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Joanna Trzcińska

Magister sztuki – 06.1994 r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi,

Wydział Grafiki i Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem.

Prace zrealizowane w Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera

i Pracowni Rysunku prof. Leszka Rózgi.

Doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych – 03.2007 r.

Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi,

Wydział Grafiki i Malarstwa.

Rozprawa doktorska: Figura ludzka a płaszczyzna – cykl obrazów.

Promotor: prof. Ryszard Hunger – ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Recenzenci: prof. Adam Styka – ASP w Warszawie,

                    ad II Piotr Stachlewski – ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Zatrudnienie: 

Od 1995 r. zatrudniona na stanowisku nauczyciela

w Liceum Plastycznym im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli.

Od 2003 r. – nauczyciel dyplomowany.

Tytuł osiągnięcia artystycznego:

OBRAZ

Zgodnie z wymogiem formalnym wskazuję zestaw prac o wspólnym tytule OBRAZ

jako dzieło aspirujące do spełnienia warunków wynikających z art. 16 ust. 2 z dnia

14  marca  2003  roku  o  stopniach  i  tytule  naukowym  oraz  o  stopniach  i  tytule

w zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311).
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OBRAZ 

W skład cyklu wchodzą:

 10 pionowych realizacji oznaczonych cyframi I – X, 

250 × 125 cm, sklejka szalunkowa, 2015/16,

 Erotyk I, 152 × 204,5 cm, deska drzeworytnicza, 2016,

 Erotyk II, 152 × 204,5 cm, deska drzeworytnicza, 2016,

 Akt, 125 × 195 cm, deska drzeworytnicza, 2015,

 Akt biały, 125 × 195 cm, deska drzeworytnicza, 2015,

 Akt czarny, 125 × 195 cm, deska drzeworytnicza, 2016, 

 Akt podwójny, 125 × 195 cm, deska drzeworytnicza, 2015,

 Portret Janka, 140 × 200 cm, deska drzeworytnicza, 2016,

 Oczy, 85 × 164 cm, deska drzeworytnicza, 2015,

 Portret niebieski, 100 × 120 cm, deska drzeworytnicza, 2015,

 Portret czarny, 125 × 100 cm, deska drzeworytnicza, 2015,

 Autoportret II, 125 × 120 cm, deska drzeworytnicza, 2015,

 Autoportret I, 100 × 120 cm, deska drzeworytnicza, 2010,

 3 wydruki cyfrowe z nadrukowanym drzeworytem na papierze,

100 × 145 cm, 100 × 137 cm, 100 × 135,5 cm, 2011,

 2 wydruki cyfrowe na papierze, 140 × 140 cm, 2009,

 3 wydruki cyfrowe z nadrukowanym drzeworytem na płótnie, 

125 × 120 cm, 2015.
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WSTĘP

„Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy

każdej okazji.  Wyzwól mój umysł od niekończącego brnięcia w szczegóły i daj mi skrzydeł,  bym w lot

przechodził  do  rzeczy.  Użycz  mi  chwalebnego  poczucia,  że  czasami  mogę  się  mylić.  Zachowaj  mnie

miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać.”                           

                                                                                      Modlitwa Świętego Tomasza z Akwinu

Ten cytat umieścił Dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Pan Norbert

Zawisza w tekście do katalogu Urszuli  Plewki–Schmidt  („scenografia do…”, 2001).

Profesor Zawisza był promotorem pisemnej części mojej pracy magisterskiej. Często

zastanawiam się, co powiedziałby na ten, czy inny temat, choć od mojego dyplomu

czerwcu 1994 r. wciąż nie mieliśmy okazji się spotkać.

Nie brnąc dalej w sentymentalne wycieczki/wątki – z przywołanego tekstu profesora

Zawiszy wynika, że z jednej strony najlepiej jest, jeśli „artysta” sam pisze o swoim

dziele, bo, poniekąd, jedynie on zna „kryteria swojego świata”, z drugiej zaś strony

opinia taka obarczona jest  ciężarem subiektywizmu (własne widzi-mi-się)  i  często

brakiem wiedzy (!), ponieważ kreacja artysty może być nie do końca świadoma.

Podejmuję się  jednak próby napisania tekstu  o moich ostatnich pracach,  a  część

wiedzy o nich pochodzi właśnie z opinii osób „postronnych”, w których to wypowie-

dziach  odnalazłam  sformułowania  odpowiadające  moim  zamierzeniom,  a  których

nie umiałam nazwać, bądź dotyczą procesu, który odbywał się tylko w obrębie mojej

intuicji i swoją oczywistością uchylał się konieczności nazywania.

„DESKI”

Używając w dalszej części tekstu umownego terminu  „deski” mam na myśli  deski

drzeworytnicze, drewniane płyty, które powstały na bazie doświadczeń związanych

z  drzeworytem,  w  technologii  identycznej  do  tej,  która  towarzyszy  powstawaniu

matrycy. Punktem wyjścia jest sklejka – zwykła bądź szalunkowa.
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„Deski”,  o  których  piszę,  zasadniczo  różnią  się  od  wcześniejszych  prac.  Pozornie

są do nich podobne tematycznie, od dyplomu zajmuję się ludzką figurą. Jednak figura

ta pełni teraz zupełnie inną funkcję w sensie konstruowania obrazu.

PRZESTRZEŃ DAWNIEJ

We wcześniejszych  pracach figura  wraz  z  przestrzenią ją  otaczającą  zaczerpnięta

była  z  rzeczywistości.  Postaci  na  obrazach  funkcjonowały  w  bardziej  lub  mniej

określonej przestrzeni. Wykreowana przestrzeń była integralną częścią obrazu. Posta-

ci były zamknięte w szczelinach, bezpieczne. Ich ekspresja była niejako zamknięta

otaczającą przestrzenią, choć jednocześnie obowiązywała tu zasada symbiotycznego

dopełnienia. Postać zapełniała szczelinę, pęknięcie, była zamykana abstrakcyjnymi

elementami,  które  kojarzyć  się  mogły  z  przestrzenią  realną.  Do  ich  określenia  –

w  celu  uzyskania  zamierzonego  efektu  przestrzennego  czy  kompozycyjnego

używałam często zabiegów czysto estetycznych. 

Ważnym narzędziem kompozycyjnym było tu światło, które często dematerializowało

przedstawienie (lekcja Turnera).

PRZESTRZEŃ TERAZ

W nowych pracach postać jest oczywista, jednoznaczna, posiada wyraźne cechy płci

i ekspresję ciała. W obrazowaniu, podobnie jak w starszych pracach, ważną rolę pełni

światło – które tym razem podkreśla, buduje bryłę (lekcja Caravaggio), jednak nie

rozbija kształtu, ale go precyzuje.

Kompozycyjnie  –  jeśli  mielibyśmy  mówić  o  szczelinie,  to  tym  razem  cały  obraz

ją stanowi w kontekście, w którym jest umieszczony.

Tym razem przestrzeń wewnętrzna obrazu nie jest tak istotna – ważne wydaje się

miejsce, czyli przestrzeń, w której obraz się znalazł. To obraz  organizuje otaczającą

go rzeczywistość,  absorbuje,  oswaja  i  ją  komponuje.  Ta  cecha,  to  z  kolei  główny

komponent osobliwości rzeźby w kanonicznym znaczeniu. W odróżnieniu od malar-

stwa,  w  rzeźbie  nie  ma  tła,  które  stanowi  kontekst  dla  głównego  przedmiotu.

W wypadku rzeźby kontekstem tym jest otaczający ją świat rzeczywisty.
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WYSTAWY / PREZENTACJE

Umieszczanie przeze mnie obiektów –  „desek” w rozmaitych kontekstach i różnych

wariantach przestrzennych jest celowe, przy czym zagadnienie to dotyczy głównie

prac o tytułach I – X (pionowych przedstawień aktu męskiego).

Aranżacja  ekspozycji  we wnętrzu Galerii  (-1)  Centrum Olimpijskiego w Warszawie

powoduje, że z grupy „desek” tworzy się jeden OBRAZ.  OBRAZ ten, to grupa/pochód

postaci  dynamicznie wychodzących z absydowej, półokrągłej części galerii.  Jest to

kompozycja figuralna,  w której  spoiwem jest przestrzeń. Uaktywnia się tu wymiar

czasu,  bowiem jest  on potrzebny do przejścia  z  miejsca do miejsca i  zobaczenia

całości.

Inaczej  dzieje  się  na  dworcu  PKP  w  Garbatce  –  Letnisko.  Tam  deski działają  jak

element  kolażu,  fragmentu  jednej  rzeczywistości  wklejonego  w  zupełnie  obcy

kontekst, obcą rzeczywistość. – wtedy następuje jego absorpcja i powstaje  OBRAZ.

Co ciekawe, ani „deski”, ani przestrzeń dworca nie zmieniają swojej funkcji i znacze-

nia – funkcjonują osobno. Dworzec pozostaje dworcem, a „deski” – „deskami”. Bo nie

jest  to  rodzaj  teatru.  Powstała nowa rzeczywistość  –  przestrzeń dworca,  peronów

wraz z „deskami” tworzą nowy OBRAZ. Ludzie chodzą po peronach będąc świadkami

tej  nowej sytuacji – trochę zaskoczeni, trochę obojętni lub w zadziwieniu – obojęt-

nych udający.

Wystawa  w  Galerii  Konduktorownia  w  Częstochowie  miała  odmienny  zamysł.

Wnętrze galerii, to „white cube” wbudowany w historyczny budynek konduktorowni

dworca Kolei Warszawsko–Wiedeńskiej w Częstochowie. Przestrzeń galerii nie absor-

buje prac swoją architekturą, a neutralność przestrzeni daje możliwość budowania

napięcia/układu między postaciami. W dużej przestrzeni galeryjnej „deski” prezento-

wane są na dwóch przeciwległych ścianach, w porządku po pięć. Figury są odsunięte

od siebie na znaczącą odległość i zdystansowane od ścian. Można to interpretować

jako pojedynek 1:1 lub 5:5. Bardziej jednak układ ten buduje poczucie bezpieczeń-

stwa, jakie daje straż 10 atletów. Postaci funkcjonują w grupie, a jednak wyraźnie

osobno.  Każda ma swoją przestrzeń i  swoje terytorium. Są symbolem siły i  ciszy

zarazem.

Na  wystawie  w  Konduktorowni  OBRAZ nie  koncentruje  się  na  hołdzie  składanym

naturze,  choć jest  to  otoczenie,  w którym spełnia się jego cel.  OBRAZ ten osiąga

efekt,  który  chyba  najlepiej  określić  jako  cisza.  Nie  spokój,  który  może  budzić
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skojarzenia trywialne, ale głębsza od spokoju, bardziej psychiczna niż motoryczna,

bardziej refleksyjna cisza.

W Galerii Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli duże  „deski”

ustawione  są  w  jednym  rzędzie,  w  niewielkich  odległościach  między  nimi.  Efekt

poklatkowego  dzielenia/oddzielania  części  OBRAZU spowodował  wyraziste  wraże-

nie  jedności  układu.  Układ  ten  tworzy  ścianę  postaci,  jak  wielki,  spójny  rysunek,

w którym, jakby na przekór ogromowi całości, bardziej zwraca uwagę detal, rysunek

i różnorodność faktur. Pojedyncze prace wchodzą ze sobą w bliską relację, a wręcz

zależność. Następując po sobie znowu tworzą jeden OBRAZ.

EKSPRESJA

Wyrazistą cechą prac z cyklu  OBRAZ jest ich monumentalizm. Monumentalizm ten

wynika zarówno z samego formatu, jak i, a może tym bardziej, z ich wewnętrznego

napięcia, bo ta ekspresja jest ważną dla mnie, wspólną cechą moich prac w dużym

i w małym formacie. 

„Tzw. deski  Joanny Trzcińskiej to niezwykle ciekawe formalnie,  wielkiego formatu akty męskie,  wyryte

w sklejkach szalunkowych. Konotujące siłę (fizyczną, ale też woli), akty w histerycznym kontekście dają

nadzieję na opanowanie histerii”.

Arteon nr 1 (201) z 2017 r. tekst Karoliny Staszak o wystawie Sacrum w Częstochowie

STATYKA / DYNAMIKA

Pytanie o statykę i dynamikę prac daje odpowiedź zaskakująco przewrotną (złożoną).

Podczas oglądania prac nasuwa się określenie „barok”. Barok operuje formą w istocie

klasyczną, którą dynamizuje nadając jej kontorsje. Choć może to brzmieć jako niedo-

puszczalne uproszczenie,  na  użytek tych rozważań wolno powiedzieć,  że  poetyka

ta pozostaje w pobliżu kanonu klasycznego, który w założeniu swoim był statyczny.

Forma  w  nim  jest  najpierw  spełniona,  a  potem  dopiero  zaburzona.  Dynamizm

„desek” jest radykalnie różny od barokowości.  Rzecz bowiem w tym, że mamy tu

do czynienia nie z dynamizacją formy istniejącej, lecz z wyrażaniem napięcia, które

formę powołuje do istnienia. To, co mamy przed oczyma jest w najgłębszym sensie

procesem,  niedokonaniem.  Ich  skończoność  i  pozorna  statyka  „desek” to  tylko

sytuacja chwilowa.

Autoreferat – Joanna Trzcińska
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RYSUNEK

Budowanie  rysunku  w  pracach  zwanych  „deskami” polega  na  ujmowaniu,  a  nie

dodawaniu (jak to się dzieje w klasycznym rysowaniu/malowaniu). Punktem wyjścia

jest duża płaszczyzna z nałożonym czarnym filmem. Dodatkowo, w części prac, jego

powierzchnia fabrycznie poprzecinana jest  artefaktem w postaci  delikatnej,  jedno-

stajnie, matematycznie wyrysowanej kratki,  która w ostatecznym wyrazie stanowi

przeciwny biegun do organicznej struktury odkrytych płaszczyzn drewna – i gestu –

jako środka wyrazu. 

Kratka płaszczyzny wyjściowej, to jakby „stygmat nowoczesności” zderzony z trady-

cyjnym ujęciem samego przedstawienia oraz naturalnym, organicznym tworzywem

materiału.

W pracach „Erotyk I” i „Erotyk II” proces jest inny. „Deska” została nacięta/wycięta,

potem została pokryta farbą – co dopiero wyłoniło rysunek. Dodatkowo, do nakłada-

nia  farby,  oprócz  wałka  użyłam pędzla,  co  dało  dalszą  możliwość reżyserowania

obrazu. Farba zatrzymuje się nie tylko na elementach wypukłych, ale często wpływa

w szczeliny, bądź celowo pokrywa całe płaszczyzny wybrane, wklęsłe. W przypadku

„Aktu czarnego” farba pokrywa całą płaszczyznę „deski” i dopiero światło padające

na nierówności  za pomocą światłocienia odsłania rysunek. Zdarza się też tak, jak

w „Portrecie Janka”, że farba w ogóle nie została przeze mnie użyta. Rysunek wynika

z różnic koloru warstw drewna i dodatkowo modelowany jest światłem.

GEST

Ważną cechą prac jest gest. To dukt dłuta, piły, ślad narzędzia. To w nim zapisany jest

podstawowy kod, którym kieruje się intuicja. Weryfikuje go oko, dążące do harmonii,

czasami związanej z poprawnością konstrukcji, a czasami jej przeczącej. Gest jest tak

często powtarzany, nakładany, pogłębiany, aż w jego efekcie powstanie zamierzony

efekt.

Wycinanie/nacinanie płaszczyzny przypomina proces rysowania. Taki sposób „ryso-

wania”  jest  zadaniem  bardzo  trudnym,  ale  i  zarazem  fascynującym,  co  z  kolei

pozwala pokonać bariery fizycznego wysiłku. Nigdy nie wiadomo, co w efekcie gestu

powstanie,  co  zostanie  odsłonięte.  Czy  to  będzie  koniec,  czy  początek  kolejnego

zadania. 
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DRUKI

Innym  zagadnieniem  związanym  bezpośrednio  z  pracą  nad  matrycami/deskami

drzeworytniczymi są prace na papierze i płótnie. To próba zaprzyjaźnienia/wykorzy-

stania  nowoczesnych  mediów  cyfrowych.  Wyniki  doświadczenia  nie  są  dla  mnie

na tyle interesujące, żeby je kontynuować, ale samo podjęcie próby i  jego efekty

są warte odnotowania. Wydruki sfotografowanych matryc dają rzeczywiście ciekawy

efekt, ale w moim odczuciu znacznie „lżejszy”, niż rzeczywiste obiekty. Lepszy efekt

dają druki z nałożoną na nie odbitką z deski drzeworytniczej, ale efekt ten, mimo

dużej atrakcyjności, wydaje mi się zbyt mocno oddzielony od źródła. 

OBRAZY POŚREDNIE

Należy  tu  również  wspomnieć  o  pracach,  obrazach  pośrednich,  które  powstały

po  doktoracie  i  do  finalnego  efektu  mnie  doprowadziły.  Są  one  zamieszczone

w dokumentacji dorobku artystycznego. cz. II.

Autoreferat – Joanna Trzcińska
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ZAKOŃCZENIE

Moja praca z drzeworytem znalazła nieoczekiwane rozwinięcie. Zaprowadziła mnie

w rejony dalekie od samej techniki, choć budzące z nią bliskie skojarzenia wizualne.

Techniką  drzeworytniczą  odbijano  karty  do  gry,  kołtryny  do  zdobienia  ścian,  ale

przede  wszystkim  przedstawienia  Chrystusa,  Matki  Boskiej  i  świętych  patronów,

sprzedawane jako papierowe odbitki na targach, jarmarkach i na odpustach. To funk-

cje drzeworytu dawno już nie praktykowane, ale to one właśnie, ich bliska człowieka,

prosta  i  „podręczna”  zasada  jest  źródłem mojej  inspiracji.  Kiedy  oglądam album

zawierający  ludowe  drzeworyty  –  mam  na  plecach  ciarki.  Takie  samo  odczucie

towarzyszyło mi podczas oglądania w Rzymie obrazów Caravaggia. Te dwa odległe

fenomeny łączy moja wrażliwość odbierająca/zarażona ogromem ich ekspresji. 

Na koniec przychodzi mi do głowy cytat z wypowiedzi Wisławy Szymborskiej:

„Natchnienie, czymkolwiek ono jest, rodzi się z bezustannego nie wiem”.

Napisałam  o  sprawach,  które  dla  mnie  mają  oczywistość  czegoś  podstawowego

z  pełną  świadomością,  że  oczywistość  ta  należy  tylko  do  „mojego  świata”  i  jest

wartością względną/zmienną.

Choć moje prace są figuratywne i figuralną zarazem – nie ustawiam się w długim

szeregu  klasycznych  epigonów.  Uważam,  że  wizerunek  ludzki  jest  osobliwym

miejscem spotkania tego, co przeżywane od wewnątrz z doznaniem świata. W tym

miejscu może rozgrywać się wszystko, w najwyższej temperaturze i z największym

napięciem.
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POSŁOWIE

Gdy  przygotowywałam  się  do  napisania  tekstu  o  „Obrazie”,  przeczytałam  treść

obrony swojej pracy doktorskiej i dotarło do mnie, jak daleką drogę przeszłam przez

ostatnie 10 lat.

Przez długi okres po skończeniu studiów uważałam się za malarza. Myślałam, że jest

to  najtrudniejsza  droga,  więc  moja.  W  międzyczasie  zajmowała  mnie  grafika,

ale uważałam, że ograniczona ilość czasu, jaką mam dla siebie skłania mnie właśnie

do tego medium. Grafika, przecież, nie absorbuje tak, jak malarstwo i pozwala na

dorywczość w pracy. Wielokrotnie ogłaszałam, że moja droga z grafiką definitywnie

się rozeszły,  że teraz będę tylko malować.  I  z takim przekonaniem dotrwałam do

obrony pracy doktorskiej w 2007 r.

A teraz? Teraz zajmuję się techniką,  która wynika z  jednego i  drugiego:  z  grafiki

i malarstwa. Jest ona istotna tak, jak istotny jest temat oraz wyraz, który przy jej

pomocy uzyskuję. Bowiem moją uwagę zaprząta OBRAZ.

Obraz – najczęściej kojarzony z malarstwem, przeważnie płaski utwór plastyczny, na którym za pomocą

farb, przy zastosowaniu różnych technik malarskich i graficznych autor dokonał zapisu pewnych treści.

(…)  Drugie  znaczenie  obrazu  to  zdarzenie  wizualne  płaskie  lub  przestrzenne,  najczęściej  kojarzone

z działaniem artystycznym. (Wikipedia)

Długo miałam kłopot z odpowiedzią na pytanie, jaką technikę stosuję, co to właściwie

jest? Najpierw nie miało to dla mnie znaczenia. Odpowiadałam, że pracuję na styku

różnych mediów. Z czasem jednak szukałam jednego wspólnego określenia dla moich

prac.  W  końcu  wydało  mi  się,  że  właśnie  termin  OBRAZ obejmuje  właściwie  je

wszystkie, i te wcześniejsze i późniejsze realizacje, a zasadniczo odróżnia je od tych

wszystkich działań, które zalicza się do sztuk wizualnych, a obrazem nie są. Zależało

mi na tym, bo właśnie klasyczne znaczenie słowa „obraz” mnie interesuje i nie czuję

potrzeby wykraczania poza nie.  Ograniczam środki  wyrazu.  Im mniej  tym łatwiej.

Im mniej tym trudniej. To, co robię traktuję filozoficznie, choć intencją moją nie jest

„filozofowanie”.

Autoreferat – Joanna Trzcińska
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Rozmawiałam niedawno z młodą adeptką sztuki. Dotykając mojej „deski” powiedzia-

ła: „Jaka szkoda, że to nie ja wpadłam na ten pomysł”. Odpowiedziałam poirytowana,

że ani to nie jest pomysł, ani na niego nie wpadłam.

Na to, co powstało, składają się lata pracy związanej z zajmowaniem się i  malar-

stwem, i grafiką oraz tej codziennej, polegającej na patrzeniu, oglądaniu, notowaniu,

zapamiętywaniu.  To  zestaw  doświadczeń  z  różnych  dziedzin,  wielokierunkowych

zainteresowań, udanych i nieudanych obrazów. Eureki nie było! 

To nie rewolucja, chyba żeby rewolucją nazwać przerwany proces i zwycięstwo nad

własnymi  stereotypami  w  myśleniu  o  formie.  Określając  to  bardziej  obrazowo,

to trochę tak, jakby zamiast delektować się ciastem, wpaść w zachwyt nad foremką

do niego – będąc przy tym bardzo głodnym.

Prace, które wchodzą w skład zestawu OBRAZ powstały w wyniku procesu twórczego.

Nie  był  to  projekt,  zamierzona  transgresja.  A  proces  był  prosty:  najpierw  coś

powstało, a dopiero wtedy zostało zobaczone. Od zawsze interesował mnie drzeworyt

– klasyczny, biało-czarny, siermiężny. Podobała mi się prostota jego warsztatu. Była

to też technika w zakresie moich możliwości, bez zatrudniania zespołu ludzi i specjali-

stycznej maszynerii. Nawet duże formaty byłam w stanie drukować sama. No i cięłam

wielkie  linoryty,  później  duże  drzeworyty,  z  braku  laku  używając  do tego  sklejki.

I  tu  zdarzyło  się  odkrycie  –  sklejka,  jej  poszczególne warstwy drewna i  sam klej

je łączący mają swój kolor. Pracując dłutami w drewnie odsłaniam ich barwy. 

Było to jednak „odkrycie”, z którego nie bardzo potrafiłam zrobić użytek. Matryca

to w końcu tylko matryca. Jak foremka do ciasta.

Równolegle  zaczął  mi  towarzyszyć  jakiś  niedosyt  związany  z  efektem końcowym

procesu. Druk na papierze przestał mnie zadowalać. Podjęłam próby druku na płót-

nie. Byłam pod wrażeniem sitodruków Andy Warhola. Drukowane płótna naciągałam

na  krosna  –  powstawał  jakby  obraz.  W  2008  roku  zgłosiłam  powstałe  prace

na Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie i w następnym roku –

te  same  prace  –  na  Międzynarodowe  Triennale  Grafiki  w  Krakowie.  W  Krakowie

do wydruków na płótnie  dołączyłam wydruki  cyfrowe sfotografowanych  wcześniej
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matryc z nałożoną farbą, powiększone do określonego formatu. W Szczecinie nomi-

nowano mnie do nagrody. W Krakowie pracę na płótnie zaprezentowano na wystawie

głównej  Triennale,  a  cały  zestaw,  łącznie  z  drukami  cyfrowymi,  na  dwóch innych

wystawach Triennale w Niemczech i Austrii. 

Dodało mi to odwagi, bo po pierwsze, dotarło do mnie, że nie ma znaczenia, że prace

nie są jednoznaczne, jeśli chodzi o klasyfikację ich techniki (te same prace doceniono

w konkursie graficznym i malarskim), po drugie pomyślałam, że jeśli  możliwe jest

prezentowanie druków zdjęć matryc, to dlaczego nie pokazać ich samych?

Wreszcie, po dość długiej przerwie spowodowanej chorobą podjęłam decyzję i wiosną

2015 r. na wystawie w Galerii Wystawa w Warszawie obok wydruków zaprezentowa-

łam zestaw matryc. Jedna z nich posłużyła mi wcześniej do drukowania. Pozostałe

zostały przeze mnie wycięte bez tego zamiaru. Wreszcie usankcjonowałam dla siebie

matrycę jako końcowy efekt, efekt ostateczny.

Wrócę jeszcze do tematu prac. Od zawsze, niezależnie od tego, jaką techniką się

zajmowałam interesowało  mnie  przedstawienie  człowieka,  figury  ludzkiej,  portret,

autoportret. Często powtarzałam przedstawienia ze swoich starych prac. Najczęst-

szymi  motywami,  które  do  mnie  wracał  były  fragmenty  rysunków  wchodzących

w skład pracy dyplomowej (aneks z rysunku) – np. w linorytach z 2003 r, również

w deskach drzeworytniczych, które zaprezentowałam jako pierwsze samodzielnie.

Jeśli zaś chodzi o prace wykonane ze sklejek szalunkowych – przedstawiające męskie

akty – one wprost nawiązują do zestawu obrazów dyplomowych, na których założy-

łam, że postaci będą stały, a ruch będzie zamknięty w bezruchu. To spostrzeżenie

zawdzięczam mojej  modelce,  emerytowanej  baletnicy  opery  łódzkiej.  Była  wtedy

znacznie młodsza ode mnie teraz. Długo pracowałam z nią szukając odpowiedniego

ułożenia  ciała,  a  potrafiła  z  nim  zrobić  wszystko.  Zakładała  kostiumy,  używała

scenicznych rekwizytów.  Trwało  to  kilka,  kilkanaście  może dni.  Wreszcie  w czasie

przerwy stanęła z papierosem, a ja krzyknęłam – Pani Małgosiu, mam! Proszę się

nie ruszać! 
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Przed  wycięciem „atletów”  namalowałam kilka  obrazów  z  tym samym motywem

stojącego mężczyzny.  Najpierw –  nieśmiało  –  na  malutkich  formatach,  później  na

sporych płótnach. Wydawały mi się „mocne”. Byłam zadowolona. Ale przy deskach

wyglądają teraz tak delikatnie!

Wcześniej postać była dla mnie niejako pretekstem do zapisu światła i przestrzeni.

Mówiłam, że w zasadzie jest mi obojętna jej płeć. Teraz figura jest nachalna, nic nie

udaje, za niczym się nie chowa, jest wyraźna, oczywista i jednoznaczna. Jest mężczy-

zną.  Jest  kobietą.  Taka ekspresja jest  mi  tu i  teraz  właściwa.  Ten rodzaj  realizmu

odpowiada mi, już od niego nie uciekam.

Po wystawie w Galerii  Wystawa w Warszawie (maj 2015) zestaw prac pt: „Obraz”

w znacznie poszerzonym zestawie pokazałam jeszcze na dużej wystawie indywidual-

nej w Centrum Olimpijskim w Warszawie (Galeria (-1), luty/marzec 2016), na dworcu

PKP w Garbatce Letnisko (w ramach IX Międzynarodowego Pleneru Ekspresji Twórczej

Malarstwa  i  Rzeźby  w  lipcu  2016),  później  w  Galerii  Regionalnego  Towarzystwa

Zachęty Sztuk Pięknych Konduktorownia w Częstochowie we wrześniu  2016 (tam

pokazałam  również  nowe  erotyki),  następnie  w  galerii  Liceum  Plastycznego

w  Zduńskiej  Woli  (grudzień  2016/styczeń  2017).  Pięć  prac  zostało  pokazanych

na  9.  Triennale  Sztuki  Sacrum  WSPÓLNOTA  WSPÓŁCZUCIE  WSPÓŁCZUŁOŚC

w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie (listopad 2016/styczeń 2017). 

Co ciekawe – w przewodniku Gazety Wyborczej po tej ostatniej wystawie nazwano

mnie rzeźbiarką – i może to ostatecznie rozwiązuje mój wewnętrzny spór o malarstwo

i grafikę, a może go dodatkowo komplikuje? 
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