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Wykładowcy naszej akademii ze wszystkich wydziałów – kie-
runków artystycznych i projektowych, najstarsi oraz najmłod-
si, mający nie więcej niż 35 lat – zaproszenie skierowano do 
wszystkich. Zasada uczestnictwa prosta. A idea? Co miało-
by z niej wyniknąć, jakie są oczekiwania? Elementarne różni-
ce, elementarne podobieństwa, podziały, napięcia – nikt z nas 
na co dzień nie myśli w ten dwubiegunowy sposób, a jednak 
takie zestawienie, taka retoryczna figura może mieć swój po-
znawczy i edukacyjny sens. Może uda się coś ważnego nakłuć 
w badaniu? Akademia jest organizmem symbiotycznym, czyli 
takim, z którego wszyscy mogą skorzystać, zarówno studenci, 
jak i wykładowcy. Może tak pomyślany pokaz pozwoli nam po-
myśleć o sobie samych, o pozycjonowaniu własnej twórczości, 
o nowych formach zaangażowania. Ludzie, kiedy im się bliżej 
przyjrzeć, okazują się być kimś innym, niż dotąd sądziliśmy, dla-
tego tak odświeżające mogą być podobne przedsięwzięcia. To 
prawda, horyzonty naszych oczekiwań są różne, ale może uda 
się nam się pochwycić dynamikę zmian i coś niespodziewane-
go odsłonić. Ta wystawa o nas i dla nas dotyczy krajobrazu do-
brze oswojonego, to fakt, ale może tylko pozornie?

Dobrze jest znajdować to, czego się nie szuka, o czym się za-
pomniało albo w ogóle nie wiedziało. Oczywiście trudno liczyć, 
że rzeczywistość obu światów ułoży się nam w konstelację jaw-
nie symboliczną i przejrzystą. Bo też przyznajmy: te plus minus 
30 lat, w zależności od punktu widzenia, dla jednych może być 
kurczliwe, a dla innych rozciągliwe jak guma. Tylko ci ostat-
ni będą widzieć rozległą scenę czasoprzestrzenną, przez którą 
przewijają się idee, programy i mody.

Stawiamy teoretyczno-artystyczne pytania. Czy warto? 
Pytania stawiać zawsze warto, ale odpowiedzi będą musiały po-

czekać na swoje ex post, bo ten tekst wystawę poprzedza. A tezy 
wstępne? Znajdzie się kilka. Podstawowa wynika z samego ty-
tułu przedsięwzięcia: Dialog. Chociaż zamiast formy orzeka-
jącej, może lepiej byłoby rzecz pozostawić otwartą, bo sztuka 
jest trudnym do opanowania żywiołem – nie uczynimy z niej 
powolnego nam instrumentu. Testowanie żywotności różnych 
demonów i zachwytów, zakreślanie granic, które z natury swo-
jej są enigmatyczne, proste nigdy nie było. No cóż...

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość… I dwa pokolenia 
twórców. Czy jest w mocy sztuki promieniować wstecz albo pro-
mieniować naprzód? Przyglądając się jednym i drugim, w wy-
obraźni penetrujemy te 30 lat „pomiędzy”, rozległe „państwo 
środka”, czyli przestrzeń, w której zawarło się wszystko to, co 
łączy i oddala. W ten sposób, jakby mimochodem, przywoła-
ni zostali nieobecni. Bo też naszą sondę zapuszczamy w teraź-
niejszość, ale mamy prawo liczyć, że wnioski będą mieć zakrój 
nieporównanie rozleglejszy.

Cóż, każda współczesność ma umiejętności jednoczesnego 
przyciągania i odpychania, uwodzenia i odrzucania, czarowa-
nia i drażnienia. Ulegamy jej wszyscy, ulegają też twórcy – na 
różne sposoby i w różnym stopniu. A to, tropicieli umykającego 
czasu, cierpliwych badaczy różnych rzeczywistości, musi zwo-
dzić. Bo i linearności tu nie ma, jest tylko ogólnie określony 
kierunek z przeszłości ku przyszłości, z gwarantowanymi za-
wirowaniami po drodze. A zatem sytuację, że nie będzie wza-
jemnych uwikłań, że nie będzie podobieństw, że nic nie będzie 
do siebie pasowało, z góry można wykluczyć jako nieprawdo-
podobną. Jest więc dialog? Jest. A czy wymuszony?

Przywołajmy szeroki świat: impresjonizm, dadaizm, fu-
turyzm, art-brut, akcjonizm, konceptualizm… Duchamp, 
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Kandinsky, Mondrian… To była epoka radykałów, a czas po-
nowoczesny, postmodernizm, w którym żyjemy, nie ma ofer-
ty stanowczego zaprzeczenia, demonstracyjnego zerwania; nie 
ma czym gryźć, nie ma czym oburzać, deprawować, szokować. 
Tak więc dla nowatorów różnej maści pole działania skurczy-
ło się niepomiernie, zaś rachunek prawdopodobieństwa umo-
cował nas w pokoleniowej płynności, w miękkiej kontynuacji. 
Udaje się jeszcze czasem wzburzyć krew, ale na poziomie oby-
czajowości, nie sztuki. W takich okolicznościach zwykłe tren-
dy, mody chciałyby uchodzić za rewolucję. Uzasadniony wydaje 
się pogląd, zwłaszcza z historycznej perspektywy, że raz cień-
sza a raz grubsza nić przeciągnięta między pokoleniami zawsze 
była faktem – to złudzenie, że można ją zerwać. Radykałowie 
chcieli niemożliwego.

No, a jeśli odrzucić kategorie klasyków i modernistów, to nie 
ma też twórczości zstępującej i wstępującej, a dzieło obu forma-
cji jest równie aktualne i żywe, tak długo, jak aktywni twórczo 
artyści mówią głosem swojego pokolenia. Samo nowe, świeże, 
z samego faktu, że nowe i świeże „starszego” nie likwiduje i nie 
narusza. Prawdziwi mistrzowie nigdy nie stają się eksmistrza-
mi, mistrzami minionymi; geniusz sztuki w metryki nie zagląda.
Dwa zegary określają czas i miejsce twórcy: zegar biologicz-
ny – obowiązujący wszystkich – i ten drugi, bardzo specjalny, 
w którym wskazówki popycha lub wstrzymuje indywidualny 
stosunek do współczesności. W ten mechanizm zależności xx 
wiek wpisał swój system wartościowania, stawiając na progre-
sywizm, na konieczność ustawicznego „odnawiania się”, co nie 
zawsze przekłada się na rzeczywiste jakości.

Seniorzy, czyli weterani przemijalności. Z nimi jest hi-
storia – jest co pamiętać i … jest co zapomnieć. Tymczasem 
przemijanie na równi kocha wszystkich i wszystko, tylko nam 
jakoś trudno je pokochać. Ale słowo senior jest w naszym 
przypadku słowem mocno na wyrost, bo tak naprawdę lepiej 
pasuje do 80-cio czy 90-ciolatków, a nie artystów z realnymi 
perspektywami. Wszystko przemija, to nie może budzić wąt-
pliwości, a jednak wszystkich twórców – młodych i niemło-
dych, łączy to, że nigdy nie odrzucają szansy na nieśmiertel-
ność. Memento mori? Memento vitae!

A może w ogóle nic się nie zmienia, bo istota zostaje niezmien-
na? Może jest homogenicznie, może mamy do czynienia z jakąś 
wszechsztuką twórców coraz bardziej do siebie podobnych? 
Może różnice, jeśli są, mają charakter nierozległy, punktowy?

A może wszystko się ze sobą wymiesza, przeniknie i zosta-
niemy bez kontekstu?

Jednak na naszej „mniemanologicznej” drodze mogą zda-
rzyć się rafy. Bo też do nas samych należy rozróżnienie, gdzie 
prawda, gdzie mit czy stereotyp. Wszystkich tych „dóbr” sztu-
ka pełna jest po brzegi. No i demagogia może się tu też zaplątać.
Rozważmy zatem: czy rzeczywiście mamy do czynienia z dwoma 
trybami – trybem wieńczenia i trybem dochodzenia? Z jednej 
strony stateczny „całokształt”, z drugiej niespokojny początek? 
Czy starsi, wiekiem stabilizowani, są byłymi zapalonymi, dziś 
nieco wystygłymi, a dzisiejsi młodzi zapaleni są nie dość, bo 
schładza ich własny pragmatyzm? Źle, że nigdy nie będzie jak 
dawniej – dobrze, że nigdy nie będzie jak dawniej; niecierpliwa, 
zaledwie opierzona młodość wobec doświadczenia tych, którzy 
zaczęli doceniać wartość prostoty i wyciszenia; z jednej stro-
ny konserwatyzm, związanie nostalgią, tendencje asekuracyj-

ne – z drugiej progresywizm; młodzi – fragmentacja zaintereso-
wań, starsi – wylewna, szerokokulturowa wizja; młodzi – scep-
tyczni, starsi – utopijni. Z jednej strony świadkowie kulturo-
wych przewrotów i wolt, którzy nierzadko lekceważą pobrane 
lekcje historii, wierząc w nienaruszalną moc prawd uniwersal-
nych – a z drugiej „pryszczaci” ze swoją arogancją jako odkryw-
czą metodą. A jak się odnieść do poglądu, że gorsze wypiera lep-
sze? I wreszcie, czy pozór rzeczy jest wartością sklejoną z mło-
dością, a jego porzucenie na rzecz wartości elementarnych, nie-
koniecznie sprawiających przyjemność, jest cechą dojrzałości?

Jeszcze i to: czy prawdą jest, że w gdańskim środowisku sztu-
ki nieufny rozum zwykle nie zabarwiał zbyt mocno obrazu rze-
czywistości, że w cenie były zawsze emocja i różnego typu eks-
presja? Czy jesteśmy jak ptaki, którym wiedza o fizyce lotu do 
fruwania potrzebna nie jest?

Osobiście nie odczuwam głodu wyjaśniania i domawiania 
wszystkiego, ale zadaniem, do którego nas powołano, jest cią-
głe odkrywanie i odnajdywanie znaczeń. Pytajmy zatem, tym 
razem jednak – z dala od stereotypów.

30 lat. Co zmieniło się przez te lata – czy pole działania po-
szerzyło się, czy zawęziło? Która gleba żyźniejsza: ta czy tamta? 
Jak postawiona jest kwestia piękna, jakie jego standardy zuży-
ły się, a jakie są częścią spadku? Co zachowuje magnetyczność, 
a co jest passé? Co odradza się w reinkarnacyjnym ciągu, co 
trwa, a co odchodzi w niepamięć? Kto i co przyjmuje, a co od-
pycha? Czym żywią się jedni, a czym drudzy? Czy można zablo-
kować dostęp zewnętrznych idei do własnej twórczości i uczy-
nić z siebie jedyny punkt odniesienia? Czy zawartość „plastiku”, 
czyli stosunek do masowości, jest jeszcze miarą odmienności 
czy już podobieństwa? Jakie są destynacje? Czy trwałe są róż-
nice samoświadomościowe i sposoby przyporządkowania sobie 
świata? Na ile wspólna jest metaforyka? Wspólna jest, i to nie 
budzi wątpliwości, dyspozycja liberalna. A kto panuje nad rze-
czywistością – o ile ktokolwiek panuje? W czyjej mocy jest dziś 
przeistaczanie świata?

Wyrzuciliśmy z dyskursu kwestie nowoczesności, czy zatem, 
wbrew osądowi epoki, znajdzie się w czasach ponowoczesnych 
powód do rozmowy o nowoczesności? W końcu istnieje przecież 
coś jakby nowoczesny sposób przeżywania świata – czy znajdu-
je odwzorowanie w języku sztuki?

Znaleźć różnice to zobaczyć całość warunków, w jakich sztu-
ka powstaje, bo dziedzina swobody, jaką jest dziś sztuka, pod-
lega jednak specyficznej dialektyce. Być może – w ogólnym pę-
dzie – szybciej zmienia się dziś tworzywo niż sam twórca. Być 
może o różnicach najbardziej decydują nowe media; nie mają 
racji ci, którzy twierdzą, że to tylko narzędzia, bowiem narzę-
dzia te mają realny wpływ na sposób obecności w rzeczywisto-
ści i w konsekwencji na sposób myślenia. Warto śledzić różnice, 
bo to one dają obserwatorom szansę analizy porównawczej, to 
w nich tkwi ziarno poznania i żar polemiczny.

Spór pokoleniowy jest czymś normalnym. Może jednak sil-
niejsze od sporu, od różnic jest porozumienie, czyli synchroni-
zacja sił, środków i idei wynikających z podobieństw? Jeden
wspólny świat wewnętrznie zróżnicowany czy odrębne, przyglą-
dające się sobie galaktyki? Podział traci rację bytu, podział nie 
traci racji bytu? – zakreśl właściwą odpowiedź.

Dialog więc czy konfrontacja? Bo jednak nie wspólnota. 
To zrozumiałe, jeśli w akademii wobec wszystkich uruchamia 

się czynniki włączające, a nie dzielące, ale przyznajmy: słowo 
„wspólnota” w ustach indywidualistów brzmi nie najlepiej. Model 
przeciwny, model osobności, też nie przejdzie. Umówmy się 
zatem, że dialog i konfrontacja równocześnie, że „dwa w jed-
nym”, czyli uprawdopodobniony konflikt i wynikające z niego 
napięcie, ale również wzajemne zainteresowanie i szacunek; 
sokratejsko-artystyczny duch dialogu i równocześnie sokra-
tejski dystans wobec siebie. Krytyczny, czemu by nie? A może 
lepiej... spotkanie?

Co do wystawy samej: oceńmy, każdy po swojemu, czy przy-
darzył się nam wystawienniczy epizod, jakich wiele, czy jedy-
nie wypełniliśmy uczelnianą aulę jak naczynie, czy może udało 
się stworzyć coś żywego, stymulującego – niechby nawet ułom-
nego – ale zawsze!

Roman Gajewski
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Sugestia, propozycja czy może polecenie służbowe, bym spisał swe 
wspomnienia o szkole i wydrukował na tak zwaną jubileuszową oko-
liczność, jak mniemam, więcej ma wspólnego z geriatrią niż z podzi-
wem dla mego niezmąconego starczą zaćmą umysłu.

Nie wykluczam, że ktoś czeka, że się ośmieszę. Także stawanie 
w szranki malarskiej konfrontacji najstarszych z najmłodszymi, na ki-
lometr pachnie oczekiwaniem „grupy środka” na piękną katastrofę i na-
pewno nie na chęć naukowego poznania. A Schadenfreude jest matką 
tego pomysłu. Ale skoro nie dano mi wyboru (w rozmowie telefonicz-
nej powiedziałem, że uważam to za zaszczyt), to jak w czeskim, ma-
kabrycznym, bo onkologicznym dowcipie – ja już niczego się nie boję. 
Spróbuję ogarnąć słowem tę moją pięćdziesięcioletnią szkolną pamięć.
To nie skrót myślowy – to literalnie pięćdziesiąt lat. Dopiero, gdy uświa-
damiam sobie, że dwóch takich jak ja, to wiek cały (oczywiście dwóch ta-
kich ustawionych w pionie – jeden na drugim), to, jak dobrze rozumiem, 
dwudziestu jeden takich w pionie, to cała historia narodu znad Wisły.
W tym momencie zaczynam rozumieć, że zaproponowano mi coś nie-
zwykle poważnego – taką piramidę gimnastyczną złożoną z dwudzie-
stu facetów wysokości siedmiopiętrowej kamienicy, którą, jak sądzę, 
koreańscy lub chińscy gimnastycy wystaliby bez problemu. Jestem 
wzrokowcem – wchodzę w to! Piszę więc swoją historię Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych.

W mojej pamięci to była szkoła nie tylko sztuk, ale i pięknych ludzi. 
Pełna nazwa instytucji, której próg przekroczyłem jako siedemnasto-
latek pięćdziesiąt lat temu, to była Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk 
Pięknych i Pięknych Ludzi – i to jakich! Zatykało dech.

O wyborze kierunku studiów – wahałem się pomiędzy politechnicz-
ną architekturą a malarstwem, zdając symultanicznie – zadecydowała 
uroda, głos i apaszka Adama Smolany – pierwszego żywego profesora 
artysty w moim życiu, którego spotkałem na mitingu z maturzystami.

Nawet profesor Elsner w muszce i czerwonej marynarce na politech-
nicznym egzaminie nie przebił monumentalnej urody i tembru głosu 
Smolany. A teraz domyślacie się już rodowodu Tumielowej czerwonej 
marynarki. Boże drogi, w głębokiej komunie taki strój dopuszczony 
był tylko u clownów w cyrku, a mimo to klasa Elsnera...
Rozmowa na stojąco (tekst został wygłoszony przez autora – przyp. red.) 
ma to do siebie, że im jest krótsza, tym lepsza. By nie zamęczyć nad-
miarem słów, muszę ograniczyć się do kilku tylko akapitów: o jakości 
zdarzeń współcześnie decydują tabloidy, pisma kobiece i Teleexpres. 
Mając tego świadomość, wybieram wątki mające szanse przyciągnię-
cia uwagi. Z setki nowych możliwych, proponuję kilka: 
anonsowane już – „Pięknych ludzi”, „O elitarności i prestiżu zawodu 
malarza”, „Moja pamięć i jej wiarygodność”, „Jacek Żuławski”, „Kachu 
Ostrowski”, „Bójki”, „Modelki”, „Inne skandale”.

Zacznijmy więc od najpiękniejszych. Stanisław Teisseyre – w mej 
pamięci pozycja Teisseyre`a jest poza skalą. Monumentalna głowa, 
budząca korelacje myślowe z niezwykłą urodą andyjskich orłów, no, 
niech będzie kondorów. Światowej klasy elegancja, zapach... W tych 
czasach przaśnych jak sam Gomułka, miał łatwiej, bo był przedsta-
wicielem Polski w UNESCO. Paryż dla niego nie był wspomnieniem 
sprzed wojnia. On się tam ubierał, czterdzieści lat przed subkulturą 

„punk” zmieniał kolory włosów.
Po Teisseyrze, wszyscy pospołu: Smolana, Padlewski, Frydrych, 

Listowski, Horno-Popławski, Wiśniewski, Śramkiewicz, Pągowska, 
Quirini, Sierant, Świderska, Kadłubowski, Haupt, Semka, Jackiewicz, 
Janowski, Freundenreich, Bereźnicki, Łajming, Kitowski. 

Kacha uroda, jak i cały Kachu Ostrowski wymaga osobnego ko-
mentarza. Kachu w moim poczuciu historycznej odpowiedzialności 
za słowa, takiego uszczegółowienia niuansów potrzebuje. W plejadzie 
ludzi pięknych, nawet ci mniej urodziwi, ba, wręcz karykaturalni czy 
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groteskowi, fizycznie niedoskonali, wpisywali się w obraz szkoły ludzi 
i sztuk pięknych w cudownej symbiozie i harmonii, jaką można znaleźć 
w wielkich obrazach Goyi, Zurbarana, Murilla, Ribery i Velasqueza.
Dla uniknięcia nieporozumień, dopowiedzieć powinienem, że te mon-
stra, które tak cudownie dopełniają portrety zbiorowe, które swoją 

„brzydotą” (oczywiście w cudzysłowie) wspomagają piękno i urodę 
głównych bohaterów poprzez antypody kontrastu, zamieszkiwały ad-
ministracyjne marginesy, czy wręcz podziemia. To Szczebniakowie vel 
Balzakowie, czy kapitan komandosów kierownik G. Waham się nad 
umiejscowieniem Alojzego Trendla.

„O elitarności i prestiżu zawodu malarza”,
jak rozumiem bezpowrotnie utraconych. W czasach, które dziś przy-
wołuję, były według mnie dwa niezależne i na różnych poziomach ulo-
kowane źródła prestiżu. Ten oficjalny szacunek i respekt wynikał z na-
szej niezbędności. Nie, nie z powodu uprawianej sztuki. To powojen-
ne malarstwo, te krzywo malowane jabłka, cebule, gruszki i butelki po 
winie – nieunikniony wpływ Cezannè a, nie mogły budzić wielkiego 
podziwu. Do dzisiaj istnieje wśród mas i elit to samo przekonanie, że 
malować jak Picasso czy Pollock, potrafi każdy.

W epoce przedkomputerowej – bez możliwości dzisiejszych, nie-
ograniczonych formatem wydruków – to malowanie, a ściślej, ta 
umiejętność malowania gigantycznych łbów Stalina, Lenina, Bieruta, 
Rokossowskiego, Cyrankiewicza, Spychalskiego, Zawadzkiego, Gomułki, 
Breżniewa gwarantowało nam uprzywilejowaną pozycję i życzliwość 
dworu. Partia nie potrzebowała sztuki, lecz sztukmistrzów. W tym 
tkwił elitarny charakter naszej profesji. We współczesnym, niepoli-
tycznym już aspekcie, my chłopcy czy może już młodzieńcy, pławili-
śmy się w oceanach podziwu, ale i niesłychanej zazdrości męskiej czę-
ści trzydziestomilionowego narodu.

W czasach Gomułki i wczesnego Gierka naga kobieta to było tabu. 
Cała męska populacja szukała jej po ciemku pod kołdrami i pierzy-
nami, przedzierając się przez barchany ówczesnej damskiej bielizny. 
My smarkacze, niemalże od rana, zaraz po pierwszym śniadaniu, stawa-
liśmy wobec nagości, jak górnicy przed ścianą węgla. Bywało, że wbrew 
etyce zawodowej, z niskich pobudek podejmowaliśmy niekiedy próbę 
przemytu przez portiernię wyjątkowo hojnego sponsora z pijalni piwa 

„przodownik” lub probierni, by chociaż przez kilka sekund, przez niby 
przypadkowo uchylone drzwi pracowni, dać mu tę chwilę szczęścia. 
Skoro jesteśmy przy modelkach, to pamięć proponuje mi dwa epizody, 
które sobie cenię wyjątkowo za ich społeczny czy socjalny, a nie ero-
tyczny charakter. Był czas, gdy rząd, teraz to się mówi reżim, podej-
mował sezonowe próby likwidacji prostytucji. Dowodem jej nieupra-
wiania był stempel w dowodzie osobistym o zatrudnieniu. Masowo 
zaczynały pozować śliczne dziewczyny z Nowego Portu. Pensja nie 
robiła na nich wrażenia – to one zwoziły nam kartony Marlboro, ale 
pozy musiały być leżące, bo odsypiały nocną robotę.

Prawdę o drugim epizodzie poznałem stosunkowo niedawno, po 
wielu latach. Pod koniec lat siedemdziesiątych pojawiła się modelka 
niesłychanej urody. Nie mogło obyć się bez nagannych, ale nie nie-
możliwych studenckich flirtów i fascynacji. Modelka jest wyposaże-
niem pracowni i koleżanką czy siostrą martwej natury. Rozmawia się 
przy niej o wszystkim, przy niej też toczą się małe i większe studenc-
kie sprawy. Okazało się po latach, że była oficerem milicji, nie keine 
angst – nie była to inwigilacja polityczna – pracowała w wydziale do 
spraw narkotyków. W tych latach był to szkolny problem. Nie ukry-
wam, że rzecz mi zaimponowała. Przepraszam, że zasugerowałem, że 
w milicji mogli być nie tylko kretyni.

„Bójka”
Dzisiaj bójki ostały się jedynie w środowisku meneli, żuli, półświatka 
i kiboli. Te niegdysiejsze, które ozdabiały najbardziej wyszukane towa-
rzyskie imprezy, odeszły już w niebyt historii i nagannych zachowań. 
W rzeczywistości, którą dzisiaj przywołuję, western jako dominujące 
kino, nadawał bójce godność. Bójka była częścią honoru i większych 
wesel. Jeżeli dodamy do tego piękne kobiety, alkohol, taniec i tych kilku 
facetów o wyolbrzymionym ego, to nie trzeba być Noblem, żeby od-
kryć, że to precyzyjny przepis na produkcję nitrogliceryny.

Bójki odeszły w niebyt i łaska boska. Ale bohaterowie tych zapo-
mnianych incydentów bywali przedni i tylko pro memoria parę nie-
dyskrecji: młody Włodek Łajming bierze po pysku od Marka Hłasko 
z zawiści, że uwiódł Osiecką. W wersji Włodka to Agnieszka go uwio-
dła – cały Włodek. Na integracyjnym bankiecie szkoły poznańskiej 

– z rektorem Teisseyrem, ze szkołą gdańską – z rektorem Jackiewiczem, 
mam kronikarskie szczęście asystować przy wybiciu zębów przed-
nich (jedynki, dwójki) profesorowi Zydroniowi – późniejszemu rek-
torowi, przez naszego Marka Freudenreicha (obecnie profesora aka-
demii w Linzu), z powodu zydroniowych zalotów do naszej pięknej 
Majki Kuczyńskiej. Majka wzruszona taką afektacją wkrótce wyszła 
na kilka miesięcy za Marka za mąż. To też rodzaj honorowego zacho-
wania, swoiste signum temporis.
Z czasów rektora Zabłockiego pamiętam spektakularny wyczyn mło-
dego w on czas Andrzeja Umiastowskiego, malarza, który zdemolo-
wał całą radę wydziału i komisję dyplomową Rzeźby. Oczywiście cho-
dziło o cześć kobiety, a pobitych już kilku mistrzów młota i dłuta, dla 
poniżenia, oblał gaśnicą pianową, niszcząc garnitur przyszłego rekto-
ra Staszka Radwańskiego.

Nikt nie latał po sądach, więcej było w tym malarskiego podziwu 
(Andrzej po latach przyznał mi się, że trenował boks) niż zgorszenia. 
Bez problemów, w tydzień później, z wielkim sukcesem obronił dyplom 
w pracowni Zabłockiego. To nie była zbyt duża odległość od wyczy-
nów Dunikowskiego: zabójstwa Pawliszaka czy gonitwy z pistoletem 
w dłoni za gołą modelką po krakowskim rynku. 

Uwielbiam opowieść o Marianie Wnuku, w ten czas już nie gdań-
skim a warszawskim rektorze, który natknął się na dużej bani na zagu-
bioną w korytarzach akademii delegację, pospołu Ministerstwa Kultury 
i Sztuki i takowego ministerstwa z Francji. I na pytanie, gdzie jest gabi-
net rektora, podprowadził ich, czy ją – skoro mówię o delegacji – pod 
drzwi swego gabinetu i taktownie się oddalił. Nie krwawa to historia, 
ale niech posłuży za Zwischenrufa.

Od zawsze intensywność snów narusza mi wiarygodność pamię-
ci – pamięć dla mnie ma konsystencję płynu. By ją utrwalać, trzeba 
ją formować, nadawać jej kształt. To, że płyn przechowuje się najła-
twiej w butelce nie ma nic do rzeczy, chociaż o piciu będzie też mowa: 
w czasach przedsamochodowych picie przed południem, oczywiście 
mówimy o alkoholu, nie miało cech zbrodni.
No i jesteśmy przy Jacku Żuławskim. 

„Jacek Żuławski”
Jacek Żuławski – tzw. stary profesor, staromodny malarz, lecz pionier 
awangardy - bodyartu i happeningu – butorowską narrację, odkrycie 
francuskiej antypowieści profesor uprawiał nagminnie. Jest świetna 
okazja, by opisać gutenbergowskim wynalazkiem, to, co często opi-
sujemy z Andrzejem Dyakowskim wokalnie, by inteligencja Jacka 
nie umknęła ludzkiej pamięci. My z Andrzejem, jak indiańscy starcy 
w rezerwacie, którzy pamiętają klęskę generała Custera, ciągle mamy 
przed oczami ten spektakl, który w pełnym słońcu odbył się na po-

dwórcu szkoły podstawowej w Bieczu roku 1965 z pięciokabinową la-
tryną w roli głównego rekwizytu.

Żuławski (jak Churchil, nigdy nie przeszedłby pozytywnie alko-
matowej próby) zgłosił potrzebę fizjologiczną wymagającą intymności. 
Podprowadzony przez dwóch asystentów otworzył drzwi pierwszej ka-
biny - milion much w formie szrapnela eksponował przed profesorem. 
Z obrzydzeniem przesunięto się pod drzwi po prawo, scena się powtó-
rzyła, nowy milion much wzbił się w powietrze wywołując podobny 
efekt. Kabina trzecia i czwarta sprawiały wrażenie, że to rzeczywi-
stość się zacięła i jak uszkodzona powtarza tą samą frazę czy sekwen-
cję. Profesor otworzył drzwi piątej kabiny : nowy milion much eksplo-
dował przed udręczoną trójką. Żuławski z ulgą stwierdził – To zupełnie 
co innego, i dał się umieścić w sławojce. Opowiadamy z Andrzejem tę 
mało gustowną facecję jako dowód inteligencji profesorskiej, dowód 
na jej istnienie w ogóle. Mój spokój i dobre samopoczucie w tej sprawie 
po latach zmąciła konstatacja, że Jacek w Bieczu był o kilka lat młod-
szy ode mnie – jaki stary profesor, a ile podziwu dla jego sprawności.

To już pora na Kacha – Kachu nie był brzydki. Wszakże model 
kinowych amantów tych czasów był mocno fryzjerski – vide Gerard 
Philip czy Zbyszek Cybulski. W wielkim kinie brylowały wtedy brzy-
dale, jak Jean Gabin, Spencer Tracy czy wkrótce Belmondo. Kachu 
miał problem wzrostu – jeden Freud wiedziałby, co z tym zrobić. Gdy 
Stevenson napisał dr. Jekyll’a i Mr. Hyde’a to wymyślił Kacha. Jekyll to 
ciepły Colas Breugnon, po trzeciej secie pojawiał się Mr. Hyde. Przez 
chwilę jeszcze zabawny – kwestia bulgotu: „Zabłocki, Jackiewicz, 
Gomułka, Cyrankiewicz” mieściła się w kategorii kaskaderskiej prowo-
kacji. Niestety później było zazwyczaj gorzej. Tego nie znają, wywodzą-
cy się z jego pracowni hagiografowie – obrażał wielu wspaniałych ludzi 
w sposób zupełnie pozbawiony sensu. Odkupił to, zostawiając po sobie 
facecje, przy których pękłby z zazdrości Franz Fiszer. 

Na finał coś o skandalach. Obecnie nawet kobiety i dzieci wiedzą, 
że by zaistnieć, także w sztuce, należy wywołać skandal lub co naj-
mniej grubą ekstrawagancję. Talent, dorobek mają przed sobą długą 
drogę, najczęściej ślepą. Zrozumiała to Dorota Nieznalska, przez lata 
poniewierana po sądach, zyskując „nieszczęście” promocji, za którą 
koncerny napojów chłodzących, bądź powstrzymujących biegunkę, 
płacą miliony dolarów. 

Osobiście mam w tej sprawie prywatną frajdę. Wnikliwi śledczy 
i prokuratorzy nigdy nie zadali sobie pytania, czyje to genitalia ich 
obraziły. Szczęśliwym trafem znam tę bezmała fatimską tajemnicę. 
Z posiadaczem rzeczonych genitaliów przez lata całe (tak naprawdę 
to zimy, nie lata) jeździłem na narty w Alpy francuskie. Tacy śledczy 
jakie prawo i vice versa – po prostu głupcy.

Mieto Olszewski
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Wiele energii musiałem stracić na bezsensownej szamotaninie, 
zanim zrozumiałem, że konserwatywność, której nie potrafi-
łem wcześniej wybaczyć akademii, jest jej przypisana i należy 
ją zaakceptować, a nawet docenić. 

Akademia to przecież przekazywanie pewnego sposobu 
rozumienia i postrzegania świata. Ciągłość tego przekazu jest 
jednym z fundamentów, na których opiera się uczelnia. Jego 
źródła nikną gdzieś w wiekach kultury, choć wciąż, pośrednio, 
mamy do nich dostęp.

Zmiany, dokonujące się pod naskórkiem akademii, nigdy 
nie są rewolucyjnie. Płynnie mijają kolejne generacje studentów 
i pedagogów przeobrażających uczelnię – nigdy nie gwałtownie.
Akademia porusza się wciąż do przodu, ale w swoim własnym, 
nieco majestatycznym rytmie. Apoteoza młodości, jaka ogarnę-
ła scenę i rynek sztuki polskiej pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku, uczyniła z wielu bardzo młodych twórców, czę-
sto jeszcze studentów, artystów cenionych wyżej niż ich starsi 
o dwa, trzy pokolenia nauczyciele. Sytuacja, która wówczas za-
istniała i która trwa do dziś, postawiła obydwie strony w kłopo-
tliwej sytuacji. Starsi mogli poczuć się wykluczeni, a wobec mło-
dych postawiono bardzo wygórowane oczekiwania, którym nie 
zawsze są w stanie sprostać. Konsekwencja, będąca jedną z naj-
bardziej pożądanych przez rynek sztuki cech, bardzo rzadko idzie 
w parze z młodością. Komercyjny aspekt wiąże się również z ist-
nieniem trendów i mód, które to z kolei są zmienne i niepewne. 
Podobna sytuacja zaistniała na rynku pracy projektantów. Czas 
przyspieszył i zdaje się, że wciąż nabiera tempa. Za takimi zmia-
nami akademia oczywiście nadążyć nie może i chwała jej za to! 
Balast tradycji, który niegdyś wydawał mi się zbędnym obcią-
żeniem, nie pozwala jej na zbyt gwałtowne i chaotyczne ruchy.

Aby dostrzec zmiany wewnątrz uczelni, trzeba przyglądać 
się bardzo uważnie. Uchwycenie ich w procesie nie jest łatwe. 
Natomiast zestawienie za sobą na jednej wystawie dwóch naj-
odleglejszych wiekowo grup pedagogów, jest szansą na wyraźne 
dostrzeżenie różnic. Trudno, rzecz jasna, wrzucić do jednego 
worka twórczość wszystkich starszych profesorów i podobnie 
potraktować młodszych asystentów. Odmienności w obrębie 
każdej z tych grup wiekowych są oczywiste – mamy tu mala-
rzy, grafików, projektantów, wiele stylów, wiele zainteresowań. 
Im bardziej różnorodna jest ta mieszanka, tym ten wyjątkowy 
zestaw wydaje mi się ciekawszy. 

Zawsze frapowało mnie nieco metafizyczne pytanie: czy 
dusza ma wiek? lub czy wiek determinuje sposób, w jaki my-
ślimy? Widząc w człowieku nieśmiertelną istotę, bardzo chciał-
bym odpowiedzieć przecząco. Ucząc obecnie ludzi młodszych 
od siebie, dostrzegam jednak wyraźne różnice pokoleniowe. 
Istnieje więc wspólny obszar doświadczenia zdeterminowany 
miejscem i czasem, w którym się rodzimy. To on różni moich 
studentów ode mnie, a mnie z kolei od pokolenia moich peda-
gogów. To on nieraz jest przyczyną sporów i nieporozumień. 
Mimo to wierzę, że opowiadamy wciąż tę samą historię, która 
z biegiem czasu tylko nieznacznie zmienia formę i składnię.

Adam Witkowski

Pieśń pozostaje ta sama
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Chciałbym tworzyć prace bezpośrednio dotykające człowieka, 
istoty bytu i jego dążeń. Ważę słowa, moje wypowiedzi na co 
dzień są raczej lakoniczne. Z rzeźby uczynić chciałem furtkę. 
To mój pamiętnik, sposób przekazu. To w rzeźbie zapisuję emo-
cje, lęki, ostrzegam, zauważam problem. Staram się sformuło-
wać wypowiedź, by była czytelna, ale nie dosłowna. Lubię, gdy 
rzeźba jest interaktywna, dotykalna, gdy reaguje z otoczeniem, 
zaczepia przechodnia. Bazuję na formach zauważonych, cytuję 
obiekty rzeczywiste, zwykłe, bliskie człowiekowi. Przetwarzam 
je, zarysowując ukryty problem. Interesuje mnie człowiek jako 
istota myśląca, jego wnętrze, piękno, nie tyle estetyczne, co ide-
owe oraz gra z odbiorcą.

Mariusz Burdek
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Jan z Czarnolasu napisał kiedyś niezwykle trafną sentencję: 
„Widział kto kiedy poetę trzeźwego? Nie uczyni taki nic dobre-
go.” Ja pozwalam sobie na parafrazę i zastępuję słowo „poeta” 
słowem „artysta”. 

Łukasz Butowski
Moja twórczość, czyli performance, koncentruje się wokół róż-
nych bieżących problemów życia i wartości zawartych w prze-
strzeni społecznej. Jest próbą spotkania wewnętrznych świa-
tów ludzi, których dzielą pozorne granice, przypisane ludzkiej 
samotności. Jest w tym również akt miłosny. Język sztuki, po-
mimo tego, że nie sposób go nazwać ojczystym, jest językiem 
uniwersalnym w każdej części świata.

Angelika Fojtuch
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Adam Haras
Zważmy, że systematyka barw i kolorów przez wieki całe formo-
wała ów jednorodny język kodów, który do dziś zadziwia klarow-
nością, dyscypliną i logiką. Wydaje mi się, że warto rozpoznać 
te wciąż kuszące możliwości. Znajdowałem i dotąd znajduję po-
wody, by umiejscawiać siebie i swoje poczynania między sztyw-
nymi regułami systematyki koloru i barwy – a przywilejem wol-
ności, jaki daje sztuka.

Adam Kamiński
Harmonia i równowaga, a może arytmia i dysonans?

Co „ładne” i nieistotne, a co „brzydkie” i dojrzałe? 
Kto odpowie?

23
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„Czy ludzkie ciało pozbawione identyfikacji kulturowej jest mniej 
atrakcyjne? Zacieranie granicy pomiędzy seksualnością mę-
skiego/ kobiecego ciała jest kwestią coraz bardziej obecną we 
współczesnej kulturze wizualnej. Nie możemy już dziś mówić 
o żadnych jednoznacznych stereotypach mówiących o ciele-
sności. Wyznaczanie sobie coraz to nowych ról społecznych 
i pogoń za nowością determinują nasze działanie. W serii au-
toportretów Andrzeja Karmasza istotny jest sam proces trans-
formacji, wniknięcia w kulturę i próba wcielenia się w rolę obcą 
zarówno kulturowo, jak i seksualnie. Jego prace mówią w pew-
nym sensie o wyobcowaniu i samotności.”

z tekstu autorstwa Agaty Rogoś

Andrzej Karmasz
Należę do rzeźbiarzy, dla których skojarzeniowe, symboliczne 
znaczenie materiału jest równie ważne jak jego cechy fizyczne.
Z kamiennych odpadów tworzę pejzaże – makiety. Pozbawione 
odniesień do konkretnego miejsca i czasu, są pretekstem do re-
fleksji nad naszą ziemską wędrówką. Wątek para-architektonicz-
ny kontynuują ceramiczne „Siedliska”. W rysunku, możliwość 
pomnażania metamorfozy architektonicznych przestrzeni po-
zwala mi potęgować nastrój zagubienia i nieprzewidywalności.

Teresa Klaman
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Świat jest dla mnie niezmiernie ciekawy i barwny, a jego kolory 
odzwierciedlają emocje i są wizerunkiem kultury codziennego 
życia. Kolor jest rodzajem języka charakteryzującego dany kraj 
i miejsce. Cisza czerni tuszu kaligrafii czy krzyk czerwieni pa-
pierowych świątecznych latarni lub tradycyjnego stroju wesel-
nego... Fotografia rejestruje nastrój chwili, atmosferę miejsca 
i to, co towarzyszy zawieszeniu, trwaniu gdzieś między tradycją 
a jutrem. Nie potrafię malować tak, jak bieglejsi ode mnie mala-
rze, staram się jednak dostrzec i zarejestrować obrazy otoczenia.

Halina Kościuszkiewicz
W hałaśliwej i agresywnej rzeczywistości usiłuję zwracać się do 
natury jako punktu odniesienia, ale też sztuka bywa dla mnie in-
strumentem odkrywania tej natury. Naturalne bogactwo i nie-
powtarzalność form, stałe i totalne rodzenie się nowych bytów, 
swoiście cykliczne reinkarnacje to potężny ładunek optymi-
zmu i źródło inspiracji artystycznej. Metaforyczne, artystycz-
ne personifikacje form roślin, kwiatów, owadów, kolorowych 
kształtów w przestrzeni to moje próby obrazowania tego świata.
Odnoszę czasem wrażenie, że rysując lub pisząc, myślę o rzeź-
bie, albo też rzeźba krystalizuje formę wypowiedzi na płasz-
czyźnie. W formie rzeźbiarskiej pojawia się wartość linii, kreski, 
a na płaszczyźnie kreska buduje iluzję „trójwymiaru” w prze-
strzeni kreowanej.

Mariusz Kulpa
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Andrzej Markowicz
Na scenie kreuję trójwymiarowe obrazy. Scenografia nie tylko 
buduje przestrzeń, działa kolorem, ale i tworzy znaczenia za-
sadnicze dla interpretacji całości: z jednej strony dookreśla 
tekst przedstawienia, akcentując jego wybrane elementy, orga-
nizując je przestrzennie, ustalając ich wzajemne relacje, z dru-
giej zaś sztuka scenograficzna interpretuje tekst przedstawie-
nia, narzucając odbiorcy – środkami plastycznymi główną myśl 
dzieła – tworzy znaki, które określają akcję. Łączę obraz ze sło-
wem, czyli pracę scenografa i malarza z reżyserią. Nie ilustru-
ję wnętrz ani pejzaży, nie dekoruję sceny, ale staram się uka-
zać świat w wymiarze metafory. Wszystko, co się pojawia na 
scenie, jest dla mnie tworzywem malarskim. W obrazie sta-
ram się zamknąć wystawiany dramat. Teatr, ale i cała sztuka, 
to przede wszystkim kreowanie znaczeń, koncepcja myślowa. 
Sztuka musi przemawiać do widza, może dawać mu rozrywkę, 
może nim wstrząsać, ale przede wszystkim musi pozwalać mu 
na refleksję, która prowadzi do zrozumienia świata i człowieka. 
Staram się, aby nie bezsensowne nowinki, a rzeczywiste, war-
tościowe współczesne dokonania były przedmiotem zaintere-
sowania studentów.

Ciągle uczę się malować. Medycyna robi wciąż postępy, mam 
nadzieję, że mam jeszcze trochę czasu.

Mieto Olszewski
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Czy jest coś, co określa nic?

Po pierwsze – poszukiwania dotyczące przekraczania granic 
obrazu, mające jednocześnie na uwadze zachowanie „czystej 
rzeczywistości” sztuki, to moje obecne i poprzednie działania 
artystyczne tak w malarstwie jak i w obiektach rysunkowych 
(„Wieszki”, „ Szatnie”)

Również próby nadawania znaczeń obecności w kulturze ze 
świadomą refleksją przemijalności interpretacji i kodów arty-
stycznych w kontekście dzieła sztuki. 

„Wydaje się niemożliwe pomyślenie „obecności’’, której człowiek 
nie przemieniłby w znak”.

Umberto Eco

Jerzy Ostrogórski
W swojej sztuce staram się łączyć wirtuozerię warsztatową 
z poetycką improwizacją na temat otaczającego mnie świata. 
Chętnie eksperymentuję. Inspiracją do obrazu, także tego ani-
mowanego, jest muzyka. To dla mnie bardzo ważne.

Cezary Paszkowski
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Żyjemy w czasach, w których znaki zdominowały naszą co-
dzienność, a funkcjonowanie bez nich wydaje się być niemoż-
liwe. Często sami tworzymy formy komunikatów opartych na 
najprostszych formach znakowych, aby przekazać jak najszyb-
ciej informacje. Uproszczona komunikacja i niezwykła łatwość 
w porozumiewaniu się może doprowadzić do zjawiska określa-
nego jako szum informacyjny, w którym sami nie jesteśmy już 
w stanie odnaleźć czytelnego przekazu. To, co dla mnie sta-
nowi najcenniejsze doznanie, to prosta obserwacja otaczającej 
mnie rzeczywistości postrzeganej poprzez kontekst historycz-
ny i społeczno-kulturowy. Z całą pewnością mogę powiedzieć, 
że jestem i czuję się obserwatorem zjawisk, które z jednej stro-
ny przerażają a z drugiej zachwycają.

Jakub Pieleszek
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W dynamicznym świecie, pełnym napięć, pośpiechu i emocji 
poszukuję momentu wewnętrznego spokoju. Sztuka to spoj-
rzenie na rzeczywistość, poszukiwanie sensu życia, odkrywa-
nie nowego świata oraz niekończąca się wędrówka w głąb siebie. 
W swojej twórczości krążę wokół tematyki człowieka, jego pra-
gnień, marzeń oraz związków uczuciowych i relacji między-
pokoleniowych. Interesuje mnie człowiek jako pewna historia 
i tajemnica jednocześnie. Czasem szczegół twarzy, spojrzenie, 
okazują się być intrygujące. Dostrzec drugiego człowieka, zro-
bić coś w jego sprawie, to dla mnie bardzo ważne.

Aleksandra Prusinowska
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… od chwili gdy dorosłem, marnuję czas… mogę powiedzieć, 
że marnowanie czasu jest moją pasją numer dwa, a chorobą 
numer trzy jest poczucie winy z powodu marnowania czasu.

Stanisław Radwański
Moim celem jest odnajdywanie prostoty w otaczającym świe-
cie. Pomiędzy zjawiskami próbuję szukać powiązań słabo do-
strzegalnych, ale oczywistych. Te idee, opierając się na funkcji 
i konstrukcji, wcielam do własnych projektów. Do wszystkich 
dziedzin projektowania, do architektury i wzornictwa, szukam 
wspólnego mianownika.

Jacek Ryń
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Moją twórczość, już pięćdziesięcioletnią, postrzegam jako wciąż 
zmieniający się proces postrzegania świata: od wizji intrower-
tycznej do ekstrawertycznej. Ostatni, tzn. obecny etap, choć prze-
siąknięty zachwytem, jest swoistym pożegnaniem. Przemianę 
świata dostrzegalnego na ten utrwalony na płótnie widzę jako 
pasjonujący, intuicyjny i zagadkowy proces. Mając w zanadrzu 
różne sposoby, staram się ominąć płyciznę pierwszej myśli 
i pogłębić ją bogactwem koloru, zmysłowością i wrażliwością.

Od wielu lat zajmuję się projektowaniem wnętrz, architektury 
i wystawiennictwa - daje mi to wiele satysfakcji. Kształcenie mło-
dych ludzi chcących uprawiać ten zawód jest moją wielką radością.

Czesław TumielewiczLech Tempczyk
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Anna Waligórska
Malarstwo jest dla mnie drogą z wnętrza na zewnątrz. Jest środ-
kiem (medium) do tworzenia symetrii (harmonii), a także od-
wołaniem do znaczenia środka jako punktu centralnego obrazu, 
który jako jedyny w wielu moich pracach nie ulega malarskiemu 
przetworzeniu. Wszystkie inne punkty płaszczyzny występu-
ją podwójnie. Ta opozycja pokazuje, że malarz, mimo kreowa-
nia odrębnych światów, zawsze częściowo pozostaje w rzeczy-
wistości pozaartystycznej, w czasie nielinearnym. Stosowane 
przeze mnie w obrazach deformacje postaci są wyrazem zgody 
na wadliwość świata i niepowtarzalność człowieka. Piękno róż-
norodności scala usytuowany centrycznie niedotykalny punkt 

– kropka nadziei, że nie wszystko ulega rozproszeniu. 

Większość moich realizacji powstaje w przestrzeni publicznej 
w postaci murali, instalacji i innych pomniejszych form. Ich po-
zornym tematem jest miasto i jego elementy – jednak w głęb-
szej warstwie przedmiotem mojego zainteresowania są zjawi-
ska procesu i relacji w perspektywie ontologicznej. Posługuję 
się głównie techniką szablonu, narzucającą specyficzną, bliską 
grafice i ilustracji, stylistykę płaskich plam i połączeń między 
nimi, ograniczam gamę kolorystyczną do monochromatyki, 
szczególnie akcentując czerń i biel. Staram się używać tych sa-
mych modułów po wielokroć (a przynajmniej zawartych w nich 
motywów), podkreślam ich prostotę i powtarzalność. Miasto 
jako miejsce realizacji traktuję niczym nieograniczone w swo-
ich rozmiarach płótno. Bawię się jego zastanymi teksturami, na-
turalnym światłem i kolorami. Moja praca to setki odwiedzo-
nych miejsc, godziny spędzone w samochodzie czy samolocie, 
morze farb. Z daleka od turystycznych kurortów. Bliżej praw-
dziwego miasta, innego niż w przewodniku.

Mariusz Waras
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Bierz udział w takim projektowaniu graficznym, pojmowanym 
jako masowe komunikowanie, jakbyś sam miał być przedmio-
tem jego oddziaływania. Projektowanie graficzne jest nie tylko 
rzemiosłem, ale ma też moc kreowania rzeczywistości, dlate-
go nie twórzmy takiej rzeczywistości, jakiej nie chcielibyśmy 
sami doświadczyć.

Anita Wasik
Cała moja twórczość napiętnowana jest chęcią porządkowania. 
Im bardziej się staram dążyć do perfekcji tym częściej zdaję 
sobie sprawę z trudności podporządkowania sobie formy i ma-
terii. Mnogość koncepcji, wielość układów kompozycyjnych, 
nakładających się na siebie, piętrzących się oraz uporczywie 
powracających przetwarzam na język formy przestrzennej. 
Rzeźby w celu utrwalenia odlewam z metalu, sankcjonując 
tym samym ich byt.

Małgorzata Wiśniewska
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Masę czasu tracę na ubieranie w formę treści, 
która się w formie nie mieści.

Adam Witkowski
Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre.

Być wiernym sobie. Być sobą. 
Posiadać refleksyjne usposobienie, dużo się śmiać.

…i wiele innych, składowych.

Paula Włodkowska
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Moje dotychczasowe doświadczenia z obrazem zwykle wiązały 
się z próbą ujęcia malarstwa jako języka w kontekście szeroko 
rozumianej kultury wizualnej. Głównym obszarem moich za-
interesowań jest element semantycznej wartości obrazu. Język 
wizualny sam w sobie jest nośnikiem znaczeń, a raczej gry zna-
czeń, której zasady konstruuje sam twórca. Intertekstualność 
malarstwa i możliwość odkrywania jego semantycznych warstw, 
staje się dla mnie powodem do kreowania estetycznego i etycz-
nego ładu.

Marek Wrzesiński
„Z perspektywy sztuk wizualnych postmodernizm wskazuje, 
że „realizm” nie jest bardziej (ani mniej) realistyczny od abs-
trakcji. Każda z tych form przedstawienia jest tylko reprezen-
tacją rzeczywistości istniejącej jedynie w naszych umysłach”.

Eleanor Heartney

Marcin Zawicki
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Teatr, to żywy, pełen energii organizm, w którym powstają, roz-
wijają się i zamierają kolejne spektakle, ale zawsze doświadcza-
my go w teraźniejszości i w przestrzeni. Teatr powinien móc 
reagować na zachodzące dziś zmiany, nie tylko przez dobór 
repertuaru i sposób inscenizacji, ale także poprzez możliwie 
elastyczny dobór środków przestrzennych. Przestrzeń ma 
ogromny wpływ na to jak widzimy, słuchamy czy doświadcza-
my teatru. To dystans pomiędzy sceną i widownią, ale także 
pomiędzy samymi widzami. Być może teatr jest dziś ostatnim 
publicznym miejscem, gdzie dotykać możemy własnej emo-
cjonalności oraz zadawać pytania dotyczące nas samych. Czy 
potrafimy tworzyć miejsca, aby być razem w teraźniejszości?

Katarzyna Zawistowska Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6

80-836 Gdańsk

tel.: 58 301 28 01 
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