórczości, Sopot 2003, s. 45.
4
P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, Warszawa 1994, s. 411.
1
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w filii paryskiej galerii Goupil&Co. w Hadze”5. Van Gogh miał więc i odpowiednie środowisko do
rozwoju swojej osobowości twórczej i model do naśladowania. Na Pabla Picasso z kolei ogromny
wpływ miał jego ojciec, który był znakomitym rysownikiem i nauczycielem rysunku6. Eduard Manet
również miał swojego modela – był nim jego wuj – Edmund Eduard Fournier, który udzielał Manetowi pierwszych lekcji rysunku i dostrzegł jego talent artystyczny7. W biografii Renoira znajdziemy
z kolei informację: „(...) Pierre Auguste należał do chóru kościoła Saint-Eustache, którego dyrygent,
Charles Gounod, namawiał go do kariery śpiewaka operowego lub kompozytora. Jednak starszy
brat, rytownik, oraz przyszły szwagier Leray, rysownik i projektant mody, doradzali mu rzemiosło
artystyczne. W 1854 roku Renoir został posłany do terminu u braci Levy, gdzie uczył się zdobienia
porcelanowych talerzy, lamp i czajniczków motywami kwiatowymi i wizerunkami Marii Antoniny.
Był zdolnym uczniem – po kilku miesiącach praktyki powierzano mu już zadania, jakie zwykle
wykonywali wykwalifikowani malarze”8. Gustav Klimt zamiłowanie do sztuki odziedziczył po ojcu,
który był szlifierzem kamieni szlachetnych i złotnikiem. „Wybitne, wielkie dzieła sztuki zawdzięczają
swoje istnienie talentowi i geniuszowi artystów, którzy je stworzyli. Aby jednak ów talent czy geniusz
się rozwinął i dojrzał, są niezbędne takie warunki, które stwarzają możliwości jego właściwego
i pełnego ukształtowania. (...) O jakości i poziomie tych twórczych umiejętności, decydują zatem
m.in. warunki, w których się rozwijał talent czy geniusz artysty”9.
Tym, co odróżnia artystów od innych ludzi, jest więc obecność twórczych modeli, zachęcających ich do działań takich jak: pisanie, gra na instrumencie, rysowanie, malowanie itp. Ludzie ci,
oprócz samych wzorców do modelowania – dostarczają modelującemu informacji na temat ich
zadowolenia z wykonywanej pracy, statusu społecznego – tym samym stają się atrakcyjniejszymi
osobami do modelowania. Im silniejsza osobowość twórcza, im większa jakość życia płynąca
z wykonywania sztuki i im większa dostępność człowieka (na przykład w mediach) – tym więcej
ludzi będzie chciało go modelować. Modelujący przejmie wzorce nieświadomie, jeśli model będzie
robił coś, co okaże się dla modelującego atrakcyjne. Artysta może się również utożsamiać z kreowaną
przez siebie postacią i w ten sposób reorganizować swoje podświadome struktury.
Albert Bandura, wyodrębnił cztery procesy, które determinują wpływ modelowania:
1. Procesy uwagi. Wpływ na obserwatora mają ci modele, którzy wydają się atrakcyjni, lub spostrzegani są oni jako podobni do modelującego. Nie bez wpływu jest również fakt częstego stykania
się z osobami modelowanymi, dlatego największy wpływ na dzieci mają ich rodzice. „Ludzie
będą się uczyć od modelu tylko wtedy, jeśli zwracają uwagę na istotne elementy zachowania
tego modelu i rozpoznają je”10.
2. Procesy przechowywania w pamięci. „Wpływ danego modelu jest uzależniony od zdolności
danej osoby do pamiętania zachowania modelu nawet wówczas, gdy model ten zniknął już ze
sceny. Dwa procesy, które pomagają w lepszym przechowywaniu, to kodowanie symboliczne
oraz powtarzanie w myśli modelowanych zachowań”11.
3. Procesy odtwarzania motorycznego. „Nawet jeśli ludzie uczą się nowych zachowań przez
obserwowanie modelu, to nie mogą oni wykazać znajomości tych zachowań, o ile nie potrafią
wykonać modelowanych czynności. Jeśli brak im pewnych umiejętności, to nie będą zdolni do
wykonania tego, co widzieli”12.
4. Wzmocnienie i procesy motywacyjne. „Wykonywanie wyuczonego zachowania zależy także
od tego, czy będzie ono nagradzane, czy karane. Jeśli występują pozytywne podniety, to modelowanemu zachowaniu będzie się poświęcać więcej uwagi, zostanie ono lepiej wyuczone
i będzie częściej wykonywane”13.
W czasie socjalizacji wtórnej, modelujący odkrywa pewne role społeczne, naśladuje modelowane
osoby, przejmuje wzory kulturowe. Wzór kulturowy określa to, jak jednostka powinna zachowywać
się w obliczu pewnej grupy, jakie dobrać zachowania, by nie popaść w konflikt z jej członkami,
jak się dostosować i postępować zgodnie z oczekiwaniami grupy. Podczas procesu uczenia się
pewnego zmysłu artystycznego, przejmowane są również wzorce wytworów kultury materialnej.
To, że jednostka twórcza przejmuje pewne wzory kulturowe, jest z punktu widzenia memetyki jedhttp://www.vangogh.triger.com.pl/vangogh/bio.htm.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso.
7
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet.
8
http://www.renoir.impresjonizm.com/552/index.html.
9
S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1975, s. 136.
10
P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, Warszawa 1994, s. 412.
11
Tamże, s. 412
12
Tamże.
13
Tamże.
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noznaczne z tworzeniem nowych memów, które są strukturami neuronalnymi w mózgu, będącymi
nośnikami pewnych informacji kulturowych14. Wszelkie obrazy, rysunki, melodie, projekty, wartości moralne i estetyczne, są w memetyce nazywane socjotypami – jest to wynik ekspresji memów.
Memy są więc wirusami umysłu, którymi ludzie nawzajem się zarażają – czyli przyswajają socjotypy
w procesie internalizacji (mechanizm obronny, polegający na zawłaszczaniu narzucanych z zewnątrz
poglądów, wartości, norm), a później przekazują je innym w procesie eksternalizacji. „W wyniku
internalizacji normy heteronomiczne (ustanowione nie przez tych, których mają obowiązywać)
przekształcają się w normy autonomiczne (ich przestrzeganie nie wymaga już kontroli z zewnątrz).
Internalizacja jest więc jednym z najważniejszych mechanizmów socjalizacji i społecznego rozwoju
człowieka”15. Eksternalizacja jest to natomiast proces uzewnętrzniania przez jednostkę wcześniej
zinternalizowanych wzorców i norm, który odpowiada zarażaniu, innych memami – wirusami umysłu
(autorem tego sformułowania jest biolog, Richard Dawkins i jest ono analogiczne do genu, będącego
jednostką ewolucji biologicznej16). W ten sposób ludzie tworzą nieśmiertelne idee, wartości, które
wnikają następnie do wewnątrz kolejnych osób, poddawane są różnorodnym przekształceniom
i są przekazywane ponownie na zewnątrz, na różne sposoby (również w postaci dzieł plastycznych)
– ponieważ człowiek zarażony tymi ideami – żyje nimi. „Twórcza indywidualność artysty narzuca
niekiedy innym ludziom, a nawet całym społecznościom, całej epoce, własne spojrzenie na świat,
własny styl (zatem wartością staje się to, co przedtem wartością nie było, dzięki indywidualnym
przeżyciom jednostki twórczej)”17. Artysta może więc być twórcą nowych wirusów umysłu (a nie tylko
biernym odbiorcą). Jeśli jego osobowość twórcza jest wystarczająco silna – ma naśladowców.
Artyści, jak również osoby zainteresowane sztuką, przypisują temu zawodowi pewne cechy, które funkcjonują w postaci mniemań. Są to przekonania, których prawdziwości nie sposób w żaden
sposób dowieść, niemniej jednak nie ma wątpliwości co do tego, że istnieją, oddziaływują na pewne
sposoby, są modelowane, mają wpływ na osobowości twórców (nie tylko na to, jak twórcy są postrzegani). Mają również bardzo istotny wpływ na to, jak artysta postrzega sam siebie. Wiele mitów
na temat artystów żyje obok siebie, „wszystkie one tworzą poszarpane kłębowisko, funkcjonują obok
siebie, często w wyobraźni jednego człowieka”18. Mity sprawiają, że tak naprawdę nie wiadomo
jaki jest artysta, tworzą na niego pewną iluzoryczną nakładkę. Jednak czy jest to rzeczywiście tylko
iluzja? „Mitologii tej sprzyjają różne instytucje artystyczne – choćby akademie sztuki – ale przechowywana i propagowana jest również w wielu niesformalizowanych środowiskach artystycznych;
służy jej wiele pism poświęconych w sztuce, biografistyka oraz literatura piękna; nie stroni od niej
wiele teorii artystycznych. Do tworzenia mitów przyczynia się też sam artysta”19. Te historie na temat artystów, są generalizacjami, które kolejni artyści traktują jako swoje własne – w rzeczywistości
indywidualne skłonności, które wchodzą w rezonans z wzorcami zapożyczonymi od innych ludzi,
a następnie uznanymi jako własne i indywidualne.
Jednym z tych mitów jest mit wyjątkowości. Wyraża on przekonanie, że artysta jest kimś bardziej
wyjątkowym, niż inni ludzie i ta jego odmienność jest nadzwyczajna. „Jest wiele dowodów na to,
że mit ten ma swe korzenie w romantyzmie [...], kiedy to artyści właśnie w poczuciu swej wyjątkowości zaczęli szukać obrony przed nieprzyjazną opinią publiczną. Paradoksem jest, że w ten sposób podkreślali swą odmienność wobec anonimowej publiczności, dla której pracowali”20. Artysta
uważany był wtedy za wyższy gatunek człowieka i wzorce tych przekonań artyści nadal modelują
(dotyczy to wszystkich mitów). Również przez nieartystów, którzy, jeśli znają ten mit – uczą artystę
jaki ma być. A. Niemojewski twierdził „(...) od artysty zaczyna się dopiero Nadczłowiek. (...) ogniwa
gatunków idą w nieprzerwanym łańcuchu aż do tronu Stwórcy: bydlę, człowiek, artysta (nadczłowiek),
anioł, Bóg”21. Artysta, według tego mitu, jest wrażliwy w inny sposób niż pozostali ludzie, posiada
ponadnaturalną wiedzę, w inny sposób widzi świat. Rzekoma lepszość artysty wyraża się również
w bardziej wrażliwym postrzeganiu świata i wyższym stopniu świadomości. „(...) Cała ludzkość uległa
dehumanizacji, a nawet barbarzyństwu, i tylko artyści są tu wyjątkiem. A taka ich postawa ma się
brać z nieumiejętności przystosowania, buntowniczości, które sprawiły, że stanowią oni rzekomo

5
6

http://www.zgapa.pl/zgapedia/Mem.html.
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Internalizacja.html.
16
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Mem.html.
17
M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Kraków 1973, s. 260.
18
A. Osęka, Mitologie artysty, 1975, s. 162.
19
M. Golka, Socjologia artysty, Poznań 1995, s. 58
20
Tamże, s. 61.
21
T. Weiss, Cyganeria Młodej Polski, Kraków 1970, s. 102.
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jedyny rezerwat ludzkich cech”22. Twórca odsłania swoją osobowość poprzez swoje dzieła, rości
sobie więc prawa do wyjątkowego traktowania.
Według innego mitu – mitu cierpienia artysty, sztuka bierze się z przekleństwa, a artysta jest
osobnikiem napiętnowanym. „Cierpienie ma wynikać z ceny, jaką wybitna jednostka płaci za swój
rzekomy geniusz. Ba, wiele postaci tego mitu twierdzi, że cierpienie jest zjawiskiem niezbędnym
w życiu artysty, jest biletem wizytowym, ale i przepustką do tego zawodu”23. Cierpienie jest często
inspiracją do tworzenia – zawody miłosne, nędza materialna, ból istnienia, bywają częstymi tematami
dzieł. Często uważa się, że artysta za swoją wrażliwość płaci cierpieniem. Te cechy artysty zostały
uwypuklone w okresie fine de siecle’u, kiedy to nadwrażliwość artysty, postawa dekadencka, były
maską, zakładaną przez artystów. Mit ten jest obecny w wielu utworach autorów romantycznych.
„Mit cierpienia znajdujemy już w utworach Goethego: Künstlers Erdevallen i Künstlers Apotheose,
w których poeta pisze, iż cierpienie bierze się z materialnej nędzy oraz niezrozumienia i niedocenienia artysty”24. Poglądy na cierpienie artysty były nawet uzasadniane filozoficznie – przez
A. Schopenhauera. W Świecie jako woli i wyobrażeniu Schopenhauer pisze, że artysta to ktoś, kto
dużo daje, ale również bardzo cierpi. Z powodu braku zaradności twórca jest predystynowany do
roli ofiary. Artysta, w którym dojrzymy wzorce mitu cierpienia i mitu wyjątkowości może celowo
doprowadzać się do cierpienia, żeby zwrócić na siebie uwagę otoczenia. Podnoszenie nadwrażliwości
na niektóre doświadczenia i kreowanie cierpienia oraz bólu na coś wyjątkowego, może sprawiać,
że ta jednostka będzie poszukiwać sytuacji, w których mogłaby pocierpieć. Będzie to nałożenie
swoistego filtru na percepcję tej osoby. Artysta może sądzić również, że poprzez swoje cierpienie
odkupia świat, tak jak Chrystus (modelowanie cech Chrystusa).
Kolejny mit – odrzucenia pojawił się, gdy znaczenie zaczęła mieć aprobata sztuki i artysty
w społeczeństwie. Artysta, ukazujący poprzez dzieło swoje uczucia innym ludziom, chciał czuć się
wyjątkowy, a gdy jego twórczość nie została uznana przez społeczeństwo za interesującą, artysta
wpadał w rolę odrzuconego. „Mit odrzucenia nie powstał bez pewnych przesłanek. Oprócz tej, która
bierze się czy to z nadmiernej, a nieuzasadnionej megalomanii artystów, czy z braku powodzenia,
jednym z powodów odrzucenia artysty może być również swoiste jego zdeklasowanie (...) które
wskutek zaniku bezpośrednich interakcji z otoczeniem prowadzić może artystę do osamotnienia.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że wszystko to, co nowe w sztuce, a więc wielkie propozycje artystyczne, do których odbiorcy nie są przyzwyczajeni i przygotowani, może być przyczyną najpierw
dezaprobaty, a potem odrzucenia”25. Poczucie odrzucenia artysty może brać się z wygórowanych
wymagań i dysonansu pomiędzy poczucia własnej wartości artystów, a społecznej akceptacji ich
sztuki. Mit ten jest bratem mitu wyjątkowości, wynika z tego poczucia wyjątkowości.
Relacje między artystą a społeczeństwem opisują role społeczne. Tak jak i mity są one wzorcami, które człowiek nieświadomie modeluje i przekazuje dalej. Jednostka naśladuje tą rolę, odgrywa ją na scenie życia. Według F. Znanieckiego, rola jest czymś obejmującym: „wyobrażenie
człowieka o sobie samym, społeczny obraz tego człowieka widziany w danej grupie czy kręgu
ludzi, funkcję społeczną (czyli ogół jego obowiązków wynikających z tytułu pełnienia danej roli,
a przy tym obowiązków odpowiadających pewnym potrzebom zbiorowości), wreszcie jego pozycję
społeczną (a przy tym jej stan prawny i materialny, prestiż, oddziaływanie moralne)”26. Jednostka
przechodzi od jednej roli do innej, nie jest cały czas w jednej. Może również być w kilku rolach
na raz. Podobnie jak w przypadku mitów i innych wzorców role społeczne wpływają na zachowania człowieka, a po jakimś czasie odgrywania ich, stają się niezauważalne i człowiek przyjmuje
je jako swoje. „Rola społeczna rozgrywana jest na poziomie zjawisk zarówno obserwowalnych
z zewnątrz, jak też ukrytych – czy to wewnątrz osobowości jednostki, czy to w zamazanym systemie relacji społecznych; skrywa się ona także w funkcjach społecznych”27. Nie jest łatwo określić
rolę artysty, ze względu na zmieniające się koncepcje obrazu artysty, sprzeczności oraz niespójności pomiędzy wyobrażeniem artysty o sobie samym, a wyobrażeniem społeczeństwa o artyście.
W różnych sytuacjach i dla różnych odbiorców, artysta wchodzi także w różne role lub łączy kilka
z nich, grając z adresatami swojej sztuki. Moda na określone role zmienia się wraz z czasami, każda
epoka i społeczeństwo mają odmienny repertuar ról artysty. S. Morawski wymienia role takie jak:
artysta-demiurg, artysta-myśliciel, artysta-kapłan, artysta-wędrowiec. Możemy wyróżnić jeszcze
artystę: dekoratora, proroka, mędrca, reformatora.
M. Golka, Socjologia artysty, Poznań 1995, s. 64
Tamże, s. 83.
24
Tamże.
25
Tamże, s. 87.
26
Tamże, s. 90.
27
Tamże.
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Jedną z ról, jest rola artysty-demiurga, która zarysowała się już w renesansie. Leonardo da Vinci
porównywał artystę do półboga, według niego: „(...) umysł malarza staje się podobny umysłowi boskiemu”28. Artysta kreuje nowe światy, które żyją własnym życiem, tworzy nowe uniwersum i staje
się w tym równy Bogu. Kreuje również samego siebie i osiąga coraz większą świadomość siebie
poprzez twórczość. Jest człowiekiem o nadludzkich zdolnościach, odbiegających od umiejętności
przeciętnego człowieka, „(...) dysponuje niezwykłą energią, żywością procesów duchowych, a także swobodą w kształtowaniu swych potrzeb życiowych”29. Model ten zachęca artystę do częstego
generowania twórczych stanów umysłu, może jednak spowodować zbytnie zapatrzenie w siebie
i w swoje rzekome zdolności, które w rzeczywistości nie muszą być aż tak duże. Rola artysty-demiurga może też przyczynić się do wykształcenia potrzeby bycia kimś ważnym dla świata, kimś
kto tworzy rzeczy ważne i nowe. „Artyści uchodzą niekiedy za absolutystów, absolutystów swej
działalności artystycznej. Dzieje się tak, ponieważ uważają ją za najważniejszą rzecz, jaką można
robić, zarówno dla siebie, jak i dla całego świata sztuki. Absolutyzm ów często spotyka się z krytyką.
Tkwi w nim jednak rozsądny element: Artysta – emfatyczny artysta – to jedyna osoba na tym świecie,
która jest w stanie produkować tego rodzaju rzeczy, jakie produkuje. Gdyby nie on, nikt inny by
tego nie czynił, świat pozostałby uboższy. Potencjalność, która może zaistnieć dzięki tobie – jako
jedynej osobie, którą owa wizja nawiedza i która dysponuje potencjałem, by ją powołać na świat
– zostanie zrealizowana przez ciebie albo nie zostanie zrealizowana nigdy”30. Absolutyzm własnej
działalności z obiektywnego punktu widzenia może wydawać się niesłuszny, ale jest pożytecznym
złudzeniem, które ułatwia artyście proces dorastania do swoich wizji.
Osobowość człowieka jest przekształcana przez doświadczenia życiowe – można to porównać
do procesu twórczego, podczas którego powstaje dzieło plastyczne. W doświadczeniach istoty
ludzkiej zawierają się różnorodne sytuacje życiowe, osoby, które ten człowiek spotkał na swojej
drodze, rzeczy, które widział, słyszał i czuł, książki, które czytał itd. Proces twórczy, podczas
którego człowiek staje się sobą, trwa od narodzin do śmierci. To dzieło jest nie tylko kopią świata
zewnętrznego, ale również jego interpretacją – tym bardziej indywidualną im bardziej twórczy jest
człowiek. Indywidualność rodzi się dopiero wtedy, gdy człowiek przestaje być biernym odbiorcą
utartych schematów i zaczyna tworzyć nowe lub te utarte twórczo transformować. Wtedy człowiek
dorasta do tego, by być nazywanym Artystą.
Michał Zaborski
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Mieczysław
Szewczuk

Muzeum przyjaciół.
Jak powstała kolekcja
Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu

W

poprzednim numerze „Arterii” pisałem o historii radomskich Salonów Zimowych, teraz
chciałbym pokrótce opowiedzieć o powstaniu zbiorów i dotychczasowej działalności Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Przedstawić także program merytoryczny radomskiego Muzeum. Tekst jest nieco skróconą wersją wystąpienia podczas konferencji zorganizowanej
pod hasłem „Nowoczesność kolekcji” w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” w Toruniu,
w październiku 2008 r., konferencji organizowanej przez Centrum wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jak powstawała kolekcja
Znana jest historia kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Także u początku kolekcji Muzeum Sztuki
Współczesnej w Radomiu – pierwszej instytucji w Polsce noszącej taką nazwę – była inicjatywa
artysty i wsparcie jej przez wielu wybitnych twórców. Tym artystą jest Stanisław Zbigniew Kamieński.
Kamieński (ur. 1951 w Radomiu), absolwent ASP w Warszawie z r. 1975, uprawiający rysunek jako
główną dziedzinę. Pragnął organizować duże wystawy rysunku, które byłyby miejscem spotkań wielu
twórców, mistrzów i jego rówieśników. Pierwsza odbyła się w Muzeum w Warce w 1978 r., następną
organizowaliśmy już razem w Muzeum Okręgowym w Radomiu w 1980 (podobnie jak 4 następne, 1981, 1992, 1995, 1996). Jednocześnie – w końcu lat 70. – Muzeum rozpoczęło zakupy sztuki
współczesnej. Choć Muzeum kupowało najpierw w galeriach, wkrótce najważniejsze dzieła zaczęło
kupować z pracowni artystów. Dokonywaliśmy wspólnie z nimi wyboru i świadomie kształtowaliśmy

Wystawa „Pascha - przejście”; monotypie na płótnach, obiekty i obrazy Andrzeja Płoskiego; ikony na deskach i kamieniach Michała
Płoskiego; Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, 14.03-20.04.2008
fot. Stanisław Zbigniew Kamieński
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charakter kolekcji. W tej kolekcji zbiory rysunku miały być równie ważne jak malarstwa i to niemal
od początku odróżniało radomską kolekcję. Zaczęliśmy też organizować wystawy indywidualne,
jedną z pierwszych była monograficzna wystawa rysunków Tadeusza Brzozowskiego (1986).
Kiedy w 1990 r. powołane zostało Muzeum Sztuki Współczesnej, jako oddział Muzeum Okręgowego – gromadzące sztukę po r. 1945 – przejęliśmy dzieła z kolekcji Muzeum Okręgowego
i z kolekcji BWA w Radomiu, łącznie ponad 2000. Zostałem kierownikiem oddziału, ale program działalności merytorycznej przez wszystkie lata tworzyliśmy wspólnie ze Zbigniewem Kamieńskim. (Który
– oprócz działalności w zakresie wystaw, własnej pracy artystycznej, najważniejszej, od 1991 r. pracy
na ½ etatu w muzeum… – pracuje też na uczelni; od studiów do r. 1987 w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, a od 1989 na Politechnice Radomskiej. W r. 2000 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Jest wybitnym artystą związanym z nurtem sztuki geometrycznej).
W 1991 zorganizowaliśmy pierwsze wystawy, a wobec braku środków na zakupy (i wszelką
działalność) w 1992 rozpoczęliśmy akcję darów. Zwróciliśmy się z apelem do artystów-przyjaciół
i pozyskaliśmy jako dary w ciągu 17 lat blisko 2500 dzieł (zawsze wybierając prace wspólnie
z artystami). W akcji wzięli udział najwybitniejsi: Nowosielski, Gierowski, Tarasin, Fangor, Dłubak,
Markowski, Makowski, Berdyszak, Hasior, Bereś, Ziemski, Sempoliński, Sienicki, Waltoś, Dwurnik…
Swoją prywatną kolekcję dzieł sztuki podarowali Muzeum Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz.
Wsparły nas rodziny nieżyjących artystów; niektórzy twórcy przekazali całe kolekcje.
Dopiero przez trzy ostatnie lata (2006–2008) mogliśmy kupować dzieła do zbiorów – dzięki
programowi Ministerstwa Kultury „Znaki czasu”. Kupowaliśmy przede wszystkim od darczyńców,
spłacając w ten sposób choć w części nasz dług wobec nich. Ale kupiliśmy też kilka dzieł ważnych
w naszych wystawach problemowych (choćby obrazy Marka Sapetto i Pawła Susida z lat 1990
i 2000, pointujące wątek sztuki publicystycznej). Teraz w kolekcji jest blisko 4500 dzieł.
Organizowaliśmy kolejne wystawy indywidualne, głównie wystawy retrospektywne klasyków
sztuki współczesnej. Przygotowaliśmy m. in. wystawy retrospektywne malarstwa Jerzego Nowosielskiego (1992), Henryka Błachni (1994), Eugeniusza Muchy (2001), Danuty i Witolda Urbanowiczów
(2007), malarstwa Wojciecha Fangora (1994) i jego rysunków (niewielka wystawa 1996), rysunków
Erny Rosenstein (1995), rysunków i rzeźb Barbary Zbrożyny (1995), rysunku i malarstwa Eugeniusza Markowskiego (2002), Zbigniewa Makowskiego, Hieronima Skurpskiego, Adama Hoffmanna
(wszystkie 2004), Jerzego Tchórzewskiego (2005), tkaniny Jolanty Owidzkiej (2007) – i wiele innych.
Odbyły się też wystawy indywidualne artystów młodszych, Tomasza Tatarczyka (1996), Aldony
Mickiewicz (1999), Stasysa Eidrigevičiusa (2001), Grzegorza Stachańczyka, Sylwestra Ambroziaka
(obie 2003), Mariusza Mikołajka (2005), krakowskiej grupy Trzy Oczy (1999), a także współtwórcy
muzeum, rysunków i malarstwa Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego (2001). Odbywały się regularnie wystawy artystów środowiska radomskiego, mniej regularnie wystawy twórców zagranicznych.
Trzykrotnie pokazywaliśmy dary (1997, 2001, 2003). Pokazywaliśmy w Radomiu każdego roku najpierw kilkanaście, a potem blisko dziesięć różnych wystaw. Każdego roku pokazywaliśmy też kilka
wystaw w różnych miastach Polski, czasami za granicą. W ten sposób skupiliśmy wokół instytucji
wielu wybitnych twórców.
Wystawy problemowe, np. Władysław Hasior i konteksty
Coroczne pokazy kolekcji i wystawy ukazujące konteksty niektórych zjawisk w sztuce współczesnej (choćby wystawa Obecność fotografii towarzysząca prezentacji sztuki węgierskiego artysty
Pétera Gémesa) – prowadziły nas do ważnych wystaw problemowych, np. Sztuka geometrii, Oblicza
abstrakcji, W stronę wizji, Władysław Hasior i konteksty, Sztuka w Polsce wobec spraw publicznych
1966–1994.
Chciałbym szerzej przedstawić ideę wystawy Władysław Hasior i konteksty. Wystawa była
próbą odtworzenia dialogów dzieł i twórców w XX wieku, spojrzeniem z dzisiejszej perspektywy,
poszukiwaniem wartości formy i próbą odczytania zapisanych w dziełach sensów. Prezentując
prace Hasiora na tle dzieł 15 innych artystów, zwracała uwagę na różne konteksty tej twórczości.
Znalazły się na niej dzieła o tematyce martyrologicznej i religijnej, budzące skojarzenia erotyczne
i polityczne; wyrażające tragizm, inne budzące śmiech. Zwracała szczególną uwagę na dwa zjawiska:
1. inspiracje płynące ze sztuki światowej wskazały nowe możliwości zapisania polskich doświadczeń
historycznych; 2. te inspiracje umożliwiły wprowadzenie w obszar polskiej sztuki (bez etykietki folkloru) tradycji i kultury polskiej prowincji. Sztuka współczesna, przywołując tradycje, może ujawnić
istnienie wątków archaicznych w kulturze.
Sztukę wielu twórców asamblaży, należących do generacji, które doświadczyły wojny – możemy
odczytywać jako przedstawienie świata zniszczonego wojną (Józef Łukomski, Jonasz Stern, Erna
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Rosenstein i Władysław Paciak).
Były na tej wystawie dzieła artystów, których inspirowała sztuka
ludowa, kultura wsi i małego miasteczka, prowincji, zarówno tych,
którzy tę inspirację wykorzystywali w poszukiwaniu form sztuki
nowoczesnej (Jerzy Bereś i Jerzy
Panek), ale także tych, którzy byli
i są świadomymi kontynuatorami
tradycji i na tej drodze odnaleźli
własną formę (Antoni Rząsa
i Eugeniusz Mucha). Wystawa
ukazała też twórczość głęboko
zakorzenioną w archaicznej wizji świata; tę, która jest zapisem
działania przeciwstawnych sił, Wystawa „Pascha - przejście”; monotypie na płótnach, obiekty i obrazy Andrzeja Płożywiołów, odczucia sacrum, skiego; ikony na deskach i kamieniach Michała Płoskiego; Muzeum Sztuki Współczesnej
w Radomiu, 14.03-20.04.2008
również poszukiwania metafory fot. Stanisław Zbigniew Kamieński
egzystencji (Henryk Błachnio
i Hieronim Skurpski). Niektórzy artyści tworzą towarzyszące dziełom akcje, przypominające rytuały
(Jerzy Bereś i Jerzy Kalina).
Nurt sztuki nowoczesnej i nurt nawiązujący do tradycji
Od początku naszej działalności czyli wystaw rysunku – zapraszaliśmy do udziału w wystawach
i współtworzenia naszego muzeum zarówno artystów „nowoczesnych”, jak też poszukujących obszaru tradycji, który pozwoliłby im przekazać własną wizję świata. Ich obecność wśród przyjaciół
i darczyńców zdecydowała o obrazie sztuki w Polsce, jaki tworzą te zbiory. Najpełniej pokazała
ten obraz wystawa zorganizowana w 2008 r. jako 17 pokaz kolekcji: Sztuka w Polsce po r. 1945.
Między ideą sztuki nowoczesnej a rzeczywistością i pamięcią. Miała charakter wystawy problemowej, ukazującej relacje między ideą sztuki nowoczesnej a rzeczywistością społeczną i polityczną
w kolejnych okresach PRL-u i później, ale też pamięcią o wydarzeniach II wojny światowej i pamięcią
o tradycji narodowej i tradycji europejskiej kultury.
Opowieść o dziejach sztuki w Polsce po II wojnie światowej rozpoczyna prezentacja obrazów
powstałych w środowisku krakowskim końca lat 40. (Nowosielski, Brzozowski, Maziarska), dalej
pokazane zostały prace najwybitniejszych członków Grupy Krakowskiej (także Jarema, Stern, Rosenstein, Skarżyński, Tchórzewski). Są na tej wystawie dzieła innych twórców z pokolenia debiutującego po II wojnie światowej, których wyobraźnię kształtowały różne źródła inspiracji (Fijałkowski,
Makowski, Błachnio). Sztuka powojenna w Polsce przez całe dziesięciolecia powstawała w cieniu
polityki – w rzeczywistości ograniczonej swobody, pod presją propagandy. Są więc na tej wystawie
sale prezentujące abstrakcję informel czy też sztukę geometryczną, ale też przestrzenie, w których
są dzieła przywołujące obraz życia, propagandę państwową, wydarzenia polityczne, także te,
które możemy odczytywać jako metaforę sytuacji egzystencjalnej. Ukazane na wystawie konteksty
stwarzają „mapę” sztuki, ukazującą relacje między różnymi obszarami; jedne dzieła zaliczane są
do sztuki nowoczesnej, w innych twórcy przywołują wybrane tradycje.
Program merytoryczny, program intelektualny
Już w 1978 r. Zbigniew Kamieński, zapraszając artystów do udziału w wystawie polskiego
rysunku współczesnego, prosił ich o tekst o rysunku. Tak też było, gdy wspólnie organizowaliśmy
4 kolejne wystawy. Zgromadziliśmy i opublikowali wiele autorskich komentarzy i wypowiedzi o tej
dyscyplinie sztuki. Myśl artysty była i jest przedmiotem naszego zainteresowania.
Radomska kolekcja, zawierająca dzieła wybitne autorstwa wybitnych artystów – w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, w której znajdują się też obiekty, instalacje, fotografie – pozwala
ukazać główne nurty i ważne momenty w historii polskiej sztuki II połowy XX wieku. (Choć są też
dzieła późniejsze, zestaw prac z przełomu stuleci nie jest reprezentatywny). Ważna jest nie tylko
jakość zgromadzonych dzieł, ale też – o tym jestem przekonany – wpisane w dzieła postawy i treści
intelektualne. Możliwe do odczytania zarówno w sztuce skupionej na problemach formy (często
abstrakcyjnej), oczywiście również w tej, przywołującej otaczający świat. W sztuce posługującej się
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językiem geometrii rozpoznajemy postawę badawczą, to znów mistyczną. Jednak wielu twórców
pasjonują problemy, które można przedstawić w języku dyskursywnym. Niektórzy sami formułują
podstawy teorii wyjaśniającej ich poszukiwania. Wojciech Fangor opisał swoje odkrycie pozytywnej
przestrzeni iluzyjnej. Sztuka ujawnia zjawiska optyczne i ukazuje, w jaki sposób decydują o naszym
widzeniu (podobnie jest z obiektami Jana Chwałczyka). Dla Ryszarda Winiarskiego i Zbigniewa
Kamieńskiego geometria jest formą zapisu matematycznego porządku świata. Jan Berdyszak analizuje przestrzeń w sposób, który porównać można tylko do pracy filozofa, podejmującego pytania
ontologii czy epistemologii.
Wśród dzieł sztuki przedstawiającej wiele prac w tej kolekcji dotyczy sytuacji politycznej i społecznej tego czasu (np. Dwurnika, „wprostowców”, Korolkiewicza), inne są świadectwem pamięci
o II wojnie światowej i tragedii Holocaustu (Rosenstein, Stern, Jerzy Krawczyk, Władysław Paciak,
Marian Kołodziej, Sobocki, Waltoś). Ważna jest religia; twórcy przywołując ikonografię chrześcijańską
nadawali przedstawieniom sytuacji aktualnej charakter uniwersalny (Dwurnik, Grzywacz, Sobocki);
inni składali deklarację wiary, zadawali pytania lub podnosili krzyk (Paciak, Mucha). Jest w kolekcji
zespół dzieł, w które wpisane zostały pytania o znaczenie polskiej tradycji narodowej (Mieczysław
Wejman, Waltoś, Sobocki, Ryszard Lis). Eugeniusz Mucha, Zbigniew Karpiński, Stanisław Baj zapisali w obrazach swoje przekonanie o wartości kultury chłopskiej i chłopów. Nad sytuacją kobiet
zastanawiali się mężczyźni (Sobocki, Grzywacz), a Maria Pinińska-Bereś stworzyła na przełomie
lat 60. i 70. asamblaże prekursorskie wobec idei feminizmu. Marmurowa rzeźba Barbary Falender
pt. Pełnia jest manifestacją odczuwania siły seksualnej. Jerzy Bereś w swoich asamblażach pytał
o aspekty etyczne sprawowania władzy. W niektórych dziełach zostało zapisane przeżycie, stan,
kiedy dociera do naszej świadomości w pełni sens trudnych spraw. Jak odpowiedzialność białego
człowieka z Europy za zbrodnie popełnione na innych kontynentach – o tym mówią obrazy Jacka
Waltosia z cyklu Spóźniony żal, malowane w 500-lecie odkrycia Ameryki. Nad relacją: człowiek
i jego przyjaciel zwierzę – możemy się zastanowić, patrząc na obraz Antoniego Fałata, dedykowany
Helmutowi Kajzarowi, a przedstawiający chłopca siedzącego na świni.
Trudne wzajemne relacje i napięcie między dwoma wspomnianymi wcześniej nurtami – sztuki
nowoczesnej i zwróconej do tradycji – można uznać za wartość dla obu stron. Ważne jako źródło
wewnętrznej energii twórców polskiej kultury XX wieku. Choć uczestnicy wydarzeń zdziwiliby się
bardzo, słysząc takie zdanie. Moją intencją jest przekonanie słuchaczy i czytelników, że nie wybór
spośród aktualnie powstających dzieł sztuki, tych które teraz uważamy za nowoczesne, decyduje
o wartości kolekcji, ale próba spojrzenia na współczesną sztukę z dzisiejszej perspektywy intelektualnej, odnajdywanie tych, których forma pozwala nam odczytać w zmieniającym się świecie
istotny sens.
*
Andrzej Wajda, jeden z wielkich przyjaciół i darczyńców, wystąpił w 2000 r. z inicjatywą stworzenia dla naszego Muzeum nowej przestrzeni, lepszych warunków działalności. Zaakceptował
propozycję wyremontowania i rozbudowy stuletniej elektrowni na nową siedzibę. Dzięki jego zaangażowaniu powstała nowa instytucja, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
w Radomiu i przeprowadzony został konkurs architektoniczny na projekt przyszłego Centrum…
Mieczysław Szewczuk

Autor, kierownik Muzeum Sztuki Współczesnej oddział Muzeum Okręgowego im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu.
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(Post)modernistyczne gry z ornamentem
Erich Mendelsohn – projekt kilimu

W

tradycyjnym, przedmodernistycznym dziele sztuki ornament spełniał jasno określoną rolę
elementu dekoracyjnego, podporządkowanego ramom kompozycyjnym dzieła. W architekturze pojawiał się w polach dzieła wyznaczonych przez architekta, natomiast w rzemiośle
artystycznym, zwłaszcza w przypadku dywanów lub makat, płaszczyzna tkaniny była traktowana
jako nośnik często złożonych ornamentacji. Najważniejszą funkcją tak wykonanych tkanin, pomijając oczywistą użytkową, była funkcja dekoracyjna. Występujący w innych dyscyplinach stosunek
podporządkowania ornamentu całości kompozycji, został tutaj zanegowany – ornament stawał się
sam w sobie autonomiczną wartością, przede wszystkim wizualną.
Adolf Loos, jeden z ojców modernistycznej architektury, w radykalny sposób zerwał
w swojej teorii i praktyce projektowania
z dotychczasową tradycją, głosząc, iż ornament jest zbrodnią. Ten modernistyczny
imperatyw, skrzętnie wcielany w życie przez
jego pokolenie i następne, wyłączył na wiele
lat ornament z zespołu kodów wizualnych
współczesnej architektury. Radykalna postawa Loosa i współczesnych mu architektów
– pionierów modernizmu, wynikała ze sprzeciwu wobec i architektury historyzującej,
eklektycznej, i przede wszystkim secesji, jako
repertuaru form wtórnych oraz z pragnienia
stworzenia nowego języka architektury, która
potrafiłaby sprostać wyzwaniom współczes- Erich Mendelsohn – widok ogólny
ności.
Można zatem skonstatować w bardzo dużym uproszczeniu, że – w myśl modernistycznej strategii
artystycznej – brak ornamentu był jednym z kryteriów określających dzieło modernistyczne. Przyjmując to stwierdzenie, dochodzimy do kolejnego wniosku, że obecność ornamentu jako elementu kodu
wizualnego w dziele sytuowała je również w określonej perspektywie czasowej: w diachronicznej
pozycjonowała je jako przedmodernistyczne, a w synchronicznej jako antymodernistyczne.
Oczywiście, można też spojrzeć na tę antynomię również z innego punktu widzenia i wzmocnić
ją kolejnym podziałem na dzieła przynależne kulturze wysokiej (w tym modernistycznej) i niskiej

Erich Mendelsohn – motyw 2

Erich Mendelsohn – kilim

Erich Mendelsohn – detal kilimu

(w tym niemodernistycznej). Ukształtowała się zatem dość czytelna, rozbudowana opozycja: z jednej
strony praktyki artystyczne modernizmu, wykluczające ornament, były kwalifikowane jako przejaw
kultury wysokiej, charakterystyczny dla określonego okresu w dziejach sztuki, z drugiej zaś praktyki
niemodernistyczne, dopuszczające ornament w dziele, jako przejawy kultury niskiej lub wysokiej,
ale niemodernistycznej, występujące w okresie przedmodernistycznym lub równolegle, czyli jako
anachroniczne lub nieprogresywne.
Odrzucając ten swoisty modernocentryzm dyskursu, nie możemy jednak stracić z pola widzenia pewnej już tradycji podporządkowywania określonych kodów wizualnych kulturze wysokiej
i niskiej, a co za tym idzie, traktowania ich jako charakterystycznych dla określonych grup odbiorców/
uczestników. Oczywiście, w praktyce artystycznej ten doktrynalny schemat nie był konsekwentnie
przestrzegany, zdarzały się drobne odstępstwa.
W sztuce współczesnej nastawionej opozycyjnie wobec doktryny modernizmu pojawiały się
tendencje, jak np. Pattern and Decoration, programowo kontestujące założenia i wartości artystyczne
i ideowe awangardy/neoawangardy/modernizmu, dopominające się też o równouprawnienie innych
sposobów obrazowania, charakterystycznych dla np. kultur lokalnych. W taki oto sposób pojawia
się nam kolejna dychotomia, coraz bardziej aktualna, mianowicie: kosmopolityczne (globalne)
– lokalne.
Zagadnienia ornamentu, czy ogólniej mówiąc dekoracji/dekoracyjności w dotychczasowym
dyskursie sztuki modernistycznej były traktowane marginalnie. Zwłaszcza pojęcie dekoracyjności
wymaga na nowo, moim zdaniem, zdefiniowania i prześledzenia obszarów i przejawów jej występowania w sztuce wyrosłej i odwołującej się do modernistycznych założeń, jakie zamanifestowały
się wyraziście np. w op-arcie, czy w tendencjach zwanych nieprecyzyjnie wizualistycznymi.
Wrocławski architekt Tadeusz Sawa-Borysławski (ur. 1952) jest zafascynowany twórczością
proto– i modernistycznych architektów, którzy w drugiej połowie XIX i w pierwszej XX wieku
odcisnęli wyraźne piętno na miejscowej architekturze i urbanistyce. Jak wiemy, Wrocław, wtedy
w granicach Prus i Niemiec, był szybko rozwijającym się z rozmachem, par excellance europejskim
miastem, w którym znajdowały się liczne ośrodki nauki, kultury i sztuki. Wybitni architekci pozostawili tutaj wiele znakomitych realizacji, z których do kanonu sztuki na trwałe weszła Hala Stulecia
projektowana przez Berga, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO i dom towarowy na
ul. Szewskiej (1927–28) autorstwa Mendelsohna. Obok nich tworzyli także Zimmermann, który jest
m.in. autorem wespół z Moorem wieży ciśnień stojącej przy ul. Na Grobli (po 1865), stanowiącej
przykład protomodenistycznych tendencji, a także Scharoun, który zaprojektował m.in. dom dla
osób samotnych (1929), będący przykładem nurtu funkcjonalistycznego.
Sawa-Borysławski jest także autorem oryginalnej koncepcji Geometrii chaosu, cyklu prac, którego
pokaźną częścią są Archilimy. Jak definiuje sam autor:
„Archilim jest kilimem zbudowanym z motywów architektonicznych. To tylko prosta geometria,
wzór, obrazki w kalejdoskopie. Ale jest to też forma budowania czegoś, co można by nazwać etnografią kreatywną”1.
Obszerniejszą definicję podaje Krzysztof Siatka:
Archilimy są tkaninami – kilimami zbudowanymi z fotografii motywów architektonicznych, które
zostały ułożone w koncentryczne kompozycje na zasadzie obrazów z kalejdoskopu. Wizerunki żelbetonowych kapiteli, ciągów okien czy zaokrąglonych narożników, pozyskane w ramach tradycyjnej
metody pracy artysty, stworzyły struktury bardzo odmienne i należące do innej estetyki. Archilimy są
podobne do tradycyjnych kilimów kultury huculskiej, niegdyś popularnych na Dolnym Śląsku wśród
T. Sawa-Borysławski, Archilim w geometrii chaosu, [w:] katalog wystawy własnej, Galeria BWA w Tarnowie, wrzesień
2008.
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Bernhard Hans Henry Scharoun – motyw 1 Bernhard Hans Henry Scharoun – motyw 2

Bernhard Hans Henry Scharoun – motyw 3

przesiedleńców. Dzieła jednak noszą tytuły tożsame z nazwiskami znanych architektów (m.in. Poelzig,
Scharoun, Mendelsohn, Zimmermann, 2005/2007)2.
Na inne aspekty Archilimów zwraca uwagę Ewa Korzeniowska:
„Są więc archilimy zatrzymanym w miejscu dynamicznym procesem zmian zachodzących
w świecie, który rozpadł się na wizualne fragmenty układające się w zaskakujące konfiguracje rządzone pozorną przypadkowością chaosu”3.
I Jerzy Olek:
„Myślę, że archilimy Sawy-Borysławskiego, to twory z rodziny metamorphów, jako że te ostatnie
– wręcz z definicji – wyrywają nas z kleszczy konwencjonalnych idei, uzmysławiając, że rzeczy wcale
nie muszą być stale takie same, gdyż wciąż się zmieniają, ewoluując w różne strony i zmuszając
do weryfikacji wcześniejszych sądów oraz przyzwyczajeń. Co więcej metamorphy uprzytamniają,
że nowe postacie rzeczy wcale nie muszą być poddane dyktatowi użyteczności, że mogą być
afunkcjonalne i cieszyć, niczego nie gwarantując. Taki charakter ma dynamika ciągłego rozwoju,
którego wielu aspektów zdeterminować po prostu się nie da”4.
Przytoczone cytaty określają sposób budowy Archilimów i wskazują na „antropologiczny” trop
ich interpretacji. Pozwalają potraktować te prace jako specyficzne artefakty, artystyczne wytwory,
których powstanie wynika również, a może przede wszystkim, z analizy przeprowadzonej przez ich
autora, zjawiska zetknięcia się dwóch różnych tradycji, kodów kulturowych, czy języków obrazowania,
przynależnym różnym grupom społecznym, czy też narodowościowym. Oczywiście, nie można dokonywać analizy bez pominięcia Wielkiej Historii, która przecież po II wojnie światowej doprowadziła
do „wędrówek ludów”. Nie można też pomijać problemu tożsamości narodowej, ideowej, politycznej,
społecznej, ale ten obszar zagadnień wymaga osobnych, dość szczegółowych studiów.
Oczywiście, wielowarstwowa struktura kompozycji Archilimów jest wdzięcznym, bardzo obszernym polem do przeprowadzania różnego rodzaju interpretacji. Chciałbym jednak zwrócić uwagę
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– projekt kilimu
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– detal kilimu

na dwa aspekty tego cyklu; po pierwsze, na strukturę formalną, po drugie na związek stosowanych
praktyk artystycznych z postawą artysty wobec określonej kultury/kultur obrazowania i ich dziedzictwa, jak też i społeczności, żyjących w obrębie wspomnianych kultur. Autor występuje poniekąd
w roli antropologa kultury.
Nakreślona wcześniej praktyka artystyczna Sawy-Borysławskiego jest na wskroś postmodernistyczna. Autor wykorzystuje obficie w swoich kilimach motywy będące przekształconymi cytatami dzieł innych autorów. Intertekstualny charakter tego procederu jest „niewidoczny” w dziele,
podpowiedzią dla odbiorcy/widza jest zazwyczaj tytuł dzieła – nazwisko autora pracy, skąd cytaty
zaczerpnięto. Skoro tak, to pojawia się następne pytanie, czy kilimy nie zaczynają już w świadoK. Siatka, Materiały prasowe Galerii FMA, Foto-Medium-Art, Kraków 2008.
E. Korzeniowska, Archilimy – chaos uporządkowany, „Nowy Dziennik” (Przegląd Polski), Nowy Jork, 18.07.2008.
4
J. Olek, Niespodziewany porządek rzeczy, „Arteon” 2006, nr 1.
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Carl Johann Christian Zimmermann – widok budynku

mości odbiorcy „który nie wie o procesie ich powstawania” żyć swoim odrębnym życiem, czy nie
stają się symulakrami.
Autor też symuluje język obrazowania używany przez wytwórców tradycyjnych kilimów huculskich,
jakie wraz z falą przesiedleńców dotarły do Wrocławia i były przez ich traktowane jako „własne”,
jako, być może często nieuświadamiany, element tożsamości, element tradycji. Praktyka symulacji,
doprowadzona do skrajności w fakcie zrealizowania projektu w technice tradycyjnego kilimu, nie jest
jednak oczywistym naśladownictwem gotowych wzorów. Autor bowiem demontuje (nie dekonstruuje)
elementy zastanej struktury architektonicznej, tworzącej przecież zwartą całość, również semantyczną, traktując je jako elementy nowej układanki o zupełnie innych znaczeniach. Artystyczna praktyka
pociąga za sobą nieuchronnie operacje na polu semantycznym – wyklucza znaczenia stare/zastane,
buduje nowe. Symuluje jeden język obrazowania, wykorzystując do tego celu wyrażenia (morfemy)
innego. Nowe prace budowane z motywów-cytatów struktur wcześniejszych, podporządkowane są
jednak dość surowym rygorom kompozycyjnym. Analiza formalna Archilimów może prowadzić do
wniosku, że mamy do czynienia ze specyficzną odmianą ornamentu. Motywy występujące w kilimach
są porządkowane/dyscyplinowane za pomocą takich narzędzi, jak symetria czy rytm/powtarzalność.
Wszystkie motywy są praktycznie geometryczne, zaś zbudowane z nich kompozycje pozornie paradoksalnie przypominają, a może symulują (a może właśnie są), sztukę abstrakcji geometrycznej, tak
przecież charakterystyczną dla modernistycznego systemu obrazowania.
Kilimy uwidaczniają też postmodernistyczną praktykę przesuwania elementów danego systemu
z centrum na marginesy i odwrotnie. Traci ważność stara semantyka, a nowa dopiero powoli powstaje.
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Tak niedawno jeszcze byliśmy studentami...

Wspomnienia o koledze, artyście – Erazmie Kalwaryjskim
Carl Johann Christian Zimmermann
– projekt kilimu

Carl Johann Christian Zimmermann
– kilim

Carl Johann Christian Zimmermann
– detal kilimu

Ale też kilimy możemy interpretować w szerokiej perspektywie antropologii kulturowej. Możemy je traktować jako czynioną przez Tadeusza Sawę-Borysławskiego próbę oswajania/wyjaśniania
jednego języka wizualnego, jakim posługuje się określona wspólnota, i oczywiście wyrażanego
w nim sposobu myślenia, systemu wartości, za pomocą „metajęzyka”, albo też jako swoistą próbę
„tłumaczenia” tekstu i obrazu, zapisanego w jednym języku na inny.
Okazuje się jednak, że struktury podstawowe, pierwotne, rudymentarne tych języków są zaskakująco podobne. Okazuje się też, że o tych samych wartościach można mówić różnymi językami, ale
też, że o różnych wartościach można mówić równie dobrze jednym, jak też wieloma językami.
Carl Johann Christian Zimmermann, zwany Hans Zimmermann (ur. 8 listopada 1831 w Elblągu, zm. 18 marca
1911 w Wandsbeck koło Hamburga) – niemiecki architekt epoki historyzmu, urbanista i urzędnik władz publicznych, działający w Berlinie, Wrocławiu i Hamburgu.
Max Paul Eduard Berg (ur. 17 kwietnia 1870 w Szczecinie, zm. 22 stycznia 1947 w Baden-Baden) – niemiecki
architekt, urbanista i polityk komunalny (SPD), miejski radca budowlany (architekt miejski) we Wrocławiu
w latach 1909–1924. Berg znany jest przede wszystkim jako architekt Jahrhunderthalle, zwanej później
Halą Ludową oraz współautor radykalnej koncepcji urbanistycznej miasta (1919–1920).
Erich Mendelsohn, także Eric Mendelsohn (ur. 21 marca 1887 w Olsztynie, zm. 15 września 1953 w San
Francisco) – niemiecki architekt modernistyczny. Najbardziej znane dzieła Mendelsohna powstały w stylu
ekspresjonistycznym.
Bernhard Hans Henry Scharoun (ur. 20 września 1893 w Bremen, zm. 25 listopada 1972 w Berlinie) – niemiecki architekt modernistyczny, jeden z głównych przedstawicieli architektury organicznej.
Adolf Loos (ur. 10 grudnia 1870 w Brnie, zm. 23 sierpnia 1933 w Wiedniu) – austriacki architekt, tworzący
w okresie panowania secesji, prekursor modernizmu, teoretyk i publicysta. Działał na terenie dawnych
Austro-Węgier oraz w USA i we Francji. W 1908 Loos wydał swoje dzieło Ornament i zbrodnia, w którym
dowodził zbędności dodanego ornamentu w architekturze. Do uczniów Loosa zaliczali się Richard Neutra
i Rudolf Schindler. Noty o architektach zostały zaczerpnięte z Wikipedii.
Tadeusz Sawa-Borysławski – (ur. 1952) mieszka i pracuje we Wrocławiu. Jest architektem, zajmuje się
grafiką użytkową, rysunkiem i fotografią, tworzy instalacje i uczestniczy w pokazach intermedialnych.
Autor wielu publikacji o architekturze i sztuce współczesnej. Uczy na Wydziale Artystycznym Wyższej
Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Prace artysty były prezentowane na wielu wystawach
indywidualnych i grupowych.
Pattern and Decoration – Pattern Painting – kierunek w malarstwie amerykańskim późnych lat 70. i wczesnych 80. polegający na wykorzystaniu dekoracyjnych, często kwiatowych wzorów przypominających tapetę.
Jego powstanie tłumaczy się reakcją na ascetyzm minimalizmu.

Romuald K. Bochyński

Autor, historyk sztuki, kurator, zajmuje się sztuką XX i XXI wieku, pracuje w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

B

Henryk
Hoffman

yła późna wiosna 1967 roku kiedy przyjechałem do Łodzi by ubiegać się o przyjęcie do
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Wybrałem Wydział Ubioru mało wiedząc
o tym na czym polegają studia na tym wydziale. Nie było zresztą za bardzo w czym wybierać, ponieważ wówczas w łódzkiej uczelni były jedynie dwa Wydziały: Ubiór i Tkanina. Prawie
wszyscy z kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej Szkoły myśleli przede wszystkim, żeby
malować, rysować, rzeźbić, robić grafiki et cetera. Reszta była wtedy mniej istotna. Wszyscy chcieliśmy być artystami. Samo dostąpienie zaszczytu zdawania było już nie lada osiągnięciem, ponieważ egzamin wstępny poprzedzony był przeglądem prac domowych (tzw. przeglądem teczek), po
którym odrzucano wielu kandydatów. A chętnych do uprawiania sztuki było niemało. O ile dobrze
pamiętam przypadało około 10-ciu kandydatów na jedno miejsce. Wśród zdających było mnóstwo
„recydywistów”, to znaczy takich osób, które zdawały już po kilka razy. Toteż atmosfera była bardzo
napięta, a przekonanie o pozytywnym rezultacie tego przedsięwzięcia – niewielkie. Nie ma się też
czemu dziwić, że wszyscy nawzajem bacznie się sobie przyglądali, widząc wokół przede wszystkim konkurentów. Egzamin był długi, wymagający obok wiedzy z historii sztuki talentu, szczęścia
i fizycznej wytrzymałości. Mimo emocjonalnie napiętej atmosfery, w tłumie zdających dało się
dostrzec wyróżniające się wyglądem osobowości. Pomijając ładne dziewczyny, których wśród
kandydatek na artystki nigdy nie brakowało, uwagę zwracał dość wysoki brodacz o sympatycznym
wyglądzie, któremu towarzyszyła szczupła, rudowłosa dziewczyna. Nie pamiętam już dlaczego,
ale od początku widać było, że jest studentką. Ten to ma szczęście... pomyślałem sobie. Jest już na
studiach. Taka znajomość wydawała się być rękojmią dobrego przygotowania do egzaminu. Tak się
złożyło, że w trakcie egzaminów praktycznych zamieniłem kilka słów z tym, na artystę wyglądającym,
brodaczem. Okazał się rezolutnym i sympatycznym człowiekiem, który przejawiał zamiłowanie do
porządku. Mianowicie: podczas egzaminu z rysunku, kilkoma trafnymi uwagami zaprowadził ład
w zatłoczonej sztalugami sali. Panował tam „artystyczny” rozgardiasz, uniemożliwiający wzrokowy
kontakt z obiektem, który był przedmiotem egzaminu. A przecież wszyscy musieli jakoś widzieć
pozującą modelkę, aby móc wykonać studyjny rysunek.
Niebawem egzamin dobiegł końca i rozjechaliśmy się po Polsce, każdy do swoich spraw. Zawiadomienie o wynikach, dla tych zamiejscowych, obiecano wysłać pocztą na podany adres. Ja
powróciłem do Kętrzyna by dokończyć służbę wojskową, szybko zapominając o egzaminacyjnych
emocjach. Po kilkunastu dniach otrzymałem zawiadomienie, że egzamin zdałem (chwila wielkiej
radości) lecz nie zostałem przyjęty z powodu braku miejsc. Na dole zawiadomienia był dopisek,
że mogę złożyć odwołanie adresując go do uczelni lub w późniejszym terminie, do Ministerstwa
Kultury i Sztuki. Odwołanie oczywiście złożyłem już do ministerstwa, jak się niebawem okazało,
z pozytywnym dla mnie skutkiem.
Po wakacjach, jako szczęśliwi kandydaci na studentów zjawiliśmy się w Łodzi, aby rozpocząć
studenckie życie. Minęło kilka dni, w trakcie których musieliśmy odnaleźć się w nieznanej, nowej
rzeczywistości: gdzieś się zakwaterować, dowiedzieć się gdzie jest stołówka, w których punktach
Łodzi i kiedy są zajęcia oraz zorientować się w jakich grupach i u jakich profesorów będziemy studiowali. W trakcie tych peregrynacji, przypadkowo spotkałem owego brodacza, którego zapamiętałem
na egzaminie. O dziwo, on mnie również pamiętał. Schodził akurat po schodach w akademiku i ze
słowami „cieszę się, że także się dostałeś” przywitał się ze mną jak ze starym znajomym. Niebawem
okazało się, że jesteśmy na tym samym wydziale, w tej samej pracowni malarskiej u doc. Lecha Kunki,
a kolega nosi barwne nazwisko Erazm Kalwaryjski. Przyjaciółmi staliśmy się od zaraz. Niebawem
okazało się, że ten „artystyczny wygląd” wcale nie oznacza adekwatnego do wyglądu sposobu bycia. Kolega Erazm nie pił alkoholu, używał bardzo poprawnej polszczyzny, był punktualny i słowny
a nade wszystko nie palił i zawzięcie tępił wszystkich palaczy. Był zawsze schludny, czysty i dobrze
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zorganizowany. Chodził na wszystkie zajęcia punktualnie, należycie
przygotowany. Odrabiał zadane
prace i zalecane ćwiczenia, a także
dużo czytał. Jednym słowem nie
tracił czasu.
Powyższa charakterystyka mogła by wskazywać, że Erazm był
nudnym, pozbawionym uroku
pracusiem, mizantropem, nieciekawym egoistą, który dba jedynie
o własne sprawy. Nic podobnego.
W trakcie długiego okresu studiów,
a trwały one wtedy 6 lat, zdarzało
się często, że ktoś z koleżeństwa sobie nie radził, nie wszystko wiedział,
nie potrafił czegoś wykonać lub
pewnych, istotnych spraw załatwić.
Już w krótkim czasie wiadomo było,
że z trudnymi problemami można
się zwrócić do Erazma. O ile wie,
powie co trzeba zrobić, jak coś
trudnego wykonać, gdzie i do kogo
się zwrócić żeby załatwić sprawę.
Miał jeszcze jedną pożyteczną cechę, mianowicie prowadził notatki
z wykładów. Pod koniec semestru
było się więc z czego uczyć.
W tamtych czasach mniej
zamożni studenci otrzymywali
różnoraką pomoc socjalną, np.
przydział materiałów malarskich,
stypendium, dopłatę do obiadów
Erazm Kalwaryjski, Prorok, olej/płótno, 120x90 cm
czy pieniężną rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu mieszkanie w akademiku, czyli tzw. stypendium mieszkaniowe. Pamiętam,
jak zdecydowanie reagował, kiedy ktoś, korzystając z nieświadomości innych próbował w sposób
nieuczciwy czerpać korzyści. Wtedy potrafił być stanowczy, wręcz nieprzyjemny. Jak nietrudno się
domyślić, nie wszystkim tak postawa podobała się. Miał więc swoich cichych wrogów – cichych,
bo nie pamiętam by ktoś otwarcie podejmował z nim walkę.
Przedmiotem, który stawiał przed nami szczególnie wysokie wymagania już na początku
studiów, były Podstawy kompozycji plastycznej, prowadzone na naszym wydziale przez – wtedy
jeszcze adiunkta, a później profesora – Tomasza Jaśkiewicza. Asystentem profesora był wówczas mgr
Bogumił Łukaszewski, obecnie profesor ASP i Politechniki Radomskiej. Wymagania stawiane przed
nami były duże, a ćwiczenia trudne. Do korekty czekała zawsze długa kolejka, którą co bardziej
sprytni starali się ominąć. Trzeba było więc siedzieć w pracowni pilnując by ktoś nie wcisnął się
przypadkiem poza kolejnością. Racjonalny, jak zwykle, Erazm doszedł do wniosku, że takie czekanie to strata cennego czasu i wystąpił z postulatem zmiany dotychczasowej metody prowadzenia
zajęć. Zaproponował, aby poszczególni studenci, jak obecnie do lekarza, przychodzili na określoną
godzinę. Ale prof. Jaśkiewicz miał zupełnie odmienne zdanie w tej sprawie. Uważał, że czekający
w kolejce studenci przysłuchując się korektom mają okazję do refleksji i szansę wyciągnięcia wniosków w stosunku do własnych błędów. W tamtych czasach nie do pomyślenia było aby student
podpowiadał profesorowi co ma robić. To też reakcja profesora była gwałtowna i druzgocąca. Erazma
za swoją „zuchwałość” zapłacił tym, że na kilka tygodni popadł w głęboką niełaskę u profesora.
Dopiero pośrednictwo asystenta, Bogumiła Łukaszewskiego, który wystąpił w roli mediatora załagodziło konflikt. Udobruchany profesor w sumie pozytywnie ocenił zdolnego kolegę, ale incydent
ten na pewien czas powstrzymał racjonalizatorskie pomysły Erazma.
Erazm Kalwaryjski nie był chodzącym kryształem, wzorcem cnót wszelkich, pozbawionym jakichkolwiek cech ujemnych, w dodatku niesprawiedliwie szykanowanym. Oczywiście, Erazm miał wady
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i ludzkie ułomności, jak każdy z nas. Był niecierpliwym, popędliwym cholerykiem. Denerwowało
go wszelkie ślamazarstwo. Potrafił niekiedy wykazywać daleko idący brak zrozumienia dla osób
o innym niż on temperamencie. Obrywało się czasem komuś niesłusznie za to, że nie był w stanie
sprostać mu fizycznie lub nie nadążał za tokiem jego rozumowania. Krążyły też wręcz legendy
o jego „udoskonaleniach” poprawiających np. komfort przebywania w akademiku, czy zdrowym
trybie życia, który usiłował prowadzić. Ówczesne warunki egzystencji w domu studenta były złe.
Ciasnota, brak dostatecznej ilości sprzętów ,a nade wszystko absolutny brak intymności w przepełnionych pokojach, w których spędzaliśmy sporo czasu odpoczywając tam i przede wszystkim
pracując. Po dziś dzień, wśród jego bliskich przyjaciół z okresu studiów opowiada się o wynalazku, który w dusznym, zatłoczonym pokoju miał umożliwiać mu oddychanie świeżym powietrzem
w czasie snu. Rzecz w tym, że nie wszyscy lubili świeże powietrze. Erazm je lubił i uważał,
że jest wręcz niezbędne do życia. Ponieważ spał przy oknie opracował sobie specjalnej konstrukcji
karton – pudełko, które kładąc się spać zakładał na głowę, obracając jego część pozbawioną dna
ku oknu. Lekko uchylone okno, połączone kartonem z jego głową, umożliwiało mu stały dostęp
świeżego powietrza. Pod jego nieobecność przychodziły wycieczki do pokoju w którym mieszkał,
żeby obejrzeć ten przyrząd. Nie obrażał się jednak kiedy opowiadaliśmy o tym z przekąsem.
Był, jak wspomniałem, niezłym organizatorem i niejednokrotnie dawał tego dowody. Na przykład: lubił dobre kino i znał się na tym. To też kiedy na drugim roku studiów zamieszkaliśmy razem
ze studentami Szkoły Filmowej (PWSTviT) w jednym akademiku, dowiedział się od nich i starszych
kolegów o możliwości korzystania z DKF-u (Dyskusyjny Klub Filmowy). Gdzieś zdobył dla nas karnety, które umożliwiały wstęp na projekcje. To chyba po części dzięki niemu prawie cały ówczesny
skład mieszkańców akademika chodził na ciekawe filmy by po powrocie, do późna w nocy, o nich
dyskutować.
Erazm był zagorzałym miłośnikiem fotografii. Jako jeden z pierwszych w naszym gronie kupił
dobry aparat i zaraził swoją pasją bliskich kolegów na tyle, że wielu z nas także popadło w to
uzależnienie. Był ekspertem od spraw warsztatowych, choć niestety, niekoniecznie przekładało się
to na techniczną jakość wykonywanych zdjęć. Może trudne polowe warunki, zdezelowany sprzęt,
z którego wspólnie korzystaliśmy w akademiku, a może roztargnienie powodowały, że często wiele
zdjęć psuł. Bardzo go to denerwowało, tym bardziej, że inny nasz kolega, Edward Malinowski, który
nie wysilał się za bardzo i wiódł żywot klasycznego sybaryty, robił to o wiele lepiej. Mimo tych
niepowodzeń robił całą masę zdjęć spędzając w ciemni mnóstwo czasu. Obłożony książkami był
też prawdziwą kopalnią wiedzy o fotografii.
Mając podobny harmonogram zajęć często razem chodziliśmy na stołówkę do Szkoły Muzycznej (PWSM obecnie Akademia Muzyczna). Była to w owym czasie jedna z najlepszych studenckich stołówek w Łodzi. Kameralne pomieszczenie, smacznie przyrządzane posiłki i nade wszystko
czystość były jej atutem. Kiedy zasiadaliśmy do obiadu Erazm wyjmował pudełeczko z lekami,
w który znajdowała się hm... niejedna pigułka. Do dziś nie wiem czy była to już wtedy zdrowotna
konieczność, czy przesada, która być może, po latach, negatywnie zaciążyła na jego zdrowiu.
Okres studiów zbliża ludzi, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w domu studenta. Tworzy się taka
mała społeczność, w której nawiązują się przyjaźnie często na całe życie. Coś na kształt rodziny.
Tam można się bliżej poznać i zobaczyć kim kto jest naprawdę. Miałem to szczęście, że w tym mniej
więcej okresie byli i inni koledzy, z którymi kontakt mam do dziś. Przez trzy lata pokój dzieliłem
z Tadeuszem Majdą, dziś profesorem PWSTviT. Opodal w pokoju zamieszkiwał Aleksander Olszewski, dziś profesor zwyczajny, dziekan i twórca Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej.
Prawie naprzeciw mieszkał Jan Trojan, także obecnie profesor PR. Nie sposób wymienić wszystkich.
Z racji osoby, której poświęcam niniejsze wspomnienia, dodam jeszcze, że Aleksander był później
świadkiem na ślubie Erazma Kalwaryjskiego z Alina Polak. Tą sama ładną, rudowłosą studentką,
o której już wspominałem. O ile dobrze pamiętam, na piątym i szóstym roku Erazm z Aleksandrem,
zamieszkiwali w jednym pokoju.
Okres studiów upłynął jak sen. Nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy, że ów sen szybko się
skończy i zastąpi go brutalna rzeczywistość. Niebawem studia zbliżyły się do końca. Skończyły się
tzw. chałtury w „Puchatku” (Studencka Spółdzielnia Pracy), studenckie wakacje, wycieczki, plenery
i ad hoc organizowane wyjazdy zagraniczne. W czerwcu 1973 roku przystąpiliśmy do obrony pracy
dyplomowej. Obrony mięliśmy tego samego dnia, w sąsiadujących ze sobą salach. Dyplom ze specjalizacji Ubiór Męski realizowaliśmy u prof. Wandy Borowskiej, prace malarskie u prof. Zdzisława
Głowackiego, a grafikę użytkową u prof. Stefana Krygiera. Obrony wypadły pomyślnie na tyle,
że posypały się wnioski o nagrody i propozycje lub sugestie od profesorów, żeby podjąć pracę
w uczelni w charakterze asystenta. Ja z tej propozycji skorzystałem wiążąc się z łódzką Uczelnią
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na długie lata. Erazm miał inne plany na przyszłość. Wolał konkretną pracę w przemyśle. Wybrał
przygodę w nieznanym mu wcześniej mieście. Łódzkie zadymione powietrze zamienił więc na
nadmorski klimat. Wraz z żona Aliną Polak (to ta sama dziewczyna z egzaminów wstępnych, która
wtedy pracowała już w Sztuce Łowickiej i odnosiła tam poważne sukcesy) wyjechali do Szczecina. Rozpoczął dorosłe życie jako projektant w dużych i renomowanych na owe czasy zakładach
„Odra”.
W niedługim czasie pokazał co potrafi. Szybko okazało się, że jego projekty wyróżniają się,
zdobywają powszechne uznanie. Można śmiało powiedzieć, że za jego czasów szczecińska „Odra”
przeżywała swój najlepszy okres. Produkowane tam dżinsy i kurtki zdobywały ówczesne rynki i np.
w byłym ZSRR był bardziej popularne niż produkowane na Zachodzie Wranglery, Lewisy, czy Riffle.
Za swoją pracę zdobywał kolejne nagrody. Stał się znany i rozpoznawalny. Także jego działalność
artystyczna zaczęła przynosić sukcesy, nie tylko w środowisku szczecińskim, ale również na forum
ogólnopolskim. Robił kolejne wystawy indywidualne, współorganizował i uczestniczył w wystawach
zbiorowych, brał udział w konkursach, na których zdobywał nagrody. Wreszcie, wybrany przez kolegów plastyków szczecińskiego okręgu ZPAP poświecił się pracy społecznej jako prezes związku.
Myślę, że to był szczytowy okres jego osiągnięć. Niestety, jest to niemalże regułą, że w miarę osiąganych sukcesów, wprost proporcjonalnie do tychże sukcesów przybywa także nieprzyjaciół. Zaczęły
się pretensje i powodowane zawiścią oskarżenia. Kalwaryjski nie bardzo był przygotowany na tego
rodzaju niegodziwości. Nie wytrzymał psychicznie, zawiodły nerwy, zaczęło szwankować zdrowie.
Ze stanowiska prezesa ZPAP odszedł w poczuciu krzywdy i osobistej przegranej. Niebawem wszystkie
zarzutu okazały się nieprawdziwe, ale cóż z tego. Nadszarpnięte nerwy, gorycz i żal do niektórych
kolegów pozostały. Związkowe perypetie podczas pełnienia funkcji prezesa zdecydowanie źle się
odbiły na jego kondycji. Zamknął się w sobie i coraz częściej zapadał na zdrowiu. Niejaką odtrutką
na zło, które mu wyrządzono było wędkowanie i spacery z ulubionym psem. Ale ze zdrowiem było
coraz gorzej. Do choroby wieńcowej, na którą cierpiał od dłuższego już czasu doszła cukrzyca,
która robiła zastraszająco szybkie postępy. Ten zdrowy niegdyś i energiczny człowiek coraz częściej
przebywał w szpitalu. Niebawem przestał prawie w ogóle wychodzić z domu. O tym wszystkim
donosił mi w kolejnych listach, które regularnie wymienialiśmy. Mimo coraz słabszego zdrowia nadal
dużo czytał, tworzył, interesował się polityką i tym co dzieje się w kulturze.
Po uzyskaniu dyplomu magistra sztuki w 1973 roku rozstaliśmy się na długo. Nie zerwaliśmy na
szczęście kontaktu informując się nawzajem listownie co robimy i jakie mamy perspektywy rozwoju. To co pisywał w listach świadczyło o tym, że jego decyzja o wyjeździe z Łodzi była właściwa.
Niebawem zaczął mnie namawiać na pójście w jego ślady. Wolałem jednak skromną egzystencję
nauczyciela akademickiego. Mimo kłopotów materialnych, polubiłem tę pracę. Krótko po przybyciu do Szczecina urodził mu się syn, a jego kariera zawodowa rozkwitała. Chcąc z bliska pokazać
koledze swoje sukcesy często ponawiał zaproszenia do Szczecina. Ponieważ jakoś nie mogłem
się zmobilizować i skorzystać z jego oferty sam w końcu wybrał się do Łodzi, żeby zobaczyć jak
sobie radzę. Pierwsza jego wizyta u mnie przypadła na burzliwy rok 1981 i trwała bardzo krótko.
Chyba jeden dzień. Następnym razem odwiedził mnie na początku lat dziewięćdziesiątych. Był
to, o ile pamiętam rok 1993. Zrobiliśmy sobie wtedy wycieczkę do krainy jego dzieciństwa, czyli
do Radziejowic. W Radziejowicach mieszkał tuż po wojnie. Tam spędził dzieciństwo, tam się
wychowywał, aż do czasu kiedy poszedł do szkoły średniej. Mieszkał wraz z matką nauczycielką
u swojej cioci, która pracowała jako buchalterka. Chodząc po Radziejowicach pokazywał mi te
miejsca gdzie mieszkali, gdzie pracowała jego ciocia, gdzie się bawił z kolegami, gdzie psocił i gdzie
się topił w stawie w przypałacowym parku. Pokazał mi też miejsce, gdzie stojąc w pewną letnią
niedzielę na schodach kościoła, podczas burzy, widział jak piorun zabił stojącego pod drzewem
człowieka. Na końcu odwiedziliśmy miejscowy cmentarz. Odnalazł tam mnóstwo znanych sobie
nazwisk, niektóre z nich był niestety, nazwiskami jego byłych kolegów z tamtych czasów. Tam też
przypadkiem spotkaliśmy starszego mężczyznę, który jak się okazało, pamiętał go z okresu kiedy
mieszkał w Radziejowicach. Ta wycieczka w świat dzieciństwa sprawiła mu wielką przyjemność.
Cieszył się, że mógł choć na kilka chwil cofnąć czas. A mnie również było przyjemnie, że miałem
w tym swój skromny udział.
Spotykaliśmy się jeszcze później kilkakrotnie. Następnym razem z inicjatywy naszego wspólnego
kolegi, przyjaciela z czasów studenckich, Edwarda Malinowskiego, który mieszkając w RFN często
przyjeżdżał do Polski. Jadąc, po drodze do rodziny i przyjaciół, dość często, a w każdym razie
na pewno częściej ode mnie, odwiedzał Erazma w Szczecinie. Wiedział też lepiej, bo z autopsji,
o jego pogarszającym się stanie zdrowia i obawiał się, że Erazm nie doczeka aż ja się w końcu
do niego wybiorę. Przejął więc inicjatywę i sam postanowił zorganizować spotkanie. Zaproszeni
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przez Edwarda dwukrotnie, to jest w roku 2003 i 2004, spotkaliśmy się u niego w Jarocinie. Edward
w owym czasie miał tam dom i pracownię. Erazm był wtedy po dość długiej kuracji, wyglądał
i czuł się zupełnie dobrze. Kiedy wysiadł na dworcu z pociągu byłem wręcz mile zaskoczony jego
wyglądem. Pomyślałem sobie nawet, że Edward przesadzał mówiąc o jego złym stanie zdrowia.
Tym bardziej, że w trakcie pobytu odbyliśmy dość długi spacer po lesie, podczas którego z trudem
podążałem za idącymi żwawo kolegami. W następnym roku nie był już w tak dobrej formie. Przytył i gorzej się czuł. Bardzo pilnował terminowego przyjmowania leków na cukrzycę i narzekał na
serce. Kolejne wspólne spotkanie odbyło się w Łodzi, w moim domu, w 2005 roku. To był trochę
taki powrót do szczęśliwych, studenckich czasów. Wędrując ulicami, którymi kiedyś chodziliśmy
na zajęcia odwiedzaliśmy obiekty dobrze nam znane z okresu studiów. Oczywiście nie starczyło
czasu i sił na odświeżenie wszystkich godnych wspomnień miejsc. Była też wycieczka poza miasto,
nad Jeziorsko i do Uniejowa, tym razem jedynie w celu wyłącznie krajoznawczym. Myślę, że i to
spotkanie można zaliczyć do udanych. Potem nastąpiły 2 lata przerwy, w trakcie których Erazm
usilnie ponawiał zaproszenie do Szczecina. To też kiedy latem 2007 roku zadzwonił Edward z propozycją odwiedzenia Erazma i do tego powiedział, że jadąc tam samochodem gotów jest mnie ze
sobą zabrać, skwapliwie skorzystałem z okazji. Do Szczecina dotarliśmy wczesnym, sierpniowym
popołudniem i ku mojemu zaskoczeniu zastaliśmy Erazma w całkiem niezłej formie. Tak mi się
przynajmniej na pierwszy rzut oka wydawało. Niebawem okazało się, że jest z goła inaczej. Erazm
już wtedy właściwie nie wychodził z domu. Bardzo słabe serce i zaawansowana cukrzyca skutecznie mu to uniemożliwiały. Mimo tego spędziliśmy bardzo miłe dwa wieczory oglądając mnóstwo
starych zdjęć, wspominając studenckie czasy i oglądając nagrane na kasetach wernisaże wystaw.
Były także robione wspólne zdjęcia, głównie przez Edwarda i jak zwykle przy takiej okazji, plotki
o studenckich czasach i starych znajomych. Ciężar bawienia gości przypadł w udziale jego żonie
Ali, która wspaniale łączyła rolę pani domu i w następnym dniu, funkcję przewodnika, oprowadzając
nas po pięknym mieście Szczecinie, w którym ja byłem właściwie po raz pierwszy. Ostatniego dnia
pobytu zostaliśmy zaproszeni do jednej z naszych dobrych koleżanek z roku, Małgorzaty Sikorskiej
(Stawińskiej), która w latach osiemdziesiątych, wraz z mężem prof. medycyny i dziećmi przeniosła
się z Łodzi do Szczecina. Na tę wizytę wybraliśmy się samochodem oczywiście zabierając ze sobą
Erazma. Miłe spotkanie po latach długo jednak nie trwało ze względu na samopoczucie Erazma,
a także dlatego, że jeszcze tego dnia musieliśmy wracać. Odwieźliśmy więc naszego kolegą wraz
z żoną do domu i żegnając gościnnych przyjaciół oraz Szczecin odjechaliśmy. Nie przypuszczaliśmy
wtedy, że było to nasze ostatnie wspólne spotkanie.
Lato 2009 roku Erazm, w zasadzie, spędził w szpitalu. Jego coraz to słabsze serce nie radziło już
sobie a do tego, prócz cukrzycy, zaczęły pojawiać się i inne dolegliwości czyniąc i tak trudną egzystencję wręcz nieznośną. Pisał coraz to krótsze listy, coraz to bardziej nieczytelnym pismem. Łudził
się jeszcze, że po wyjściu ze szpitala wybierze się, być może, na swoje ukochane ryby. Wreszcie
wypisano go ze szpitala. Na krótko. Zdążyłem jeszcze otrzymać jeden dość lakoniczny list pisany
z domu, po którym nastąpiła niepokojąco długa cisza. Kiedy w dniu jego imienin 25 listopada 2009
roku zadzwoniłem na jego komórkę, aby złożyć mu życzenia imieninowe nie odebrał telefonu.
Zaniepokojony tym, późnym popołudniem, zadzwoniłem na telefon stacjonarny. Odebrała jego
żona – Ala. W słuchawce usłyszałem jej spokojny, smutny głos: Jeśli stoisz to lepiej usiądź... Erazm
nie żyje.
Zmarł 23 listopada w poniedziałek rano, w szpitalu.
wspominał Henryk Hoffman

Autor, profesor, zatrudniony w Katedrze Architektury i Form Użytkowych Wydziału
Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Erazm Kalwaryjski – artysta plastyk. Urodzony w Brześciu nad Bugiem,
w 1943 roku. Zmarł w Szczecinie 23 listopada 2009 roku.
Malarz, grafik, fotograf, projektant. Studiował w łódzkiej PWSSP w latach
1967–1973. Dyplom na Wydziale Ubioru; specjalizacja - ubiór męski w pracowni
prof. Wandy Borowskiej, malarstwo w pracowni prof. Zdzisława Głowackiego, grafika artystyczna w pracowni prof. Leszka Rózgi, grafika użytkowa
w pracowni prof. Stefana Krygiera.
Ważniejsze wystawy i konkursy ogólnopolskie w latach 1973-96 (wg.
danych z katalogu do wystawy indywidualnej wydanego przez Galerię
Współczesną w Kołobrzegu styczeń – luty 1998 rok).
VII, X, XIII, XIV, XV, XVI Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego – BWA, Szczecin – 1974, 1980, 1986,
1988, 1990, 1996 rok.
XI Ogólnopolska Wystawa Sztuki Młodych – BWA Sopot – 1978 rok.
VI, VII, X, XII Ogólnopolska Wystawa „Jesienne Konfrontacje” – BWA Rzeszów 1976, 1978, 1989 rok.
V, X, XII Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Spychalskiego – BWA Poznań 1978, 1986, 1987 rok.
Ogólnopolski Salon Zimowy Plastyki – Radom (siedmiokrotnie).
Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Akwarelowego – BWA Wrocław 1980 rok.
Międzynarodowa Wystawa „Wizerunek Człowieka Współczesnego” - BWA Sopot 1980 rok.
VII i VIII Ogólnopolski Konkurs Graficzny – BWA Łódź 1981, 1984 rok.
I, II, III, IV, V Ogólnopolskie i Międzynarodowe Triennale Portretu Współczesnego – BWA Radom 1878, 1981,
1984, 1987, 1990 rok.
Ogólnopolska Wystawa „Czas Widzenia” – Gdańsk Oliwa 1981 (I Krajowy Zjazd Solidarności).
Polskie Malarstwo Portretowe 1944-1984 – CBWA ZACHĘTA – Warszawa 1984 rok.
I Międzynarodowe Triennale Sztuki „Przeciw wojnie” – Muzeum na Majdanku 1985 rok.
Ogólnopolska Wystawa „Przeciw wojnie” – Muzeum na Majdanku 1987 rok.
I, II, III Ogólnopolska Wystawa „Prowincja” – Wrocław 1985, 1987, 1989 rok.
I i II Ogólnopolska Wystawa „Impresje Polskie” – BWA Toruń 1983, 1985 rok.
II, III, IV Międzynarodowe Targi Sztuki „Interart” – Poznań.
Ogólnopolska Wystawa „Primum Non Nocere” BWA – Kraków 1989 rok.
I Międzynarodowa Wystawa „Piękno Grającej Przyrody” – Warszawa 1989 rok.
Ogólnopolska Wystawa „Kantor Kwadrat” Muzeum w Lęborku 1991 rok.
III i V Ogólnopolski Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka – BWA Jelenia Góra 1981, 1985 rok.
Ogólnopolska Wystawa Plastyczna „Sztuka jest kodem nie gwarą” – Muzeum w Lęborku 1991 rok.
Ogólnopolska Wystawa „Polska – Krajobraz – Ludzie, Idee” – BWA Sopot 1981 rok.
Tendencje figuratywne w malarstwie Polski północnej – BWA Toruń 1979 rok.
Konfrontacje plastyczne Polski północnej – „Galeria EL” – Elbląg 1984 rok.
Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Bielska Jesień” – BWA Bielsko-Biała 1985.
Ogólnopolski Konkurs Malarski „Kobieta” – BWA Piotrków Trybunalski 1988.
Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Rysunku o Grand Prix Faber – Castell – BWA – Poznań 1992 rok.
Ogólnopolski Konkurs na Plakat „750 lat Praw Miejskich Szczecina” – Galeria ZPAP „Kierat 1” – Szczecin
1993 rok.
Szczecińska Sztuka Współczesna 1945-1993 – Muzeum Narodowe Szczecina 1993 rok.
Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Grafiki „Pomosty” – Muzeum Narodowe - Szczecin 1993 rok.
I Triennale Autoportretu – Muzeum Narodowe – Szczecin 1993 rok.
Sztuka na Pomorzu po roku 1945 – BWA Szczecin, Muzeum Narodowe Szczecin 1985 rok.
Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Obraz końca wieku” – Muzeum w Lęborku 1996 rok.
Udziały w wystawach zagranicznych:
Szwecja: Umea
Węgry: Budapeszt
Czechosłowacja: Praha, Brno
Niemcy: Rostock, Magdeburg, Berlin, Getynga
Austria: Salzburg
Wielka Brytania: Plymuth,
ZSRR: Mińsk, Kijów
USA: Boston
Bułgaria: Sofia
Nagrody za malarstwo:
1974 i 1975 – Szczecin wyróżnienie w konkursie „Konik Morski”
1978 i 1971 – Radom nagroda w I i II Ogólnopolskich Prezentacjach Portretu Współczesnego
1981 – Sopot medal NSZZ „Solidarność” za udział w wystawie „Polska – Krajobraz – Ludzie, Idee
1984 – Radom medal BWA w III Ogólnopolskich Prezentacjach Portretu Współczesnego
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1987 – Szczecin nagroda w konkursie „Konik
Morski”
1987 – Włocławek – II nagroda w Ogólnopolskim
Konkursie „Prowincja”
1989 – Szczecin nagroda Książnicy Szczecińskiej
„Złoty Ekslibris”
1993 – Szczecin dwa wyróżnienia honorowe
w Ogólnopolskim Konkursie na plakat
„750 lat Praw Miejskich Szczecina”
(współautor A. Maciejewski)
1993 – Złota Odznaka ZPAP
1994 – Szczecin wyróżnienie w konkursie „Salon
Jesienny”
Także – pięciokrotne Stypendium Twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki
Prace w zbiorach:
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum na
Majdanku, Pinakoteka w Szczecinie, Urząd
Miejski i Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Biuro
Wystaw Artystycznych w Szczecinie, Radomiu,
Włocławku, Toruniu, Rzeszowie.
Także w zbiorach prywatnych w kraju oraz:
w Niemczech, Austrii, Chinach, USA, Szwecji,
Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Rosji, Szwajcarii.
Jego prace prezentowane były na ponad 140
wystawach (indywidualnych, zbiorowych, kon- Erazm Kalwaryjski, Zuza i starcy, olej/płótno, 140x110 cm
kursach) w kraju i za granicą.
W zbiorach Książnicy Pomorskiej znajdują się prace Erazma Kalwaryjskiego (obrazy, grafiki), niektóre
z nich można wypożyczyć w Pinakotece – Wypożyczalni Dzieł Sztuki.
Ze względu na brak danych o dorobku twórczym okres po 1996 roku (14 lat) nie został tu ujęty.

Nauczyciele akademiccy prowadzący poszczególne przedmioty, z którymi mięliśmy bezpośredni kontakt
w łódzkiej PWSSP studiując w latach 1967-1973.
Pracownia malarstwa i rysunku: doc. Lech Kunka, adi. Jadwiga Głowacka, prof. Zdzisław Głowacki (dyplom
– kolekcja prac malarskich).
Pracownia rzeźby: prof. Tomasz Jaśkiewicz, prof. Aleksander Chałat, prof. Mieczysław Szadkowski.
Pracownia podstaw kompozycji: prof. Tomasz Jaśkiewicz.
Pracownia grafiki artystycznej: prof. Leszek Rózga. (dyplom – II specjalizacja)
Pracownia grafiki użytkowej: prof. Stefan Krygier
Grafika żurnalowa: prof. Tadeusz Wolański.
Pracownia projektowa – Ubiór męski: st. wykł. Wanda Borowska (dyplom).
Konstrukcja odzieży: wykł. Zbigniew Parafianowicz.
Kostiumologia: mgr Tadeusz Byczko, st.wykł. Wanda Borowska.
Historia sztuki, Estetyka: doc. dr hab. prof. Henryk Anders.
Propedeutyka architektury: prof. Marian Wimmer.
Liternictwo: wykł. Aleksander Kromer.
Filozofia: dr Ryszard Panasiuk, mgr K. Leśny.
Materiałoznawstwo: mgr inż. Henryk Czyżewski.
Lektorat nauk politycznych: mgr Marian Bogacz.
J. niemieski: mgr Gundlach.
J. angielski: mgr Jan Głowacki.
WF: mgr Henryk Kautz.
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Mariusz
JOŃCZY
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Chwalmy Pana. Wspomnienie o Jurku Czuraju

to dzisiaj w Radomiu wie lub
pamięta o tym, że pierwszą
wystawę, w świeżo wyremontowanym zachodnim skrzydle
Muzeum Okręgowego w Radomiu
(obecnie Muzeum im. Jacka Malczewskiego), zrealizował zimą 1991
roku Jerzy Czuraj? Towarzyszyła mu
grupa zaprzyjaźnionych amatorów
malarstwa i muzyki z pionkowskiej
„Pracowni nr 4” tego wieczoru,
siódmego grudnia w Radomiu spadł
śnieg. Kto pamięta, że pierwszym
spektaklem – muzycznym performansem z udziałem znanych
Jerzy Czuraj
polskich jazzmenów i „pospolitego Fot. Marcin Kucewicz
ruszenia”, zrealizowanym na Małej
Scenie nowego gmachu Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego, były Białe Czary wyreżyserowane w 1992 roku przez Jerzego Czuraja? Nie wiem, czy te wydarzenia, jakby nie było,
ważne dla wymienionych radomskich instytucji kultury, mają jakikolwiek ślad w ich dokumentacji.
Towarzyszyły im zaledwie chałupniczo wyprodukowane afisze, ilustrują je pojedyncze fotografie
ukryte w prywatnych albumach…
Jerzy Czuraj urodził się w Krakowie w 1952 roku. Artystyczne uzdolnienia rozwijał w Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, studia ukończył
z wyróżnieniem w 1975 roku. W latach 1977–81 prowadził Galerię Sztuki Współczesnej przy
Staromiejskim Domu Kultury. W latach 1978–80 pełnił funkcję przewodniczącego warszawskiego
i krajowego Koła Młodych przy ZPAP. W 1982 roku opuścił Warszawę i osiedlił się na stałe we wsi
Suskowola koło Pionek. Mniej więcej w ten sposób brzmi standardowa nota biograficzna towarzysząca kilku drobnym wydawnictwom przygotowanym z okazji ekspozycji obrazów Jurka w Radomiu. Z reguły informowałem w niej jeszcze o jego szerokich zainteresowaniach (malarstwo, jazz,
performans, teatr, film, fotografia). Przy okazji retrospektywy w Muzeum Sztuki Współczesnej (1997)
i ostatniej wystawy w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” (2009), starałem
się też zrekonstruować indeks wystaw indywidualnych i zbiorowych, polskich i zagranicznych,
w których brał udział. Nigdy nie miałem pewności, czy sporządzony wykaz jest kompletny. Jurek
nie prowadził żadnej buchalterii dotyczącej własnej działalności (przynajmniej ja nic o tym nie
wiem) z upływem czasu, co jest zupełnie naturalne, w jego pamięci zacierały się fakty, miejsca
i daty. Wydarzenia, które organizował, wystawy, koncerty i akcje, miały dla niego znaczenie wyłącznie wtedy gdy trwały. Wówczas angażował w nie całe swoje serce, później pozostawiał je
samym sobie. Przede wszystkim żył dniem bieżącym. Owszem, interesowała go przyszłość, ale
raczej zbyt szczegółowo jej nie planował. To, co się już odbyło, w naturalny sposób przemijało,
pozostawiając ślad dla okazjonalnych wspomnień i refleksji, one też w końcu ulegały zatarciu. Kilka
razy, w katalogach zbiorowych wystąpień, w których brał udział, jedyną informacją dotyczącą jego
osoby były cyfry numeru telefonu komórkowego, umieszczone obok reprodukcji wybranego obrazu.
Problemy wiążą się także z inwentaryzacją dorobku artystycznego Czuraja. W 1997 roku szacował
ilość namalowanych przez siebie obrazów na około czterysta pozycji, ile kolejnych powstało przez
pozostałe dwanaście lat jego życia? sto, może dwieście? Czy komuś uda się sporządzić katalog na-
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malowanych przez niego obrazów? Przy dużym rozproszeniu twórczości, dziwnych okolicznościach
towarzyszącym migracji jego dzieł, będzie to zadanie bardzo trudne, wydaje się wręcz niemożliwe
do zrealizowania. Obrazy rozdawane, sprzedawane po symbolicznych cenach, w zależności od
skali potrzeb artysty w danym momencie, rozjeżdżały się w różne miejsca Polski. Funkcjonują także
w zbiorach zagranicznych, nawet w Australii. Czasem trafiały w miejsca zaskakujące, część została
przemalowana lub zniszczona przez autora. Znam przypadki kradzieży obrazów.
Rodzice Jurka, para szanowanych lekarzy, mieszkali w Pionkach nie tracąc kontaktu z Krakowem.
On sam, zmęczony Warszawą, przeniósł się na wieś, aby w bezpiecznym oddaleniu spokojnie
zajmować się malarstwem i muzyką. Starszego brata – Pawła nigdy nie miałem okazji poznać. Od
momentu kiedy Jurek przejął kontrolę nad domem, stał się on zagadką dla tubylców, niezwykłym
tyglem sztuki, wreszcie chyba legendą. Parter i weranda „Czurajówki” były miejscem spotkań ludzi, którzy prawdopodobnie nie mogliby się zetknąć ze sobą w żadnym innym miejscu. Otwartość
Czuraja dopuszczała do konfrontacji tego typu w jego posiadłości. Szczęśliwie, częściej bywało tak,
że spotykały się tam grupy charakteryzujące się wspólnym mianownikiem. Z werandy, jeżeli roślinność nie była jeszcze zbyt wybujała, głównie późną wiosną, roztaczał się widok na suskowolskie
łąki. Zachodzące słońce, świergot ptaków, rechotanie żab, latem koncerty świerszczy, podnosiły
wartość tego gościnnego miejsca. Kanapa i fotele na werandzie często zapełniały się publicznością
kontemplującą te „piękne okoliczności przyrody”. Czasem sjesta przeradzała się w spontaniczną sesję
muzyczną, w domu było przecież zawsze pełno instrumentów. Koncerty były rozmaite, raz zdominowane rytmem bębnów innymi razy nostalgicznym brzmieniem trąbki i zwyczajowo rozstrajanego
pianina. Bywało, że wszystko grało jednocześnie. Wśród uczestników i słuchaczy zawsze plątały
się jakieś zwierzęta, głównie psy, z których najdłużej pomieszkiwała suczka Trufla, reprezentująca
rasę „owczarka suskowolskiego”. Pozostałe zwierzaki mniej lub bardziej szybko wykorzystywały
„okna transferowe” i przenosiły się do innych właścicieli. Środowisko, które Jurek wybrał na swoją
małą ojczyznę, inspirowało jego realizacje i w specyficzny sposób utrwalało się w malarstwie. Natura obecna stale w obrazach Czuraja, dominująca lub pełniąca tam rolę drugoplanową, stała się
pretekstem dla zmysłowej gry czystych, intensywnych barw. Zachwyt nad nią utwierdzał artystę
w słuszności wybranej formuły malarskiej, pozwalającej zbliżyć się do nieskazitelnej, pierwotnej
radości tworzenia.
Pierwsze piętro domu było przestrzenią prywatną. Mieściły się tam również pokoje gościnne,
w tym miejscu wypadałoby wspomnieć coś o kobietach, tę kondygnację pozostawię jednak owianą mgiełką tajemnicy. Strych drewnianego domu Jurka, był klasyczną rupieciarnią. Z upływem lat
podłoga oddzielająca strych od pierwszego piętra, zasłana została warstwą ulegających powolnej
destrukcji gazet, książek, zeszytów, rodzinnych i prywatnych fotografii, płócien zdjętych z krosien,
drobnych przedmiotów i starych ubrań. Dla wielu część spośród wymienionych rzeczy stanowiłaby wartość materialną lub sentymentalną, dla Jurka pełniły one zaledwie rolę swoistej izolacji.
Okazjonalnie gospodarz pozwalał wybrać coś z tego osobliwego archiwum, w ten sposób uratowano przynajmniej kilka malowideł. Jedno z nich, zbiorowy portret we wnętrzu, przypominający
„żoliborski” okres artysty, trafiło nawet do kolekcji radomskiego muzeum. Do życia przywrócili je
muzealni konserwatorzy, efektu pracy Jurek nigdy nie widział. Bywało, że fakt renowacji obrazów
zaskakiwał autora ich powstania i upadku. Kiedyś zasugerowałem mu konserwację starego abstrakcyjnego obrazu z lat siedemdziesiątych, płótno posiadało kilkucentymetrowe poziome rozcięcie
w rzucającym się w oczy miejscu. Jurek, jak to często bywało, był odmiennego zdania: „Moje obrazy, to wojownicy, ich się nie klei” – powiedział. Obraz widziałem niedawno w jego domu. Ranny
i zakurzony, wyglądał niezbyt dobrze, ale za to oryginalnie. „Wojowników” Jurek hartował jak potrafił, niemniej przyjemnie mu było gdy po wystawach odwoziłem obrazy odpowiednio zapakowane,
w przeznaczonym do transportu samochodzie. Generalnie rzecz biorąc nie przywiązywał się jednak
do rzeczy. Ich przepływ, zużycie i wymiana odpowiadały przepływowi ludzi, którzy lgnęli do niego,
a on otwierał przed nimi ramiona oraz drzwi i tak na ogół otwartego domu. Żył kolorowo, na wskroś
niekonwencjonalnie, odmieniał i ubarwiał życie wszystkim, którzy się z nim spotkali. Pokazywał,
że można funkcjonować, niepodporządkowując się normom i utartym schematom. W jego wykonaniu było to wręcz rozbrajające. Któregoś lata, kiedy gościł przyjaciela Mariana, pojawiła się nagła
konieczność załatania kilku dziur w dachu. Rozpaliliśmy ognisko, w beczce bulgotał lepik, Jurek
z Marianem wdrapali się na dach, aby opracować front prac remontowych. Siedzących na kominie
zaskoczył zachód słońca nad Suskowolą. Razem ze szczurem, pomieszkującym w swetrze Mariana,
spędzili na dachu czas aż do całkowitego zmierzchu, wtedy przypomnieli sobie o lepiku, szybko
jednak doszli do wniosku, że nic już się niestety nie da zrobić. W międzyczasie zgasło ognisko pod
beczką, która przestała bulgotać. Naziemna część grupy remontowej dawno była już zajęta swoimi
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Jerzy Czuraj (pierwszy z lewej) jedną ze swoich ostatnich wystaw miał w Mazowieckim Centrum Sztuki „Elektrownia” w Radomiu
Fot. Marcin Kucewicz

sprawami na werandzie. Prace wznowiono po kilku dniach. Życie w „Czurajówce” płynęło zupełnie
inaczej niż gdzie indziej.
Za domem był sad, między drzewami rosły kwiaty, warzywa, krzewy porzeczek, agrestu, truskawki, wszystko ze sobą wymieszane. Kiedy przychodził czas kwitnienia, całość nabierała charakteru malowniczego kalejdoskopu. Palecie barw towarzyszyła feria zapachów i brzęczenie pszczół.
Można się tam było natknąć na rośliny wyklęte, których obecność w tym specyficznym miejscu
była jednak w pełni usprawiedliwiona. Dawniej prawodawstwo nie występowało wobec nich tak
restrykcyjnie jak obecnie. W tym jednym, wyjątkowym aspekcie, Jerzy cenił ówczesną władzę.
Za ogrodem, aż po zabudowania sąsiadów, rozpościerał się ugór zarośnięty słynnymi sosenkami,
które Jurek utrwalił na obrazie Widok z okna. Obraz wzbudził duże uznanie na jednej z wystaw
Radomskiego Okręgu ZPAP, chociaż należał do najlepszych, na tej ekspozycji nagrody nie dostał.
Na ugorze odbywały się w okresie stanu wojennego pierwszomajowe „Mistrzostwa Świata w golfa”, z braku zawodowego sprzętu używano kijów do hokeja. Lud szedł na pochód, kontestatorzy
oddawali się burżuazyjnej rozrywce.
Moje kontakty z Jurkiem i jego malarstwem sięgają 1983 roku, kiedy miałem okazję obejrzeć
jego wystawę w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach (nieistniejąca już niestety Galeria
„Format”). Kolorowe, zaskakujące formą i treścią obrazy, w kolejnych latach pomogły mi kształtować własne zdanie na temat wartości malarstwa i sensu sztuki w ogóle. Od tej pierwszej wystawy
spotykałem je w pracowni Jurka i na wystawach, w domach wspólnych znajomych, no i oczywiście
u siebie. Konsekwentnie uważam, że ukryta w obrazach Czuraja energia działa w tych przestrzeniach
niczym rozpalony zimą kominek. Malował pewnie, częstokroć z niezwykłą łatwością, dowodząc
talentu jakim został obdarzony. Początkowo uprawiał wyłącznie malarstwo abstrakcyjne, jednak
najciekawszy i reprezentatywny okres jego działalności, przypadający na lata 80. i 90., zdominowały
obrazy figuratywne o tematyce specyficznie i osobiście postrzeganej religijności. Z założenia sięgał
i łączył w nich elementy różnych kręgów kulturowych. Wplatał do nich wątki świeckie i fantastyczne. Kompozycje posiadające znamiona wizjonerstwa i związanego z nim mistycyzmu, zawierały
w sobie elementy anegdoty i aluzyjnych komunikatów wpisanych w pełne ekspresji pejzaże. Często balansowały na pograniczu zawsze bliskiej Czurajowi abstrakcji. Łącząc realizm codzienności
z abstrakcją i transcendentalizmem, artysta budował, ciekawe w swym przekazie, nowe wątki interpretacyjne. Ilustrował postawę, dla której religijność w sztuce nie ograniczała się do portretowania
świętych w układach przyjętych przez kanony i tradycję. O znaczeniu jego sztuki nie decydowała
jednak tematyka ani oryginalna forma. Określiła je czysta i dźwięczna kolorystyka, indywidualna
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jakość barwy i intensyfikacja chromatyki. Czuraj tym samym, w pełni świadomie, wpisywał się do
kręgu artystów kontynuujących szeroko pojmowaną tradycję malarstwa kolorystycznego. Z dużą
odwagą i swobodą sięgał do pełnego wachlarza barw pryzmatu, kolory zestawiał wydobywając
z nich ogniste „jazzowe” brzmienia. Artystyczna postawa, kolor i forma, łączyły go ze sztuką Vincenta van Gogha, Paula Gauguina, z przedstawicielami XIX-wiecznych Nabistów. Twórczość Paula
Sérusiera, Pierra Bonarda, Paula Ransona, nosi w przypadku Czuraja znamiona wizualnego pokrewieństwa. Podobnie jak oni interesował się też muzyką, filozofią, religiami świata i literaturą. W tej
grupie mógłbym wymienić jeszcze Henri Matisse’a czy podziwianego przez Jurka Józefa Czapskiego.
Wszystkim wymienionym bliskie były pewnie poglądy Platona czy św. Tomasza z Akwinu, którzy
istotę artystycznego piękna identyfikowali z czystymi, jasnymi barwami. Szerzej tę teorię rozwinął
myśliciel XX w. Aldous Huxley. Uważał, że jasne i czyste kolory są istotą nie piękna w ogóle lecz
szczególnego jego rodzaju – piękna wizyjnego, mającego moc „transportującą” nas do innych niż
rzeczywisty światów. Obok kolorystyki taką moc miały według Huxleya także sposoby przedstawiania
motywów i umieszczenie ich w przestrzeni. Obrazy Czuraja, łamiące liczne konwencje, częstokroć o charakterze abstrakcyjnych pejzaży wewnętrznych, stroniące od mimetyzmu, zwyczajowo
posiadały takie właściwości. Odnajdujemy w nich huxleyowskie przestrzenie, których odległość
użycza czaru widokowi, unoszą nas i wciągają w świat odkrywanego obrazu. Odległe góry, obłoki,
niekończące się równiny, krajobrazy pokazane pod niezwykłym kątem, wypełniający je ludzie,
święci, anioły i demony, prowadzą cierpliwych i zagorzałych admiratorów tego malarstwa do krain
antypodów umysłu. Przypominają o cudowności tego, co nadprzyrodzone. Na przełomie lat 90.
i nowego tysiąclecia Czuraj zrealizował serie panoramicznych obrazów malowanych na podłożu
z płyt pilśniowych i szerokich paneli podłogowych (było to min. podyktowane brakiem pieniędzy
na zakup odpowiednich krosien, po śmierci rodziców materialna sytuacja Jerzego dramatycznie
się zmieniła). Cykle: Walka Dobra ze Złem, obrazy „kwieciste” i kilkanaście pejzaży Mistycznej
Suskowoli formalnie ilustrowały spostrzeżenia Huxleya, jak rzadko kiedy.
W filmie Marcina Kossowskiego z 2009 roku, zatytułowanym Twardość przestrzeni, przybliżającym postać Jurka, jest krótka wypowiedź o autorytetach ze świata historii sztuki dawnej, na
które się powoływał. Mowa tu o Albrechcie Dűrerze, Hansie Holbeinie, Peterze Paulu Rubensie
i Rembrandtcie van Rijn. Powoływanie się na ich życie i twórczość, w bezpośredniej konfrontacji
z osobą Czuraja, tylko początkowo wydaje się zaskakujące. Takie wrażenie ustępuje wobec faktu
odnajdywania wspólnych cech dotyczących ich podstaw aktywności artystycznej jako takiej. Bezkompromisowość, całkowite poświęcenie się i oddanie sztuce, uporczywe poszukiwanie prawdy,
wreszcie podejmowanie wspólnych tematów, a w ich polu chęć odnalezienia uniwersalnej esencji,
ale też i czegoś na wskroś osobistego, świeżość spojrzenia, uwiarygodnia próbę wpisania Czuraja
w łańcuch nazwisk wymienionych teraz i chwilę wcześniej. W związku z powyższym, stale zaskakiwał mnie pewien chłód, dystans, nawet obojętność, z jaką Jurek spotykał się w radomskim środowisku. Nie zabiegano o jego obrazy, nie dostawał nagród, nieskromnie muszę przyznać, że należałem
do wąskiego grona tych, którzy próbowali coś zmienić w tym zakresie. Od kiedy podjąłem pracę
w MCSW „Elektrownia”, starałem się zainteresować dyrekcję placówki twórczością, ale też i sytuacją materialną, w której Jurek się znalazł. Biorąc pod uwagę, że w przyszłości w „Elektrowni”
ma być posadowiona radomska kolekcja sztuki współczesnej, obecnie należąca do Muzeum im.
Jacka Malczewskiego, znając jej zawartość, zwracałem uwagę na ubogą reprezentację dzieł Czuraja
w zestawie artystów z regionu radomskiego. Przynajmniej kilku reprezentowanych jest w muzeum
zestawami kilkunastu, kilkudziesięciu prac. W porównaniu z nimi dwa obrazy Jerzego wydawały
mi się zestawem nieobiektywnym i marginalnym. Dzisiaj z satysfakcją odnotowuję fakt, że dzięki
mojemu wstawiennictwu i przychylności dyrektora Zbigniewa Belowskiego, udało się zakupić
i pozyskać w ramach daru dla „Elektrowni”, kilka bardzo dobrych obrazów Czuraja. Obecnie byłoby
to już o wiele bardziej kosztowne i skomplikowane.
Wiosną 2009 roku, w trakcie przygotowań do wystawy Grupy M-5, poznałem kolekcjonera
zbierającego obrazy Leszka Kwiatkowskiego i Krzysztofa Mańczyńskiego. Zainteresował się też
twórczością Czuraja. Do dzisiaj żałuję, że Jurek i Wojtek spotkali się ze sobą tak późno, któż jednak
mógł przypuszczać, że Jurkowi zostało wtedy już tylko kilka miesięcy życia. Wojtek wręcz zaraził się
malarstwem, z którym zetknął się w Suskowoli. Wykupił większość obrazów wchodzących w skład
wystawy „Poza Dobrem i Złem”, to był początek ich krótkiej przyjaźni. Mniej więcej w tym samym
czasie w „Rogatce” – Galerii Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego,
otwierano wystawę malarstwa rektora krakowskiej ASP – profesora Adama Wsiołkowskiego. Gościł
on również w „Elektrowni”, gdzie obejrzał przygotowane do ekspozycji prace Czuraja, ku mojemu
zaskoczeniu kojarzył nazwisko, o wystawie wypowiadał się z uznaniem. Szczególnie zainteresował
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go obraz Pięta Syna Marnotrawnego. Na obraz zwróciło uwagę kilka osób, Pięta ostatecznie znalazła
się w kolekcji Wojtka. Finansowy sukces Jerzego pozwolił na radykalne zmiany w domu i obejściu.
Remont budynku, samochód, zapas blejtramów i farb, nowe instrumenty, małe studio nagraniowe, bieżąca, ciepła woda…, tym wszystkim cieszył się jak dziecko. Wszystko wskazywało na to,
że artysta choć już poważnie chory, spędzi zimę z 2009 na 2010 rok w warunkach niezbędnych
dla ludzkiej egzystencji.
Obrazy Jurka namalowane latem i jesienią 2009 roku, to duże, stonowane w gamie płótna, na
swój sposób kontynuujące cykl monochromatycznych doświadczeń, określających część wystawy
„Poza Dobrem i Złem”. Różniły się jednak od tamtych obrazów gęstością materii malarskiej, nasyceniem koloru i sposobem wykonania. Farba na tych płótnach zdaje się spływać wąskimi stróżkami od górnej krawędzi w dół, w sposób kontrolowany wyłącznie grawitacją. Przypomina to ślady
spływających kropel deszczu, może łzy. Jeden z tych obrazów artysta malował razem z córką Julią.
Jednocześnie przygotowywał się do poważnej zmiany kierunku poszukiwań. Już wcześniej opowiadał mi, że pociąga go znów malarstwo anegdotyczne, figuratywne, w formie nawet realistyczne.
Może zainspirował go w tym kierunku aparat cyfrowy? Wcześniej chętnie wykorzystywał fotografie
(w pewnym zakresie) jako materiał pomocniczy, głównie do malowania pejzaży, teraz sprawy miały
pójść znacznie dalej. Jurek postanowił zakupić rzutnik, czy chciał wykorzystywać go tak, jak kiedyś
hiperrealiści? Tego prędko się nie dowiemy.
Ostatni, zaledwie zaczęty obraz, przedstawia postać siedzącą tyłem do widza, za bębnami rozbudowanego zestawu perkusyjnego. Obok sztalugi, na stole leżał niezaschnięty pędzel. Zdziwiło
mnie, że kolor perkusisty był inny niż ten, który znajdował się na narzędziu pracy…
Jurek swoje ostatnie dni przeżył w pionkowskim szpitalu. W pełni świadom swoich własnych
dolegliwości, cierpiał, ale niemal do końca żył nadzieją, że jeszcze wszystko będzie dobrze,
że śmierć, to jeszcze nie tym razem. Odwiedzało go wielu przyjaciół, rozmawialiśmy na przeróżne
tematy, Jurek nawet żartował… Zapytałem go czy nie chce, żeby dostarczyć mu blok i coś do rysowania, podziękował, dużo czytał, słuchał muzyki i oglądał filmy w MP4. Ze szpitala zadbał o to, aby
w dzień Wszystkich Świętych na grobie rodziców stały kwiaty i znicze. Później przyszedł kryzys
i nie miał już sił na przyjmowanie gości, nie chciał już żadnych wizyt. Czuł, że wypełnia się jego
czas i chyba przygotowywał się do odejścia. Ktoś opowiadał, że dzień, czy dwa dni wcześniej,
ustawił jeden na drugim, kilka szpitalnych taboretów. Czy zrobił to ze względów organizacyjno-porządkowych? Rozstawione w małej przestrzeni utrudniały komunikację. A może była to ostatnia
realizacja? Swoista instalacja, obiekt? Takie Jurkowe Schody do Nieba?
Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go
Chwalcie Go na cytrze i na harfie
Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem
Dźwięczcie struny, niech zaśpiewa flet
Wszystko, co żyje niech sławi go
Chwalcie Pana!
Kilka razy słyszałem wykonanie tego psalmu przez Jerzego Czuraja. Nie ważne, czy akompaniował
sobie na gitarze, bębnie, czy pianinie, za każdym razem wrażenie było podobne, czyli kolosalne.
Potężny głos Jerzego, śpiewającego niczym w ekstazie, na pełnej mocy, podkreślał dźwięk do bólu
eksploatowanego instrumentu. Dreszcz przeszywał uczestników koncertów, które przez pewien
czas owym psalmem zamykał. W tych finałach, towarzyszący mu muzycy z reguły nie próbowali
mu przeszkadzać…
Mariusz Jończy

Autor, historyk sztuki, pracuje w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Czas przeszły dokonany.
Wspomnienie o Tomaszu Palaczu

Ż

Tamara
KSIĄŻEK

yjąc stale jesteśmy zanurzeni w przeszłości, nie tylko w tej w której uczestniczyliśmy, składającej się z momentów życia innych ludzi, z opowieści o nich i historii prawdziwych albo
wymyślonych. Czas przeszły to niezliczona ilość czasów przeszłych pamięci, z których każdy
jest czasem innego zdarzenia. Obserwujemy te zdarzenia, my, którzy pozostajemy w aktualnej
teraźniejszości.
Jeżeli porównamy krajobraz Orońska, ten na który patrzymy dziś , z jego obrazem zachowanym
w pamięci – to możemy powiedzieć z całym przekonaniem, że wraz ze śmiercią Tomasza Palacza
(15 lipca 2009 ) z krajobrazu duchowego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i samej miejscowości,
zniknęło coś niepowrotnie. Ów brak dotkliwie odczują przede wszystkim ci, którzy z Tomaszem
Palaczem zetknęli się osobiście i pomiędzy których szczodrze dzielił swoją przyjaźń, swój czas
i inteligencję. Ci, którzy byli jego współpracownikami, czytelnicy jego książek oraz tekstów w wydawnictwach CRP, gdzie wyraźnie rysuje się historia tego ośrodka, współtworzona przez Tomasza.
Nietrudno w to uwierzyć słuchając głosów żegnających go przyjaciół, współpracowników,
artystów, członków Rady Programowej we współpracy z którymi kształtował program naukowy
i artystyczny tej instytucji.
Jakże pisać o Tomaszu Palaczu – dyrektorze, działaczu społecznym, regionaliście, przyjacielu.
Z nieodległej perspektywy chciałabym wspominać go takim jakim był, bez przycinania go na naszą
miarę.
Tomasz Palacz był człowiekiem niełatwo ujawniającym swoje istotne przeświadczenia i postawy. One stawały się widoczne dopiero w postępowaniu. Jednym z ważniejszych było przekonanie,
że praca człowieka orzeka o jego miejscu w otaczającym świecie. Sam „tytan pracy” szanował
rzetelną pracę innych. Był także człowiekiem o mądrej dobroci w czasach, w których dobroć nie
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była modna. Skromny i wstrzemięźliwy, zawsze wierny zasadom, które uznał za własne, niekiedy
uparty. Mówiliśmy wówczas „uparty jak góral” – co znajdowało uzasadnienie w miejscu jego urodzenia, gorczańskiej wsi Lubomierz koło Mszany Dolnej.
Dyrektora Palacza poznałam we wrześniu 1980 roku. Kierował Muzeum Okręgowym w Radomiu,
w którym podjęłam właśnie wówczas pracę. Lata następne, jak wszyscy pamiętamy były niezwykle
trudne i dla realizacji zadań merytorycznych i relacji między ludźmi pracującymi dla ich wykonania.
Zamierzone działania udawały się dzięki wzajemnemu szacunkowi i zaufaniu pomiędzy dyrektorem
i pracownikami. Było to możliwe także dlatego, że w osobie dyrektora Palacza – człowiek, przysłaniał zawsze urzędnika państwowego. W 1983 roku Tomasz Palacz został zmuszony do odejścia
z Muzeum Okręgowego.
Ponownie spotkaliśmy się po półrocznej przerwie, w maju 1984 roku, w nowej instytucji mecenatu państwa – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, którą Tomasz Palacz kierował od 1983 r., aż
do późnej emerytury w 2004 r.
Pamiętam z jaką troską, ale i dumą oprowadzał mnie w momencie podjęcia współpracy po zdziczałym parku pełnym chorych drzew, po budynkach XIX. zespołu pałacowo-parkowego otoczonych
płotami i rusztowaniami w oczekiwaniu na generalne remonty i rozległe prace konserwatorskie.
Gospodarz stojący przed ogromem pracy, z wiarą w jej wykonanie.
Tak Go do dziś widzę i dlatego nie sposób oddzielić wspomnienie o Tomaszu Palaczu, człowieku, gospodarzu, dyrektorze, od historii rozwoju i trwania instytucji poświęconej polskiej rzeźbie
współczesnej.
Pierwsze zadania wiązały się z programem remontowo-konserwatorskim zespołu budynków
podworskich i przystosowaniem ich do pełnienia nowych funkcji ze szczególnym uwzględnieniem
umożliwienia artystom pracy twórczej oraz równoległymi staraniami o odtworzenie założenia
parkowego, zgodnie z jego pierwotnym wyglądem. Działania te wymagały długotrwałych prac
waloryzacyjnych.
Pierwsze zadania to także tworzenie programu naukowego i artystycznego oraz organizacyjnego, w dobrej współpracy z ciałami doradczymi jak Rada Wydawnicza i Rada Programowa. Taka
sytuacja sprzyjała zainicjowaniu przez dyrektora wydawnictw seryjnych Centrum tzn. „Rocznik
Rzeźba Polska”, kwartalnik „Orońsko”, serię monografii artystów rzeźbiarzy, a nieco później materiały z organizowanych w Centrum spotkań naukowych p.t. Seminaria Orońskie. W każdym z tych
tytułów publikowane były prace badawcze nad współczesną rzeźbą polską, teoria i krytyka rzeźby
i jej historia, problemy ekspozycji rzeźby. Dla tych ostatnich waloryzacja parku postrzeganego jako
część galerii rzeźby i prowadzone na tym obszarze eksperymenty, były punktem wyjścia do dyskusji
nad rzeźbą w otwartej przestrzeni.
Równolegle do tych działań remontowano budynki zespołu. Oddaniem do użytku gmachu muzeum w 1992 roku – CRP zamknęło okres odbudowy zabytkowych budynków zespołu dworskiego.
Kolejno wyremontowane zostały: kaplica dworska 1982–1985, w której znalazła miejsce wystawa
historii zespołu od czasów F.K. Christianiego po współczesność; pałac 1981–1986 z ekspozycją
wnętrz dworskich z II poł.XIX., odtworzono też oranżerię 1986–1987, w której mieści się galeria
szczególnie lubiana przez artystów ze względu na jej warunki przestrzenne i świetlne. W latach
1985–1987 odbudowany został spichlerz, w którym usytuowano „Dom rzeźbiarza” z kawiarnią
i jadalnią dla przebywających w Centrum artystów i gości. W kolejnych latach rozbudowano kuźnię,
powstała odlewnia i wreszcie Muzeum Rzeźby Współczesnej z magazynami zbiorów, specjalistycznymi pracowniami, salami wystawowymi w miejscu bezstylowej obory dworskiej – kończąc czas
remontów i odbudowy. Staraniem swego dyrektora i współpracowników (członkowie Rady Programowej, Towarzystwa Przyjaciół Rzeźby) – Centrum stało się instytucją gotową do podejmowania
różnorodnych zadań: realizacyjnych oraz doświadczalnych skoncentrowanych na eksperymentach
twórczych; badawczych znajdujących odzwierciedlenie w programach spotkań rzeźbiarskich,
wystawach i spotkaniach naukowych oraz towarzyskich, jak imieniny Józefa Brandta z bogatym
programem artystycznym, na którym spotykali się artyści, przyjaciele Orońska, sponsorzy.
Inicjatywy badawcze i naukowe sprawiają, że wokół Centrum Rzeźby Polskiej gromadzi się
zespół zainteresowanych rzeźbą współczesną krytyków i historyków sztuki.
Zainicjowane przez dyrektora wydawnictwa dają mu okazję by najczęściej w artykułach wstępnych do kwartalnika „Orońsko”, analizować aktualną sytuację Centrum pod różnymi kątami widzenia,
co pozwala na wiarygodną ocenę sytuacji instytucji, daje obraz spełnionych lub niespełnionych
przejawów aktywności artystycznej, naukowej i gospodarczej. Wskazuje też kierunki działań projektowanych na najbliższą przyszłość, rozważa możliwości pozyskiwania dla nich źródeł finansowania,
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wyjaśnia i informuje o wprowadzanych zmianach w organizacji wewnętrznej Centrum, obsadzie
stanowisk itp.
Tomasz Palacz pisał także książki, w których dał się poznać jako interesujący regionalista. Wyróżnia się wśród nich monografia Orońska zatytułowana Orońsko – miejsce i ludzie (1997).
Elementy historii ludzi i miejsc, strzępki dokumentów, opowieści, pozbierał jak kamyczki, dobrał
i oprawił w formę monografii, wpisując miejscowość Orońsko w obszar kultury polskiej. Stapia tę
i następne publikacje (Skarbczyk pamięci, poeci z okolic Orońska, 2005; Odkrywanie Orońska,
2008), świat przeszły, tradycję – z dniem dzisiejszym. Swoją pasję badacza historii kultury polskiej
zrealizował w dwóch publikacjach poświęconych Janowi Kochanowskiemu, a mianowicie w 1986
Czarnolas Jana Kochanowskiego oraz Człek – Boże igrzysko, Jan Kochanowski w Radomskiem
w 1998 r.
W zakończeniu ostatniej publikacji poświęconej Orońsku czyli Odkrywanie Orońska wyraża
przekonanie że „(...) w latach które przed nami CRP będzie dalej rozwijać się i kwitnąć wszystkimi
barwami powodzenia. Z całego serca życzę tego mojej – naszej instytucji i wszystkim moim współpracownikom czyli całemu zespołowi Centrum Rzeźby Polskiej”.
Wkrótce pożegnaliśmy swojego Dyrektora. Dziś, kiedy spaceruję po orońskim parku widzę, jak
z troską pochyla się nad złamanym przez burzę drzewem...
Tamara Książek

Autorka, dr, krytyk sztuki, współpracuje z Katedrą Struktur Przestrzennych i Teorii
Sztuki Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. Pracowała w Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku.
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Żadne wspomnienie nie potrafi być ekwiwalentem…

1980 roku Wiesława Wierzchowska zorganizowała spotkanie w Muzeum w Radomiu poświęcone działaniom rysunkowym pt.: RYSUNKI I KOMENTARZE. W czasie tego spotkania
poznałem dyrektora tegoż muzeum Tomasza Palacza. Nie spodziewałem się, że w końcu
roku 1983 albo na początku 1984 (nie pamiętam dokładnie) spotkam się z dyrektorem Palaczem
w Orońsku, ale już jako nowym dyrektorem tejże placówki. Spotkanie to, odbywało się z inicjatywy
Janusza Przewoźnego, krótko pełniącego wcześniej obowiązki dyrektora Orońska.
Po szybko wypitej herbacie i wyjaśnieniu mi celu otrzymanego zaproszenia zostałem oprowadzony po pałacu, zabudowaniach, pracowniach, parku oraz polanie z ukończonymi i będącymi
w różnych stadiach pracy rzeźbami. Wszędzie panował smutek zaniedbań, któremu przydawał
optymizmu dyrektor Tomasz Palacz swoim stanowczym zaangażowaniem.
Tegoż dnia przed moim przybyciem do Orońska zakończyła się narada z ZAR-em, która budziła
moją ciekawość i zapytałem o jej cel. Otrzymałem odpowiedź wyważoną, jednak z nutą niepokoju.
Po uzmysłowieniu mi złożoności problemów niełatwych do pokonywania, zaczęliśmy roztaczać
przed sobą obrazy celów Centrum, które winno skupiać twórców, teoretyków, krytyków, posiadać
możliwości warsztatowe, posiadać z prawdziwego zdarzenia kolekcję i prowadzić dokumentację.
Chodziło o stworzenie znaczącego miejsca mogącego skupiać wybitnych artystów, młodzież studiującą i tą po studiach oraz by było ono miejscem spotkań i kontaktów.
Były wtrącenia do naszej rozmowy oraz zapadające przerwy milczenia, co u dyrektora Palacza
nabierało szczególnych znaczeń. Zapamiętałem te pauzy, bo rozumiałem je jako przeczuwane
opory: materii, interesów, raf mentalnych i konieczności elastycznych strategii. Szybko zapanowała
wzajemna wiarygodność. Drugiego dnia nasze spotkanie dyrektor Palacz rozpoczął od gotowego
planu wstępnego, który dotyczył wydawnictw i utworzenia Rady Wydawniczej.
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Program taki omijał zainteresowania ZAR-u i nie rozpraszał potrzebnej energii działania na
negocjacje. W krótkim czasie powołał dyrektor Radę Wydawniczą, a także został przez nas skompletowany Zespół Redakcyjny, który dla ułatwienia spotykał się w PANie, na ul. Długiej oraz w ASP
na Krakowskim Przedmieściu. Większość osób była z Warszawy, dyrektor Palacz wraz z Tamarą
Książek przyjeżdżali z Orońska, a ja pociągiem z Poznania.
Na początku 1987 roku wyszedł pierwszy rocznik RZEŹBA POLSKA 1986.
Mam świadomość, że wskazuję na fakty początkowych działań i strategii, które były stwarzane
przez wiele zaprzyjaźnionych osób działających na rzecz wspólnego celu, a po tych relacjach
prowadzi mnie pamięć postaci dyrektora Palacza, która wszystko identyfikowała w sobie. Przy
okazji osiągania wyraźnie wartościowych rezultatów dyrektor Palacz najczęściej milczał i był
w sobie właściwy sposób powściągliwy. Nie było wiadomo czy jest zadowolony – to była jego
cecha charakteru i jego zachowań.
Pośród różnych działań ważnym było utworzenie Rady Programowej złożonej z osobowości
świata rzeźby, odpowiedzialnej przed Ministrem Kultury i Sztuki, której działania pozyskiwałyby
uznanie w środowiskach artystycznych jak i wśród przedstawicieli ministerstwa, który uczestniczył
również w jej obradach.
Kompetencjom i autorytetowi Rady Centrum Rzeźby Polskiej zawdzięcza niedopuszczeniu
do jego likwidacji w okresie hurra-przemian. Był to okres już wieloaspektowego funkcjonowania
programowego Centrum.
Mimo, a może właśnie, dzięki różnym ostro zarysowanym postawom w samej Radzie panowało
poczucie więzi członków Rady z sobą i z dyrektorem Palaczem. A w czasie ostrych dyskusji merytorycznych dyrektor często milcząco bronił swoich przekonań i wyczekiwał na rezultaty spornych
obrad.
Tyle mówiłem o początkach, ale to one torowały zaistnienie możliwościom, które ciągle tam
jeszcze tkwią, a tkwią za przyczyną mądrze kierowanej współpracy wielu ludzi.
Do Orońska przyjeżdżałem na Rady Programowe oraz z innych różnych powodów, niekiedy bardzo doraźnych. Przyjeżdżałem pociągiem do Radomia bardzo wcześnie rano albo dnia poprzedniego
wieczorem. Po siódmej rano spotykaliśmy się z dyrektorem Tomaszem Palaczem. Spotkania trwały
najmniej trzy godziny. Rozmowy najpierw dotyczyły tych problemów, które zaraz na nas czekały,
a później rozmowy toczyły się na wiele interesujących nas tematów. W czasie pogody były to ranne
spacery w parku, przy niepogodzie odbywaliśmy spotkania przy herbacie w gabinecie dyrektora.
Te nieskrępowane rozmowy zaprzyjaźniły nas, mimo że wiele problemów uwierało każdego z nas
na różne sposoby.
Nie sposób zadowalająco wypełnić sylwety cienia znaczącej osoby, zdaję sobie z tego sprawę,
ani zaistniałymi faktami, ani opisami cech charakteru, ani prywatnością aktywnie śledzącego powiązania kulturowe historyka i humanisty wymieniając tytuły jego publikacji i nawet przedstawiając
ich zawartości, zwłaszcza gdy wszystkiemu co podejmował był oddany, jak jego życie jemu.
Jan Berdyszak

Autor, profesor, prowadzi Pracownię Rzeźby i Otoczenia, Kierownik Katedry Rzeźby
na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Rzeźbiarz,
malarz, grafik, autor instalacji, scenograf, teoretyk sztuki, pedagog.
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Elżbieta
Staniszewska

P

ANNA APANOWICZ(1915–2010)
z domu Borowska, primo voto Bichniewicz

oznałam panią Annę w 1975 roku jako zastępcę dyrektora Muzeum Okręgowego, kiedy przed
rozpoczęciem studiów krótko tam pracowałam. Nie wiedziałam, że ta znajomość będzie
miała wpływ na moje zawodowe wybory oraz że będzie to tak długa, serdeczna i bliska
znajomość… aż do jej odejścia.
Urodziła się w Warszawie 17 stycznia 1915 roku. Najprawdopodobniej w 1916 roku rodzina
Borowskich przeprowadziła się do Radomia. Ukończyła Gimnazjum Marii Gajl i przeniosła się do
Warszawy, gdzie dzięki znajomości języka francuskiego podjęła pracę na poczcie w centrali międzynarodowej. W październiku 1939 roku wyszła za mąż za Jerzego Bichniewicza, który na początku
1940 roku przez Węgry i Francję dostał się do Anglii. Po wybuchu wojny mieszkała w Warszawie
czynnie włączając się w działalność konspiracyjną. Została wprowadzona do grupy „Montera”
w Okręgu Warszawskim Armii Krajowej i dostała pseudonim „Biruta”. Brała udział w Powstaniu
Warszawskim, pracowała w szpitalu polowym. Otrzymała stopień sierżanta. Po upadku Powstania
w grupie ludności cywilnej przeszła przez obóz w Pruszkowie i została wywieziona do pracy
w kopalni Grube Heye III – Wiednitz – Kreis Hoyerswerda w okolicach Drezna. Po zakończeniu
wojny wróciła do Polski, mając nadzieję na szybkie spotkanie z mężem. Niestety Jerzy Bichniewicz
„cichociemny” rozbił się 29 października 1942 roku o skałę między Helleren a Refsland w Norwegii
podczas operacji lotniczej „Pilers”, w drodze z Anglii do Polski. Zamieszkała w Warszawie, pracowała i jednocześnie studiowała historię
sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1951 roku wyszła ponownie za mąż
za Cezarego Apanowicza i urodziła
dwóch synów Wojciecha i Marcina.
W 1952 roku została oddelegowana z Naczelnej Dyrekcji Muzeów
i Ochrony Zabytków w Warszawie do
pracy w Radomiu, gdzie objęła funkcję
kierownika Muzeum Regionalnego po
przejściu na emeryturę inż. Jana Paszkowskiego. Postawiła sobie zadanie
odbudowania zniszczonych w czasie
wojny zbiorów etnograficznych oraz
gromadzenie dzieł sztuki szczególnie
z okresu drugiej połowy XIX wieku,
obrazów związanego z Radomiem
Jacka Malczewskiego i Józefa Brandta
oraz polskich monachijczyków m. in.
Józefa Chełmońskiego, Władysława
Maleckiego, Władysława Czachórskiego. To dzięki niej radomskie muzeum posiada tak dużą kolekcję dzieł
Malczewskiego. 1 lipca 1975 roku po
reformie administracyjnej Muzeum
Regionalne otrzymało status Muzeum
Okręgowego. Anna Apanowicza będąc już w wieku emerytalnym została
zastępca dyrektora. Od 30 września

Anna Apanowicz
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1978 roku przeszła na emeryturę, ale pracowała do 31 grudnia 1992 roku w niepełnym wymiarze
czasowym początkowo w dziale sztuki; później pełniła funkcję głównego inwentaryzatora.
Praca była jej pasją, jeszcze w 1985 roku przygotowała ważną wystawę wraz z katalogiem
o swoim ulubionym malarzu Józefie Brandtcie pt. „W kręgu Brandta”. W 1992 roku z okazji wizyty
ojca świętego Jana Pawła II w Radomiu wraz z Katarzyną Posiadałą przygotowała wystawę „Bogurodzica”.
Przez lata wykładała historię sztuki w Studium Nauczycielskim i Ognisku Plastycznym. Za swoją
działalność w czasie wojny oraz pracę zawodową została odznaczona m. in. Srebrnym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Armii Krajowej ustanowionym przez dowódcę AK gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego.
Była skromna, pogodna i serdeczna; w pracy bardzo kompetentna i rzeczowa, świetnie zorganizowana, opanowana, pamiętająca o najdrobniejszych detalach ekspozycji. Zawsze szanująca czas
i pracę innych W muzealnictwie, tak naprawdę, eksponaty wypożycza się konkretnej osobie, a nie
instytucji. Była znana i ceniona nie tylko przez najbliższych współpracowników, ale i muzealników
innych ośrodków. Pani Annie każde muzeum chętnie udostępniało swoje obiekty.
Nigdy nikogo nie prosiła o pomoc, zawsze pomocna innym. Była sprawiedliwa i zawsze uprzejma,
serdeczna, dowcipna, czasami autoironiczna. Tworzyła atmosferę serdeczności wynikająca z dobrze
wykonanej wspólnej pracy. Doceniała wszystkich pracowników i dawała temu wyraz. Choć była na
emeryturze pracowała niemal do swoich 80-tych urodzin. Zawsze dyskretnie elegancka nawet wtedy,
kiedy posługiwała się piękną laską, którą Marcin przywiózł jej z Paryża. Lubiłam obserwować, jak
na wernisażach trzymała oparte na przedramieniu kwiaty te do wręczenia lub otrzymane. Robiła to
w sposób pełen kobiecego wdzięku, który bez względu na wiek po prostu się ma lub nie niezmiennie,
jak grupę krwi. Zawsze jej to mówiłam i to, że dzięki niej zostałam muzealnikiem. Moja pierwsza
praca była obok pani Anny, pod jej opieką zaraz po średniej szkole. Atmosfera w tamtym muzeum można napisać, że kreowana przez nią rozbudziła we mnie zainteresowanie muzealnictwem.
W 1986 roku rozpoczynając drugie studia – etnograficzne dobrze wiedziałam gdzie chcę pracować. Otrzymując nagrody za osiągnięcia w muzealnictwie zawsze podkreślałam, że pani Anna ma
w nich swój udział.
Gdy wróciłam do Radomia w 1992 roku odwiedzałam ją i telefonowałam na tyle często by móc
powiedzieć, że znałyśmy się dość dobrze. Wspierała mnie w trudnych chwilach, często doradzała
nie tylko w zawodowych sprawach. Gdy pisałam doktorat uczyła cierpliwości, później relacjonowałam jej przebieg obrony, pokazywałam fotografie. Dużo o sobie wiedziałyśmy mimo znacznej
różnicy wieku. Żyła bardzo skromnie, zawsze gotowa na wspieranie finansowe instytucji i osób
prywatnych. Czasami o tym wspominała, gdy otrzymywała podziękowania za udzielenie pomocy
materialnej. Trzy lata temu otrzymała z Norwegii film, na którym zarejestrowano miejsce wypadku
i grób jej męża Jerzego Bichniewicza. Była bardzo szczęśliwa. Tablicę poświęconą jego pamięci
ufundowała w kościele garnizonowym i na swoim grobowcu. We wrześniu 1995 roku wmurowano
tablicę w skałę w Helleren i pani Anna uczestniczyła w tej uroczystości.
Podziwiałam jej kondycję intelektualną. Mówiłam, że chcę być tak uroczą staruszką jak ona.
Żartowałyśmy sobie ze śmieci … Opowiadała mi o swoim grobowcu i gdy będzie ciepło miałyśmy
razem iść na spacer bym go zobaczyła.
Poszłyśmy a właściwie odprowadziłam ją 22 kwietnia 2010 roku, ale był to nasz ostatni spacer….
Myślę, że nie tylko mnie będzie jej bardzo brakowało.
Elżbieta Staniszewska

Autorka, dr, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury i Form
Użytkowych Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Andrzej
Marian
BARTCZAK

109

POEZJA

POEZJA

108

Wiersze
***
nie kłamać
to jeszcze za mało
aby nie rozmijać się
z prawdą

***
barwne lustro nieba
pośród gęstwy lasu
strzęp aksamitu

***
chociem nie pasterz
i nie dość szczęśliwy
pragnąłbym grać
na instrumentach pasterskich

12 II 2008

***
jak dotknąć szczęścia?
brak różnorodnej definicji
i dotyku
i szczęścia
22 IX 2006
Sokolniki

opatrzona prawdziwą datą
nieruchoma fotografia
pomocna i wiarygodna
antybohaterka nieprawdy

o godzinie porannej
niedzielny czas leśny
wypełnia się
melodią nieznaną a bliską

i nie należy do tego
co może stać się poezją
nie zawsze prawdziwą i piękną

ludowy mit lub bajkę
przypomina radio
22 VIII 2004
Sokolniki

To trzeba zobaczyć – cutis
wyciąłem w twardniejącym kaoalinie
ni to noże ni to miecze
w granicach radykalnych kształtów
(nóż jest bezlitosny)
umieściłem na każdym z nich
słowo
cutis
w ogniu pieca stwardniałe jak żelazo
będą kłuły porcelanowym ostrzem
rozłożone na ogromnej zielonej skórze wołu
połączone z sercami miedzianym drutem
stać się mogą
studiami niezawinionej śmierci
10 VI 2007
Sokolniki

na szlaku
kłamstwa i prawdy
przemieszcza się także
wehikuł pamięci
czasami kulawy

29 XII 2004
Andrzej Marian Bartczak, Względna zmienność VII, 1996, druk wypukły, 51x38 cm

***
gdyby pękające słońce
zmieniło oblicze ziemi
czy byłby to koniec świata?
to hipoteza i pytanie
hipoteza bez przyszłości
pytanie bez odpowiedzi
12 VII 2004
Osieki

Autor, ur. w 1945 r. w Kutnie. Profesor zwyczajny na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, profesor na Wydziale Artystycznym w Wyższej Szkole
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Twórczość w zakresie grafiki artystycznej,
rysunku, malarstwa, tkaniny unikatowej, sztuki przedmiotu i książki artystycznej.
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Mariusz A.
DAŃSKI
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I Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych
– RADOM 2010

J

akiś czas temu w Katedrze Mediów Cyfrowych i Fotografii Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej pojawił pomysł stworzenia platformy, która umożliwiłaby wymianę doświadczeń
w zakresie szeroko rozumianej tematyki wykorzystywania w procesie kreacji artystycznej
mediów cyfrowych pomiędzy uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Pomysłodawcą tego
przedsięwzięcia był prof. Aleksander Olszewski (obecny Dziekan Wydziału Sztuki Politechniki oraz
komisarz aktualnej edycji triennale. W wyniku wielu dyskusji pracowników katedry, określony został
zasadniczy profil działań, którego założeniem stało się powołanie do życia Międzynarodowego
Triennale Mediów Cyfrowych – RADOM 2010.
Naszym głównym celem stało się uczynienie z Triennale przeglądu, który w przyszłości ma
umożliwić młodym twórcom (studentom i absolwentom) reprezentującym swoje macierzyste
uczelnie (posiadające kierunki artystyczne) z Polski i Europy Centralnej wymianę doświadczeń w
tej dynamicznie rozwijającej się formie sztuki.
Przed tegoroczną (pierwszą edycją) postawiliśmy sobie zadanie zintegrowania środowiska młodych twórców, którzy pragną realizować swoje projekty w sferze mediów w oparciu środki kreacji
i komunikacji wizualnej.
Środowiskiem, w którym przebiegać będzie konfrontacja działań cyfrowych ma być przede
wszystkim internet. Nie oznacza to jednak, rezygnacji z pokazów „konwencjonalnych”. Planujemy
realizację wystawy towarzyszącej Triennale w galeriach Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej
(mamy do dyspozycji dwie galerie „Rogatkę” i „Pantagon”) oraz kinie „Helios”.

Michał Wójcik, Obserwacja, 2010, instalacja

W galeriach planujemy prezentację wszelkich działań, które można zakwalifikować do kategorii
obrazu statycznego, a w kinie „Helios” – gdzie planowany jest pokaz filmów i prac multimedialnych.
Głównym organizatorem I MTMC jest Katedra
Mediów Cyfrowych i Fotografii Wydziału Sztuki
Politechniki Radomskiej. Warto wspomnieć, że do
współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy
zaprzyjaźnione uczelnie wyższe, w tym: Univerzita
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Czechy), University of South Bohemia, České Budějovice (Czechy);
Kaunas Art Faculty of Vilnius Academy of Fine
Arts (Litwa), Matej Bel University, Banska Bystrica
(Słowacja), The Department of Design University
of Technology Košice (Słowacja), a także Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Centrum Filmowe „Helios”
z Radomia, radomski oddział Radia „Plus” oraz działające na terenie Radomia Stowarzyszenie Artystów
Plastyków i Miłośników Sztuki „pARTja”.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych,
zwłaszcza studentów i absolwentów wyższych
szkół artystycznych do wzięcia udziału w naszym
triennale.
Regulamin i kartę zgłoszenia do I MTMC – Radom 2010 pobrać można bezpośrednio ze strony:
http://www.triennale.pr.radom.pl
Katarzyna Skierczyńska, Dziecko, 2010, instalacja

Mariusz A. Dański

Jako materiał ilustracyjny wykorzystana została dokumentacja fotograficzna ćwiczeń zrealizowanych
w Pracowni Intermediów Katedry Mediów Cyfrowych i Fotografii Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej
(prowadzący: prof. Aleksander Olszewski, asystent: dr Mariusz Dański).

Artur Wąsowicz, Kokon, 2010, instalacja
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Autor, dr, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Mediów Cyfrowych i Fotografii Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Tomasz Zawadzki, akryl, płótno, 200x375cm, 3.02.2003, 42 Salon Zimowy, Powrót, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom 2009

SPROSTOWANIE
Uprzejmie przepraszamy – za błąd w opisach fotografii – profesorów Jacka Wojciechowskiego
i Tomasza Zawadzkiego. Autorem zdjęć zamieszczonych w poprzednim numerze Arterii na s. 109
i 110 jest prof. Tomasz Zawadzki. To on stoi obok autora tekstu o radomskich Salonach Zimowych,
Mieczysława Szewczuka, na fotografii na s. 109.
Redakcja

