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Oddajemy Państwu trzeci numer Arteriera. Znajdziecie 
w nim kilka bardzo istotnych dla Zakładu Plastyki Interme-

dialnej, Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz miasta Torunia 
materiałów. Przede wszystkim zamieszczamy omówienie 

artystycznego projektu autorstwa Katarzyny Podgór-
skiej – Glonti usytuowanego w zabytkowym budyn-

ku Pałacu Dąmbskich, siedzibie Zakładu Plastyki 
Itermedialnej. Praca pt. Geograf była pierwszym 
pokazem w ramach projektu Entopia. Harmonia 
miasta pilotowanego przez Galerię Sztuki Wo-
zownia. Artystka zaanektowała przednią fasadę 
budynku, wykładając na wewnętrznych parape-
tach okien stosy starych ubrań, które oglądało się 

od zewnątrz. Oczywiście projekt ten wzbudził wiele 
kontrowersji, od ocen bardzo pozytywnych do skraj-

nie negatywnych. O tym projekcie, wraz z obszernym 
materiałem ilustracyjnym, pisze kurator Agnieszka Gryska. 

    Na łamach tego numeru znajdziecie również dwa teks-
ty autorstwa Małgorzaty Iwanowskiej–Ludwińskiej. Sło-
wo o panu Januszu jest fragmentem książki autorki.  Rzecz 
dotyczy Janusza Buguckiego, który przez wiele lat pracował 
na toruńskim Wydziale Sztuk Pięknych. Postać Boguckiego 
nie tylko zasługuje na uwagę z racji jego roli jaką odegrał 
w polskim życiu artystycznym, szczególnie w stanie wojen-
nym i tuż po nim, ale przede wszystkim ze względu na to, iż 
w sposób niezwykle ciepły  opisane zostały kulisy jego codzien-
nych zainteresowań. Tym to cenniejsze, że imieniem Janusza Bo-
guckiego jest nazwana coroczna nagroda dla najlepszego absol-
wenta na kierunku Edukacja Artystyczna naszego Uniwersytetu. 
Introwertycy, czyli opowieść o dwóch Jerzych - jeden z naj-
nowszych tekstów M. Iwanowskiej–Ludwińskiej  jest pięknym 
porównaniem dwóch innych wielkich osobistości polskiej sztu-
ki drugiej połowy XX wieku – Jerzego Rosołowicza i Jerzego 
Ludwińskiego. Zestawienie dwóch  powyższych tekstów nie 
jest przypadkowe. Po pierwsze wszyscy ich trzej bohaterowie 
znali się i cenili wzajemnie swoje dokonania. Po drugie cała 
trójka, mimo ich wielkości, to ludzie niezwykle skromni i życz-
liwi. Jerzy Ludwiński napisał nawet kiedyś, że ogromnie działa 
mu na wyobraźnię myśl, że istnieje druga, niespisana historia 
sztuki (…) Należą być do niej – być może – znacznie ciekaw-
sze indywidualności twórcze od tych, które miały po prostu 
większą siłę przebicia, albo więcej szczęścia. (M. Iwanowska-
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Ludwińska Introwertycy…) 
A propos skromności, chcę 
tutaj przywołać jedno ze swo-
ich wakacyjnych wspomnień. 
Tego lata byłem z młodzieżą 
na plenerze w Reszlu. Wie-
działem, że mogę tam spot-
kać Franciszka Starowieyskie-
go, który rokrocznie rezyduje 
w czasie letnich miesięcy na 
reszelskim Zamku i, jak do-
brze wiemy, nie uchodzi ra-
czej za osobę pozbawioną siły 
przebicia. Sama myśl na kon-
takt z tak wybitnym artystą 
nie zaprzątała zbytnio mojej 
uwagi. Kierowałem się raczej 
znanymi faktami o ekscen-
trycznej osobowości twórcy,
 a nie osiągnięciami artystycz-
nymi. Ku mojemu absolutne-
mu zaskoczeniu odkryłem 
w Franciszku Starowieyskim 
człowieka niezwykle skrom-
nego, absolutnie powścią-
gliwego w wypowiadaniu 
pochwalnych sądów na temat 
swoich życiowych dokonań. 
Człowieka, który na spotka-
niu z młodzieżą mówił – wy-
dawać by się mogło, z per-
spektywy młodego człowieka 
– o rzeczach błahych, mało 
istotnych dla sztuki. Później, 
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w trakcie już bliższych kontaktów z artystą, 
moje wcześniejsze spostrzeżenia potwier-
dzały się w nader dobitny sposób. W osobie 
F. Starowieyskiego odkryłem człowieka nie 
tylko skromnego, poszukującego, wątpiącego, 
ale przede wszystkim z uwagą i wielką życzli-
wością przyglądającego się obrazom młodych 
rysunkom młodych adeptów sztuki, których 
spotykał w okolicach reszelskiego Zamku. 
W niniejszym numerze znajdą również Pań-
stwo obszerny materiał o twórczości niezwykle 
skromnej artystki toruńskiej Joanny Strzele-
ckiej, która z całą pewnością pozbawiona jest 
siły przebicia. Myślę, że ta cecha Strzeleckiej 
bierze się nie tylko z owej skromności, ale 
z wielkiej pokory do warsztatu plastyczne-
go. Harmonia formy, koloru i światła zawarta 
w dziełach artystki sprawia, że potajemnie mo-
żemy wedrzeć się do jej wewnętrznego świata. 
Świata przepełnionego refleksyjno – kontem-
placyjnym charakterem tej twórczości i zara-
zem pozbawionego cech agresywnej ekspansji 
skierowanej na odniesienie spektakularnego 

sukcesu. W tym miejscu chcę przywołać raz 
jeszcze stwierdzenie Ludwińskiego, że istnieje 
druga, niespisana historia sztuki, Cicha i im-
plozyjna…. Twórczość Joanny Strzeleckiej jest 
omówiona w ramach prezentacji osobowości 
artystycznych. Natomiast bardzo interesującą 
pracę dyplomową Urszuli Borczon, zrealizo-
waną w tym roku w Zakładzie Rysunku UMK 
prezentujemy jako zwiastun młodego talentu.

                                           Marian Stępak
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treściomierz

Joanna Strzelecka ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu (dyplom z malarstwa w pracowni doc. Barbary 

Steyer) oraz Studium Podyplomowe w zakresie kształcenia 
pedagogicznego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Kwalifikacje I stopnia (doktorat) w zakresie dziedziny arty-
stycznej malarstwa uzyskała w  Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. W latach 1977 - 1983 pracowała w Biu-
rze Wystaw Artystycznych w Toruniu, w latach 1983 - 1989 
kierowała Galerią Sztuki Współczesnej PSP w Toruniu.
Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Pedago-
gicznych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prace 
artystki znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 
Na 24 wystawach indywidualnych przedstawiała swoje prace 
w różnych miastach Polski ( Toruń, Bydgoszcz, Białystok, Bielsk 
Podlaski, Gdańsk, Kalisz, Wrocław, Grudziądz, Brodnica, Cheł-
mno, Chełmża, Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Supraśl…
Brała udział w ekspozycjach krajowych i zagranicznych m.in.:
1985 - Międzynarodowy Plener Malarski - Nowe Miasto Lubaw-
skie - wystawa poplenerowa - Toruń - Galeria TTK „U Kallima-
cha”   
1989 - Tumult Toruński - Sztuka Poza Centrum - Toruń - Ra-
tusz
1995 - 50 lecie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych - Byd-
goszcz - BWA
1996 - V Ogólnopolskie Triennale Akwareli - Lublin
1996 - Warsztaty Malarskie - Czechy - Trhove Sviny
1999 - Poczucie Sacrum - wystawa ogólnopolska - Toruń
1999 - Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki - Plener - 
Jurata
2004 - Uczą i malują - z okazji dnia Edukacji Narodowej - 
Toruń
2004 - II Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2004
2006 - III Międzynarodowe Biennale Pasteli- Nowy Sącz 2006
2008 - WSTAŃCIE CHODŹMY - wystawa dedykowana Janowi 
Pawłowi II w trzecią rocznicę śmierci - Toruń -
Katedra Św. Janów
2008 - IV Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2008 
Wieloletni członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycz-
nej. Animator życia plastycznego w Toruniu.
Od 1975 r. czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym Torunia. 
Udział w seminariach i konferencjach poświęconych życiu 

i wydarzeniom artystycznym 
oraz edukacji artystycznej. 
Członek Towarzystwa Przy-
jaciół Muzeum Okręgowego 
w Toruniu. Członek Stowarzy-
szenia Pastelistów Polskich. 
Odznaczenie - Zasłużony Dzia-
łacz Kultury Nagrody - wyróż-
nienie - Medal Stowarzysze-
nia Pastelistów Polskich na 
III Międzynarodowym Bienna-
le Pasteli - Nowy Sącz 2006.
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Osobowość Joanny Strzeleckiej z jej zamiło-
waniem do poznawania świata, oddaniem 

się dydaktyce oraz, co najważniejsze pracą 
twórczą można porównać z wędrówka strudzo-
nego podróżnika zmierzającego we właściwym 
kierunku, ale nie chcącego zatrzymywać się 
w swojej podróży. Niejednokrotnie bywałem 
w pracowni artystki i zawsze urzekała mnie nie 
tylko niezwykła wytrwałość, ale i pozostawa-
nie wiernym swoim ideom, którymi kieruje się 
w życiu i swojej artystycznej działalności. 
W malarstwie i rysunku od wielu lat wierna 
jest technice pasteli. Kiedy w grubych teczkach 
przeglądam sterty prac starannie opisanych 
i zabezpieczonych odnoszę wrażenie iż artyst-
ka w najbardziej naturalny i autentyczny spo-
sób wykształciła swój osobisty sposób twórczej 
wypowiedzi. Za sprawą swojej niewiarygodnej 
wręcz skromności urzeka swoją prostolinijnoś-
cią w formułowaniu plastycznej formy, koloru 
i tajemniczego światła. Oglądając wyrywkowo 
kilka albo kilkanaście prac można by odnieść 
wrażenie, że z upływem lat nie można do-
strzec ewaluacji w twórczości artystki. Dlatego 
też na dokonania artystyczne Joanny Strzele-
ckiej należy spoglądać zawsze z perspektywy 
całokształtu jej dorobku, bez względu w jakim 
czasie będziemy się tym dokonaniom przyglą-
dać. Po dziesięciu lub dwudziestu latach, albo 
za pięć, dziesięć czy dwadzieścia następnych 
lat pracy twórczej. Wybiegając w przyszłość 
wiem, że Joanna pozostanie wierna swojej 
stylistyce, jednak nie za sprawą obaw przed 
zmianą swojego artystycznego oblicza, ale 
z powodu naturalnego jej przywiązania do 
drążenia problemów, które chce rozwiązy-
wać w najbardziej doskonały sposób. Muszę 
przyznać, że pozostaję pod wielkim wraże-
niem tej jasno sprecyzowanej i konsekwen-
tnej postawy w podążaniu do celu i wyrafino-
wania dotychczasowych dokonań twórczych.

     Twórczość Joanny Strzeleckiej jest osobistym 
przetworzeniem wszystkich zewnętrznych 
bodźców, przede wszystkim za sprawą charak-
terystycznej dla niej ciekawości świata i wro-
dzonej wrażliwości. Jej osobowość wyrzuca 
z siebie, poprzez swoistego rodzaju wycisze-
nie, wszystko to z czym ma do czynienia każ-
dego dnia. Dlatego w dziełach artystki jest 
tak wielka doza poezji, muzyki, a także prozy 
codziennego życia. Pod powierzchnią pozornie 
prostych kompozycji Strzeleckiej odnajdujemy 
niezwykłą harmonię barw, ciekawą kompozy-
cję i wirtuozerię w kontrastach światła i cienia. 
Pastele artystki od pierwszego kontaktu z nimi 
olśniewają bogactwem niezwykle wyrafinowa-
nego i wyciszonego koloru.  Niezwykły koloryt 
jest podstawowym budulcem specyficznego 
nastroju. Harmonia formy, koloru i światła za-
warta w dziełach artystki sprawia, że możemy 

wedrzeć się potajemnie do jej wewnętrznego 
świata. Świat ten jest nie tylko wielką tajem-
nicą dla widza, ale w dużej mierze dopomaga 
mu uporządkować dręczące go egzystencjalne 
problemy. Strzelecka  zwraca nam uwagę na 
subtelne różnice – wydawałoby się, że oczywi-
ste –  pomiędzy światłem i ciemnością, barwą 
nasyconą i delikatnie zaznaczoną. Sądzę, że 
dzięki temu porusza w swoich pracach różnice 
pomiędzy życiem i śmiercią, istotny problem 
dla każdego człowieka. Dzieje się to za sprawą 
refleksyjno – kontemplacyjnego charakteru tej 
twórczości. Artystka konsekwentnie rezygnuje 
z realistycznych form, ucieka od literackiej 
fabuły. Całą swoją uwagę skupia na rozwią-
zywaniu zagadnień formalnych i wykreowaniu 
niezwykłego nastroju. Nie skupia się natomiast 
na tym co oczywiste, wszystko co zauważa 
w obserwowanym przez nią świecie ze-

wnętrznym i przetwarza za sprawą własnych 
doświadczeń i wrażliwości przekazuje nam 
w niezwykle wyrafinowanej i syntetycznej formie.

Marian Stępak

Osobliwy świat
Marian Stępak o Joannie Strzeleckiej
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	 ryc. 5 art. mal. Joanna Strzelecka
	 ryc. 6/17 Bez Tytułu, pastel 
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Identyfikacja wizualna TV
Urszula Borczon - praca dyplomowa, kier. EduArt, specjalkość media rysunkowe
promotor art. graf. Jędrzej Gołaś prof UMK

Inspiracja do dyplomu „Identyfikacja wizualna TV” jest Gru-
dziądzki Oddział Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkanio-

wej. Moim celem było stworzenie identyfikacji wizualnej , która 
nie odpowiada w pełni standardowym opracowaniom tego ro-
dzaju projektów. Nie posiada ona formy zamkniętej, można ją 
w nieskończoność rozwijać, udoskonalać, przerabiać i dobudo-
wywać, tak jak przekazy medialne, programy telewizyjne, czy 
niekończące się reklamy. To moja indywidualna próba uporania 
się z zadaniem, jakie dotyczy również tych, którzy zawodowo 
zajmują się projektowaniem graficznym. Myślę tu mianowicie 
o potrzebie „przełamywania konwencji”, schematów czystego, 
klarownego przekazu, na rzecz łączenia prostoty z szalonym 
przepychem, przybliżania i wtapiania w proces projektowy 
elementów czysto artystycznych. Jest to opracowanie posia-
dające w sobie pewną dozę groteski, którą dostrzec można 
zarówno w wizytówkach firmowych o wielkościach zbliżonych 
do drzwi wejściowych, papierze firmowym, który jak dywan 
zajmuje sporą część podłogi, czy też gadżetu reklamowego 
w postaci breloczka do kluczy - domowy telewizor. Pomimo 
tego owa zmiana wielkości pewnych przedmiotów jest o tyle 
ciekawa i zabawna, iż może stać się czymś uniwersalnym 
czy niezbędnym w wyposażaniu każdej firmy ze względu na 
swoje wnętrzarskie przystosowanie. Wizytówki, krzesło, bre-
lok z aktywnym, ruchomym logo, bądź jeden z kalendarzy, 
który w pierwowzorze miał także posiadać wbudowany mo-
nitor i wyświetlać kalendarium na kolejne miesiące i lata, to 
elementy mogące idealnie wpasować się w każdą przestrzeń. 
Logo firmy natomiast, powstało podczas długotrwałej drogi po-
szukiwania formy o cechach dynamiczności, energii, świetlistości, 
prostoty poszczególnych jego elementów, ale za razem skom-
plikowania jego całości. Znak, który wyróżniałby się z otoczenia 
i spełniałby zasadnicze zadanie przyciągania uwagi oglądającego.
Opracowanie wizualizacji firmy telewizyjnej, to również inge-
rowanie w przestrzeń formami instalacyjnymi, kształtowanie 
zastanego otoczenia, wkomponowywanie prac rysunkowo-
graficznych w elementy konstrukcyjne budynku, wyróżnianie 
ich bądź tworzenie nowych „lightbox ów”, ścianek czy  pode-
stów charakterystycznych dla studia TV. Elementy te sugerują 
przestrzeń oraz podkreślają formy projektowe światłem, jak 
i kształtem. Z kolei wariacje, zabawy rysunkowe widoczne 
w poszczególnych pracach, inspirowane są rysunkiem komik-
sowym i czysto technicznym, nawiązującym bezpośrednio do 

okablowanej, zelektronizo-
wanej, medialnej przestrzeni 
firmy. Próba łączności po-
wierzchni uporządkowanych, 
spokojnych kolorystycznie 
i konstrukcyjnie z eks-
presyjnym przekazem, 
wywołuje w pewnym sen-
sie zgrzyt. Jednakże poprzez 
takie działanie formy twarde 
nabierają miękkości, formy ste-
rylne - artystycznego wyrazu. 
Dyplom artystyczny „Iden-
tyfikacja wizualna TV”, to 
moja otwarta furtka do nie-
pohamowanych rozwiązań 
przestrzenno – instalacyjno – 
rysunkowo - graficznych, prob-
lemów formowania tożsamości 
i wizerunku firmy ze szczegól-
nym naciskiem na znak-logo, 
jako - informacyjno - obraz-
kowo - medialny przekaźniki.     

Urszula Borczon
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W dniach 15-16.04.2008 roku odbyła się 
w Zakładzie Plastyki Intermedialnej pierw-

sza część drugiej edycji Festiwalu Performance. 
Od 2007 roku odbywają się kolejne 
Festiwale, rozpoczynają się na wiosnę, koń-
czą zimą, wraz z początkiem nowego roku.
Tegoroczna inauguracja Festiwalu nosiła na-
zwę Oddech wiosenny i zgromadziła spora licz-
bę studentów z trzech uczelni artystycznych: 
Akademii Sztuk Pięknych z Poznania, Instytutu 
Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskie-
go i Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika. Zaprezentowano dwa-
naście performance wg pomysłów: Karoliny 
Stępniowskiej zaproszonej artystki, absolwent-
ki Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Michała Bał-
dygi, Kamila Wnuka, Przemka Przepióry, Anny 
Mondrzejewskiej, Izy Wrzos i Kasi Bigos, Poli 
Berensdorff, Julii Jarmulskiej i Pauliny Ziemby, 
Natalii Oliwiak, Michała Kardasa, Liliany Piskor-
skiej oraz Katarzyny Malejki i Macieja Kwiet-
nickiego. W działaniach uczestniczyli ponadto: 
Małgorzata Mitrega, Dominika Cierplikowska, 
Ewa Polańska, Karolina Jacewicz, Małgorza-
ta Bochniarz i  Radosław Staniec.  Za sprawą 
tak dużej ilości uczestników był to dość wy-
czerpujący maraton trwający dwa wieczory, 
jednak dzięki bardzo interesującym pokazom 
nie był on męczący. Znamiennym jest fakt, że 
w piątej odsłonie Festiwalu, biorąc pod uwagę 
wszystkie jego dotychczasowe części, poziom 
artystyczny wyraźnie wzrósł w porównaniu 
z początkiem imprezy. Chciałbym tutaj szczegól-
nie wyróżnić gości z Poznania: Michała Bałdygę 
i Kamila Wnuka, Przemka Przepiórę z Zielonej 
Góry oraz studentki z Torunia; Annę Mon-
drzejewską, Julię Jarmulską, Paulinę Ziembę, 
Izę Wrzos, Kasię Bigos oraz Polę Berensdorff. 
Michał Bałdyga I Przemek Przepióra są bardzo 
aktywni i odnoszą już spore sukcesy na sce-
nie polskiego, młodego performance. Pierwszy 
z nich urzekł prostotą pomysłu, ale zarazem 

przepełnionego dużą siłą ekspresji i refleksji 
nad kondycją człowieka. Michał rysował kredą 
na podłodze prostą linię, od publiczności w kie-
runku końca sali. Następnie opuścił na chwi-
lę pomieszczenie i powtórnie zaczął do niego 
wchodzić. Przemieszczanie to nacechowane 
było dużą dozą wysiłku, i trzeba tu zdecydo-
wanie podkreślić, że artysta wykorzystał w tej 
części swój niedowład kończyn dolnych, dzięki 
czemu wyraźnie podkreślony został wielki wy-
siłek w trakcie tej czynności. Drugi z artystów, 
jak zwykle, potrafił zaprzątnąć uwagę zgroma-
dzonej publiczności, nie bez charakterystycz-
nego dlań skupienia i konsekwencji, aczkolwiek 
nie pozbawionego dystansu do rzeczywistości 

i z niezwykle ciepłą ironią. Przez kilkanaście 
minut, z tajemniczego w pierwszym kontak-
cie wzrokowym urządzenia, z mozołem odwi-
jał papierową taśmę klejącą. Kiedy rzecz się 
dokonała, publiczność zobaczyła stary 
gramofon z usadowionym nań pojemnikiem 
wypełnionym czekoladowymi kuleczkami śnia-
daniowymi. Kamil Wnuk zaprezentował równie 
długie działanie, dla części odbiorców trudne 
do zaakceptowania za sprawą scenariusza, 
ekspansywnie skierowanego ku zgromadzo-
nej na sali publiczności. Dla mnie był to per-
formance niezwykle ciekawy, głównie dzięki 
interesującym zabiegom plastycznym oraz owej 
„natarczywości”, której nie odebrałem jako bru-
talnego ingerowania w intymność odbiorców. 
Młode artystki z Torunia również potrafiły 
skupić uwagę na swoich działaniach. Bardzo 
plastyczny performance przeprowadziła Ania 
Mondrzejewska. Autorka w pierwszej fazie 
działania uszyła dla siebie pewnego rodzaju 
kaftan bezpieczeństwa, który następnie za-

łożyła na swoje ręce.  Stanąwszy tyłem do 
zgromadzonych, na dużym formacie papieru 
umieszczonym na ścianie, zaczęła rysować 
linearne cienie swojej postaci. Następował 
proces multiplikowania się, w zależności od 
póz, jakie w poszczególnych fazach rysowania 
przybierała autorka. Iza Wrzos i Kasia Bigos 
w trakcie swojego działania umiejscowiły się 
po przeciwległych stronach podświetlonej 
reflektorem w kierunku publiczności tkani
ny. Jedna z bohaterek przemieszczała się za 
tkaniną, tworząc teatralne gesty, druga spon-
tanicznie rysowała, aby uchwycić ruch swojej 
modelki. W ten sposób  autorki wykonały swo-
isty teatr cieni z nawarstwiających się na tka-
ninie rysunków i ciemnej sylwety modelki zza 
parawanu. W trakcie trwania wspomnianych 
powyżej działań oraz następnych swój długi per-
formance prezentowała Karolina Stępniowska. 
Artystka zapraszała pojedynczo publiczność do 
swojego „pokoju zwierzeń” na parterze budyn-

Festiwal Performance
II Festiwal Performance, cz. I Oddech wiosenny, Kurator art. mal. Marian Stępak, prof. UMK
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ku. Pola Berensdorff wraz z kilkoma  osobami 
zaprezentowała pełzające po podłodze postaci 
niczym kokony, odziane w ściśle przylegają-
ce do ciała przezroczyste i szeleszczące folie. 
Natalia Oliwiak usytuowała przed sobą wielką 
gipsowo – kartonową, czarną płytę i podjęła się 
trudu przepołowienia jej na dwie części. Było 
to swoistego rodzaju dobijanie się do nowe-
go, może lepszego świata. Katarzyna Malejka 
i Maciej Kwietnicki wykonali swój performance 
w plenerze, na wewnętrznym podwórzu ogro-
dzonym zewsząd wysokimi murami. W pierw-
szej jego części zostali przykuci, tyłem do sie-
bie kajdankami. Kiedy zostali rozłączeni, kazali 
sobie zawiązać oczy, po czym powzięli próbę 
odnalezienia się, błądząc pomiędzy roślinnoś-
cią i zaułkami murów. Po kilkunastu minutach 
parze udało umiejscowić się wzajemnie, po 
czym malutkimi kluczykami otworzyli kajdanki 
uwalniając swoje skrępowane ręce. Julia Jar-
mulska, niczym siewca puchu, rozrzuciła w sali 
dużą ilość pierza. Michał Kardas zaproponował 

widzom swoją zabawę z telefonami komórko-
wymi. Z dużej torby leżącej na stole wyjmował 
kolejno dzwoniące natarczywie,  wg swoich 
własnych natężeń aparaty. Lilianna Piskorska 
w bardzo ciepłej, w odcieniach czerwieni, mrocz-
nej scenerii zajęła się pieszczeniem dłońmi 
ustawionego na podłodze manekina, odzianego 
w przezroczystą, folię. Paulina Ziemba podjęła 
mozolną próbę zgarnięcia miotłą tegoż puchu. 
To działanie zaprezentowane na sam koniec 
drugiego dnia stało się pięknym podsumowa-
niem całości, niczym niekończąca się opowieść.

Marian Stępak  
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Na początku czerwca 2008 roku odbyła się dru-
ga część Festiwalu pt. Letni wieczór. Tym razem 

swoje performance zaprezentowali wyłącznie stu-
denci z Wydziału Sztuk Pięknych UMK: Katarzyna 
Bigos i Iza Wrzos, Magda Kutz, Maria Szczodrowska, 
Paweł Zawadzki, Paulina Ziemba, Michał Kardas, 
Karolina Jacewicz, Natalia Oliwiak i Julia Jarmulska.
Jako pierwsze zaprezentowały się Kasia Bigos i Iza 
Wrzos, które postanowiły obmyć stopy zgroma-
dzonej na sali publiczności. Z miednicą wypełnioną 
wodą autorki przemieszczały się bez pośpiechu, 
podchodząc kolejny do wszystkich bez wyjątku. 
Prawdopodobnie dla przełamania ewentualnych 
oporów widzów Kasia Bigos umyła stopy swojej 
koleżance, współautorce performance. Obmywa-
nie stóp odbywało się bardzo majestatycznie, po-
przez zdejmowanie obuwia, skarpetek, podwijanie 
nogawek spodni, mycie i skrupulatne wycieranie 
kończyn ręcznikiem. Oczywistym jest, że działanie 
Bigos i Wrzos kojarzyć się nam musi z obmywaniem 
stóp przez Chrystusa swoim Apostołom, jak również 
wykonywanie tej samej czynności przez papieży 
w odniesieniu do ludzi ubogich. Sądzę, że dużym 
nadużyciem byłoby porównywanie działania stu-
dentek do celebracji o tak religijnym charakterze, 
jednak wyraźnie chcę podkreślić, iż autorkom udało 
się przeprowadzić tę długotrwałą czynność w dużym 
skupieniu. Również widzowie przyjęli ten proces 
z odpowiednią powagą, która była nieodzowna, 
aby dały znać o sobie refleksje na temat czyn-
ności, którą codziennie każdy z nas wykonuje 
na swoich stopach oraz innych częściach ciała.
Magda Kutz zajęła się wyrabianiem ciasta na sto-
le. Początkowo czynność tę wykonywała dłońmi, 
ugniatając ciasto, niczym na makaron według 
domowej receptury. Po kilku minutach, kiedy we-
szła na stół, ciasto zostało rozdeptywane stopami, 
po czym położywszy się na stole, jej ciało przy-
brało formę wałka. Tarzając się po cieście „pró-
bowała” je rozwałkować, aby przygotować placek 
do pokrojenia, na przykład, wywołane przeze 
mnie na samym początku makaronowe pasemka.

Maria Szczodrowska i Paweł Zawadzki zaprezento-
wali zgoła inne w swoim wymiarze działanie. Posta-
nowili zabawić się z publicznością na podobieństwo 
zbierania fantów, sugerując, iż od widzów najchęt-
niej  chcieliby  przyjmować od ich części garderoby. 
Maria poruszając się na stole, w rytm muzyki, niczym 
modelka, zdejmowała z siebie kolejne warstwy, 
obficie nagromadzonego na swoim ciele wierzch-
niego ubioru. Paweł z kolei zbierał rzeczy od swojej 
towarzyszki do obszernego plastikowego worka, 
a także oddawane przez widzów fantowe ga-
dżety. Działanie nie osiągnęło jakiegokolwiek 
apogeum, zakończyło się po kilku minutach znik-
nięciem autorów za parawanem. Bez większej 
wymowy, a może raczej zupełnie bez pomysłu.

Festiwal Performance
II Festiwal Performance, cz. II Letni wieczór, kurator art. mal. Marian Stępak, prof. UMK

Z kolei Paulina Ziemba zajęła się z prasowaniem 
dużej sterty pościeli i koszul. Kiedy dość dłu-
gotrwała czynność została zakończona, świeżo 
uprasowane sztuki poddane zostały przez autorkę 
maniakalnemu gnieceniu.  Zmaltretowane wędro-
wały  na podłogę. W ten sposób proces praso-
wania mógłby zaczynać się od nowa, bez końca, 
na tyle ile autorce wystarczyłoby sił w rękach. 
Michał Kardas zaproponował działanie o innym cha-
rakterze, pokazał film przedstawiający jazdę samo-
chodem po bezdrożach swojej rodzinnej wsi. Sam 
autor zasiadł za kierownicą. Na tle tego filmu zajęty 
był przemieszczaniem się z wiadrem wypełnionym 
wodą i myciem podłogi wielką szmatą, niczym 
chłopak ze wsi sprzed kilkunastu lat, kiedy taka for-
ma wycierania brudnej podłogi była powszechna. 
Karolinę Jacewicz zobaczyliśmy w projekcie, któ-
ry był kolejną wersją tego pomysłu. Autorka po-
służyła za modelkę, na której plecach i górnych 
częściach nóg Arkadiusz Soroka zajął się instalo-

waniem gorsetu. Instalowanie polegało na wkłu-
waniu parami igieł w ciało, a następnie krzyżowym 
przeciągnięciu między nimi długiej, białej taśmy.
Na zakończenie tej części Festiwalu swo-
je działanie zaprezentowały Natalia Oliwiak 
i Julia Jarmulska. Autorki, w przerwie pomiędzy 
występami ustawiły krzesła na planie kwadratu. 
Publiczność została usadowiona na tych siedzi-
skach i w zupełnej ciemności następowało oglą-
danie dotykiem zgromadzonej w sali publiczności. 
Macane były górne partie, tj. od ramion wzwyż, 
zgromadzonej publiczności. Działanie proste 
pod względem, ale mimo wszystko dostarczy-
ło dużą dozę emocji. Autorkom zależało na tym, 
aby widzowi odczuli pewnego rodzaju napięcie 
związane z dotykaniem, ciemność spowodo-
wała to, iż widzowi mogli się czuć anonimowi.
                                                         
                       Marian Stępak
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Rocznica śmierci Bronka

Dnia 17.10.2008 roku minęła pierwsza 
rocznica niespodziewanej śmierci prof. 

art. mal. Bronisława Pietruszkiewicza.  
24. października 2007 roku przyjaciele, 
współpracownicy i studenci z Wydziału 
Sztuk Pięknych oraz rodzina i bliscy znajomi 
pożegnali Profesora na cmentarzu  św. Je-
rzego w Toruniu. Od 1967 roku był zatrud-
niony w UMK w Instytucie Artystycznym. 
W  roku 1992 uzyskał stanowisko profesora 
nadzwyczajnego. W latach 1993 – 1996 był 
członkiem Senatu UMK. Prof. Bronisław Pie-
truszkiewicz urodził się 1. lipca 1939 roku
 w Wilnie w rodzinie szlachecko – ziemiańskiej. 
Był jedynym dzieckiem Bolesława - właści-
ciela dużego majątku Parenkowo i Janiny 
z Joczów, która  wywodziła się również 
z kresowego ziemiaństwa. Pieczę nad Jego 
dobrym wychowaniem sprawowało kilka 
niań, w tym nauczycielki od rysunku, ma-
larstwa i muzyki. Kilkuletni Bronek uczył 
się gry na pianinie, ale zarazem zachwy-
cał się pięknem litewskiego krajobrazu. Już 
wtedy na wycieczki zabierał ze sobą szki-
cownik. O wykształcenie muzyczna zabiega-
ła szczególnie matka, która dużo opowiada-
ła małemu Bronkowi o wybitnych polskich 
kompozytorach: F. Chopinie, S. Moniusz-
ce, K. Szymanowskim i I. J. Paderewskim. 
W tamtym czasie stracił ojca, a rodzina 
uznana została za element społecznie nie-
bezpieczny. Po kilku latach represji, jako 
12-to letni chłopiec został zesłany wraz 
z matką i ojczymem na Syberię, w głąb taj-
gi do Krasnojarskiego Kraju. Tam ukończył 
szkołę podstawową, w 1952 roku opuś-
cił dom rodzinny i wyjechał do odległego 
Tomska, gdzie rozpoczął naukę w czterolet-
niej średniej szkole ogólnokształcącej. Po 
jej ukończeniu  wraz z rodziną przyjechał 
do Polski. W Szczecinie ukończył Studium 
Nauczycielskie, podjął pracę w Liceum 

Pedagogicznym jako nauczyciel plastyki. 
W latach 1962 - 1967 studiował na Wy-
dziale Sztuk Pięknych UMK, uzysku-
jąc dyplom na kierunku artystyczno 
– pedagogicznym, specjalność malarstwo. 
W czasie studiów  był prezesem klubu Pro 
Musica, który upowszechniał muzykę po-
ważną wśród studentów. Organizował  licz-
ne  koncerty i wyjazdy do oper i teatrów mu-
zycznych w  Warszawie, Poznaniu, Gdańsku 
i Bydgoszczy. Prof. Bronisław Pietruszkie-
wicz zrealizował 48 wystaw indywidualnych 
i brał udział w ponad pięćdziesięciu poka-
zach międzynarodowych, ogólnopolskich 
i środowiskowych. Twórczość Profesora 
wywodząca się z nurtu malarstwa materii, 
przechodząca przez collage’s, assamblage’s 
do form półprzestrzennych była w ostat-
niej fazie bliska sztuce obiektu. W dorobku 

artystycznym, szczególnie z   lat   ostat-
nich,  odzwierciedlały się  niepokoje  współ-
czesnego   człowieka;  problemy ekologii, 
przemoc i  kataklizmy. Dokonania twór-
cze Bronka – artysty i pedagoga nie  były    
nacechowane   podążaniem  za  mało  istot-
nymi  nowościami, które  gnębią  plasty-
ków, chcących być na piedestale za wszelką 
cenę. Za działalność artystyczną otrzymał 
kilkanaście nagród i wyróżnień międzyna-
rodowych, krajowych i środowiskowych 
oraz kilka wyróżnień i nagród JM Rektora 
UMK. Został odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Zesłańców Sybiru i, nie-
stety po śmierci,  Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej, o który wnioskowałem za 
Jego życia. Prof. Bronisław Pietruszkiewicz 
był doświadczonym pedagogiem, cenio-
nym przez współpracowników i studentów. 
Będąc człowiekiem prawym, sumiennym, 
wymagającym, takim, dla którego sprawy 
artystyczne są tożsame z troską o drugie-
go człowieka, wiedział doskonale, że etyka 

zawodowa, to coś tak samo ważnego, jak 
malowanie dobrych obrazów. Dzięki temu 
był niezwykłym wzorcem do  naśladowania, 
nie tylko przez młodych adeptów sztuki. 
    

                                       Marian Stępak

Art. mal. Bronisław Pietruszkiewicz, prof. UMK
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Migawki pamięci
Natalia Karłowska, promotor prof. art. plast. Witold Chmielewski
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Prace dyplomowe wykonane zostały w gł. mie-
rze techniką camera obscura, która ma to do 
siebie, iż samoistnie wprowadza do zdjęć aurę 
przeszłości. Zarejestrowane postaci, wnętrza 
(ściśle związane z wioską, z której pochodzę), 
w odniesieniu do tytułu dyplomu, mają za-
tem charakter powrotu do czasów dzieciństwa 
– stanowią reminiscencje przeszłości. Z uwagi 
na cechy zastosowanej techniki  tj.: miękkość, 
łagodne kontrasty, czy rozmycie obrazu, posta-
nowiłam dokonać swobodnej kreacji, tworząc 
prace o bardziej malarskiej sile wyrazu. Do-
minuje w nich przede wszystkim wyobraźnia 
kolorystyczno – świetlna. W równym stopniu 
mieszam w nich konteksty, co symbole, wpro-
wadzam wszelkiego rodzaju niedopowiedze-
nia, budując klimat snu i tajemnicy – wizje 
wsi, jaką pamiętam będąc małą dziewczynką. 
Ukazuję świat, który zobaczyć można tylko 
w wyobraźni. Obrazy moje w tak nakreślonym 
znaczeniu, stanowią zatem pewną swoistego 
rodzaju impresję. Celem moim było stworze-
nie własnych subiektywnych widoków, w któ-
rych starałam się dać pole dla autorskiego ko-
mentowania świata. Działania moje podążają 
w stronę określenia kondycji jednostki ludzkiej 
w jego „zaścianku”, wskazując na taką prob-
lematykę jak: osamotnienie, starość, czy alie-
nacja. Fotografie stanowią przede wszystkim 
portrety jednostek i ich stanów psychologicz-
nych. Są w równym stopniu obrazami życia 
w wiejskiej scenerii, co lirycznym dokumentem 
teraźniejszości. Połączeniem fotograficznego 
zapisu z irracjonalnością. Przywołane mieszka-
nia i przedmioty codziennego użytku stanowią 
równoważne elementy fotografii. Istotne jest 
również dla mnie silne działanie nastrojem. 
Próby uchwycenia świata przez nało-
żony w umyśle filtr dziecięcych zdolno-
ści spostrzeżeniowych, oscylować gdzieś 
jednocześnie mogą w stronę poszuki-

wania własnych znaków tożsamości. 
Światło i czas wzmagające plastyczną głębię 
poszczególnych fotografii, są to gł. elemen-
ty podkreślające ich bogatą, wielowątkową 
strukturę. Rejestrowanie w czasie (najdłużej 
naświetlane zdjęcie wynosiło 1,5 h) jest zatem 
„dzianiem się” w obrębie konkretnej koncepcji. 
W czasie naświetlania dzieje się coś niereal-
nego, coś metafizycznego. Rejestruje się ruch, 
zmieniają się cienie, uchwycone zostają wszel-
kiego rodzaju drgania. Rejestrowany obraz 
jest ruchomy – rozwija się w czasie, czego 
częstokroć nie sposób zauważyć gołym okiem. 
Dokonując powolnej analizy czasu oraz zacho-
dzących przemian w obserwowanym wycinku 
przestrzeni rzeczywistości, stworzyłam, dużo 
większą możliwość przeżycia, zastanowienia 
się i refleksji. Proces ten wymagał ode mnie 
nie tylko cierpliwości i skupienia, lecz przede 
wszystkim świadomości kadru. Nastrój w tego 
typu fotografii buduje się przed naświetlaniem 
obrazu.  Jako, że wyklucza ona jakiekolwiek 
spontaniczne ujęcia, moment zastanowienia, 
doboru odpowiedniej scenerii, którą czas jakiś 
ponosić musiałam w sobie, stanowiły bardzo 
istotny element rzutujący na efekt końcowy 
gotowego już zdjęcia. W przeciwnym razie 

fotografie byłyby jedynie pustą rejestracją. 
Zastosowane przeze mnie zabiegi formalne 
w postaci wprowadzenia rysunku na foto-
grafii, służyć miały początkowo wpisaniu się 
w stylizację postarzenia – imitować 
zagięcia oraz zadrapania. W tym kontek-
ście tworzą one na moich pracach osob-
liwą pajęczynę naśladującą nieuchron-
ność czasu. By nie pozostawać jednak 
w tych zabiegach monotonną, podążyłam 
w stronę swobodnej kreacji twórczej, operu-
jąc pewnymi umownościami czy też znakami 
o symbolicznych konotacjach, związanych
w gł. mierze ze sferą sacrum. Powstałe znaki 
pozwalają:
- odwołać się do swoistej metafizyki świata,
-  pewnej znaczeniowości,
- czy też odczytać powziętą przeze mnie ideę 

i problem. Zastosowane przeze mnie zabiegi 
wyrażają jednak przede wszystkim mój indy-
widualny język artystyczny, moją ekspresję, 
potęgując siłę przekazu fotografii. Swobod-
ne manipulowanie środkami stylistycznymi, 
umożliwiło mi stworzenie obrazów zbliżonych 
do marzeń sennych i wspomnień sprzed lat, 
które naturalnie ulegają rozmyciu i wypaczeniu 
– przerysowaniu właśnie. To połączenie mani-
pulacji i subiektywnego postrzegania świata.
Cykl 22 fotografii dopełniony został o zapro-
jektowany przeze mnie projektor slajdów, 
który dzięki rodzinnej inwencji wykonaw-
czej, doczekać się mógł dziś swej ekspozycji.
W jego wnętrzu dzięki opracowanemu me-
chanizmowi przekładni i soczewek, obej-
rzeć można te same prace tyle tylko, że 
w formie pomniejszonej i podświetlonej. 
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Jego gł. komora zbudowana została ze 
starego zegara, co nie jest bez znaczenia dla 
samej idei czasu przyświecającej mym foto-
grafiom – w dosłownym przełożeniu odczy-
tać je można jako „zatrzymanie ich w czasie”.
 

Natalia Karłowska
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Oaza stworzona na własny użytek (we 
własnym ogrodzie, pokoju, czy we włas-

nej głowie). „Kraina marzeń” - namacalna 
i przypominająca prawdziwą, ale wykreowana.

W miastach następuje dziwne odwróce-
nie naturalnych proporcji - natura sta-
je się obiektem sztuki w świecie zdo-
minowanym przez wytwory człowieka. 
Otoczona zimną twardą materią, prosty-
mi kątami, oprawiona w betonowe ramy 
nabiera mocy, jakiej nie ma dla człowie-
ka mieszkającego przez całe życie na od-
ległej wsi - mocy wynikającej z kontekstu.

Siedząc na trawie w parku słyszymy samo-
chody jeżdżące kilkadziesiąt metrów od nas. 
Jednak ta niewielka przestrzeń zdominowa-
na przez przyrodę sprzyja kontemplacji, od-
syła nas do naszego wewnętrznego świata 
i sprawia, że nabieramy dystansu, większe-
go niż faktyczny, do tego, co za drzewami. 

Remont jest pomostem między przeszłością, 
a przyszłością. Ogarnięty obsesją cza-
su współczesny człowiek bywa gościem 
w teraźniejszości. Wspomina przeszłość 
i planuje przyszłość lub próbuje przed nią 
uciec. Natura jest tym co trwa wiecznie 
i zawsze człowiekowi towarzyszy. Jedno-
cześnie bywa, że to właśnie naturę traktu-
jemy tak, jakby istniała tylko chwila obecna.

Natalia Olszowiec

Refleks_ja
Natalia Olszowiec, promotor prof. art. graf Wiesław Smużny
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Przybieranie póz, konkretnych zachowań 
społecznie akceptowanych i adekwatnych 

do miejsca, sytuacji, wrosło bardzo mocno 
w ludzką egzystencję. Gdy chcemy zabrać 
głos częstokroć podnosimy rękę, kiedy idzie-
my do kościoła klękamy, kiedy chcemy coś 
nabyć musimy stać w kolejce itp. Niekiedy 
wiąże się to z kulturą, tradycją, niekiedy staję 
się wymogiem, którego pomijanie może być 
się powodem do krytyki i spotkać z brakiem 
akceptacji, a czasem jest pomocne, gdyż jest 
dla nas gotowym wzorcem postępowania, wo-
bec którego nie trzeba się wysilać. Chciałabym 
pod pretekstem mojej pracy spróbować wciąg-
nąć odbiorcę do swego rodzaju gry, sprowo-
kować do dyskusji z samym sobą na temat: 
w którym miejscu kończy się kanon a zaczy-
na się zniewolenie, bierność, konformizm. 
Tytułując moją pracę „Pii-Kto-Gra-My” nie 
tylko odwołuję się do klasycznego sensu sło-
wa piktogram, co ma na celu zaznaczenie 
strony wizualnej i znaczeniowej mojej pracy 
(gdzie mamy formy uproszczone, geome-
tryzację, wykorzystanie kształtu ludzkiego, 
który informuje o sposobie zachowania się 
w przypadku konkretnej bryły), ale także, 
oraz przede wszystkim, przetwarzam to po-
jęcie według własnego uznania, osadzając 
je we współczesnych realiach rzeczywistości 
(dającej się wokół zauważyć schematyzacji). 
W myśl mojej pracy nie sama forma jest zna-
kiem, jak to się w percepcji zwykło postrze-
gać, ale to, co nie stanowi materii, jest czymś 
pomiędzy. Piktogram, jest więc jednocześnie 
przejściem i formą, w którą wciska się czło-
wiek. Dodatkowo w płaszczyznę ścianek brył 
wkomponowane zostały znaki: uproszczone, 
pół abstrakcyjne, ale i przypominające figurę 
człowieka, którą przybiera on po wciśnięciu 
się w konkretną formę, tracąc swoją indywi-
dualność. Słowo piktogram w tradycyjnym 
ujmowaniu, oznacza znak, który przez przed-

stawianie wizualne ma za zadanie przekazać 
odbiorcy istotne treści. Znaczenie, które niesie 
ze sobą piktogram jest czytelne, nie wymaga 
komentarza i wyjaśnień. „Piktogram, znak 
pisma zw. obrazkowym (piktogram). przed-
stawiający rzeczy, zdarzenia, bez powiązania 
z wyrazami i dźwiękami konkretnego języka 
(Encyklopedia popularna PWN, 1982, s. 585).”
„Obrazkowe pismo (pismo piktograficzne), 
pierwotna forma pisma, w którym rysu-
nek służył do zapisu treści; min. Pisma In-
dian północnoamer., Eskimosów, Jukagirów; 
z p.o. rozwinęło się pismo ideograficzne (En-
cyklopedia popularna PWN, 1982, s. 530)”
„Piktogram„ przedstawienie wyrazu za

pomocą obrazka w oderwaniu od zapisu. 
Piktogramami są np. hieroglify, znaki drogowe 
i ostrzegawcze, oznaczenia przeciwpożarowe. 
Formą piktogramu jest również ideogram. 
Piktogram pełni ważną funkcję w komuni-
kacji. Dzięki zastąpieniu słowa pisanego ele-
mentem graficznym zwiększono czytelność 
przekazu oraz ominięto barierę językową. 
Użycie piktogramów ułatwia też wspomaga-
nie mowy osób upośledzonych i z trudnoś-
ciami w porozumiewaniu się... ”(Wikipedia)
Przez tytuł „Pii-Kto-Gra-My” daje także odbior-
cy do ręki swego rodzaju klucz interpretacyjny. 
Rozbicie słowa jest jak najbardziej zamierzone 
i celowe. Przedrostek „Pi” jest onomatopeiczną 
sylabą, odnoszącą się do dźwięku, który ukry-
łam w mojej instalacji. Dźwięk ten ma za za-
danie przywodzić na myśl i budzić skojarzenie 
z tym, który stosuje się w celach ochronnych 
w bramkach sklepowych, na lotnisku itp., bu-
dzący w człowieku mimowolne podporządkowa-
nie. Kolejne sylaby, mianowicie: „Kto-Gra-My”, 

to pytanie i automatyczna odpowiedź, co ma 
podkreślać pewną niemożność innego wyboru, 
ale także zaznaczyć interaktywność, stanowiącą 
ważne założenie mojej pracy, która może w peł-
ni funkcjonować znaczeniowo, tylko wówczas, 
gdy odbiorca decyduje się na uczestnictwo. 
Obiekty wykonane są w skali 1:1. 
Moduł człowieka, jaki przyjęłam, około 1,80m 
wysokości, służy zabiegowi ujednolicenia 
odbiorcy, wciskania go w kolejną formę, 
schemat, do której trzeba się dostosować. 
W mojej instalacji interaktywnej dźwięk 
i światło tworzą całość, wykorzystywane
 z umiarem, maja dawać tylko swego rodzaju syg-
nał, nie zagłuszając całkowicie kształtów i form 
wykonanych przeze mnie obiektów. Zabieg 
użycia układów elektronicznych ma za zada-
nie podkreślać wzajemne zależności pomiędzy 
poszczególnymi elementami, zaznaczać począ-
tek i koniec swoistej gry, którą miałam zamiar 
stworzyć, ale także być świadectwem niezbęd-
ności udziału człowieka dla bytu systemu. 

Pii_Kto_Gra_My
Ewa Lipińska, promotor prof. art. plast. Witold Chmielewski
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Aby uzyskać wrażenie spójności całej insta-
lacji, zaprojektowałam poszczególny jej ele-
ment tak, by każda bryła jak klocek, paso-
wała do następnej i ją poprzedzającej. Nie 
oznacza to jednak wcale, że każda z pięciu 
brył nie może stanowić osobnego, samo-
dzielnie działającego i wymownego obiektu.
Projektując poszczególne z nich brałam 
także pod uwagę aspekt wzajemnych rela-
cji w stosunku do miejsc, w kontekście któ-
rych, można by także ustawiać bryły, jak 
np. budynki użyteczności publicznej, stąd 
prosta forma i podobieństwo estetyczne.
Bazą wyjściową brył jest szkielet styropia-
nowy, użyty ze względu na jego lekkość,
wytrzymałość, możliwości dowolnego formo-
wania, który przykryty został siatką budowlaną 
i dwoma warstwami zaprawy budowlanej, 
która nadała im surowy, ciężki, niemal szki-
cowy charakter, kłócący się ze współcześnie 
rozumianą estetyzacją. Szorstkość, ostrość 

Miejsce, które wybrałam do realiza-
cji projektu to strych Pałacu Dąbskich.

Pokazał nam je na pierwszym roku Prof. 
Pietruszkiewicz, wspominając, że odbywa-
ły się tu dawniej jakieś artystyczne akcje. 
Wtedy to miejsce wydało mi się bardzo opusz-
czone a jego zapach skojarzył mi się ze skan-
senem. Z resztą tak mi się kojarzy do tej pory.
Później zdarzyło mi się realizować 
w tym miejscu zadanie z fotografii
- z solarigrafii wykorzystując oczywiście 
ruch słońca ale też widok na oba mosty.
Tym razem jednak zdecydowałam się 
umieścić w tej przestrzeni mój dyplom, 
uznając ja za miejsce odpowiednie.
Inspiracją do realizacji dyplomu była sztuka 
Samuela Becketta „Kołysanka”, którą mia-
łam okazję zobaczyć w lutym 2007 roku 
w aranżacji zespołu Teatru Horzycy w Toruniu. 
Była to jedna z czterech jednoaktówek, 
połączonych wspólnym tytułem „Dwa 
i pół miliarda sekund”. Czas zaszyfrowany 
w tytule to przeciętny okres życia człowieka.
Oszczędność formy i środków wyrazu, 
zostały ograniczone w przedstawieniu do 
minimum. Monologi bohaterów oraz sceno-
grafia w swojej prostocie, pozwoliły na to, 
aby silnie zaczęły zadziałać emocje odbiorcy. 
„Kołysanka” Becketta, do której bezpośrednio 
pragnę nawiązać w swojej realizacji pozostała 
w moich myślach długo po opuszczeniu bu-
dynku teatru. Miałam w pamięci obraz kobiety 
na bujanym fotelu. Nie mogąc przypomnieć 
sobie słów monologu, w głowie powtarzałam 
jeden wers „Czas jej kończyć”, który nastę-
pował rytmicznie wraz z kołysaniem fotela. 
Kolejnym etapem była własna interpretacja, 
którą poczyniłam już po analizie tekstu utwo-
ru. Skłoniła mnie ona do refleksji nad dwoma 
scenami z różnych etapów życia człowieka.
Porównałam ze sobą dwa obrazy. Małe, bez-

bronne dziecko bujane w kołysce, uspaka-
jane przez mamę, która pomaga wyciszyć 
się do snu oraz osobę starszą, która o włas-
nych, wątłych siłach wprawia w ruch płozy 
fotela na biegunach, siedząc na nim z bez-
władnie opuszczonymi rękoma na poręczach.
Początek i kres życia, połączone jednym mo-
tywem kołysania. Wspólny cel – wyciszenie, 
uspokojenie, który ma przynieść w konsekwen-
cji dwa odmienne skutki. Energię na kolejny 
dzień nowemu życiu lub wieczny sen zmęczo-
nemu. Praca dyplomowa prezentowana przeze 
mnie to symboliczne przedstawinie tych dwóch 
scen w formie instalacji. 

krawędzi, swego rodzaju przebarwienia i róż-
nice walorowe użytego materiału, a także 
zróżnicowanie narzędzi, które służyły mi do 
nanoszenia materiału, daje zróżnicowanie fak-
turowe, wzbogaca wartość plastyczną całości.
Włączniki mono statyczne umieszczone 
w podłodze w bryle nr 1 i nr 5 wywołują 
poprzez wejście do bryły zapalenie się świat-
ła pochodzącego z białych diod zasilanych 
bateriami. Bariery optoelektroniczne wyzwala-
ją dźwięk w chwili wejścia pomiędzy nadajnik 
a odbiornik umieszczony w ściankach obiektów. 

Ewa Lipińska

Ukołysz...
Justyna Szydłowska promotor prof. art. plast. Witold Chmielewski
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W realizacji wykorzystałam dwa sym-
boliczne przedmioty- fotel bujany 
i kołyskę, elementy z jednej bajki, co tez stara-
łam się podkreślić w ich charakterze ale z dwóch 
różnych światów – starości i wczesnej młodości.
Oba przedmioty umieściłam w niszach.
Kołyskę pod oknami skierowanymi na 
zachód co może nawiązywać zachodzącego 
słońca i pory snu. Fotel natomiast znajduje 
się we wnęce wschodniej, jako nawiązanie 
do nowego dnia, który może już nie przyjść. 
Zdecydowałam się także na wprowadzenie 
monotonnego ruchu, aby podkreślić rytm 
i dążenie do „Ukołysania…”, jako formy dokona-
nej procesu kołysania. Stąd tytuł mojej pracy.

                                    Justyna Szydłowska
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wystawy

Koniec i początek

Przemija postać świata. Rzekł jeden: „Noc 
nadchodzi!” –

a drugi rzekł: „Dnieje!” Tak zmarli jednocześ-
nie obydwaj Macieje.
W wierszu „Dwaj Macieje” Bolesław Leśmian 
zwyczajne zdarzenia przedstawia jako niezwy-
kłe, baśniowe. To, co pospolite przedstawia 
jako piękne. Tworząc z językową wirtuozerią 
nowe słowa i poetyckie konfiguracje autor Zni-
komka odkrywa obszary, które pozostawały 
nieznane tylko dlatego, że nie były wskazane, 
nazwane. Opisuje obrzeża rzeczywistości, tam 
znajdując to, co prawdziwe – i piękne. W ten 
sposób wyprawia się w zaświat, a więc w prze-
strzenie, o których wiemy niewiele, albo zgoła 
nic. Dla jednego z bohaterów wiersza Leśmiana 
śmierć jest kresem, dla drugiego początkiem 
dnia. Ani pierwszy, ani drugi się nie myli; wszak 
w wierze śmierć jest początkiem nowego ży-
cia.Wystawę prac plastycznych prezentowaną 
w tym roku we Wrocławiu Marian Stępak 
zatytułował: Koniec i początek, odwracając 
porządek, do którego przywykliśmy, jakby 
syntetyzując to, co Bolesław Leśmian ujął 
w Dwóch Maciejach, wskazując, że nic nie jest 
tak oczywiste jak się zdaje.  Tworzywem tych 
prac – obrazów, form przestrzennych – prezen-
towanych w Zielonej Górze, Wrocławiu, Ino-
wrocławiu, Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy 
– są rzeczy zużyte: różnorakie tkaniny, figur-
ki, lalki. Mogłyby trafić na śmietnik, mogłyby 
się na coś przydać. W zaskakujących konfigu-
racjach znalazły się w galerii sztuki zyskując 
nową funkcję. To tak, jakby nie przestając być 
tym, czym były pierwotnie, zyskały nowe życie. 
Jak się zdaje, Marian Stępak tworzy te prace 
w głębokim namyśle nad trwałością i nietrwa-
łością. Przypomina się tu zdania św. Pawła, 
który w I Liście do Koryntian mówi, że prze-
mija postać świata. Przemija, czyli przemienia 
się. Nie znika, trwa. Zmienia się tylko sposób 
istnienia rzeczywistości. Ale też – trzeba dodać 

– tę rzeczywistość, jak św. Paweł mówi w tym 
samym Liście, widzimy jakby w zwierciadle, 
niejasno, dopiero gdy świat przeminie zobaczy-
my bezpośrednio, wyraźnie. Rzeczy, które są 
tworzywem prac plastycznych Mariana Stępaka 
miały się podobać, stroić, przyozdabiać, bawić. 
Oczywiście, nie są one ładne. Czy kiedykolwiek 
były? Owszem, łatwo byłoby zadrwić z wyobra-
żenia piękna, gustu estetycznego tych, którzy 
je zrobili (ściślej: wyprodukowali) i tych, któ-
rzy ich używali, którym się podobały – gdzieś 
w oddaleniu od przestrzeni, o których skłonni 
bylibyśmy powiedzieć, że są artystyczne. Drwi-
na, ironia są łatwe, ale… opowiadamy o sobie 

słowami i opowieścią o nas są nasze rzeczy. 
Czy dzianiny, sukienki we wzorki, koszulki z na-
pisami świadczą o bylejakości życia, fałszywym 
wyobrażeniu świata, duchowej pustce? I tu 
można przywołać zdanie Bolesława Leśmiana:
A ty z tej próżni czemu drwisz, kiedy ta próż-
nia nie drwi z ciebie? Dwunastu braci z wiersza 
Dziewczyna odkryło, że za murem był głos –
i tylko głos, i nic nie było oprócz głosu! 
Wyobrażenia braci o świecie za murem 
okazały się złudne. Nie znaleźli świata, 
którego szukali. Kierowali się głosem – i głos
znaleźli. Nawiązując do symboliki chrześcijań-
skiej – poprzez krzyż będący znakiem Chrystusa, 
drzewa życia, poprzez trójkąt będący znakiem 
światła, Trójcy Świętej – Marian Stępak wyraża 
przekonanie, że szukając świata wskazanego 
przez te znaki, znajdzie się go. Artysta odwo-
łuje się do powszedniości, do pospolitości, do 
rzeczy marnych. One niszczeją, ale to przecież 
jest naturalne. Przemijają, przemieniają się, 
a z nimi wszystko inne. Artysta wnika w rze-
czywistość wybierając jej gorszą cząstkę, spo-

za wyobrażeń o tym, co wartościowe, a przy-
najmniej cenne. Marian Stępak, jakby pomny 
lekcji Leśmiana, jest pokorny wobec swego 
tworzywa, wobec materii plastycznej, którą się 
posługuje. Jest franciszkańsko pokorny wobec 
ludzi, których rzeczywistość określają ubrania 
z tanich sklepów, z wyprzedaży, lalki urąga-
jące estetyce. Oczywiście, najistotniejsze jest 
poddawanie się rzeczy zamysłom plastycznym 
artysty – poprzez kształt, materiał, kolor, fak-
turę, a także poprzez wzajemne relacje oraz 
miejsce, w którym artysta je umieścił. Jednak 
jakkolwiek by na nie patrzeć, są nieobojętnym 
tworzywem plastycznym: określają rzeczywi-
stość, w której się zużywały czy mogły zuży-
wać. Bo i inspiracje, pomysły na poszczególne 
prace artysta znajduje w rzeczywistości, której 
uważnie się przypatruje – i o uważnym patrze-
niu opowiada. Pokora nie wyklucza przekory, 
zwłaszcza gdy patrzy się na świat z uśmie-
chem – a Marian Stępak jest skory do żar-
tu. Jego prace zatem dziwią, bawią, trwożą. 
Rzeczy będące materią plastyczną i aranżacje 

Marian Stępak, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, listopad 2008 r.
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współtworzą przestrzeń zarazem zwyczajną 
i niezwykłą. Artysta dokonuje wyboru materii, 
z powściągliwością w nią malarsko ingeru-
je. Kształtuje ją i wybiera miejsca, w których 
rzeczy mają się znaleźć.  Prace, które Marian 
Stępak pokazuje w tym roku, wiele dzieli od 
tych, które zaproponował przed dwudzie-
stu pięciu laty jako realizacje dyplomowe na 
Wydziale Sztuk Pięknych toruńskiego uniwer-
sytetu. Jednak również wiele te realizacje 
łączy. Na początku tworzywem były obrusy, 
serwety, bluzki z rodzinnego domu artysty, na-
leżące do jego matki. Młody twórca wskazywał 
ich niezwykłe piękno. Teraz ogarnia szerszą 
przestrzeń; można by powiedzieć, że dokonuje 
uogólnień. Patrzy z perspektywy chwili, która 
jest elementarną cząstką czasu – i wieczności.
W artystycznej postawie Mariana Stępaka jest 
coś niezwykle ważnego w życiu i sztuce: czu-
łość. Dzięki niej możemy podważać oczywisto-
ści, oswajać złudzenia i zobaczyć w rzeczach 
to, czym są i czym mogą być. I coś więcej... 
Rzeczy są bowiem jak słowa. I tu można znów 

przywołać Bolesława Leśmiana:
A słowa się po niebie włóczą i łajdaczą –
I udają, że znaczą coś więcej niż znaczą. 
Cóż zatem jest pewne, skoro przemija po-
stać świata i skoro nic nie jest oczywiste? 
Oddala to pytanie czułość pozwalająca zo-
baczyć rzeczy, rzeczywistość w rozjaśnieniu.

Jerzy Rochowiak
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wystawy

Moje plakaty to przede wszystkim skrót. 
Niestety nie ma to nic wspólnego z „cho-

dzeniem na skróty”. Za każdym razem pomysł 
jest pochodną syntezy, odarciem formy z nie-
potrzebnych naleciałości. Bardzo często na pla-
katach pojawia się przedmiot. Przedmiot, który 
uwielbiam. Być może to uwielbienie porównać 
można do łagodnego fetyszyzmu. Wszyst-
kie plakaty powstały w komputerze. Jestem 
w pewnym sensie niewolnkiem ale też dłużni-
kiem technologii. Najprawdopodobniej gdyby 
nie komputer te plakaty w ogóle by nie zaist-
niały. Ostatnie prace to odejscie od fotogra-
fii na rzecz prostych wektorowych kształtów, 
ograniczanie gamy kolorystycznej i nieustanne 
poszukiwania typogaficznej niepodległości.

Krzysztof Białowicz

Krzysztof Białowicz - Plakat
Krzysztof Białowicz, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, listopad 2008 r.
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Projekt Geograf stanowi pierwszą odsłonę 
zespołu działań artystycznych w przestrzeni 
miejskiej Torunia o wspólnej nazwie Entopia. 
Harmonia Miasta, organizowanego przez Ga-
lerię Sztuki Wozownia i Stowarzyszenie Sztuki 
Nowoczesnej. Przygotowany został specjalnie 
dla budynku Pałacu Dąmbskich przy ul. Że-
glarskiej 8. Historyczna architektura baroko-
wej kamienicy stanowi tu element zastany, 
a jednocześnie najistotniejszy, bo stymulu-
jący powstanie i formę tej totalnej realizacji. 
Materia artystyczna, którą posługuje się Kata-
rzyna Podgórska – Glonti – miękka, wzorzysta 
masa używanych ubrań zgromadzonych częś-
ciowo wśród mieszkańców Torunia, wypełnia-
jących przestrzenie otworów okiennych – pod 
każdym względem kontrastuje z otaczającą ją 
ramą jasno tynkowanej, zdobionej wysubli-
mowaną stiukową dekoracją fasady budynku.
Obserwowany z zewnątrz przez szyby wie-
lobarwny, poziomy deseń artystka porów-
nuje do przekroju warstw archeologicznych. 
Odkładające się na przestrzeni dziejów ma-
terialne pozostałości ludzkich działań kurczą 
się do warstwy popiołów, tak jak dziecięcy 
szalik, zniszczony podkoszulek, ulubiony swe-
ter – świadkowie życiowych radości, drama-
tów, wzruszeń, w procesie erozji pierwotnych 
znaczeń tracą wszelkie znamiona indywidual-
nych cech ich dawnych właścicieli. Używane 
ubrania niczym nieczytelne dokumenty, nie 
pozwalają na przywołanie wspomnień o ich 
użytkownikach.  Podobnie zabytkowa tkanka 
architektoniczna pałacu, smaganego kolejami 
historii nie pozwala odczytać na zmianę od-
ciskanych w niej i zamazywanych w efekcie 
kolejnych przebudów, zniszczeń, renowacji 
jednostkowych historii dawnych mieszkańców.
Podmiotowy charakter jestestwa pozwala okre-
ślić się – jak twierdzą egzystencjaliści – wy-
łącznie na podstawie bytowania w materialnej 
rzeczywistości. Geograf stanowi wyraz refleksji 

nad fenomenem ulotności pamięci, której prze-
słanki – w skrawkach materii – pozostawiamy 
nieustannie na mapach życia, w miejscach 
przecięcia linii: czasu i przebytej odległości.
                                                         
             Materiały prasowe Galerii Wozownia

Geograf - Entopia
Katarzyna Podgórska-Glonti, Pałac Dąmbskich w Toruniu, sierpień/wrzesień 2008 r.
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Andaluzja 2008
Witold Jurkiewicz, Galeria Poczta w Bydgoszczy, listopad 2008 r.

Adiunkt Zakładu Plastyki Intermedial-
nej na kierunku Edukacja Artystyczna 

na Wydziale Sztuk Pięknych UMK dr Witold 
Jurkiewicz, artysta fotografik, urodził się 
w 1955 roku w Olecku. Kwalifikacje I stopnia
w dziedzinie sztuki plastyczne z dyscypliny 
artystycznej – grafika, specjalność fotografia 
uzyskał na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się 
fotografią kreacyjną, społeczną i pejzażo-
wą. Od 1985 roku jest członkiem Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików Okręgu 
Toruńsko - Bydgoskiego, w którym przez 
trzy ostatnie kadencje pełnił funkcję preze-
sa Zarządu. Jest autorem 17 wystaw indy-
widualnych oraz wielu znaczących wystaw 
zbiorowych w kraju i zagranicą. Z okazji 
jubileuszu 50-cio lecia ZPAF w 1997 roku 
otrzymał medal im. Jana Bułhaka za wybitne 
osiągnięcia twórcze w dziedzinie fotografii.
Każdy rodzaj Sztuki, czy to literatura, film, 
malarstwo, fotografia i jakakolwiek inna jest 
obrazem odczuć artysty. Odczucia otaczają-
cego świata to sny, zachwyty, refleksje, wzru-
szenia. Odczuciami człowieka kieruje jego 
wrażliwość, a nawet sumienie. Autor naj-
nowszej wystawy fotografii w Galerii Poczta 
Witold Jurkiewicz tak właśnie określa swoje 
zasady uprawiania sztuki: „…Moje rozumie-
nie twórczości polega na porozumieniu się ze 
światem. Efektem tego dialogu – w szerokim 
tego słowa znaczeniu – jest moja fotografia. 
To, co pokazuję, stanowi wynik mojego sto-
sunku do świata i tego kim jestem…” Pięknie 
o twórczości autora wystawy pt. „ANDALUZJA 
2008” wypowiadają się koledzy oraz prze-
łożony, szef Zakładu Plastyki Intermedial-
nej, prof. Marian Stępak: „…Jurkiewicz jest 
mistrzem w wyszukiwaniu i fotografowaniu tych 
niezwykłych miejsc na ziemi, usytuowanych tak 
blisko człowieka, wpisanych w jego codzienny 
żywot. Miejsc, które tak często są pomijane 

i zapominane w pogoni za gromadzeniem 
coraz większej ilości dóbr materialnych. 
W pogoni za coraz większym rozwojem tech-
nologicznym…”

Hanna Mierzwa
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wnoszące. Podobne wątpliwości powstają 
w przypadku sali prezentującej sztukę op-artu. 
Skupienie na formie dzieł i pomijanie ich ideo-
logicznych koncepcji jest uznawane za niebez-
pieczne dla odczytywania sztuki nie od dzisiaj. 
W wyniku takiego działania unistyczny obraz 
Strzemińskiego został przedstawiony jako 
inspiracja do rozważań nad sztuką optyczną. 
W wielu innych salach kurator, Jarosław 
Lubiak, konstruował porównania i skojarze-
nia samych form na tej, jak już podkreśli-
łam, dosyć niebezpiecznej i kontrowersyjnej 
zasadzie. Warto zwrócić uwagę na pomysł 
pokazania jednego zagadnienia jako wyzwa-
nia formalnego dla artystów. Prace zgro-
madzone w salach zatytułowanych Twarz 
jako forma i Krzesło jako forma odczytuję 
jako wariacje na zadany temat, ukazują-
ce możliwości formalne różnych artystów. 
Szczerze mówiąc, podjęcie się skonstruowa-
nia wystawy opartej o formalizm, jego róż-
ne odsłony i nowatorskie powiązania z treś-
cią dzieła sztuki, było od początku odważne 

i może wzbudzać skrajnie różne oceny. Jed-
nak ostatni ze szkiców, Poza zasadą rzeczy-
wistości (prezentowana od 24 kwietnia 2008 
roku do 31 sierpnia 2008 roku), wydaje się 
najbardziej ryzykowny i pełen pułapek, nie 
tylko dla kuratora, Jarosława Lubiaka, ale 
chyba przede wszystkim dla przeciętnego 
odbiorcy. Ostatnia wystawa skonstruowa-
na jest w oparciu o psychoanalizę Freuda, 
która wnosi skomplikowane odczytywa-
nie dzieł sztuki, co sprawia, że ujawnione 
w nich treści mogą wydawać się niewiary-
godne. Podstawowa cecha psychoanalizy to 
właśnie wyszukiwanie powiązań skrywanych 
w podświadomości, co może powodować, 
że analizy dzieł sztuki stają się mało przeko-
nywujące dla zwykłego odbiorcy, ale jedno-
cześnie bardzo ciekawe i wręcz sensacyjne. 
Moje zdziwienie wzbudziła definicja narcy-
zmu zaproponowana w jednej z sal. Przed-
stawiane w niej miedzy innymi autoportrety 
miały obrazować „refleksję nad własną oso-
bą”. Zarówno społecznie jak i według teorii 

Szkicownik
Marta Królikowska i Adam Andrzejewski

komentarze, opinie
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Muzeum Sztuki w Łodzi od początku 2007 
roku proponuje przegląd sztuki nowo-

czesnej w formie szkiców. Trzy wydarzenia 
zostały ujęte pod wspólnym projektem „szkic” 
ze względu na nową siedzibę Muzeum Sztu-
ki w Manufakturze. W ten sposób pracowni-
cy udostępnili wgląd w powstawanie stałej 
wystawy, która przenosząc się do nowego bu-
dynku znacznie zwiększa możliwości wysta-
wowe Muzeum. „Szkic” jako coś nie do końca 
dopracowanego i skończonego, daje odbior-
com trzech kolejnych wystaw na ul. Więckow-
skiego wyraźny sygnał, że przedstawione dzie-
ła nie stanowią zamkniętego zbioru i nie jest 
przesądzone w jaki sposób będą przedstawio-
ne w  budynku m/s2. Poszukiwania kuratorów 
w zakresie nowoczesnych sposobów prezen-
towania sztuki miały na celu przede wszyst-
kim rozpocząć dyskusję jak należy, a raczej 
jak można opowiadać o sztuce współczesnej.
Każdy ze szkiców ma określoną tematykę 
i obrazy zostały w nim uporządkowane zarów-
no według ogólnej idei jak i wewnętrznych 
podziałów. Pierwszy szkic, prezentowany od 
23 stycznia do 13 maja 2007 roku, traktował 
o związku polityki ze sztuką. Ostatnio bardzo 
chętnie podejmowane zagadnienie, bywa wy-
korzystywane do promocji nawet tej sztuki, 
która nie chce być zaangażowana politycznie. 
Kuratorzy wystawy Sztuka i polityka (Zenobia 
Karnicka, Maria Morzuch i Jarosław Suchan) 
rozszerzyli zatem znacznie pojmowanie relacji 
sztuki i polityki. Zaproponowali spojrzenie na 
sztukę zdecydowanie zaangażowaną, prezen-
towaną chociażby przez I Grupę Krakowską 
czy cały nurt sztuki w służbie PRL-u. Jedno-
cześnie zwrócili uwagę na sztukę odseparo-
waną od polityki i jej postrzeganie w różnych 
momentach historii. Pojawiło się wiele nowych 
znaczeń pojęcia „sztuka zaangażowana”, któ-
re zdaniem niektórych trochę za daleko odbie-
gało od głównego motywu szkicu. Dyscyplina 

wystawy została jednak zachowana przez 
wprowadzanie kolejnych motywów zgodnie 
z chronologią historii Polski, od 1918 roku 
do czasów Solidarności. Wprowadzenie prac 
zagranicznych artystów uchroniło na szczęście 
organizatorów przed wystawą prezentującą tyl-
ko sztukę narodową ilustrującą historię Polski. 
Już po pierwszym szkicu można było się 
przekonać, że kuratorom zależy na nowym 
spojrzeniu na dzieła dawno zakwalifiko-
wane do konkretnych szkół i kierunków. 
Katalogowanie prac według nowych kryteriów, 
które zwracają uwagę na niedoceniane lub po-
mijane dotąd aspekty dzieł, stanowiło główny 
klucz również drugiego szkicu. W przypadku 
tej wystawy, zatytułowanej Siła formalizmu 
(otwarta od 6 września 2007 roku do 24 mar-
ca 2008 roku), podział sal i wybór dzieł repre-
zentujących dany problem jest chyba jeszcze 
bardziej kontrowersyjny. Niektóre z sal, jak 
na przykład sala z zagadnieniem neoplastycy-
zmu, zestawiają razem źródła i wyniki jednej 
inspiracji. Będące u źródeł neoplastycyzmu 
rzeźby Katarzyny Kobro połączone są z Ćwi-
czeniami neoplastycznymi Grzegorza Sztwiert-
nii. Niektórzy krytycy odczytują tego rodzaju 
porównania jako powierzchowne i niewiele 
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Introwertycy, czyli opowieść 
o dwóch Jerzych
Małgorzata Iwanowska-Ludwińska

Czy artysta może być w ogóle być dziś intro-
wertykiem? Poszukiwaczem wewnętrznych, 

sobie tylko wiadomych galaktyk? To pytanie nie 
brzmi modnie. Ba, brzmi „obciachowo”. Bycie 
artysta sugeruje z założenia pragnienie ujaw-
niania się, wykładania kart na stół, i publicz-
nego harakiri – mówiąc bardziej patetycznie.
Było tak zawsze, a tym bardziej dziś, gdy 
szokowanie, drażnienie i ludyczna, infantyl-
na agresja – stały się oczywistymi składowy-
mi przekazu artystycznego. Jerzy Ludwiński, 
teoretyk polskiej sztuki pojęciowej, zachwycał 
się kiedyś koncepcją tzw. sztuki neutralnej Je-
rzego Rosołowicza. Neutralność ta nie miała 
oczywiście w żadnym razie oznaczać nijakości, 
a jedynie pewien rodzaj zewnętrznej nieeks-
pansywności. Był to pomysł bliższy mistyce 
niż historii sztuki. Podobnie, równolegle myślał 
zresztą również np. poeta Edward Stachura, 
autor pojęcia „człowiek – nikt”.  Rozpływający 
się w substancji świata, wymykający się diag-
nozom i ocenom. Jak jogin, który podczas me-
dytacji stapia się z rzeczywistością. Koncepcje 
te były – paradoksalnie – skrajnie awangar-
dowe i głosiły jedność życia i sztuki, stapianie 
się i mieszanie bytów w jedną, zachwycają-
cą całość. Pod jednym wszakże warunkiem, 
ze tam jest artysta. Że to jego świadomość
generuje ową sytuację. Słynne zdanie Stachu-
ry „wszystko jest poezja, tam gdzie jest poe-
ta”, najpełniej ilustrują tę tęsknotę do absolutu 
w sztuce. Zarazem, było to ogłoszenie odwrotu 
od wszelkiej krzykliwości, ekspansji i agresji. 
Jerzy Ludwiński przepowiedział tez fazę – jak 
to określił – implozji w sztuce. Nie eksplozji, 
szturmu i walki właściwej awangardom, lecz 
zapadania się ku wnętrzom bytu. W jednym 
z wykładów w poznańskiej ASP (lata 90-te) 
Ludwiński nazwał tę postulowaną przez siebie  

przyszłość – cywilizacja ciszy. Tak należy rozu-
mieć jego „fazę zerową” i epokę postmoderni-
styczną z ogłoszonej przez siebie kiedyś teorii.
Ze smutkiem dodać tu należy, ze najczęściej nie 
rozumiano, o czym mówił Ludwiński i atako-
wano go za nihilizm artystyczny, którego nigdy 
nie głosił. Sugerowano, że był piewca końca 
sztuki. Dokładnie odwrotnie, niż było w istocie.
To tak, jakby ktoś niewtajemniczony kryty-
kował kolor biały, że jest żaden, podczas gdy 
w rzeczywistości jest on olśniewającą, bajecz-
ną sumą wszelkich, ukrytych w nim kolorów.
Albo tak, jakby ktoś zarzucał nudę – ciszy 
nocnego nieba. Ludwiński napisał kiedyś, 
że ogromnie działa mu na wyobraźnię myśl, 
że istnieje druga, niespisana historia sztuki. 
Cicha i implozyjna właśnie. Należą do niej 
– być może -  znacznie ciekawsze indywi-
dualności twórcze od tych, które miały po 
prostu większą siłę przebicia, albo więcej szczęś-
cia. – Jaka szkoda – dodawał, - że nigdy nie 
poznamy tej drugiej historii sztuki. - Opisane 
wyżej koncepcje wywodziły się w prostej linii 
od sztuki pojęciowej, konceptualnej – w jej naj-
bardziej ascetycznej, wysublimowanej wersji. 
Powróćmy jednak do lat sześćdziesiątych. Jakże
wizjonersko prezentuje się dziś na tle tych 
postać polskiego artysty, prawie całkiem zapo-
mnianego. Nazywał się Jerzy Rosołowicz i nale-
żał do kręgu wrocławskiej Galerii Pod Mona Lisą. 
Nawet własne nazwisko posłużyło raz Rosoło-
wiczowi do wymyślenia projektu, związanego 
z konceptualizmem. Uznał bowiem, że 
należy je odczytywać jako Roso – łowicz. 
Czyli człowiek, który łowi rosę. W jednym ze 
swych projektów pisał o istnieniu ukrytych, 
maleńkich stożków, jak czapki krasnoludków. 
Miały to właśnie być owe naczynia do łowie-
nia rosy. Rozsiane gdzieś w trawach, piaskach, 

komentarze, opinie

                                                                                       204

�1

     ryc. 202 Wojciech Fangor - Postaci    
					ryc. 203 Stanisław Ignacy Witkiewicz
     - Stworzenie świata
					ryc. 204 Halina Szapocznikow - Portret wielokrotny  

Freuda takie traktowanie narcyzmu jest nie-
spotykane i mam wrażenie, że wykorzystane 
tylko na potrzeby usprawiedliwienie prezen-
tacji niektórych autoportretów w tej właśnie 
sali. Podobne wątpliwości można mieć w sali 
zatytułowanej Kompleks Edypa i jak sądzę 
w wielu jeszcze innych, jeśli przyjrzeć się 
znaczeniu każdego dzieła umieszczonego 
w nowym kontekście według psychoanalizy.  
Czy wyrywanie obrazów z ich pierwotnej kon-
cepcji i odszukiwanie w nich treści rzekomo 
ukrytych przez podświadomość wprowadza 
coś nowego do naszej wiedzy o sztuce? Czy 
wzbogaca nasze przeżycia estetyczne? To już 
są pytania o sens używania psychoanalizy 
Freuda do odczytywania i nowego katalogo-
wania dzieł sztuki. Czas od stycznia 2007 do 
sierpnia 2008 jest okresem wielkich wydarzeń 
w Muzeum Sztuki w Łodzi. Przygotowania 
do konstrukcji nowej stałej wystawy zostały 
potraktowane przez instytucję bardzo po-
ważnie i jednocześnie z nowoczesną myślą 
o sztuce. Zaprezentowano w tym czasie trzy 
bardzo różne interpretacje sztuki współczes-
nej, które stanowią rodzaj testu jak należy 
opowiadać o dzisiejszych dziełach. Obserwu-
jąc wydarzenia i sposób prezentowania sztu-
ki współczesnej w placówkach całej Europy, 
Muzeum Sztuki w Łodzi podejmuje bardzo 
istotny i cenny dialog z nowymi możliwoś-
ciami interpretacji dzieł. Skupienie się na za-
angażowaniu artysty, problemach formalnych 
lub treściach ukrytych przez podświadomość- 
istotnie są to znacznie odbiegające od siebie 
możliwości rozumienia i przeżywania sztuki. 
Najważniejszym pytaniem jednak jest to, jak 
te (może tylko pozornie) znoszące się metody 
zostaną połączone w jednej, stałej wystawie 
w m/s2.

Marta Królikowska i Adam Andrzejewsk 



��
kiełkujące cicho z trotuarów w wielkomiejskim 
zgiełku. Nikt naprawdę  nie wiedział, czy te 
naczynia kiedykolwiek zaistniały naprawdę. 
W koncepcji ich ukryta była jakaś wielka czułość, 
delikatność. Rosołowicz – jak wszyscy, którzy 
wyprzedzali w sztuce swój czas – nie miał ła-
twego życia. Bezgranicznie łagodny, niezdolny 
do walk, z uśmiechem, którego nie sposób  
zapomnieć. Podczas jednej ze swych akcji 
grał na skrzypcach bez strun. Wyznaczał cieki 

wodne i podziemne linii napięć. Pisał partytury 
happeningów, które nie miały wówczas równych 
sobie. W swych bardziej „widzialnych” pracach 
tworzył miedzy innymi przezroczyste układy 
zblokowanych soczewek optycznych, w których 
odbijał się uliczny ruch. Ta przezroczystość była 
dla niego cechą najważniejszą. Otwarcie się 
na oścież, w cztery strony ogromnego świata.

Małgorzata Iwanowska-Ludwińska

   ryc. 204/205 Reprodukcje pochodzą ze zbiorów archiwalnych
   po Jerzym Ludwińskim
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Słowo o panu Boguckim
Małgorzata Iwanowska –Ludwińska Fragment z książki „Dinozaury w śniegu”, str. 143 – 147 

O Januszu Boguckim, będącym przyjacielem 
Jurka i twórcą legendarnej w latach sie-

demdziesiątych Galerii Współczesnej w War-
szawie, zawsze mówiło się u nas „pan Janusz”. 
Była w tym ciepła przekora Jurka, bo przecież 
obaj ci krytycy sztuki mówili sobie od zawsze po 
imieniu. W pewnym okresie życia Jurek miesz-
kał nawet u pana Janusza w jego domu w Kra-
kowie. Współredagował tam wówczas – było 
to pod koniec lat pięćdziesiątych – wkładkę 
pt. „Plastyka”, będącą dodatkiem do ówczesne-
go Życia Literackiego”. Wkładka ta była dziełem 
autorskim pana Janusza. W redakcji „Życia” 
porozumienie pomiędzy zasiedziałą i „betono-
wą” starszyzną a młodymi historykami sztuki 
było niemal niemożliwe, ale okres „Plastyki” 
zaowocował przecież paroma pięknymi teksta-
mi Jurka, które gdzie indziej nie miałyby szans 
ujrzenia światła dziennego. Jurek mieszkał więc 
u Boguckich, w domu z wielkimi kotarami wzdłuż 
okien. Podczas dłuższej nieobecności pani Ma-
rii Boguckiej – również wybitnej osobowości na 
ówczesnej mapie sztuki, hodował tam nawet, 
wspólnie z gospodarzem, dziwaczne i rzadkie 
odmiany pająkó. Obaj panowie mieli przecież 
franciszkańskie serca, łagodne wobec wszyst-
kiego, co żyje. Potem wróciła z sanatorium 
pani Maria i wymiotła i, niestety całą kolekcję.
Po przeprowadzce państwa Boguckich do War-
szawy Jurek uczestniczył w akcji popularyzacji 
sztuki nowoczesnej, organizowanej cyklicznie 
przez pana Janusza w Pomarańczarni. A jesz-
cze później, w czasach Galerii Współczesnej, 
chętnie bywał tam na wernisażach i przyjeżdżał 
z odczytami. Prowadził już wówczas włas-
ną galerię we Wrocławiu – Pod Moną Lisą, 
która jak w soczewce skupiała wszystko, co 
w polskiej awangardzie artystycznej lat sie-
demdziesiątych było najlepsze. Powiem 
więcej; wystawiający tam autorzy uwa-
żali Jurka za współkreatora, jakby współ-
odkrywcę ich artystycznych osobowości.

Pan Bogucki był już w tamtym czasie wykła-
dowcą historii sztuki na Wydziale Sztuk Pięk-
nych UMK w Toruniu, dokąd latami dojeżdżał 
z Warszawy. Byłam jego studentką. Uwiel-
białam te wykłady, jakże nietypowe – o tym, 
co właśnie rodziło się w sztuce innych miast 
oraz w dalekim świecie: Marcel Duchami, Chri-
sto, Joseph Kosuth, Claes Oldenburg, Robert 
Rauschenberg i Andy Warchol – co bym o nich 
wiedziała w szarej rzeczywistości PRL-u, gdyby 
nie te jego fantastyczne wykłady? Na jednym 
z nich Bogucki opowiadał nam o wrocławskiej 
galerii Pod Moną Lisą i o jej twórcy, Jerzym 
Ludwińskim. W swej nowo wówczas wydanej 
książce pt. „Sztuka Polski Ludowej”, pan Janusz 
poświęcił postaci Jurka aż pięć pękatych przy-
pisów. Gdy mówił o Monie Lisie, widać było 
wyraźnie jak bardzo osobisty był jego stosunek 
do tego miejsca. I oto dwa lata później, tuz po 
skończeniu moich studiów, Bogucki zapropo-
nował mi pracę w Warszawie, w swej Galerii 
Współczesnej. Pierwszym poznanym tam prze-
ze mnie na wernisażu człowiekiem był nie kto 
inny jak Jerzy Ludwiński, mój późniejszy mąż. 
Spotkanie go zawdzięczam panu Januszowi.
W późniejszych latach Bogucki nadal jeździł do 
Torunia na UMK, zupełnie tak samo jak Jurek 
kursował co drugi tydzień na trasie Toruń – Po-
znań, do analogicznej pracy w poznańskiej ASP.
Nie jestem w stanie zapomnieć zapału, jak 
jeden z toruńskich pracowników naukowych 
tytułował wówczas Boguckiego z przeką-
sem „pan magister”. To wcale nie profesor, 
moi drodzy, to magister – mawiał ów gość, 
zazdroszcząc panu Januszowi wielkości i uznania. 
Podobne „honory” spotykały zresztą w grodzie 
Kopernika i Jurka na początku jego kariery na-
ukowej. Częścią tutejszej kadry istotnie miotać 
musiało czasem brzydkie uczucie zazdrości. 
W latach siedemdziesiątych spotykaliśmy się 
więc często w naszym toruńskim domu: pan 
Janusz pił małymi łyczkami czarną kawę, siedział 

w fotelu i wspominał z Jurkiem dawne dzieje. 
Opowiadał też nam o swoich projektach oraz 
o niezwykłych pomysłach wystawienniczych, 
z których najdziwniejszą miała w przyszłości 
stać się ekspozycja „Epitafium i siedem prze-
strzeni – czyli drogi, tradycje i osobowości 
życia duchowego w Polsce, odbite w lustrze 
sztuki pod koniec XX wieku” (Galeria Zachęta, 
Warszawa, czerwiec – lipiec 1991 rok). Wraz 
z drugą żoną Niną Smolarz stworzył wówczas 
przegląd – epopeję kierunków sztuki, zgroma-
dzonych w działach: Epitafium, Dom i Czas, 
Piekło – Niebo, Miasto, Wnętrze, Krajobraz, 
Ołtarze oraz Droga, Namioty, Święta Góra. 
Niektórzy zarzucali potem wystawie eklektyzm. 
Jej organizowanie pochłonęło wszystkie siły 
pana Janusza. Przywiązywał do niej ogromną 
wagę. Opatrywał swoje projekty komentarza-
mi, jak choćby te dwa: „Jak różne potoki z od-
miennych źródeł łączą swe wody w ocean, tak 
różne ścieżki człowiecze, choć wydają się róż-
norodne, proste czy kręte, prowadzą ku Tobie, 
Panie” (Viverkanda) oraz „Gdy umysł w pełni 
jednoczy się z drogą, egocentryczne dążenia 
znikają, nic do nas nie lgnie, nic nas nie hamu-
je, niczego więcej już się nie czepiamy. Droga 
jest poza czasem i przestrzenią, jedna jej chwila 
równa się wieczności” (Śpiewy Codzienne Zen).
Organizował też sympozja w Laskach pod War-
szawą, będące zarazem dniami skupienia dla 
zaproszonych artystów. Coraz bardziej udzie-
lał się również w opozycji, a jeszcze później 
w tworzeniu centrum wystawienniczego nieza-
leżnej sztuki na Żytniej w Warszawie, gdzie rolę 
salonu wystawowego przyjęła surowa archi-
tektura nieukończonego, ceglanego kościoła.
Pewnego roku przyjechał latem na wieś, 
pod Toruń. Długo spacerował z Jurkiem nad 
brzegiem jeziora, nieruchomego w lipcowym 
upale. Pan Janusz pokazywał nam ruiny jakie-
goś szlacheckiego dworu i opowiadał o życz-
liwości rodziny chłopskiej, u której spędzał 
z Niną te piękne wakacje. Uśmiech ciepłych 
oczu, filiżanka kawy, nietoperze śmigające 
nocą bezszelestnie za oknem jego wiejskiej 
chatki. Takim go zapamiętaliśmy. Więcej bo-
wiem nie było nam już dane zobaczyć pana 

Janusza. Podobno długo chorował. Na choro-
bę, z którą się nie wygrywa. Podobną do tej, 
która niewiele lat później zabrała i Jurka. Gdy 
urodził się Daniel, mój syn, pan Janusz popro-
sił nas listownie o natychmiastowe podanie 
wszystkich informacji dotyczących tego wyda-
rzenia. Po kilku dniach przesłał nam nieocze-
kiwanie do Torunia arcyciekawy horoskop dla 
noworodka, sporządzony przez jakiegoś wy-
bitnego astrologa, znawcę kabały oraz wszel-
kich nauk tajemnych, będącego osobistym 
przyjacielem Boguckiego. To dlatego syn nasz 
nosi imię Daniel. „To będzie Daniel w jaskini 
lwów…” – napisał nam wówczas pan Janusz.
Potem był już tylko reportaż w telewizji, obej-
rzany kiedyś przez nas w domu  w Toruniu: 
noc, jakieś mury, ruiny, dziedziniec. Światło 
reflektora wydobywa z ciemności korowód tań-
czących postaci. Para za parą, idą posuwistym, 
powolnym krokiem, tańcząc poloneza… Koro-
wód prowadzi pan Janusz Bogucki w  czarnym 
tużurku. Siwa głowa nad tłumem tańczących 
i przedziwne słowa, śpiewane w rytmie polo-
neza: „…uleciała dusza z ciała…” z dalszym 
ciągiem tekstu, którego niestety nie pamię-
tam. Jak z mrocznych inskrypcji barokowych. 
Trzymam w rękach stary katalog pt. „Labi-
rynt”, podarowany nam przez pana Janusza 
dwadzieścia kilka lat temu. Wypadła z niego 
mała karteczka. Pan Janusz napisał na niej 
swym drobnym pismem: „Już sama droga do 
Nieba jest Niebem. – Św. Katarzyna ze Sieny”.
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Jak twierdzi Akira Kurosawa: „Jeśli chcesz 
napisać scenariusz, musisz wcześniej prze-

czytać największe dzieła literatury świato-
wej. Zastanowić się, dlaczego są największe? 
Skąd płyną emocje, kiedy je czytasz? Z jakim 
zaangażowaniem autor portretował postaci 
i wydarzenia. Czytaj tak, abyś mógł znaleźć 
odpowiedzi na te pytania”. Rada japońskie-
go mistrza może przydać się adeptom innych 
dziedzin sztuki, ale także wszystkim osobom, 
które chcą głębiej „czytać” filmowe arcydzie-
ła, takie jak chociażby Tokijska opowieść (To-
kyo monogatari) Yasujira Ozu z 1953 roku. 
Ten najsłynniejszy film Ozu został uznany 
w ankiecie czasopisma Sight & Sound za jedną 
z pięciu najważniejszych produkcji wszechcza-
sów, wyprzedzając Siedmiu samurajów Kurosa-
wy. Niestety, w Polsce paradoksalnie znajomość 
kina Ozu nadal jest znikoma. Gdyby postawić 
pytanie o to, z czym kojarzy się klasyczne 
kino japońskie, w odpowiedzi zapewne moż-
na by usłyszeć o postaci samuraja, najczęściej 
w filmach Kurosawy. Dla samych Japończyków 
jeszcze do niedawna twórca Tronu we krwi był 
reżyserem nie „japońskim”, ale „europejskim”. 
Mimo że to właśnie ten twórca zainteresował 
widzów na całym świecie kinem japońskim, 
zdobywając za film Rashomon w 1951 roku 
nagrodę Złotego Lwa na Festiwalu Filmowym 
w Wenecji, w kraju obok wielbicieli miał liczną 
grupę zagorzałych wrogów – zwłaszcza wśród 
krytyków filmowych. Zarówno jedni, jak i dru-
dzy uważali, że skoro Kurosawa jest popularny 
i ceniony na Zachodzie, to nie tworzy prawdziwie 
„japońskich” dzieł, które mogą być zrozumiałe 
i podobać się jedynie rdzennym Japończykom.
Kinematografia japońska jest mocno skonwen-
cjonalizowana i podzielona na gatunki, których 
reguły są ściśle przestrzegane przez filmowców. 
Zresztą podobnie japońskie uczelnie artystycz-
ne prowadzą osobno wydziały sztuki tradycyj-
nej (japońska ceramika, malarstwo tuszem, 

kaligrafia itd.) i wydziały sztuki europejskiej 
(np. malartwo olejne), których studenci są od 
siebie oddzieleni. Kurosawa w swych filmach 
stosował zachodnie środki wyrazu oraz odwo-
ływał się do klasycznej literatury europejskiej 
(Szekspir, Tołstoj, Dostojewski), wplatając je 
w kontekst typowo japoński. Taka mieszanka 
nie mogła się spodobać japońskim tradycjo-
nalistom. Gdy dzisiaj wchodzimy do księgarni 
w Japonii, w dziale filmowym na najlepszej półce 
na wysokości oczu klienta można znaleźć obok 
siebie publikacje poświęcone Kurosawie i Ozu.
Widzowie w Europie najczęściej chcieli oglą-
dać w kinie widowiskowe i egzotyczne sce-
ny walki na miecze (tzw. chambara). Ale 
samurajowie i filmy o nich zwane jidai-geki 
nie stanowią całości kina japońskiego, któ-
rego drugą połowę opowiadającą o współ-
czesności określa się jako gendai-geki. 
Bardzo ważnym nurtem w ramach gendai-
geki było kino shomin-geki (co po japońsku 
oznacza filmy „o ludziach takich, jak my”), 
czyli specyficznie japońskie dramaty społecz-
no-obyczajowe, eksponujące problemy życia 
codziennego przedstawicieli niższej klasy śred-
niej Japonii, zwłaszcza motywy usamodziel-
niania się dzieci oraz (lub) śmierci jednego 
z rodziców. Obok Mikio Narusego i Heinosuke 
Gosho największym mistrzem shomin-geki był 
Yasujiro Ozu, nazywany przez rodaków „naj-
bardziej japońskim z japońskich reżyserów”.

Ozu urodził się w 1903 roku w Tokio. Gdy
 w wieku 60 lat umierał tamże na raka, miał za 
sobą 35 lat kariery filmowca i imponującą licz-
bę 54 filmów w dorobku. Z wyjątkiem debiu-
tanckiego filmu samurajskiego Miecz skruchy 
(1927) wszystkie pozostałe należały do gendai-
geki i powstawały w wytwórni filmowej Sho-
chiku w Tokio. Dzieła tego reżysera cieszyły się 
niezwykłą popularnością, o czym świadczą ich 
coroczne czołowe miejsca w plebiscycie japoń-
skiego czasopisma filmowego Kinema Junpo. 
Twórczość tego reżysera można podzielić na 
trzy okresy. W pierwszym (od 1927 do po-
czątku lat 30) powstawały zazwyczaj komedie 
nawiązujące do produkcji amerykańskich. Dru-
gi (lata 30 i 40 XX wieku) to rozwój typowego 
stylu shomin-geki. Natomiast w trzecim okre-
sie filmy nie poruszają tak dobitnie jak mia-
ło to miejsce wcześniej kwestii materialnych 
i ekonomicznych życia bohaterów, którzy co 
prawda nie są bogaci, ale też nie żyją w ubó-
stwie. Przeciętnym obywatelom Japonii żyło 
się zresztą podobnie jak postaciom z filmów 
Ozu; ich egzystencja oscylowała wokół triady: 
dom – szkoła – biuro (praca). Sprawy ekonomii 
w trzecim okresie twórczości Ozu zastąpiła psy-
chologia, ukazywanie przeżyć wewnętrznych 
bohaterów. Można tu zauważyć podobieństwo 
do rozwoju kariery Charliego Chaplina, niezwy-
kle cenionego przez twórcę Tokijskiej opowie-
ści, który od prostych slapstickowych gagów 

doszedł do ironicznych względem otaczającej 
rzeczywistości filmów o wymiarze sentymental-
nym i wręcz interwencyjnym (jak np. Dyktator). 
Ozu tworzył swoje filmowe odpowiedni-
ki poezji haiku tak jak kilkaset lat wcześniej 
mistrz Basho, przechodząc niepostrzeżenie od 
zabawnych historyjek do kontemplacji zmie-
niającego się świata i ludzi, których zgodnie 
z tytułem jednego z ostatnich filmów można 
określić jako dryfujące trzciny. Trudno w tym 
miejscu nie zgodzić się ze zdaniem Vincenta 
van Gogha: „Jeśli studiujemy sztukę japoń-
ską, widzimy człowieka, który jest niewątpli-
wie mądry, inteligentny, jest filozofem, który 
spędza czas na czym? Na badaniu odległości 
pomiędzy ziemią a księżycem? Nie. Na stu-
diowaniu polityki Bismarcka? Nie. On studiu-
je pojedyncze źdźbło trawy. Jednak to dzięki 
temu źdźbłu trawy zdobywa umiejętność na-
rysowania każdej rośliny, a potem przekazania
 w rysunku pór roku, rozległych aspektów krajo-
brazu, później zwierząt i postaci ludzkiej. Więc 
w taki sposób przeżywa swoje życie, a wszak 
życie jest zbyt krótkie, by ogarnąć całość”.
Tajemnicę stylu Ozu trudno wyjaśnić. Uderza 
jedno, pokazuje on krótkie fragmenty wyda-
rzeń, o których opowiada, a są to najczęściej 

Estetyka Zen. Wokół „Tokijskiej opowieści” Yasujiro Ozu
Adam Trwoga
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sprawy banalne, pomijane zazwyczaj przez in-
nych twórców, szukających wielkich namiętno-
ści. Dla przykładu fabułę Tokijskiej opowieści 
można streścić w kilku zdaniach: starzy rodzi-
ce odwiedzając swoje dorosłe dzieci w stolicy 
orientują się, że są dla nich ciężarem. Podczas 
powrotu do domu matka zapada  na zdrowiu 
i niedługo potem umiera. Gdy kończą się uro-
czystości pogrzebowe, stary ojciec zostaje sam 
w domu. Jak podkreśla Aneta Pierzchała, Ozu 
wystarcza do wyrażenia stanów psychicznych 
jego bohaterów ustawiona w kadrze butelka, 
powiewające flagi teatru czy czerwony kwiat 
w doniczce (Por. A. Pierzchała, Obcość prze-
zwyciężona. Film japoński a kultura europej-
ska, Kraków 2005). Filmy japońskiego mistrza 
opowiadają o relacjach międzyludzkich, o cza-
sie, o jego oddziaływaniu na ludzi i o tym, że 
musimy pogodzić się z jego oddziaływaniem. 

Tempo filmów jest zawsze powolne, wręcz leni-
we, nieustępliwie jednak podąża ku rozwiąza-
niu. Dzieła tego reżysera poprzez każde ujęcie 
i powolny rytm całości wyrażają pewną posta-
wę życiową akceptującą zarówno bolesne, jak 
i radosne strony życia. Prostota i jasność, z jaką 
te filmy przekazują skomplikowaną filozofię 
życiową, sprawiają, że stają się one niezapo-
mnianym przeżyciem. Jerzy Wójcik analizując 
„Tokijską opowieść” tak opisuje styl Ozu: „Jest 
to najbardziej wyrazisty przykład traktowania 
czasu teraźniejszego w kinematografii świata. 
Film oscyluje pomiędzy dzianiem się i pustką. 
To wszystko, co dla naszej kultury jest pauzą, 
w tym filmie nabiera znaczenia niesłychanie 
istotnego, wręcz zasadniczego, bowiem pustka 
jest nieodłączną częścią formy. Wynika to z filo-
zofii zen. Właśnie dlatego film operuje czasem 
teraźniejszym, nieustannie oscylując pomiędzy 

pustką a dzianiem się. Obraz prezentuje głę-
boki związek ludzi  z przyrodą, z otoczeniem; 
prezentuje ich samych jako cząstkę przyrody. 
Tło – to, co my, Europejczycy, nazywamy tłem 
– traktowane jest jako równorzędna wartość 
filmu. Wszystko tu jest jednością, jednością 
w pojęciu nie tylko naszego rozumienia, lecz 
tym, co rozumiane jest przez jedność prawdzi-
wą. Jest to opowieść o jednym świecie, który 
jest całością prawdziwą. Obraz filmu jest jedną 
czasoprzestrzenną siecią. Kamera jest nieru-
choma, a jej wysokość jest charakterystyczna, 
uwarunkowana wysokością człowieka siedzą-
cego na macie. To określa geometrię wydarzeń 
we wnętrzu. W tym filmie także pejzaż łączy 
się ze sposobem interpretowania przestrzeni 
wynikającej z filozofii zen. Jest to perspek-
tywa izometryczna składająca się z równole-
głych linii, które nie mają początku i końca. 

Jest to perspektywa ujęta zwykle w sposób 
aksonometryczny. Odnosimy wrażenie, że ta 
przestrzeń nigdy się nie zaczyna i nigdy się 
nie kończy. Istotą takiego sposobu obrazowa-
nia jest przepływ, trwanie, i ruch, i przemiana 
w przepływie” (J. Wójcik, Podstawowe elementy 
języka filmu, [w:] Film i audiowizualność w kul-
turze. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Sewe-
ryn Kuśmierczyk, Warszawa 2002, s. 169-170).
Zgodnie z poglądem Shunryu Suzukiego, 
mówiącym, że: „Zen nie jest pewnego rodza-
ju pobudzeniem, ale skupieniem na naszych 
zwykłych powszednich czynnościach”, Ozu 
w swoich filmach wyrastających z tradycji 
japońskiego buddyzmu zen uparcie szukał 
czegoś w codzienności, koncentrował się na 
zdarzeniach i miejscach, które dla Europejczy-
ka pozbawione są głębi: rodzinne odwiedziny, 
choroba starej matki, biuro, szkoła, wyprawa 
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do knajpy. A mimo to – według Anety Pierz-
chały – „szarość i monotonia życia w filmach 
Ozu kryje w sobie jakąś tajemnicę. Drama-
turgiczna oszczędność i powściągliwość to 
wyraz dążenia do głębszego, a nie tylko po-
wierzchownego realizmu. Sztuka wschodnia, 
szczególnie ta związana z buddyzmem, pomija 
perypetie, dążąc do uchwycenia czegoś, co zo-
staje przysłonięte przez typową dla Europej-
czyków skłonność do ruchu. ‘Filmy z wyraźną 
intrygą nudzą mnie’ – mawiał Ozu, a pracę nad 
kolejnym dziełem zaczynał od lektury swoich 
poprzednich scenariuszy, niczym buddyjski 
mnich całe życie cierpliwie ćwiczący malo-
wanie takiego samego pociągnięcia pędzla”
(A. Pierzchała, op. cit., s. 193). Powtarzając 
i przenosząc gotowe rozwiązania oraz moty-
wy z filmu na film, lub wręcz tworząc remake’ 
i swoich wczesnych produkcji, Ozu był niejako 
twórcą jednego, ciągle od nowa kręconego fil-
mu – z tą samą zastępującą Ozu rodzinę ekipą: 
aktorami Setsuko Hara i Chishu Ryu, współsce-
narzystą Kogo Noda, operatorem Yuharu Atsu-
ta i kompozytorem Takanori Saito. Podczas gdy 
Kurosawa nazywany był przez rodaków ironicz-
nie Tenno – co po japońsku oznacza cesarza 
– Ozu zasłużył na przydomek Mnicha japoń-
skiej kinematografii. Zresztą został on pocho-
wany w jednej tokijskich świątyń, a na nagrob-
ku wyryto jedynie znak „mu”, który oznacza 
pustkę, jedno z najważniejszych pojęć zen. 
W zastosowanej w filmach tego reżysera for-
mie można dopatrzyć się szeregu nawiązań do 
estetyki japońskiej wyrosłej na gruncie buddy-
zmu zen. Mówienie o buddyzmie zen w kinie 
ma tym głębsze uzasadnienie, że zen negu-
jąc wartość słowa i pisma – które są podsta-
wą większości pozostałych szkół buddyjskich 
– większą uwagę skupia na obrazowym ujęciu 
świata i jego problemów. Jedno z powiedzeń 
zen mówi: „Zarówno mowa, jak i milczenie 
wykraczają poza swoje granice”. Forma dzieła 
pokazuje w teraźniejszości cechy niezmienne, 
trwałe, wieczne (zwane po japońsku ekaksa-
na), nadaje wagę pustce, nicości (mu) i umoż-
liwia pojawienie się stanu furyu. Furyu to czte-
ry podstawowe elementy i zasady zen, których 

sens jest na dobrą sprawę nieprzetłumaczal-
ny. Te elementy to: sabi (samotność, spo-
kój), wabi (smutek), mono no aware (smutek 
dotkliwy, nostalgia związana z jesienią) oraz 
yugen (przeczucie nieosiągalnego nieznane-
go). Furyu wiążą się z porami roku, które z kolei 
współgrają z uczuciami, jakie wywołują kolejne 
okresy życia człowieka. Warto wspomnieć, że 
tytuły dzieł Japończyka to w większości nazwy 
pór roku. Wiosna symbolizuje optymizm i mło-
dość, lato to czas dojrzałości, pełni i lenistwa, 
jesień przynosi pełną zadumy melancholię oraz 
prowadzi do zimy, która jest czasem smutku 
i śmierci. Dzięki temu można wskazać kilka przy-
kładów tych elementów, choć trzeba przyznać, 
że wydają się one dwuznaczne czy tajemnicze. 
Według Paula Schradera cztery furyu znalazły 
swój pełny wyraz w następujących filmach Ozu:
„Sabi – dwoje starych ludzi o świ-
cie nad jeziorem w Tokijskiej opowieści.
Wabi – w filmie Jesień rodziny Kohaya-
gawa dwie niezamężne siostry, żyjące ra-
zem, same. Każda z nich musi podjąć trud-
ną decyzję. Klęczą nad jeziorem. Długie 
statyczne ujęcie: wstają i powoli wykonu-
ja razem ten sam ruch – gest rezygnacji. 
Mono no aware – pojawia się na ogół 
w ostatnich filmach Ozu, w których w tytu-
le występuje jesień, ale należy także zali-
czyć do mono no aware ostatnie ujęcie filmu 
Kwiat Ekwinokcjum – film lekki, zabawny, 
kończy się bardzo ekspresyjnym ujęciem 
twarzy ojca, starca, patrzącego przez szybę 
jadącego pociągu. W tym właśnie momen-
cie uświadamia on sobie, że to ‘jego’ jesień.
Yugen – ostatnie ujęcie ostatniego filmu Ozu 
– Smak makreli: ojciec, który chciał wydać 
córkę, córka, która pragnęła zostać z nim 
– nie chciała, żeby on został sam. W końcu 
córka opuszcza dom i stary człowiek zostaje 
sam. Film kończy się sceną w kuchni – z oczu 
ojca płyną łzy. Jesienne popołudnie – brzask 
zimy: ojciec wie, że znalazł się u progu śmier-
ci” (P. Schrader, Ozu i zen, tłum. I. Dembow-
ski, „Film na Świecie“ 1984, nr 301-302).
Podstawowymi kategoriami japońskiej este-
tyki oprócz już wymienionych są także shibui 

oraz ichigo ichie (używane też do określania 
cha no yu, czyli ceremonii herbacianej). Ichi-
go ichie – co po japońsku znaczy „jeden raz, 
jedno spotkanie” – to wydarzenie, które się 
już więcej w życiu nie powtórzy, rozgrywają-
ce się w filmie zazwyczaj pomiędzy rodzicami 
a dziećmi. Kategoria shibui natomiast zakła-
da aktywny udział widza w odbiorze, tak jak 
przy oglądaniu japońskich rysunków tuszem. 
W dziełach Ozu, pozwala nam to „pojąć cudow-
nie prosty paradoks estetyczny: mniej zawsze 
znaczy więcej. Wyrażając to inaczej – kilka 
osób niezmiennie sygnalizuje tłum; wynikiem 
ograniczenia jest wzbogacenie; nieskończona 
różnorodność zawarta jest w bycie jednost-
kowym”( D. Richie, Ozu, tłum. L. Niedzielski, 
„Film na świecie“ nr 301-302/1984, s. 32).
„Kiedy droga dobiega kresu, następuje zmiana 
– zmieniając się, przechodzisz.” (I Ching). To-
kyo monogatari pokazuje oprócz jednostkowej 
śmierci starej matki zanikanie starego świata 
dawnej przedwojennej Japonii. Ukazuje wcho-
dzenie i przenikanie kultury amerykańskiej. 
Kurosawa opowiadając o podobnych sprawach 
zawsze stawał się moralistą, wytykając zagro-
żenie. Ozu nigdy nie oceniał postępowania 
swoich bohaterów. Co nie oznacza, że ukazy-
wał ich beznamiętnie. O subtelności Ozu najle-
piej świadczy scena, w której ukazani z profilu 
staruszkowie w kimonach znajdują się w tra-
dycyjnie urządzonym domu z tatami, ale już za 
oknem widać suszące się pranie z dużą białą 
koszulą gracza w baseball. Nowy, amerykański 
akcent w typowym japońskim otoczeniu. Jak 
zaznacza Stanisław Janicki: „Łagodny, wyrozu-
miały stosunek do ludzi, zaduma nad ich losem, 
wyznaczają i warunkują każdy środek filmowy 
stosowany przez Ozu” (Janicki, Film japoński. 
Fakty-dzieła-twórcy, Warszawa 1982, s.85). 
Filmy tego reżysera przenika ukazywane ze 
spokojem poczucie bolesnego przemijania. 
Śmierć bohaterów oraz ich „starego świata” 
jest elementem koła czasu, w którym poprzez 
kontynuację pokoleń następuje ciągłość trwa-
nia. Dzieci nieuchronnie oddalają się od rodzi-
ców, a młodsze pokolenie zastępuje starsze. 
Co nieuniknione, należy przyjąć za nieunik-

nione. Warto w tym miejscu przytoczyć celne 
uwagi Lino Miccichè: „To nie przypadek, że 
w dziele o tak paraliżującej urodzie jak Tokij-
ska opowieść (...) śmierć jest jakby ukrytym 
bohaterem filmu, katalizatorem głębokie-
go uczucia dwojga starych rodziców, przy-
byłych z wizytą do swych dzieci, uczucia do 
ich synowej Noriko. (...) Można powiedzieć, 
że przestrzeń narracyjna Tokijskiej opowieści 
implikuje i sugeruje dwa elementy zewnętrz-
ne dla samego przedstawienia, są nimi śmierć 
Shoji (męża Noriko i syna pary bohaterów, 
zanim film się rozpoczął) oraz śmierć stare-
go ojca (już po zakończeniu filmu). Poczucie 
solidarności, które powstało między Noriko 
i jej starymi teściami w Tokijskiej opowieści, 
ma swoje źródło w łączącej ich wszystkich 
śmierci, tak w przeszłości, jak i przyszłości” 
(L. Miccichè, A propos Yasujiro Ozu, tłum. I. Dem-
bowski, „Film na Świecie” 1984, nr 301-302).
Brak porozumienia z własnymi dziećmi 
w filmie Tokijska opowieść został rodzicom 
niejako zrekompensowany bezinteresow-
ną dobrocią ich synowej Noriko. W jednej 
z najpiękniejszych scen tego arcydzieła moż-
na zobaczyć teścia z synową na tle kapliczki-
latarni, wpatrujących się w dal. To, co w tej 
chwili im się wydarzyło, dobrze opisują słowa 
Ivana Morrisa: „Kiedy ludzie dostrzegają zwią-
zek pomiędzy pięknem a smutkiem świata, 
odczuwają najdotkliwiej sens mono no aware. 
Wrażliwego obserwatora doprowadza do łez 
piękno przyrody (...) nie tylko dlatego, że samo 
w sobie jest takie wzruszające, ale dlatego, 
że w obliczu tego piękna człowiek ze szcze-
gólną ostrością uświadamia sobie efemeryczny 
charakter wszystkiego, co żyje na tym świe-
cie”( Cyt. za K. Wilkoszewska (red.), Estety-
ka japońska. Antologia, Kraków 2001, s. 9). 
Kurosawa mawiał, że „moi bohaterowie starają 
się żyć uczciwie i korzystać z tego co im dane jak 
potrafią najlepiej”. Postacie Ozu rezygnują na-
wet i z tego, godząc się z losem. Swoim losem.

Adam Trwoga
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Na początku czerwca w Zakładzie Plastyki 
Intermedialnej odbyła się nasza wysta-

wa pod nazwą „Biblioteka totalna”. Wystawa 
dość oryginalna nie tylko ze względu na for-
mę – instalacja – lecz przede wszystkim na 
proweniencję jej autorów. „Matką pomysłu” 
była nauczycielka bibliotekarka z Zespołu 
Szkół Inżynierii Środowiska  - Ivka Macioszek. 
Do działań „zachęceni” zostali jej uczniowie: 
Zuzanna Larysz i Aleksandra Konczewska 
oraz studentki Instytutu Informacji Naukowej 
i Bibliologii UMK, które wcześniej odbywały 
praktykę w bibliotece szkolnej  – Adrianna Soł-
tysik, Małgorzata Szymczyk, Michalina Pyrkosz 
i Emilia Zdziubany, a także zaprzyjaźniony, 
z racji sąsiedztwa, student Wydziału Sztuk 
Pięknych – Arkadiusz Tadych. Idea instalacji 
zrodziła się z lektury drobnego gabarytowo, 
lecz dla każdego bibliotekarza znaczącego, 
dzieła Umberto Eco „O bibliotece”. Książka ta 
cytowała obficie inne mistyczne dzieło Jorge 
Luisa Borgesa „Biblioteka Babel”. Pełne twór-
czego napięcia uczucie do powyższych lektur 
rozbudził w nauczycielce bibliotekarce bardzo 
dawno temu, na studiach prowadzący zaję-
cia – mgr (obecnie doktor) Andrzej Nieuważ-
ny. Zasiane ziarno długo czekało na wzrost, 
wykiełkowało niespodziewanie, kiedy przypad-
kowo na imieninach praktykantki, bibliotekarka 
odkryła wznowienie książki. Dodatkową inspi-
rację stanowiły czarodziejskie, liberackie pra-
ce Arka. Potem były długie i zimne spotkania 
w pracowni na strychu, w celu nagrania frag-
mentów tekstu oraz opracowania szczegółów 
zamysłu instalacji.  Początkowo chcieliśmy 
naszą wystawę zaprezentować w bibliotekach 
– Książnicy Kopernikańskiej i Bibliotece Głów-
nej UMK – licząc na ciekawy dialog z czytelni-
kami, na temat ideału biblioteki. Niestety, obie 
te placówki nam odmówiły. Mieliśmy jednak 
szczęście i mimo, że dość przypadkowo, to jed-
nak trafiliśmy do szczególnie predysponowane-

go do prezentowania ekspozycji miejsca – do 
Galerii Arterier w Zakładzie Plastyki Interme-
dialnej. I tu pojawił się „Ojciec sukcesu” – pan 
Prof. Marian Stępak, który po zapoznaniu się 
z założeniami wystawy, zgodził się nas u siebie 
gościć. Instalacja „Biblioteka totalna” – była 
dla nas radością i wyzwaniem… Nadała tem-
pa naszemu życiu i jednocześnie stanowiła dla 
nas źródło stresu. Każdego z jej współautorów 
inaczej „dotknęła” i innym pozostawiła. Przy 
okazji pisania tego tekstu postanowiliśmy się 
spotkać, aby z perspektywy czasu, jeszcze raz 
przemyśleć znaczenia dla nas – spotkania ze 
sztuką, którą… tak odważnie postanowiliśmy 
wygenerować… Cytowana poniżej rozmowa 

wiele mówi o twórcach instalacji i drodze, któ-
rą razem przeszli. Interesujące, z pedagogicz-
nego punktu widzenia, wydają się inspiracje 
młodzieży oraz określanie swojego miejsca 
w kontakcie ze sztuką. Niestety, w rozmo-
wie nie mogły uczestniczyć dwie współ-
autorki wystawy: Emilia Zdziubany i Alek-
sandra Konczewska. Oto zapis spotkania.
A.S. - To już się nagrywa?
I.M. - Tak, to już się nagrywa… Słuchajcie, 
zadzwonił do mnie pan profesor Stępak i po-
prosił abyśmy napisały artykuł o naszej wy-
stawie.  „Arterier” – tak się nazywają zeszyty 
artystyczne, które wydaje Zakład Plastyki In-
termedialnej, w formie elektronicznej – tam 
to ma się ukazać . To jest takie czasopismo. 
Widziałyście u nich, w Zakładzie?
A.T. - …w pdf’ie…
I.M. prezentuje adekwatną stronę w Interne-
cie.

I.M. – O, tak to wygląda… I tutaj np. publi-
kowane są różne artykuły i zdjęcia z imprez, 
które się u nich odbywały. Ostatni numer jest 
z maja.
A.S. – A, pokazywała nam pani kiedyś.
M.S. - Ale to już dawno było.
I.M. - W związku z tym czasopismem,  a właś-
ciwie jego drugim numerem, pan profesor pro-
sił abyśmy napisały, no właściwie abym napi-
sała, wspomnienie o naszej wystawie. Tak aby 
powstał materiał, który można zamieścić jako 
informację o tym co działo się w Zakładzie, do 
następnego numeru pisma.
A.S. - To czemu Pani tego nie napisze?
I.M. - Dlaczego ja tego nie napiszę?... Tak so-
bie pomyślałam, że mogłabym, ale chciałabym 
Wam dać szansę abyście się wypowiedzieli 
– bo jesteście współautorami tego działania.
A.S. - Zaraz tam – „współautorzy”!
M.P. - My jesteśmy „podwykonawcy”

Instalacja: Biblioteka totalna
Autowywiad z autorami projektu 
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G.S. - Jeszcze niżej.
Śmiech.
A.T. - Mi się wydaje, ze już właśnie tę rozmowę 
moglibyśmy zamieścić. Już tylko przeredagu-
jesz to i tę rozmowę dalej ciągniętą się umie-
ści. Wchodzi spóźniona Z.L.
I.M. - … No tak, chciałam – dzień dobry - za-
cząć. Ponieważ spotykamy się u mnie, więc ja, 
niestety pełnie rolę gospodarza.
G.S. - Lista obecności – już Zdziubana minu-
sik.
A.S. - I to niby moja wina! Ja jej wszystko po-
wiedziałam…
I.M. - Słuchajcie, do tematu wracając. Przeli-
czyłam na palcach, że minęły od wystawy oko-
ło cztery miesiące.
A.T. - Z dystansem spoglądniemy na temat…
I.M. - … z dystansu, możemy coś sobie uświa-
domić, zobaczyć to wyraźniej, z innej perspek-
tywy… Jaka była nasza droga do wystawy, na 
przykład?
M.P. - Mozolna…
A.S. - Trudna. Przygotowania trwały kilka mie-

sięcy i było zimno.
Śmiech.
A.T. - Z mojej strony – kilka lat.
A.S. - Arek już wiedział, że kiedyś pomoże nam 
zrobić taką wystawę.
A.T. - Robiłem całe życie te książki.
M.P. - Nie zdawałyśmy sobie sprawy, że tak 
długo przygotowuje się wystawę…
I.M. - To ja mogę powiedzieć tak od siebie, że 
do działań ośmieliło mnie to… taką iskrą, która 
spadła na proch było to, że na urodzinach 
u Misi zobaczyłam książkę Umberto Eco „O bi-
bliotece”.
Śmiech i zamieszanie.
I.M. - Wszystko przez to, że chciałam z Wami 
poznać Arkadiusza i go wkręcić na imprezę, 
bo inaczej to przecież bym się nie ośmieliła 
przyjść… Tak więc, kiedy po latach ponownie 
zobaczyłam tę książkę, do której zachęcił mój 
rok za czasów studiów na zajęciach – 
dr Andrzej Nieuważny, pomyślałam sobie, że to 
już jakiś znak, że trzeba coś z tym zrobić. Mój 
własny egzemplarz tej pozycji, podarowałam 

komuś, dlatego kiedy zobaczyłam nowe wy-
danie, byłam już zdeterminowana do działań. 
No, ale nie odważyłabym się chyba, bo taka 
nieśmiała trochę jestem osoba…
Teatralne kaszlnięcia.
A.T. - To się robi monolog już.
I.M. - Jestem nieśmiała jak mam zaprezento-
wać coś swojego, ale jestem bardzo śmiała jak 
mam zareklamować czyjąś pracę…
A.T.  - I dlatego chciałaś zrzucić odpowiedzial-
ność na innych! Że - „Dla ciebie to robię!”
I.M. - Tak! Jak się robi coś dla kogoś, to się 
człowiek tego nie wstydzi – bo ma misję, praw-
da?!
A.T - Ale ty to zrobiłaś dla siebie!
I.M. - Wiem Arkadiuszu, ale już przykrywkę 
miałam. Nie pamiętam jak to było, wydaje mi 
się że jakoś zimą, kiedy byłam na chorobowym, 
oglądałam Arka prace, długo przed pomysłem 
na wystawę. I wtedy strasznie mi się te prace, 
po raz pierwszy, spodobały.
Cisza i po chwili wybuch śmiechu.
M.P. - Gorączka to była chyba…

I.M. - I jak mi się te prace tak strasznie spo-
dobały, to pomyślałam sobie, że można je po-
kazać. Bo kiedy ma już człowiek taki fronton, 
to wtedy leci. W dodatku artysta, pomyślałam, 
jemu to się uda…
A.S. - O „artysta”…
A.T. - Podpięcie się pod cudzą pracę…
I.M. - Ale słuchajcie, nawet gdybym chciała 
zrobić taką wystawę i gdybym ją nawet zrobi-
ła, przy sprzyjających okolicznościach, to zro-
biłabym ją po prostu w bibliotece, bo bym się 
wstydziła z nią gdzieś wyjść publicznie.
A.T. - A biblioteka nie jest miejscem publicz-
nym?
I.M. - Ale biblioteka w szkole jest bardzo mało 
publicznym miejscem, tak naprawdę… A tyl-
ko dzięki temu, że to były prace godne uwagi 
miałam śmiałość pukać do drzwi innych insty-
tucji, powiem szczerze…
A.S., M.P., M.S. Z.L. (z wymownym, złym spoj-
rzeniem w stronę Arkadiusza) - DZIĘKI!!!
A.T. - O jeny! Co za paranoja w ogóle…
Śmiech.
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I.M. - To tak było z mojej strony, a z waszej?
A.S. - Pani chce naprawdę wiedzieć jak to 
było?!
Śmiech.
M.S. - Chciałyśmy pozdawać egzaminy!
A.S. - To pani była naszym motorem działań, 
inspiracją. To wszystko przez panią!
I.M. - Ja wiem, że „inspiracją” byłam silną. Słu-
chajcie, a nie miałyście ochoty do takich arty-
stycznych działań?
A.S. - My się bałyśmy.
I.M. - No ja też się bałam.
A.T. - A czego się bałyście?
I.M. - To jest, straszne Arku. Ty sobie od razu 
zakładasz we własnej działalności zawodowej, 
że się będziesz mierzył z krytyką, a my nie. Nie 

łatwo jest także uświadomić sobie, że się ma 
nagle coś do powiedzenia ludziom, coś na tyle 
poważnego, że anektuje się miejsce publiczne 
i czas.
A.T. - To mobilizuje do tego, że chce się coś 
konkretnego powiedzieć.
A.S. - A może my nie byłyśmy do tego aż tak 
przygotowane…
I.M. - A pamiętacie, ja sobie nawet wydruko-
wałam materiały, jakie były nasze założenia? 
Myśmy wyszli od fascynacji lekturą dzieł Um-
berto Eco „O bibliotece” i  Jorge Luisa Borgesa 
„Biblioteka Babel”. Z jednej strony, chcieliśmy 
nawiązać do biblioteki idealnej, takiego azylu 
czytelnika. Do tego ideału biblioteki bardzo 
przychylnej czytelnikowi. Z drugiej strony do 
mistycyzmu samej biblioteki, jako „biblioteki 
totalnej” istniejącej ab aeterno, nieskończonej, 
nieograniczonej i periodycznej oraz z trzeciej 
strony, do której przywiodły nas Arka prace, 
czyli połączenia słowa z tekstem – „totalna 
literatura”. Ta forma bardzo dobrze zawierała 
się w „totalnej bibliotece” tworząc nową jakość 
– liberaturę. Pytanie teraz jest takie: jak oce-
niacie, czy to nam się udało?
A.S. - Ale to my mamy oceniać czy nasza 
wystawa „wyszła”? Przecież my wiemy o co 
w niej chodziło.
I.M. - Nie możemy mówić, jak była odbierana 
przez innych, ale możemy mówić czy nas 
satysfakcjonuje.
A.S. - Jak na pierwszy raz, ja sadzę, że bar-
dzo.
A.T. - W zasadzie trzeba by zadać pytanie jaki 
miał każdy z nas cel, przy tych działaniach, bo 
każdy miał inny. 
A.S. - Chciałyśmy to zrobić z panią.
I.M. - No, to zrobiliśmy to – wspólnie, i ?
M.S. - I było fajnie.
I.M. - Zuzanno… Zuzanno, bo nie wiem czy 
wiesz, że nie mam kamery, tylko mikrofon i nic 
się nie zarejestruje jak będziesz milczeć…
Z.L. - Z mojego punktu widzenia, wydaje mi 
się, że jak na początek udało nam się połączyć 
te punkty liberatury z literaturą Borgesa i Eco, 
tylko że aby do końca tak idealnie to wyszło, 
to bardzo dużo czasu trzeba by było na to po-

świecić. Ale jak na  początek, na to ile mieliśmy 
na to czasu, ile czasu na to poświęciliśmy, to 
wydaje mi się, że nam to wyszło – dobrze. 
W prawdzie, ja tam czuję lekki niedosyt, pew-
ne rzeczy mogły lepiej wyglądać ale ogólnie, 
nie było tak źle.
I.M. - To znaczy, wydaje mi się, że to nawet nie 
oto chodzi – czy było dobrze czy źle. To niech 
ocenią inni. Pytanie na ile nas to satysfakcjo-
nuje. Wystawa przecież rodzi się w głowie, ja-
kieś teoretyczne założenia tylko są. 
W tym wypadku miała ona w dodatku genezę 
literacką, a więc także fikcyjną, abstrakcyjną. 
Było to przełożenie tego wszystkiego i to nie 
w sposób bezpośredni, bo nie była to adap-
tacja prozy, lecz stworzenie nowej wartości, 
nowego odczytania. Czy powstała wystawa 
pomieściła te nasze koncepcje?
Cisza i wybuch śmiechu.
A.T. - Z mojego punktu widzenia, prawda jest 
taka, że to głównie były twoje koncepcje. Więc 
to ty musisz odpowiedzieć na to pytanie. Masz 
dużą potrzebę do łączenia się w grupy pracy 
twórczej. To już się na pewno spełniło w tym 
działaniu. Nasza grupa coś zrealizowała – czyli 
wystawę. 
I.M. - No fakt, niestety. Już tego nie da się 
cofnąć w życiorysie!
M.S. - Mnie to osobiście zainspirowało. Ja to 
bym chciała zrobić coś jeszcze!
I.M. - „Panno święta, co Jasnej bronisz Czę-
stochowy i w Ostrej świecisz Bramie!” Gosia 
zdałaś egzamin! Dziękuję!
A.S., M. P. - E, już zdałyśmy wcześniej!
Śmiech.
A.T. - No dobrze, to już Gosia się wypowiedzia-
ła. To teraz doszliśmy do Misi.
A.S. - Szkoda, że nie mamy kamery.
M.P. - …Mi się podobało…
A.S. - „Mi - się”…
M.S. - Moim zdaniem było to coś nowego, in-
nego. Coś co się wpisało już teraz w historię…
I.M. - …Zakładu w dodatku…
M.S. - …właśnie. I może to pomoże innym, któ-
rzy będą chcieli coś takiego zrobić. Nie mówię 
o powielaniu pomysłów ale o idei współpracy 
z amatorami. 

A.T. - A czemu „amatorami”?
A.S. - Ciebie tam nie było…
A.T. - A czemu uważacie się za „amatorów”?
M.S. - A kiedykolwiek robiłyśmy jakąś wysta-
wę?
A.T. - To nie jest ważne.
M.S. - Jeżeli ktoś coś robi pierwszy raz, to jest 
amatorem.
A.T. - To teraz ty Adrianno wypowiadaj się!
A.S. - Było spoko… Ja się bałam, że nie wyj-
dzie, że nie czuję tego do końca, że nikt nie 
przyjdzie…
I.M. - Bałyście się, że na wystawę nikt nie 
przyjdzie?
A.S. - Nie, że ta współpraca nam nie wyjdzie, 
to tworzenie.
I.M. - Udało nam się, ponieważ współpraco-
wałyśmy, ponieważ determinacji w szukaniu 
miejsca na wystawę dodawało mi przekonanie 
o wartości prac Arka i ponieważ znalazłyśmy 
serdecznych, otwartych i mądrych ludzi , któ-
rzy nas przyjęli pod swój dach.
A.T. - A to ogólnie jest jakaś koncepcja pracy 
w tym działaniu: „idea współpracy”, jeszcze 
z „ideą amatorstwa” i „podczepienie się do 
moich prac”… można z tym jeździć po całym 
kraju! Śmiech.
I.M. - Tak właśnie się zastanawiałam jakie jest 
dla nas pokłosie tej wystawy? Co ona zmieniła 
w naszym otoczeniu i co zmieniła w nas?
Z.L. - Śmiałość jest jakaś większa, wobec ta-
kich działań. Jakaś odwaga, też może. Bo to 
jednak jest jakaś bariera w stosunku do ludzi 
zupełnie nam obcych. Ja się osobiście tego 
bardzo bałam, że przyjdą ludzie kompletnie 
nam obcy i mogą krzywić nosy na to nasze 
działanie. Mogą to różnie interpretować i tej 
interpretacji człowiek boi się też. 
A.S. - A ja nawet zapomniałam, że zrobiłam 
coś takiego. Ostatnio ktoś mnie zagadnął: 
„A jak tam Twoja wystawa?” No rzeczywiście, 
zrobiłam coś takiego! I tak miło mi się zrobiło.
A.T. - I to jest to pokłosie!
Śmiech.
I.M. - A sądzicie, że coś w Waszym otocze-
niu się zmieniło? Na kogoś to wpłynęło? Przy-
znam, że miałam taką głęboką ochotę, żeby to 
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wpłynęło na studia bibliotekoznawstwa. Bar-
dzo się ucieszyłam, że odwiedzili nas dr Gosia 
Fedorowicz  i dr Tomek Kruszewski. Chciałam, 
aby te działania kreatywne się tam zadomowi-
ły. Zależało mi także na uaktywnieniu uczniów. 
Chciałam, aby ludzie podejmowali takie twór-
cze działania. 
A.S, M.S., M.P., Z.L. - No nie zupełnie… Nic się 
nie działo. Małe zainteresowanie…
I.M. - Czyli co - marazm? No tak, mi się wyda-
je, że myśmy prochu nie wymyśli… I nie sądzę, 
żeby to miało jakieś szczególne znaczenie, to 
co zrobiliśmy, np. dla historii sztuki… 
To niczego nie wniosło nowego… oprócz prac 
Arka – „chapeaux bas”! (Śmiech) Natomiast, 
to co mogło się wydarzyć, mogło się wydarzyć 
przede wszystkim w nas i w ludziach z nami 
związanych. Bo to nie jest ważne co myśmy 
zrobili. Czy to jest super dobre, czy średnie za-
ledwie, a może takie sobie. Tylko ważne jest to, 
że myśmy to zrobili, że jest pewna inicjatywa 
ludzi i ona przynosi efekty, na pewno rozwo-
jowe efekty. I to jest ważne, że młodzi ludzie 
wychodzą do działań, że spotykają się środowi-
ska uczniowskie i studenckie oraz nauczyciel-
skie, środowiska z różnych przestrzeni, także 
tych topograficznych. I coś się nagle dzieje. 
A.T. - Jak dla mnie, to spełniła się ta wystawa. 
Rodzice dużo opowiadali o „profesorze 
z wąsem”…
A.S. - Tak, bo on bardzo chwalił twoje prace…
A.T. - No, mama rozradowana przyszła, chyba 
pierwszy raz w życiu… 
Śmiech.
I.M. - To chcielibyśmy jeszcze coś dodać? Czy 
„nie wyrobiliśmy” jakiegoś punktu spotkania?
A.T. - Nie wiem, pokaż listę?
A.S. - Nie, dwieście procent normy!
M.S. - Najważniejsze, że chcieliśmy coś zrobić, 
zrobiliśmy to, nam się to podobało i mamy 
z tego satysfakcję!
A.S. - Jesteśmy dumne.
Z.L. - No były i plusy, i minusy tych naszych 
działań…
I.M. - I bardzo dobrze, że umiemy to ocenić!
A.T. - Ja po tej wystawie przestałem robić 
książki!

Śmiech.
W rozmowie uczestniczyły: Zuzanna Larysz, 
Małgorzata Szymczyk, Michalina Pyrkosz, 
Adrianna Sołtysik, Arkadiusz Tadych i Ivka 
Macioszek.

Nota biograficzna:

Zuzanna Larysz – ur. 16.04.1990. roku w Kra-
kowie. Aktualnie uczennica III klasy archi-
tektury krajobrazu w Zespole Szkół Inżynierii 
Środowiska w Toruniu. Piekielnie inteligentna 
i adekwatnie leniwa. Nadzieja polskiego teatru…

Michalina Pyrkosz – ur. 02.03.1987. - stu-
dentka III roku Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa na UMK. Ma sła-
bość do szkockiego i irlandzkiego klimatu…

Małgorzata Szymczyk – ur. 22.07.1987. - także 
studentka III roku Informacji Naukowej i Biblio-
tekoznawstwa na UMK. Mól książkowy z krwi
i kości, marzący o zostaniu redaktor naczelną…

Adrianna Olga Sołtysiak – ur. 15.02.1987. 
– aktualnie zakończyła przygodę z kulturo-
znawstwem ale dzielnie studiuje Informację 
Naukową i Bibliotekoznawstwo. Żyje do teraz…

Arkadiusz Tadych – ur. 27.12.1986. – reali-
zator liberatury i amator spawalnictwa, kie-
dyś studiował na sztukach pięknych kieru-
nek: malarstwo, ale nie zdołał (chwilowo) 
sprostać wymaganiom… obecnie zajmuje się 
biżuterią. Uczestnik licznych wystaw zbioro-
wych i indywidualnych w Polsce i za grani-
cą. (Prace w zbiorach w Polsce i za granicą).

mgr Ivka Macioszek – ur. 14.02.1969. - 
winna najbardziej, nauczyciel bibliotekarz 
w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska 
w Toruniu. Obok pasji stricte zawodowych, 
interesuje się i propaguje wśród młodzieży 
m.in. fascynacje sztuką i kulturą żydowską 
(Studia Podyplomowe Totalitaryzm – Nazizm 
– Holocaust, Studia Podyplomowe dla nauczy-
cieli w zakresie nauczania Wiedzy O Kulturze).

Aleksandra Konczewska – ur. 15.10.1990. 
Aktualnie w III klasie Zespołu Szkół 
Inżynierii Środowiska, o profilu architektura 
krajobrazu. Chętnie się uczy, a czas wolny spę-
dza ze znajomymi. Altruistyczne serce i cięty 
języczek… (Nie obecna w trakcie rozmowy).

mgr Ewelina Zdziubany -  ur. 16.06.1983. 
Obecnie studentka III roku Informacji Nauko-
wej i Bibliotekoznawstwa na UMK. W 2007 roku 
ukończyła Archeologię na UMK. Jest „prawie 
idealna”… (Nie obecna w trakcie rozmowy). 

galeria Arterier
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     ryc. 211/218 Wystawa w Galerii Arterier, 
     Pałac Dąmbskich, Zakład Plastyki Intermedialnej 
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					ryc. 219/224 Prace zrealizowane jako 
     ćwiczenia przedmiotu Plastyka Intermedialna 
     pracowni Mariana Stępaka jako pojazdy artystyczne 
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