Zofia Jabłonowska-Ratajska

RZEŹBA W PROCESIE
Łączenie na jednej wystawie dzieł artystów
różnych pokoleń dobrze służy odkryciu nie tylko
różnic, ale i podobieństw, pozwala lepiej
zrozumieć miejsce i teraźniejszy obraz sztuki.
Kontekst poprzednich dekad umożliwia
prowadzenie refleksji na poziomie samej formy
– od konkretu rzeźby, przedmiotu wpisanego
w rzeczywistą, konkretną przestrzeń, poprzez
kształtowanie tej przestrzeni po rezygnację
z przedmiotu i zastąpienie go działaniem lub
zapisem filmowym.

Gromadząc swoje zbiory, Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku „zapisuje”, a zarazem współtworzy historię
polskiej rzeźby. Bogata kolekcja obejmuje cały wiek XX po współczesność,
od nielicznych przykładów z pierwszej dekady minionego wieku po najnowsze realizacje w obrębie multimediów i działań performatywnych. Ale
jej trzon stanowi reprezentacja powojennego środowiska rzeźbiarskiego, czas poszukiwań nowego miejsca
dla rzeźby, odkrywania nowych możliwości technicznych i przestrzennych, umiejscowione w kontekście
różnych nurtów sztuki współczesnej
– nowej figuracji, ekspresyjnej deformacji, postkonstruktywizmu, sięgania po elementy gotowe, przemysłowe,
kompozycje przestrzenne, konceptualizm. Obok celowych zakupów, skład
kolekcji stanowi często efekt organi-
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zowanych w Orońsku plenerów, pobytów studyjnych, depozytów prac,
które zostawili pracujący tu artyści.
Istotny pozostaje sposób pokazywania kolekcji, a raczej jej wybranych
fragmentów, okazja do zobaczenia
dzieł w określonej przestrzeni, kontekście, wzajemnych relacjach i interakcjach.
Otwarta w czerwcu #wystawa interwencyjna2020 przygotowana została przez zespół kuratorów CRP
pod hasłem „przedstawienia kondycji ludzkiej w rzeźbie współczesnej”,
kładąc akcent bardziej na jednostkowe postawy i poszukiwania niż
ich historyczno-społeczne uwarunkowania. Trudno jednak oderwać
się od historycznych etapów znaczących przemiany społeczno-polityczne XX-wiecznej Polski, w dużym
stopniu determinujących artystyczną
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świadomość i poczucie formy. Wystawa, obejmująca prace blisko 30 autorów, odzwierciedla przekrój kolekcji,
pokazując zarówno jej najstarszych
(Konstanty Laszczka), jak i najmłodszych przedstawicieli (Urszula Pieregończuk, Michalina Bigaj). Obrazuje
historię otwierania się pola tego, co
nazywamy rzeźbą, a zarazem próbuje przedstawić wybrane indywidual-

ności artystyczne, choćby w oparciu
o jedno zagadnienie czy „temat”.
Większość dzieł to prace znane,
wręcz ikoniczne, jak Mutanty Magdaleny Abakanowicz, Sarkofag pamięci Jana Palacha Barbary Zbrożyny, Kolekcje Grzegorza Kowalskiego,
Kaganiec Jerzego Jarnuszkiewicza,
Ujarzmiony Gustawa Zemły czy jedna z postaci Marksa Krzysztofa M.

Grzegorz Kowalski, Przemysław
Kwiek, Kompozycja horyzontalna I,
1970 / 1991; Edward Łazikowski,
Obiekt nr 171 A, 1990

Bednarskiego, ale pokazane w nowym
otoczeniu i sąsiedztwie. Uderza wyraźna przewaga dzieł figuratywnych,
niezależnie od stopnia ich umowności czy deformacji, używanego tworzywa czy rozwiązań technicznych.
Jak pisał Henry Moore, „element ludzki i organiczny zawsze stanowił wartość fundamentalną, gdyż obdarzał
rzeźbę swoją witalnością”. Wystawa
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pokazywana jest w Muzeum Rzeźby
Współczesnej oraz w Galerii „Oranżeria”, prace umieszczone zostały w odległościach pozwalających na pewien
dystans, (poszerzony ostatnio o słowo
„społeczny”), pogrupowane wg wybranych wątków, stopniujących sposób narracji – od dramatu po ironię,
od bezsilności po sprzeciw lub przesłanie nadziei. Ma to związek zarówno z doświadczeniami kolejnych pokoleń artystów, jak i zmieniającą się
perspektywą ich postrzegania świata,
otwierania nie tylko granic artystycznych, ale i szukania nowego miejsca
w pozaludzkiej przyrodzie.

Od góry:
Adolf Ryszka, Niewinny I z cyklu
Niewinni, 1965; Niobe (Powstańcom
Warszawy), 1970; Niewinna III z cyklu
Niewinni, 1968
Grzegorz Kowalski, Rękawiczki z cyklu
Kolekcja, 1975–1985
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W centralnej części galerii znalazła
się Kompozycja horyzontalna I Grzegorza Kowalskiego i Przemysława
Kwieka – platforma, szyny czy też
chodnik wybrukowany bochenkami chleba. Poprzez swoje centralne
usytuowanie, horyzontalność i skalę, ów zapis trwania i powtarzalności zdaje się wyznaczać oś wystawy.
Chleb, powszedni i stale odnawiany składnik życia a zarazem budulec
ludzkiego ciała, wprowadza wątek powtarzalności i przemijania, śladów,
jakie pozostawia po sobie człowiek.
Kolekcje rzeczy, na których odcisnął
się ślad właściciela to częsty motyw
asamblaży Grzegorza Kowalskiego,
przypomniany tu poprzez skomasowany zbiór Rękawiczek zamkniętych
w drewnianych skrzyniach i klatkach
z drucianej siatki. Rękawiczki, związane bezpośrednio z dotykiem, mogą
też być znakiem ruchu rąk, pracujących i zdolnych do tworzenia, do przemiany materii w dzieło sztuki.
Inaczej przywraca wartość rzeczom zużytym, niepotrzebnym, naznaczonym ludzkim trwaniem, Józef Łukomski. Rezygnując stopniowo
z figury ludzkiej, pozostawia jej zewnętrzność, opakowanie. Znoszone
ubrania, pokrowce na kruche ciała,
unosi do rangi epitafium.
Wystawę spaja wątek „wspólnoty traumy”, czy katastrofy, pozostającej w świadomości kolejnych pokoleń,
napełniającej lękiem i zwątpieniem,
niewiarą w przyszłość, w trwałość –
nawet tworzenie wydaje się stać na
progu destrukcji. Trudno nie odnieść
takiego przesłania, patrząc na zbudowane z niejako „zanikającej” materii
figury Jacka Waltosia (Sam), wydrążone, pęknięte, ujawniające brak, a zarazem pragnienie nasycenia czymś
pozamaterialnym. Trauma, pomimo
że przerobiona przez lekcje historii, powraca w nowych odsłonach.
W przewrotny, pozornie ironiczny
sposób ukazana w filmie found footage Urszuli Pieregończuk, autorce form
filmowych najczęściej nawiązujących
do działań teatralnych. Parabellum
Luger opowiada o kreacji doskonałego narzędzia zabijania, o przedmiocie złowrogim, który może zarazem

#wystawainterwencyjna2020,
fragment pokazu w Muzeum Rzeźby
Współczesnej w Orońsku

stać się efektownym dodatkiem – gadżetem.
Dramatyczny charakter mają pokazane blisko siebie dzieła Barbary
Zbrożyny – Sarkofag pamięci Jana
Palacha oraz postaci-znaki Gustawa
Zemły (Ujarzmiony i Krzyż Oświęcimski), ekspresyjne w swoich mocnych, ostro wyciętych formach. Ich
dramatyzm tkwi również w bezpośredniej konotacji wydarzeń i ofiar,

które symbolizują traumę zbiorowej
pamięci. Sarkofag, łoże i grób, którego
kształt sugeruje szpitalne nosze a zarazem postać ze wzniesionymi w górę
rękami, to ukryta metafora, swoista
jakość czasów, gdy dzieła nie mogły
w inny, bezpośredni sposób przenosić określonych treści. Podobnie uniwersalny wymiar udręki nadał swoim
zwielokrotnionym postaciom, rozpostartym na krzyżach-wieszakach Gustaw Zemła.
„Skazani” na metaforę artyści
czasów PRL-u używali tego środka
wyrazu w sposób bardziej lub mniej
otwarty, poszukując jednocześnie
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własnej formy komunikatu. Obrazuje to np. wybór prac Jerzego Jarnuszkiewicza (Dwoje, Suka, Kaganiec I). Syntezą różnych wątków
warsztatowych i tematycznych był
planowany przez niego cykl 15 rzeźb,
z lat 1973–1978, zatytułowanych Kagańce. W końcu powstał tylko jeden
z nich – zdeformowana głowa z cementu i brązu chromowanego, zamknięta
w metalowej obręczy – mroczny manifest zniewolenia. Podobny ton towarzyszy pozbawionym twarzy lub
„osiodłanym” postaciom ludzi-hełmów Adolfa Ryszki, ludziom-manekinom Andrzeja Pawłowskiego, jak
bezwolna masa zastygłym w niezdefiniowanej formie, rodzaj współczesnych rotto (Manekin uszkodzony),
ludziom pozbawionym głów, wydrążonym albo niemym, jak u Janusza
Tkaczuka Głowa mężczyzny z zawiązanymi ustami, nieruchomym, wyłaniającym się z kamienia albo uwięzionym w nim postaciom Ryszki. Biernie
trwa masywny Emeryt Sławoja
Ostrowskiego. Krzysztof M. Bednar-
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ski, opatrujący różnymi atrybutami
głowę Marksa, destruuje narzuconą
i wypaczoną ideę, zwielokrotnia, zamieniony w bibelot, jej znak rozpoznawczy – tu ze złotą gwiazdą wbitą
w czoło (Marks profeta). Edward Łazikowski buduje swoje surrealizujące
obiekty, które jak efemeryczna figura
słonecznego ptaka zdają wznosić się
ku wolności (Obiekt nr 171 A). Wspomniana wspólnota traumy, wciąż
niespełnionego pragnienia wolności,
trwa w innym czasie i miejscu, objawia się w inny sposób w pracy artystycznego duetu, znanego z działań
performatywnych, Władysława Kaźmierczaka i Ewy Rybskiej – Medita-

#wystawainterwencyjna2020,
fragment pokazu w Galerii
„Oranżeria”, od lewej: Jerzy
Jarnuszkiewicz, Suka, 1957 / 1992;
Krystian Jarnuszkiewicz, Kir dla
konia, 1996; Adam Procki, Ryba, 1960;
Thorsten Goldberg, Spadający
Cumulus, 2017
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tion over Brocken Glass, ukazuje ich
statyczne, wspólne zdjęcie, w charakterystycznych, znanych z performansów garniturach, przykryte szybą noszącą ślady kul na wysokości twarzy.
Jest nie tylko metaforą, ale konkretnym wyrazem opresji ściganych, od
2006 roku, listem gończym artystów.
Rodzina, macierzyństwo, erotyka zostały wyraźnie wpisane w tematykę wystawy poprzez obecność
kilku ważnych prac – nasyconej erotyczną energią, wykutej w kusząco
pięknym marmurze rzeźby Między
jawą a snem Barbary Falender, pełnej
wertykalnej siły „moorowskiej” w duchu rzeźby Macierzyństwo Barbary
Zbrożyny, wspomnianych wcześniej
Dwojga Jerzego Jarnuszkiewicza,
Rodzinę Ludmiły Stehnovej. Terakotowa figurka z początku XX wieku,
akt kobiety siedzącej na skale, autorstwa Konstantego Laszczki, dalekim
echem przypomina także o jednym
z ojców współczesnej rzeźby, Rodinie.
Ale nawet tu odnaleźć można niepokój oczekiwania, niespełnienia czy na-

wet jakiś brak, początek rozpadu, jak
w wypadku gipsowej grupy Stehnovej. Wysoko zawieszony, jak memento, trwa drewniany Chrystus Antoniego Rząsy, dzielący Los człowieka.
Ta część wystawa, która została pokazana w „Oranżerii”, w naturalny sposób najbliższa jest ekologii,
naturze bliskiej i nierozpoznanej,
niszczonej, zagrożonej. Oszczędny
wybór prac umożliwia dobitne wyakcentowanie tych wątków. Stoją tu
zatem Mutanty Magdaleny Abakanowicz, bardziej złowrogie wewnątrz
galerii niż na otwartej przestrzeni,
a obok nich niewielkie, jakby naturalnie uformowane kamienne rzeźby
zwierząt Adama Prockiego. Na podłodze leży chropowata, o poszarpanych
kształtach figura, cierpiącej Suki Jerzego Jarnuszkiewicza. A niedaleko
niej żałobny Kir dla konia – ażurowa
konstrukcja Krystiana Jarnuszkiewicza, metalowy stelaż podzielony
półkami czy szufladami, na których
leżą pamiątki po końskim przyjacielu – fragmenty uprzęży, a także od-

#wystawainterwencyjna2020,
fragment pokazu w Galerii
„Oranżeria”, od lewej: Magdalena
Abakanowicz, Mutant stojący, 1994–
1995; Mutant siedzący, 1996; Mutant
stojący, 1994–1995; Miłosz Flis, z cyklu
Kapsuły, 2014; Adam Procki, Piesek,
1965; Tomasz Skórka, Lew z cyklu
Śmieci, 2011

lew zwierzęcej szczęki. Ten swoisty
hommage kontrastuje ze zwierzęciem – śmieciem, niby szczątkiem
dziecięcej, dmuchanej zabawki, pozbawionym objętości Lwem Tomasza
Skórki. Centralnie umieszczona, naturalnej wielkości Diana Michaliny
Bigaj nosi podtytuł miłująca naturę.
Artystka ustawia odlew własnego ciała w roli Diany wraz z towarzyszącą
jej disnejowską figurką Bambi. W tej
nieco komiksowej, bliskiej popartowskim działaniom Jeffa Koonsa, konwencji, Diana oswaja naturę w postaci plastikowego zwierzątka, zabawki,
która nie wymaga zaangażowania ani

troski, a zatem nie stanowi zagrożenia. Obojętność? Sztuczne definicje?
Ironia? Czy związanie z naturą, biologiczność kobiety to tylko silikonowy pozór, jak plastikowe zwierzątko?
Łączenie na jednej wystawie dzieł
artystów różnych pokoleń dobrze służy odkryciu nie tylko różnic, ale i podobieństw, pozwala lepiej zrozumieć
miejsce i teraźniejszy obraz sztuki.
Kontekst poprzednich dekad umożliwia prowadzenie refleksji na poziomie samej formy – od konkretu rzeźby,
przedmiotu wpisanego w rzeczywistą,
konkretną przestrzeń, poprzez kształtowanie tej przestrzeni po rezygnację
z przedmiotu i zastąpienie go działaniem lub zapisem filmowym. Forma
może nieść w sobie siłę odkrywcy.
Można także opowiedzieć tę wystawę jako historię coraz większej
świadomości powiązań ludzkiego
i pozaludzkiego świata – związków
natury i kultury, przekraczanie antropocentrycznego punktu widzenia,
zbliżając się do odkryć społeczeństwa
postkatastrofy
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