
Kolejny rok akademic-
ki minął, jak z bicza
strzelił. I już dyplomy,
przeglądy, otwarcie
dorocznej wystawy
Akademii, sesja i...
wakacje. Jaki był ten
rok? Na pewno trud-
ny, nie tylko z racji

startu kadencji nowych władz Uczelni.
Odeszło na zawsze kilku naszych znako-
mitych pedagogów oraz jeden ze stu-
dentów. Panujący kryzys zmusza nas do
oszczędności, ale nie ustajemy w pracy,
której rezultaty możemy oglądać w dru-
gim tygodniu czerwca na tradycyjnej wy-
stawie końcoworocznej. Nasi koledzy
zdobywali nagrody, naukowe i honoro-
we tytuły i stopnie, studenci wyjeżdżali
na zagraniczne imprezy – wycieczki
i warsztaty.
Nadszedł czas odpoczynku. Życzę
wszystkim pracownikom i studentom jak
najlepszej pogody – tej meteo i ducha,
aby nabrali sił do działania w kolejnym
sto dziewięćdziesiątym pierwszym roku
akademickim w naszej Szkole.

Widziane z narożnika
I piętra
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W słowackiej Bańskiej Bystrzycy na Uniwersytecie Mateja Bela
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy) 16 kwietnia odbyła się
uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa trzem wybitnym
profesorom związanym z Uniwersytetem w sposób szczególny
i wyjątkowy. Uchwałę o przyznaniu tytułów podjął senat Uczelni
na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2008 roku.
Tytuły otrzymali:
Prof. dr René Schaffhauser ze Szwajcarii, którego imponujący doro-
bek pedagogiczny i naukowy oraz humanistyczna wrażliwość ujaw-
niająca się przede wszystkim poprzez wybitną zawodową praktykę
prawniczą oraz działalność społeczną w wielu, głównie europejskich
organizacjach ekonomicznych stały się bezspornym powodem do
nadania powyższego tytułu.
Milan Rufus, wspaniały humanista, najwybitniejszy współczesny poeta
słowacki, twórca baśni, eseista, tłumacz i pedagog akademicki otrzy-
mał tytuł doktora honoris causa za wyniesienie słowackiej literatury
na poziom międzynarodowy, za oryginalny duchowy wkład w litera-
turę światową (pośmiertnie, bo zmarł w styczniu 2009 roku
a w ceremonii nadania tytułu uczestniczyła żona).
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W gronie tych wybitych osobistości znalazł się również wyjątkowy
twórca i pedagog Pracowni Projektowania Plakatu w Katedrze
Grafiki Projektowej Wydziału Grafiki, prof. Piotr Kunce – postać dla
naszej akademickiej społeczności łatwo rozpoznawalna, niewyma-
gająca szczególnego przedstawiania, ale nie wszystkim znana ze
swych międzynarodowych eskapad artystycznych i pedagogicz-
nych w różne odległe krańce świata; od Meksyku, gdzie uhonoro-
wany został odznaczeniem „Przyjaźni Wszystkich Narodów” po-
przez Stany Zjednoczone Ameryki, Niemcy, kraje skandynawskie
aż po egzotyczną w tym kontekście słowacką Bańską Bystrzycę,
w której zadomowił się na dobre kilka lat temu i uznał ją swoim
drugim domem a tamtejszy Uniwersytet doceniając jego rangę ar-
tystyczną, osiągnięcia, przyjazne gesty, niekłamane intencje
odwzajemnił je nadaniem prof. Piotrowi Kunce tytułu doktora ho-
noris causa.
Choć przyjacielskie, prywatne związki ze słowackim miastem się-
gają daleko wstecz, to prof. Kunce dopiero od trzech lat jest go-
ścinnym wykładowcą na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu
Mateja Bela uwrażliwiając artystycznie przyszłych pedagogów,
rozwijając ich wyobraźnię by w swobodny, odpowiedzialny spo-
sób mogli to samo czynić w przyszłości. Jest to powinność, jak mi
się zdaje, która w szczególny sposób z jednej strony zobowiązuje,
z drugiej nęci dojrzałych pedagogów, wykraczających tym samym
poza granice rutyny, doświadczenia, pewności siebie.
Oficjalna uroczystość nadania tytułów okazała się niezmiernie do-
stojna; długi, kilkudziesięcioosobowy orszak rektorów, prorekto-
rów, dziekanów i profesorów z prawie całej Słowacji, ubranych
w togi wraz z Jego Magnificencją rektorem prof. Adamem Wsioł-
kowskim, wielu zaproszonych przedstawicieli partnerskich uczelni,
ponadto Senat, goście, przyjaciele, powitania, przemówienia, lau-
dacje, ceremoniał, podziękowania.
Laudację na temat prof. Piotra Kunce wygłosił dziekan Wydziału
prof. Vojtech Korim. Rozpoczął od wpływu domu, dziadka prof.
Stefana Filipkiewicza, który zginął w obozie Mauthausen, a które-
go duchowy wpływ identyfikuje Profesora. Wymieniając osiągnię-
cia na polu plakatu, zwłaszcza te, które utrwaliły pozycję na mię-
dzynarodowej scenie, długą listę warsztatów, które prowadził od

Doktorem Honoris Causa

Profesor

Piotr Kunce
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Kanady, USA po Meksyk, Brazylię i Chile, wspomniane kraje europejskie,
zaproszenia do wystaw najważniejszych światowych twórców plakatu,
mówił także o zachowaniu w czasie stanu wojennego, co nie jest zna-
ne: o pracy dla podziemnej Solidarności, kiedy sitodrukiem drukował
drobne materiały w swojej suterenowej pracowni przy ul. Siemiradzkie-
go, naprzeciw budynku milicji.
Mianowany w uroczysty sposób według uniwersyteckiej łacińskiej ce-
remonii doktor honoris causa prof. Piotr Kunce w brawurowy sposób
wygłosił swój wykład w języku słowackim, co wywołało wielkie zado-
wolenie, potęgując tym samym zawartość treściową przemówienia
analizującego pojęcie przyjaźni, różne jej aspekty i oblicza z dominują-
cą i oczywistą ale ujmującą tezą o potędze i sile sprawczej przyjaźni,
jednej z najbardziej konstruktywnych cnót człowieka; o jej mocy two-
rzenia mostów, drugich domów i ojczyzn.
Wszystko wypowiedziane swobodnie i szczerze mocno ujęło słuchaczy.
Po oficjalnej części nadszedł czas gratulowania, fotografowania (tu kil-
ka tego dowodów) oraz bankietowania, co czyniono równie dostojnie
oddając się długim i coraz bardziej wesołym dyskusjom w międzyna-
rodowej aurze o czym szczerze zaświadczam, bo „I ja tam z gośćmi by-
łem, miód i wino piłem, A com widział i słyszał...” tutaj umieściłem.
Profesorze, doktorze honoris causa, serdecznie gratuluję!

Krzysztof Tomalski

1. Aula Uniwersytetu Mateja Bela
2. Pochód rektorów
3. Moment wręczenia doktoratu przez panią prof. dr Beatę Kosową
4. Moment po dekoracji, od lewej: prof. René Schaffhauser, żona Milana Rufusa, prof. Piotr

Kunce i pedel
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Międzynarodowe Warsztaty – miejsca spotkań
europejskich, miejsca międzykulturowe
W dniach od 17 do 27 kwietna 09 odbyły się Międzynarodowe
Warsztaty organizowane przez Fachhochschule w Trier (Trewir)
w Niemczech. Europäische Begegnungsorte – Interkulturelle
Orte Mobile Hochschule interdisziplinär und international Burg
Namedy. Abschluss-Symposium “Transforming Memories” 27
kwietnia 2009, Viehmarktthermen Trier. Zamek Namedy
18.04.2009 – 24.04.2009. Kooperacja – księżna Heide von
Hohenzollern, miasto Andernach i miasto Trewir w ramach festi-
walu szkół wyższych „Intermediale 2009”. Kontynuacja między-
narodowego i międzydyscyplinarnego projektu Kraków 2008.
Szkoły współuczestniczące:
Fachhochschule Trier, Niemcy
Ecole Municipale Superiere d’Art de Metz, Francja
Akademia Sztuk Pięknych, Kraków, Polska
Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk, Polska
University College, Dublin, Irlandia
Akademie Royale de Beaux Arts de Liége, Belgia.

Z naszej uczelni brało udział 10 studentów i 5 pedagogów.
Pedagodzy: prof. Jerzy Nowakowski, prof. Andrzej Ziębliński,
prof. Antoni Porczak, dr Mariusz Front, asyst. Bartłomiej Struzik.
Studenci: Agata Magdziak, Rafał Janiec, Jan Kuka, Adam Gruba,

Karolina Banachowicz, Jakub Garścia, Jakub Falkowski, Barbara
Hacura, Katarzyna Zawadzka, Agnieszka Fujak.
Warsztaty odbywały się w kilku sekcjach min.: sztuk wizualnych,
rzeźby, ceramiki, fotografii, performance’u, krajobrazu, nowych
mediów.
W dniu 25 kwietnia przybyła na pokaz końcowy publiczność mo-
gła obejrzeć, w ogrodach, pomieszczeniach oraz na fasadzie
Zamku Namedy prace studentów.
W Trier 27 kwietnia wszyscy uczestnicy wzięli udział w konfe-
rencji naukowej podsumowującej doświadczenia i osiągnięcia
artystyczne. Powstała też wspólna deklaracja pedagogów doty-
cząca strategii na przyszłość w organizowaniu współpracy euro-
pejskiej w dziedzinie sztuki i kultury. Organizatorzy stworzyli in-
ternetową platformę działającą w 4 językach jako stałe miejsce
współpracy międzynarodowej. Uczestnicy warsztatów wyrazili
wdzięczność prof. Annie Bulandzie z Fachhochschule w Trewirze
(absolwentce naszej uczelni), za koncepcję, organizację oraz re-
alizację tego ważnego w skali europejskiej przedsięwzięcia.

Organizatorzy zwracają się do uczelni o zaliczenie studentom
biorącym udział w warsztatach 9 kredytów ECTS.
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W dniach 23-25 kwietnia 2009 r. na
Węgrzech w Balatonfüred, w Hotelu
Silver Resort odbyła się konferencja na-
ukowa pt. „REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI
KAPCSOLATOK KELET-KÖZÉP EURÓPA
KÖZÉPKORI FALFESTÉSZETÉBEN” ("Europe-
an and Regional connection of East
Central European mediaeval Wall
Painting"). Zorganizowała go fundacja
LÁSZLÓ TELEKI FUNDACJON z Budapesz-
tu w kooperacji z KULTURAL HERITAGE
OFFICE – BUDAPEST, INSTITUTE OF ART
HISTRY OF THE SLOVAKIA ACADEMY OF
SIENCES, ACADEMY OF FINE ARTS –
KRAKÓW, INSTITUTE OF RESEARCH OR-
GANIZATION OF THE HUNGARIAN ACA-
DEMY OF SCIENCE, przy udziale sponso-
rów: The Visegrad Fund, National Cultural
fond i Municipality of Balatonfüred.
W konferencji wzięli udział prelegenci
z Węgier, Słowenii, Słowacji, Czech,
Rumunii, Chorwacji i Polski. Polska repre-
zentowana była przez pracowników
Wydziału Konserwacji i Restauracji ASP:
mgr Annę Forczek, która wygłosiła referat
pt. „Conservation and icongrafhical pro-
blems of newly disovered late mediewal
wall painting from Wrocław, Poland”
oraz dr. hab. Mieczysława Steca prof. ASP

z referatem „Byzantine Wall painting in
Wiślica – history and conservation”.
Konferencja połączona była ze zwiedza-
niem obiektów zabytkowych o szczegól-
nym znaczeniu dla historii i kultury za-
chodniego regionu Węgier: średnio-
wiecznych malowieł ściennych w kościele
w Türje oraz wkaplicy cmentarnej i ko-
ścioła pofranciszkańskiego w Kaszthely.
Fundacja LÁSZLÓ TELEKI FUNDACJON
w Budapeszcie, reprezentowana przez jej

dyrektora László Diószegi, kieruje się
szczególnym posłannictwem narodo-
wym, promocją kultury i nauki. Udział
w konferencji Państw Wyszehradzkich
jest kontynuacją wspólnej historii i po-
wiązań kulturowych. Na polu sztuk pla-
stycznych powiązania te wyrażały się
w podobnych treściach przedstawień
i rozwiązaniach formalnych. Konferencja
dała możliwość polaryzacji zagadnień
konserwacji i restauracji dzieł sztuki ma-
larskiej. Poświęcona w szczególny spo-
sób problematyce konserwacji malowideł
ściennych uświadomiła uczestnikom, że
mamy podobne trudności w rozwiązywa-
niu problemów, że są one wynikiem po-
dobnych technik i stosowanych materia-
łów malarskich oraz stanu zachowania
w porównywalnym klimacie geograficznym.
Konferencja zarysowała potrzebę konty-
nuacji współpracy międzynarodowej
państw Wyszehradzkich, umożliwiającej
dzielenie się nowymi doświadczeniami.
W roku przyszłym planuje się podjęcie te-
matyki dotyczącej standardów estetycz-
nych w rozwiązaniach plastycznych kon-
serwowanych malowideł ściennych.

Mieczysław Stec

Sprawozdanie z pobytu
na konferencji w Balatonfüred
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Accademia di Belle Arti di Brera w Medio-
lanie un progetto per il restauro Accade-
mia di Belle Arti di Brera, Dipartimento di
Progettazione Arte Aplicata zorganizowa-
ły konferencję poświęconą programom
nauczania na kierunku restauracji dzieł
sztuki. W dniach od 19 do 21 marca 2009
roku w ramach konferencji prezentowano
referaty i prowadzono rozmowy dotyczą-
ce reorganizacji szkolnictwa na poziomie
akademickim w zakresie konserwacji i re-
stauracji dzieł sztuki w oparciu o model
nauczania na kierunku konserwacji i re-
stauracji dzieł sztuki, wypracowany przez
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki ASP w Krakowie. WKiRDS ASP
w Krakowie prezentowały prof. Grażyna
Korpal i dr Maria Rogóż. Wprowadze-
niem do obrad było zaproszenie uczestni-
ków na pokaz i prezentację multimedial-
ną, przeprowadzonych w Pinacoteca di
Brera prac konserwatorskich obrazu au-
torstwa Rafaela “Zaślubiny NM Panny”
z towarzyszącą pokazowi konferencją
prasową poświęconą temu wydarzeniu.
Wizyta w pracowniach konserwacji pa-
pieru, pracowni konserwacji malarstwa
sztalugowego i pracowni konserwacji
malowideł ściennych oraz merytoryczne
rozmowy z pedagogami Accademia di
Belle Arti di Brera, ukazały skomplikowa-
ną sytuację akademickiego szkolnictwa
konserwatorskiego we Włoszech. W tym
aspekcie podjęta dyskusja na temat pro-
jektowanej gruntownej reformy naucza-
nia w zakresie konserwacji i restauracji
dzieł sztuki, przygotowywanej w akade-
mii mediolańskiej, w porozumieniu z in-
nymi akademiami włoskimi, a także z in-
nymi uczelniami Europy Zachodniej jest
bezwzględnie potrzebna. Konferencję
rozpoczęto sympozjum i uroczystościami
związanymi z nadaniem imienia Camillo
Boito (teoretyk sztuki, architekt, konser-
wator, założyciel pierwszej szkoły konser-
wacji w akademii mediolańskiej) zrefor-
mowanej szkole konserwacji Accademia
di Brera. Nie można w tym miejscu pomi-
nąć istotnego wątku polskiego. Camilllo
Boito, jak i jego słynny brat Aurigo Boito,
muzyk kompozytor, był synem hrabiny
Józefiny Radolińskiej – Polki, o czym nie
omieszkały poinformować uczestników
wyżej podpisane. Konferencja w całości

poświęcona została reformie akademic-
kiego szkolnictwa konserwatorskiego
oraz koncepcji uruchomienia międzynaro-
dowych studiów doktoranckich w dzie-
dzinie konserwacji. Prof. G. Korpal i dr
Maria Rogóż zaprezentowały obszerne
referaty wraz z prezentacją multimedial-
ną, dotyczące struktury, programów na-
uczania i przebiegu jednostopniowych
studiów stacjonarnych i trzyletnich dokto-
ranckich w krakowskiej ASP na WKiRDS.

Te trwające ponad dwie godziny relacje
zostały przyjęte z autentycznym uzna-
niem dla szkoły krakowskiej. Po refera-
tach pozostałych uczestników konferencji
stało się jasne, że w obecnej sytuacji
szkolnictwa konserwatorskiego włoskie-
go nie może być mowy o planowanym
podjęciu wspólnych studiów doktoranc-
kich. Poziom kształcenia i różnice w struk-
turze włoskich szkół akademickich, kształ-
cących konserwatorów i restauratorów
dzieł sztuki jest na poziomie lat 50-tych
szkolnictwa konserwatorskiego w Polsce

i przebiega w większości wypadków
w formie trzyletnich kursów specjalizacyj-
nych. Podjęte decyzje utworzenia pięcio-
letnich, jednolitych studiów konserwacji
zostały uznane za konieczność i podsta-
wę reformy włoskich państwowych szkół
konserwatorskich, a wypracowane w Pol-
sce metody kształcenia za wzorcowe.
W konferencji, między innymi, udział
wzięli poza oficjalnymi gośćmi tj. władza-
mi miasta Mediolan, władzami uczelni,
prezydentami organizacji kulturalnych
oraz burmistrzami miast Santa Sofia
i Dumenza, a także przedstawicielami
urzędu ochrony zabytków; dyrektor
Accademia Albertina delle Belle Arti
w Turynie, profesorowie Accademia di
Belle Arti di Brera, Accademia di Belle Arti
w Neapolu, dyrektor Accademia di Belli
Arti w Carrarze oraz w Palermo. W pierw-
szym dniu konferencji uczestniczyli rów-
nież studenci, którzy wyrazili swoje uzna-
nie dla szkoły krakowskiej gorącymi okla-
skami. Ogromne zainteresowanie szkol-
nictwem konserwatorskim w Polsce zdo-
minowało pozostałe referaty, a także pre-
zentację przyjętego logo szkoły im.
Camillo Boito, które zrealizowane w po-
staci pomnika, ma stanąć przed nową
siedzibą akademii mediolańskiej. Poza
wydawnictwami WKiRDS furorę zrobiły
firmowe, reklamujące ASP w Krakowie
„krówki”, które osłodziły konferencję
i stały się jeszcze jednym polskim
akcentem...

Konferencja w Mediolanie
Grażyna Korpal, Maria Rogóż
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24 w nocy… wtorek, a może już środa,
22 lub 23 kwietnia, plac Matejki… są
wszyscy, którzy chcieli; wyjeżdżamy!
Pierwszy cel na obranej trasie to Graz…

Słoneczko poranne, ciepło… szukamy
„krówki”, czyli Kunsthaus’u, który wci-
śnięty pomiędzy zastaną architekturę ja-
wi się z zewnątrz jak kosmiczne zjawisko;
to nic, że w środku nie można powiesić
żadnego obrazka, ale można za to coś
postawić! Szybciutko przebiegamy góra
dół, i nawet coś stoi: „gorillagorillagoril-
la” Diany Thater. Znowu szybciutko, bo
przecież opodal na rzeczce Mur „rozpięła”
się kładka, przez mostek na trap, na taras
i do środka; jaka fotogeniczna! I znowu
przez most i na górę zamkową, by podzi-
wiać panoramę miasta! Wspinamy się
schodami, upojeni zapachami glicynii,
równie fioletowych bzów, azalii we
wszelakich odmianach, dlaczego nasze
migdałowce mają jakieś inne kwiatosta-
ny? Długo by opowiadać o mijanych wi-
dokach, urzekających barwach, a na dole
już czekają by dalej, do następnego miej-
sca którym jest Ligniano. To we Wło-
szech morze, już ciepłe i wakacyjne, le-
żaczki na plaży, oliwki, wino… marzy się,
a tu chcemy ze studentami pobiec do ma-

riny jednej, drugiej. Tam w pełni przygo-
towania do sezonu, który rusza już, już!
No cóż, my musimy wyruszyć o 6 rano, by
osiągnąć główny cel wyprawy – Medio-

lan, Milano… czwartek, obieramy kieru-
nek Fiera. Targi słychać z daleka, są wy-
czuwalne – ruch, szum, falowanie powie-
trza, ileż energii! Budzą zainteresowanie
wielkością założenia, architekturą nadal
w odbiorze współczesną – mimo dwu-
dziestu paru lat; tłum, ludzie, ładni.
Mieszamy się w tym tyglu designu, zacie-
kawieni, z przyjemnością… dlaczego do-
okoła prawie sami piękni faceci!? Gdzie
kobiety!? W mniejszości, widać, że to
świat mężczyzn, włoskich mężczyzn. No
dobrze, co oglądamy, od czego zacząć, co
najważniejsze?! Wszystkiego nie damy
rady zobaczyć, chyba, że zostalibyśmy ca-
ły tydzień, tak jak trwają targi: Salone
Internazionale del Mobile and Interna-
tional Furnishing Accessories Exhibition.
Czerwone cztery pawilony to classic, od 5
do 12 niebieskie pod hasłem design, fio-
letowe zaznaczone są jako modern…
Oglądamy najpierw Euroluce, Internatio-
nal Lighting Exhibition w żółtych pawilo-
nach; jest ich sześć !!! 16, 14, 18, 22
24… wracamy do niebieskich, 10, 12, 7,

5, jeszcze modern 15, 13... porta Est, por-
ta Ovest... szybko, szybko, bo najsmacz-
niejsze jest na końcu... zielone – Salone
Satelite, młodzi!!! Wchodzimy przez bra-
meczkę jedną, drugą; uczelnie, szkoły,
pracownie, studia designu pokazują swo-
je prace, meble, obiekty, projekty wszela-
kie… samych siebie. Ktoś ze Stanów
Zjednoczonych, z Chin, z Japonii kilka sto-
isk, z Irlandii, Węgier, Słowacji, Danii,
Bułgarii!, oczywiście Włosi, Francuzi,
Niemcy… jest Akademia z Gdańska! Jest
wydział Architektury Wnętrz z Pozna-
nia!... My będziemy w przyszłym roku,
z takim postanowieniem opuszczamy zie-
loną strefę, by jeszcze zahaczyć o pawilon
czerwony, by zrobić zdjęcie tego stoiska
i tego, i tej kanapy GEMMA, i COMBI SYS-
TEM, i krzesełko VEGETAL VITRY… 522
zdjęcie, 523... 524... Kobieto, daj spo-
kój!... Biegiem po czasopisma w sklepi-
kach, na zewnątrz, Ottagono extra,
Interieurs, Places, Side, Box… Jedna tor-
ba, druga torba, lody, słońce, śmiechem
zaprawione rozmowy, to ciężka praca, by
wszystko zapamiętać i jeszcze za parę dni
opisać owe nowości i ciekawostki in-
nym… Autokar czeka! Już po czasie! 526,
527, taki ładny ten budynek, jak owad!
Czas, czas! Bo czeka Zona Tortona Design
Milan! Prawie centrum Mediolanu,
Superstudia for New Design, przekracza-
nie granic w technologii, wyobraźni.
Szybko, by nie tracić czasu. Wszyscy są ?!
Nie, gdzie jest Kasia? Która Kasia? Czarna
Kasia! Telefon wyłączony, no to jedno
kółko, drugie kółko wokół parkingu; na-
mierzona! Pani Olga (pilot) kieruje zgubę
na via Tortona. Korki. Ciasno. Parkujemy
przy skwerze, via Tortona na lewo, via
Tortona na prawo, emporio 54, 28, 14,
Eventi fuorisalone, 400 adresów!! W ga-
leriach, sklepach, sklepikach, hotelach
i hotelikach, magazynach. Krzesła, krzeseł-
ka, lampy kalejdoskopy Foscarini „Infini-
ty”, interaktywne ściany wprowadzające
w świat wirtualny GAS4RELAX, Adidas
Originals „Liquid story”, najkrócej opisu-
jąc to ciecz przyciągana i rozciągana po-
między dwiema formami, DIGITAL PRIMI-
TIVE wśród wiszących dorodnych bana-
nów, to przykłady skrajnych, inspirują-

Targi w Mediolanie
Beata Gibała-Kapecka
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cych wypowiedzi skłaniających do prze-
myśleń – gdzie my jesteśmy? Na tym za-
stał nas wieczór. By podreperować stan
wycieczkowiczów, zanocowaliśmy w klasz-
torze zaadaptowanym na hotel medytacji
i tym samym wyciszenia. Piękne założe-
nie architektoniczno-ogrodowe, z jezio-
rem nieopodal. Podobno było już za póź-

no, by je zobaczyć. Biblie które zastaliśmy
w pokojach zapewne każdy przewerto-
wał, ale zasadniczo skupiliśmy się na pro-
gnozach pogodowych, co jutro z rana na
niebie, bo przecież do południa zwiedza-
my plac katedralny, katedrę, galerię
Vittorio Emanuelle II, wnętrza opery La
Scali. Zwiedzanie miasta zakończyliśmy
w zamku Mediolanu Lodovica Sforzy.
Czas wolny po południu wykorzystaliśmy,
by wdrapać się na kamienny dach kate-
dry i sięgnąć nieba, po czym biegiem,
jedni na Triennale przy Parco Sempione,
drudzy do Muzeum Sztuki Współczesnej,
inni do najmodniejszej dzielnicy miasta
tzw. Złotego Trójkąta Mody. A tam, ciąg
dalszy wystaw, ekspozycji, prezentacji.
U Alessiego podziwialiśmy zastawę sto-
łową Liebeskinda, zestaw herbaciany
Zahy Hadid, dotarliśmy na Design Miami
e Fendi przy via Della Spiga, Cappellini
via Santa Cecilia 4, Ceramica Sant’ Ago-
stino via Savona 35, a to jeszcze zdjęcie
interaktywnej witryny u Veniniego 736,
737, i ciekawa ekspozycja u Prady 821,

dość! Kawa! I do hotelu. Pogoda? Bo to
już czwarty dzień przed nami, a w pla-
nach Werona… sobota… wraz z prze-
wodnikiem przemierzamy w pełnym słoń-
cu zabytkową część miasta, by zobaczyć
Arenę, Casa di Julietta, Palazzo del
Capitano, Palazzo degli Scaligeri, Torre
dei Lamberti i tak dalej… Ostatnie godzi-

ny rozkoszowania się ciepłem, słońcem,
i czym tam kto chciał, bo przed nami już
tylko Kraków… a wniosek taki, że
trzeba to wszystko, za każdym razem zo-
baczyć na własne oczy!
Wyjazd został zainicjowany przez Wy-
dział Architektury Wnętrz, zrealizowany
z pełnym zaangażowaniem przez panią
Grażynkę Baran.
Dziękujemy rektorowi prof. Adamowi
Wsiołkowskiemu i prorektorowi Łukaszo-
wi Konieczce prof. ASP wraz z Samorzą-
dem Studenckim za przyznanie dofinan-
sowania naszym niestrudzonym i wartym
wszystkich pieniędzy studentom. W tym
celu zostały także wykorzystane środki fi-
nansowe przeznaczone na działalność
Koła Naukowego Studentów Wydziału
Architektury Wnętrz. Koszty wyjazdu pra-
cowników w części zostały pokryte przez
Zakładowy Fundusz Socjalny.
Chciałoby się rzec: do następnego razu!

Mediolan i my
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HOUSE of ALBUMS
Specjalistyczne księgarnie popularyzujące
sztukę, fotografię, architekturę, design,
film, kulturę pop i podróże można znaleźć
w najważniejszych miastach świata –
Paryżu, Nowym Jorku, Londynie, Brukseli.
Usytuowane najczęściej w historycznych
częściach miast lub ich centrach księgar-
sko-antykwarycznych, są rajem dla miło-
śników książek. 3 kwietnia pierwszy dom
z albumami został otwarty ul. św. Toma-
sza 25 w Krakowie.
House of Albums jest niszową księgar-
nią specjalizującą się w albumach i książ-
kach ilustrowanych z różnych dziedzin,
takich jak: fotografia, sztuka, architektu-
ra, design, wnętrza, sport, film, muzyka,
turystyka, hobby. Firma powstała
w Krakowie z inicjatywy Natalii i Rafała
Maryńczaków. Zamysłem właścicieli było
stworzenie przestrzeni, w której można
nie tylko kupić poszukiwaną pozycję, ale
również przyjść, by w atmosferze relaksu,
spokojnie pooglądać ciekawe dzieła.
Dlatego miejsce nazwano „Domem albu-
mów”.
Oferta House of Albums zawiera ponad
1600 tytułów i skierowana jest zarówno
do osób szukających ciekawych egzem-
plarzy, pasjonatów tego rodzaju wydaw-
nictw, jak i do polskich i zagranicznych
turystów.
Jest to wyjątkowe miejsce, gdzie nie tyl-
ko można znaleźć oryginalny album z ar-
tystycznymi fotografiami o różnej tematy-
ce, ale również przyjść i pooglądać książ-
ki przy specjalnie przygotowanych stano-
wiskach.
Wśród wielu różnych pozycji na szczegól-
ną uwagę zasługują: jedyny w Polsce eg-
zemplarz książki Helmuta Newtona o wa-
dze 30 kg i wymiarach otwartego wolu-
menu 110 x 70 cm, jak i edycja specjalna
Koons XXL, czy album z fotografią arty-
styczną Petera Bearda. Wymienione
książki dostępne są w normalnej sprzeda-
ży po uprzednim zamówieniu.
Każdy, kto szuka albumu o ciekawej te-
matyce, na pewno go u nas znajdzie.
Staraliśmy się ująć w ofercie jak najwięcej
dziedzin. Naszym pomysłem było udo-
stępnienie przestrzeni, gdzie nie tylko
można kupić książkę, ale również przyjść
i w spokoju ją pooglądać. Intencją jest
wzbogacenie oferty rynku książki w Kra-
kowie i wkład w rozwój całej branży

w naszym mieście – tłumaczy pani
Natalia Maryńczak, właścicielka House of
Albums.

W House of Albums dostępne są albumy
czołowych wydawnictw specjalizujących
się w edycjach albumowych z zakresu

sztuki, fotografii i architektury takich, jak:
Taschen, Daab Publishing, Beta-Plus
Publishing, Monsa, Thames & Hudson,
Hfullmann, Konemann, teNeues, Arkady,
Bosz. Zainteresowani mogą kupić książki
w wielu językach: polskim, angielskim,
francuskim, niemieckim, włoskim, hisz-

pańskim, japońskim i innych. Interesującą
pozycję znajdzie zarówno pasjonat foto-
grafii przyrodniczej, jak i historii sztuki,
czy architektury wnętrz. W House of
Albums jest duży wybór pozycji stano-
wiących kompendium wiedzy w danej
dziedzinie, przeglądy realizacji najwybit-
niejszych twórców, które mogą być źró-
dłem inspiracji dla grafików, architektów,
projektantów, twórców sztuki, fotogra-
fów profesjonalistów i amatorów. W księ-
garni klienci znajdą też coś w bardzo nie-
wygórowanych cenach, a także ciekawe
pomysły na efektowny prezent. W ofercie
House of Albums są też limitowane, eks-
kluzywne pozycje dla bibliofilów.

Księgarnia House of Albums ma nowo-
czesny wystrój i ciekawe, designerskie
wnętrze. Autorem projektu jest Adam
Kozik (ABJ Projekt z Krakowa). Pomysło-
wo zaaranżowano również ekspozycje
oraz miejsca do przeglądania książek. Przy
witrynie okiennej, gdzie jest najwięcej na-
turalnego światła, stoi szeroka lada, przy
której można komfortowo oglądać albumy.
Wygląd pomieszczenia koresponduje
z trendami wystroju wnętrz specjalistycz-
nych księgarni artystycznych Paryża,
Londynu, Brukseli czy Nowego Jorku.
House of Albums współpracuje z kra-
kowskimi muzeami i galeriami. W ofercie
księgarni znajdą się katalogi wystaw
m.in. z Muzeum Narodowego, Międzyna-
rodowego Centrum Kultury czy Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Prowadzone
są również rozmowy z Galerią Zderzak,
Cricoteką, Centrum Manggha oraz innymi
galeriami sztuki.

Więcej informacji na stronie:
houseofalbums.pl
tel. kom. 605 540 542
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11

W
YD

ARZ
EN

IA

Fo
t.

Ja
ce

k
De

m
bo

sz



Rada Programowa Krakowskiej Fundacji Filmowej postanowiła
przyznać Nagrodę Smok Smoków za rok 2009 w uznaniu cało-
kształtu dorobku twórczego profesorowi Jerzemu Kuci – jedne-
mu z najwybitniejszych i najbardziej uznanych na świecie twór-
ców polskiego filmu animowanego. Za wieloletnie poszukiwa-
nia najodpowiedniejszej formy plastycznej dla wyrażenia “mo-
wy wewnętrznej” człowieka środkami kina animowanego, za
mistrzowskie operowanie tymi środkami, za stworzenie krakow-
skiej szkoły animacji, której adepci odnoszą coraz poważniejsze
sukcesy na świecie.

Nagroda Smok Smoków jest przyznawana przez Radę Progra-
mową Krakowskiego Festiwalu Filmowego od roku 1998 twór-
com filmów dokumentalnych i animowanych, w uznaniu cało-
kształtu dorobku artystycznego. Wśród dotychczasowych laure-
tów Nagrody Smok Smoków są tak uznani twórcy jak Kazimierz
Karabasz, Allan King, Werner Herzog, Stephen i Timothy Quay
czy Raoul Servais.

Jerzy Kucia urodził się 1942 roku w Sołtysach k. Wielunia. Jest
scenarzystą i reżyserem filmów animowanych, producentem,
pedagogiem, grafikiem i malarzem. Jest absolwentem Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował malarstwo, grafikę
i film animowany w pracowniach profesorów Wacława
Taranczewskiego, Konrada Srzednickiego i Włodzimierza Kunza.
Zadebiutował filmem “Powrót” w roku 1972. Od tego czasu zre-
alizował kilkanaście filmów animowanych, z których każdy był
wielokrotnie prezentowany w konkursach ważnych światowych

festiwali uzyskując znaczące nagrody. Niekłamane zachwyty
krytyków i festiwalowych jurorów wzbudzały przez lata takie fil-
my jak: “Krąg” (1978), “Refleksy” (1979), “Odpryski” (1984)

“Parada” (1986), “Przez pole” (1992) czy “Strojenie instrumen-
tów” (2000). Krytycy wskazują na niezwykłą konsekwencję
twórczą reżysera – poszczególne filmy, choć różnią się formą,
realizują koherentną wizję artystyczną; powracają motywy i te-
maty, dla których punktem wyjściowym wydaje się być drobia-
zgowa obserwacja rzeczywistości.

Drugi filar aktywności zawodowej profesora Jerzego Kuci stano-
wi praca pedagogiczna. Od roku 1981 kieruje Pracownią Filmu
Animowanego w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Prowadził gościnnie zajęcia i warsztaty filmu animowanego ze
studentami w National Film and Television School w Londynie,
na Uniwersytecie w Münster, w Akademiach Sztuk Pięknych
w Lublanie, Wilnie, Tuluzie oraz w szkołach filmowych w takich
miastach jak w Vancouver, Bombaj, Wiedeń czy Lizbona. Od kil-
ku lat kieruje, zainicjowanymi przez siebie, Międzynarodowymi
Warsztatami Filmu Animowanego w Krakowie, organizowany-
mi dla młodych artystów i studentów z Polski i całego świata.

Jerzy Kucia przez 15 lat (1985-2000) był członkiem zarządu ASI-
FA (Association Internationale du Film D’Animation) – stowarzy-
szenia zajmującego się różnorodnymi aspektami sztuki filmu
animowanego w skali międzynarodowej. W latach 1994-97 pia-
stował stanowisko wiceprezydenta tej organizacji. Był człon-
kiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Nagroda Smok Smoków jest ukoronowaniem wielu nagród, ja-
kie twórczość Jerzego Kuci zdobywała na polskich i międzyna-
rodowych festiwalach i przeglądach. Jest m.in. laureatem
Nagrody Głównej MFFK w Oberhausen za film “Parada”, Grand
Prix Złoty Smok na MFFK w Krakowie za film “Przez pole”,
Platynowej Kreski za najlepszy film dziesięciolecia Festiwalu na
Ogólnopolskim Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych
w Krakowie czy też British Animation Awards, nagrody za naj-
lepszy międzynarodowy film animowany roku (ostatnie dwie za
film “Strojenie instrumentów”).

Jerzy Kucia jest jednym z najbardziej znanych na świecie twór-
ców polskiej animacji – prestiżowe festiwale, muzea i ośrodki
sztuki zorganizowały wiele retrospektywnych przeglądów jego
dorobku filmowego. W ich ramach twórczość Jerzego Kuci była
bardzo obszernie prezentowana m.in. w Clermont-Ferrand,
Londynie, Cannes, Zagrzebiu, Utrechcie, Bombaju, Edynburgu,
Taipei oraz w tak znaczących instytucjach jak Museum of
Modern Art w Nowym Jorku, Tate Gallery Modern w Londynie
czy na antenie telewizji BBC. W 1981 roku Filmoteka w Quebec
oraz Muzeum Sztuk Pięknych w Montrealu zaprosiły Jerzego
Kucię, jako jedynego reprezentanta polskiej kinematografii do
udziału w światowej wystawie “Sztuka filmu animowanego”.
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Klatka po klatce
Smok Smoków dla prof. Jerzego Kuci na Krakowskim Festiwalu Filmowym
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Kadr z filmu Strojenie instrumentów, 2000 Kadr z filmu Przez pole, 1992

Kadr z filmu Strojenie instrumentów, 2000

Kadr z filmu Powrót, 1972Kadr z filmu Strojenie instrumentów, 2000

Kadr z filmu Przez pole, 1992



Turniej piłkarski szkół artystycznych – drużyna Wydziału Grafiki zajęła II miejsce

“Sztuka przedsiębiorcza” – pod tym ha-
słem odbyły się w krakowskiej ASP, w
kwietniu br., targi pracy dla artystów zor-
ganizowane przez Biuro Karier i Realizacji
Projektów. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się m.in.: Karolina Witek z Cen-
trum Witek; Małgorzata Dobrowolska,
właścicielka Gdańskiego Wydawnictwa
Oświatowego; Joanna Sułek, dyrektor
Grupy ITC; Janina Górka-Czarnecka, pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół ASP w Kra-
kowie; prof. Witold Skulicz, dyrektor
Międzynarodowego Trienale Grafiki;
Jarosław Potas z TVN; Wacław Passo-

wicz, dyrektor Muzeum Historycznego
M. Krakowa; dr hab. Krzysztof Stopka,
dyrektor Archiwum UJ; Aleksander Wityń-
ski, właściel Stowarzyszenia Dom Kultury
Alchemia; Roman Krzysztofik, dyrektor
Galerii Sztuki Współczesnej; dr inż. Jacek
Krokosza z Instytutu Odlewnictwa w Kra-
kowie; Paweł Frej, dyrektor kreatywny
Agencji Reklamowej Opus-B; Zbigniew
Pamuła, prezes Drukarni Leyko sp. z o.o.;
Piotr Soznański, właściciel Agencji Inter-
form; Andrzej Śmiałek, dyrektor kreatyw-
ny Ergo-Design sp. z o.o. i Piotr Białko,
prezes sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki

ZPAP. ASP reprezentowali prof. Artur
Tajber, prorektor Łukasz Konieczko
i kanclerz Adam Oleszko. Gości powitał
rektor prof. Adam Wsiołkowski. Przypo-
mnijmy tematy targowych wykładów:

“Ścieżka kariery – jeśli nie etat, to co?”

“Własna firma jako alternatywa dla pracy
na etacie”, “Pomyśl, zanim podpiszesz –
prawne zagadnienia działalności arty-
stycznej”, “Profesjonalne portfolio – wi-
zytówka, mówiąca o poziomie świado-
mości”, “Jak Cię widzą, tak Cię… rekru-
tują”.
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Targi pracy dla artystów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
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O piłkę walczy Marcin Tybur

8 maja 2009 roku odbył się na Stadionie
Grzegórzeckim Turniej Piłkarski Szkół
Artystycznych Krakowa, w którym wzięły
udział drużyny: Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej, Akademii Muzycznej,
drużyna mieszana absolwentów ASP oraz
drużyna Wydziału Grafiki krakowskiej
ASP. Imprezę zorganizował i nad całością
czuwał pan Leszek Chlubny. Po rozegra-
niu przez każdą z drużyn 3 meczów wy-
nik był następujący: I miejsce – drużyna
mieszana absolwentów ASP, II miejsce –
Wydział Grafiki ASP, III miejsce – PWST,
IV miejsce – Akademia Muzyczna. Turniej
był wyrównany, czego przykładem jest
zajęcie przez drużynę Wydziału Grafiki

drugiego miejsca w sytuacji, kiedy nie
przegrała ona ani jednego meczu, a mecz
ze zwycięzcami turnieju wygrała 2 : 1.
Drużyna Wydziału Grafiki ASP w Krako-
wie wystąpiła w składzie: bramka: prof.
Stanisław Tabisz; obrona: dr Piotr Pana-
siewicz, asyst. Artur Blusiewicz, Marcin
Tybur; pomoc i atak: prof. Bogdan Miga,
asyst. Tomasz Winiarski, Filip Odzierejko,
Sławomir Wydra, Michał Jałbrzykowski,
Bartłomiej Karwowski.
Rozegranym meczom towarzyszył mocny
doping studentek Wydziału Grafiki oraz
bardzo hałaśliwych kibiców zagrzewają-
cych do boju drużynę aktorów.
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Uroczyste wręczenie świadectw

Dr Jarosław Adamowicz laureatem konkursu

Dar Benedykta XVI dla Ziemi Świętej
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Dr Jarosław Adamowicz (drugi od prawej)

W maju miała miejsce w sali Senackiej naszej Akademii uroczystość
wręczenia świadectw ukończenia Studium Pedagogicznego i podyplo-
mowych studiów pedagogicznych w zakresie edukacji plastycznej.

Pan dr Jarosław Adamowicz pracownik
naukowy Wydziału Konserwacji i Res-
tauracji Dzieł Sztuki (w Pracowni
Konserwacji i Restauracji Malowideł na
Drewnie) w naszej Akademii został
16 maja 2009 laureatem, wyróżnionym
w VII edycji Konkursu Województwa
Małopolskiego im. Mariana Korneckie-
go za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
ochrony i opieki nad zabytkami archi-
tektury drewnianej Małopolski. Prowa-
dzi działania naukowo-badawcze
w licznych kościołach drewnianych
Małopolski, Śląska i Podkarpacia.
Dr Jarosław Adamowicz zasłużył na uz-
nanie wielu środowisk związanych
z ochroną zabytków. Jego autorskie re-
alizacje badawczo-konserwatorskie zo-
stały opracowane z niezwykłą pieczoło-
witością i kulturą estetyczną.

13 maja br. miało miejsce w Jerozolimie przekazanie przez papieża Benedykta XVI daru dla Ziemi Świętej w postaci
ołtarza zaprojektowanego przez prof. Czesława Dźwigaja z naszej Akademii. Przeznaczona dla Betlejem brązowa pła-
skorzeźba ma wymiary 4 x 2.35 metra. Została umieszczona na tle jasnej, świetlistej ściany zbudowanej przed wiekami
z dużych kamiennych bloków. Więcej na stronach 20 – 21.
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Pokaz skanera
ATOS 3D
firmy GOM
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21 kwietnia r. odbył się w gmachu ASP, przy pl. Matejki 13,
pokaz działania skanera optycznego Atos 3D.
System skanowania ATOS bazuje na zasadzie triangulacji,
projektor głowicy dokonuje projekcji sekwencji prążków na
mierzony obiekt, a dwie kamery obserwują przebieg tych
prążków. Poprzez rozwiązanie równań transformacji
optycznej, system z wysoką dokładnością oblicza współ-
rzędne dla każdego piksela kamery. Wynikiem pojedyncze-
go pomiaru jest chmura punktów. Ilość tych punktów jest
zależna od rozdzielczości kamer.
Systemu tego nie ogranicza wielkość skanowanych ele-
mentów. Jego cechy to: wysoka dokładność, kolorowa ma-
pa odchyłek od modelu CAD, przekroje inspekcyjne, kom-
pletny raport pomiarowy.
Wysoka jakość danych pomiarowych oraz nowoczesne roz-
wiązania, zastosowane w skanerze, zostały docenione
przez największe firmy przemysłowe świata.
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Listy gratulacyjne

Podczas posiedzenia Senatu ASP w dn. 29 kwietnia rektor prof. Adam
Wsiołkowski wręczył listy gratulacyjne prof. Piotrowi Kunce z okazji nadania mu
tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej
Bystrzycy i prof. Januszowi Nuckowskiemu z okazji otrzymania tytułu profesora.

W Akademii rozpoczynają się w czerw-
cu zdjęcia do serialu filmowego “Po
prostu Majka” o studentce krakow-
skiej ASP i jej rozmaitych perypetiach.
Dzięki temu serialowi Kraków i ASP
będą gościły na antenie TVN-u każde-
go dnia – od poniedziałku do piątku.
W sumie zaplanowano 190 odcinków.

“Chcemy, by krakowskie plenery były
w tym filmie bardzo widoczne. Maja

będzie studiować w prawdziwym bu-
dynku ASP, będzie chodzić po Plan-
tach, spacerować po Rynku i bywać
w knajpach na Kazi-mierzu. Jej pasją
jest fotografia” – mówi Krystyna La-
soń, producentka serialu. Serial wej-
dzie na antenę telewizyjną na przeło-
mie roku 2009 i 2010. Kto będzie od-
twórcą głównej roli na razie jeszcze
nie wiadomo.

Po prostu Majka – filmowy serial w ASP
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Przyjęcie z okazji 60. rocznicy uchwalenia konstytucji Republiki Federalnej
Niemiec oraz wystawa dzieł artystów

z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie – 21 maja 2009

Konsul Generalny Niemiec w Krakowie dr Thomas Gläser

Państwo Krystyna i Leszek Misiakowie (od lewej)

W salach Konsulatu…
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21 maja br. odbyło się w Konsulacie Generalnym Niemiec w Krakowie przy ul. Stolarskiej uroczyste przyjęcie z okazji 60. rocznicy
uchwalenia Konstytucji RFN. Przyjęcie połączone było z wernisażem wystawy artystów z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych z pra-
cowni prof. Leszka Misiaka.
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Pomieszczenie zwane pracownią malar-
ską nr 36, przy ulicy Humberta 3 jest
miejscem specjalnym. Przynależy do
Wydziału Architektury Wnętrz. Kształcą
się w nim studenci z roku III, IV i V.
Piękne, półokrągłe okno oraz dwa mniej-
sze pomieszczenia z owalnymi okienkami
tworzą specyficzny, niepowtarzalny na-
strój.
Dopiero po objęciu przeze mnie kierow-
nictwa tejże pracowni, w niszy z owal-
nym oknem zaczęłam ustawiać rozbudo-
wane martwe natury, które stały się bar-
dziej instalacjami, czy rodzajem sceno-
grafii, inspirującej studentów do kre-
atywnego rozwiązywania zagadnień
światła, ruchu, czasu i przestrzeni. Po-
wstało wiele interesujących kompozycji
malarskich. Instalacjami zachwycało się
wielu profesorów pracujących na Wy-
dziale. Stąd pomysł ogłoszenia konkursu
na obraz inspirowany zaaranżowaną
tamże przestrzenią.

Ewa Kutermak-Madej

Sieci
czasoprzestrzeni
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Profesor Ewa Kutermak-Madej, studentka Anna Zadura i dr Michał Misiak
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Pierwsza edycja konkursu pod nazwą
„Świetlane materie” okazała się cieka-
wym wydarzeniem, promującym Wydział
Architektury Wnętrz poza murami Uczelni
(Loch Camelot – ul. św. Tomasza 17).
W wystawie pokonkursowej wzięli rów-
nież udział członkowie jury – ewenement
na skalę światową! Padł więc mit, jakoby
jury bardzo się wymądrza, a samo nie
potrafi! Obecność namalowanych przez
członków jury obrazów to także namacal-
na dydaktyczna lekcja, pokazująca różne
możliwości rozwiązania postawionych
zagadnień malarskich.
W tym roku tematem konkursu były
„Sieci czasoprzestrzeni” – różne sugestie
lustrzanej iluzji, pułapki czasu, siatki
Wszechświata.
Rekwizyty, lustra i przedmioty sugerujące
różne symbole nieograniczoności, kru-
chość ludzkiej egzystencji sprawiają, iż
namalowane obrazy przekraczają granice

rzeczywistości, a wtedy blisko już do
stwierdzenia Stephena Hawkinga, wybit-
nego fizyka: „Czarne dziury nie są wcale
czarne, żarzą się jak gorące ciało, przy
czym im mniejszą mają masę, tym moc-
niej świecą”.
Wernisaż wystawy odbył się 28 kwietnia
we wnętrzu kabaretu Loch Camelot.
Został uświetniony występem artystów
związanych z kabaretem. Podczas otwar-
cia, jury konkursu „Sieci czasporzestrze-
ni” ogłosiło laureatów i wręczyło nagro-
dy. Pierwszą nagrodę zdobyła Paulina
Syc. Druga nagroda została przyznana
Borysławie Siwce a trzecia Marii Wiśniew-
skiej. Jury przyznało także dwa wyróżnie-
nia dla Joanny Pery i Magdaleny Szyncel.
Jedną z atrakcji wernisażu był plebiscyt
o nagrodę publiczności. Zdobyła ją Bory-
sława Siwka. Wszystkie laureatki są stu-
dentkami III roku WAW.

Czarne dziury wcale nie są czarne…”
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Świetlane materie” – konkurs i wystawa
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Seweryn Goszczyński zapisał kiedyś takie
słowa: „Myśl polska wymagać musi dla
siebie FORMY polskiej”. Jak należy rozu-
mieć w tym przypadku termin “forma”?
Wydaje się, że Belwederczyk postuluje
w swoim tekście ni mniej ni więcej tylko
to, iżby słowo będące odwzorowaniem,
egzemplifikacją czy wcieleniem myśli
otrzymało swoją odpowiedniość w tym,
co zmysłowo uchwytne, zmysłowo po-
znawalne i to jest właśnie owa postulo-
wana przez niego „forma”. Zatem apel
Goszczyńskiego o „polską formę” jest
w tym przypadku apelem o rozwój pol-
skich sztuk wypowiadających się w for-
mach, czyli kształtach zmysłowych: tak
dźwiękowych jak i plastycznych, wizual-
nych. W typologii Władysława Tatarkie-
wicza, wielkiego systematyka pojęć z za-
kresu estetyki jest to forma typu „B”. Dla
porządku ustaleń typologicznych dodam,
że dla poezji “formą” w takim właśnie
ujęciu jest sam dźwięk słowa, jego melo-
dyka, jego brzmienie a treścią sens wy-
powiadanych słów. Zatem Goszczyński
zgłasza postulat rozwoju polskich „sztuk
zmysłowych”: muzyki ale przede wszyst-
kim rozwoju polskiej plastyki, polskiego
malarstwa, grafiki, rzeźby i form między-
gatunkowych, takich jak m.in. teatr we
wszelkich jego postaciach. W sposób
oczywisty wypowiedź Goszczyńskiego
jest głosem epoki i ma silny związek
z wielką podówczas nierównowagą po-
między gwałtownym rozwojem, wręcz
eksplozją polskiej poezji romantycznej
(słowo), a zastojem panującym w zakresie
sztuk plastycznych (obraz). Dla Goszczyń-
skiego istotnym było także to, iż to wła-
śnie poezja, literatura tamtego czasu
w sposób szczególny koncentrowała się
na zagadnieniu narodowego bytu i to za-
równo w zakresie tego, czym był i czym
pozostaje naród dla jednostki, osoby,
obywatela jak i odnosiła się do stosunku
osoby, jednostki niejako rzutowanej na
narodowy ekran. Sztuka „pisana” stano-
wiła prawdziwie zasobny skarbiec i arse-
nał, w którym lud składał „myśli przędzę
i broń swego rycerza” w sytuacji, gdy
sztuki plastyczne były wtedy jeszcze zbyt
słabe, aby podnieść wyżej sztandar spra-
wy człowieczej i narodowej w sytuacji
kiedy Polska jako państwo była wymaza-

ną z europejskiej mapy. Czy dzisiaj, na
początku wieku XXI, prawie sto trzydzie-
ści lat od śmierci poety, nauczyciela z Bati-
gnolles, postulat przez niego podniesiony
nadal zachowuje swoją ważność i sens?
W jakim sensie używamy pojęcia “for-
ma”, jak dzisiaj posługujemy się słowem

“forma”? Z jednej strony wydawać by się
mogło, że czasy nam współczesne (czyli
współczesna krytyka) w jakiś szczególny
sposób formę i formalizmy idolatryzują,
z drugiej zaś strony możemy zaobserwo-
wać, ale już przy nieco mocniej wytężo-
nej uwadze, że forma i formalizm bywają
dość przewrotnie… lekceważone i usu-
wane w cień. Oczywiście, mam tu na my-
śli ten rodzaj formy, która jako zespół
środków widzialnych tworzących zestrój
zewnętrzny dzieła jest przeciwstawiana
temu, co stanowi jego niewidzialny sens

określany już pojęciowo, czyli tak zwaną
treść, nazywaną też niekiedy „tematem”.
Cały czas obracam się wokół Tatarkiewi-
czowskiej formy typu „B”. Dzisiaj, przy
nadzwyczajnym aplauzie publiczności
niemal każdy krytyk podkreśla rolę, wagę
i pierwszeństwo formy. Wydawać by się
mogło, że pytanie „po co?” zostało nie-
mal całkowicie zatłumione i wszyscy zda-
ją się szukać odpowiedzi na pytanie
„jak?”. Jednakże bywa i tak, że od zasady
tej czyni się dość trudno uchwytne wyjąt-
ki, wśród których jeden stanowi dość ta-
jemniczy klucz do problemu współczesnej
krytyki i historii sztuki. Otóż wszelki for-
malizm, nawet najbardziej wyrafinowany
staje się nieistotny a nawet niegodny
uwagi wtedy, jeśli zaczyna on scalać się
w jedno z określoną pojęciowo konkretną
zawartością treściową. Wydaję się, że

tymi „zakazanymi treściami” bywają naj-
częściej przekazy pojęciowe związane
z pamięcią historyczną, narodową czy też
religijną. A przecież ten właśnie zakres po-
jęć jest nadzwyczajnie istotny dla budo-
wania zrębów cywilizacyjnej tożsamości.
Fundamentem aksjologicznym każdej cy-
wilizacji zawsze jest jakaś religia, stąd też
tak wielka jej rola w każdym procesie
społeczno-twórczym, a zatem jest ona
niezwykle ważnym czynnikiem życia pu-
blicznego. I właśnie na przełomie wie-
ków XX i XXI sztuka stanęła wobec wiel-
kiego problemu znalezienia swojego
miejsca w burzliwym procesie przemian,
w tym również przemian aksjologicznych.
Wielkim znakiem owej roli jest sama po-
stać artysty Karola Wojtyły, późniejszego
papieża Jana Pawła II. W tym miejscu
wspomnę tylko o jego specjalnej więzi
z innym artystą a dzisiaj świętym Kościoła
rzymskiego – św. Bratem Albertem.
Wojtyła i Chmielowski w dramatycznych
okolicznościach porzucili sztukę. Ten gest
świętych jest wielkim memento dla kultu-
ry minionego stulecia.
W tym kontekście roli, wagi i powagi
sztuki nie sposób przejść do porządku
dziennego nad kolejną artystyczną tajem-
nicą Krakowa. Otóż 13 maja 2009 roku
papież Benedykt XVI odsłonił jako swój
dar monumentalną płaskorzeźbę w sa-
mym sercu życia katolickiego, jakim są
Bazylika Narodzenia Jezusa Chrystusa
i kościół św. Katarzyny w Betlejem,
w Ziemi Świętej. Jej autorem jest krako-
wianin, absolwent i profesor krakowskiej
Akademii Czesław Dźwigaj. Jak rozświe-
tlić tajemnicę tej krakowskiej obecności
w tym świętym miejscu, wiążącym serca
i umysły setek milionów ludzi całego
świata? Jest to na pewno temat na roz-
prawę wielokroć przekraczającą ramy te-
go krótkiego eseju. Muszę tu przypo-
mnieć, że 13 maja jest datą ważną
w kontekście Fatimy i wielkiej duchowej
tajemnicy papieża Polaka. A przecież tak-
że w Fatimie Polska i Kraków pozostawi-
ły swój nadzwyczajnie wyraźny ślad
choćby poprzez obecność Jana Pawła II
i… obraz tej obecności, jaką jest spiżowy
pomnik Papieża wykonany przez Czesła-
wa Dźwigaja. Wydaje się, że artysta od-
nalazł zrównoważoną “odpowiedniość
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Płaskorzeźba dla Miejsca Narodzenia Chrystusa w Betlejem – dar Benedykta XVI
Krzysztof Jeżowski

Czesław Dźwigaj rysunek, idea
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słowa i obrazu”, że w drodze długiej, trwającej już wiele
dziesiątek lat żmudnej artystycznej pracy, niewolnej też od
nieuniknionych pomyłek, wypracował formę na tyle pojem-
ną a klarowną i jednoznacznie czytelną, że właśnie poprzez
nią najwyższy duchowy autorytet całej cywilizacji łacińskiej
przenosi swój przekaz w Miejsce dla tej cywilizacji kluczowe.
Przeznaczona dla Betlejem brązowa płaskorzeźba ma wy-
miary 4 na 2.35 metra. Została umieszczona na tle jasnej,
świetlistej ściany zbudowanej przed wiekami z dużych ka-
miennych bloków. Autor podjął w niej temat „drzewa
Jessego”, nadając mu swoistą tektonikę i architekturę,
w istotny a typowy dla siebie sposób przekraczając ramy
rozwiązań typowych dla wieków minionych. W nich owo
„drzewo” wyrastało na ogół wprost z leżącej postaci
Jessego; tutaj Jesse jest żywym bohaterem głównej sceny
rozgrywającej się w „przestrzeni konarów korony” wyzna-
czających tablicę sceny namaszczenia Dawida na króla
Izraela. Ale trzystopniowa tektonika całej kompozycji zwień-
czona jest figurą samego Chrystusa wskazywanego przez
anioła umieszczonego w lewej części założenia. Chrystus,
mając pod stopami świat wyobrażony w postaci kuli ziem-
skiej, stanowi ponad wszelką wątpliwość dominujący ele-
ment płaskorzeźby. Rzeźba ta, jak wiele w dorobku
Dźwigaja, tętni bogactwem ikonograficznych motywów. Na
dwa z nich chciałbym jeszcze zwrócić uwagę.
Otóż ziemski glob, na którym stoi postać Chrystusa jest nie-
jako zakotwiczony obrazem bramy z góry Mojżesza na pół-
wyspie Synaj w Egipcie, bramy z wyrytymi tablicami ładu
moralnego – DEKALOGIEM. Drugi, drobny fizycznie motyw
przekazuje nadzwyczajnie nośne i jakże ważne dzisiaj prze-
słanie. Otóż w prawej części płaskorzeźby, w której postacią
dominującą jest wyraźnie wyeksponowany Dawid, przed-
stawiony jako pasterz pośród stada owiec, kiedy skierujemy
wzrok ku górze, gdzieś w okolice prawego górnego rogu
kompozycji, dostrzegamy drobną postać kobiety zbierającej
kłosy. Jest to postać wyobrażająca Rut, prababkę później-
szego króla Dawida. Rut była Moabitką, pochodziła z ludu
przez wieki wrogiego Izraelowi. Późniejsze reformy
Ezdrasza wprowadziły nawet zakaz ożenku z cudzoziemka-
mi, będąc jakby pierwowzorem dla tak licznych w później-
szych stuleciach podobnych, zawsze niezbyt szczęśliwych
pomysłów… W czasie, kiedy tak bardzo potrzebujemy jed-
ności, kiedy tej jedności szukamy, to przypomnienie o tym,
że rasa czy kod genetyczny nie stanowią przeszkody w po-
wszechnym braterstwie staje się wyjątkowo ważne. A owo
braterstwo jest osią cywilizacyjnego orędzia chrześcijań-
stwa. Oto Autor Jerozolimskiego Placu i Monumentu
Tolerancji dopisał kolejne słowo w tym jakże trudnym dys-
kursie. A polska sztuka i krakowska Akademia Sztuk
Pięknych niechaj się radują, kiedy takie dzieła “jej synów”
i w takich miejscach znaczą ich doprawdy pierwszorzędną
obecność na wielkiej agorze idei.
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Czesław Dźwigaj, płaskorzeźba – rysunek.

Czesław Dźwigaj, płaskorzeżba – symulacja.
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na temat programu dydaktycznego Kate-
dry Przestrzeni i Barwy, która od roku
1964 funkcjonuje na Wydziale Form
Przemysłowych, a została założona przez
profesora Antoniego Haskę, osobę o wy-
jątkowej wrażliwości intelektualnej; po-
budzał i prowokował inne umysły, za-
wsze przekonując do sensowności dzia-
łań artystycznych i projektowych. Równo-
cześnie okazał się poetą znakomicie łą-
czącym słowa i obrazy.
Był twórcą idei kompleksowego kształto-
wania otoczenia, którego wartości se-
mantyczne i estetyczne, a w tym kolory-
styczne były zawsze uwzględniane
w sposób szczególny.
Gdy spotykamy się z określeniem “barw-
ność” zawsze kształtuje się nierozerwalna
triada; rodzaj zastosowanego materiału,
który decyduje o naturalnej ekspresji for-
my, faktura i odcień powierzchni o atry-
butach matowości, połyskliwości, prze-
zroczystości itd.
W Katedrze starano się zawsze przestrze-
gać programów kształcenia, w których
zwyciężały idee organizacji strefy wizual-
nej, pochodnej koncepcji budowania ca-
łokształtu środowiska wynikającej z myśli
naukowej, artystycznej i technicznej, ale
podlegającej idei naczelnej – humani-
stycznej; troski o jakość otoczenia, czyli
o jakość życia w ogóle. Swojego czasu
duże znaczenie przypisywano opracowy-
wanemu “Modelowi sterowania jakością
środowiska wizualnego”. To pojęciowe
narzędzie projektowania, onegdaj nie bu-
dzące zastrzeżeń, później u niektórych
powodowało pejoratywne skojarzenia –
sterowanie traktowano jako ograniczenie
swobody działań, rodzaj cenzury zmierza-
jącej w kierunku totalitaryzmu, aczkol-
wiek nie politycznego. To sformułowanie,
dość dosadne, należało i należy nadal ro-
zumieć jako rodzaj zabiegów o charakte-
rze koordynacyjnym, powodującym wła-
ściwą, czyli stosowną, harmonijną koeg-
zystencję sąsiadujących ze sobą obsza-
rów wizualnych, podobnie jak obiektów
mających swoje uzasadnione miejsce
i konteksty w przestrzeniach publicznych,
głównie miejskich.
Nie mogę nie wspomnieć o tym, że mery-
toryczny program kształcenia był w pew-

nym okresie funkcjonowania Katedry
znacznie rozszerzony, gdyż obejmował
projektowanie produktu zróżnicowanego
funkcjonalnie. Sporadycznie też wykony-
wano projekty ubioru lub odzieży dla wy-
specjalizowanych grup zawodowych,
przy czym istotnym zagadnieniem stało
się uwzględnianie koordynacji między-
branżowej.
Podejmowano zagadnienia z zakresu ko-
munikacji wizualnej, przy czym komplek-
sowa identyfikacja firm, wizualizacja ha-
seł, pojęć, zjawisk oraz tworzenie relacji
słowo – obraz i wizualizacji twórczości li-
terackiej były priorytetowe; podobnie jak
projekty kolorystyki przeznaczone dla ar-
chitektury przemysłowej oraz hal fabrycz-
nych dla zróżnicowanych gałęzi przemysłu.
Projekty oświetlenia na stanowiskach
pracy, projektowanie miejsc rekreacyj-
nych, w tym placów zabaw, a także po-
mocy dydaktycznych, m.in. z zakresu wie-
dzy o barwie; opracowywano również
scenariusze i realizowano filmy w techni-
ce video.
Natomiast projekty z zakresu wystawien-
nictwa obejmowały przede wszystkim
ekspozycje o charakterze problemowym,
często prospołecznym.
W ostatnich trzech latach w programach
dydaktycznych Katedry, podobnie jak
programach prac naukowo-badawczych
zaczęły dominować wizerunki, a mówiąc
metaforycznie – portrety ulic, dzielnic,
miast, regionów a nawet kraju. Obecnie
niektórzy stosują nawet nazwę “marka”
np. regionu, i temu słownemu przeniesie-
niu jestem przeciwna.
Preludium do tego modelu postępowania
były analizy porównawcze kolorystyki in-
tensywnie propagowane przez skrupulat-
nych Japończyków, a także Francuzów,
wśród których uprzywilejowane miejsce
ma Jean Philippe Lenclos – autor „Barwy
świata”, „Barwy Europy”, „Barwy Francji”.
Obecnie prace studentów Katedry Prze-
strzeni i Barwy to projekty przeznaczone
dla przestrzeni miejskich Krakowa jako
odpowiedź na uzasadnioną krytykę wyra-
żającą dezaprobatę dla samowolnych
i nieprofesjonalnych działań w tym zakre-
sie. Krytyki medialne stanowią społeczny
nacisk, który powoli zaczyna przynosić
skutki.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
i WFP – Katedra Przestrzeni i Barwy ma
wręcz narzucony obowiązek troskliwego
dbania o jakość przestrzeni miejskich.
Stanowisko tego typu znajduje swój wy-
raz w wydawnictwie Katedry pt. “Katedra
Przestrzeni i Barwy dla Miasta Krakowa”
cz.I, cz.II; jest ono fragmentaryczną pre-
zentacją prac studentów tworzących na
rzecz miasta np.: “Projekt aranżacji prze-
strzeni miejskiej Mikołaja Koziaka”,

“Projekt kolorystyki kamienic przy placu
Nowym Filipa Zajączkowskiego”, “Kon-
cepcja kompleksowej aranżacji i kolory-
styki zespołu architektonicznego przy pla-
cu Bohaterów Getta w Podgórzu” Anny
Kut, “Ogólne zagadnienia barwy w archi-
tekturze na przykładzie projektu kolory-
styki dla dzielnicy Podgórze” Roberta
Sitarczyka, a potem Konrada Kuźniew-
skiego oraz nagrodzony projekt Sylwi
Snoch-Kuchniak.
Dalsze dokonania to: “Projekt aranżacji
i kolorystyki ulicy Floriańskiej” Grzegorza
Dzierżęgi, “Projekt aranżacji i kolorystyki
ulicy Kremerowskiej” Agaty Bednarczyk,
z nowszych opracowań można wymienić:

“Nowy wizerunek Placu Centralnego
w Nowej Hucie” Jacka Smolnickiego,

“Projekt kolorystyki zespołu architekto-
nicznego Galeria Krakowska” Jerzego
Rojkowskiego, “Studium kolorystyki kra-
kowskich osiedli mieszkaniowych, np.:
Cichy Kącik, Osiedle mieszkaniowe przy
ulicy Zbrojarzy – Łagiewniki”. Aktualnie
opracowywany jest “Projekt kolorystyki
Alei Trzech Wieszczów” przez Magdalenę
Kuryj, “Projekt kolorystyki ulicy Murowa-
nej, Towarowej i Będzińskiej” Urszuli
Kowal, “ulicy Brackiej” Aleksandry Szmak.
Równolegle powstały i powstają nadal
propozycje projektowe dla wnętrz te-
atrów, kin, restauracji, a także projekty
rewitalizacji architektury przemysłowej
m.in. dla Zakładów im. Zieleniewskiego
przy ulicy Grzegórzeckiej Justyny Zub-
rzyckiej, a także Centrum Sztuki w daw-
nych Zakładach Solvay Dominiki Starz.
Wiele miejsca zarówno w pracach stu-
dentów, głównie Kamila Kućmy, jak i w
pracach naukowo-badawczych realizo-
wanych przez pracowników Katedry po-
święcono Staremu Miastu, w tym Rynko-
wi Głównemu.

Barbara Suszczyńska-Rąpalska

Przestrzeń miejska
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Hasło “Barwy Rynku” to nie tylko barwy
fasad, ale także barwy wydarzeń, festi-
walizacji, karnawalizacji, które pojawiają
się w tym miejscu w znacznej rozmaitości
odmian.
Dotyczy to też elementów wyposażenia
przestrzeni miejskiej, np. środków trans-
portu, które przeczą estetycznej wrażli-
wości i tworzą coś, co określić można by
jako horror vacui, i tu pozwolę sobie na
kilka uogólnień.
Polska ciągle jest krajem brzydkim, a PRL-
owska brzydota jest w swoisty sposób
kontynuowana; oczywiście wyzwolona
ludzka inicjatywa i łatwość pozyskiwania
środków materii budowlanej po latach
90. spowodowała że stare, zdewastowa-
ne miasta zaczęły odzyskiwać swoja uro-
dę; są miejsca, które zachwycają, ale nie-
stety znaczna część tego, co zostało
stworzone w nowej rzeczywistości, nadal
utrzymuje ten poziom brzydoty, często
występujący jako wizualny jazgot.
Miasta, miasteczka i wsie, osiedla, ulice,
wnętrza tzw. użyteczności publicznej
straszą beznadziejnością, czasem prezen-
tują nadmiar bodźców, ale to wcale nie

znaczy, iż zatracają estetyczną nijakość.
Nie doszło do uszlachetnienia gustów,
odpowiedzialności merytoryczno-formal-
nej, właściwego kojarzenia znaczeń, fak-
tów mających swoje uzasadnione umiej-
scowienie w kulturze i kolejność w hie-
rarchii, czemu zaprzeczają nieadekwatne
do nich kody i przypisywane im pola eks-
presji estetycznej. Nie powstały wzorce,
które wpłynęłyby na wybory estetyczne
społeczeństwa odpowiednio wykształco-
nego w tym zakresie i prawnie chronione.
Wyraźnie można zauważyć zjawisko, któ-
re można określić mianem nowej brzydo-
ty, w części ulegające zmniejszeniu, ale
generalnie trwające do tej pory. Środowi-
sko estetyczne, wcześniej zrujnowane,
nie odrodziło się w nowej formie, która
przede wszystkim zachowywałaby specy-
fikę miejsca i własną historię.
Ośmielę się powiedzieć, że w Polsce po-
spolitość czasów PRL-u, nałożyła się na
estetyczną pospolitość nowych czasów.
Klasa średnia nie zrodziła siły, która by
podciągnęła w górę resztę społeczeństwa
wyznaczając styl, język, symbolikę itd.
Przyjęła raczej prostacka symbolikę, za-

dowalając się nowościami technicznymi
– zniżyła się do kulturowej tandety, uzna-
jąc ją za swoją, a przykłady reklamy są te-
go bezspornym dowodem. Jest to, mię-
dzy innymi, mocny argument, aby tym
zagadnieniom zagrożeń dla struktury
miejskiej poświęcić sporo miejsca, gdyż
jesteśmy zobligowani jako projektanci,
przypominam to ponownie, do odpowie-
dzialności za jakość otoczenia.
Jest to walka o to, żeby przestrzeń wizu-
alna była ocalona, a przede wszystkim jej
wartości estetyczne.
Natomiast przyjmując postawę niezau-
ważania konieczności budowania wzor-
ców estetyczno-kolorystycznych, czy też
niedoceniania tej problematyki, jesteśmy
o krok od prezentowania fałszywej świa-
domości, czego nie można zauważyć
w światowych tendencjach. Polegajmy
jednak na prostych przykładach i spo-
strzeżeniach dotyczących środowiska wi-
zualnego własnego podwórka.
I tak: zieleń jest po to, żeby była samoist-
na. Billboardy na Plantach krakowskich
są zbrodnią. Zaśmiecanie Plant jako po-
mnika przyrody – ocynkowana blacha lub
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Projekty Jacka Smolnickiego (1), Anny Kut (2), Anny Suchodolskiej (3) i Sylwi Snoch-Kuchniak (4 i 5).
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tworzywa sztuczne jako wydzielone,
wielkogabarytowe powierzchnie pod re-
klamę, wsparte na widocznej konstrukcji-
niszczą środowisko wizualne pod Bun-

krem Sztuki. Obok architektury jest prze-
cież urbanistyka, obiekty muszą być zlo-
kalizowane w przestrzeni miejskiej. Śro-
dowisko winno być nieskażone plakatami
ani pomnikami w nadmiarze. Plansze re-
klamowe nie mogą zasłaniać drzew, pa-
noszyć się na trawnikach, które powinny
być puste i czyste, dbać o to trzeba dla
samej zasady segregacji rzeczy; to są
trawniki, to są drzewa, to są kwiaty, a re-
klama gdzie indziej! Nie te obiekty w tym
zestawie. Tymczasem reklama, biznes
chcą zawładnąć środowiskiem wizual-
nym, i opanowując wszystko, zagrażają
higienie psychicznej.
Proste spostrzeżenie: okna są do wpusz-
czania światła a przestrzeń reklamy nie
może zalepiać okien – to psuje estetykę
ulic, na których banki generalnie stosują
zasadę wykorzystania tafli witryn na krzy-
kliwą informację o sobie. Potrzebna jest
ingerencja projektanta, wyposażonego w
słuszny program, który by walczył o śro-
dowisko wizualne, analogicznie do eko-
logii jako całościowej ochrony środowi-
ska. W sukurs powinny mu przyjść sen-
sowne i skutecznie realizowane prawa
samorządów miejskich, związki twórcze,
Akademia Sztuk Pięknych i Główny
Plastyk Miasta Krakowa.
Twórcy malują obrazy, do głowy im nie
przyjdzie kontekst, bo oni stworzyli dzie-
ło autonomiczne. Uplasowanie obrazu
często przerasta artystę, malarz myśli
o obrazie i co najwyżej o jego umiejsco-
wieniu. Tymczasem jest to problem anali-
zowania przestrzeni wizualnej pod jej
ewentualne zagospodarowanie.
Przykłady następne: pomnik Józefa Diet-
la, prezydenta Miasta Krakowa, nie powi-
nien stać na pasach (poziomych znakach
drogowych), gdyż pomnik ten jest jak oł-
tarz lub przedmiot kultu, a fakt takiego
usytuowania przeczy właściwemu koja-
rzeniu znaczeń.
Jakiś czas temu, pomnik Adama Mickie-
wicza otaczały kosze na śmieci; i znowu
obiektu kultu nie można kojarzyć z miej-
scem, gdzie się umieszcza odpady. Były
kosze na śmieci w kształcie zwierząt, w
tym ptaków. Śmieci wędrowały do pasz-
czy zwierząt co się kłóci z pojęciem hu-
manizmu – zwierzęta mają być szanowa-
ne tak jak ludzie, jak więc można pchać
do gardła zwierząt śmieci?
Inny dostrzegany problem: skarbonka
miejska przy płycie, gdzie naczelnik pań-
stwa Tadeusz Kościuszko przysięgał naro-
dowi. Skarbonka nie kojarzy się dobrze
z naszym bohaterem narodowym, Koś-

ciuszko, patriota polski nie kojarzy się ze
skarbonką. To raczej znany finansista od
przekształceń własnościowych może mieć
skarbonkę przy swoim grobowcu. To do-
wody, że powaga miejsca jest często na-
ruszana a zamachy na przestrzeń publicz-
ną miasta są kontynuowane przez rekla-
mę, która zaśmieca ją jako nadmiar infor-
macji zbędnej.
Reklama handlowa nie może przysłaniać
całego życia swą oburzającą wulgarno-
ścią. Widoczne i znane są brutalne inge-
rencje w pejzażu przez reklamę przydroż-
ną, która odcina nas od jego urody.
W problem ten winny włączyć się wymie-
nione władze, uczelnie i związki twórcze,
gdyż obok działań ekologicznych musi
istnieć obrona pejzażu i ratowanie jego
treści.
Przy tworzeniu koncepcje edukacyjne,
które nie znajdują przesłanek, aby wal-
czyć z zagrożeniami nowych czasów, za-
chodzi obawa, iż jest to wspieranie edu-
kacji tzw. krótkiej perspektywy, którą
trudno przetłumaczyć jest na język teraź-
niejszości, a więc rodzi się pytanie, co bę-
dzie z językiem przyszłości, oraz z no-
wym ujęciem kształtowania krajobrazu
kulturowego. W znaczeniu ogólnym na-
stąpiła prymitywizacja obyczajów, gu-
stów, nastąpił spektakularny triumf po-
spolitości.
Pewnym sytuacjom wizualnym nadaje się
absurdalne, karykaturalne rysy albo
okrutną powierzchowność – odczuwa się
jakby upiorność mediów, w których do-
minują celebryci i prezenterzy, o których
chciałoby się powiedzieć, że zidiocieli, ale
zdążyli zainstalować się bez przeszkód
w krajobrazie miejskim.
Często też spotykamy się z awangardową
hochsztaplerką, która jest przeciwień-
stwem wizualnego zaspokojenia, o któ-
rym wspomina Wirginia Woolf, a z pew-
nością trudno jest mówić o wizualnym
olśnieniu, przeciwstawionym wizualnej
ciszy. Ta sytuacja nie powoduje we-
wnętrznej zgody. Należy przyjąć postawę
ofensywną, gdyż uznanie jej oznaczało-
by rodzaj intelektualnego paraliżu, rezy-
gnację z wolności, a z osądów krytycz-
nych w szczególności.
Zanik pamięci historycznej ani edukacja
„krótkiej perspektywy” nie mogą skazy-
wać na śmietnik historii tych, którzy my-
ślą choćby trochę inaczej. Mimo wszystko
snuje się marzenia o zmianie na lepsze
przez wypieranie z przestrzeni publicznej,
owej wielokrotnie wspominanej brzydo-
ty, pospolitości, nijakości i nudy, czy też
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monotonii wizualnej form jednopostacio-
wych, jak również monotonii wizualnej
różnorodności. O takich zachowaniach
projektowych, które przeczą powyższym
sytuacjom może świadczyć francuskie
osiedle La Noe projektu Emile'a Aillauda,
a którego poetycką aranżację kolorystycz-
ną opracował Fabrio Rieti; całość określa-
na jest, przez niektórych, jako miejsce
wrażliwe. Innym wzorem postępowania
może być słynny i przyciągający uwagę
szwajcarski Czerwony Plac w St. Gallen
autorstwa Carlosa Martineza i Pipilotti
Rist. Jury nie popełniło błędu a tak droga
inwestycja okazała się niezwykle przydat-
ną dla rodzącej się tzw. kultury turyzmu.
O projektowaniu dla miast mówi się bar-
dzo dużo i bardzo głośno we wszystkich
krajach Europy i świata, organizowane są
międzynarodowe konferencje na temat
barwy i przestrzeni, a ich liczba i często-
tliwość jest zdumiewająca. Istnieje zna-
cząca ilość stowarzyszeń, organizacji, in-
stytutów, organizowane są warsztaty
projektowe podejmujące tą problematy-
kę, tworzone są liczne atelier, przyjmują-
ce formę małych uczelni kształcących
w zakresie projektowania kolorystyki,
w których prowadzone są eksperymenty
badawcze. Szczególne znaczenie mają tu
uczelnie Mediolanu oraz studia projekto-
wania kolorystyki w Ligurii.
To samo zjawisko powinno mieć miejsce
w naszym kraju, abyśmy nie poczuli się
zepchnięci na margines, dlatego za ewi-
dentny absurd uważam pojawianie się ja-
kichkolwiek ograniczeń w tym zakresie,
a sukcesy projektowe powinny przypadać
słynnej z międzywojennego (i nie tylko)
koloryzmu krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki. W związ-ku z
tym nie musimy desperacko poszukiwać
własnej tożsamości, możemy z pełną
świadomością wyzbywać się dekoru po-
dyktowanego przez socrealizm i zmierzać
od kreowania pełnych wdzięku miejsc
w kierunku czasem nawet niespokojnego
piękna.
Oprócz Katedry Przestrzeni i Barwy funk-
cjonującej w krakowskiej ASP zagadnie-
nia z tego zakresu prowadziła na ASP
w Gdańsku pani Ewa Cofalik-Dobosz,
jedna z pierwszych dyplomantek naszej
Katedry, a ostatnio zagadnienia te w zna-
czący sposób pojawiają się w Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu, na Wydziale
Architektury i Wzornictwa w ramach pro-
jektowania krajobrazu kulturowego.
Oczywiście, należy docenić rolę Instytutu
Wzornictwa Przemysłowego w Warsza-

wie za organizowanie międzynarodo-
wych konferencji, cyklicznych Colour Day,
wystaw, konkursów, w których nagrody
zdobywali studenci Katedry.
Pragnę również przypomnieć, że projek-
towanie kolorystyki miało miejsce na na-
szym Wydziale od początku jego założe-
nia, a nawet wcześniej, bo od roku 1961
w Studium Form Przemysłowym kierowa-
nym przez, wówczas docenta, Zbigniewa
Chudzikiewicza.
Nietrudno zauważyć, że program eduka-
cyjny promujący tą dyscyplinę, wyróżnia
nasz Wydział w stosunku do innych wy-
działów projektowych w kraju.
Kryteria projektowania, pierwsze w hie-
rarchii, to kryteria funkcjonalno-seman-
tyczno-estetyczne i niestosownością by-
łoby nie zauważyć, że wszystkie nabiera-
ją etycznego znaczenia, a szczególnie te
ostatnie.
Wracając do historii pragnę przypomnieć,
że profesor Andrzej Pawłowski, ideowym
opozycjonistą profesora Antoniego Haski,
który entuzjastycznie promował wzornic-
two barwy. Często w żarliwych dysku-
sjach, potrafili dojść do zgodnych ustaleń
i kolorystyczny estetyzm był w pełni apro-
bowany, szczególnie w odniesieniu do
przestrzeni przemysłowych. Nigdy jednak
nie zapominano o kształtowaniu prze-
strzeni miejskiej i występujących w niej
zespołów architektonicznych o charakte-
rze tradycyjnym, zabytkowym, jak i nowo
powstających osiedlach mieszkaniowych
– temu pięknemu miastu należy pomóc
poprzez profesjonalne działania, a już w
żadnym wypadku nie dopuścić aby me-
dialny przekaz, iż krakowska rzeka
Białucha to rzeka plastiku, stał się auten-
tyczny i wiarygodny, co niestety obecnie
ma miejsce.
Sadzę, że pracownicy Katedry słusznie
postępują, iż zmierzają razem z innymi do
utworzenia Stowarzyszenia Obrony Wize-
runku Krakowa – jest to gwałtowna po-
trzeba chwili, jesteśmy zobowiązani do
walki z ignorancją estetyczną i ignorancją
kolorystyczną.
Przypomnę, że projektowanie to głównie
twórcze myślenie wymagające odwagi,
która przejawia się w szukaniu prawdy.
Pytanie o prawdę może dla wielu brzmieć
zbyt pretensjonalnie, ale przede wszyst-
kim budzić niepokój, czy takowa w ogóle
istnieje.
Projektowanie powinno być – i tego ży-
czyłabym sobie i wszystkim projektan-
tom, zdarzeniem fascynującym, w trakcie
którego stajemy się przekonani o auten-

tyczności potrzeby, którą ”obmyślany”
projekt zaspokoi, a nie będzie tylko jesz-
cze jednym przykładem banalności stan-
dardowego postępowania, motywowa-
nego zazwyczaj przez komercyjny popu-
lizm.
Sprzyjam postawom, jakie przyjmują pro-
jektanci-humaniści, oraz tym, które bro-
nią się przed zboczeniem z etycznego to-
ru, stanowiącego naczelną ideę wykony-
wanego zawodu, a odpowiedzialność za
decyzje projektowe jest pełna i nie musi
szukać jakichkolwiek usprawiedliwień.
Oczywiście sprzyjając idei względności
racji, nie musi wszystkich projektantów
wiązać wspólnota poglądów nawet na
podstawowe kwestie zawodowe, czy na-
wet nie zawsze zachodzić musi sytuacja
pokrewieństwa postaw.
Nieustanne poszukiwanie nieuchwytnej
często prawdy powoduje, że można wie-
dzieć, a nawet rozumieć, ale także wątpić
tym bardziej, że w trakcie odbywającej
się obecnie transformacji kulturowej zna-
czenia zacierają się, znika „rozumna ci-
sza”, a banał, kicz triumfuje.
Projektowanie to uporczywe zmaganie
się i walka o poszerzenie ludzkich do-
znań, zrywanie z konwencją podziałów –
to konstruowanie przestrzeni, w której
przeszłość istnieje poprzez teraźniejszość;
ten model kultury preferuję i polecam in-
nym.
Wciąż istnieje spór o najistotniejsze spra-
wy zawodu, o jego definicje, funkcje
i miejsce.
Dla mnie, patrząc z humanistycznej per-
spektywy, pierwszym w hierarchii jest
projektowanie postaw wobec życia, a za-
wodowa wiedza, specjalistyczne umiejęt-
ności, sprawność organizacyjna powinny
ujawnić się jako szczególne predyspozy-
cje, które projektowanemu światu nada-
dzą ład i etos wartości.
Będzie to zależało od tych, którzy nie wy-
rażą zgody na brzydotę, absurd i fałsz,
będą szukać jakości w równowadze,
w humanistycznych a nie konsumpcyj-
nych wartościach.
Tylko niełatwa, a nawet czasem paradok-
salna wierność wartościom pozwala nam
zachować tożsamość, a wtedy nie popeł-
niamy grzechu zdrady.

Bądźmy wierni postanowieniu Est fuculus
prioprius multo pretiosior auro (własne ma-
łe ognisko cenniejsze jest od stosu złota).
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„Once upon a time…” Tak zaczyna się
książeczka Ericha Segala „Yellow
Submarine” . Jak bajka. A piękne obrazki
Heinza Edelmanna – ukoronowanie tam-
tego POP`u – nadają szczególny wymiar
opowieści o tym, jak The Beatles walczą
Dobrem i Muzyką z Sinolami Wybrzydza-
czami. Jak w bajce. I zwyciężają. Cały ten
czas lat 60-tych był jak bajka. Byliśmy pa-
rę lat w tej bajce. W nierzeczywistości.
Czego i wszystkim Wam życzę. Choć na
chwilę życia.
Ta „bajka”, cały ten Cud, objawił się
w nowej, autorskiej muzyce – w tej bry-
tyjskiej interpretacji podstaw, czyli ame-
rykańskiego bluesa i rockandrolla, można
w skrócie powiedzieć. My tutaj (myślę
o generacji), jako obserwatorzy tego cu-
du „z dalekiego kraju” za znacznie już
zdezelowaną „żelazną kurtyną”, łapali-
śmy krople tego, jak złoty deszcz, w mar-
ne radyjka – nocną porą nagrywaliśmy
rzężące echa na magnetofony Melodia.
I nawet te odpryski, te niewyraźne odgło-
sy z daleka, dawały świadectwo ile jest
w tej muzyce mocy, heroizmu, wrażliwo-
ści i miłości, zmysłowej również. Siła tego
zjawiska była wielka. Resztki „żelaznej
kurtyny” nie stanowiły poważnej prze-
szkody i przelatywały przez nią płyty, fo-
tografie, teksty. Mogliśmy się zanurzyć
w kolorowy, lepszy świat. Smutas PRL-u
sczezł smętnie – przelicytowany i unie-
ważniony. Jak w bajce. Andrzej Keyha
napisał na pamiątkę tamtego czasu tekst
„Sklep z cudami”, o kupowaniu tzw.
pocztówek dźwiękowych (płytek tłoczo-
nych na pocztówkach – 1 pocztówka =
1 utwór).

Deszcz niósł westchnienie poniedziałku
Powietrze smak czerstwego chleba.
Tu kupowałem bardzo dawno
Celuloidowy skrawek nieba…

Nieba. Niebo łączy świat w jedną całość
– jak tamta muzyka.

Pomyślicie: ”Panie Jacek, luźny strumień
świadomości…” No tak. Widocznie do
dziś jestem oszołomiony tym, co wtedy
przeżywałem. Z tego stanu zapatrzenia,
czy szczęśliwości, wytrącają mnie modne
pytania osób trzecich czy „Zdrój Jana”
cierpiał prześladowanie od komuny i czy

z takową walczył? W kategoriach polityki
– nie. Oglądanie się za tzw. komuną, czy-
li za nieprzyjaznym Smutem PRL-u, nie
zajmowało nas. Wydawało nam się, że
pośredni przez muzykę i kreację przykła-
damy się do konstruowania lepszej rze-
czywistości, w której nie będzie miejsca
dla demagogów, oszołomów i serwili-
stów; że jesteśmy ogniwkiem w akcji
przeciw ciemnocie poglądów i obycza-
jów. Że jesteśmy po dobrej stronie i tak
trzymać. Wokół nas znaleźli się ludzie dla
których tzw. komuna nie miała żadnej
oferty. Wierzyliśmy, że smutas obumrze,
jako historyczne i charakterologiczne wy-
naturzenie.
Idealizm? Lepszy taki, niż jego brak. A ci,
których idealizm drażni, niech się cieszą,
że dożyli czasów, kiedy idealizm zastąpi-
ła normalna chciwossz i pazernossz
(w języku już nie – literackim). Autocen-
zura wstrzymuje mnie przed kontynu-
owaniem.

***
Już pod koniec ogólniaka wiedziałem
„what I like”. I kiedy przez pół roku piło-
wałem na skrzypach w średniej „Hadit
miesiąc nad ługami” – bzdurny dziwolą-
żek, tyle że w najwyższych z możliwych
pozycji i najtrudniejszymi dwudźwiękami
w zakazanej bemolowej tonacji – wie-
działem, że nie zostanę skrzypkiem.
Zresztą imałem się już gitary. Na szczę-
ście nie klasycznej. Pociągała mnie sceno-
grafia. Zwłaszcza, że nie dowiedziałem
się wtedy jeszcze, że ”Teatr to Aktor”.
(Inne, Panie, czasy były).
A już najbardziej pociągała mnie ASP
w Krakowie. Byłem pewien, że właśnie
tam spotkam Mój Zespolik. Cud się stał
i zostałem przyjęty za pierwszym podej-
ściem (1965). Rozejrzałem się po pracow-
ni i zauważyłem mnóstwo ładnych dziew-
czynek. Acha! To nie o tym miałem… Był
tam również Rysiek Antoniszczak. Odzy-
wał się on i zachowywał ekstrawaganc-
ko. Przyjrzałem mu się bliżej i wkrótce by-
liśmy dogadani. Zaoferowałem utworki,
a on się przyłączył. Był rozkręcony literac-
ko, pisał różne śmieszne, inteligentne te-
xty, prozą i wierszem; rysował do nich
własnymi technikami obrazki, miał arse-
nał pomysłów do wykorzystania. Na 2-
gim roku zrobiliśmy kocioł z kotła do pra-
nia (nie z bidy, lecz z premedytacją) i za-

częliśmy próby utworków. Jego teksty,
moja muzyka. Wypatrywaliśmy wśród
studentów ASP osób skłonnych przyłą-
czyć się do nas. Spotkaliśmy takie Osoby,
a obecnie Persony. Np. Jurek Nowakow-
ski, Antek Porczak, Jacek Dembosz – byli
z nami od prapoczątków. Podkreślam: to
ASP dała mi szanse stworzenia tandemu
z Ryśkiem Antoniszczakiem. To ASP dała
nam szanse spotkania innych idealistów
do realizacji „Zdroju Jana”. Myślę, że
lgnący do muzyki plastycy mogą mieć cie-
kawsze podejście do muzyki niż muzycy,
bo posługiwanie się różnymi narzędziami
wzbogaca wyobraźnię i ośmiela skojarze-
nia bardziej niż „pilnowanie szewcze ko-
pyta”. (Vide Keith Richard, Charlie Watts,
Ron Wood w samych Stonach, a np. John
Lennon, a Klaus Voorman, itd.) Oczywiś-
cie wzięcie nowego narzędzia musi być
poparte trudem opanowania go. Amator-
stwo, nie amatorszczyzna.
Wkrótce znalazł się w naszym składzie
par excellence profesjonalny muzyk –
Piotr Walewski, pianista, organista (orga-
ny kościelne), gdyż był bratem Marysi
z ASP, którą próbowaliśmy wstawić za
bas. Z tym basem wyjaśniło się nieco
później, bo na bas wzięliśmy Pawła
Partykę z Fizyki, który oprócz wielkiej gi-
tary basowej miał smykałę do elektroniki.
I jeszcze Rafał Marchewczyk, którego
przedstawił nam Paweł. Też muzykalny
multiinstrumentalista, czasem wokalista,
kulturalny i koleżeński. Obecnie jest on
szefem chóru „Młoda Filharmonia”.
Kto zaprowadził Rycha i mnie do
Paderewianum, gdzie Jerzy Wójcik, oto-
czony prześlicznymi anglistkami właśnie
dawał recital dylanowski – nie pamiętam,
ale nigdy nie zapomnę tego widoku
i mojego wrażenia. Wkrótce Wójcik był
nasz. Jego muzykalność, ”multiinstrume-
nalność”, dobra angielszczyzna, obycie w
muzyce anglosaskiej, bluesowe zacięcie,
oraz niezłe ego – uzupełniły wszystkie
nasze braki. Ale czekaliśmy jeszcze na
specjalnego modela „za bębny”. Prowa-
dziliśmy dyskretny i uprzejmy „casting”
i różni kandydaci różnie nam się przed-
stawiali. Ten – „dzwoncy”, ów „dżeza-
wy”. Marek Wilczyński jako pierwszy za-
imponował nam. Przykładał głośno
i ostro, a oprócz tego poszukiwał sonory-
styki i rytmów, żeby nie były z półki, tyl-

Zdrój Jana – Kiedy będę żałował*
Jacek Ukleja
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ko nasze. Nie grał tego „co się gra”, lecz
kreował z nami utworek. Poza tym był
ciekawy świata i miał na jego temat wła-
sne obserwacje. „Oni tam tak grają, bo
takie mają życie, a my tak gramy, bo oni
tak grają” (Wilczyński).
O właśnie, coś o odgapianiu. Nienawidzę
tego. Odgapianie jest ostatnim zarzutem,
jaki powinienem do siebie adresować.
Graliśmy rockowo, a nawet nowocześnie
rockowo, ale z serca i intuicji. Słuchałem
innych zespołów dla przyjemności raczej
niż nauki. I jeśli modliłem się do Stonsów,
Led, czy Dylana, to ZA ich geniusz arty-
styczny, heroizm, czar sztuki, a nie
za wspomożenie braku pomysłów.
Mówię niby o sobie, ale moi Przyjaciele
też traktowali podczepianie się pod
Czyjeś Dzieła i Pomysły z należytym dy-
stansem. Zaryzykowaliśmy nasz styl, bez
względu na ryzyko. Nasz, czyli wygenero-
wany we wspólnocie.
Stworzyliśmy sobie Zespół. Termin rozu-
miem w całym jego majestacie i jeśli coś
w moim życiu zaprzeczało samotności

„solisty” – to był to jedynie „Zdrój Jana”.
Od kiedy ten Zespół bliskich sobie, jak je-
den, zaistniał, patrzyłem ze współczu-
ciem na biednych, samotnych „solistów”
i przestał mnie taki status pociągać.
Solista ma przewagę ekonomiczną (cała
kasa – jemu), ale grupa twórcza jest
triumfem ducha nad ubóstwem samot-
nych zmagań. To pozwoliliśmy sobie „od-
gapić” od The Beatles, od The Stones.
Nasza więź przetrwała do dzisiaj.
Osobny rozdzialik: „Ani widu , ani słychu,
co za zespół, Zbychu?”
A to dlaczego tyle wspomnień, a tak ma-
ło nagrań? A właśnie dlatego. Żeby moż-
na było bez żenady wspomnieć.
Po pierwszych próbach zapisu „Z.J.”
w ówczesnych państwowych mediach –
lepiej było tego nie kontynuować. Nasze
chropawe, agresywne granie Fachowcy
nagrali jako cienki kabarecik bez jaj.
Muzyczkę. Czy słychać, że Marek łamie
11 – tki na bębnach? Nie, słychać że kle-
pie ołówkiem po tekturowym pudełku.
Czy słychać, że idą iskry z gitar, a szafka

wybucha w kłębie dymu? Nie, najgłośniej
słychać pizzicato na skrzypcach, przy mi-
krofonie”, piosenkarza”. No, to do widze-
nia, powiedzielim, nie bez walki, darcia
szat, rwania włosów z głowy, podnosze-
nia głosu. Ale na nic to się zdało.
Woleliśmy więc zachować naszą muzykę
w pamięci, jako punkt odniesienia, niż mieć
ją zmaterializowaną w powyżej opisany
sposób. Nie mieć takiej płytki, jaką wów-
czas mogli nam Państwo Fachowcy sproku-
rować – to większy sukces, niż ją mieć.
Na otarcie łez zostało nam kilka amator-
skich nagranek, zrobionych przez naszych
przyjaciół na kasetowych magnetofonach
np. podczas Programów. Na nich, pod
szumem i charkotem, zakonserwował się
prawdziwy, agresywny łomot „Zdroju
Jana”.
„Once upon a time…” Trudno skończyć
to wspominanie. To tak, jakby wyjść z ki-
na do domu, kiedy film był piękny jak
„Yellow Submarine”. Pozdrawiam –
Niech moc będzie z Wami.
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Jacek Ukleja “Nożycoręki”, Piwnica Klubu “Pod Ręką” przy ul.Lea 27-29, z tyłu Piotr Walewski – prapoczątki
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There’ve been good times, there’ve been
bad times
I have my share of hard times too.

The Rolling Stones, około 1964

Kiedy biegniesz przed siebie nie podno-
sząc głowy,
płosząc spojrzeniem śpiesznym gzymsów
kolor mysi,
podnieś głowę i zobacz jak górą po niebie
Ulica twoja płynie dumna jak parostatek.

Zdrój Jana, około 1973

Zdrój o wielu źródłach
Ze „Zdrojem Jana” jest dziwna sprawa.
Właściwie mógłby trafić do wszystkich
beatowych i rockowych ksiąg rekordów
jako najsłynniejsza polska grupa, która
nigdy nie wydała nic oficjalnie na czar-
nym winylu i na CD. Przynajmniej w cza-
sach, gdy nośniki te były w masowej pro-
dukcji i obiegu. Dziwna i nieco magiczna
sprawa. Przypomina się film „Maverick”,
gdzie w finale James Garner mówi do

Mela Gibsona: „Wszystko rozumiem sy-
nu, ale skąd ta moja dama pik znalazła
się w twojej talii ?” Na co Gibson odpo-
wiada: „Magic, Dad, magic’’.
Kraków to ponoć miasto magiczne, a więc
skoncentrujmy się na kolorycie lokalnym
z dodatkiem tła tamtych czasów. Muzycz-
na grupa „Zdrój Jana” powstała z począt-
kiem lat siedemdziesiątych w klubie ASP
„Pod Ręką” przy ulicy obecie Juliusza Lea,
a wtedy Feliksa Dzierżyńskiego. W swojej
niedawno wydanej, czarującej podróży
sentymentalmej „Wzgórze błękitnych
nut” jazzman, bluesman i memuarysta
Antoni Krupa wspomina, że gdzieś przy
Dzierżyńskiego grano w latach 60-tych
Animalsów i Pretty Things. Ktokolwiek
otarł się o nazwiska Erica Burdona i Dicka
Taylora, a i o Feliksa Edmundowicza, do-
ceni specyficzny wdzięk tej magii.
Muzyczny zespół „Zdrój Jana” wziął nazwę
z działającego tamże kabaretu, którego
animatorem był nieżyjący już plastyk i re-
żyser Julian „Antonisz” Antoniszczak,

starszy brat współzałożyciela kolejnego
wcielenia ZJ, Ryszarda Antoniszczaka.
Z końcem lat sześćdziesiątych na krakow-
skiej ASP Ryszard Antoniszczak poznał
Jacka Ukleję. Krótko o obu. R.A. był pla-
stykiem, poetą i wynalazcą, wracającym
w imaginacji z Krakowa do swojego dzie-
cięcego Nowego Sącza, miasta floksów,
ale i parowych kolei. Ukleja, ascetyczny
okularnik z Gliwic, miał za sobą zadziwia-
jącą jak na swój wiek i nasz kraj prze-
szłość muzyczną. Jako „niepełnoletni”
dzięki big-beatowej wersji „Prząśniczki”
Stanisława Moniuszki trafił w 1962 r.do
Złotej Dziesiątki I Festiwalu Młodych Ta-
lentów w Szczecinie i łącząc sukces z na-
uką, podczas której opanował w liceal-
nych nadgodzinach grę na skrzypcach,
zjeździł pół Polski w gronie „starszych
muzyków młodzieżowych”, w tym Michaja
Burano, Karin Stanek, Czesława Wy-
drzyckiego (Niemena) i wielu, wielu in-
nych, dziś po jednej i po drugiej stronie
danej nam egzystencji. Ryszard kochał
Jeremiego Przyborę, Jacek Stonesów,
a nawet gorzej, bo i wywołanych powy-
żej Pretty Things. Ten pierwszy paradoks
doprowadził do założenia w sumie para-
doksalnej kapeli.
Muzyków nie mogło być dwóch. Nawet
Shadowsi mieli trzy gitary w linii, a o
Procol Harum lepiej nawet nie wspomi-
nać. Jerzy Wójcik (posiadacz czarnego pa-
sa w karate) został zwerbowany na gita-
rę prowadzącą z anglistyki UJ. Był i pozo-
stał trochę self-made manem i w pełni
autoperfekscjonistą. Również po latach w
często dalekich od muzyki konkurencjach.
To on wniósł do Zdroju Jana oprócz wie-
lu innych spraw specyficzną brytyjskość
i amerykańskość, jak w Tunelu Aerodyna-
micznym, o którym jeszcze będzie mowa.

Zdrój Jana – Za dawnych dobrych czasów
Andrzej Keyha
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O lewej: Jacek Ukleja, Rafał Marchewczyk i Jerzy Wójcik w piwnicy klubu ASP “Pod Ręką”
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“Zdrój Jana”, rockowy zespół muzyczny i kabaretowy grający w klubie ASP “Pod Ręką”. Powstał w 1966 r. Wprowadził na scenę
muzyczną muzykę psychodeliczną z różnorodnym instrumentarium. Działał przez 6 lat dokonując w tym czasie kilku nagrań radio-
wych. W grudniu 1970 r. zespół wystąpił w Sali Kongresowej w Warszawie.
Skład zespołu: gitara solo, vocal – Jerzy Wójcik (1946-1989), gitara rytm. fort. vl. voc. – Jacek Ukleja, gitara bas, voc. – Paweł
Partyka, fort.voc. – Rafał Marchewczyk, klawiset, organy – Piotr Walewski, inst.perk., tamb. voc. – Ryszard Antoniszczak i perku-
sja – Marek Wilczyński.
Skład poszerzał się w zależności od potrzeb. I tak, podczas widowisk psychodelicznych, rozbudowanych, udział brali także: Krystyna
Święcicka, Bogna Idziak, Piotr Łopalewski, Jerzy Nowakowski, Marian Knobloch i Zbigniew Gubernat.
Zespół stosował niekonwencjonalne efekty brzmieniowe i widowiskowe. Na zdjęciach pokazani są wykonawcy w białych kitlach,
które służyły do... potęgowania efektu stroboskopowego. Lampy stroboskopowe wykorzystane zostały wiele lat poźniej na dysko-
tekach. W archiwum muzycznym znajduje się osiem nagrań radiowych zespołu. W pozycji ósmej utwór pt. Kiedy będę żałował, któ-
ry przez kilka tygodni znajdował się na pierwszym miejscu listy przebojów programu III PR.



Doszły też dwa instrumenty klawiszowe,
a przy nich Piotr Walewski i Rafał Mar-
chewczyk. Piotr studiował w Wyższej
Szkole Muzycznej w Krakowie organy ko-
ścielne. Umiał grać na wszystkim, co ma
klawisze, a i na lutni. Z aparycji przypo-
minał młodego Chopina, z trybu życia
i biegłości kompozytorskiej mniej młode-
go Musorgskiego. Rafał Marchewczyk
studiował tamże fakultet co najmniej do-
równujący organom kościelnym: dyry-
genturę! Jacek Ukleja wspomina go jako
„kulturalnego i koleżeńskiego multiin-
strumentalistę. Osadzony w krakowskich
jazzowych tradycjach Rafał Marchewczyk
multiinstrumentalizm pokazał, gdy w dru-
gim programie Zdroju Jana potrzeba było
saksofonu w „Lokomotywie węglowo–
drzewnej”. Koleżeństwo, pisane po przez
duże „S”, w czasach próby, która miała
nadejść w innym niż muzyka wymiarze.
No i sekcja. Andrzej Paweł Partyka stu-
diował fizykę i jako przedstawiciel nauk
ścisłych wytwarzał i rekonstruował gitary,
wzmacniacze i inne elektryczne cuda
„Zdroju Jana”. Był długowłosy i ciemno-
włosy, nieco tajemniczy, miał korzenie

śląskie (choć dziś upiera się, że również ta-
tarskie) i jak przystało na późniejszą ojczy-
znę „naszygo bluesa”, grał na dudniącej
mrocznie gitarze basowej. Perkusista Ma-
rek Wilczyński po krótkim stażu na chemii
w Uniwersycie Jagiellońskim poświęcił
się muzykologii. Obdarzony potężną po-
sturą grał dwuznacznie. Łamał pałki,
krzesał iskry, a równocześnie propagował
Maxa Roacha i Buddy Richa. Ładnie
wspomina to Jacek Ukleja: „Przykładał
głośno i ostro, a oprócz tego poszukiwał
sonorystyki i rytmu, żeby nie były z półki,
tylko nasze. Poza tym był ciekawy świata
i miał na jego temat własne obserwacje”.
No właśnie, w jakim świecie się to działo?

Epoka w tle ...
Dziwnie przyjęło się uważać polski big-
beat lub rock za element konspiracji, jeśli
nie wręcz insurekcji przeciw smętnym
czasom, w których zaistniał. Czasy były
zaiste smętne (podobnie jak późniejsze),
ale nie przesadzajmy z tą rewoltą,
a zwłaszcza nie czerpmy przykładów
z Wiosen Barykad i Malcolmów X. Jeśli
niżej podpisanemu coś się kojarzy, to ra-

czej słowa poety i prześmiewcy Janusza
Szpotańskiego:O czym tu dumać ? Przed
wiekiem w Paryżu wieszcz nasz pod wpły-
wem psychicznego niżu uciekał myślą
w krainę dzieciństwa.Ty w tym dzieciń-
stwie same widzisz świństwa (...)
A młodość twoja ? Nie górna i chmurna,
Lecz przede wszystkim ponura i durna.
Jeszcze cię teraz chwytają wymioty,
Gdy ZMP-owskie wspominasz bełkoty.
(...) Ach prawda, można być Gęgaczem
jeszcze, lecz ja w tym gronie nie bardzo
się mieszczę.
Szpotański był o prawie dwadzieścia lat
starszy od Zdroju Jana i siłą rzeczy doznał
o wiele bardziej ponurych doświadczeń
biograficznych, ale coś w tym jest.
W czasach, o których mowa, nie każdy na
szczęście chciał awansować na towarzy-
sza Szmaciaka, ale i nie każdy miał deter-
minację zostania Gęgaczem. Można było
też grać swoje. Może nie lekkie i łatwe,
ale pouczające i przyjemne, więc, jak ma-
wiali Beatlesi: „Who could ask for more”.
Czasy były liche, ale muzyka „tam” dobra
jak chyba nigdy wcześniej i potem.
Późny beat, wczesny rock, pustynne kon-
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Od lewej: Paweł Partyka – gitara basowa, Jacek Ukleja – skrzypce, gitara i vocal, Rafał Marchewczyk – flet, Jerzy Wójcik gitara, Marek Wilczyński perkusja.
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certy i subtelne studia nagraniowe,
otwarte gitary i zamknięte harmonie,
akustyka i elektryka. Brakowało tylko
dziada z babą, a ci byli pewnie w drodze
– jak ładnie rzekł kiedyś Raymond
Chandler, opisując inne party, zresztą też
w Kalifornii.
W Polsce zapał łączył się z oporem mate-
riału, nie tylko zresztą w rocku. Płukane
w ługu struny gitar, szpanowne drewnia-
ne skrzynki na wzmacniacze z liternic-
twem á la Allman Brothers Band, żarów-
ki pięćsetki w obitym od wnętrza – zdo-
bytą pewnie na lewo, jak to w PRL, bla-
chą foliowaną – meblościanciankowym
pudle i wiele, wiele innych wynalazków
z tamtych czasów. Mało kto z zachodnich
gości rozumał, że całe to majsterklepstwo
wynika nie z twórczej inwencji, lecz
z przyziemnej konieczności. Ale wszystko
to było w sumie czymś lepszym niż robie-
nie psychodelicznej REVOLUTION pod
znakiem WODNIKA. Było dość racjonalną
tęsknotą za graniem porządnej muzyki
w przyzwoitych warunkach w normalnym
kraju. Gdy wracam to tamtych czasów za-
wsze przypomina mi się krajowa recepcja
„Powiększenia” Antonioniego, prezento-
wanego w kinach około 1970 r. Komen-
tarze widzów parających się fotografią
i muzykowaniem kulminowały się w dwóch
scenach. Pierwszej, w której rozpustny
David Hemmings tarza w barwnym mul-
tiwymiarowym papierze nastolatki; dru-
ga, gdy podczas koncertu The Yardbirds
w jakiejś udającej Marquee Club stodole
zdegustowany elektroakustyką Jeff Beck
rozwala swojego Gibsona lub inne pre-
cjozum – o kolumnę, a resztki gryfu i de-
chy ciska w widownię). Oj, słuchało się
komentarzy w mroku kinowych sal:
„Panie, tam tyle dobra się marnuje,
a u nas k.... nawet wystać się tego nie da,
choćby, i w łapę dać”. Ale dało się grać,
bo muzyka była w sumie nie tylko
w snach, ale i “Pod Ręką”.

...I w fundamentach chatynki
Klub “Pod Ręką” był w sumie ciasnym po-
mieszczeniem. Okna wychodzące na
chodnik ulicy przypominały będący chyba
nadal w lekturach wiersz „W piwnicznej
izbie” Marii Konopnickiej, a „chatynka”,
zaplecze dla muzyków za sceną, była
skrzyżowaniem ubikacji z filmów Barei
z klaustrofobiczną kosmiczną kapsułą Da-
vida Bowie. „Nie idzie wejść, nie idzie
wyjść, poradzi się ino stać i trwać” – jak
mawia się na Śląsku, a więc w stronach
też bliskich części „Zdroju Jana”. W Krako-

wie też pewnie mieli na to jakieś bardziej
wyrafinowane określenie, ale nie pomnę.
Ta lina, rozpięta między może nie „mitem
i rzeczywistością”, jak pisał T.S. Elliot, ale
romantycznością i wynalazczością, była
swoistą, nie tylko tekstową cechą zespo-
łu. W pierwszym programie ktoś przejęty
losem zwierząt futerkowych i zapotrzebo-
waniem na futrzane kołnierze i pelisy po-
stanawia stworzyć żywą hybrydę łączącą
cechy nutrii i żmiji, co kończy się gene-
tycznym kataklizmem, zbyt skomplikowa-
nym, by go tu cytować. W drugim pro-
gramie, ktoś inny kolportuje swoje wier-
sze, wrzucając je z mostku do rzeki. Na-
wet tak trywialny początek życiorysu, jak
wypasanie krowy przy kolejowym nasy-
pie owocuje fascynacją parowozami, ko-
leją i całym barwnym rzutowanym w przy-
szłość huraganem zdarzeń.
To samo w warstwie romantycznej doty-
czy muz płci prawdziwie pięknej. Dziew-
czyny Śpiewne, dziewczyny o asfalto-
wych oczach i małe madonny przecha-
dzają się po ulicach bezalkoholowych,
gdzie można dostać tylko kompot, a za-
uroczeni poeci-wynalazcy spotykają się
z nimi w jadłodajniach objazdowych, lub
na targach skoroszytów. W krainie tyleż
bliskiej, co sublimowanej, w której loko-
motywy węglowo-drzewne nie dymią na
loki floksów, a gdy nawet pijak przekleń-
stwo pośle, zawsze można podnieść

dumnie głowę i zobaczyć jakże często
przeoczane gzymsy nad ulicą płynącą jak
parostatek. Wiele tu o fabule, ale Zdrój
Jana był bardzo narracyjnym zespołem.
Jego dwa „programy”, a więc odpowied-
niki płyt długogrających, miały po anali-
zie treść klarowną, ale skomplikowaną
jeszcze bardziej niż „The Lamb Lies Down
On Broadway” Genesis – uchodzący za
pierwszą tzw „płytę konceptualną”. Co
by nie rzec, nagraną w kilka lat później.
I nie jest przypadkiem, że po zawieszeniu
kolektywnej działalności muzycznej tak
wielu członków Zdroju Jana podjęło
owocne poszukiwania na niwie filmu,
a więc chyba najbardziej narracyjnej dzi-
dziny sztuki.

Music Makes the Movies
Zdrój Jana stworzyli ludzie nie starzy, ale
o solidnej muzycznie podbudowie i o
ukształtowanych, choć otwartych prefe-
rencjach. Jest rzeczą karkołomną pisać
o zespole, którego nieco „bootlegowe”
nagrania istnieją w rozproszeniu, lub
goszczą sporadycznie i w kółko te same
na falach radiowych, bo gdzieś tam zo-
stały szczęśliwym trafem zinwentaryzo-
wane i nie poddane selekcji. Rock to był
już, czy jeszcze beat? A właściwie jaka to
różnica. Fachowi wędrowcy nawiedzają-
cy Klub “Pod Ręką” mawiali, że w Polsce
warto posłuchać trzech zespołów: Klanu

O lewej: Jerzy Wójcik, Rafał Marchewczyk, Jurek Nowakowski Genarator
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Fot. Jacek Dembosz



„ANNUNCJATA”

Gdy zobaczyłem Panią po raz pierwszy
W jadłodajni objazdowej,
To zapomniałem na czas wysiąść, zapomniałem na czas wysiąść,
Gdy odjeżdżała w dalszą drogę.
A gdy ujrzałem Panią drugi raz,
Na targach skoroszytów,
To przytłoczony naręczem Pani kras, przełknąłem
Mą oporną grdykę zachwytu.

I teraz nie jem, nie piszę i nie śpię.
A jeżeli, to budzę się wcześniej
I patrząc w sufit z dość pokaźną szramą
Cieszę się, że jutro znowu ujrzę Panią.

A gdy zobaczę Panią jutro znów,
Nie bacząc na znaczny dojazd,
Znów się za Panią ciągać pocznę, znowu za Panią ciągać pocznę,
Bo taka to już widać sromota moja…

„KIEDY BĘDĘ ŻAŁOWAŁ”

Kiedy będę żałował, że nie jesteś nieprawdą,
To nie będę żałował słów rzucanych ze wzgardą.

A twego włosa ze śródgłowia, dla pamięci zasuszonego,
Usunę bez żalu w słowach, z mego zielniczka przybocznego.

Bowiem wiedz, że zgasł już dla mnie oczu twoich fluid śmigły
I że teraz, nawet w wannie, ja nie wspomnę ciebie nigdy.

I na próżno po kąpieli śród pościeli bym się krzątał.
Nie odnajdę na tle bieli nici, którą los nas plątał.

Więc patrząc w sufit co w górze ponade mną skamieniał,
Szeptem wzruszam go nagle ciszą twego imienia.

I na próżno stekiem zmyślnym chciałbym pokryć twoją postać,
Kiedy w duszy się utarła, by na zawsze chyba zostać.

„PIEŚŃ TELEFONICZNA”

Chociaż zmełły me skronie na proszek mój mózg,
Nie pojąłem dlaczego, ale proszę cię – wróć!
Próżno bym oczną gałkę mechanicznie podrażniał,
Nie pojawisz się raptem w kształtny fosfen wyraźna.
Już nie zjawisz się zwidą w ramach drzemki ukojnej, więc
Chyba doprowadzę do gotowości bojowej swój pitny bidon
I gdzieś pójdę na wojnę.
Daj zrozumieć że czekasz, że nie wszystko stracone,
Czemu jednak zalegasz ciszą wciąż w telefonie?
Nie dopinaj milczenia swego wzgardy supełkiem!
Nie odwieszaj sumienia na przeszłości widełki!

„BIOPRĄDY”

Bioprądów gwizd u stóp twych zgasł, pląs pulsu płuc pęknięty
płask,
Twój sardoniczny śmiech wciąż w uszach mam.
Odejdę w noc, nie powiem pa, goryczy krawat będę ssać
I rozpatrywać dlacz i za co, w twarz mi wybuchłaś zdrady racą.

Jakiż to czerw tę naszą przędzę przedarł palcem?
Tę naszą przędzę, której świadkiem bywał Księżyc?
Palcem złowieszczym, wskazującym zbędną farsę
Na próżno snutą na krosienkach naszych piędzi.

I znów zostałem bezpański jak foxterier,
Niedodeptany na wzwyż, na wzdłuż i wszerz.

Dziś gdy się golę w akustycznej mej łazience
Tak sobie oto bisuję całą pieśń.

Bioprądów gwizd u stóp twych zgasł…

„ULICA BEZALKOHOLOWA”

Ulica Bezalkoholowa, ulica Bezalkoholowa, więc możesz tylko dostać kompot.
Zobacz, Księżyc w kaftanie lisim, jak w czapie bezpieczeństwa,
A nad ulicą wisi noc, od milczenia gęstsza.
Gdzieś w perspektywie trotuaru zastukał pusto ktoś obcasem,
A ty obiecaj mi, że czasem wpadniesz na kompot z rabarbaru.
Ulica Bezalkoholowa, ulica Bezalkoholowa, więc możesz tylko dostać kompot.
Zobacz na opad się zanosi i będzie siąpić aż do rana,
Po drodze spotkasz chuligana, albo gacek ci się wplącze w włosy.
Więc lepiej wróćmy do mieszkania, sam widzisz, nie masz po co iść.
Przeczekasz u mnie do świtania, będziemy razem kompot pić.

Teksty Ryszarda Antoniszczaka do utworów z „Pierwszego programu estradowego”
„Zdroju Jana”, z lat 1968 -1970.

Autor – Ryszard Antoniszczak
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w Kongresówce, Skrzeków w Prusach
i “Zdroju Jana” w Austro-Węgrzech.
Byłem przy tym, więc proszę się nie dą-
sać. Byłem też przy tym, gdy zespół nie-
istniejący na rynku nagraniowym (cóż, ja-
ki kraj, taki rynek) i do posłuchania głów-
nie w klubie o pojemności górą, dwustu
widzów i słuchaczy wprowadził równo-
cześnie trzy tematy na prestiżową ogól-
nopolską radiową listę przebojów, a po-
werplay „Kiedy będę żałował” ulokował
się na jej szczycie na kilka tygodni.
„Magic, Dad, magic” – że raz jeszcze za-
cytujemy tekst z „Mavericka”.

Co więc grali? “Zdrój Jana” uprawiał z de-
terminacją „ostre granie. Używając termi-
nologii narciarskiej – zjazdowe i klasycz-
ne, kombinację alpejską i norweską. Aku-
styczne i elektryczne, bo czym w sumie
się one różnią, jeśli są traktowane po-
ważnie? „Zazdrość” do wiersza Lechonia
i „Sonet” Szekspira były równie „rocko-
we”, jak „Bioprądy”, „Nutrioniec”, lub
„Nowe Tango Centralne” Antoniszczaka,
Uklei i reszty grupy. Twórczość w pełni
autorska łączyła się w przedziwnym
Tunelu Areodynamicznym z Dylanem, ir-
landzką klasyką i londyńskim busker-
stwem Bonzo Dog Doo Dah Band, dziw-
nym trafem grupy też o korzeniach
z uczelni plastycznych. Ktoś był Chopi-
nem, ktoś inny jazzmanem, ktoś fizykiem-
hippiesem, ktoś Dylanem, a ktoś be-bo-
powym łamaczem pałek. Ktoś kochał
„Kwartet Czastuszkiewicza”, a ktoś inny
„Sitting On The Fence”. I wszystko to
brzmiało, stroiło i było własne. No i nade
wszystko było to rękodzieło. GRANIE mu-
zyki jest w sumie zajęciem mozolnym
i dość ciężkim. Tak jak bycie „artystą
sztuk pięknych”, więc niech mi skromny

“Zdrój Jana” wybaczy pod koniec cytat
z „Twórców” Paula Johnsona o Albrech-
cie Dürerze: „Ręce miał duże (...) i znisz-
czone pracą, ze śladami skaleczeń, na-
gniotkami, dawnymi bliznami i oparze-
niami (...) niedomyte, z paznokciami prze-
barwionymi od kwasu karbolowego – by-
ły to ręce człowieka, który ciężko nimi
pracował przez całe życie”*. A kto powie-
dział, że łatwiej na gitarze, klawiaturze,
perkusji, lub przy parowozie? Good ti-
mes, bad times, hard times – i to się liczy.

I co dalej?
Po latach niebytu i indywidualnych cieka-
wych karier “Zdrój Jana” chce się przypo-
mnieć w nowym, wzbogaconym o nową
twarz i struny składzie muzycznym. Ale to
już inna historia, która jak sądzę, znajdzie
nie raz inne kluby, i studia i opowiadaczy.

*przekł. Anna i Jacek Maziarscy, Warszawa 2008
Oo lewej: Piotr Walewski i Jacek Ukleja

Jerzy Wójcik, 1946 –1989, (“Zdrojowy” Jimmy Hendrix)

Jurek Nowakowski zasilał (pedałując) podczas koncertów generator prądu,
jeśli nawet tak nie było, udawał że to robi
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O płycie “Zdroju Jana” piszemy na str. 59.
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Do ojca nigdy nie mówiłam “tato”. Było oczywiste, że skoro ma-
ma mówi do niego “Julek”, to obie z siostrą też powinnyśmy go
nazywać po imieniu. Kiedy w szkole powiedziałam coś o Julku,
nauczycielka zwróciła mi uwagę, że tak nie można nazywać
własnego ojca, że gdyby to usłyszał, na pewno by się obraził.
Moje tłumaczenia niewiele pomogły, nauczycielka niby ze zro-
zumieniem pokiwała głową, ale czułam, że coś jest nie tak. To
był pierwszy sygnał, że jeszcze wiele wysiłku będę musiała wło-
żyć w przekonywanie różnych osób, że moja rodzina jest zupeł-
nie normalna...
Przed szkolnymi występami w strojach ludowych wychowaw-
czyni chciała mi poprawić wianek. – Dziecko drogie, co ty tu
masz w tych włosach!? Kto ci to zrobił? – wykrzyknęła przera-
żona, wyplątując mi z włosów spinacz biurowy. Znów musiałam
tłumaczyć, że przecież mama nie miała spinek, a jakoś trzeba
było ten wianek przypiąć, że Julek
próbował mi go przymocować gum-
ką recepturką wyciętą z dętki rowe-
rowej, ale na szczęście mama znala-
zła spinacze...
Nauczyłam się, że na pytanie “Gdzie
pracuje twój tata?”, nie należy od-
powiadać: “w kanciapie”, mimo że
Julek tak nazywał swój oddzielony
kotarą, zabudowany drewnianymi
regałami kąt do pracy. Najlepiej by-
ło mówić, że w Studio Filmów
Animowanych i przypadkiem nie do-
dawać, że kręci filmy bez kamery.
Wiedziałam też, że lepiej nie chwalić
się, że zamiast klockami lego – ba-
wię się “skręcajką” (tak Julek nazy-
wał zestawy “młodego konstrukto-
ra”, których elementy wykorzysty-
wał do budowy swoich wynalaz-
ków), a zamiast bajek słucham co wieczór upiornych opowieści
o szaleńcu Józiu Krwawejnóżce, ścigającym go detektywie
Ogórku i jego psie Kiełbasonie. (Józio Krwawanóżka zamordo-
wał psychiatrę doktora Poziomkę i podszywając się pod niego
znęcał się nad wariatami w domu wariatów. Kiedy na jego
trop wpadli detektyw Ogórek i pies Kiełbason, Krwawanóżka
zaczął spiskować z Hitlerem, który – jak się okazało – przeżył
wojnę i ukrywa się w swojej tajnej bazie w Smoczej Jamie,
gdzie pracuje nad tajną bronią, która ma zniszczyć świat). Za
to kiedy z siostrą chciałyśmy oglądać bajkę, Julek rozwijał
ekran (tzn. mapę polityczną świata z roku któregoś tam, na
której brzegach z niezadrukowanej strony namalował czarną
ramkę) i wyświetlał nam “plazmotwory”. Nazywał tak tech-
nikę, którą wykorzystał m. in. w filmie “Te wspaniałe bąbel-
ki w tych pulsujących limfocytach”: do projektora filmowego
lub zwykłego rzutnika do slajdów wkładał kawałek złożonej
na pół taśmy filmowej lub celuloidu i przy pomocy strzy-
kawki, pipety i oliwiarki wlewał między warstwy substancje
o różnych kolorach i właściwościach: tusze, farby, kleje, oli-

wę, wpuszczał bąble
powietrza, poruszał
warstwami taśmy. Na
ekranie działy się rze-
czy niezwykłe, wszyst-
ko oczywiście z odpo-
wiednimi dźwiękami
i komentarzami w ro-
dzaju: “teraz nadlatu-
je statek kosmiczny,
zbliża się do tajemniczej pla-
nety, ale nagle... bździum!!! – planeta wybucha...”.
Julek zachęcał nas do twórczych zabaw i kiedy dał nam rzutnik

“Ania”, same bawiłyśmy się w plazmotwory i próbowałyśmy go
naśladować rysując filmy na taśmie. Miał twórcze podejście do
wszystkiego. Jeżeli coś wydawało mu się niepraktyczne, źle

działające – sam to przerabiał, w za-
leżności od potrzeb i dostępnych ma-
teriałów. Wychowywał nas w przeko-
naniu, że jeżeli coś jest potrzebne, to
zawsze można to sobie skonstruować
lub przerobić z czegoś innego. W tym
czasie sklepy świeciły pustkami, trud-
no było dostać nawet podstawowe ar-
tykuły, ale nie pamiętam, żeby do-
skwierał mi brak czegokolwiek. Na
pewno wielu rzeczy nie było, ale nie
odczuwałam tego, bo uważałam za
normalną rzeczywistość, w której jed-
ne rzeczy udają inne. Dla dziecka, pod-
czas zabawy, całkowicie naturalne jest
zastępowanie jednych rzeczy innymi,
a że rzeczywistość była jakby przedłu-
żeniem zabawy... Były to czasy, kiedy

“z braku laku” jedne rzeczy zastępo-
wały inne, czasy opakwań zastęp-

czych, Słodowego, “złotych rączek”. Czasy, kiedy się nie kupo-
wało, lecz “załatwiało”, zdobywało. Julek radził sobie w tej
dziwnej rzeczywistości doskonale – ale w inny sposób niż całe
rzesze łowców papieru toaletowego i kombinatorów. Tak nie-

nawidził problemów z załatwianiem czegokolwiek, że wolał
sam wszystko konstruować, przerabiać, naprawiać lub w po-
mysłowy sposób zastępować czym innym. Samo “majster-
kowanie" i zastępowanie było z konieczności zjawiskiem
powszechnym. Ale Julek poszedł w tym jeszcze dalej – on

nie próbował jakoś sobie radzić w tej rzeczywistości, nie
próbował jej łatać ani sztukować. Stworzył własną – za-
stępczą do kwadratu, karykaturalną, ale spójną.

Nad moim łóżkiem wisiała lampka nocna zrobiona przez
niego z puszki po soku grejpfrutowym. Była to puszka po
zagranicznym soku, bo w tych czasach w Polsce nieła-
two było zdobyć grejpfruty, a o soku grejpfrutowym na-
wet nie śmiałam marzyć. Pochodziła z jakiejś paczki
z Niemiec, którą Julek z narażeniem życia, uciekając
przed zomowcami, wyniósł tylnym wyjściem ze Studia
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Julian Antoniszczak. Fot. Krzysztof Romanowski

Zeszyt Matuzalem:
“Poradnik”

Jak działa jamniczek
Sabina Antoniszczak
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Filmów Animowanych, zanim milicja zdążyła otoczyć budynek
i skonfiskować wszystkie paczki. Sok był już dawno zepsuty, ale
przynajmniej miałam lampkę.
Julek miał mnóstwo prostych, dizajnerskich pomysłów na zastą-
pienie rzeczy, których nie można było kupić – np. gumki recep-
turki wycinał z dętek rowerowych. Oprócz wielu innych zasto-
sowań – z tych gumek i kawałków filcu wyciętego w kształt po-
deszwy robił nam kapcie-klapki.
Myślę, że gdybym chciała lalkę Barbie, to albo próbowałabym
ją ulepić z gliny, albo Julek wytoczyłby mi ją na tokarce. Ale
Barbie nie była moim marzeniem – bardziej pochłaniało mnie
robienie lalek z dwóch warstw papieru, pomiędzy które, razem
z kolegą Samborem, wklejaliśmy wnętrzności, ulepione z nasą-
czonej różnokolorowymi farbami ligniny, po to żeby je później
wycinać podczas “operacji”. Nie wiem dokładnie skąd wziął się
ten pomysł, ale pamiętam, że w tym czasie Julek pracował nad
Kroniką “Noncamerową”, prezentującą nową, fantastyczną me-
todę, stosowaną w spółdzielniach inwalidów: z kilku niespraw-
nych inwalidów przy pomocy skomplikowanej operacji otrzy-
mujemy jednego sprawnego, pełnowartościowego pracowni-
ka... Pamiętam też, że kiedy zobaczył, jakie mamy rozwijające
zajęcie, dał nam do zabawy prawdziwe szczypce chirurgiczne.
Kiedy czytam scenariusz Julka do nie zrealizowanego filmu “Na
tropie entropii”, rozpoznaję w nim nie tylko świat z jego filmów,
ale też świat, w którym żyłam jako dziecko. Świat, tworzony
przez Julka z jakichś dziwacznych, absurdalnych fragmentów
rzeczywistości PRL-u i jego szalonych pomysłów. Świat karyka-
turalny, ale jak najbardziej prawdziwy. W scenariuszu aż roi się
od szalonych naukowców, nawiedzonych wynalazców, wszel-
kiej maści pomysłów artystyczno-naukowych.
Magister Korzonek magnesuje szczypiorek (żeby szybciej rósł),
w pewnym archiwum znajduje się autentyczne nagranie głosu
Mieszka I, przypadkiem utrwalone przez garncarza pracującego
na kole garncarskim: “Ponieważ Mieszko I krzyczał głosem bar-
dzo podniesionym (...) to ręka garncarza żłobiąca w tym czasie
spiralny rowek (wzór łużycko-warmiński) w miękkiej glinie drga-
ła w rytm głosu Mieszka I (...) jak membrana mikrofonu. (...)
A myśmy wzięli ten wykopany z ziemi talerz, położyli na adap-
terze i odtworzyli”. “Kompozytor Tetrachord Szaleniec daje reci-
tal muzyki awangardowej na skrzypce i cyrkularkę”, “Prof.
Hipawka przebrany za Indianina (za pióropuszem ukryta «ka-
mera głowowa») kręci film u kolegi naukowca (tajny)” itp.
Jednak świat ten istniał nie tylko w jego filmach – był to auten-
tyczny świat, w którym żyła cała nasza rodzina. Przypominam
sobie modę na druciane “piramidki”. Stały się popularne za
sprawą teorii głoszącej, że piramidy, nawet miniaturowe mają
niezwykłe własności. Badania “amerykańskich naukowców”,
a może jakiegoś polskiego szalonego wynalazcy, dowiodły

“z całą pewnością”, że jedzenie przechowywane pod czymś, co
ma kształt piramidy, nie tylko nie psuje się, ale też staje się
smaczniejsze i bogatsze w składniki odżywcze, a także że np.
żyletki zostawione na noc pod piramidą same się ostrzą. W skle-
pach pojawiły się piramidki z miedzianego drutu. Julek natych-
miast kupił sobie taką piramidę, ale zamiast ostrzyć nią żyletki,
siadając do pracy zawiesił ją sobie nad głową, twierdząc, że
skoro ten kształt ma takie niezwykłe działanie, to może będzie
też korzystnie wpływać na mózg podczas pracy twórczej.
Jednak z piramidą nad głową pracowało się bardzo niewygod-
nie i Julek opracował własną, wygodniejszą i bliższą naszej kul-
turze metodę: w sklepie Cepelii kupił drewnianą miskę, lutow-

nicą wypalił na niej napis: “Tonizujący ekranizator mózgowy”
i założył ją sobie na głowę.

Autorka w ekranizatorze mózgowym

Garncarz i Indianin. Rysunki do scenariusza literackiego niezrealizowanego
filmu pełnometrażowego Na tropie Entropii
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Pamiętam wakacje nad morzem, na które
pojechaliśmy maluchem z przyczepą.
Oprócz wymarzonej przyczepy, Julek kupił
też inny cud techniki: miniaturowy przeno-
śny telewizorek, który podłączało się do
akumulatora samochodu. Ponieważ aku-
mulator bardzo szybko się rozładowywał,
Julek wymyślił inne rozwiązanie. Mieliśmy
ze sobą rower (typu składak, oczywiście).
Julek zamocował go na czymś w taki spo-
sób, że koła kręciły się w powietrzu,
a prądnicę połączył kablami z telewizorem.
Kiedy dorośli chcieli wieczorem oglądać
wiadomości, dziecko, które było tego dnia
najbardziej niegrzeczne, za karę musiało
wsiąść na rower i pedałować. Była to oczy-
wiście pedagogiczna katastrofa, bo dzieci
prześcigały się w niegrzecznym zachowa-
niu, byle móc trochę popedałować i być
przez chwilę ważną częścią tej dziwnej
konstrukcji. Wszystko to działo się na cam-
pingu i przed telewizorem zbierał się tłum
– nie wiem czy bardziej przyciągał go
dziennik, czy ten dziwny happening.
Chodząc po złomowisku z powieszonym
na szyi kawałkiem tramwajowej zwrotnicy
(a może to była jakaś część drutów tram-
wajowych) trochę się śmiałam, a trochę
zastanawiałam, czy aby na pewno tak wy-
gląda normalna rodzina. Julek kupował na
złomie części do swoich wynalazków.
Pamiętam wielką górę żelastwa, na której
znalazł ten dziwny przedmiot. Powiedział,
że to jakaś część do tramwaju, bardzo cen-
na, bo pokryta srebrem, czy platyną, więc
można jej używać jako biżuterii. Przymo-
cował do niej sznurek i powiesił mi ją na
szyi.
Julek konstruował różne maszyny i urzą-
dzenia – nie tylko wynalazki własnego po-
mysłu, ale też własne wersje znanych
urządzeń, jak radia, projektory filmowe,
lub... samochody. Jeszcze na studiach zbu-
dował samochód z dwóch rowerów i jeź-
dził nim na zajęcia na ASP, wzbudzając
sensację. Większość wynalazków służyła
do robienia filmów techniką Non Camera,
ale czasem przy okazji wymyślał inne urzą-

dzenia, lub rozwijając pomysły na maszyny filmowe, dochodził
do wynalazków o innych zastosowaniach. Nie on pierwszy
wpadł na pomysł robienia filmów bez użycia kamery, bo takie
próby pojawiały się już wcześniej (MacLaren), jednak nikt nie
rozwinął tej techniki aż do tego stopnia. Zrobił, dwadzieścia pa-
rę filmów rysowanych bezpośrednio na taśmie filmowej.
Najprostszym z urządzeń, których do tego używał, było zwykłe
kartonowe pudełko z zamontowanymi dwiema rolkami do prze-
wijania kawałka taśmy, coś w rodzaju przenośnej podkładki do
rysowania kolejnych klatek filmu. Przypominam sobie Julka
w upalny dzień w Dębkach, jak zamiast pływać w morzu, siedzi
ciepło ubrany na plaży i klatka po klatce rysuje flamastrem na

taśmie filmowej, zamocowanej w tym “tury-
stycznym animografie”, jeden z tematów do
Kroniki Noncamerowej, wyjaśnienie przyczyn
kryzysu w Polsce: to niemiecka łódź podwod-
na U-27 z czasów II wojny światowej, której
załoga nie poddała się, topi nasze statki z do-
stawami żywności.
Jednak rzadko rysował filmy pisakami – więk-
szość filmów powstawała opracowaną przez
niego techniką “wydrapywaną”: na przeźro-
czystej taśmie filmowej 35 mm przy pomocy
różnych skonstruowanych przez siebie urzą-
dzeń wydrapywał rysunki. Poczym smarował
taśmę... bezbarwną pastą do butów. Pastę ła-
two było zetrzeć z niezarysowanych rejonów,
pozostawała tylko w rowkach wydrapanych
igłą. Następnie, w tak przygotowany podkład
wcierało się czarny pigment, za który służyła
zwykła sadza (samodzielnie przez niego wy-
produkowana nad świeczką). W końcu taśma
trafiała do “Pracowni Koloru” – czyli do mojej
mamy, która na podświetlanym stole, pod
szkłem powiększającym kolorowała pędzel-
kiem i tuszem kolejne klatki filmu. Aby ułatwić
sobie opracowywanie miniaturowych rysun-
ków, Julek konstruował różnego rodzaju ma-
szyny, wykorzystujące zasadę pantografu.
Rysował poszczególne klatki w nieco większej
skali, a ramię pantografu, z zamocowaną na
drugim końcu igłą, ryło ten sam rysunek po-
mniejszony do 1 klatki na taśmie 35 mm.
Najprostsze tego typu urządzenia wydrapywa-
ły pojedyncze klatki, a bardziej rozbudowane – nawet po 24,
czyli jedną sekundę filmu. Jeden z jego wynalazków (antoniszo-
graf fazujący) służył do rysowania płynnych przejść z jednej fa-
zy ruchu w drugą – podczas gdy Julek rysował skrajne klatki,
maszyna sama uzupełniała fazy pomiędzy nimi. Domowej robo-

Machina do przwijania taśmy filmowej



ty mechanizm wykonywał pracę, do której teraz potrzebne są
dobre programy do animacji lub ekipy animatorów. Pomysł ten
rozwinął później, planując też inne zastosowania: skonstruował
urządzenie, na którym chciał prowadzić “usługi portretowe” dla
par, ciekawych jak będzie wyglądać ich dziecko – przyszli rodzi-
ce mieli mu przynosić swoje zdjęcia, które on obrysowywałby
na swojej maszynie, w której w magiczny sposób (mechanizm
był ukryty) powstawałoby 12 rysunków: 12 możliwych warian-
tów wyglądu przyszłego dziecka. Było to jakby 12-etapowe
przekształcenie twarzy jednego rodzica w twarz drugiego.
Eksperymentował także z dźwiękiem, równie ważnym w jego
filmach jak obraz. Sam komponował muzykę – w niektórych fil-
mach rozpoznaję jego grę na pianinie i charakterystyczny “beat
kapciowy”, w niektórych gra ją orkiestra, którą sam prowadził,
a na festiwalu w Oberhausen urządził pokaz jak w niemym ki-
nie, grając na żywo jako taper do swojego filmu. W paru fil-
mach również muzyka jest Non-Camerowa – wydrapywana
bezpośrednio na ścieżce dźwiękowej filmu – do tego też kon-
struował maszyny.
Innym wynalazkiem – nie filmowym, lecz bardzo pomysłowym
– był chropograf – maszyna służąca do robienia “zdjęć” dla nie-
widomych. Urządzenie kopiowało dowolne zdjęcie, rysunek czy
obraz i odtwarzało na kawałkach celuloidu w postaci obrazów
możliwych do odczytywania palcami. Przez celuloid przejeżdża-
ły igły, “tłumacząc” ciemniejsze i jaśniejsze miejsca obrazu na
głębsze – a przez to bardziej szorstkie lub płytsze (czyli gładsze)
rowki. Niewidomi, którym prezentowano chropografie, bez tru-
du rozpoznawali przedstawione na nich obrazy i pomysł bardzo
im się podobał. Mimo tak obiecujących te-
stów i mimo, że ten niesamowity wynala-
zek spotkał się z pewnym zainteresowa-
niem, nie zaczęto go produkować, skoń-
czyło się na kilku artykułach w gazetach.
Najbardziej nowatorski w tym pomyśle
był zupełnie inny niż zazwyczaj sposób

“kodowania” obrazu – nie za pomocą wy-
pukłości, ale szorstkości, chropowatości –
stąd też nazwa.
Jako dziecko niewiele z tego rozumiałam,
ale fascynowały mnie przede wszystkim
te wynalazki, którymi mogłam się bawić.
Jednym z moich ulubionych był “pisak ni-
ciowy” – strzykawka wypełniona klejem,
z zamontowaną na końcu szpulką nici,
której koniec wychodził przez igłę.

“Rysowało się” punktowo dociskając pi-
sak do papieru. Nasiąknięta klejem nić
przylepiała się do podłoża i odwijała stop-
niowo ze szpulki. Była też nieco łatwiejsza w obsłudze wersja
bez kleju – do pisania na taśmie klejącej i bez igły – do grub-
szych nici. To proste urządzenie, wyglądające na artystyczny
wygłup, miało konkretne zastosowanie: służyło do robienia pie-
czątek. Zamiast godzinami rzeźbić dłutem w ziemniaku, mo-
głam robić rysunki nicią i później je odbijać! Świat stworzony
przez Julka, świat, w którym żyłam jako dziecko, składał się nie
tylko z filmów i muzyki. Tym światem były wszystkie tworzone
przez Julka przedmioty, wynalazki i udoskonalenia. Nie tylko te

“artystyczne”, ale także – niecodziennie wyglądające – przed-
mioty codziennego użytku. Czy była to maszyna do robienia fil-
mów, radyjko, ramka na obrazek, czy pudełko na śrubki – było

widać, że Julek to zrobił. Wszystko w jakby zabawnie-naiwno-do-
sadnym stylu. Przeskalowane, toporne, a jednocześnie działają-
ce, funkcjonalne i uporządkowane z żelazną konsekwencją.
Irracjonalne pomysły racjonalnie zrealizowane. Filozoficzne roz-
ważania, pomysły na skomplikowane urządzenia – napisane
dziecinnymi kulfonami w szkolnym zeszycie w linie. Dramatycz-

ne przemyślenia, przepełnione obsesją upływa-
jącego czasu – zapisane w postaci ko-
micznych metafor, dowcipów rysunko-
wych... Mnóstwo drobiazgów, śrubek,
narzędzi i maszyn o niejasnym przezna-
czeniu, upchniętych na tak małej prze-
strzeni, że w pierwszej chwili sprawiały
wrażenie chaosu. Rzeczy wiszące na set-
kach gwoździ powbijanych w drewniane
regały, mnóstwo pudełek i pojemników

– ale każdy z gwoździ miał swoje prze-
znaczenie, w podpisanych pojemnikach
posegregowane śrubki, papiery, elementy

maszyn. Niewiel-ka przestrzeń
wirtualnie rozrastała się do roz-
miarów wielkiego studia filmowe-
go dzięki wiszącym wszędzie kar-
teczkom z podpisami, dzielącym ją
na salę projekcyjną, pracownie gra-
ficzną, mechaniczną, koloru, wy-
dział dźwięku, “pracownię gastro-
nomiczną życia” (kuchnia) itp.

To podpisywanie miało również cele marketingowe. Bo Julek,
mimo że otaczała go rzeczywistość, która nie rządziła się zasa-
dami wolnego rynku, w której reklama wydawała się
abstrakcją – zawsze starał się dbać o swoją pro-
mocję. W przedpokoju swojej niewielkiej pracow-
ni, zaaranżował przestrzeń z kanapą, projekto-
rem i ekranem na pokazy filmów dla gości.
Do tej “sali projekcyjnej” docierało się przez
długi, wąski korytarz, mijając wystawę na-
gród z różnych festiwali filmowych i ściany
obwieszone jego obrazami.
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Antoniszograf fazujący (Fortepian Antonisza) – maszyna służąca do wy-
drapywania 24 klatek na taśmie filmowej. Fot. Michał Korta

Antonisz z Chropografem
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Wszystkie tworzone przez niego dziwaczne przedmioty, choć
sprawiały wrażenie artystycznych obiektów, instalacji, miały
konkretne zastosowanie. “Chropawa” estetyka filmów nie była
jakąś stylizacją, wynikała z użycia takiej, a nie innej techniki. Co
nie znaczy, że powstawała przypadkiem, mimochodem – taki
był styl Julka, jakaś “chropowatość” była we wszystkim co two-
rzył: w maszynach, obrazach, filmach. Nie tylko w sferze wizu-
alnej, ale także w muzyce (w niektórych filmach rozpoznaję
chrapliwy dźwięk naszego rozstrojonego pianina) i komenta-
rzach do filmów.
Oczywiście, jako dziecko, nie wszystko mogłam zrozumieć ani
docenić. Filmy podobały mi się i śmieszyły mnie, ale np. nie ro-
zumiałam, dlaczego komentarz czyta dozorczyni ze Studia, ani
dlaczego Julek nie daje jej czasu na nauczenie się tekstu i zo-
stawia potknięcia, zagraniczne słowa czytane z błędami, z “pol-
ską” wymową.
Doceniałam pomysły Julka, ale nie dziwną, chropawą estetykę,
która przy tym powstawała. Dla małego dziecka za mało odróż-
niała się od przypadkowej, ”zastępczej” estetyki PRL-u.
Fakt, że radził sobie w tej rzeczywistości, nie znaczy że ją ak-
ceptował, uważał za normalną. Miał niezwykłe wyczucie nor-
malności, jakąś głęboko zapisaną wiedzę jak powinno wyglą-
dać normalne życie. Wykrywał absurdy wokół siebie i gdyby żył
teraz, na pewno nie zabrakłoby mu tematów. Ale być może, za-
miast tracić część energii na konstruowanie brakujących rzeczy
i na sprytne poszerzanie przestrzeni do pracy, zrealizowałby
jeszcze więcej swoich niezwykłych pomysłów.

Kadr z filmu Antonisza W szponach seksu. Teresa Hrynkiewicz i Kazek
Miecznikowski (z kabaretu Zdrój Jana). Nagroda na Międzynarodowym

Festiwalu Filmowym ”Tours” 1969

W Studio Filmów Animowanych. Od prawej: Ryszard Czekała, Jerzy Kucia,
Krzysztof Raynoch, Julian Antonisz oraz tow. Edek Byszewski (z KW PZPR).

Obraz Machina

Plakat Festiwalu Filmowego w Oberhausen
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Narciarz, obraz olejny (wisiał w sypialni rodziców)
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Julian Antoniszczak (1941-1987)
znany jako Julian Józef Antonisz

Wielokrotnie nagradzany na polskich
i międzynarodowych festiwalach filmo-
wych twórca filmów animowanych i eks-
perymentalnych, jeden z założycieli kra-
kowskiego Studia Filmów Animowanych,
wynalazca i kompozytor. Współzałożyciel
kabaretu ASP ”Zdrój Jana”.
Zrealizował 36 filmów, z których więk-
szość była rysowana bezpośrednio na ta-
śmie filmowej.
W 1977 roku ogłosił manifest artystyczny
Non Camera, w którym sformułował swo-
ją wizję filmu, tworzonego bezpośrednio

na taśmie filmowej, bez użycia kamery.
Ukończył średnią szkołę muzyczną oraz
studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki
krakowskiej ASP. Wcześniej przez 2 lata
studiował fizykę na UJ. Wykształcenie
w tak różnych kierunkach ułatwiło mu
tworzenie kina prawdziwie autorskiego:
filmy według własnych pomysłów samo-
dzielnie reżyserwał i animował, kompo-
nował do nich muzykę, opracowywał
dźwięk, używając przy tym wszystkim
konstruowanych przez siebie urządzeń.
Opracował wiele własnych technik bezpo-
średniego oddziaływania na taśmę filmo-
wą, eksperymentując nawet z rysowaniem
dźwięku na ścieżce dźwiękowej filmu.
Filmy Antonisza są nieodłączną częścią
większości reprezentatywnych pokazów
polskiej animacji, jego humor jest nadal
zrozumiały i znajduje wielu wielbicieli,
jednak jego twórczość wciąż czeka na
opracowanie umożliwiające dotarcie do
szerszej grupy odbiorców.

Ważniejsze nagrody:
– Nagroda na Międzynarodowym Festi-
walu Filmowym Tours 1969 za ”W szpo-
nach seksu”,
– I Nagroda ”Złote Koziołki” w grupie fil-
mów animowanych na II Ogólnopolskim

Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży -
Poznań 1971 za “Jak nauka wyszła z lasu”,
– Nagroda główna ”Brązowy Lajkonik”
na 12. Ogólnopolskim Festiwalu Filmów
Krótkometrażowych – Kraków 1972 za

”Jak działa jamniczek”,
– Grand Prix ”Złoty Lajkonik” na XX OFFK
i Brązowy Smok na XVII MFFK – Kraków
1980 za ”Ostry film zaangażowany” –
non camera,
– Nagroda główna ”Brązowy Lajkonik”
na XXII OFFK – Kraków 1982 za Polską
Kronikę Non-Camerową Nr 1,
– Nagroda Główna oraz Nagroda jury FI-
PRESCI na XXX festiwalu filmów krótko-
metrażowych – Oberhausen 1984 za

”Polską Kronikę Non-Camerową Nr 6”,
– Wyróżnienie specjalne jury FICC w ze-
stawie retrospektywnym SFA na XXX fe-
stiwalu filmów krótkometrażowych –
Oberhausen 1984 za ”Fobię", ”Kilka prak-
tycznych sposobów na przedłużenie so-
bie życia” oraz za ”Dziadowski blues -
non camera, czyli nogami do przodu”,
– Nagroda jury FICC na XXXII festiwalu
filmów krótkometrażowych – Oberhausen
1986 za ”Światło w tunelu”,– Nagrody
Ministra Kultury i Sztuki – Szefa Kinema-
tografii.

Strony z książeczki „oświatowej” pt. Jak to się dzieje pyta Agnisia, że na
ekranie widzimy misia (praca dyplomowa na ASP, wydana przez

Wydawnictwo Literackie)

Tekst prezentowany wcześniej w magazynie “2 + 3D” .
Redakcja “Wiadomości ASP” dziękuje magazynowi “2 + 3D” i pani Sabinie
Antoniszczak za udostępnione materiały i fotografie.

Antonisz w Lubniu Tata Hemingway



Od Sokratesa do Arki Noego
Józef Marek

Tadeusz Kutermak – stulecie urodzin (11.06.1909 – 02.09.1990)
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Okazję do uczczenia osoby, jej ważnej
działalności lub jakiegoś ważnego zda-
rzenia, są rocznice i jubileusze. Wzmac-
niają naszą pamięć o kimś lub o czymś,
znacząc pewnymi datami na kartkach ka-
lendarza ubiegający czas. Chcę ten czas
trochę cofnąć, a może nawet zatrzymać
dla jednego z wybitnych malarzy, profe-
sora ASP w Krakowie – Tadeusza Kuterma-
ka ur. 11 czerwca 1909 roku w Krakowie.
Właśnie minie setna rocznica Jego uro-
dzin. Poznałem go już jako malarza „peł-
nej krwi”, przedtem jednak zainteresowa-
ły mnie Jego obrazy. Spotykałem je na
wystawach – przeważnie na „salonach”
w Pałacu Sztuki, w aurze ścierających się
rozmaitych języków wypowiedzi, twór-
czych osobowości, wreszcie – warsztatów
malarskiej sztuki krakowskiego środowi-
ska artystycznego.
Co przyciągało mnie do obrazów
Tadeusza Kutermaka? Czym różniły się od
innych obrazów? Wpierw – odrębna od
innych gama kolorystyczna. Potem – pro-
sta logika komponowania stref koloru,
powierzchni płótna i organizacja prze-
strzeni obrazu (najczęściej krajobrazu).
I jeszcze: bardzo energicznie i jasno okre-
ślone konfiguracje ujawnionych przed-
miotów – najczęściej spontanicznym i ży-
wym gestem pędzla ciemnego albo pra-
wie „białego” konturu i oczywiście koloru.
Cała strona artykułu w “Tygodniku
Literackim” z 20.03.1949, przedstawia
serię (niestety czarno-białych) reprodukcji
obrazów ówczesnych asów krakowskie-
go malarstwa – profesorów ASP. Kolejno:
Eibischa, Pronaszki, Fedkowicza, Radnic-

kiego, Marczyńskiego, Rudzkiej-Cybis
oraz – reprodukcję obrazu „Karuzela”
pędzla Tadeusza Kutermaka.
Rok później (01.05.1950) autor „Karuze-
li” zostaje przyjęty do grona pracowni-
ków krakowskiej Akademii i włącza się
w proces dydaktyczny w pracowni prof.
Rzepińskiego.
Był uczniem prof. Jarockiego. W mirażu
różnych ówczesnych tendencji w sztuce
szuka własnej drogi. Towarzyszy mu pa-
sja malowania ale i świadomość, że to
nie wystarcza. Chce wyrazić to, co w jego
osobistym i malarskim doświadczeniu
oka najbardziej charakterystyczne. Prag-
nie, aby drogi emocji i logiki spotkały się
na płótnie obrazu. A więc rodzaj zdyscy-
plinowania. Równowaga klasyczna, logi-
ka geometrii i kubizmu, wrażliwość na
wybrany z otoczenia temat – i kolor, kie-
rują jego energię dla wypracowania wła-
snego, oryginalnego malarskiego warsz-
tatu. Filozofia realizmu socjalistycznego
z wyjątkiem powrotu do źródeł natury –
była na uboczu. Wyzwaniem dla naszego
artysty pozostała rzeczywistość otoczenia,
własna jej interpretacja i – obraz.
Na stronie 71 wydawnictwa „175 lat na-
uczania malarstwa, rzeźby i grafiki w kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych” jest
umieszczona pamiątkowa fotka z pleneru
w Żywcu z roku 1965. Na pierwszym pla-
nie – obraz Tadeusza Kutermaka i autor
obrazu w otoczeniu znanych malarzy –
pedagogów Akademii: H. Wójcika, A.
Siweckiego, A. Rzepki, J. Jańczaka i J.
Świderskiego. Można sobie wyobrazić,
jakie niezwykłe dyskusje toczyły się w ta-
kiej grupie artystów, gdy rośnie napięcie
psychiczne w starciu o estetyczne idee
oraz ich wartość w łonie Wielkiej Sztuki.
Przecież każdy artysta marzy o tej – pra-
wie nieosiągalnej Bogini.
Szkoda, że wtedy nie było mnie wśród
tych malarzy, bo w plenerze malowałem
już od lat. Kilku z nich stało się moimi bli-
skimi kolegami i nieraz prowadziliśmy
niekończące się rozmowy albo w klubie
„plastyków”, albo w pracowniach.
Bliżej – Tadeusza Kutermaka poznałem
dopiero w 1971 roku jako kierownika
Katedry Rysunku Malarstwa i Rzeźby na
Wydziale Architektury Wnętrz, który urzę-
dowo przyjmował mnie jako nowego
pracownika do prowadzenia II pracowni

rzeźby na tym Wydziale (katedrę prowa-
dził od 1965 roku). Podczas spotkań np.
na naradach Katedry, Radach Wydziału,
i przy końcach semestrów, w czasie prze-
glądów prac studentów, kierownik kate-
dry w osobie doc. Tadeusza Kutermaka
ujawniał najlepsze zalety jako organiza-
tor, pedagog i rozmówca. Zalety i wady
w realizacji programu poszczególnych
pracowni Katedry umiał analizować
z wielką przenikliwością wrażliwego arty-
sty i świadomego celów kształcenia dy-
daktyka. Posługiwał się krótkimi zdania-
mi, momentami żywym gestem akcento-
wał ważniejsze słowa i argumenty.
Często w ogniu akcji ostatnim atutem je-
go wypowiedzi stawał się celny cytat
z dzieł filozofii starożytnych mędrców.
Na najwyższym piętrze zwierzynieckiej
kamienicy numer 15/10 w pracowni peł-
nej obrazów, sztalug, kaset z farbami, od-
bywały się w wyjątkowych okazjach spo-
tkania szefa z niektórymi kolegami – pra-
cownikami Katedry – przy herbacie,
a czasem przy winie. Dla mnie były to za-
wsze najciekawsze i najmilsze spotkania,
w których rozmowy o malarstwie, o Aka-
demii, o Sztuce i o ludziach – łączyły
obecnych, a dyskretna obecność małżon-
ki gospodarza, a później córki Ewy, stwa-
rzała dodatkowo rodzinną atmosferę, w
której dyskutanci czuli się swobodniej.
Dzisiaj – Ewa prowadzi jako profesor na
tym samym Wydziale II pracownię malar-
stwa.
Z okna tej pracowni i z okna części miesz-
kalnej widać było tylne, opadające
w głąb ściany domów dno podwórka
z małym ogródkiem, w którym co pewien
czas krzątały się drobne postaci. Ten te-
mat powtarzał się w niektórych obrazach
Tadeusza Kutermaka wraz ze zmianą pór
roku i oświetlenia.
Jubileusz jest także przypomnieniem o ju-
bilacie i jego działalności. Wspomniałem
już o Tadeuszu jako pedagogu, próbowa-
łem też ogólnie charakteryzować cechy
jego malarstwa. Jednak, aby bardziej
uświadomić sobie działanie tej twórczo-
ści – w znanej mi z dawnych czasów pra-
cowni, jego córka Ewa Kutermak-Madej
wraz z mężem Kazimierzem trudzili się
pokazywaniem mi dużej ilości różnej
wielkości obrazów na płótnie i bardzo
dużej ilości, przeważnie plenerowych
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Akt Danki na czerwonym tle, olej pł., 97 x 55 cm, 1989

Portret Danki, gwasz, 20 x 14 cm, 1990

Plaża, gwasz na papierze,17,5 x 18,5 cm., lata 50-te

Zakole Wisły…, olej pł., 81 x 100 cm, lata 70-te

szkiców. Byłem głęboko poruszony tą
ogromną pasją malowania i ukrytą w ob-
razach dynamiką twórczego odbioru ele-
mentów otaczającego świata.
Szkice, malowane najczęściej gwaszem
albo rysowane czarnymi pociągnięciami
pędzla, powstawały przeważnie w czasie
rodzinnych wakacji, albo w czasie wyjaz-
dów plenerowych ze studentami. Malo-
wane (z relacji Ewy) w Jordanowie, Jaśle,
Bystrzycy Kłodzkiej czy Paczkowie, stano-
wią pokaz malarskiej wrażliwości i synte-
zy wybranego fragmentu rzeczywistości.
Pozorna ich odrębność w stosunku do
powstających później płócien prowadzi
nas prosto do niepowtarzalnej palety
Tadeusza Kutermaka. Mocna zieleń, zde-
cydowany, ciemny rysunek konturu, tro-
chę słabego lub mocnego różu, fioletu,
biel towarzysząca tym zestawieniom,
wreszcie tonacja szarości, która w póź-
niejszych olejnych płótnach (szczególnie
portretów i późniejszych aktów), staje się
tajemniczą, prawie mistyczną wizją por-
tretowanej osoby. Taki jest „Portret Żo-
ny”. Niezwykła szarość, w której pojawia
się – albo zanika górna część nagiej – al-
bo nie nagiej – prawie odwróconej po-
staci z wyraźnym akcentem głowy i twa-
rzy portretowanej, jakby z wcześniejsze-
go z lat 70 obrazu – portretu z silną pla-
mą mocnej zieleni żakietu (rok 1975)
i portretu córki z 1973 roku. W portre-
tach, o których mowa, powściągliwy ko-
lor uwydatnia mocne w wyrazie psycho-
logicznym twarze, nadając im monumen-
talny charakter. Ta cecha jest widoczna
nie tylko w portretach, ale i w całej Jego
twórczości malarskiej, także w krajobra-
zach i nielicznych martwych naturach.
Od czasu do czasu w malarzu budzi się
potrzeba zmierzenia się z „niesalono-
wym” formatem płótna. Taka jest
„Krowa”, „Arka Noego” (220x184cm)
a przede wszystkim dwa portrety – akty
kobiet. Jeden z lat 70, drugi z lat 80.
w warstwie malarskiej i duchowej są
zbliżone do siebie. Ich monumentalna
bezcielesność jest równocześnie wizją
i sublimacją intymnej rzeczywistości
w obrazie. To niezwykłe obrazy. Tak ma-
lowanych aktów nigdzie, także w „wiel-
kim malarstwie” – nie spotkałem.
W mojej pamięci Tadeusz Kutermak po-
zostanie człowiekiem niezwykłym i orygi-
nalnym, twórczym malarzem. Brał żywy
udział w życiu artystycznym środowiska
krakowskiego. Tuż po wojnie wziął
udział w zorganizowaniu Związku Pol-
skich Artystów Plastyków. W latach 1966

– 1968 pełnił funkcję przewodniczącego
sekcji malarstwa krakowskiego okręgu
ZPAP. Od 1948 roku wystawiał swoje ob-
razy nie tylko w Krakowie i Polsce lecz
także za granicą. Na dorocznym Salonie
Malarstwa Krakowskiego w 1978 roku
otrzymał prestiżowy medal Stanisława
Wyspiańskiego. W 1977 roku otrzymuje
Złoty Krzyż Zasługi Ministerstwa Kultury i
Sztuki za działalność pedagogiczną i arty-
styczną. Zaś w 1988 roku został uhono-
rowany Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Obecnie trwają przygotowania do przed-
stawienia oryginalnej twórczości Tadeu-
sza Kutermaka – w dwóch wystawach.
Wystawie szkiców i gwaszy w Galerii

“Grodzkiej 42” (wernisaż 9 czerwca br.
o godz. 18:00) i wystawie obrazów
w Pałacu Sztuki przy placu Szczepańskim.
W dobrych chwilach wspomnień cieszę
się, że byłem Jego przyjacielem.
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“Rozmowy o wolności”. Prof. Jacek Waltoś (z prawej) i prof. Zbigniew Bajek w Muzeum
Narodowym w Krakowie na wystawie Zbyluta Grzywacza.

www.wymiary-wolnosci.com
www.wymiary-wolnosci.pl
www.wymiary-wolnosci.eu
www.wymiary-wolnosci.org

● Wymiary Wolności, to kolejny projekt realizowany w Pierwszej
Pracowni Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa ASP w Kra-
kowie. Inspiracją do jego powstania była możliwość wykorzystania
pomieszczeń byłego klasztoru oo. Dominikanów, potem więzienia,
w Łęczycy. Przy czym autor projektu – prof. ASP Zbigniew Bajek –
postanowił ów obiekt wykorzystać nieco inaczej, niż dotychczas: nie
tylko jako miejsce ekspozycji prac, ale przede wszystkim miejsce
kontemplacji, rozmyślań na temat wolności. Stąd pomysł jednodobo-
wego – od świtu do świtu, dobrowolnego „internowania” w murach
byłego więzienia wszystkich uczestników przedsięwzięcia, a następ-
nie przygotowanie przez nich prac, które będą odpowiedzią na wy-
zwanie tematu projektu. Zrealizowane obrazy, fotografie, instalacje,
utwory muzyczne czy teksty – projekt ma charakter interdyscypli-
narny – będą materiałem prezentowanym na wystawach i w wydaw-
nictwie podsumowującym całość zdarzeń związanych z projektem.
● Mogłoby się wydawać, że problem wolności, jako inspiracja arty-
sty, przynależy jedynie czasom i rejonom dyktatur politycznych, któ-
re wolność krępują lub jej pozbawiają. Jednak już nawet pobieżny
przegląd najnowszych zjawisk artystycznych pokazuje ogromny
i wielowątkowy udział tego zagadnienia w kształtowaniu sztuki
współczesnej. Dzieje się tak dlatego, że wejście w obszar wolności
zmusza do nieustannego dokonywania wyborów na każdej – bez wy-
jątku – płaszczyźnie życia prywatnego, społecznego, kulturalnego
i politycznego.
Przed współczesnym człowiekiem piętrzą się problemy i pytania do-
tyczące jego swobody seksualnej i wyznaniowej, etyki zawodowej
i praw pracowników, etyki lekarskiej, swobody przemieszczania się

i dostępu do nawału informacji, swobód politycznych, wolnego ryn-
ku itd. Ogrom możliwości u wielu powoduje ból głowy i pokusę
ucieczki lub oddania wolności “w dobre ręce”.
Tych, którzy chętnie wybawią nas z kłopotu, nie brakuje a paleta
możliwych uzależnień jest naprawdę wielka. Czy jednak każde ogra-
niczenie wolności jest złe? Co z samowolą? Czy brak wolności za-
wsze owocuje izolacją i osamotnieniem? Czym jest wolność, skoro
jawi się jako przymus dokonywania wyborów?
Walka o wolność, zagospodarowywanie wolności i utrata wolności
dotyczy zatem wszystkich i dokonuje się w wielu rozmaitych wy-
miarach, podlegając skomplikowanym prawom ludzkiej natury.
Dla sztuki natomiast jest to jeden z kilku tematów zawsze aktualnych
i najważniejszych.
● Istotnym kontekstem dla projektu Wymiary Wolności jest także
czas jego realizacji.
Oto w roku 2009 kraje Europy środkowej i wschodniej przeżywają
dwudziestą rocznicę ważnych przemian ustrojowych, niosących im
niezawisłość polityczną i otwierających możliwość zagospodarowa-
nia wielkiego obszaru wolności.
● Budynek dawnego klasztoru i więzienia w Łęczycy jest, z punktu
widzenia artysty, miejscem trudnym do przecenienia. Miejsce to po-
siada unikalny klimat wizualny, będąc jednocześnie napiętnowanym
znaczeniami fundamentalnymi dla problemu wolności.
Wszystko to sprawia, że może być ono doskonałym kontekstem,
katalizatorem i składnikiem realizacji artystycznych dotykających te-
go zagadnienia.



“Rozmowy o wolności”. Prof. Adam Brincken (po lewej) oraz prof. dr hab. Stanisław Głaz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

● Projekt ten będzie doskonałym polem rozwoju współpracy trans-
granicznej w dziedzinie sztuki i organizacji imprez kulturalnych.
Studenci, doktoranci i pedagodzy z Polski i Czech, stypendyści
z Danii, Finlandii oraz gospodarze – artyści z Łęczycy, współpracu-
jąc w ramach Wymiarów Wolności, zyskają unikalną szansę wymia-
ny poglądów, doświadczeń i wzajemnych wizyt umożliwiających
poznanie swoich środowisk.
● Projekt przewiduje powstanie albumu, zawierającego obok prezen-
tacji twórców i powstałych prac również wywiady z osobami zwią-
zanymi z tematem imprezy (filozofowie, etycy, pracownicy więzien-
nictwa i wymiaru sprawiedliwości, więźniowie, zakonnicy, osoby re-
presjonowane za walkę o wolność etc.).
Powstanie pełna identyfikacja wizualna i obszerna strona internetowa
projektu. Organizatorzy zadbają o możliwie szeroką promocję
Wymiarów Wolności w mediach krajowych i zagranicznych.
Planowane jest zainteresowanie projektem instytucji promujących
idee wolności (jak Amnesty International).
● Z racji problematyki projektu organizatorzy zakładają, że „przygo-
da łęczycka” będzie wstępem do kolejnych działań obejmujących in-
ne ośrodki kulturalne w Polsce i poza Polską, odnoszących się do in-
nych – równie pobudzających twórczą aktywność – obiektów, anga-
żujących kolejne grupy młodych /i nie tylko/ twórców.

● Etapy realizacji projektu:
Etap I (1.12.2008–15.01.2009)
- Konkurs na koncepcję artystycznego zagospodarowania – w ciągu
jednej doby – pomieszczeń dawnego klasztoru i więzienia w Łęczy-
cy. Do udziału w konkursie dopuszczeni są doktoranci, studenci stu-
diów podyplomowych i jednolitych studiów magisterskich związani
z Pierwszą Pracownią Interdyscyplinarną pod kierunkiem prof.
Zbigniewa Bajka.
- Zaproszenie do udziału w projekcie doktorantów i studentów
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego (Czechy) oraz grupy
artystów związanych z Łęczycą
Etap II (luty – maj 2009)
- Spotkania integracyjne uczestników projektu – wyjazdy do Łęczycy,
Ostrawy i Krakowa
- Przygotowanie akcji promującej projekt – opracowanie identyfika-
cji wizualnej projektu, opracowanie strony internetowej, informacja
do mediów (pozyskiwanie patronów medialnych)
- Cykl spotkań-wywiadów z osobami związanymi z tematem projek-
tu (psycholog więzienny, kapelan pracujący w więzieniu, więźniowie
– w tym więźniowie polityczni, strażnik). Rejestracja i opracowanie
w/w rozmów do druku.
- Indywidualne przygotowania uczestników projektu do wyjazdu do
Łęczycy i pobytu w budynkach więzienia
- Przygotowanie wystawy „powitalnej” w Galerii Miejskiej w Łęczycy

Etap III (22–27.06.2009)
Pobyt uczestników projektu w Łęczycy.
dzień 1: przyjazd do Łęczycy i montaż “wystawy na powitanie” zło-
żonej z prac uczestników projektu (Galeria Miejska w Łęczycy),
- dzień 2: zwiedzanie miasta oraz wernisaż „wystawy na powitanie”
- dzień 3: zapoznanie uczestników z obiektami więzienia, przygoto-
wania techniczne.
- dzień 4: twórcy “osadzeni” na 24 godziny w murach więzienia in-
stalują tam swoje obiekty, projekcje wideo lub prowadzą działania
performatywne.
Prowadzona jest dokumentacja fotograficzna i filmowa wszystkich
dzieł, ze szczególnym naciskiem na kontekst i specjalne walory miejsca.
- dzień 5: demontaż powstałych prac. Zwiedzanie okolic Łęczycy
(m.in. wizyta w Tumie),
- dzień 6: powrót
Etap IV (lipiec – wrzesień 2009)
Opracowanie materiałów „wyniesionych” z pobytu w Łęczycy.
Przygotowanie prac plastycznych i teoretycznych.
Przygotowanie i wydrukowanie albumu będącego podsumowaniem
całości.
Etap V (od października 2009)
Wystawa powstałych prac i dokumentacji w Galerii Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Galerii Fundacji Cornu
Amaltheae w Krakowie.
Wernisaż z udziałem twórców, władz miejskich i powiatowych Łę-
czycy, profesorów i studentów krakowskiej ASP oraz zaproszonych
gości.
Etap V (2009 – ....)
Prezentacja prac i dokumentacji / dorobku uczestników projektu/
w Łęczycy – być może w murach więzienia.
Kolejne wystawy i prezentacje w galeriach polskich i zagranicznych.

Organizatorzy projektu:
Pierwsza Pracownia Interdyscyplinarna prof. ASP Zbigniewa Bajka
na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
i Wydział Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego
we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy,
Urzędem Miasta Łęczyca,
Muzeum Zamek w Łęczycy,
Galerią Malarstwa ASP,
Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Łęczyckiej
i Fundacją Cornu Amaltheae w Czeskim Cieszynie.



Odszedł Eugeniusz Waniek
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Eugeniusz Waniek urodził się 28 paź-
dziernika 1906 roku w Ustrzykach
Dolnych, w których spędził dzieciństwo
i młodość. Uczęszczał do lwowskiego
gimnazjum matematyczno-przyrodnicze-
go, gdzie pobierał też pierwsze lekcje
malarstwa. W latach 1926-1935 studio-
wał w Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie u Władysława Jarockiego, Teodora
Axentowicza, Ignacego Pieńkowskiego
i Karola Frycza. W trakcie studiów był
członkiem Grupy Krakowskiej. Współpra-
cował z Józefem Mehofferem przy two-
rzeniu polichromii kościołów w Turku
Wielkopolskim i Biechowie. Wykonał tak-
że polichromię własnego projektu w ko-
ściele Świętej Trójcy w Bielsku. W czasie
II wojny światowej pod pseudonimem
„Baśka” walczył w szeregach Armii
Krajowej. W tym czasie przebywał w ro-
dzinnych Ustrzykach, obserwując depor-
tację Polaków na „nieludzką ziemię” (tak-
że część i swojej rodziny). Powstało wte-

dy wiele rysunków inspirowanych tymi
wydarzeniami.
W 1945 roku powrócił do Krakowa, z któ-
rym związał swoje życie osobiste, artystycz-
ne i zawodowe. W 1946 roku rozpoczął pra-
cę jako nauczyciel w Liceum Sztuk Plastycz-
nych. W latach 1950-1977 pracował w Aka-
demii Sztuk Pięknych na Wydziale Malar-
stwa i Grafiki; początkowo jako asystent, od
1953 roku jako adiunkt, zastępca profesora,
a od 1967 roku jako docent. Był kierowni-
kiem Pracowni Rysunku na Wydziale Mal-
arstwa, a w ostatnich latach pracy sprawo-
wał funkcję kierownika Katedry Kształcenia
Ogólnoplastycznego na Wydziale Konser-
wacji Dzieł Sztuki. Na emeryturę odszedł
w 1977 roku. W latach 1963-1973 wykładał
wiedzę o sztuce w teorii i praktyce
w obecnym Uniwersytecie Pedagogicznym.
W okresie 1949-1953 był scenografem
w Państwowym Teatrze Młodego Widza
w Krakowie (obecnie Teatr Bagatela).
Odznaczony m.in. Złotą Odznaką Zarządu

Głównego Związku Polskich Artystów
Plastyków (1977), Złotym Krzyżem
Zasługi (1977), Złotą Odznaką „Gloria
Artis” od Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (2006), Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski (2006),
Odznaką „Honoris Gratia” od Prezydenta
Miasta Krakowa (2006), Medalem od
Burmistrza Turka „Zasłużony dla Miasta
Turka” (2008), Brązowym Medalem
„Cracoviae Merenti”. W 1988 roku Rada
Narodowa Miasta Krakowa wpisała
Eugeniusza Wańka do Księgi Honorowej
w poczet „Zasłużonych Ludzi Ziemi
Krakowskiej”. Społeczny Komitet Odnowy
Zabytków Krakowa wyróżnił go wpisem
do Honorowej Księgi „Czynów na Rzecz
Odnowy Krakowa”. W 2006 roku został
Honorowym Obywatelem Ustrzyk Dol-
nych. W tym samym roku senat krakow-
skiej ASP przyznał Eugeniuszowi
Wańkowi tytuł Honorowego Profesora
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
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w Krakowie. Niemal do końca swego życia czynny twórczo, był auto-
rem licznych wystaw indywidualnych, na których wystawiał swe ob-
razy cechujące się mocnym indywidualizmem, precyzyjną strukturą
i wyważonymi proporcjami całości. Wystawiał cyklicznie na dorocz-
nych salonach wystawowych. Brał udział w ponad dwustu wysta-
wach w kraju i za granicą. Uczestniczył w pamiętnej wystawie POLO-
NIA, a ostatnio, na przełomie 2007 i 2008 roku, w wystawie „Mój
Kraków” zorganizowanej w Pawilonie Wyspiańskiego w Krakowie.
Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego
w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Łodzi, Chorzowie oraz
w zbiorach prywatnych.

Eugeniusz Waniek zmarł 19 kwietnia 2009 roku w Krakowie. W tym
roku Profesor Honorowy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie skończyłby 103 lata. Artysta znalazł Miejsce wiecznego
spoczynku w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie.

W dniu 10 maja 2009 roku zmarł profe-
sor Zbigniew Łagocki zasłużony peda-
gog Wydziału Architektury Wnętrz oraz
Wydziału Grafiki w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, prorektor dwóch ka-
dencji, wybitny artysta fotografik, kre-
ator nowatorskiego nurtu w polskiej fo-
tografice. Członek Honorowy Związku
Polskich Artystów Fotografików, członek
Amerykańskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego, mianowany przez Międzynaro-
dową Federację Sztuki Współczesnej
Artiste FIAP, Exellence FIAP, Honoraire FIAP, członek Zarządu
Głównego Polskich Artystów Fotografików i przewodniczący Komisji
Artystycznej ZPAF, a także członek Europejskiej Rady Fotografików
Zawodowych EUROPHOT. Kilkadziesiąt wystaw krajowych i zagra-
nicznych zaowocowało wieloma zaszczytnymi i prestiżowymi na-
grodami i Medalem ASP. Laureat nagrody Miasta Krakowa za cało-
kształt osiągnięć w dziedzinie fotografiki artystycznej w kraju i za
granicą. Odznaczony był Złotym Krzyżem Zasługi. Współpracownik
Piwnicy pod Baranami, teatrów w Tarnowie, Bielsku-Białej,
Katowicach, Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, „Przekroju”, „Taternika”,
„Tygodnika Powszechnego” i innych. Projektant grafiki książkowej
dla wydawnictw „Znak” i wydawnictwa „Muzycznego”. Miłośnik
gór, członek Klubu Wysokogórskiego, uczestnik z TOPR licznych ak-
cji ratunkowych, pasjonat narciarstwa. W Zmarłym tracimy
wybitnego artystę, pedagoga, a przede wszystkim człowieka wiel-
kiego serca.

W kwietniu pożegnaliśmy z bó-
lem Tobiasza Czerniejewskiego,
studenta IV roku Wydziału
Malarstwa. Należał do wyróż-
niających się studentów w kie-
rowanej przeze mnie pracowni.
Z jego dalszym rozwojem arty-
stycznym wiązałem duże na-
dzieje. Nie przypuszczałem, że
proces ten zostanie nagle prze-
rwany przez niespodziewaną
śmierć. Trudno się z tym pogo-
dzić. Na sztaludze pozostał niedokończony obraz Tobiasza.
Nikt z nas nie przypuszczał, że będzie to ostatnie Jego płótno.
Tobiasz był bardzo lubiany przez cały zespół pracowniany.
Cechy jego charakteru zjednywały mu sympatię. Z natury
był pogodny, życzliwy, otwarty, miał poczucie humoru.
Współtworzył klimat narożnej Pracowni pod kopułą. Dla
studentów było to miejsce pracy i rozmów o życiu, o sztuce
i Akademii. Tobiasz był współautorem różnych satyrycznych
pomysłów i rysunków, w których mogliśmy rozpoznać siebie.
Pogodny, spontaniczny i skłonny do żartów Tobiasz nie za-
tracił wrażliwości na istniejące w świecie zło, okrucieństwo
i cierpienie dotykające ludzi i zwierząt. Dawał temu wyraz
szczególnie w tych obrazach, których tematyka i tonacja
barwna była mroczna.
W dorobku artystycznym, który pozostawił znajdują się ob-
razy, rysunki i szkice o różnej tematyce. Planujemy zorgani-
zować Tobiaszowi pośmiertną wystawę prac w Galerii
PWST w Krakowie. Myślę, że wystawa ta ujawni w pełni
Jego talent, którego dalszy rozwój został nagle przerwany.
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Zmarł profesor Zbigniew Łagocki
Wspomnienie o Tobiaszu Czerniejewskim

Leszek Misiak

Mieczysława Cetwińska
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Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że
w dniu 1 maja 2009 roku zmarła Pani
Mieczysława Cetwińska, ur. 29.01.1925 r.,
emerytowany pracownik dydaktyczny
naszej uczelni. Absolwentka Wydziału
Włókienniczego ówczesnej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych. Wieloletni
nauczyciel akademicki (1950-1981)
w Katedrach Tkaniny Wydziału Malar-

stwa ASP oraz Wydziału Grafiki ASP. Posiadała znaczący
dorobek naukowo-artystyczny w dziedzinie haftu, tkaniny
malowanej i drukowanej.
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we wydarzenie stanowiła wystawa

“Zbylut Grzywacz 1939-2004”. Jej celem
było zaznajomienie szerokiego kręgu od-
biorców z dorobkiem twórczym Zbyluta
Grzywacza, jednego z najciekawszych
i najodważniejszych artystów żyjących
w powojennej Polsce, współzałożyciela
i członka grupy “Wprost” (1966-1986),
uczestnika ruchu kultury niezależnej
i opozycji demokratycznej w czasach PRL-u,
pedagoga krakowskiej ASP i wychowaw-
cy wielu pokoleń młodzieży, erudyty
i eseisty oraz twórcy znaczących wyda-
rzeń w życiu kulturalnym Krakowa.
Zbylut Grzywacz to również wybitny ko-
lekcjoner minerałów i skamieniałości, po-
pularyzator nauk przyrodniczych, autor
wielu publikacji, a także twórca znanej
nie tylko krakowianom Galerii Osobliwo-
ści „Este”, proponującej oryginalny pro-
gram współegzystencji dzieł sztuki i natu-
ry. Jako kolekcjoner zgromadził jedną
z najlepszych w kraju prywatną kolekcję
minerałów i skamieniałości. Liczące po-
nad trzy tysiące okazów z całego świata
zbiory ofiarował Muzeum Przyrodnicze-
mu w Krakowie, urządzając z wielkim
znawstwem oraz smakiem artystycznym
ich stałą ekspozycję. Przy Oddziale
Krakowskim Polskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk o Ziemi założył Sekcję
Miłośników Minerałów i Skamieniałości
oraz dwumiesięcznik “Kamienie” (25 nu-
merów), którego był autorem, redakto-
rem, grafikiem i wydawcą.
Prezentowana przez Muzeum Narodowe
w Krakowie wystawa przypadła w sie-
demdziesiątą rocznicę urodzin i piątą
rocznicę śmierci Artysty. Był to swoisty
hołd dla Jego osoby i twórczości.
Pierwsza i niepowtarzalna możliwość po-
znania jego wszechstronnej aktywności,
obejmującej sztuki plastyczne, piśmien-
nictwo, wiedzę o Ziemi, teorię i praktykę
dydaktyczną oraz działalność społeczną,
w tym charakter propagowanych przez
Artystę idei sztuki jako formy uczestnic-
twa i wzajemnego porozumiewania się.
Obszerna prezentacja obrazów olejnych,
rysunków i szkiców, grafik, rzeźb oraz
obiektów przestrzennych i fotografii (łącz-
nie ok. 450 obiektów) pozwoliła na uka-
zanie pełnej drogi twórczej Artysty.
Niekwestionowane miejsce w historii
polskiej sztuki współczesnej Grzywacz

zajmuje jako współorganizator oraz
uczestnik wystaw grupy “Wprost”, która
swoimi wystąpieniami (1966-1986) zre-
wolucjonizowała obraz polskiej sztuki,
wytyczając drogę dla nurtu Nowej
Figuracji. Artysta – wychowanek i przyja-
ciel Adama Hoffmanna – programowo i z
determinacją realizował ideę sztuki zaan-
gażowanej, nierzadko interwencyjnej,
traktując malarstwo jako trybunę dla wła-
snych, niepokornych wobec oficjalnych,

poglądów politycznych i społecznych.
Jego ówczesne obrazy są realistyczne
i ekspresyjne jednocześnie, a ich forma
malarska podporządkowana niesionym
przez nie znaczeniom. Artysta mówi
w nich głównie o cierpieniu jednostki,
opowiadając się w obronie ludzkiej wol-
ności, zagrożonej przez siły nie tylko
o charakterze zewnętrznym. Głęboko hu-
manistyczny przekaz tych dzieł, angażują-
cy zarówno intelekt, jak i emocje widza,
pozostaje wciąż aktualny. Stawia zasad-
nicze pytania o jakość naszej egzystencji
rozpiętej pomiędzy bytem biologicznym
i duchowym. Uniwersalny wymiar dzieł
zawiera się już w rodzaju podejmowa-
nych motywów – w tym często pojawia-
jącego się kobiecego aktu, wieloznacznie
traktowanej nagości oraz licznych odnie-
sień do starych mistrzów i wybitnych
twórców sztuki współczesnej (Cézanne,

Picasso, Bacon). Wystawa pozwoliła una-
ocznić charakterystyczną dla Zbyluta
Grzywacza metodę twórczą, jaką była
praca cyklami, ujawniająca różnorodność
inspiracji, wątków i funkcji, z jakimi wią-
zał swą twórczość Artysta. Do najgło-
śniejszych należą: „Człowiek bez jakości”,
„Przechodzimy obok”, „Wołowy”, „Kolej-
ka” czy „Dwoje”. Po transformacji ustro-
jowej w Polsce, zachłyśnięty wolnością
malarz dystansuje się od uczestnictwa
w życiu publicznym i zwraca ku sztuce
zwolnionej z wszelkich, poza artystyczny-
mi, zobowiązań.
Ekspozycja objęła twórczość powstałą na
przestrzeni 45 lat, od pierwszych poszuki-
wań podczas studiów w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych aż do obrazów
ostatnich, dramatycznych w wyrazie, ma-
lowanych ze świadomością zbliżającej się
śmierci. Tak bogata prezentacja twórcze-
go dorobku Zbyluta Grzywacza pozwoliła
na uprzytomnienie jego silnej więzi z eu-
ropejską, wielowiekową tradycją kultury
duchowej i materialnej człowieka, owej
wspólnej z dniem dzisiejszym przestrzeni,
w której artyści w odmiennym czasie
i formie podejmują te same, od wieków
obecne w sztuce motywy i idee. Przywo-
łanie zaś autorskiej kolekcji minerałów
i skamieniałości ma unaocznić istotną
perspektywę filozoficzną autora, jaką by-
ła dla niego wiedza o historii Ziemi.
Atrakcyjność wystawy “Zbylut Grzywacz
1939-2004” wynikała z faktu, iż złożona
była z dzieł uznanych, pochodzących
z polskich kolekcji muzealnych i często re-
produkowanych, ale także nieznanych:
z zagranicznych i polskich kolekcji pry-
watnych oraz prezentowanych po raz
pierwszy. Ich głęboko humanistyczne
i wciąż aktualne przesłanie, wysokie wa-
lory poznawcze, etyczne i artystyczne za-
pewniły szeroki krąg odbiorców, młodzie-
ży, studentów i absolwentów uczelni ar-
tystycznych oraz miłośników polskiej
sztuki współczesnej.
Pomocą w osiągnięciu przez widzów peł-
nej satysfakcji estetycznej i poznawczej
posłużył bogaty w teksty oraz ilustracje
katalog wystawy, będący jednocześnie
kompletnym katalogiem obrazów, grafik
i rzeźb Zbyluta Grzywacza (z płytą CD
w języku angielskim) oraz przewodnik po
wystawie.

ZBYLUT GRZYWACZ 1939-2004
Joanna Boniecka
Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. 13 marca – 31 maja 2009

Wybrakowany (Autoportret), 55 x 33 cm, olej,
płótno,1971 (Paryż)
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Na brzegu, 46 x 55 cm, olej, płótno,1999, wł. prywatna

Odwrócona, z cyklu Lalki, akryl, 120 x 180 cm,
płótno,1973

wł. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Kolejka wciąż trwa (Kolejka) (Andrzejowi Wróblewskiemu), z cyklu Człowiek bez jakości,
135 x 170 cm, akryl, płótno, 1972, wł. Muzeum Narodowe w Krakowie

Kurator: Joanna Boniecka
Autorzy scenariusza: Joanna Boniecka,
Tadeusz Nyczek, Jacek Waltoś
Autor aranżacji: Wojciech Kopeć

Wystawę honorowym patronatem
objął Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Bogdan Zdrojewski

Projekt zrealizowano przy udziale
finansowym Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
i Gminy Miejskiej Kraków.

Opuszczona IX (według Grünewalda), z cyklu Człowiek bez jakości),
130 x 170 cm, olej, płótno, 1978, wł. Muzeum Sztuki w Łodzi
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W marcu 1966 r. w Pałacu Sztuki w Kra-
kowie Grzywacz pokazał serię obrazów
„Orantki". To postacie modlących się ko-
biet z rozpostartymi rękami – motyw zna-
ny ze sztuki wczesnochrześcijańskiej.
Grzywacz wystąpił wówczas w Pałacu

Sztuki wraz z kilkoma rówieśnikami
i przyjaciółmi, niedawnymi – jak on – ab-
solwentami krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Swoje prace nazwali „Wystawa
Wprost". W krótkim manifeście napisali:
„Chcemy wyrażać wprost, nie pomijać
wielorakich możliwości w plastyce: tema-
tów, symboliki, form znaczących. Dążymy
do ujawnienia kształtu przeżyć”.
Próbę „wyrażania wprost" oraz „ujawnia-
nia przeżyć” krytyka odebrała jako wy-
czyn oburzający. W sztuce ceniono bo-
wiem wówczas przede wszystkim umow-
ność, metaforę, aluzję. Pozwalało to arty-
ście budować świat autonomiczny, wolny
od trosk realnego świata. Polski artysta
nowoczesny brzydził się wtedy rzeczywi-

stością, bał się jej. Rzeczywistość pach-
niała mu polityką, propagandą, łączyła
się ze świeżym, wciąż groźnym wspo-
mnieniem socrealizmu.
Obszarem sztuki prawdziwie swobod-
nym, a zarazem bezpiecznym wydawała

się awangardowym malarzom abstrakcja.
Treścią i materią dzieła miała być gra

form, nie zaś wyrażanie uczuć, a zwłasz-
cza wyrażanie ich wprost. Zbylut Grzywacz
i inni przedstawiciele Grupy Wprost – jak
ich zaczęto określać, mimo że oni sami
nigdy się grupą nie nazwali – wchodzili
więc na teren zakazany i robili to w spo-

sób wysoce niesmaczny z punktu widze-
nia estetów – używając barw zbyt
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Swąd palonych materaców
Andrzej Osęka

Zbylut Grzywacz „Corrida II”, z cyklu „Wołowy”, olej, płótno, 1977, wł. JS
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Zbylut Grzywacz „Zmięty i odprasowany III” z cyklu Człowiek bez jakości
montaż: drewno, papier maché, tkanina, akryl, podstawa; 135 x 83 x 21, tkanina: 140 x 275 cm

wł. Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie



ostrych, przedstawień zbyt brutalnych.
Krytycy pisali o ich wystawie: „Jakby się
rozszedł swąd palonych materaców".
Grzywacz był bodaj pierwszym w PRL
malarzem, któremu cenzura zaczęła zdej-
mować obrazy z wystaw nie za „uleganie
zachodnim wpływom” i „formalizm”, lecz
za społeczne przesłanie. Przesłanie wy-
raźne: czerwone szturmówki przedsta-
wiano jako narzędzie opresji. W obrazach
Grzywacza malowanych po Marcu’68 na-
rzędziem zniewolenia była trybuna z rzę-
dem mikrofonów i mówcą bez oczu i mó-
zgu – aż nazbyt czytelna aluzja do wie-
ców potępiających „wichrzycieli”.
Szczególnie szyderczy wobec rzeczywi-
stości PRL-u był cykl „Wołowy”, który po-
wstawał w latach 70. Artysta podejmo-
wał kolejno tematy z mitologii, literatury
i malarstwa, w których ważną rolę ode-
grało zwierzę: „Porwanie Europy”, „Szał
uniesień” wg Podkowińskiego, Pegaz,
korrida. Byki i konie w tych obrazach są
jednak odarte ze skóry, czerwone jak
mięso u rzeźnika. Krwawe tusze i półtu-
sze, z głowami i bez głów, unoszą na
swych grzbietach szare kobiety objuczo-
ne torbami i siatkami.
W grudniu 1976 r. SB rozpoczęła opera-
cję pod kryptonimem „Filantropia”. Miała
ona na celu inwigilację i ograniczanie
wpływów członków Grupy Wprost „zna-
nej na terenie Krakowa z twórczości
o kontestacyjnym charakterze”. 13 grud-
nia 1981 r. Grzywacz został internowany
i osadzony w zakładzie karnym w No-
wym Wiśniczu. Po zwolnieniu namalował
cykl obrazów „Rekolekcje wiśnickie”, za
który dostał Nagrodę Kulturalną Solidar-
ności przyznawaną przez podziemny
Komitet Kultury Niezależnej. W tych obra-
zach nie ma zomowców. Jest szare życie
z jego ubogimi – we wszystko wpełza jak
pleśń zielony kolor wojskowy.
Przedruk z WPROST numer: 16/2009 (1371).

Ciągnęło go do ziemi, do natury. Jeszcze
w liceum zafascynował się geologią,
zbierał minerały, hodował kryształy.
Robienie zielników, naturalnych czy ryso-
wanych, tak popularne w XVIII i XIX wie-
ku, a spotykane jeszcze w pierwszej po-
łowie XX stulecia, jego już ominęło, jeśli
nie liczyć dosyć konwencjonalnych zadań
z lekcji botaniki. Portretując rozmaite ro-
śliny, wykazał się nadzwyczaj sprawną
ręką, zaś pod czujnym okiem mistrza wę-
gla i ołówka, Hoffmana, doszedł do wła-
snego mistrzostwa; umiał narysować
wszystko. Do geologii i kamieni wrócił

w stanie wojennym; powrót do ziemi da-
wał mu, jak Ateuszowi, siłę przetrwania
w depresyjnych czasach. W 1992 roku za-
łożył galerię, w której pomieszał na rów-
nych poniekąd prawach sztukę i natura-
lia: minerały, stare meble, rysunki i grafi-
ki. Nie przypadkiem nazwał ją Galerią
Osobliwości.

“To mógłby być kawałek dobrego malar-
stwa. Zamaszystymi gestami pędzla,
szpachli ukryć nagą, żałosną anegdotę,
zatuszować drastyczność fabuły. Bo tak
naprawdę obraz powinien być namalowa-
ny całkiem zwyczajnie, bez żadnych wy-
biegów, zabiegów, chwytów, stylistyk”.
Ważne wyznanie. Przejrzyście pokazuje
ciągły stan napięcia między tematem
(problemem) a sztuką, czyli realizacją.
Grzywacz doskonale wie, czego od niego
żąda sztuka: absolutnego podporządko-
wania się jej regułom, skoro już kiedyś
zastały stworzone i uznane za niepodwa-
żalne. Sztuka chciałaby błyszczeć, wygry-
wać, jest próżna jak piękna kobieta, żąda
od artysty zajmowania się wyłącznie so-
bą, stawia dręczące pytania ciągle się
wymyka. Przybiera różne maski. Artysta
zaś żyje tam, gdzie żyje, i chciałby od
sztuki pomocy w rozmowie z kiepskim
światem. Zaprzęga ją więc do zadań,
przed którymi sztuka czasem się broni,
czasem ulega. I tak trwa ten wewnętrzny
stan wojenny. Właściwie od początku, to
znaczy od czasów licealnych, potem aka-
demijnych, kiedy młody Grzywacz usiło-
wał nie tyle opanować arkana rzemiosła –
to udało się dosyć wcześnie – ile odkryć
swoją sztukę. Nie tylko „jak”, ale też „co”.

Tadeusz Nyczek fragment z katalogu.
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Wśród rozmaitych definicji twórczości,
a może właściwiej zabrzmi: wśród rozma-
itych definicji obrazu jako widomego do-
wodu artystycznej kreatywności, jedna
przekonuje mnie szczególnie, ta która
w obrazie widzi zapis energii jej autora.
Temperament to cecha personalna, czę-
sto przenosi się na sposób działania i po-
stępowania, choć z pewnością można by
znaleźć odstępstwa od tej reguły.
Stosownie do charakteru, zamiaru czy in-
tencji energia ta może rodzić różne owo-
ce: może przekładać się bezpośrednio na
materię malarskiego działania, co wydaje
się być najczęstszą i najczytelniejszą kon-
sekwencją; może determinować samą
postawę artysty, co jest zjawiskiem szer-
szym i zdecydowanie bardziej wielo-
znacznym lub też może znajdować ujście
w chęci podporządkowywania sobie rze-
czywistości przez konstruowanie przeko-
nywującej i porywającej projekcji własne-
go świata. Z pewnością wspomniane
schematy nie wyczerpują wszystkich

możliwych wariantów, prawdopodobnie
wszystkie one mieszają się ze sobą, oczy-
wiście w różnych proporcjach, dając za
każdym razem inną, jedyną w swoim ro-
dzaju sylwetkę artysty. Nie chcę przesą-
dzać, jaka konstrukcja najlepiej opisuje
postawę Grzegorza Bieniasa, nie mam
jednak wątpliwości, że temperament jest
ważnym elementem przesłania jego
twórczości.
Materia jego obrazów dowodzi nie tyko
tego, że energię działania można zapisać
ale również i tego, że można uzbroić ją
w różne znaczenia, przesłanie, a nawet
w fabułę.
Grzegorz Bienias jest artystą, który chęt-
nie sięga po „opowieść”, nie unika kształ-
tów, znaczeń i rekwizytów. Stają się one
często głównymi bohaterami jego kom-
pozycji, innym razem wchodzą w subtel-
ny świat związków, tworząc intrygujące
i zaskakujące konteksty. W rozbudowa-
nych wieloelementowych kompozycjach
zdaje się budować obrazy z szeregu se-

kwencji na podobieństwo panoramicz-
nych scen rodzajowych. W tych obrazach
kaligraficzna materia jest szczególnie
istotna i wyeksponowana jako nośnik fa-
buły, ale bez względu na to, czy tworzy
wieloelementowe kompozycje pełne re-
kwizytów, czy też pejzaże o prawie abs-
trakcyjnej, strukturalnej wymowie, w któ-
rych rysunek wtapia się w organiczną
materię. Cechą zasługującą na szczególne
podkreślenie jest płynność i swoboda bu-
dowania tkanki obrazu.
Splatane materie: ta malarska i ta rysun-
kowa wzajemnie się uzupełniają, a wła-
ściwie raczej z siebie wynikają, tworząc
jednorodny i, co warte podkreślenia,
atrakcyjny malarski język. Zwyczajowy,
rygorystyczny podział na rysunek i malar-
stwo, w przypadku twórczości Grzegorza
Bieniasa wydaje się niezasadny i nieprze-
konywujący, oba elementy są doskonale
zsynchronizowane i choć każdemu z nich
można by przypisać jakąś szczególną
funkcję, rysunek bierze na siebie rolę

SZUKAJĄC ŁADU Notatki do wystawy malarstwa
Grzegorza Bieniasa Pejzaż wspomnień”

Łukasz Konieczko 21 kwietnia – 8 maja 2009
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Z cyklu Chodząca pokusa, 40 x 30 cm, technika własna, 200652
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swoistego narratora, który opisuje zda-
rzenie, nazywa i definiuje kształty; kolor
z kolei buduje nastrój i organizuje płasz-
czyznę obrazu – to z pewnością oba ele-
menty wspólnie tworzą materię obrazu,
konstruując charakterystyczny klimat jego
malarstwa.
W obrazach Grzegorza Bieniasa zawsze
urzekały mnie dwie cechy, które moim
zdaniem trafnie definiują jego artystyczną
postawę: wyobraźnia i szczególna umie-
jętność porządkowania chaosu.
Ponoć na początku wszechrzeczy był cha-
os. Ta poetycka metafora przekonywują-
co przemawia do naszej wyobraźni i defi-
niuje początek naszego wszechświata;
nawet jeżeli naukowcy mają aktualnie na
ten temat inne zdanie, argumentując to
pytaniem – czy materia może być w nie-
ładzie? Na szczęście przedmiotem niniej-
szej spekulacji nie jest nauka lecz sztuka,
a na tej płaszczyźnie możemy uwolnić się
od akademickich sporów i jeżeli zgodzi-
my się, że wspomniany „chaos” jest tu ra-
czej synonimem pewnego potencjału,
a nie bałaganu, to przesłaniem artysty –
na szczęście wciąż aktualnym – jest szu-
kanie ładu i konstruowanie nowej jako-
ści. W tym miejscu powinno się nadmie-
nić, że pod pojęciem „chaosu” mogą się
ukrywać rozmaity materie, i to nie tyko te
ukryte na palecie malarza.
Czy to szukanie jest w pełni zaplanowa-
nym i wyrachowanym procesem, czy też
jest raczej doświadczaniem, w którym
planowe działania splatają się z odczu-
ciami, z całym niezgłębionym światem
doznań i emocji?

Może najwłaściwszym środowiskiem dla
narodzin sztuki jest świat, w którym wie-
dza i praktyka ścierają się z intuicją, ze
spontanicznym odruchem. Czy świat ten
mógłby funkcjonować bez takich pojęć,
jak olśnienie, odkrycie i przypadek, który
dla łatwiejszego zaakceptowania może-
my nazwać „szczęśliwym trafem” .
Zapytany – ile jest przypadku w pracy
malarza, byłbym w nielichym kłopocie.
Czy podejmowane malarskie decyzje są
rezultatem kalkulacji czy akceptowanym
zbiegiem okoliczności? Czy pozostawione
ślady przenikającej się farby są wynikiem
całkowicie kontrolowanej malarskiej
praktyki, czy raczej umiejętnością do-
strzeżenia w kształtowanej materii ulot-
nej chwili – chwili, niosącej w sobie
obietnicę spełnienia pragnienia, a może
jedynie przeczucia?
Artyści często niechętnie uznają przypa-
dek za swego sprzymierzeńca, stojąc na
stanowisku, że to partner niegodny sza-
cunku, chimeryczny, niepoważny i nie-
przewidywalny. Kalkulacja, wiedza, bie-
głość czy doświadczenie wydają się być
zacniejszymi towarzyszami malarza w je-
go niełatwym i często niewdzięcznym fa-
chu; nawiasem mówiąc jedno drugiemu
nie przeszkadza, wszystkie mierzalne
i przewidywalne wartości mogą okazać
się niewystarczające, jeżeli zabraknie te-
go czegoś, co pozwala “dotknąć granicy
marzeń”.
W tym trudnym i prawdopodobnie nie-
rozwiązywalnym sporze nie zamierzam
jednoznacznie rozstrzygać, które elemen-
ty powinny mieć dla artysty zasadnicze

znaczenie, które warto wynosić na piede-
stał, a które powinno się kategorycznie
odrzucić. Każdy malarz w swoim arsena-
le przechowuje przeróżne środki, praktyki
i zaklęcia. Za każdym razem „sam” – i to
słowo powinno zabrzmieć tutaj szczegól-
nie dobitnie, sam musi ocenić, którym
warto zawierzyć; które okażą się szczęśli-
we, przyniosą satysfakcję, a czasem na-
wet blask sukcesu, a które tylko wodzą
artystę na pokuszenie.
Myślę, że Grzegorz Bienias sprzymierzony
jest z wieloma „dobrymi duchami” mala-
rza; niech mu będą wierne!
Prezentowana w galerii „4 ściany” wysta-
wa ukazuje najważniejsze dla autora
ścieżki poszukiwań i ulubione materie
działania, tak typowe dla czytelnego i ła-
two rozpoznawalnego stylu jego malar-
stwa. Szczególnym smaczkiem prezento-
wanego zestawu jest fakt, że możemy zo-
baczyć nowe, jeszcze nie pokazywane
obrazy.
Skromne możliwości Galerii zmuszają za-
wsze do zaprezentowania precyzyjnie
wyselekcjonowanego zestawu prac, stąd
jak najbardziej słuszna decyzja autora by
pokazać obrazy, którym przyświeca po-
krewna idea, a nawet pewien wątek te-
matyczny, który można odnaleźć w tytu-
łach poszczególnych prac. Wybór padł na
motyw „pejzażowy”, który klamruje cały
prezentowany zestaw obrazów; oczywi-
ście, jak zwykle w twórczości Grzegorza
Bieniasa przedstawiony on został w me-
taforycznej i poetyckiej konwencji.
.

Panorama, 32 x 180 cm, akryl, 2006
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Galeria PWST, 23 kwietnia – 8 maja 2009

Plakat teatralny Mieczysława Górowskiego
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Mieczysław Górowski to prawdziwa indywidualność. Jego pla-
katy nie tylko dają się oglądać jako obrazy, lecz co więcej z ich
obrazowością zbiega się ich wielkość. Dzięki niej sięgają sfery
sztuki. Bliżej im do malarstwa niż do instrumentu reklamy czy
komunikacji wizualnej. To malowidła.
Projektant grafik, profesor Wydziału Form Przemysłowych (pro-
jektowanie alternatywne) jako grafik wnika w dziedziny, któ-
rych problematykę podejmuje (teatr, film, opera, psychologia,
medycyna), jako nauczyciel, profesor wzornictwa, wnika w dzie-
dzinę tego, co projektowane – w samo życie.

Specjalne miejsce znajduje u Górowskiego plakat teatralny.
Każdy z jego plaktów to druga scena, samoistny spektakl te-
atralny, widowisko.
Mieliśmy ostatnio możność obejrzeć
teatralne plakaty Górowskiego w miej-
scu jakże do tego predystynowa-
nym, w Galerii Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej
w Krakowie.
Kurtyna w górę!
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Doktoranci 2
Jacek Cupryś

Galeria PWST, 1 – 21 kwietnia 2009

Tomasz Wełna, Modlitwa, 100 x 70 cm,
tusz, akryl, 2007 r.

Jacek Pasieczny, Kongresshalle, 145 x 150 cm,
olej na płótnie, 2007 r.

Łukasz Błażejewski, Dysonans IV, 100 x 140 cm
akryl na PCV, 2008 r.

Sebastian Wywiórski,Woda,110 x 150 cm,
olej na płótnie, 2007 r.

Agnieszka Bartak-Lisikiewicz
Alicja Bieske-Matejak
Anna Biela
Łukasz Błazejewski
Carlos Echeverria-Kossak

Ewelina Małysa
Jacek Pasieczny
Tomasz Wełna
Sebastion Wywiórski

Kiedy rok temu pisałem wstęp do katalo-
gu pierwszej wystawy doktorantów pt.
„Magiczny kwadrat”, w zakończeniu wy-
rażałem nadzieję, że stanie się ona inspi-
racją dla następnych roczników do konty-
nuowania wystawienniczej działalności.
Nie zawiodłem się – mamy kolejną wy-
stawę. Bardziej kameralną, przygotowa-
ną w mniej licznym gronie, ale dzięki te-
mu pozwalającą na większe skupienie
nad twórczością poszczególnych auto-
rów. Paradoks jednak w tym, że niemal
wszyscy uczestnicy brali udział we wspo-
mnianej wystawie. Czy po prostu poszli
za ciosem, czy są lepiej od innych zorga-
nizowani?

A może chcą nam pokazać, jak w ciągu
tego roku ewoluowała ich twórczość, ile
dokonali. Dla autorów ale i dla tych
wszystkich, którzy pamiętają poprzedni
pokaz możliwość porównania jest naj-
istotniejszą wartością obecnej wystawy.
Wpisuje się ona idealnie w rytm studiów
doktoranckich, które z uwagi na określo-
ny czas trwania zmuszają doktorantów
do mobilizacji, intensywnej pracy i o ile to
możliwe – przyśpieszonego dojrzewania.
Potraktujmy zatem tę wystawę nieco
analitycznie a nie wyłącznie w kategorii
wydarzenia i przeżycia artystycznego.
Sięgnijmy pamięcią do obrazów sprzed
roku, zajrzyjmy do katalogu, ale zapamię-

tajmy też tych, którzy wystawiają tu po
raz pierwszy, bo mam nadzieję, że za rok
będzie okazja do kolejnych porównań.
Ważne jest dla nas wszystkich, aby zaist-
niała możliwość regularnego, corocznego
prezentowania twórczości doktorantów,
niezależnie od innych, przygotowywa-
nych w trakcie roku przedsięwzięć. Bo
choć studia doktoranckie w znacznym
stopniu są oparte na pracy indywidual-
nej, to jednocześnie powinny stwarzać
płaszczyznę dla artystycznego i teoretycz-
nego dialogu wszystkich uczestników.
A dialog ten musi być słyszalny.

.
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9 marca 2009 – jak zawsze o godzinie
12.00 – w Galerii Jednej Książki miał
miejsce wernisaż wystawy zatytułowanej

“Kula Nowickiego i łódzki tramwaj regio-
nalny”. Andrzej Nowicki jest absolwen-
tem Wydziału Grafiki łódzkiej Państwo-
wej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
(dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych), dy-
plom uzyskał w 1983 roku w Pracowni
Technik Drzeworytniczych u Andrzeja
Bartczaka. Mieszkając nadal w rodzin-
nych Pabianicach prowadzi od roku 1990
autorską galerię „Drzeworytnia” przy uli-
cy Piotrkowskiej w Łodzi. Zajmuje się
również poezją, pisuje teksty, wydaje
unikatowe książki o grafice. Uczy introli-
gatorstwa. O swojej tytułowej kuli z roku
1991, eksponowanej przez miesiąc
w Galerii Jednej Książki obok wydruko-
wanych z niej grafik, artysta pisał kilka-
krotnie:
„Schyliłem się i dotknąłem jednej z nóg
starej szafy. Jej wypolerowana gładź
onieśmieliła mnie – drzeworytnika –
i chyba wtedy pomyślałem o tym, aby na-
ruszyć jej powierzchnię nożem – wyciąć
na kuli drzeworyt, zaprzeczyć tysiącletniej
zasadzie druku z płaskiej powierzchni,

postąpić na przekór – podobnie jak to
zrobił Bewick, który odrzucił zasadę
przedstawiania cieni przedmiotów na ry-
cinie krzyżującymi się liniami (szrafunek
Dürera) i zaczął ilustrować liniami równo-
ległymi, co nadało odbitce drzeworytni-
czej nieznany dotąd szaro-srebrny
blask.[...] A we mnie zaczęła się rozwijać
idea druku z kuli. Pożegnałem więc –
w myślach – proste, proste prostopadłe
i równoległe. Przywitałem krzywe, owa-
loidalne, elipsoidalne, spiralne. Wkrótce
trzymałem w dłoniach już własną, wyto-
czoną brzozową kulę. Przyniosłem ją
do pracowni-drzeworytni, odsta-
wiłem do kąta i dalej snułem
swoja wizję. Trwało to trzy la-
ta.[...] Po wytoczeniu moja
kula ważyła dziewięć
i pół kilograma. Jeszcze
przed wykonaniem pierw-
szych cięć na kuli, podglą-
dałem jak jej powierzchnia
przylega do płaszczyzny.
Przecież nie mogłem sobie
wyobrazić, jakie ta realizacja
przybierze kształty. Czułem, jak-
bym kreślił perspektywę bez linii

horyzontu. W dużym stopniu, jak później
zobaczyłem, na ideę drukowania z drew-
nianej kuli miały wpływ: moja fascynacja
nieeuklidesową geometrią, przestrzenią
bez prostych oraz pobyt na Helu w 1991
roku. [...] Wyciąłem akty dziewcząt wygi-
nających się ku słońcu, nałożyłem farbę
wałkiem i puściłem na bibułę. W układzie
słonecznym przybyła jeszcze jedna pla-
neta...”

Jadwiga Wielgut-Walczak
Drukująca kula Andrzeja Nowickiego
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W kwietniu i maju w Galerii Jednej
Książki Biblioteki Głównej ASP w Krako-
wie prezentowana była wystawa Woj-
ciecha Ćwiertniewicza „2007, 2008”.
Daty roczne to tytuły dwóch ostatnich to-
mów prowadzonego przez niego od lat
dziennika intymnego (okładki książek sta-
nowią zreprodukowane awersy i rewersy
malarskich abstrakcji autora), a także czas
powstania wyeksponowanych 32 nie-
wielkich rozmiarów abstrakcji z kołami.
W dniu 17 kwietnia podczas wernisażu
wystawy Wojciecha Ćwiertniewicza mia-
ło miejsce specjalnie przygotowane do
niej wprowadzenie znawców jego twór-
czości: historyczki i krytyczki sztuki Krys-
tyny Czerni oraz krytyka sztuki Jerzego
Hanuska, do którego dołączył sam artysta.
Powstające od lat 90., niczym codzienna
malarska mantra, abstrakcje z kołami

Wojciecha Ćwiertniewicza są alternatyw-
ne wobec jego wcześniejszego malar-
stwa przedstawiającego z lat 80. i po-
czątku lat 90. wiązanego z transawan-
gardą czy malowanych od kilku lat post-
fotograficznych malarskich aktów. W 2002
roku ukazał się pierwszy tom dziennika
intymnego Wojciecha Ćwiertniewicza,
Dziennik malarza, zawierający kilkuzda-
niowe zapiski notowane codziennie w la-
tach 1996-2000. W następnych latach ar-
tysta sukcesywnie wydawał kolejne tomi-
ki dziennika, obejmujące łącznie lata
1996-2008. W 2009 roku ukazał się jego
końcowy tom „2008”. W ostatnim dniu
prowadzenia świadomą decyzją zakoń-
czonego dziennika malarz napisał: „Nie
pytaj dlaczego/Po 13. latach kończysz
dziennik, (tyle lat przyzwyczajenia).
Wracasz do siebie”. Z historii sztuki XX

wieku wiemy, iż dyskurs o sztuce, stano-
wiący znaczną część diarystyki Ćwiertnie-
wicza, prowadzony przez malarza, zwią-
zany był i jest bardzo ściśle z jego malar-
stwem. W jego abstrakcjach na tradycyj-
ny modernistyczny program (izolowanie
kwestii formalnych od znaczenia, referen-
cji oraz kontekstu) nałożyła się trans-
awangardowa próba powrotu do tradycyj-
nych motywacji malarskich z postulatem
„odkryć w samej malarskiej substancji”.

Druki w postaci plakatu i folderu wysta-
wy zaprojektował prof. Władysław Pluta,
któremu w typograficzno-geometrycznym
plakacie udało dokonać się trafnej synte-
zy naznaczonej systematyczną i powta-
rzalną, wydawałoby się, pracą twórczości
artysty.

Janusz Antos
Ćwiertniewicz w Galerii Jednej Książki

Galeria Jednej Książki, kwiecień – maj 2009
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Janusz Antos
Budowniczy przestrzeni pisania
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Galeria Jednej Książki, maj 2009

Książki i plakaty, te dwa rzeczowniki pra-
wie w całości określają działalność prof.
Władysława Pluty jako projektanta gra-
ficznego; do pełni dodać trzeba jeszcze
znaki. Taka właśnie ekonomiczna prezen-
tacja przystoi przedstawicielowi nurtu ra-
cjonalistycznego w projektowaniu gra-
ficznym, spadkobiercy tradycji konstruk-
tywizmu. Temu, jak go nazywa prof.
Tomasz Gryglewicz, „konstruktywiście
mentalnemu”, który daleki jest od orto-
doksji. Na pierwszy rzut oka wydawałoby
się, że projektowanie linearnie rozwijają-
cej się w czasie książki, zawierającej
utrwalony graficznie tekst słowny, po-
winno znacząco różnić się od projekto-
wania plakatu, na który spoglądamy
zwykle tylko raz i to przez krótką chwilę.
Ale książki i plakaty zaprojektowane
przez Plutę łączy prosta i „czysta” metoda
projektowa, będąca całościowym syste-
mem myślowym. Metoda, która w rezul-
tacie doprowadza do jasnej i czytelnej
syntezy. A nie tylko to, że okładki jego
książek (synteza książki) funkcjonują czę-
sto jako plakaty czy też na odwrót, przy-
należą do przestrzeni pisania. Nawet nie
to, że Pluta stworzył wiele książek o pla-
katach czy też, że w jego plakatach wie-
lokrotnie pojawia się motyw książki, cze-
mu poświęcona jest obecna wystawa
Plakaty z książkami, książki z plakatami.

Istota projektowania książki, jak zauważa
Władysław Pluta, od dawna pozostaje ta
sama. Dlatego chce, żeby książki, które
projektuje, były „zarazem tradycyjne i no-
woczesne w swej formie”. To dzięki jego
stałemu poszukiwaniu klasycznej postaci
projektu książka zostaje doskonale upo-
rządkowana, tak, że czytelnik ma poczu-
cie klarowności. Konstruktywizm w sze-
rokim znaczeniu to podkreślanie funkcjo-
nalnej, celowej i racjonalnej konstrukcji.
U jego podstaw leży idea konstrukcji. Od
stworzenia takiej właśnie konstrukcji czy
struktury rozpoczyna Władysław Pluta
projektowanie. Tworzy najpierw „ko-
ściec” czy „szkielet” architektury książki.
Jednakowoż temu wielkiemu znawcy hi-
storycznego dziedzictwa drukarstwa kon-
struktywistycznej awangardy, poruszają-
cemu się po nim z niezwykłą lekkością
i swobodą, nieobce jest też niekiedy, jak
przystało na projektanta na wskroś
współczesnego (czerpiącego również
z rozwijającego się w jego młodości kon-
ceptualizmu czy minimalizmu), podejście
poststrukturalistyczne, byle tylko nie za-
kłócające jasności percepcji.
W swej książce “Książki i strony. Polska
książka awangardowa i artystyczna XX
wieku” Piotr Rypson przywołał we wstę-
pie Jaya Davida Boltera, dla którego
„sposób w jaki organizujemy naszą prze-

strzeń pisania jest zarazem sposobem
w jaki organizujemy nasze myśli – a z cza-
sem staje się sposobem, w jaki chcemy
organizować świat”. Sposób, w jaki Wła-
dysław Pluta organizuje przestrzeń pisa-
nia (nie tylko przestrzeń książek, ale i pla-
katów, w których wizualny znak plastycz-
ny tworzy już od wielu lat ekonomicznie
z pisma, w którym zapisane są najnie-
zbędniejsze informacje) jest, jak uczy
Bolter, sposobem organizacji naszych
myśli, ale i sposobem w jaki chce organi-
zować świat. Liternicze plakaty Pluty
(dawniej używał w swych plakatach foto-
grafii) silnie oddziaływujące czystą posta-
cią wizualnego znaku, stworzonego mak-
symalnie zredukowanymi środkami typo-
graficzno-geometrycznymi o uproszczo-
nej intensywnej kolorystyce dają się, co
oczywiste, czytać. Tworzone z gotowych
liter stanowiących ich budulec są bardzo
łatwo rozpoznawalne, jak zauważa sam
projektant, „poprzez sposób myślenia czy
stopień syntezy”. Ich znakiem rozpo-
znawczym jest architektura i konstrukcja.
Jasna i czytelna synteza wizualnego zna-
ku plastycznego będąca wynikiem logicz-
nej organizacji myśli, ale i olśnienia.
Władysław Pluta jest przecież nie tylko
budowniczym przestrzeni pisania, ale jak
przystało na spadkobiercę konstruktywi-
stów, budowniczym Świata.
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Malarstwo Grzegorza Wnęka

“Zdrój Jana” wychodzi z podziemia

BWA Rzeszów, 16 kwietnia – 3 maja 2009
W
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Malarstwo Grzegorza Wnęka, malarza i rysownika, moż-
na było oglądać w górnej sali rzeszowskiego BWA. To re-
prezentant grupy młodych krakowskich figuratywistów,
wykształconych w latach 90. ubiegłeg w naszej Akade-
mii Sztuk Pięknych.

Ma 35 lat. Jako artysta młodego pokolenia imponuje
ogromnym dorobkiem artystycznym, ma na swoim kon-
cie udział w wielu wystawach zbiorowych w prestiżo-
wych galeriach polskich i na świecie. Studia malarskie
odbył w latach 1994-99; dyplom z wyróżnieniem uzyskał
w pracowni Stanisława Rodzińskiego. Od 1998 roku pra-
cuje w macierzystej Akademii – najpierw jako asystent
Grzegorza Bednarskiego, następnie adiunkt w pracowni
Janusza Matuszewskiego. Od 2000 r. współtworzy Sto-
warzyszenie Młodych Artystów „Kontrapost”. Ale Wnęk
pochodzi z Podkarpacia, urodził się we Frysztaku, kształ-
cił w rzeszowskim liceum sztuk plastycznych. Jeszcze na
studiach był stypendystą ministra kultury. Jego prace nie
są obce rzeszowskim widzom, znalazły się na wystawie
„Ogólnopolskie Triennale Polskiego Malarstwa Współ-
czesnego Jesienne Konfrontacje – Rzeszów 2007”.
Za punkt wyjścia dla swoich artystycznych poszukiwań
uznał przedstawienie człowieka. Wyznał, że interesuje
go człowiek, jego otoczenie i egzystencja. Poszukuje
własnej perspektywy współczesnego człowieka, przybli-
ża do prawdy.”

Do niniejszego numeru Wiadomości ASP dołączona jest pły-
ta CD zawierająca niektóre nagrania “Zdroju Jana” (zareje-
strowane w latach 1970/72 ). Nagrań dokonano w natural-
nym środowisku podczas występu w Klubie ASP “Pod Ręką”,
na zwykłym szpulowym magnetofonie, w warunkach urąga-
jących wszelkiej przyzwoitości technologicznej. Zdajemy so-
bie sprawę z faktu, że pomimo przeprowadzonych zabiegów
reaktywacyjnych nagrania dalekie są od doskonałości tech-
nicznej, ale są autentykami i, co ważne, oddają klimat tam-
tych “undergroundowych” czasów. Prosimy więc o wyrozu-
miałość.
Mógłby ktoś zapytać, po co dzisiaj słuchać nagrań sprzed bli-
sko 40 lat. Cóż, “Zdrój Jana” nie doczekał się w swoim cza-
sie żadnej płyty i teraz, po latach, staramy się ocalić od za-
pomnienia to, co ocalić można. Na dobrą sprawę same na-
grania nie zestarzały się tak dalece, co wynika z faktu, że już
wtedy “Zdrój Jana” wyprzedzał swoją siermiężną epokę. No
i był to nasz, “aespeowski” zespół i kabaret w jednym.
Płyta jest bezpłatna i nie przeznaczona do sprzedaży.
Niewykluczone jednak, że za sto lat osiągnie, wśród kolek-
cjonerów, niebotyczne ceny. Kto to wie? My tego już nie do-
czekamy.

Akademia Sztuk
Pięknych
w Krakowie



Profesor Allan Rzepka ma sympatyczną
twarz, oczy mądrego dziecka i łagodny
uśmiech na twarzy. Kiedy z nim rozma-
wiam, zazwyczaj przypomina mi się
dwóch księży – myślicieli, z których jeden
nigdy nie istniał a drugi już nie żyje.
Brzmi to surrealistycznie, ale pasuje jakoś
do człowieka mówiącego o sobie, że jest
pół-Francuzem i pół-Góralem a jakby te-
go było mało jest jeszcze artystą „całą gę-
bą”. Pierwszy z tych duchownych to nie-
okiełznany Hieronim Coignard z „Gospo-
dy pod Królową Gęsią Nóżką” Anatola
France’a, drugi zaś – krakowski filozof
Józef Tischner. Łączy tych dwóch i nasze-
go profesora-malarza wrażliwość, cieka-
wość świata, znajomość kultury i sztuki,
pełen wyrozumiałości stosunek do ludzi.
O ile jednak i Francuz i Góral nauczali,
głosili, gadali z każdym i na każdy temat,
o tyle nasz pół-Francuz i pół-Góral trzyma
swe myśli „przy orderach”. Obserwowa-
łem go kilka dni temu, kiedy przechadzał
się po swym mieszkaniu-muzeum, miesz-
kaniu-teatrze, mieszkaniu-rekwizytorni,
pełnym obrazów – własnych, sprzed kilku
dni lub miesięcy i cudzych, sprzed wieku
– ich pełnych znaczeń zestawów, starych
mebli, luster, rozmaitych sprzętów i róż-
nych przedmiotów nieobojętnych. Prze-
stawiał płótna, rysunki, szkice i pomruku-
jąc komponował z nich jakieś całości. Taki
zestaw mamy właśnie przed sobą. Nazy-
wał go profesor Allan „Zamotany w mo-
towidła”. Ta wystawa to dyskretna pro-
wokacja, mająca za zadanie postawić wi-
dza w takiej sytuacji, w jakiej malarz jest
w swoim świecie. On jest „zamotany”, ja-
ko człowiek i jako artysta, wie o tym do-
skonale, chce najwyraźniej abyś ty też dał
się zamotać oraz uświadomił sobie jak
bardzo jesteś zamotany. Podobno każdy
tyle tylko dostrzega ile wie, zaczem pro-
fesor Allan uruchamia przede wszystkim
to, co już w widzu jest. Motowidło to
wszak najbardziej ruchliwy kawałek koło-
wrotka, a przędzenie jest odwiecznym
symbolem ludzkiego życia, które snują,
i na które czyhają z nożycami Parki.
Przędzenie to treść i forma egzystencji
człowieczej, społecznej, narodowej: za-
motana, zamaskowana, ograniczona, po-
śród mnóstwa spraw i symboli, objawia-
jąca się na rozmaitych poziomach rzeczy-

wistości budowanej językiem malarstwa.
Życie w pokazanych obrazach bywa te-
atrem lub teatrzykiem i rozgrywa się na
scenie. Niekiedy to wielka scena obroto-
wa, na której snują się postacie
w maskach z weneckiego karnawału.
Przelatują nad nimi lub zawisają zrobione
z papieru ptaki. Jest i motowidło „naro-

dowe”; unieruchomione, przywiązane do
ścian, z ostrymi kolcami u nasady, mami
Orłem w Koronie z żołnierskiej czapki
i podziurawioną tarczą strzelecką. To spę-
tanie motowidła, zatrzymanie jego ruchu,
uwikłanie weń rysunków, ptaszków z pa-
pieru, dłoni, które je trzymają, wraca na-
trętnie w innych pracach. Papierowe
strzałki przelatują z miejsca na miejsce,
gdzieś wyłażą metki i paski kodu z cena-
mi. Jesteśmy świadkami jakiegoś rytuału,
w którym „czarują się” nawzajem dziwni
ludzie, siedzący w pracowni malarskiej,
po dwóch stronach sztalugi, dzielącej
dyptyk na pół. Przygląda się im jakiś człek
z ptasią czaszką na patyku a zza parawa-
nu potajemnie ktoś zamaskowany: agent
albo anachoreta, albo arcymistrz, albo
anabaptysta, albo Anglik (oni bijali
Francuzów i Górali szkockich), albo
Almodovar, albo alkoholik, albo alumn,
albo Allan – no, bo czemu nie? Pomysł na
ten obraz podrzucili mu pewnie z zaświa-
tów dwaj koledzy: Bosch i Makowski
a teraz patrzą jak się pięknie zamotał.

Pytanie tylko, kto: obraz, artysta, dziwne
figury czy widz? Mamy też cały szereg
„negatywów skrzypiec” o pozrywanych
strunach i ich części poskręcanych śruba-
mi. Są i stopklatki rozmaite wypełnione
i nie. Pobrzmiewają w nich echa rysunku
konferencyjnego uprawianego z pasją
przez mistrza, skaczą po nich koniki sza-

chowe, siedzą arlekiny smutne, wygląda-
ją głowy autorytetów. Ze skrzypcami łą-
czy owe stopklatki kolorystyka, przypomi-
nająca jako żywo (i pewnie bez sensu)
sierść yorkshire teriera. „Czas ucieka”
przypominają obrazy w tonacji nieco wa-
nitatywnej. Policzone były wasze godzi-
ny, o cienie nieszczęsne stojące w kolejce
do czyśćca, są policzone i twoje człowie-
ku – pionku czarny, zapatrzony bezna-
dziejnie w kryształową kulę (już na innym
płótnie). To wszystko i wiele więcej czyha
na tej wystawie, czai się, żeby zwabić,
zamotać, zakręcić. Jest o czym na poważ-
nie dumać i warto się dać wciągnąć
w sieć zawieszoną z gracją, pośród
„Czterech Ścian” Wydziału Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, przez pro-
fesora Allana Rzepkę. Do absolwentów,
mniej odważnych amatorów, lub zbyt so-
bą zajętych artystów, jako też analfabe-
tów i abnegatów kieruję ostrzegawczą
parafrazę: „citoyens, uciekać! On mota
w tej sali!”.

Paweł Pencakowski
Allan Rzepka – “Zamotany w motowidła”
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Ucząc piękna w Kielcach
Roman Jacek KieferlingWystawa prac studentów WKiRDS, 2 kwietnia – 30 czerwca 2009

Kopie dzieł sztuki wykonywano od za-
wsze. Przybliżały dzieła na co dzień nie-
dostępne, znajdujące się w odległych
miejscach, ale i te bliższe, jak otaczany
kultem wizerunek Madonny w pobliskim
kościele. Niegdyś adepci malarstwa i rzeź-
by, śledząc i usiłując powtórzyć dukt
pędzla, czy ślad dłuta pozostawiony w ka-
mieniu lub drewnie, ćwiczyli wrażliwość
oka i sprawność ręki. Dziś praktykę tę za-
rzucono, choć utrzymuje się ona jako
istotny element kształcenia konserwato-

rów dzieł sztuki w krakowskiej ASP.
Pomimo rozwoju laboratoryjnych metod
badawczych, kopiowanie pozostaje nadal
bardzo ważnym sposobem zdobywania
wiedzy o „anatomii” dzieła sztuki. Uczy
też trudnej umiejętności wczucia się w du-
cha czasu powstania dzieła, rozumienia
jego formy, zauważania indywidualnych
cech nadanych mu przez twórcę. Studenci
samodzielnie sporządzają podłoża, zapra-
wy, farby, werniksy. Postępują tak, jak za-
lecali w swych traktatach Mnich Teofil,

Cennino Cennini, czy Dionizjusz z Furny.
Krok po kroku budują materialną struktu-
rę dzieła, napotykając na te same trudno-
ści i pytania, jakie stawiano przed wieka-
mi. Muszą się z nimi uporać – reszta zale-
ży od wrażliwości i talentu. Wszak przy-
szły konserwator dzieł sztuki musi być
również artystą. Zaprezentowane na wy-
stawie prace powstały na przestrzeni
ostatnich pięćdziesięciu lat w Katedrze
Technologii i Technik Dzieł Sztuki kiero-
wanej przez prof. Józefa Nykiela.
Większość z nich stworzono w zaciszu
muzealnych galerii, w bezpośrednim kon-
takcie z zabytkowymi oryginałami. Naj-
starsze kopie: „Biczowanie” – fragment
tryptyku z XVI w. i „Scenę przed Grotą”
według XVII w. dzieła Pottera Wouver-
mana, namalował prof. Józef Nykiel, jesz-
cze jako student. Pozostałe stworzyli
uczniowie pod kierunkiem Profesora
i grona współpracowników: prof. M. Nie-
dzielskiej, dr. W. Kasprzyka, dr Z. Kaszow-
skiej, mgr. A. Raczkowskiego, mgr. R.
Wójcika, mgr B. Bieszczad-Kieferling, mgr
R. Kieferlinga.
Więcej na stronie:
http://www.muzeum.kielce.pl

Anna Jagodová urodziła się w 1986 roku w Humené na
Słowacji. Jest studentką IV roku Wydziału Grafiki ASP w Krako-
wie. 5 maja br. zaprezentowała swoje prace na wystawie
w Towarzystwie Słowaków w Krakowie przy ul. św. Filipa 7.

Pochodzi z rodziny polsko-słowackiej, mieszkającej na stałe
w Słowacji. To skupiona, pracowita i skromna a jednocześnie
wykrystalizowana w pełni osobowość twórcza. Zadziwia swo-
imi martwymi naturami, aktami i portretami. Jej malarstwo
przeniknięte jest lekką atmosferą snu i surrealistycznego, czy
zgoła poetyckiego kojarzenia rzeczy, owoców, zwierząt i ludzi.
Podbija je rzetelnością i precyzją rejestrowania szczegółów oraz
podporządowaniem ich syntetycznej całości skonstruowanej
w sposób niesłychanie przemyślany i trafny. Jej twórcza intuicja
i wyobraźnia działają dyskretnie i skrycie, ale jednocześnie po-
zwalają młodziutkiej artystce na przekraczanie swoistego reali-
zmu. Opiera swoją pasję malarską na chłodnej obserwacji, do-
ciekliwości i umiejętności utrwalania światłocieniowej rozgryw-
ki. Do pracy przygotowuje się długo i z rozmysłem, świadomie
a zarazem ostrożnie, decydując się na realizację, która w swym
końcowym efekcie osiąga krystaliczną czystość kompozycji, brzmie-
nie koloru i sygestywny wyraz emanujący tajemniczym spokojem
i pięknem świata takiego, jaki w swej naturalnej istocie jest.

Anna Jagodová
malarstwo, rysunek i uroda

Stanisław Tabisz
Wystawa studentki IV roku Wydz. Grafiki w Towarzystwie Słowaków w Polsce – maj 2009
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Kwadrat magiczny.Wystawa doktorantów ASP w Krakowie
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu luty – marzec br.
Galeria ZPAP :PRYZMAT”, ul. Łobzowska3, Kraków, 15 maja br. Jan Lebenstein i Noc muzeum ASP

W ramach Nocy Muzeów (z 15 na 16 maja 2009 r.)
galeria malarstwa ASP udostępniła ekspozycję
twórczości Jana Lebensteina (w 10 rocznicę
śmierci artysty). Ekspozycji towarzyszyła projek-
cja filmów o artyście. Galeria ASP, maj 2009.

Wystawy i wydarzenia artystyczne

The Whole Place is Dark and We See
Międzynarodowa wystawa prac plastycznych

“Cellar Gallery”, ul. Wielopole 12, Kraków, 24 kwietnia br.

Piotr Korzeniowski – malarstwo – Wizja lokalna
Galeria “Grodzka 42”, ul. Grodzka 42, Kraków, kwiecień 2009 r. Smak jedzenia – wystawa rysunku IV Prac.

Rysunku Restauracja “Farina”, ul. św. Marka 16,
Kraków, kwiecień – maj br.

Miłosz Pobiedziński – Katedra
Galeria “Schody” ul. Smoleńsk 9, WFP 5-29 maja br.

Kunst-aus-Krakau Hotel Best
Western Premier Kraut-
krämer w Münster, 1maja –
31sierpnia br.
Wystawiają swoje prace:
Stanisław Batruch, Krystyna
i Jerzy Nowakowscy, Mieczy-
sław Górowski, Stefan Bo-
rzęcki, Roman Banaszewski,
Grzegorz Bienias i Ryszard
Kryński.
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Jacek Ukleja – Retro – wystawa scenografii
Galeria “Gołogórski”,ul. Grodzka 38, Kraków 18 kwietnia – 10 maja br.

Bezdomność – kwesta i wystawa
Studenci I Pracowni Interdyscyplinarnej ASP. Organizator Fundacja
Kromka Chleba na rzecz ludzi bezdomnych. Krużganki Konwentu św.
Trójcy, ul. Stolarska 12, Kraków, 26 kwietnia – 1 maja br.

Krzysztof Kiwerski – Motion Graphics
Galeria “Oko dla Sztuki 2”, Krakowska Akademia
im. A. Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa
Herlinga-Grudzinskiego 1, Kraków, 6 maja br.

Stanisław Puchalik – wystawa malarstwa
Pałac Sztuki TPSP w Krakowie, pl. Szczepański 4
7 – 31 maja 2009 r.

Pamięć zagłady Wystawa fotografii studentek scenografii
ASP w Krakowie, Galeria Scenografii, ul. Gołębia 4,
Kraków, 6 – 31 maja br.

„Felek i ja”, grafiki „Spacer z Felkiem” i „Miasto
nieznane III”, rysunki oraz filmik wideo – wysta-
wa malarstwa i grafiki prof. Adama Wsiołkow-
skiego Galeria “Rogatka” Politechniki Radomskiej.
Maj 2009. Od lewej: kurator wystawy, dr Wiesław
Jelonek, prof. Adam Wsiołkowski, rektor PR prof.
Mirosław Luft

Tadeusz Kutermak –
wystawa rysunków
i gwaszy Galeria

“Grodzka” ul. Grodzka
42, Kraków, od 9
czerwca br.
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmiany ich
tytułów.
Na okładce:
I strona: Zbylut Grzywacz “Kolejka (Siedem etapów życia kobie-
ty)”, 29,5 x 34,5cm, akwaforta, papier, 1986.
IV strona: Plakat “Wystawa końcoworoczna ASP” w Krakowie.
proj. Piotr Kunce.

Wszystkich, którzy chcą zamieścić informacje na naszej stro-
nie internetowej prosimy o przesyłanie tekstów i zdjęć na
adres: webmaster@asp.krakow.pl
Natomiast teksty i zdjęcia przenaczone do zamieszczenia
w “Wiadomościach ASP” na adres:
redakcja@asp.krakow.pl

Wystawy i wydarzenia artystyczne
Witold Stelmachniewicz
malarstwo – Wizja lokalna
Galeria “Grodzka 42”, ul. Grodz-
ka 42, Kraków, maj 2009 r.

4 Festiwal Plakatu Rekla-
mowego, Plakaty rekla-
mowe studentów Akade-
mii Sztuk Pięknych z Gdań-
ska, Katowic i Krakowa
Dolny Pałac Sztuki TPSP
w Krakowie, 24 kwietnia –
24 maja br.

Bogna Podbielska, Kinga Nowak – Moja Pneuma
instalacja medialna – Wizja lokalna
Galeria “Grodzka 42”, ul. Grodzka 42, Kraków, maj 2009 r.
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Jakub Najbart – malarstwo – Wizja lokalna
Galeria “Grodzka 42”, ul. Grodzka 42, Kraków, maj 2009 r.


