PREZENTACJE
Helena Kardasz
Wystawa Heleny Kardasz non_ens.net
odby³a siê w Galerii Nowy Wiek,
Muzeum Ziemi Lubuskiej. Czas trwania
projektu: paŸdziernik-grudzieñ 2006 r.
Studia w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej WSP w Zielonej Górze w latach 1992 - 1996
Dyplom w Pracowni Fotografii prof. Piotra Wo³yñskiego. Od 1996 roku pracuje w Instytucie
Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego - obecnie Katedra SiKP. W 2002
uzyska³a I stopieñ kwalifikacji artystycznej w dyscyplinie Fotografia na Wydziale Komunikacji
Multimedialnej Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Stypendium twórcze Urzêdu Miejskiego
w Zielonej Górze w latach 1996 i 2000. Nagroda J. M. Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego w 2002 r. Udzia³ w Miêdzynarodowym Sympozjum Fotografii Profile
w latach 1996 - 2004. Wspó³organizator dzia³alnoœci Galerii PWW w Zielonej Górze
w latach 2000 - 2003. Od 2003 opiekun Ko³a Naukowego PWW - dzia³alnoœæ wystawiennicza Galerii PWW przy Wroc³awskiej 7 w Zielonej Górze. Zajmuje siê g³ównie instalacj¹,
obiektem i fotografi¹. Wystawy indywidualne i udzia³ w prezentacjach zbiorowych w Polsce
i za granic¹.
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Ewa Jêdrzejowska

Pomiêdzy bia³ym a zielonym.
Non_ens.net Heleny Kardasz

Na prezentowany w Galerii Nowy Wiek
zielonogórskiego Muzeum nowy projekt
Heleny Kardasz sk³adaj¹ siê dwa pomieszczenia. Odmiennie zaaran¿owane, prezentuj¹ specyficzny dualizm ludzkiego œwiata –
intymn¹, senn¹ przestrzeñ nocn¹ i namacaln¹, uwik³an¹ w innych przestrzeñ dnia.
Tyle ¿e do tego, doœæ konwencjonalnego
podzia³u dochodzi jeszcze nie-przestrzeñ –
jak pisze sama Kardasz – brak bytu b¹dŸ dziura w rzeczywistoœci – cyberprzestrzeñ.
Dziura, która jednak bynajmniej nie oznacza
nie-bycia.
Nie po raz pierwszy artystka porusza problem ukazania czasu, przestrzeni i œwiat³a
ujmowanych z perspektywy filozoficznej
raczej, ni¿ fizycznej. Zarówno w jednej z najwczeœniejszych instalacji, Ikononoemacie, jak
i w póŸniejszej Ziarnistoœci czy Innych Czasach, Kardasz porusza siê po cienkiej linii
dziel¹cej rzeczywistoœæ od metarzeczywistoœci. Realizuje swoj¹ fascynacjê napiêciem
jakie rodzi siê pomiêdzy potocznym odbiorem
œwiata rozbitego na zdarzenia a trwaniem
pojmowanym jako ca³oœæ. W swojej ostatniej
pracy prezentowanej, artystka poszerza
spektrum poprzednio stawianych problemów
o wirtualny wymiar egzystencji cz³owieka –
coraz bardziej obecn¹ w naszym ¿yciu
przestrzeñ symulowan¹.
Sam tytu³ wystawy - non_ens.net –
sugeruje z jednej strony rodzaj zabawy, gry
s³ownej, beztroskiego sam na sam z komputerem, z drugiej przez inkorporacjê s³owa
nonsens wskazuje byæ mo¿e na niepotrzebn¹
infantylizacjê, jakiej podczas takiego sam na

sam ulegamy, na lekkoœæ wirtualnego bytu,
pozbawionego konkretu dziennych wyborów.
Sala bia³a, pierwsza dla ogl¹daj¹cego,
sugeruje czas nocny przez projektowane na
œcianê zdjêcie ³ó¿ka z równo u³o¿onymi
dwiema poduszkami. Panuje tu pó³mrok, rozjaœniany biel¹ rzutowanej poœcieli oraz
maleñkimi lampkami zwieszaj¹cymi siê z sufitu. Te ostatnie, zamkniête w metalowych
tulejach, oœwietlaj¹ punktowo umocowane
na przeci¹gniêtych od sufitu do pod³ogi metalowych linkach, bia³e poduszki. W centrum
ka¿dej takiej puchowej podk³adki spoczywa
dyskretna bia³a plakietka z niemal niewidocznym napisem. Lampki pog³êbiaj¹ jeszcze
wra¿enie intymnoœci sypialni, przestrzeni
œwieckiej sakralnoœci œwiata prywatnego.
Napisy na plakietkach, przypominaj¹ce wizytówki na drzwiach, sugeruj¹ przynale¿noœæ
miejsca, przypisania go do kogoœ ale i jednoczesny brak obecnoœci podmiotu.
P³aszczyzna rzutowanego obrazu s³u¿y
jednoczeœnie jako t³o-ekran dla tocz¹cej siê
bezg³oœnie czatowej konwersacji, luŸnej i niezobowi¹zuj¹cej do niczego. Ow¹ beztrosk¹
niedba³oœæ zak³óca wyraŸny rysunek pionowych kresek sugeruj¹cy jak¹œ przymusowoœæ sytuacji, zamkniêcie. Obraz rzutowany jest bowiem poprzez rytm napiêtych
stalowych linek, których cienie rozcinaj¹ go
niczym kraty. Sytuacjê pewnego przymusu
sugeruje równie¿ nazwa tej czêœci ekspozycji,
dyskretnie umieszczona na przypiêtej linkami
do œciany kolejnej poduszce, gdzie na kawa³ku bia³ej, grawerowanej p³ytki mo¿emy
przeczytaæ nonsenspeel. Pojawia siê tu coœ
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z bezradnoœci cz³owieka wobec naskórkowoœci œwiata. Przestrzeñ nocna, bêd¹ca dla
Kardasz przestrzeni¹ wirtualn¹ sugeruje
zawieszenie jakiejkolwiek taktylnoœci nie tylko
przedmiotów ale i dzia³añ, które tu do
niczego nie prowadz¹, zawieszenie podwójne
– poprzez œwiat wirtualny oraz œwiat
oniryczny, w³aœciwy sypialni. Na rzutowanym
na œcianê ³ó¿ku, przekreœlonym zarówno
przez pionow¹ kratê cieni linek jak i poziome
linie p³yn¹cego komputerowego tekstu, le¿¹
dwie poduszki. Ale nic poza tym nie sugeruje
zak³ócenia samotnoœci sytuacji. Zarówno
œnienie jak i udzia³ w wirtualnym œwiecie
wy³¹cza jednostkê z rzeczywistoœci materii,
przenosz¹c j¹ w now¹ przestrzeñ. Miejsce
ju¿ nie objawienia tego œwiata a dowolnej ich
konfiguracji.
W biel pierwszego pomieszczenia subtelnie przenika zielone œwiat³o s¹siaduj¹cej
z nim przestrzeni dziennej, nazwanej olanafree. Kardasz bawi siê s³owami sugeruj¹c
przedimkiem a jak¹œ, jedn¹ z wielu, wolnoœæ,
byæ mo¿e jedynie wolnoœæ dopasowania siê.
Zniewolenie poprzez schematy sugeruje
równie¿ zwieszaj¹ce siê z sufitu krzes³o.
Nieruchome, poniewa¿ przymocowuj¹ go do
pod³o¿a napiête, stalowe linki. Wra¿enie
skrêpowania pog³êbia film wyœwietlany z rzutnika na przeciwleg³¹ œcianê: rytmiczny ruch
bujania siê, ukazany poprzez obraz umykaj¹cej to w przód to w ty³ trawy. Pocz¹tkowo
przypomina widok zapamiêtany z huœtania
siê na huœtawce – obraz dzieciêcej beztroski.
Jednak jednostajna powtarzalnoœæ obrazu
ju¿ po chwili burzy wra¿enie beztroski, by
w wiêkszym jeszcze stopniu ni¿ unieruchomione krzes³o, unaoczniæ ogl¹daj¹cemu
monotoniê dziennej przestrzeni. W takim
kontekœcie poprzednia sala jawiæ siê mo¿e
jako pigu³ka w sensie leku, ofiarowuj¹ca uwolnienie od powtarzalnoœci istnienia w stadzie.
Kardasz ³agodzi wymowê monotonnej
codziennoœci przez umieszczony na œrodku
pod³ogi zielonego pokoju kwadrat trawy.
¯ywo, w ka¿dym znaczeniu tego s³owa,

uobecnia on rzeczywistoœæ dotykaln¹, bêd¹c
jednoczeœnie transfiguracj¹ twardego
st¹pania po ziemi. Ale obecnoœæ trawy symbolizuje równie¿ naturê w jej najbardziej
niewinnym aspekcie. Instalacja Kardasz
uœwiadamia nam wieczn¹ têsknotê za wolnoœci¹, piêkno mitu powrotu do natury,
któremu chcielibyœmy ulec. Ukazuje równie¿
bogactwo dotykalnej rzeczywistoœci, wci¹¿
dostêpne pomimo naszego uwik³ania, zarówno
w schematy dnia powszedniego jak i z³udn¹
wolnoœæ oferowan¹ przez irrealn¹ przestrzeñ
bia³ego pokoju.
Przestrzeñ dzienna ofiarowuje jeszcze
coœ istotnego - daje nam stado, w ca³ej jego
namacalnoœci. Przymus pojawiania siê
w œwiecie wspólnym wi¹¿e siê z potrzeb¹
konstytuowania œwiata zewnêtrznego, której
to konstytucji dokonaæ mo¿emy w³aœnie
poprzez potwierdzenie w innych. Hannah
Arendt w swojej Kondycji ludzkiej, zwraca
uwagê, ¿e jedynie transfiguracja jednostkowego tak aby pojawiæ siê mog³o w sferze
publicznej, upewnia nas o realnoœci œwiata
i nas samych.1 W zabiegu ukonstytuowania
siebie poprzez pojawienie siê w œwiecie
przekazujemy swoj¹ intymnoœæ. Ona wraca
do nas odbita od oczu innych ludzi, w których
przegl¹damy siê jak w lustrach.
Ca³a sytuacja prezentowana w Galerii
Nowy Wiek ma w sobie wielokrotnie eksplorowany przez Kardasz w¹tek sztucznoœci
i naturalnoœci, ró¿nych rodzajów przestrzeni
i jej postrzegania. Byæ mo¿e najbardziej oczywistym i jednoczeœnie najtrudniejszym do odnalezienia przekazem artystki jest w wypadku
non_ens.net przestrzeñ tworz¹ca siê
pomiêdzy dwoma pokojami – homeostatyczna i dwubarwna, dzienno-nocna przestrzeñ
harmonijnego dopasowania i próbuj¹ca godziæ
oba œwiaty. W wyró¿nionym przez Eliadego
podziale doœwiadczenia przestrzeni na zwyk³¹
i uœwiêcon¹ 2 by³yby to drzwi – obraz otwarcia
– próg wskazuj¹cy na przerwanie przestrzeni
oczywistej dla jakiegokolwiek, czy to intymnego czy wspólnotowego porz¹dku.

Helena Kardasz „Non_ens.net”, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - Galeria Nowy Wiek, X-XII 2006.

1 Hannah Arendt, Kondycja ludzka, przeł. Anna Łagodzka, wyd. Alatheia, Warszawa 2000, s. 56.
2 Miracea Eliade, Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1974, s. 49-82.
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Nadie¿da Myszlennik

***
Œnieg anemiczny, patrz¹c na liczne
Place, ulice, twarze i czyny,
Traci³ powoli przytomnoœæ i, zimny,
Cicho przechodniom pada³ pod nogi.
O œwicie jego dusza reinkarnowa³a
W wodzie strumieni i popêdzi³a,
Pe³na przeczucia rych³ego spotkania
Z niebem i têcz¹, wiatrem, ptakami,
Œmiechem, wierszami, ³zami i ¿yciem…
Ludzie zostali ci sami.
24.03.2006

***
Szkoda ¿e ten cz³owiek
nigdy nikogo nie kocha³,
nie wie o istnieniu duszy,
nie wierzy w Boga
i ci¹gle narzeka.
Szkoda, ¿e nie mo¿na
uszczêœliwiæ kogoœ,
kto tak bardzo
chce byæ nieszczêœliwym.
15.04.2006
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W³adys³aw £azuka

Oczekiwanie
Œnieg topnia³. Kapa³o z dachów. Na ga³êziach drzew zwisa³y srebrzyste krople wody.
Ujada³y psy. S³oñce k³ad³o siê nad wierzcho³kami sosen. Miki, zabawny foksterier przygl¹da³
siê staremu, przeczuwaj¹c w³óczêgê po lesie. Stary jednak poszed³ sam. Min¹³ ostatnie zabudowania, roz³o¿ysty klon, który latem daje du¿o cienia. Po obu stronach piaszczystej drogi,
jesieni¹ pe³nej g³êbokich kolein i odleg³ego œwiat³a (gdy zachodzi s³oñce zabieraj¹c ze sob¹
coœ, czego on nie u mia³ nazwaæ), rozci¹ga³y siê pola obsiane ozimin¹. Patrzy³ na tê ziemiê
ludzkich marzeñ, radoœci i smutków, zlan¹ potem, zacinan¹ batem – pod wiatr, pod dym
z papierosa. Przywyk³ do niej jak wszyscy ludzie we wsi i nijak by mu by³o bez niej.
Szed³. Droga opada³a w w¹wóz, gdzie w deszczach wiosennych i w s³ocie jesieni przez
cienk¹ warstwê ¿wiru przebiega³a t³usta glina. Ciê¿ko by³o j¹ dŸwigaæ razem z butami. Nagle
zdziwiony... Przystan¹³. Przed nim w szczerym polu czernia³o cielsko dzika. Pojedynczak
najspokojniej w œwiecie ry³ kartoflisko, wygrzebuj¹c zmarzniête ziemniaki. Stary mia³ go z wiatrem. Pochylony zbli¿a³ siê do niego. Odyniec zwietrzy³ jednak zapach, podniós³ ³eb, fukn¹³
i ruszy³ przez dolinê, przygarbiony z nastroszon¹ szczecin¹ na karczysku. Tam, gdzie droga
sprzê¿a siê z lasem, obejrza³ siê i przesadzi³ zwa³y œniegu. Znikn¹³ w labiryncie drzew.
Stary min¹³ dolinê. Przez dobr¹ godzinê kluczy³ w gêstwinie drzew, odchodz¹cych p³askim
wzgórzem na wschód do wysokich traw sosnowego boru. Œnieg skrzypia³ pod butami, lœni³,
razi³ go swoj¹ biel¹, g³êbok¹ i odleg³¹.
Przystan¹³ ¿eby odsapn¹æ. Zapali³ papierosa. Oczyma znalaz³ dolinê torfowisk, skut¹ teraz
lodem i dostêpn¹. Latem o rosie kosi³ na jej krañcach trawê, suszy³ j¹ i uk³ada³ w kopki. Kiedyœ
by³o tam jezioro pe³ne ryb, poroœniête przy brzegach trzcin¹. Teraz wszystko zaros³o,
wysch³o. W³asnym oczom jednak nie wierzy³, tkwi³ przy swoim wspomnieniu, nie uznawa³
faktu, ¿e pozostaje w tyle za pêdz¹cym czasem. Zebra³ siê w sobie, tak jak wtedy, w ten
wrzeœniowy poranek, gdy wœród po¿ó³k³ych traw i trzcin, powleczonych mg³¹, ujrza³ rannego
byka, który przechytrzy³ myœliwych. Uciek³ z kot³a i sapa³ ciê¿ko, ukrywaj¹c siê miêdzy œwierkami.
Ruszy³ dalej. Te drzewa ze œniegiem na wierzcho³kach by³y mu bliskie, choæ tajemnicze.
Zna³ do g³êbi ten las, wszystkie œcie¿ki, wnêtrza zaczarowane.
Przyjad¹, napali w piecu, znowu bêd¹ razem. Czeka³ d³ugo na tê chwilê. Znajdzie drzewko
wysmuk³e, zielone. Przygl¹da³ siê œwierkom zaklêtym w baœniowe kszta³ty nad strumieniem,
sosnom wysokim, objêtym kêpami œwierkowego podszycia. Przeci¹³ trop sznuruj¹cego lisa,
widoczny wyraŸnie na œnie¿nym puchu. Dalej, gdzie strumieñ odbiega pod urwiste brzegi,
ujrza³ szlak wyznaczony przez watahê dzików. Przesz³y têdy minionej nocy do m³odniaków i pól.
W g³êbokim parowie znalaz³ drzewko œwierkowe. Otrz¹sn¹³ je ze œniegu. Wyprostowa³y
siê symetrycznie u³o¿one ga³¹zki. Uci¹³ je nisko u pnia. Po³o¿y³ na œniegu. Oplót³ rzemieniem.
Jak w ka¿dy zimowy dzieñ mrok gêstnia³ niedostrzegalnie i szybko, a w nim le¿a³ czarn¹ plam¹
las. Przyspieszy³ kroku. Strumieñ szumia³, gawêdzi³ w kaskadach. Wysoko w czystym,
mroŸnym powietrzu zapali³y siê gwiazdy. Coraz wiêcej ich przybywa³o. Z zachodu wlok³a siê
mg³a wró¿¹c mroŸn¹ noc.
Tak chcia³ byæ z nimi, w domu, razem. Rozpierzchli siê po œwiecie. Pobêd¹ chocia¿ kilka
dni.
Wyszed³ na pola.
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Wielka sowa zapad³a w kêpie drzew. Wieœ rozb³yskiwa³a œwiat³ami okien. Poszczekiwa³y
psy, a on, stary, niesie drzewko. £adna bêdzie choinka pachn¹ca borem. Widzia³ na jej szczycie pe³gaj¹ce œwiate³ka. Uzmys³owi³ sobie, ¿e to gwiazdy tak œwiec¹. Jutro znów wzejdzie
s³oñce, za lasem wciœniêtym w zakole rzeki. Ale najwa¿niejsze, ¿e oni tu do domu przyjad¹,
i znowu bêd¹ razem, jak kiedyœ.

Kleñ
Siedzê wtopiony w zieleñ, ró¿ne jej odcienie. Wœród traw, krzewów, olch i buków. Buczyna
tu wiekowa. Wspina siê po stoku, tam gdzie jest leœna szkó³ka, a za ni¹ bór mieszany i kêpa
jode³. W dziupli nieopodal zamieszka³ rój pszczó³. Pracuj¹. Rzeka tu wlewa siê przewê¿eniem
po kamienisto-¿wirowatym dnie. Pod drugim brzegiem rwie g³êbszym nurtem, a tu, gdzie
jestem, tworzy siê mini zatoczka z pr¹dem wstecznym. Podsypa³em kostek z gotowanych
w mundurkach ziemniaków. Zarzuci³em wêdkê. Czekam. Ani mru mru. Kozio³ek ociera
poro¿e o m³ody podrost buka. Zakamuflowa³em siê tak, ¿e nawet mnie nie wyczu³. Tracze
nurogêsi prowadz¹ swoje m³ode w górê rzeki. Zaczajony jestem jak Indianin. G³êboczek, to
pó³tora metra czystej jak kryszta³ wody. Siedzê jak mysz pod miot³¹, bo inaczej wszystko bez
sensu. S³oneczny blask wlewa siê przez korony drzew i widaæ ca³oœæ jak na d³oni. Ryby
wp³ywaj¹ do zatoczki z nurtu, gdzie czuj¹ siê bezpieczniej. Zauwa¿am parê klonków, takich po
dwadzieœcia piêæ centymetrów d³ugoœci. Przemierzaj¹ zatoczkê wolniutko jakby patrolowa³y
teren. Znikaj¹. Pojawiaj¹ siê znowu. Odp³ywaj¹. Wiem, ¿e muszê tak trwaæ. Bo ka¿dy nieopatrzny ruch, cieñ rzucony na wodê, to przegrana. Wtedy nadp³yn¹³ ten wiêkszy. Sam.
Majestatycznie. K³adzie siê na boku. Czujnie podpatruje. P³ochliwy. Znika w rw¹cym nurcie.
Muszê siedzieæ murem. I wreszcie jest. Dwukilogramowy. Z koñca zatoczki. Schodzi w dó³,
gdzie na haczyku kostka ziemniaka. Porusza wargami, smakuje, po³yka i rusza w nurt.
Zacinam. Kot³owanina w bryzgach wody. Mam go, wyrzucam na brzeg. Piêknie wybarwiony.
P³etwy. Kto ³owi³ te ryby, ten wie. W tym kleniu wszystkie odcienie lata, kiedy niosê go œcie¿k¹
przez las. W ³uskach srebro rzeki przeb³yskuj¹cej przez listowie. W dolinie.
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Mach´s doch

Zrób to

Immer zieht´s mich zu den
Dreckjobs hin:
Ins Nasse, ins Kalte, ins Dunkle.
Dort treff ich dann die Dreckskerle,
Wir sind treffliche Brüder.

Wci¹¿ ci¹gnie mnie do
Brudnej roboty
W wilgoæ, ch³ód, ciemnoœæ
Spotykam tam gnojków
Z którymi jestem za pan brat.

Im Dunklen fühlen wir die Schwärze.
Im Kalten kommt uns der Schmerz.
Im Nassen gleiten wir weg,
Bis nach Bombay, wo wir
Die Tanker zerlegen,
Mit bloßen Händen.
(Du kommunistischer Knochen)
An Stricken den Schweißbrenner
In der Schrottmühle für die alte
Und neue Welt.

W ciemnoœci ogarnia nas czerñ.
W ch³odzie dopada ból.
W wilgoci œlizgamy siê w dal.
A¿ do Bombaju, gdzie
Demontujemy tankowiec
Go³ymi rêkoma
(Ty komunistyczny szkielecie)
Palnikami bawimy siê w dzierganie
W m³ynie pe³nym z³omu starego
I nowego œwiata.

Ein bißchen sozial-smooth
Sagt der Drummer
Und tracktiert die Becken,
Der Trommelschule, in der
Wir wieder das Hopsen lernen
Von dem weißen Neger
Mit dem Mangel an Pigment.

Potañczmy troszkê
Mówi perkusista
I uderza w talerz,
Szko³y bêbniarzy, gdzie
Bia³y murzyn
Któremu zabrak³o pigmentu
Znów uczy nas podskakiwaæ.

Habe mich entkernt !
Langsam sage ich mir noch
Der Job:
Immer ziehts mich zu dem
Job,
Zu den Brüdern,
Zu den Jobbrüdern.

W œrodku jestem pusty!
Powoli mówiê sobie jeszcze
robota:
Wci¹¿ ci¹gnie mnie do
Tej roboty,
Do tych, z którymi za pan brat,
Do tych, z którymi tam za pan brat.

Halte den Engel im Würgegriff,
Mir zu gestatten,
Eine irdische Existenz.
Vorstrafen?
Vorstrafen keine!

Trzymam anio³a w œmiertelnym uœcisku,
Pozwalam sobie,
Taki doczesny byt.
Karany?
Nie, nie karany!

Rainer Vangermain

Stand by, Yogi

B¹dŸ czujny Yogi

Kommt die Liebe den Berg herunter
Sitz ich am Fuße
Und warte auf sie.

Stacza siê z góry mi³oœæ
Ja siedzê u stóp
Czekam

Steige nicht hinauf
In die dünne Luft der Höhe
Sie zu erobern.

Nie wspinam siê
W rzadkie powietrze na wysokoœciach
By j¹ zdobyæ

Ein Talgestürzter ist geheilt
Von der Sucht nach schwindelnder Höhe
Räusche kommen als Lawine ins Tal.

Jeden podszyty zwierzem uleczony
Z chorobliwych sk³onnoœci do wysokich
z³udzeñ
Upojenia schodz¹ w dó³ jak lawiny.

Bewege dich nicht
Was du brauchst
Kommt vorbei.

Nie ruszaj siê
To czego szukasz
Zdarza siê tu¿ obok

Stand by, Yogi
B¹dŸ czujny, Yogi

Przek³ad Grzegorz Gorzechowski
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Adam Wojciech Bagiñski
Urodzi³ siê w 1940 roku w Toruniu. W latach 1961-66 studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, uzyskuj¹c dyplom w pracowni prof. Stanis³awa
Borysowskiego. W 1967 r. zwi¹za³ siê z Zielon¹ Gór¹, gdzie mieszka do dziœ. W twórczoœci artysty
dominuje malarstwo olejne i akwarele. Tworzy tak¿e obiekty i instalacje.
Wystawy indywidualne
Swe prace eksponowa³ na 32 wystawach indywidualnych w galeriach, muzeach, salach wystawowych
w kraju i za granic¹, m.in. Zielona Góra (1969, 1978, 1981, 1984, 1987, 1989, 1993, 1997, 1999,
2000); Niemcy – Achim (1991); Kraków 1992; Niemcy – Verden (Rathaus) 1992, 1995; Niemcy –
Ulcen (Heimatmuseum) 1993; I³awa 1994; Niemcy - Zeven (Galerie im Ratskeller) 1995; Niemcy –
Bremen (Janusz Korczak Haus) 1995; Niemcy Cottbus (Wendischer Museum) 1996 (wystawa podczas
Targów „Kraje i regiony œwiata”); Pary¿ 1996; Austria- Ried in Inkreis 1996; Sulechów – Galeria 24
1997; Gubin – Galeria Ratusz 2000; Sulêcin 2001; Gorzów 2002, Ko¿uchów (Galeria Zamkowa) 2005
Zrealizowane obiekty i instalacje
1991 – instalacja plastyczna w otwartej przestrzeni z okazji Dni Zielonej Góry; 1992 – realizacja obiektów i dzia³ania plastyczne do spektaklu pt. „Cieñ” (sala Arlekin – WiMBP Zielona Góra); 1995 - realizacja
pt. „Zmiennoœæ” III Europa Biennale Niederlausitz (Pritzen, Niemcy); udzia³ w wystawach zbiorowych
w kraju i za granic¹
Uczestniczy³ w ok. 80 wystawach, m.in.:
Zielona Góra BWA Salony Jesienne (1971-1983, 2003-2005); Warszawa „Zachêta – Ogólnopolska
Wystawa Marynistyczna „Barwy Morza” (1981); Zielona Góra „Z³ote Grono” 1981; Heidelberg 1983;
Elbl¹g Galeria L 1985, 1988; Poznañ – INTERART 1986, 1987; Lublin – Triennale Akwareli 1990,
1993, 1996; Matera (W³ochy) Miêdzynarodowy Konkurs Malarstwa 1990-1991; Lipsk 1994, Zeven
Galerie im Ratskeller 1996, Bydgoszcz BWA „Aqua Fonts Vitae” 1999, Bruksela – siedziba UE 2000;
wystawy poplenerowe: Rzeszów BWA, Lwów Muzeum, £añcut 2005

Leszek Kania

Jubileusz malarza
Przyjaciele i mi³oœnicy twórczoœci Adama
Bagiñskiego t³umnie przybyli na paŸdziernikowy wernisa¿ artysty zorganizowany
w salonie wystawowym zielonogórskiej biblioteki. To z pewnoœci¹ miara popularnoœci
malarza, obchodz¹cego w tym roku okr¹g³¹
rocznicê 40-lecia pracy twórczej. Spodziewano siê zatem dostojnej, retrospektywnej
ekspozycji w muzealnym stylu. Tymczasem
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jubilat zaskoczy³ wszystkich, rezygnuj¹c programowo z odkurzania wspomnieñ, na rzecz
prezentacji dzie³ powsta³ych w ostatnich
latach. W sumie naliczy³em oko³o szeœædziesiêciu prac. Wyj¹tek stanowi³ jedynie wizerunek ma³¿onki autora, namalowany bodaj¿e
w 1986 roku, antycypuj¹cy w znacznym
stopniu jej obecny wygl¹d, co potwierdzi³o
wielu wernisa¿owych goœci. Trzeba przyznaæ,

¿e wystawa sprawia³a wra¿enie bardzo
spójnej w odniesieniu do tematu i ogólnej
atmosfery poszczególnych przedstawieñ.
Oprócz kilku portretów, w zdecydowanej
wiêkszoœci by³y to pejza¿e, stanowi¹ce od
pocz¹tku g³ówny przedmiot jego malarskich
zainteresowañ. Bagiñski z determinacj¹
i godnym podziwu uporem wielokrotnie
powraca do tego motywu, analizuj¹c krajobraz na rozmaite sposoby. G³ównie za pomoc¹ farb olejnych i akwareli, którymi pos³uguje
siê nadzwyczaj biegle, osi¹gaj¹c w³asny,
³atwo rozpoznawalny „charakter pisma”.
Najnowsze obrazy wydaj¹ siê na pierwszy
rzut oka „³adne” i „estetyczne” w potocznym
i pozytywnym znaczeniu tych s³ów. Nie jest to
jednak¿e estetyka w rozumieniu galanterii
malarskiej, kojarzonej z typowymi „landszaftami” zalegaj¹cymi galerie.
Adam Bagiñski w swoich poszukiwaniach
i sposobie pracy przypomina mi dalekowschodnich mistrzów pêdzla, dla których
malowanie obrazów nie by³o wy³¹cznie
sposobem komunikacji, ale przede wszystkim rodzajem automedytacji maj¹cej na celu
uzewnêtrznienie artystycznej duszy. Sens
tworzenia oddaj¹ dobitnie s³owa samego
malarza, zapisuj¹cego od pewnego czasu
w³asne myœli : „Malarstwo jest dla mnie form¹ rozmowy z samym sob¹, wyrazem kondycji psychicznej, prób¹ przekazu ró¿nych
stanów emocjonalnych wyra¿onych w formie
i kolorze. To forma poznawania siebie i œwiata, która daje mi mo¿liwoœæ dzielenia siê
swoimi prze¿yciami z odbiorc¹”. Twórczoœæ
ta wynika niew¹tpliwie z fascynacji natur¹,
stanowi¹c syntetyczn¹ rejestracjê zauwa¿onych zjawisk. Nie polega na dos³ownym powtarzaniu, kopiowaniu lub odtwarzaniu obserwowanej rzeczywistoœci. Nie jest te¿ do koñca abstrakcj¹. To raczej poetycka relacja,
impresja. Twórczy dialog z natur¹, która
w swojej istocie jest dynamiczna i zmienna.
Przyjêta przez malarza koncepcja ma swoj¹
genealogiê w sztuce wielkich pejza¿ystów,
przede wszystkim Williama Turnera i Claude´a Moneta, którzy jako pierwsi potrafili zanotowaæ na p³ótnie efemeryczne i ulotne
zjawiska atmosferyczne. Wp³ywy te s¹ czytelne, lecz nie wynikaj¹ z chêci naœladownictwa. Dominuj¹ca jest tu bowiem szczeroœæ
i autentycznoœæ wypowiedzi, poparta indywidualn¹, wypracowan¹ przez lata form¹.
Najistotniejsz¹ funkcjê w tym malarstwie

pe³ni kolor. On buduje przestrzeñ, okreœla
specyficzn¹ aurê oraz temperaturê emocjonaln¹ poszczególnych kompozycji. Artysta
maluje przewa¿nie z pamiêci, w zaciszu pracowni, korzystaj¹c z akwarelowych szkiców
wykonywanych bezpoœrednio w plenerze.
Przedstawia zapamiêtane widoki lub fragmenty krajobrazu w postaci barwnych smug
i plam. Stosuje ró¿ne tonacje kolorystyczne,
zarówno „ciep³e” jak i „zimne”, w zale¿noœci
od przedstawianego motywu. Stara siê utrzymywaæ obraz w ograniczonej gamie barwnej,
która narzuca atmosferê i nie zak³óca rysunku formy. Poprzez odpowiednie zestawienia
i grê kontrastów sugeruje okreœlone kszta³ty
podpatrzone w przyrodzie. Kolejne warstwy
laserunków i przemalowañ uk³adaj¹ siê w pulsuj¹ce p³aszczyzny kolorów przywo³uj¹ce skojarzenia z niebem, ziemi¹ czy roœlinnoœci¹.
Materialnoœæ u¿ytej farby z widocznymi œladami pêdzla tworzy ekspresyjny ¿ywio³ pe³en
powietrza i œwiat³a. W rozedrganej, wibruj¹cej materii tych obrazów widz bez trudu
mo¿e doszukaæ siê pierzastych chmur,
refleksów s³oñca na wodzie czy rozleg³ych
obszarów ³¹k i lasów. Odnajdzie te¿ liczne
panoramy Zielonej Góry, uchwycone w ró¿nych porach roku. Jest to oczywiœcie
przetworzona, w³asna wizja œwiata. Na tyle
jednak sugestywna i przekonywuj¹ca, ¿e
prowokuje odbiorcê do g³êbszych refleksji
zwi¹zanych z postrzeganiem i odczuwaniem
natury.
Bagiñski w motywach pejza¿owych odnajduje pierwiastki metafizyczne. W zwyczajnych wydawa³oby siê elementach krajobrazu
widzi harmoniê i porz¹dek kosmiczny.
Dostrzega w nich fundamentalne prawdy
zwi¹zane z sensem istnienia – tajemnicê
¿ycia, jego przemijanie i ponowne odradzanie. Nale¿y wiêc zauwa¿yæ, ¿e ów transcendentny aspekt poszukiwañ malarza przek³ada
siê na swoist¹ energetycznoœæ realizowanych przez niego prac. Nie¿yj¹ca ju¿
znakomita wroc³awska poetka, Marianna
Bocian, pisz¹c kiedyœ o jego obrazach trafnie
zauwa¿y³a, i¿ ods³ania on i wizualizuje
„duchow¹ istotê Jestestwa cz³owieka, która
nie zosta³a zabita w naszej teraŸniejszoœci”.
Niewielu wspó³czesnych artystów posiada
ten rodzaj wra¿liwoœci. Dlatego te¿ postawa
zielonogórskiego malarza cierpliwie i konsekwentnie pod¹¿aj¹cego wytyczon¹ przed laty
twórcz¹ drog¹ musi budziæ uznanie.
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Izabela Taraszczuk

Szukaj¹c siebie.
Malarstwo Adama W. Bagiñskiego

Malarstwo pejza¿owe liczy sobie wiêcej
ni¿ kilka stuleci. W wiekach œrednich i epoce
Renesansu pozostawa³o t³em dla postaci
œwiêtych lub mo¿now³adców. By³o zaledwie
t³em, chocia¿ dziœ trudno sobie wyobraziæ
Mona Lisê lub Dürera zamkniêtych w czterech œcianach. Niderlandzcy mistrzowie
pêdzla uczynili zeñ równorzêdnego bohatera
p³ócien. Ogl¹daj¹c dzie³a Ruysdaela trudno
pomniejszyæ rolê krajobrazów w przepysznej
szacie ka¿dej z pór roku. Romantycy posunêli
siê o krok dalej i przyznali pierwszeñstwo
pejza¿om. I tak Caspar David Friedrich na
nowo przypomnia³ o przemijaniu, maluj¹c
ma³e postaci, zwrócone – nie buñczucznie
bynajmniej – do widza plecami.
XX wiek ukry³ pejza¿ poprzez geometryzacjê, rozsypa³ na cz¹stki, irytuj¹c czasem konserwatywnych mi³oœników sztuki. Co wiêcej,
nada³ tak awangardowym wczeœniej impresjonistom miano klasyków.
Co widzi cz³owiek wspó³czesny, przystaj¹cy
dziœ przed obrazami Adama W. Bagiñskiego?
Barwy, które frapuj¹. Barwy, które uk³adaj¹
siê w pejza¿. Lub pejza¿ przechodz¹cy w barwy.
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Miêkkie kontrasty, pasa¿e odcieni, b³êkity,
ró¿e, ciep³e br¹zy i energetyczn¹ zieleñ.
Czasem pojawi siê smutek czerni, echo
zbiorowych tragedii. Akwarele i oleje te
(niepo)koj¹. Zaledwie kilkanaœcie p³ócien
artysta opatrzy³ tytu³ami. Niektóre podpowiadaj¹ okolice malowniczej Ziemi Lubuskiej.
Domy, ratuszowe wie¿e, sylwetki œwi¹tyñ
króluj¹ cichutko, pozwalaj¹c krajobrazowej
przestrzeni graæ pierwsze skrzypce. Pejza¿e
wyczekuj¹ pytañ. Credo Adam W. Bagiñski
zawar³ w uchwyceniu fragmentu I zmiennoœci.
Ona bowiem jest... sta³a. Tutaj prowokuje dynamicznoœci¹, wabi kolorystyk¹. Czekoladowy
br¹z przeistacza siê w wydmê lub staje siê
sitowiem. Barwna mozaika jest tym czytelniejsza, im bardziej siê od niej oddalamy. I ¿artuje
ponownie, gdy z bliska szukamy szczegó³ów.
Jak „Postaæ” z bzowego autoportretu.
Jaki jest pejza¿ zielonogórzanina z Torunia? Poetycki, czarowny, szepcze sobie panteistycznie. Nieuchwytny. To portret Stwórcy
ukrytego w przyrodzie. Mistrz nie udziela
szybkich odpowiedzi. Mo¿e znajdziemy je
w nas samych?

