
To już 2014 Rok!
Czy będzie lepszy? Chociaż nie wszystko zależy od nas, wierzymy, że właśnie taki będzie!
To pozwala składać życzenia, by Zdrowie i Satysfakcja z małych i dużych Dokonań były 
z Wami przez cały nadchodzący Rok!

Zarząd Okręgu ZPAP we Wrocławiu

XIV Kolegium Prezesów Okręgów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wystawa w Chinach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Konrad Jarodzki w Nowym Jorku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Play with Glass - European Glass Festival in Wrocław 2013 . . . . . . . 9
Komu bije dzwon?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Jak zrobić karierę w Nowym Jorku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MCS Porcelana Inaczej 1977- 2012   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Biennale w Wenecji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
„Trzeba bardzo długo żyć, aby być młodym”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wystawy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nagrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Na Solnym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Wspomnienia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

SPIS TREŚCI



Wydawca:
Związek Polskich Artystów Plastyków
Zarząd Okręgu we Wrocławiu
ul. Jatki 1-2, tel. 71 341 72 88, fax 78 73 640
e-mail: zpap@infoserwis.wroc.pl
www.zpap.wroclaw.pl

Projekt okładki wg rysunku Starzec i młodzieniec Leonarda da Vinci 
i opracowanie graficzne: Jacek Ćwikła

Zdjęcia: Czesław Chwiszczuk, Ł. Hajduk, Kazimiera Kuzborska, Krysty-
na Szczepaniak, Dział Dokumentacji ASP, Archiwum ZPAP
Skład i łamanie: DeWi-ART, Wrocław
Projekt winiety: Alina Rogalska

Numer zamknięto: 4.12.2013 r.

Druk: JAKS, Wrocław

Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów, opracowywania 
i skracania dostarczonych tekstów. Materiałów niezamówionych nie 
zwracamy. Nie odpowiadamy za treść obcych reklam i ogłoszeń.

Cena ogłoszenia całostronicowego: 400 zł 
Ogłoszenia dla członków i instytucji związanych z ZPAP – cena do 
uzgodnienia.

Informator jest bezpłatny dla członków Okręgu Wrocławskiego ZPAP.

Strona internetowa Zarządu Głównego ZPAP: www.zpap.pl



XIV KOLEGIUM PREZESÓW OKRĘGÓW
Wrocław, 19-20 października 2013

W końcu udało się zwołać, odkładane dwu-
krotnie, Kolegium Prezesów we Wrocławiu!

Dzięki uprzejmości Rektora Akademii 
Sztuk Pięknych prof. Piotra Kielana Kolegium 
obradowało przez dwa dni w Sali Senatu wro-
cławskiej ASP.

Tym razem dopisała frekwencja. Było pięt-
nastu prezesów Okręgów, a Zarząd Główny 
przybył w komplecie.

Program obrad był napięty i nareszcie mo-
gliśmy bez presji odjeżdżających pociągów 
porozmawiać wnikliwiej i wysłuchać się na-
wzajem. Obszerny porządek obrad zdomino-
wały sprawy, które już wcześniej dyskutowało 
się w naszym środowisku: wzajemna relacja 
pomiędzy Zarządem Głównym a Kolegium 
Prezesów Okręgów, a także inicjatywa pod-
jęta – dla niektórych z nas niespodziewanie 
– przez Zarząd Główny zwołania w styczniu 
2014 roku Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów 
w celu dokonania zmian w statucie Związku. 
W tej sprawie uwydatniły się znaczne rozbież-
ności pomiędzy Zarządem Głównym a zdecy-
dowaną większością Okręgów. Zarząd Główny 
jednak zdecydowany jest zwołać Nadzwyczaj-
ny Zjazd Delegatów, na co zezwala mu sta-

tut. Proponowane zmiany nie dla wszystkich 
są jasne, jednak są wśród nich i takie, których 
wprowadzenia wymaga MKiDN. Są to jednak 
zmiany (3) drobne, bardziej uściślające zapisy 
statutowe z uchwałami ostatniego Zjazdu. Na-
prawdę istotnymi są te propozycje zmian sta-
tutowych, których wprowadzenie proponuje 
Zarząd Główny. Podyskutować o nich możemy 
dopiero teraz, gdyż Komisja Statutowa przesła-
ła nam je w połowie listopada do wiadomości. 
Są to propozycje na tyle istotne co i kontro-
wersyjne, a dotyczą dopiero co uchwalonego 
Statutu i Regulaminów. Będzie czas, by o tym 
dyskutować z kolegami delegatami.

W czasie XIV Kolegium Prezesów dysku-
towaliśmy o nie zawsze prostych relacjach 
wzajemnych, sprawach majątkowych (m.in. 
krakowskich pracowniach przy ul. Emaus), Ko-
misji Artystycznej ZG, naszej kadencji finanso-
wej, sytuacji twórcy, a także o naszej biedzie 
i potędze. Najlepiej dyskutowało się nam wie-
czorem, na kolacji w piwnicy klubu „La Scala” 
na pl. Solnym, gdzie zatroskani o los Związku 
i Artysty Plastyka dzieliliśmy się naszymi za-
miarami i nie zawsze realnymi pomysłami. Ale 
to normalne...

Piotr Wieczorek
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W dalekich Chinach, w zaznaczonym hi-
storią mieście Xi’an, tam gdzie cesarza Qin Shi 
Huanga ciągle strzeże Armia Terakotowa, na 
przełomie lipca i sierpnia 2013 r. prezentowa-
liśmy wspólnie z Okręgiem Opolskim prace 
naszych kolegów – artystów z obu Okręgów 
ZPAP.

Inicjatywa dla tej prezentacji wyszła od 
Polsko-Chińskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Kultury i Sztuki i na zaproszenie Związku Arty-
stów Prowincji Shaanxi oraz Związku Tradycyj-
nego Chińskiego Malarstwa w Xi’an.

Mogliśmy, ze względu na lotniczy trans-
port, przewieźć tylko prace nie oprawione 
i  realizowane na papierze. Chcąc sprostać wa-
runkom organizatorów musieliśmy zmieścić się 
w limicie ilościowym pokazanych prac, a także 
w formacie. Krótki termin, a na dodatek okres 
wakacyjny zmusił Zarząd do szybkich decyzji. 
Wrocławski Okręg zaprezentował prace 21 ar-
tystów, a nasi koledzy z Opola pokazali 22 dzie-
ła, także na papierze. Przewozu i oprawy prac 
podjęli się organizatorzy ze Stowarzyszenia 
Polsko-Chińskiego na Rzecz Kultury i Sztuki.

Pokaz, dobrze zorganizowany, z wielką 
pompą, plenerową 
oprawą i przy udzia-
le miejscowych 
władz Prowincji 
Shaanxi, władz obu 
związków artystów 
chińskich i licznej 
publiczności, od-
był się pod nazwą 
„Koniec i Początek” 
we wnętrzach eks-
pozycyjnych, na 
które patrzyliśmy 
z zazdrością. Gdy-
byśmy mieli takie 
możliwości wysta-

wiennicze we Wrocławiu! Duże, przestronne 
wnętrza, przystosowane do różnorodnej pre-
zentacji sztuki, a wszystko to w specjalnym, 
dobrze utrzymanym centrum ekspozycyjnym. 
Byliśmy pod wrażeniem!

Wystawie patronowali prezydenci Wro-
cławia, pan Rafał Dutkiewicz oraz Opola, pan 
Ryszard Zembaczyński. Ambasador Polski 
w Chinach pan Tadeusz Chomicki dał nam tak-
że swój patronat, a na plenerowym wernisażu 
obecny był Radca – Kierownik Wydziału Kultu-
ry naszej ambasady w Pekinie pan Maciej Gaca.

Organizacyjnie, ale i fizycznie ta niezwykła 
artystyczna eskapada do Chin była realizacją 
trudną, ale jakże interesującą! Razem z  ów-
czesnym prezesem Okręgu Opolskiego kol. 
Tadeuszem Waloszczykiem i przy niezwykłej 
pomocy, już tam na miejscu, naszych opieku-
nów i inspiratorów pani Katarzyny Matuszczyk 
i art. plastyka Lu Youyou z Pekinu – przeżyliśmy 
niezwykłą, nie tylko artystyczną przygodę.

Współpraca z artystami chińskimi miała 
także swój dalszy ciąg. Oto 13 sierpnia 2013 
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu arty-
ści z Xi’an, mieście, w którym nas goszczono, 

WYSTAWA W CHINACH
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oraz Prowincji Shaanxi zaprezentowali swo-
je współcześnie realizowane prace. Pokaz był 
niezwykle interesujący.

W tym samym dniu została podpisana 
umowa o współpracy pomiędzy Okręgami 
ZPAP Wrocławskim i Opolskim a Związkiem Ar-
tystów Prowincji Shaanxi i Instytutem Trady-
cyjnego Chińskiego Malarstwa w Xi’an.

Jest szansa na przyszłą wzajemną wymianę 
artystów chińskich i dolnośląskich, a kontakt 
tegoroczny był tego naprawdę dobrą i obiecu-
jącą zapowiedzią. Wiemy, że do Chin wybiera 
się teraz kol. Andrzej Dudek-Dürer zaproszony 
przez to samo Polsko-Chińskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Kultury i Sztuki. Powodzenia!

Piotr Wieczorek

LISTA WROCŁAWSKICH UCZESTNIKÓW  
WYSTAWY  W  XI’AN

Elżbieta Chodżaj-Smolińska, Jacek Ćwi-
kła, Andrzej Dudek-Dürer, Józef Hałas, Wiesław 
Gołuch, Michał Jędrzejewski, Andrzej Klim-
czak-Dobrzaniecki, Bogna Kozera-Radomska, 
Anna Kutera, Romuald Kutera, Witold Lisz-
kowski, Marek Marchwicki, Renata Micher-
da-Jarodzka, Eugeniusz Minciel, Christopher 
Nowicki, Euge niusz Smoliński, Krystyna Szcze-
paniak, Jacek Szewczyk, Przemysław Tysz-
kiewicz, Małgorzata Warlikowska, Urszula Wilk.

Wystawa w Xi’an poprzedziła 
ekspozycję we wrocławskim 
Muzeum Narodowym,
sierpień 2013
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KONRAD JARODZKI W NOWYM JORKU

Wystawa malarstwa Profesora Konrada Ja-
rodzkiego – byłego Rektora Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu, wieloletniego człon-
ka Związku Artystów Plastyków, odbyła się na 
przełomie września i października na Manhat-
tanie w Nowym Jorku.

Pomysł wystawy zrodził się podczas spo-
tkania z Profesorem i jego rodziną pro-
wadzącą firmę Archicom już w 2012 roku. 
Posiadający doświadczenie amerykańskie 
prezes Fundacji „Cztery Strony Kultury” – Wal-
demar Płusa zdecydował się poszukać odpo-
wiedniego partnera czy też miejsca na taką 
wystawę. Po wielu miesiącach żmudnych po-
szukiwań, dziesiątkach wiadomości mailo-
wych i rozmowach telefonicznych, udało się 
znaleźć odpowiedniego partnera – Fundację 
Chashama, która od 1995 intensywnie działa 
i pomogła już ponad 10 tysiącom artystów za-
istnieć w Nowym Jorku.

Majowa wizyta Profesora Jarodzkiego 
w Nowym Jorku pozwoliła na zawarcie zna-
jomości z zarządzającą Fundacją Chasha-

ma – przeuroczą Anitą Durst, w której z kolei 
Fundacja „Cztery Strony Kultury”, znalazła od-
powiedniego partnera do współpracy przy 
wystawie Profesora oraz, co równie ważne, 
partnera do współpracy na dalsze lata.

Na wystawie trwającej od 19 września do 
3 października w galerii Fundacji Chashama, 
znajdującej się pomiędzy Grand Central Station 
i siedzibą ONZ-tu, pokazaliśmy w sumie oko-
ło 50 prac malarskich artysty na dwóch nieza-
leżnych wernisażach. Jeden – bardzo podniosły 
i uroczysty, odbył się na zaproszenie Pani Kon-
sul Ziomeckiej w przepięknych salach Polskie-
go Konsulatu na Madison Avenue. Tam też, parę 
dni później, miało miejsce spotkanie Konra-
da Jarodzkiego z Prezydentem Komorowskim, 
który z rąk artysty odebrał album z dedykacją.

Wernisaż głównej wystawy miał miej-
sce następnego dnia, gdzie ponad 150 zapro-
szonych gości, osób ze świata sztuki i kultury 
z Nowego Jorku, miało możliwość zapoznania 
się z pracami artysty, krótkiej z nim rozmowy 
i okolicznościowych zdjęć.

Konrad Jarodzki i Ryszard Horowitz
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Nie bez znaczenia jest również fakt, że 
swoimi patronatami objęli wystawę zarówno 
Minister Bogdan Zdrojewski jak i Prezydent 
Rafał Dutkiewicz, a całość była prezentowana 
we współpracy z biurem Europejskiej Stolicy 
Kultury – Wrocław 2016.

Fakt zaistnienia takiego wydarzenia jest 
niewątpliwie powodem do dumy i radości 
dla każdego wrocławianina. To, że profesor Ja-
rodzki w tak dojrzałym wieku (85 lat), może 
mieć swój debiut wystawienniczy w tak waż-
nym mieście świata, jakim niewątpliwie jest 
Nowy Jork, powinna napawać nas optymi-
zmem, że warto się starać, mieć marzenia i je 
realizować oraz niezależnie od wieku, trzeba 
z konsekwencją podążać swoją własną drogą.

Drogą, która w tej chwili została w jakiś 
sposób przetarta i pozwala nam wszystkim 
patrzeć z optymizmem na rysujące się przed 
nami możliwości współpracy, nauczenia się 
być może innego sposobu współpracy z mia-
stem, wykorzystania potencjału jak ma Wro-
cław już od lat 60-tych i przede wszystkim 

wiary, że ten otaczający świat jest również dla 
nas, choć czasami tak daleko jak Nowy Jork, 
to jednocześnie tak blisko. Jak mówią Amery-
kanie – If there is a will – there is a way (tam, 
gdzie jest chęć, znajdzie się i sposób).

Niewątpliwy sukces całego przedsięwzię-
cia ma „kilku ojców”. Po pierwsze sam Profesor 
Jarodzki ze swoimi pracami i uporem artysty, 
jego wspaniała rodzina, która w osobach Do-
roty Sródka-Jarodzkiej, jej męża Kazimierza 
Sródki i syna Rafała Jarodzkiego, służyła ca-
łej idei wielkim wsparciem. Nie bez znaczenia 
jest również udział wnuków malarza, a szcze-
gólnie Łukasza Sródki, który w atmosferze ro-
dzinnych tradycji artystycznych pracuje nad 
wspaniałym filmem dokumentalnym o swoim 
dziadku – Artyście z najwyższej półki i w koń-
cu o Wielkim Wrocławianinie, jakim bez wąt-
pienia jest Konrad Jarodzki.

Waldemar Płusa 
Fundacja Cztery Strony Kultury
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Urszula Wilk, Galeria „Entropia”, Niewysłane listy z Pekinu, wrzesień 2013

PIECZYSTE na Jatkach, 22 czerwca 2013
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2763 osoby, pies i… chomik odwiedzi-
ły przez 19 dni główną wystawę drugiej edy-
cji Europejskiego Festiwalu Szkła „Play with 
Glass”, zorganizowaną po raz kolejny na dwor-
cu Wrocław Główny. 

Wystawa „UFO Unikat-Forma-Obiekt”, 
z udziałem 16 artystów z 13 krajów Europy: 
Rosji, Turcji, Finlandii, Austrii, Szwecji, Holan-
dii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Czech, Łotwy, 
Węgier i Polski, zdobyła bardzo dobre opinie 
zwiedzających. 

Fantastyczna inicjatywa. Ko-
smiczny klimat i bliskie spotka-
nie III stopnia ze sztuką, która 
integruje całe rodziny. BRAWO… 
Oglądając tę wystawę, czło-
wiek zapomina o problemach za 
oknem. Jest wspaniała…Świetny 
pomysł na dworcu umieścić obiek-
ty tak niesamowite i piękne… Na-
prawdę przyjemnie znaleźć takie 
cuda na dworcu. Polscy artyści 
najlepsi… Cieszy oczy, koi duszę. 
Piękna wystawa… To tylko kilka 
z licznych wypowiedzi zamiesz-
czonych w „księdze gości”. 

Zainteresowaniem miesz-
kańców Wrocławia cieszyły się 
także inne wydarzenia festiwa-
lu: towarzyszące mu wystawy, 
seminarium poświecone eu-
ropejskiej sztuce szkła, projekt 
„Szklana Witryna”, „Dzień Otwar-
tych Drzwi” na Wydziale Cera-
miki i Szkła wrocławskiej ASP, 
„Dzień Otwartych Pracowni”, 
spacer po Wrocławiu „szlakiem 
szklanej architektury”… Każ-
dy dzień z trwającego przez ty-
dzień festiwalu przynosił kolejne 
atrakcje i niespodzianki. 

W ramach festiwalu odbyły się także warsz-
taty szklarskie dla dzieci ze Stowarzyszenia 
Ocalić Szansę SOS, dla młodzieży w Zakładzie 
Poprawczym Ministerstwa Sprawiedliwości RP 
w Sadowicach oraz dla rodzin z dziećmi w Ga-
lerii BB na Jatkach. 

W organizacji Europejskiego Festiwalu 
Szkła „Play with Glass” aktywnie uczestniczył 
wrocławski oddział Związku Polskich Artystów 
Plastyków. 

Play with Glass - EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW 2013
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Festiwal rozpoczął się w dniu 14 paździer-
nika 2013 od „uroczystego odsłonięcia okna – 
witrażu”, zaprojektowanego przez Pati Dubiel 
na Jatkach, w budynku, w którym mieści się 
wrocławski ZPAP. W tym samym dniu, o go-
dzinie 18.00, w Galerii BB na Jatkach, odbyło 
się otwarcie wystawy „Ostateczna rozgrywka” 
Anny Klimczak-Dobrzanieckiej.

W galerii ZPAP, „Galerii na Solnym”, odbyła 
się wystawa „Balance” Pauliusa Rainysa z Litwy 
w ramach projektu „Debiut Festiwalu”, a w ga-
lerii Igora Wójcika na Jatkach, prezentacja prac 
uczestników warsztatów szklarskich w Zakła-
dzie Poprawczym Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści RP w Sadowicach. W Galerii BB na Jatkach 

Happening Patrycji Dubiel na Jatkach

odbyły się także warsztaty szklarskie 
„Wrocław Mikrokosmos Zdarzeń” dla 
rodziców z dziećmi. 

2. edycję Europejskiego Festiwa-
lu Szkla „Play with Glass” zorganizo-
wała fundacja Fly with Art w ścisłej 
współpracy z Galerią BB, Związkiem 
Polskich Artystów Plastyków – Okręg 
Wrocławski oraz Gminą Wrocław 
i Akademią Sztuk Pięknych im. Euge-
niusza Gepperta.

Autorami projektu Play with Glass 
– European Glass Festival in Wrocław 
są Anita Bialic i Kazimierz Pawlak. 
Projekt ten został włączony do apli-
kacji miasta Wrocław do tytułu Euro-
pejskiej Stolicy Kultury 2016. 

Anita Bialic

Play with Glass - EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW 2013
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Agnieszka Leśniak-Banasiak, Balans XL

Marta Gibiete, Zielony przysmak



Mark Rothko, obraz sprzedany za 89 mln dolarów

Mark Rothko, NR 1
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Nasz specjalny wysłannik na Antypody donosi

Koleżanki i Koledzy! W przedostatnim nu-
merze naszego Informatora, 2(37), pisałem 
o cyklicznej imprezie „KONKURS GEPPERTA – 
CO ROBI MALARZ”, organizowanej przez wro-
cławskie BWA i ASP. Miałem liczne sygnały, że 
mój tekst wzbudził zainteresowanie w miej-
scowym środowisku plastycznym, co mnie 
bardzo cieszy. Zbliża się kolejna edycja tego 
konkursu i jestem ciekawy czy organizatorzy 
wezmą sobie bardziej do serca tytułowe ha-
sło, czy też dalej interesuje ich tylko „sztuka na 
prąd”, jak to trafnie określił kiedyś Piotr Wieczo-
rek. Poczekamy – zobaczymy.

Niniejszy list jest w pewnym sensie roz-
winięciem tekstu, o którym mowa wyżej. 
Wtedy miałem uzasadnione, moim zdaniem, 
pretensje o zlekceważenie tematu konkursu 
i – przede wszystkim – jego patrona. Obec-
nie też muszę trochę pomarudzić „w tema-
cie” współczesnej sztuki wizualnej, co do której 
mam coraz częściej uczucia – delikatnie mó-
wiąc – ambiwalentne. 

SPOWALNIANIE CZASU 
czyli DRONE W WENECJI 
(Uwaga: to nie jest błąd! Ma być DRONE)

Przed tegoroczną podróżą z Australii do 
Polski planowałem zatrzymać się w Wene-
cji i obejrzeć Biennale Sztuki. Z różnych po-
wodów nie doszło do tego. Poprosiłem więc 
znajomego artystę z Australii, który się tam 
wybierał, o telefoniczną relację z pobytu. Dłu-
go się nie odzywał, aż w końcu przysłał wia-
domość, w której lakonicznie, jak to Ozi(1), 
zrecenzował wystawę jednym zdaniem: Ove-

rall, this is shit, but the Polish pavilion sounds 
good. (2) 

W pierwszej chwili pomyślałem, że źle zro-
zumiałem, bo według mnie pawilon wysta-
wowy może raczej dobrze wyglądać, a nie 
brzmieć. Upierał się jednak przy swoim zdaniu 
i w końcu napisał, że jakbym był na miejscu 
to zobaczyłbym, a raczej usłyszał, że ma rację. 
Sięgnąłem do źródeł, czyli do internetu, aby 
dowiedzieć się czegoś więcej. Biennale trwa, 
jak wiadomo, do 11 listopada 2013, więc mogę 
tam jeszcze zawitać. 

Piotr Sarzyński już w tytule swojego arty-
kułu w Polityce „A jak artysta, B jak biennale, 
C jak chaos” wyraża niejako swoją opinię o ca-
łości, a dalej pisze: Biennale Sztuk w Wenecji to 
w tym roku duże wyzwanie. Widz zderza się z es-
tetyką rodem z Internetu, wielkim jarmarkiem 
wątpliwych cudów. To trochę pasowało do opi-
nii Australijczyka, ale co z brzmieniem pawilo-
nu polskiego?

Na stronie internetowej Culture.pl czytam: 
Jak co roku na obecność polską w Pawilonie zo-
stał przeprowadzony konkurs - poinformowała 
Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty”. Pomi-
jając dziwaczne sformułowanie, zdziwiło mnie 
organizowanie konkursu „jak co roku”, chociaż 
biennale, jak sama nazwa wskazuje... ale czy-
tam dalej: Po długich dyskusjach jury konkursu 
na wystawę w Pawilonie Polskim na 55. wenec-
kim Biennale Sztuki wybrało projekt Konrada 
Smoleńskiego „Everything Was Forever, Until IT 
Was No More”. 

Pomimo drobnego błędu („IT”) angielski 
tytuł brzmi nieźle. Jest dość tajemniczy i wie-
loznaczny. Niestety tłumaczenie sprawiło tro-

KOMU BIJE DZWON?
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chę kłopotów, zarówno organizatorom jak 
i mediom. Spotkałem co najmniej trzy wer-
sje; od dosłownej „Wszystko było zawsze, do-
póki nie było więcej” poprzez „Wszystko na 
zawsze, póki nic nie zostanie” aż do „Wszyst-
ko było wieczne, aż przestało być”. Problem zo-
stał postawiony na głowie, bo należało raczej 
zacząć od wymyślenia polskiego tytułu dla 
dzieła Smoleńskiego. Tytułu, który da się jed-
noznacznie przetłumaczyć na angielski, a nie 
odwrotnie! Nie wiem czy autor - którego ce-
nię jako artystę - miał coś do powiedzenia 
w tej sprawie. Pikanterii dodaje fakt, że tytuł 
został celowo zapożyczony (uwaga!) „z książ-
ki antropologa Alexeia Yurchaka, której podty-
tuł brzmi „The Last Soviet Generation”. Opowiada 
ona o upadku Związku Radzieckiego z perspek-
tywy jednostki żyjącej w ramach pewnej struk-
tury i narracji, które w pewnym momencie się 
kończą. W naszym przypadku jest to luźny link. 
Zależało nam na poetyce tego tytułu, na jego po-
jemności. Jeśli chcemy mówić o jakimś końcu 
czy zawieszeniu, to nie będzie on określony przez 
warunki społeczno-polityczne.” – powiedziała 
Agnieszka Pindera, kuratorka wystawy”.

Rozumiem, że potrzebny był pojemny ty-
tuł – worek, do którego można wrzucić każdą 
mowę-trawę, jaką posługują się kuratorzy, ale 
nie rozumiem co ma upadek ZSSR do polskiej 
ekspozycji i o jakim „końcu czy zawieszeniu” 
bredzi pani Pindera. No, ale tytuł się znalazł i to 
już sprawdzony przez „Przyjaciół Moskali”. Trze-
ba przyznać, że „link” jest rzeczywiście luźny.

Dalej dowiaduję się co zostało wyeks-
ponowane w naszym pawilonie. Jak wyja-
śniają kuratorzy, Daniel Muzyczuk i wyżej 
wymieniona, „Instalacja w Pawilonie Pol-
skim składa się z trzech równoważnych ele-
mentów kompozycji, zarówno wizualnych 
jak i audialnych. Oprócz dwóch tradycyj-
nych, spiżowych dzwonów, „zabrzmią” więc 

w Wenecji monumentalne głośniki i zin-
tegrowane z architekturą metalowe szaf-
ki. Wszystkie one (chyba te szafki - G.K.) 
pomimo, że stanowiące znajome dla wi-
dza przedmioty, występują w roli instru-
mentów muzycznych w jednym utworze 
na kształt symfonii. Ten utwór jest rozpisa-
ny na trzy części, z których pierwsza „wy-
konywana” przez wspomniane dzwony, 
zostaje następnie przetwarzana i emitowa-
na przez dwadzieścia szerokopasmowych 
głośników. Brzmi natomiast (chyba ten 
utwór -G.K.) jako dosyć obcy, podtrzymywa-
ny i pozbawiony wymiaru symbolicznego - 
zwykle przynależnego dzwonom - dźwięk, 
który określić moglibyśmy raczej jako dro-
ne a nie hałas. Na samym poziomie techno-
logicznym zastosowany zostanie również 
delay, czyli opóźnienie. Obok wykorzysty-
wanego w kompozycji rezonansu, jest to 
element najważniejszy, gdyż odnosi się do 
spowalniania czasu. Dzięki niemu sytuacja 
kreowana poprzez instalację wyobraża mo-
ment wyhamowywania historii”.

Uff! Być może jestem trochę opóźnio-
ny (delay) w dziedzinie terminologii używa-
nej przez światłych kuratorów, bo nie bardzo 
rozumiem w jakim znaczeniu użyli oni sło-
wa „drone”. Po angielsku to: warkot, brzęcze-
nie, truteń, buczenie, brzęk, burczenie, bzyk 
i... bumelant. Jeżeli chodzi o „spowalnianie 
czasu”, to chyba ostatnie znaczenie najbar-
dziej tu pasuje. Nie jestem też pewien na ja-
kim etapie „wyhamowywania historii” mieli 
zamiar zatrzymać się kuratorzy, ale moim 
zdaniem lepiej było zrobić to jeszcze przed 
przystąpieniem do konkursu „na obecność 
polską w Pawilonie”.

Wysokie Jury w imponującym, 11 oso-
bowym, składzie luminarzy kultury nie było 
chyba zbyt pewne swojej decyzji, co moż-
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na zrozumieć. Praca Konrada Smoleńskiego - 
skądinąd interesująca - mogła równie dobrze 
reprezentować Polskę na jakimś festiwalu mu-
zyki konkretnej lub (bardzo) mocnego uderze-
nia. A weneckie biennale to zdaje się przegląd 
sztuki wizualnej...

Wątpliwości miało chyba wyjaśnić „Oświad-
czenie jury konkursu” publikowane w mediach. 
Tekst jest trochę przydługi, jak wszystkie pło-
dy erudycji organizatorów, ale mimo szczerych 
chęci nie udało mi się tego streścić. Cytuję: Wy-
stawa zaprojektowana przez Smoleńskiego jest 
wieloelementową instalacją dźwiękową, na-
wiązującą do wizji maszynowego, futurystycz-
nego świata. Ogromne dźwiękowe konstrukcje 
wypełniają nieomal klaustrofobicznie całą prze-
strzeń pawilonu Polonia, koncentrując energię, 
wywołując nieomal cielesny rezonans w wi-
dzach-słuchaczach. Instalacja ewokuje poczucie 
emocjonalnego niepokoju i napięcia, proble-
matyzując kwestie akumulacji, klasyfikacji oraz 
porządkowania wiedzy, stawiając problem nie-
doboru i przesytu informacji, a także jak piszą 
kuratorzy: spowalniania historii, zawieszenia jej 
biegu. Jest to być może szansa na nowy począ-
tek”. Jasne?

Do tego elaboratu bardzo pasuje prze-
wrotne wyznanie Sławomira Mrożka z 1976 
roku: „Piszę tak ogólnie, ponieważ poszczegól-
nie nie mam nic do napisania”. Zostawiam więc 
Państwu do rozwiązania problem; w jaki spo-
sób dźwiękowe konstrukcje, czyli konstruk-
cje wykonane z dźwięku, czyli niewidoczne, 
mogą wypełniać „nieomal klaustrofobicznie 
całą przestrzeń”. Sam zaś, koncentrując energię 
i problematyzując kwestie akumulacji, a jed-
nocześnie stawiając problem niedoboru infor-
macji, przechodzę do następnego tematu.

• • •

Wędrując parę lat temu po nowojorskim 
Manhattanie spotkałem znajomego polskie-
go artystę. Mieszkał i działał w N.Y. już pra-
wie trzydzieści lat, a nie widzieliśmy się chyba 
piętnaście. Zaprosił mnie do swojej pracowni 
i pokazał kilka ostatnio namalowanych obra-
zów. Bardzo mi się podobały, więc zapytałem 
półżartem półserio o przepis na zrobienie ka-
riery w Ameryce. Odpowiedział skromnie, że 
owszem, pracuje twórczo, wystawia, sprze-
daje i jakoś z tego żyje, ale nie jest to jeszcze 
kariera. Szczerze protestowałem, trochę po-
droczyliśmy się na ten temat i w końcu zna-
jomy powiedział: Mogę ci powiedzieć co myślę 
na ten temat, jeżeli przyrzekniesz, że nie ujaw-
nisz mojego nazwiska, gdyby przyszło ci do gło-
wy powtórzyć to komukolwiek. Przyrzekłem 
i oto przedstawiam Państwu teorię kolegi XY 
o możliwości zrobienia kariery przez przyby-
sza zza oceanu: 

Żeby zrobić karierę w Nowym Jorku najlepiej 
być rosyjskim Żydem, który wyemigrował przed 
laty do Ameryki „za chlebem” albo, jeszcze lepiej, 
ze względów politycznych. Oczywiście potencjal-
ny„karierowicz” nie może być jakimś nieudaczni-
kiem i powinien już coś próbować, na przykład 
malować nastrojowe obrazki szkolnymi akwa-
relkami. Ale najważniejsze żeby umiał zwrócić na 

JAK ZROBIĆ KARIERĘ
W NOWYM JORKU
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siebie uwagę, czyli „się kręcił” w odpowiednim 
towarzystwie. Czyli w kręgu osób, które są już 
„umocowane” w N.Y. i potrafią zainteresować 
znajomych krytyków sztuki początkującym ar-
tystą. Krytycy wyrażą się tu i ówdzie pochlebnie 
o naszym bohaterze i przekonają znajomych 
marszandów, aby umożliwili mu wystawianie 
w galeriach promujących „młodych zdolnych”. 
Po entuzjastycznych recenzjach „niezależnych” 
krytyków przychodzi pora na wystawę indywi-
dualną w dobrze notowanym miejscu. Na przy-
kład Peggy Guggenheim Gallery. Na wernisaż 
zaprasza się odpowiednio wpływowe posta-
cie nowojorskiego establishmentu oraz mediów 
i artysta odnosi spektakularny sukces. Nie jest to 
jeszcze sukces finansowy, sprzedaż idzie słabo, 
bo autor mało znany, a ceny w renomowanej 
galerii astronomiczne. Teraz wkraczają do boju 
krytycy i marszandzi lansujący artystę, bo od 
jego sukcesu finansowego zależy przecież także 
ich działka. Trzeba tylko przekonać znanego mi-
liardera do zakupu paru obrazów. Miliarder nie 
musi znać się na sztuce, ale zna się na interesach 
i przeważnie trafia do niego argument, że jak te-
raz kupi obraz za dwadzieścia milionów, to za 
parę lat sprzeda za dwa razy tyle. Teraz artysta 
i jego opiekunowie mogą być spokojni o swoją 
przyszłość. Sprzedaż nabiera tempa, ponieważ 
nabywcy wiedzą doskonale, że znany miliarder 
nie kupuje obrazów po to, żeby na nich stracić. 
Nie ma tu znaczenia jak artysta maluje i czy ob-
razy podobają się kupującym. Obrazy muszą być 
dobre, ponieważ dobrze się sprzedają. I tak koło 
się kręci. To jest właśnie kariera po amerykańsku. 
Jest wiele przykładów na poparcie mojej teorii, 
a chyba najlepszy to Mark Rothko. O ile wiem 
nie jest on w Polsce zbyt znany, ale możesz prze-
śledzić jego karierę w internecie.

Muszę przyznać, że ta trochę kontrowersyj-
na teoria bardzo mnie zaciekawiła, ale nie zna-
lazłem wtedy czasu, żeby ją sprawdzić. Miałem 

tylko tydzień na zwiedzanie Nowego Jorku – 
„miasta, które nigdy nie śpi” – i może to mnie 
trochę usprawiedliwia. 

Tak się szczęśliwie złożyło, że w cza-
sie tegorocznego pobytu w Polsce miałem 
okazję obejrzeć w warszawskim Muzeum 
Narodowym wystawę, wymienionego wy-
żej, Marka Rothki. Jak piszą organizatorzy: 
Mark Rothko, urodzony jako Marcus Roth-
kowicz w 1903  r. w Dźwińsku w Rosji (obec-
nie na Łotwie), w 1913 roku wyemigrował do 
Ameryki. Należał do pokolenia, które stworzy-
ło wielką sztukę amerykańską, interesował się 
filozofią, muzyką i teorią sztuki, był również sta-
łym bywalcem świetnych muzeów nowojorskich. 
Otacza go legenda mrocznego mistrza – Rem-
brandta swoich czasów (Ho, ho! – G.K.), a jego 
obrazy biją dziś rekordy cenowe na międzyna-
rodowych rynkach sztuki. Ekspozycja obejmuje 
wszystkie okresy jego twórczości – od wczesnych 
obrazów realistycznych, po wielkoformatowe 
prace z okresu największej świetności malarza 
w latach 50. i 60., należące do nurtu określane-
go jako malarstwo barwnych płaszczyzn (color 
field painting). 

To bardzo pojemne określenie i na uparte-
go mieści się w nim wszystko co namalowano 
od początku cywilizacji, bo nawet najmniej-
sza kropka jest też płaszczyzną, tyle że mikro-
skopijną. Wszystko zależy od tego JAK to jest 
zrobione. Moim skromnym zdaniem, te abs-
trakcyjne obrazy Rembrandta, przepraszam 
Rothki, to najczęściej szablonowo skompo-
nowane, przeraźliwie monotonne i nudne 
zestawienia podkolorowanych prostokątów 
o rozmazanych konturach. Przypomina mi to 
zadania z „kompozycji brył i płaszczyzn”, oczy-
wiście w mniejszym formacie, jakimi katowa-
no nas jeszcze w Liceum Sztuk Plastycznych.

Mottem do twórczości Rothki wydaje 
się być jego wypowiedź z 1958 roku: Więcej 

JAK ZROBIĆ KARIERĘ W NOWYM JORKU
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jest siły w mówieniu niewiele niż w mówieniu 
wszystkiego. Można się z tym zgodzić, ale może 
czasem lepiej nie powiedzieć nic, jeżeli ma się 
niewiele do powiedzenia. Jak to się więc dzie-
je, że takie minimalistyczne, pomimo wielkich 
formatów, obrazy Rothki znajdują zwolenni-
ków i nabywców. Obawiam się, że jakość tych 
dzieł nie ma żadnego znaczenia. Ważne żeby 
nabywca miał akurat pod ręką kilkadziesiąt mi-
lionów dolarów i był dobrze poinformowany, 
że obrazy Rothki „się sprzedają” za tak duże 
pieniądze, czyli są dobre. I koło się kręci.

Do fanów Rothki należy na pewno znany 
i bardzo płodny krytyk sztuki Piotr Sarzyński. 
Już na wstępie recenzji pt. „Co widzę?”, w Po-
lityce nr 23, pisze; Wystawa Marka Rothki jest 
najbardziej znaczącym wydarzeniem muzeal-
nym tego roku w kraju. A równocześnie silną 
manifestacją tego, co w malarstwie, choć co-
raz rzadsze, szczególnie pociąga – prawdziwej 
duchowości. Nie bardzo wiadomo o jaką du-
chowość krytykowi chodzi. Czy o stan ducha 
artysty w czasie pracy nad dziełem, czy du-
chowość emanującą z barwnych prostokątów 
o rozmazanych konturach, czy też uczucia wi-
dzów w czasie kontemplacji obrazów artysty. 
Odpowiedzi na tytułowe „Co widzę?” też nam 
autor nie zdradza. Na temat wystawionych ob-
razów (mam nadzieję, że je oglądał) pisze tyl-
ko tyle, ile przeczytał w katalogu i internecie, 
a nam – widzom radzi życzliwie aby „wpatrzyć 
się w te barwne plamy i odnaleźć w nich wła-
sne skojarzenia, emocje, wartości”. Na wszelki 
wypadek podpowiada nam od razu Sarzyński 
co powinniśmy zobaczyć w dziełach Rothki, 
ponieważ krytycy (no to Sarzyński chyba też) 
„pozostają dość zgodni w tym, co sami widzą, 
a najczęściej pojawiającymi się słowami, mają-
cymi opisywać owo malarstwo, bywały; samot-
ność, tragizm, wymiar teologiczny i moralny, 
spokój, siła, medytacja, duchowość, metafizyka.

Taki przewodnik po twórczości Rothki 
mógłby wisieć przed wejściem na wystawę, 
żeby widzowie nie musieli się domyślać „co au-
tor chciał przez to powiedzieć”. Sądzę jednak, 
że te wszystkie piękne słowa to zasłona dym-
na. Tak naprawdę powód fascynacji Sarzyń-
skiego i innych krytyków twórczością Rothki 
jest dość prozaiczny, a wspomniane „warto-
ści” bardzo wymierne. Pan Sarzyński przytacza 
zgrabnie różne fakty i ciekawostki z życia Ro-
thki (np. o uczelnie malarskie właściwie się tyl-
ko otarł; studiował w trzech kolejnych szkołach 
łącznie przez rok), aby w końcu przejść do naj-
ważniejszej konkluzji: Jednak najlepszym ba-
rometrem uznania artysty są na świecie ceny. 
Kilkadziesiąt milionów dolarów to norma. Rok 
temu jedną z jego prac sprzedano za 87 mln do-
larów. Już w 1949 roku jego obraz kupił do swej 
kolekcji John Rockefeller, co było wyraźną wska-
zówką dla kolekcjonerów. Widać, że także dla 
krytyków, kształtujących opinię publiczną! Ob-
razy „się sprzedają”, czyli są dobre! Koło się krę-
ci, teoria Iksa-Igreka sprawdza, a biznesmeni 
zacierają ręce.

Fascynacja twórczością Rothki przypomi-
na powiedzenie „Dla człowieka z młotkiem 
wszystko wygląda jak gwóźdź”. Oczywiście, 
jak niektórzy chcą koniecznie zobaczyć w jego 
dziełach „Rembrandta swoich czasów”, to ich 
sprawa. Ale Ci, którzy nie potrzebują „wyraź-
nych wskazówek” co ma się im podobać, po-
winni mieć odwagę krzyknąć: 

Król jest nagi! Pomimo „szaty” kosztującej 
miliony dolarów.

Do której to opinii przyłącza się Wasz nie-
ustraszony korespondent.

Grzegorz Adelajda Koterski

Przypisy;
1) Aussie, Ausie albo Ozi; typowy Australijczyk
2) „Ogólnie rzecz biorąc, to jest g.... ale polski pawilon brzmi 
dobrze”
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„My, Anna Zamorska i Monika Patuszyń-
ska, oznajmiamy, że z dniem 15 września 2013 
roku Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki 
PORCELANA INACZEJ zakończyło działalność.

Nazwa PORCELANA INACZEJ jest nazwą 
autorską, utworzoną przez członków Grupy 
Twórczej NIE TYLKO MY, istniejącej w latach 
1976 – 1996 przy ZPAP Okręg Wrocław. (...) Ja-
kiekolwiek użycie nazwy MCS PORCELANA 
INACZEJ lub kolejnego numeru Sympozjum 
uznane będzie za plagiat i naruszenie praw 
autorskich.”

List zaczynający się od tych 3 zdań roze-
słałyśmy z Moniką Patuszyńską w pierwszych 
dniach października do wielu ceramików i in-
stytucji na całym świecie.

MCS PORCELANA INACZEJ 1977- 2012
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Przypomnę krótko historię tego niebywale 
ważnego dla kultury polskiej i dla nas cerami-
ków wydarzenia artystycznego.

W 1976 roku przy Zarządzie Okręgu ZPAP 
we Wrocławiu powstaje Grupa Twórcza NIE 
TYLKO MY.

Inicjatorką założenia Grupy była Barbara 
Kowalczyk. Członkowie-założyciele to: Anna 
Malicka Zamorska, Ewa Granowska, Maria La-
chur, Ewa Walczak, Władysław Garnik, Stani-
sław Szyba i Zdzisław Szyszka.

W następnych latach do Grupy dołączyli: 
Czesław Chwiszczuk, Grażyna Deryng, Przemy-
sław Lasak, Irena Lipska Zworska, Antonina Loryś 
Pindyk, Grażyna Płocica, Zofia Wysocka Dowgird.

W latach 70. nikt z nas, młodych wów-
czas artystów, nie miał pracowni ceramicznej 
i możliwości wypalania swoich prac. Jedynym 
wyjściem było zorganizowanie, przy wsparciu 
ZPAP, miejsca pracy w fabryce dla nas wszyst-
kich. A że przyjęliśmy nazwę „Nie Tylko My”, 
więc już na pierwszy zorganizowany przez nas 
plener zaprosiliśmy również artystów nie bę-
dących członkami Grupy.

Pierwszy plener odbył się we wrześniu 
1977 roku w Fabryce Porcelany WAŁBRZYCH 
i udział w nim wzięli: prezydent – Anna Za-
morska, uczestnicy: Ewa Granowska, Maria 
Lachur, Edyta Hein, Janina Piskorowska Piela 
(wówczas prezes ZPAP we Wrocławiu), Danuta 
Pałka Szyszka, Anna Szmatuła, Władysław Gar-
nik, Zdzisław Iskra i Zdzisław Szyszka.

Mieszkaliśmy za darmo w Domu Pra-
cy Twórczej wrocławskiego ZPAP w Szczaw-
nie Zdroju pod opieką Zbyszka Kobylańskiego 
i jego mamy. Pracowaliśmy przez 6 tygodni. 
Nikt nie przejmował się czasem, a pieniądze 
na wyżywienie dostaliśmy z Wydziału Kultury 
we Wrocławiu.

Od 1977 do 1996 roku Grupa prowadzi-
ła Sympozjum początkowo w jednej, później 

w czterech fabrykach porcelany. Przez 20 lat 
trwania, wymieniając się obowiązkami orga-
nizacyjno-prezydenckimi, każdy z członków 
Grupy chociaż raz prowadził organizację całe-
go Sympozjum.

Za zgodą Grupy, po jej rozwiązaniu prezy-
dentem Sympozjum od 1997 do 2007 została 
Anna Malicka Zamorska – członek i współza-
łożyciel Grupy. Prowadziłam Sympozjum 
przez 10 lat. Uzyskałam patronat AIC – Mię-
dzynarodowej Akademii Ceramiki z siedzibą 
w Genewie, której członkiem jestem od 1974 
roku. W 2007 roku prezydent AIC Janet Mans-
field z Australii osobiście odwiedziła Sympo-
zjum i wygłosiła wykład o ceramice światowej 
w sali Muzeum w Wałbrzychu.

 Zdecydowałam się na kontynuowanie 
Sympozjum, ponieważ był to czas kiedy zmę-
czyły mnie podróże po innych krajach i konty-
nentach na sympozja i spotkania ceramiczne. 
Postanowiłam zapraszać swoich ulubionych 
artystów do Polski. Bardzo egoistycznie, ale 
z korzyścią dla polskich artystów, którzy mie-
li szanse spotkać wielu najsławniejszych wów-
czas światowych artystów, oraz z korzyścią dla 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Mu-
zeum Wałbrzyskiego, którym przekazywałam 
większość prac po odbytych wystawach .

 Poza corocznymi wystawami w Wałbrzy-
chu i Wrocławiu zorganizowałam wystawy 
posympozjalne w Gdańsku – Złota Kamieni-
ca i Ratusz Gdański, Bielsku Białej – BWA, oraz 
w Herford – Galerie Fritzen w Niemczech.

Artykuły o Sympozjum ukazały się w Ce-
ramics Art & Perception – Australia, Neue Ke-
ramik – Niemcy, Kerameiki – Grecja, Ceramica 
– Hiszpania, oraz w mniejszych periodykach 
na Łotwie i w Shigaraki – Japonia.

W 2007 roku prezydenturę przekazałam 
mojej młodej, bardzo zdolnej i dojrzałej arty-
stycznie przyjaciółce Monice Patuszyńskiej, 
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która prowadziła Sympozjum przez lat 6, do 
2012 roku . Bardzo Ci za te lata pracy Moniko 
dziękuję.

Przez 36 lat trwania MCS Porcelana Inaczej 
wzięło w nim udział ponad 600 artystów z ca-
łego świata. 

Nawiązanych zostało wiele przyjaźni oraz 3 
małżeństwa.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Mu-
zeum w Wałbrzychu otrzymały prace o warto-
ści około 500.000 Euro. 

Jestem pewna, że musi powstać nowa for-
muła wspólnej pracy twórczej i współpracy 
z fabrykami. Wierzę, ze nowe pokolenie cera-
mików wędrujące bez przeszkód po świecie 
potrafi w nowych warunkach stworzyć nowe 
wartości.

Dziękując wszystkim artystom, fabrykom, 
współorganizatorom, sponsorom i przyjacio-
łom za lata wsparcia jednocześnie życzymy no-
wym organizatorom sukcesów i wytrwałości. 

Anna Zamorska

więcej informacji na stronie: 
www.porcelanainaczej.fotolog.pl/o-mnie.html
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O 55 BIENNALE W WENECJI SUBIEK-
TYWNIE I BARDZO EMOCJONALNIE

Gwiazdka dla mnie przychodzi co dwa lata 
– na weneckie Biennale czekam zawsze ni-
czym dziecko na prezenty pod choinką. I jak 
to ze świętami bywa, mimo licznych rozczaro-
wań i podarków nietrafionych, mimo czkawki 
po przesycie i kacu po przedawkowaniu, uwiel-
biam je. 

Jak zwykle przy każdej edycji słychać po-
wracające te same zarzuty: że za duże, że cha-
otyczne, że cyrkowe, że wątpliwe… Dla mnie 
wszystko to bomba! To, że od dłuższego cza-
su Biennale wszechogarnia teren miasta i oko-
licznych wysp, rozrastając się do rozmiarów 
niemal uniemożliwiających zobaczenie cało-
ści. To, że kolejne tematy przewodnie są jak 

wielki wór pojemne i tak poetycko ogólniko-
we, że można pod nie podciągnąć właściwie 
wszystko (tegoroczny Pałac Encyklopedyczny, 
czy wcześniejsze IllumiNacje, Myśl Zmysłami 
Czuj Umysłem, itp.). To, że mnogość ekspozycji 
i ilość pokazywanych prac nie daje zbyt wiele 
szans na spokojny odbiór i refleksję, a znacz-
na ich część budzi w najlepszym wypadku 
uśmiech politowania, jeśli nie zażenowanie. 
To, że Weneckie Biennale jest faktycznie wiel-
kim cyrkiem i turystyczną atrakcją. To wszyst-
ko uważam za jego podstawowe zalety.

W tej gigantycznej masie wystaw, która po 
kilku dniach zwiedzania zaczyna powoli skle-
jać się raczej w magmę, co pewien czas błyska-
ją perełki, z jakichś powodów zachwycające i/
lub na długo pozostające w pamięci. To za-
bawne, że zazwyczaj na Biennale można zna-

leźć ich doskonałe przeciwieństwa, 
pokraczne rewersy - nieudolne i nie-
udane.

 Mój osobisty faworyt to naro-
dowy pawilon Wielkiej Brytanii. Eks-
pozycja English Magic (autor Jeremy 
Deller) w sposób niewymuszony, in-
trygujący, subtelny i przepełnio-
ny angielskim poczuciem humoru 
oraz dystansem do świata, pokaza-
ła że (uwaga! duże słowa) sztuka ma 
znaczenie i może zmieniać świat. Po 
bizantyjskich i doskonale pustych 
prezentacjach (jak pawilon rosyjski, 
w którym i deszcz złotych monet 
pada i żywy jeździec-młodzieniec 
bez konia orzechy pod sufitem łu-
pie i nic, nic z tego nie wynika, ani 
nie zachwyca) brytyjska ekspozycja 
jawiła mi się jak rześka bryza w za-
tęchłym mieście. Być może nieco dzi-
waczna i lekko surrealna, prezentuje 
kalejdoskop przejawów ludzkiej dzia-
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łalności artystycznej (nie zawsze świadomie ar-
tystycznej), od prehistorycznych kamiennych 
narzędzi, aż po rysunki z najnowszych wojen 
w Iraku. Dawid Bowie jako antidotum i uciecz-
ka od wojny domowej w Irlandii Północnej; 
utopijny William Morris i jego doskonałe rze-
miosło, pokonujące tandetę i bufonadę uosa-
bianą przez jacht Romana Abramowicza; 
geometryczne twarze-maski na sztandarach, 
będące diagramami schematu unikania po-
datków na wyspie Jersey; The Beatles, Range 
Rover, dmuchane Stone Henge, wieloetniczna 
orkiestra blaszanych bębnów grająca The Man 
Who Sold The World i możliwość wypicia fili-
żanki herbaty pod jednym dachem. Wszystko, 
czym Brytania zaczarowywała rzeczywistość. 
Brzmi idiotycznie? A czy streszczenia produk-
cji Monthy Pythona brzmią lepiej i oddają ich 
sens? 

Na marginesie uwaga o idei pawilonów 
narodowych dzisiaj. Współczesna sztuka jest 
oczywiście tak bardzo kosmopolityczna, że 
trzymanie się idei jakichś (zanurzonych w hi-
storyczno-regionalnych oparach) „narodo-
wych charakterów” wydawać by się mogło 
zbędne, by nie rzec archaiczne. Ale pokusa jest 
silna i chwała temu, kto potrafi o swoim punk-
cie na Ziemi powiedzieć coś nowego i nieba-
nalnego. Wspomniany pawilon brytyjski, na 
tle innych narodowych wystąpień, proponu-
je opowieść o tym tak dobrze znanym kraju, 
przedstawioną za pomocą powszechnie zna-
nych emblematów, a mimo to świeżą, odkryw-
czą i uniwersalną.

I tu, niestety tegoroczny NARODOWY zwy-
cięzca (Luanda, Encyclopedic City Angola) we-
dług mnie wypada co najmniej blado. Blado, 
bo to nagroda nie dla artysty Edsona Chaga-
sa – autora estetycznych, acz dla mnie nijakich 
zdjęć, ale dla konceptu kuratorskiego. Kon-
ceptu tyleż banalnego, co powszechnie uży-

wanego; w skrócie (podaję swoją wersję, za 
dostępnym w Internecie na oficjalnej stro-
nie, wywiadem z kuratorami P. Nascimento, 
S. Rabolli Pansera, J. Gumbe) polegającego na 
zderzeniu nowych zdjęć ze starym wnętrzem. 
Może to moja podła angielszczyzna, a może 
rozumek lichy, ale tak to zrozumiałam. No, to 
jest – faktycznie zabytkowe wnętrze Palazzo 
Cini, a w nim w stosach, na drewnianych pa-
letach, wydruki ascetycznych miejskich pej-
zaży (od czasu ogłoszenia sukcesu, już nie za 
darmo do pobrania, lecz po 2 euro sztuka). 
I co? I nic. Wystawszy się w półgodzinnej ko-
lejce (kto by nie chciał Złotego Lajona zoba-
czyć?), plącząc się w reglamentowanym przez 
wpuszczających, cichcem strzelającym fot-
ki tłumie, pomyślałam: gdyby nie napięcie tej 
Wielkiej Nagrody, byłaby normalna, przyzwo-
ita, skromna wystawa. A tak, wyszedł z tego 
balon nadmuchany i sztuka po dwa euro. Tym 
bardziej, że idea zestawienia dwóch całko-
wicie odmiennych światów: zastanego wnę-
trza i umieszczonych w jego kontekście dzieł, 
znalazła w czasie trwania Biennale doskonałe 
ucieleśnienie w postaci (nie biennalowej) wy-
stawy malarstwa Antoniego Tapiesa w Palaz-
zo Fortuny.

To wystawa totalna – spajająca w jedną ca-
łość dzieła, wnętrza, narrację; pokazująca zna-
ny i uznany dorobek Tapiesa w zupełnie nowy, 
oszałamiający skalą i metodą sposób. To wiel-
ka pochwała współczesnego malarstwa. A tak-
że triumf kuratorskich koncepcji – zarówno 
obecnej, jak i poprzednich wystaw, na pozo-
stałościach których powstała wystawa Tapie-
sa. Palazzo Fortuny jest miejscem niezwykłym, 
muzeum artysty, kolekcjonera i konesera sztu-
ki. Każde kolejne piętro przenosi odbiorcę 
w inny świat estetycznych doznań, a zderze-
nie prac powstałych w ciągu ostatnich kilku-
dziesięciu lat z niezwykłymi zbiorami dawnej 
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sztuki, rzemiosła i artefaktów wszelkiej maści 
prowokuje budowanie przez odbiorcę nowych 
obrazów i ciągów skojarzeniowych. 

Widziałam tę wystawę dwa razy. Jako zde-
klarowana miłośniczka Biennale z trudem 
muszę przyznać – paradoksalnie właśnie ta 
wystawa, nie będąc jego częścią, ucieleśnia 
wszystko, co najlepsze w weneckiej impre-
zie – sztukę współczesną najwyższych lotów, 
umieszczenie jej w historyczno-architekto-
nicznym kontekście tego niezwykłego miasta, 
rozmach, ekscentryczność, oryginalność. 

I na szczęście, w ostatecznym rozrachun-
ku, tegoroczna edycja właśnie taka jest – szcze-
rze zachwycająca (Ravel Ravel Unravel Anri Sala, 

Francja), poruszająca (Katya Bart Dorsa ), brawu-
rowa (Ryan Trecartin), dowcipna (Imitation of Life 
Mathias Polenda, Austria), aktualna (History Zero 
Stefanos Tsivopoulos, Grecja), uderzająca (wy-
śmienite Everything Was Forever, Until IT Was No 
More Konrad Smoleński, Polska)!

To było bardzo dobre 55 Biennale di Venezia!!!
Marta Borgosz

* I THINK YOU’RE FOOLIN’ WITH ME to refren zaraźliwie 
chwytliwej piosenki, która zostaje w głowie na całe mie-
siące, będącej ścieżką dźwiękową filmu Imitation of Life 
Mathiasa Polendy reprezentującego Austrię na 55. Bien-
nale. A dla sceptyków i ironistów będzie doskonałym ko-
mentarzem do całej imprezy…

 

I THINK YOU’RE FOOLIN’ WITH ME *
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To powiedzenie Picassa najlepiej potwier-
dza ostatnia wystawa 11. KONKURSU GEPPERTA 
w Galerii Awangarda we Wrocławiu. Nie jestem 
jednak pewny, czy większości uczestnikom po-
może nawet jeszcze kilkadziesiąt lat życia, aby 
stali się artystami młodymi – artystami w ogóle, 
nie mylić z ,,artystami”.

Nie kupiłem katalogu wystawy, aby nie mą-
cić sobie w głowie banialukami wypisywany-
mi przez tak zwanych ekspertów i nie popaść 
w  kompleksy, jeśli nie zauważę nigdzie ,,mi-
strzostwa manualnego widocznego od razu”, 
i  ,,popisu erudycyjnej wiedzy”, które zauważył 
jeden z ekspertów u pewnego artysty poprzed-
niej wystawy. Nie jestem wszechwiedzący lecz, 
jeśli ktoś z miną mędrca próbuje mi tłumaczyć, 
że… aby otworzyć drzwi najpierw trzeba na-
cisnąć klamkę – tym bardziej, gdy te drzwi są 
już dawno otwarte – zaczynam  mieć wątpliwo-
ści, czy jest to właściwa osoba do dyskusji. Nie-
odmiennie przypomina mi się wówczas dowcip 
Mleczki: drogowskaz z napisem ,,Horyzont 5 km” 
– myślę, że dla wielu jest on znacznie bliżej.

Przyznaję, że nie wiem co to sztuka, ale po-
znaję od razu, gdy ją tylko zobaczę. W przeszło-
ści nie lubiłem Matissa (oczywiście niewiele 
jego obrazów wówczas znałem, a w orygina-
le żadnego), lecz gdy przed pięćdziesięciu laty 
pojechałem do Moskwy – pierwszym obrazem 
w muzeum, który zwrócił moja uwagę, był wła-
śnie Matiss. Najprawdopodobniej od tamtej 
pory musiał poważnie zepsuć mi się wzrok, bo 
oglądając wystawę w Galerii Awangarda nie za-
uważyłem nic godnego uwagi. Owszem, kilka 
obrazów mogłoby być ,,plamą” w hallu jakiegoś 
małego biurowca, lecz nic poza tym.

,,Sztuka jest po to, aby życie miało skąd czer-
pać wzory”. Prawdziwość tego – gdzieś zasłysza-
nego – zdania mogłem potwierdzić oglądając 
serię obrazów Picassa przedstawiających koty. 
Mój kot, który dotychczas wyglądał jak nama-

  ,,TRZEBA BARDZO DŁUGO ŻYĆ, ABY BYĆ MŁODYM”

lowany delikatnym piórkiem chińskiego artysty, 
nagle zaczął być podobny do kotów przedsta-
wionych na obrazach Picassa. Każdy ruch, każda 
poza mojego kota, była ,,żywcem wzięta” z jego 
obrazów. Corrida, którą oglądałem (musiałem – 
należę przecież do pokolenia ,,wychowanków 
Heminwaya”), była odzwierciedleniem scen 
z jego obrazów, a nie odwrotnie. Sztormy, poża-
ry, tonące żaglowce, wschody i zachody słońca, 
burze (często już abstrakcyjne) – na obrazach 
Turnera są ciekawsze i prawdziwsze niż rzeczy-
wistość – i to jest właśnie potęgą sztuki, i do ta-
kiej sztuki trzeba starać się po swojemu zbliżyć, 
ale tak, ,,aby życie miało skąd czerpać wzory”.

 W końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku pojechałem w Bieszczady przeżyć wielką 
przygodę. Pracowałem przy wyrębie lasu i bu-
dowie nasypu kolejowego w okolicach Wetliny. 
Obracałem się pomiędzy typami ,,spod ciemnej 
gwiazdy” i równie ciekawymi (lub ciekawszymi), 
co typy z ,,Bazy ludzi umarłych” Marka Hłaski.

Scena jak u Kurosawy w ,,Rashamonie”. Kil-
ku z nas siedzi pod wiatą na jakimś bezludziu, 
deszcz leje ,,jak z cebra”, snują się opowieści… 
wreszcie ,,Byk”, znudzony, bierze kawał błotnej 
bryły i lepi z niej rzeźbę wtykając w nią jakieś 
kamyczki, patyki, szyszki. W ten sposób powsta-
je kilka rzeźb – wcale nie gorszych niż więk-
szość ,,dzieł” prezentowanych na dzisiejszych 
wystawach awangardy. Nie o rzeźby mi tu jed-
nak chodzi, lecz o ich nazwy – dowcipne i nie 
tak ,,dęte” jak dzisiejsze. Wymyślamy je wszyscy, 
lecz najlepsze i na czasie są jednak ,,Byka”: ,,Wal-
ka robotników chińskich o garstkę ryżu”, ,,Mło-
dzież małopolska zbiera amerykańską stonkę”, 
,,Lud Rumunii buduje komunistyczny wycho-
dek”… Tak zaczynałem uczyć się być młodym.

Galeria Awangarda – prawie nikt tu nie za-
gląda (oprócz kilku zabłąkanych maruderów), bo 
wszyscy poszli już dawno dalej – nawet ariergarda.       

Zbigniew  Kobylański



Jerzy Głuszek, Uczta

Andrzej Głuszek, Horyzontalne światło Andrzej Głuszek i Jerzy Głuszek 
w Galerii ENTHUSIASTIC, Wrocław, październik 2013 r.

WYSTAWA GŁUSZEK 
 GŁUSZEK



Kazimierz Pawlak, TRZY, 
wystawa w Muzeum Piastów Śląskich  Brzegu, 
październik 2013

Krystyna Szczepaniak, wystawa MARZENIE, malarstwo i rysunek,
„Galeria Sztuki Aktualnej” na Jatkach, czerwiec 2013

WYSTAWY



WYSTAWY

Wystawa malarstwa Piotra Błażejewskiego w Galerii FONS w Pardubicach, październik-listopad 2013

Wystawa Edwarda Kostki 
w Galerii Sztuki i Rzemiosła GA–PA, 
wrzesień 2013

Witold Liszkowski, Struktury osobiste
Galeria Sztuki Aktualnej

na Jatkach,
listopad-grudzień 2013
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Koledzy Zbigniew Horbowy i Krzysztof 
Rozpondek podczas uroczystej sesji Sejmi-
ku Województwa Dolnośląskiego, która odby-
ła się w Teatrze Zdrojowym w Polanicy Zdrój 
odebrali Złote Odznaki Honorowe „Zasłużony 
dla Województwa Dolnośląskiego” przyznane 
18 lipca 2013 r.

Kolega Witold Liszkowski 21 listopa-
da 2013 r. podczas otwarcia wystawy Struk-
tury osobiste otrzymał nagrodę Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego.

NAGRODY

Koleżanka Ewa Poradowska-Werszler 
otrzymała w 2013 r.:

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski; nadany postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komo-
rowskiego.

– Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”, nadany przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego.

– Nagroda Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego SILESIA za rok 2013, wręczona 
15 października 2013 r. przez przewodniczące-
go Jerzego Pokoja w Polanicy Zdroju.
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Szanowni Państwo,
wygranie konkursu na prowadzenie Gale-

rii na Solnym to dla nas ogromne wyróżnienie, 
radość, ale i wyzwanie! Zdajemy sobie sprawę 
z tradycji związanych z przestrzenią na Sol-
nym i z jej unikatowego charakteru. Dołoży-
my wszelkich starń, aby nowe oblicze Galerii 
odzwierciedlało rangę tego miejsca. 

Galeria Socato rozpoczęła swoją działal-
ność w 2008 r. Od 2010 r. mieści się w ka-

NA SOLNYM

mienicy SARP-u przy ul. Oławskiej 21/7. 
Zorganizowaliśmy ponad dwadzieścia wy-
staw. Nasz dotychczasowy program to pre-
zentacja wrocławskich artystów rozwijających 
specyficzny nurt wrocławskiego struktura-
lizmu (w ramach podsumowania zbiorowa 
wystawa „Unplugged” z tekstem dr Andrzeja 
Jarosza w 2013 r.) oraz prezentacja wybranych 
artystów z innych miast, których twórczość 
odzwierciedla nasze credo: „Konsekwentnie 
promujemy sztukę odporną na chwilowe tren-
dy i mody. Wspieramy artystów, którzy rezy-
gnują z szybkich i łatwych efektów na rzecz 
refleksji i długiego procesu pracy nad obra-
zem. Doceniamy szczerość ich intencji i wysoki 
poziom artystyczny, który reprezentują. Na tle 
masy działań sztukopodobnych ich twórczość 
brzmi czysto i wiarygodnie”. Poza promocją 
ukształtowanych postaw twórczych staramy 
się być na bieżąco z najnowsza sztuką, dlate-
go od 2011 r. organizujemy cieszący się coraz 
większą popularnością ogólnopolski Przegląd 
Młodej Sztuki „Świeża krew”.

Rozpoczynając działalność w nowej sie-
dzibie planujemy nie tylko pogłąbiać dotych-
czasowe pola eksploracji, ale też wzbogacić 
program o nowe dyscypliny. Dogodne poło-
żenie pozwoli nam na próby realizacji projek-
tów wkraczających w przestrzeń publiczną, 
a co najważniejsze, nasze propozycje wystawy 
będą trafiały do szerszej publiczności. Z pew-
nością nowa siedziba to także szansa na zwięk-
szenie liczby realizowanych wydarzeń, większy 
rozmach i nowa energia do kreowania prze-
strzeni przyjaznej sztuce i widzom. Bo sztuka 
uzależnia.

Mamy nadzieję, że spotkamy się z Pań-
stwem na kolejnych wystawach!

Do zobaczenia,
Zespół Galerii Sztuki Socato

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r.

Pani Dorota Wrzesińska

To nie przypadek, a Twój wybór i decyzja 
spowodowały, że przez ostatnie 35 lat byłaś 
z nami, pracując i współtworząc obraz wro-
cławskiej sztuki.

Twoja Galeria „Na Solnym”, związana od 
początku ze Związkiem Polskich Artystów Pla-
styków, przechodziła te same co my wszyscy 
koleje losu. W czasie stanu wojennego była 
miejscem niezależnym, tak bardzo wtedy nam 
potrzebnym. Galeria, sztuka wrocławska i cała 
nasza twórcza obecność przechodziły przeróż-
ne losy i zawirowania. Ważne jednak, że wy-
trzymaliśmy to wszystko, że dodaliśmy przez 
te lata coś istotnego do wrocławskiej sztuki 
i że budowaliśmy trwale jej tradycję.

Teraz, gdy Twoja obecność w Galerii „Na 
Solnym” staje się już historią, w imieniu obec-
nego i dawnych Zarządów ZPAP pragnę wyra-
zić głębokie podziękowanie, a także zapewnić 
Cię, że ta długa praca i Twoja obecność jako 
szefowej naszej przecież galerii będzie konty-
nuowana, a szyld Galeria „Na Solnym” nadal 
będzie służył artystom i sztuce.

Pozostaję z wyrazami przyjaźni
Piotr Wieczorek

i Zarząd Okręgu ZPAP we Wrocławiu



WANDA GOŁKOWSKA - LEGENDA NR 1

Wanda Gołkowska – porucznik Armii 
Krajowej, artystka malarka,  profesor Aka-
demii Sztuk Pięknych we Wrocławiu ur. 
17.XII.1925 r. w Rzeszowie, zm. 7.VIII.2013 r. 
we Wrocławiu. Może taki byłby najkrótszy 
zapis encyklopedyczny określający osobę 
wyjątkowego talentu, wiedzy i charakteru. 

„Nr 1” to numer kolejny legitymacji stu-
denckiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu otwartej w 1946 
roku na gruzach niemieckiej Kunstakademie 
und Kunstgewerbeschule. Pierwsza student-
ka tej sławnej uczelni (dzisiaj Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta) przyniosła 
chlubę swemu nauczycielowi i nowemu pol-
skiemu  miastu. Najpierw jako absolwentka ob-
darzona „absolutnym słuchem plastycznym”, 
a  już niebawem jako autorka nowatorskich 

dzieł malarskich, od których zaczyna się epo-
ka wrocławskiego strukturalizmu. W 1957 roku 
wraz z Janem Chwałczykiem, swoim mężem, 
zakłada grupę artystyczną, w  której uczestni-
czyli także rzeźbiarze Jerzy Boroń i Mieczysław 
Zdanowicz (pierwotna nazwa „Kwadra”) zna-
ną później (1957) jako „Poszukiwania koloru 
i  formy”. Pod takim tytułem przedstawili swo-
je prace we wrocławskim salonie Biura Wystaw 
Artystycznych, ówcześnie przy ulicy Świdnic-
kiej. Ale nie tylko same prace były tutaj ważne, 
lecz również sposób ekspozycji, który two-
rzył specyficzną grę przestrzenną, rodzaj wnę-
trza otaczającego widza współdziałającymi ze 
sobą formami. Poszczególne dzieła, czy też ra-
czej elementy, nie były sygnowane przez au-
torów. Powstało zapewne pierwsze w Polsce, 
a może i na świecie, dzieło „plastyki integral-
nej” (określenie Antoniego Dzieduszyckiego). 
W 1962 roku współtworzyli z Eugeniuszem 
Geppertem i kilkunastoma najwybitniejszy-
mi malarzami, grafikami i rzeźbiarzami „Grupę 
Wrocławską”. 

Jest to także dla Wandy Gołkowskiej okres 
niezwykle natężonej rpacy owocujący po-
ważnymi osiągnięciami. Powstają wtedy duże 
monochromatyczne reliefy – pola struktur 
i niebawem zaczyna się nowy etap twórczości, 
w którym te struktury zostają niejako usamo-
dzielnione, ich składniki zaczynają się swo-
bodnie przemieszczać. Stosunkowo proste 
konstrukcje pozwalają widzom na poruszenie 
tych struktur, a nawet wręcz ich zachęcają  do 
manipulowania  układami form. Interaktyw-
ne konstrukcje staną się w 1970 roku jednymi 
z propozycji na słynnym Sympozjum Plastycz-
nym „Wrocław’70”, niestety nie zostały zreali-
zowane w przestrzeni publicznej. Ich pierwsze 
modele, znane z wystawy  w awangardowej 
galerii „Pod Mona Lisą”, kierowanej przez Je-
rzego Ludwińskiego, były efektem wcześniej-

 WANDA GOŁKOWSKA (1925-2013 )



szych studiów przestrzennych realizowanych 
na Biennale Form Przestrzennych w Elblągu 
i na Sympozjum w Puławach. Następuje taki 
etap w twórczości wrocławskiej awangardy 
(dzisiaj użyjemy raczej określenia „neoawan-
garda”) kiedy tempo zmian, ujawnianie no-
wych idei uzyskuje przśpieszenie. Liczą się już 
nie dziesięciolecia, nie lata, ale dni i tygodnie. 
Plener w Osiekach w 1970 roku jest takim ko-
lejnym momentem. Pojawiają się wtenczas 
„tablice tekstowe” Wandy Gołkowskiej – świa-
dectwa już dopracowanej nowej sztuki poję-
ciowej.

Te medytacyjne modele i tablice uzysku-
ją niezwykłą siłę przyciągania uwagi całością 
swego opracowania – tak samo swoją „treścią”, 
jak i specyfiką zapisu – monochromatycznego 
i oszczędnego w jednym przypadku, a nasyca-
jącego się walorami zróżnicowanych efektów 
graficznych i barwnych w innym. Odwołanie 
się także poprzez kształt– formę do pojęć ma 
szczególny walor  intelektualnej precyzji i do-
skonałości  „kroju szaty myśli” w nowych utwo-
rach Gołkowskiej. 

Jeśli malarka wrocławska jakby w pewnym 
momencie porzuciła  tworzenie kolekcji obra-
zów, to jednak nie po to, aby bezczynnie przy-
glądać się biegowi rzeczy. W Klubie Związków 
Twórczych pojawia się tablica opisana jako 
„Galeria sztuki Informacji Kreatywnej”, redago-
wana wspólnie z Janem Chwałczykiem. A po-
tem twórczość malarska i szersza aktywność 
Wandy Gołkowskiej znika zupełnie z areny pu-
blicznej. Jest to czas stanu wojennego w Pol-
sce. Artystka wie, aż nadto dobrze, że możliwa 
jeszcze do niedawna jakakolwiek ugoda z urzę-
dowymi instytucjami przestała obowiązywać. 
Obrazy Gołkowskiej pojawiają się w niezależ-
nym ruchu artystycznym, później w galeriach 
prywatnych. Okres wyciszenia został spożytko-
wany na rozpoczęcie subtelnej gry delikatnych 

geometrycznych wykresów, „melodyjnych”  
przekształceń wewnątrz geometrycznego mo-
delu, urzekających wręcz muzycznymi walora-
mi rytmu.  Ostatnie wystawy dzieł Gołkowskiej 
sprzed kilku lat (m.in. w  Galerii G. Kościelak, 
w Muzeum Architektury) to Wielka Radość dla 
Oczu. To świeżość barw i precyzja formy.

Po długiej i wyczerpującej chorobie ode-
szła od nas jedna z legend bohaterskiego 
okresu nowej wrocławskiej sztuki. Pozostanie 
legenda i pozostaną dzieła wyjątkowe, bo jej 
powołaniem było tworzenie piękna. Pozostaną 
także uczniowie profesor Wandy Gołkowskiej, 
następcy w Akademii wrocławskiej i  rozpro-
szeni w różnych ośrodkach Polski i Europy, 
natchnieni jej odwagą i wrażliwością, jej dąże-
niem do doskonałości we wszystkim co robiła 
– w malarstwie i w kształceniu młodego po-
kolenia. I to nie tylko jej bezpośredni wycho-
wankowie, ale wielu z nas z jej obecności i z jej 
postawy wynosiło niewymierne korzyści dla 
swego rozwoju. Jestem jednym z wielu dłużni-
ków Jej Pracy i Talentu.

 Zbigniew Makarewicz
Wrocław 2013

         



WSPOMNIENIE
Na progu studenckiego życia, oplecionego 

misterium sztuki, spotkałam Agatę. Wspólnie 
rozpoczęłyśmy I rok studiów w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocła-
wiu. Rok 1961 zadecydował o dalszym naszym 
życiu, moim i Agaty. Wówczas nie wiedzia-
łyśmy jeszcze, jakie zdarzenia losowe będą 
coraz ściślej splątywać węzeł gordyjski na-
szych wzajemnych relacji. Sześć wspaniałych 
lat spędzonych w murach tej samej uczelni, 
lecz na innych jej wydziałach okazały się wiel-
kim darem dla nas obu. Połączyła nas przyjaźń 
zbudowana na wrażliwości i wzajemnej wyro-
zumiałości, która do końca Jej ziemskiej podró-
ży pozostała.

Agata studiowała grafikę warsztatową 
u prof. Stanisława Dawskiego, ówczesnego 
rektora PWSSP, z Jego rąk otrzymała dyplom 
z wyróżnieniem. Po studiach zamieszka-
ła w Zielonej Górze, tam stworzyła kochają-
cą się rodzinę, a dzieci obdarowały Ją trójką 
wnucząt. Życie Jej, zawsze przepełnione co-
dziennymi obowiązkami i kreatywnością ar-
tystyczną, nacechowane było optymizmem 
i radością rozsiewaną wokół bliźnich.

Jej zainteresowania twórcze związane 
z ciągłym opanowywaniem nowych umie-
jętności warsztatowych otworzyły przed Nią 
wiele dyscyplin sztuki: grafikę klasyczną i użyt-
kową, projektowanie ekslibrisów, malarstwo 
sztalugowe, sztukę papieru oraz tkaninę uni-
katową. Dzięki pasji do sztuki włókna włą-
czyła się czynnie w działania Grupy 10 x Tak. 
Wielokrotnie uczestniczyła w organizowa-
nych przeze mnie Międzynarodowych Sympo-
zjach Tkackich w Kowarach. W Jej spuściźnie 
z dziedziny tkactwa artystycznego pozosta-
ły wielkoformatowe realizacje, które znajdują 
się w muzeach i obiektach publicznych oraz 
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Rok 2012 był czasem jej ostatnich prezen-
tacji wizualnych. W Galerii Tkackiej Na Jat-
kach we Wrocławiu uczestniczyła w wystawie 
40-lecia Grupy Tkackiej 10 x Tak –  Sztuka 
włókna, 9 lipca - 22 sierpnia 2012. W listopa-
dzie z okazji 45-lecia pracy twórczej przedsta-
wiła ostatnią indywidualną wystawę „Podróż 
w czasie”, zorganizowaną w Bibliotece im. 
Norwida w Zielonej Górze. Bogatą, niezwykłą 
i piękną twórczością udowodniła maestrię we 
wszystkich kulturotwórczych przedsięwzię-
ciach, zarówno kreatywnych, animatorskich, 
jak i pedagogicznych, za które uhonorowano 
Ją odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej, nadanym przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Mimo, iż miała przed 

AGATA BUCHALIK-DRZYZGA (1940-2013)

Ars longa, vita brevis
Agata Buchalik-Drzyzga
(23 lutego 1940 – 14 września 2013)



sobą wiele ambitnych planów, wśród nich 
uczestnictwo w jubileuszowym Sympozjum 
Warsztat Twórczy – Kowary 2013, pogodziła 
się z niszczącą Ją chorobą i zatrzymanym cza-
sem w kalendarzu artystycznych spotkań. Za-
proponowane przez Nią tkaniny unikatowe na 
wystawę w Kowarach były prezentowane, bu-
dząc podziw i refleksje. W czasie jubileuszo-
wej uroczystości obchodzonej w południe 
14  września, nadeszła smutna wiadomość – 
Agata – homo viator, przekroczyła próg do 

Galeria DNA to przestrzeń, w której sztuka 
i piękno spotykają się w samym sercu Wrocła-
wia. Działalność Galerii koncentruje się wokół 
promocji utalentowanych twórców, którzy do-
piero rozpoczynają swoją przygodę z rynkiem 
sztuki. Ich prace z dziedziny malarstwa, rysun-
ku, grafiki, ceramiki, szkła, rzeźby są wyraziste, 
unikatowe i równie fascynujące co kod DNA. 
Promowani przez galerię artyści, mogą po-
chwalić się już zagranicznymi wystawami, np. 
w Amsterdamie. Berlinie, Nowym Jorku i Lon-
dynie.

Galeria DNA od kilku lat działa z powo-
dzeniem na rynku sztuki. Prowadząc Galerię 
DNA i Dom Aukcyjny DNA (do niedawna Wro-
cławski Dom Aukcyjny) dociera do szerokiego 
grona odbiorców poprzez organizowanie wy-
staw indywidualnych, zbiorowych oraz aukcji 
sztuki. Docieramy do klientów nie tylko wro-
cławskich. Nasze aukcje cieszą się dużym za-
interesowaniem wśród klientów z całej Polski, 
którzy czasem licytują telefonicznie, a czasem 
specjalnie na aukcję przyjeżdżają do Wrocła-
wia np. z Warszawy.

Nasza oferta trafia również do odbiorcy za-
granicznego, biorąc czynny udział w między-

wieczności. Jej ziemska „podróż w czasie”, zo-
stała zakończona przy dźwiękach kowarskiego 
hejnału, który tę chwilę mocno utrwalił w pa-
mięci i w sercach wszystkich obecnych w Ko-
warach artystów sztuki włókna i przyjaciół.

Agata, już wyzwolona z cierpień ciele-
snych, zapewne łączy promienną nitką frag-
menty ziemskiego przemijania z tym, co 
rozważała i przewidywała. Ona widzi – niewi-
dzialne.

Ewa Maria Poradowska-Werszler

narodowych Targach Sztuki, mieliśmy własne 
stoisko podczas Preview Berlin Art Fair 2013. 
Poprzez obecność na targach sztuki w Berlinie, 
Londynie, Dubaju czy USA umożliwiamy arty-
stom międzynarodową karierę.

Udzielamy się również aktywnie w życiu 
miasta. Zorganizowaliśmy i przeprowadzili-
śmy konkurs na graffiti w budynku Sky To-
wer. Jeden ze zwycięzców tego projektu od 
dwóch edycji z sukcesem bierze udział w na-
szych aukcjach. Współorganizujemy również 
Targi Sztuki RING wraz z Muzeum Współcze-
snym Wrocław.

Więcej informacji na stronie: 
www.dnagallery.pl
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W MAJU
– Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg
Maria Gostylla–Pachucka – „Moje 
katedry”, tkanina

W CZERWCU
– Restauracja Steinhaus, Wrocław
Mira Żelechower–Aleksiun – „Wszystko 
się łączy”

– Muzeum Miejskie, Żywiec
Kazimierz Pawlak – „Trzy”

– Muzeum Miejskie, Stary Ratusz, 
Wrocław
Urszula Wilk – „Zdumiewająca rozrzutność 
natury w posługiwaniu się błękitem”

W LIPCU
– Muzeum Ceramiki, Bolesławiec
Krystyna Gay–Kutschenreiter – „Ogród”, 
rzeźby ceramiczne

– Klasztor Cysterski, Lubiąż
Danuta Wiktoria Kacalak – „Źródła mojej 
wyobraźni”, malarstwo

– Chateau du Barroux, Francja
Maria Gostylla-Pachucka

WE WRZEŚNIU
– Galeria Fundacji Chashama, 
Nowy Jork
Konrad Jarodzki – malarstwo

– Galeria Sztuki, Legnica
Marek Jakubek – „Okruchy rozplatanej 
tęczy” 

– Galeria Domu Tradycji Miasta Kowary
Honorata Werszler – „Dni tygodnia”

– Galeria Domu Tradycji Miasta Kowary
Rafał Werszler – „XL duży format”

WYSTAWY INDYWIDUALNE 
CZŁONKÓW ZPAP

– Synagoga pod Białym Bocianem, 
Wrocław
Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki – 
malarstwo

– Galeria Entropia, Wrocław
Urszula Wilk – „Niewysłane listy z Pekinu”

– Muzeum w Wałbrzychu
Ewa Granowska – „Zapis – malarstwo, 
rysunek, ceramika – 40 lat pracy twórczej”

– Klub 4 Regionalnej Bazy 
Logistycznej, Wrocław 
Maria Gostylla-Pachucka – „Pożegnanie lata”

– Galeria Sztuki i Rzemiosła GA–PA, 
Wrocław
Edward Kostka – malarstwo 

– Miejska Biblioteka Publiczna, 
Limanowa
Wojciech Górka – malarstwo

W PAŹDZIERNIKU
– Galeria „Kuźnica”, Wrocław
Józef Hałas – gwasze

– Galeria Sztuki „Platon”, Wrocław
Kasia Banaś – „List oceaniczny”, malarstwo

– Muzeum Piastów Śląskich, Brzeg
Kazimierz Pawlak – „Trzy”, szkło artystyczne

– Galeria FONS, Pardubice
Piotr Błażejewski – malarstwo 

– Galeria KIOSKArt, Lublin
Andrzej Dudek-Dürer – „Wciąż się 
zmieniając”

– Galeria Sztuki Współczesnej, 
Włocławek
Michał Staszczak – „Presje”, rzeźba, instalacje

– Galeria „Enthusiastic”, Wrocław
Andrzej i Jerzy Głuszek – malarstwo; 
grafika ilustracyjna
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Galeria BB
ul. Jatki 3/6
W PAŹDZIERNIKU 2013 
– Anna Klimczak-Dobrzaniecka – 
„Rozgrywka ostateczna”

Galeria „Domus”
ul. Jatki 7/8
W CZERWCU
– Ewa Rossano – rzeźba
W PAŹDZIERNIKU
– Michał Jędrzejewski – „Poczta osobista”

WYSTAWY W NASZYCH 
GALERIACH

W LISTOPADZIE
– Galeria „Neon”, Centrum Sztuk 
Użytkowych, Wrocław
Marian Wołczuk – „Personifikacje”, 
malarstwo

– Rektorat ASP, Wrocław
Anna Babicka – konserwacja 
i rekonstrukcja rzeźby drewnianej 
polichromowanej

Wystawy pominięte w poprzednim 
Informatorze:

W Marcu 2012
– Galeria Forum UMK, Toruń
Piotr Błażejewski – malarstwo 

W Kwietniu 2012 
– Uniwersytecka Galeria Sztuki, Kalisz
Ewa Poradowska-Werszler – „Wizualne 
inspiracje włóknem”

W Czerwcu 2012
– Centrum Polskie, Bruksela
Jerzy Kapłański – „Martwe natury”

Galeria M Stare Jatki
ul. Jatki 9/10
W MAJU
– Noc Muzeów – „Świńskie obrazki”
W CZERWCU
– Małgorzata Malwina Niespodziewana – 
„Madame Butterfly”, rysunek i tempera
W PAŹDZIERNIKU
– Katarzyna Wiesiołek i Katarzyna 
Frankowska – Postawy 2013
W LISTOPADZIE
– Mirek Antoniewicz & Przyjaciele – 
„24 godziny LUDZKOŚCI”

Galeria Autorska 
Krystyny Kubiak-Wójcik
ul. Jatki 11
W CZERWCU
– Inauguracja działalności galerii

Galeria Sztuki Aktualnej
(Wójcik & Stępniak)
ul. Jatki 12/13
W MAJU
– Krzysztof Skarbek – „Miłość 
i przemijanie; strach i nadzieja”
– Krystyna Szczepaniak – „Marzenie”, 
malarstwo i rysunek
W CZERWCU
– Katarzyna Kulpa i Anna Mielniczyk – 
„Malarskie konfluencje”
– Piotr Saul – „Rozbita rzeczywistość”
W LISTOPADZIE (Galeria Sztuki Aktualnej 
– Igor Wójcik)
– Witold Liszkowski – malarstwo 

Galeria Krystyny Kowalskiej
ul. Jatki 12/15
W MAJU
– Karin Bury – „Rozmaitości”, malarstwo
W CZERWCU
– Wojciech Kowalski – „Spojrzenia”, 
fotografia

Galeria Tkacka NA JATKACH
ul. Jatki 19/23
W MAJU
– Bartosz Burgielski – „Misterium natury”, 
tkanina



W LIPCU
- Aleksandra Gisges-Dalecka – „Bogactwo 
w przestrzeni”
– XVI Wielki Salon Sztuki Polart
WE WRZEŚNIU
– Monika Lindner – tkanina
W PAŹDZIERNIKU
– Wrocławska Miniatura Tkacka

Galeria M Odwach
ul. Świdnicka 38a
W MAJU
– Waldemar J. Marszałek – „Malarstwo”

Wystawa pominięta w poprzednim 
Informatorze

Galeria Tkacka NA JATKACH
LIPIEC 2012
– Wystawa Wrocławskiej Grupy Tkackiej 
10 x Tak – Jubileusz 40-lecia

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NADZIEJĄ NA LEPSZE JUTRO

J.Ć
.


