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Z powietrza
i
z
ziemi

Plakat wystawy Z powietrza i z ziemi, Natalia Wegner,
Bogdan Wegner, Galeria U Jezuitów w Poznaniu, 2011
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Natalia Wegner
i
Bogdan Wegner
wernisaż piątek 25.03. 2011 r.
o godzinie 19.00
w Galerii u Jezuitów
przy ul. Dominikańskiej 8
Czas trwania wystawy: 25.03.2011-07.04.2011
Galeria u Jezuitów, ul. Dominikańska 8, 61-762 Poznań
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Okładka katalogu i zaproszenie wystawy
Z powietrza i z ziemi, Natalia Wegner, Bogdan Wegner,
Galeria U Jezuitów w Poznaniu, 2011
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Folder wystawy Cztery strony,
Galeria Miejska w Mosinie, 2013
str.139 >
Poznański Informator Kulturalny,
Sportowy i Turystyczny iks,
luty nr 2 (256)/2013,
ISNN 1231-9139, str. 43
Informacja o wystawie Cztery strony
w Galerii Miejskiej w Mosinie
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Bogdan Wegner, Galeria BWA i UP w Pile, 2014

Folder wystawy Malarstwo, Natalia Wegner,

< str. 142–143

Bogdan Wegner, Galeria BWA i UP w Pile, 2014

Zaproszenie wystawy Malarstwo, Natalia Wegner,
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Zaproszenie i katalog wystawy
Dwa widzenia
Monika M. Korona, Natalia Wegner,
Galeria Sztuki Współczesnej Profil
w Poznaniu, 2014
str. 145 >
Tekst Rafała Boettnera-Łubowskiego
do katalogu wystawy Dwa widzenia,
Galeria Sztuki Współczesnej Profil
w Poznaniu, 2014
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Zaproszenie i katalog wystawy Odkrywanie,
MBWA Ratusz w Lesznie, 2015
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opularność i wszechobecność grafiki w ostatnich latach sprawia, że
niezwykle trudno znaleźć dziś
na tym obszarze choćby spłachetek
niezagospodarowanej
parceli. Co gorsza, poza stosunkowo wąskim gronem ekspertów
i miłośników sztuki niewielu
gotowych jest w ogóle poświęcić rysunkowi należytą uwagę,
przez co w powszechnym odbiorze prace tego typu bywają pozbawione cech dystynktywnych (nie
dlatego, że ich nie posiadają, ale
dlatego, że niewielu chce i potrafi
je dostrzec).

W naszym mieście mamy na
szczęście do czynienia z sytuacją zgoła inną, jako że od lat
jednym z flagowych wydarzeń
kulturalnych jest Międzynarodowe Biennale Małej Formy
Graficznej i Ekslibrisu, którego
kolejna odsłona czeka nas już
we wrześniu. Jako swoistą forpocztę tego święta sztuk plastycznych potraktować można
aktualną wystawę prac Lilianny Lilu Lazarskiej w Galerii 33.
Ekspozycja prezentuje niemal
wszystko to, czego oczekujemy
od ambitnej grafiki. Nie ma tu
mowy o ograniczeniu się do

prostej ilustracyjności. Nawet
te elementy, które zazwyczaj
traktujemy jako zużyte i pozostawiamy do wchłonięcia
popkulturze, tutaj tracą cechy
banalności dzięki wplątaniu w
mnogość kontekstów i symboli.
Obfitość detali i plastycznych
aluzji wprowadza odbiorcę w
świat przedziwnej baśni, którą
opowiada się przy pomocy obrazowych skojarzeń.
Dopracowanie techniczne zaprezentowanych prac pozwoliło
autorce dodatkowo dyskretnie
zakamuflować część naznaczonych semantycznie szczegółów,

ROZPĘDZONY BEZRUCH
(O wystawie prac Natalii Wegner)
Zdarzają się wystawy, które w specyficznej przestrzeni Galerii 33 lokują się niemal jak w swym
docelowym środowisku. Zagospodarowują pomieszczenie w sposób naturalny i kompletny, pozbawiony śladu mozolnych zabiegów aranżacyjnych. Goście wernisażu mogą wprawdzie na moment efekt ten zniweczyć swą tłumną ruchliwością, ale bywa i tak, że harmonizuje ona z ruchem
skondensowanym i zatrzymanym w dziele.
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Ciągłość
Okiełznany w obrazach ruch,
choć zawsze podobnie intensywny, bywa różnie ukierunkowany. Widzimy prace zestawiane
ze sobą, które tworzą wizualny
algorytm owego ruchu. Co jednak istotne, nie mówimy tu o
segmentach idealnie do siebie
przystających – widzimy raczej
sam proces dopasowywania,
który nigdy nie dobiegnie końca.
Dzięki temu zabiegowi nie tylko
zewsząd otacza nas iluzja permanentnej dynamiki, ale przede
wszystkim zauważamy, że nie
jest ona mechanicznie perfekcyjna i powtarzalna. Ciągłość ruchu
nie polega więc na powielaniu w
nieskończoność jego kolejnych faz,
bazuje na ich względnym podobieństwie, ale nie identyczności.
Koncentryczność
Tadeusz Różewicz pisał w jednym ze swych najgłośniejszych
wierszy: kiedy nic nie robię / jestem w środku / widzę wyraźnie
tych / co wybrali działanie. W wielu spośród obrazów Natalii Wegner znajdujemy również pokusę
znalezienia się w nieruchomym
centrum wirującego świata. Nasze oko łatwo jej ulega i kiedy już
odnajdzie stały punkt oparcia dostrzega ponownie opisaną wcześniej prawidłowość, poszczególne

SZTUKA W WALCE O DUCHA I NARZĘDZIA
Galeria 33 w Ostrowie Wielkopolskim, 2016

do katalogu wystawy Malarstwo, z cyklu Trzy miejsca,

Tekst Krystyny Różańskiej-Gorgolewskiej

N

iejako modelową realizacją powyższych uwag
jest aktualna ekspozycja
prac Natalii Wegner w górnej sali
galerii. Zarówno przestrzeń, jak i
obrazy nie próbują się wzajemnie
zdominować lub modyfikować
swych parametrów, komponują
się harmonijnie i bezboleśnie, by
ostatecznie przejąć władzę nad
odbiorcą. Kto zechce zetknąć
się bezpośrednio z tym połączeniem, bez wątpienia ulegnie
drobnej dezorientacji, w jaką
wprawiają prace artystki.
Każdy z nas doświadczył z pewnością tego dziwnego uczucia,
kiedy siedząc w przedziale pociągu
widział inny skład ruszający z toru
obok. Z braku dodatkowych punktów odniesienia, trudno było przez
moment ustalić po czyjej stronie pojawił się ów ruch, czy to my odjeżdżamy czy może pasażerowie z wagonu
za oknem. Natalia Wegner proponuje
nam między innymi artystyczny
ekwiwalent takiego doznania i to w
dodatku na trzy sposoby.

dzięki czemu radość odkrywania rozciąga się w czasie, a widz
pozwala się artystce (zgodnie
z przewijającym się w pracach

(O wystawie Janusza Jurka w Galerii PIK)
Nowa wystawa w Galerii PIK to swego rodzaju próba spojrzenia w przyszłość sztuki, która rzuca rękawicę nowym technologiom. Wbrew apokaliptycznym wizjom dehumanizacji twórczości i zaniku uczuć metafizycznych (jak swego czasu wieszczył
Witkacy), artyści zaczynają przejmować kontrolę nad światem
maszyn cyfrowych i skalą ich technicznych możliwości.

M

imo że w gestii twórcy realnego, tego z
krwi i kości, ciągle
pozostaje idea, to jednak coraz
częściej nie on (a przynajmniej
nie on sam) wciela ją ostatecznie w pojedyncze dzieło. Paradoksalnie jednak nie dokonuje
w ten sposób aktu autodegradacji, lecz wspina się o szczebel wyżej w hierarchii bytów
kreatywnych - stwarza twórcę,
który (nawet jeśli otrzyma pewien zakres autonomii) staje się
przede wszystkim precyzyjnym
realizatorem pierwotnych autorskich zamysłów.
Tak w dość brutalnym uproszczeniu zdefiniować można
sztukę generatywną, której reprezentantem i jednocześnie

niestrudzonym propagatorem
jest ostrowski grafik, Janusz Jurek. Ten powszechnie doceniany i wielokrotnie nagradzany
twórca nie przestaje być jednak
artystą nieustannie poszukującym, w pełni świadomym ogromu możliwości, jakie niesie ze
sobą rozwój technologiczny.
Pokusa, którą niewątpliwie
stanowi podporządkowanie cyfrowej dyscypliny wykonawczej
swobodnym artystycznym wyobrażeniom będzie z pewnością
jeszcze przez długie lata trudna
do odparcia. Daje bowiem poczucie (choć pewnie iluzoryczne), że oto człowiek zrobił kolejny krok skracający dystans między światem idei i ich namacalnych realizacji. To wreszcie

jawny dowód ciągłej przewagi
ludzkiej myśli nad sztuczną inteligencją oraz niezwykle budująca konstatacja, że artystyczna
wrażliwość może swobodnie
kierować zimną perfekcją wykonania, a nie odwrotnie.
Wystawa zatytułowana Ge-

nerative ma w świetle powyższych uwag przynajmniej trzy
podstawowe cele. Pierwszy –
artystyczny, co oczywiście pozostaje poza dyskusją. Drugi
– edukacyjny, uświadamiający
odbiorcom sztuki, jak daleko
sięgają jej możliwości i do jakiego stopnia można przewidzieć
lub zasugerować kierunki jej
rozwoju. Wreszcie trzeci – kompensacyjny, czyli umacniający
nas w przekonaniu, że twórczość artystyczna skutecznie
obroniła się przed unifikacją i w
stechnicyzowanym świecie stanowi tę wartość, która potrafi
wygenerować uniwersalny akt
twórczy nawet w pozornie niesprzyjających warunkach. A co
najistotniejsze, ciągle jest to akt
woli wynikłej z niedefiniowalnej, nieopisywalnej (nawet przy
pomocy najbardziej zaawansowanych algorytmów) sfery duchowej.
Wystawa nieodmiennie sta-

fazy ruchu nieustannie próbują
się dopasować i na dodatek starają się usilnie utrzymać stabilną
orbitę wokół zastygłej axis mundi. Co istotne, oddalenie danej
orbity od centralnego bezruchu
nie ma tu najmniejszego wpływu na samą ideę obiegu.
Cykliczność
Natalia Wegner należy do tych
artystów, którzy świadomi ograniczeń mimo wszystko mierzą się
z naturą. Nie jest to jednak prosta
forma mimetyzmu, a próba odnalezienia jakiegoś rozpoznawalnego rytmu, w jakim pulsuje świat.
Cykliczność zjawisk naturalnych
(mniej lub bardziej oczywista) w
sztuce objawia się z niejakim trudem. Należy bowiem uwzględnić
fakt, iż każdy kolejny cykl istnieje
również w czasie, a przez to podlega modyfikacjom i nosi ślady
przemijania. Łączy zatem w sobie
ciągłość i koncentryczność.
Na aktualnej wystawie widać
tę zależność jak na dłoni. To nie
tylko świetny warsztat i twórcza
dyscyplina. To w pierwszej kolejności koncepcja dzieła, które się
nie kończy; które porusza się w
rytmie świata, jaki próbuje poznać, przeniknąć i zilustrować.
To sztuka powracająca i przemijająca zarazem, obsługująca czas
rzeczywisty i czas mityczny.
Tomasz Gruchot
wia cały szereg zasadniczych
pytań. Czy należy dziś przedefiniować pojęcie sztuki, by
uwzględniło ono nieoczekiwane możliwości, jakie podsuwa
nam współczesny poziom technologicznego zaawansowania
(a nawet częściowej autonomii)
narzędzi twórczych? Czy grafik
piszący własny program( dzięki
któremu tworzy swe dzieło w
wirtualnej przestrzeni) jest co
do zasady tym samym artystą,
który osobiście wytwarzał farby, by jego prace zyskały niepowtarzalną kolorystykę? Wreszcie, czy sztuka generatywna to
ostateczne przypieczętowanie
triumfalnego powrotu figuralności, która zyskuje sobie nową
przestrzeń?
Na odpowiedź przyjdzie nam
zapewne poczekać jeszcze wiele
lat, jednak wystawa w Galerii
PIK utwierdza nas w przekonaniu, jak ważne to dziś pytania
i jak wielką niewiadomą pozostaje dzięki nim przyszłość
sztuki.
Tomasz Gruchot

Fakty Ostrowskie nr 12(527) 10–23 czerwca 2016, ISNN-1731-3791, str. 7

(O wystawie grafik Lilianny Lilu Lazarskiej w Galerii 33)

w Galerii 33 w Ostrowie Wielkopolskim, zamieszczony w gazecie

BAŚŃ ZAKLĘTA W DETALU

7

motywem) prowadzić za rękę.
Na tę rysunkową opowieść patrzymy jednak autonomicznie,
bez silnych odautorskich sugestii co do kolejności i obfitości
asocjacji.
Szybko zdajemy sobie sprawę,
że znaleźliśmy się w baśni tak
silnie naznaczonej kulturowo,
że nie wolno nam poruszać się
w pośpiechu, by nie przeoczyć
istotnych znaków i znaczeń.
Jest to jednak świat bezpieczny, bo wywiedziony z kultury
oswojonej i przyswojonej, choć
o zaskakująco zestawionych detalach. I może właśnie dlatego
nie mamy ochoty zbyt szybko
tej baśni opuszczać. Pozostawiamy ją w sobie na długo po
wyjściu z galerii
Tomasz Gruchot

Tekst Tomasza Gruchota o wystawie Malarstwo z cyklu Trzy miejsca

FAKTY KULTURALNE
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Zaproszenie wystawy Malarstwo,
z cyklu Trzy miejsca, Galeria 33
w Ostrowie Wielkopolskim, 2016
str. 151 >
Plakat wystawy Tylko przejazdem,
Galeria Rotunda,
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
2018
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Katalog i zaproszenie wystawy
Malarstwo, z cyklu Trzy miejsca,
Galeria Miejska w Mosinie, 2016
str. 153 >
Poznański Informator Kulturalny,
Sportowy i Turystyczny iks,
grudzień nr 12 (302)/2016, ISNN 1231-9139, str. 73
Informacja o wystawie
Trzy miejsca w Galerii Miejskiej w Mosinie
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Katalog z tekstem Justyny Gongały do wystawy
Malarstwo, z cyklu Trzy miejsca,
Galeria Wspólna w Bydgoszczy, 2017

154

155

Katalog wystawy
Malarstwo, z cyklu Trzy miejsca,
Galeria Wspólna w Bydgoszczy, 2017
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Zaproszenie wystawy
Malarstwo, z cyklu Trzy miejsca,
Galeria Wspólna w Bydgoszczy, 2017
< str. 158
Bydgoski Informator Kulturalny BiK, styczeń 2017,
nr 1 (479) rok XLIII, ISNN 1232-4450, str. 56
Informacja o wystawie Trzy miejsca
w Galerii Wspólnej w Bydgoszczy.
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(pokaz dla grupy licealistów z Lille), 2017

w Ostrowie Wielkopolskim

Natalia Wegner, Krzysztof Ryfa, Forum Synagoga

Katalog wystawy Pejzaże zatrzymane,

Plakat i folder wystawy
Wokół, z cyklu Trzy miejsca,
Galeria na Piętrze w Rawiczu
(Gimnazjum w Sierakowie), 2017
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im. Oskara Kolberga w Kielcach, 2018

wystawie Zobaczone, Filharmonia Świętokrzyska

Filharmonii Świętokrzyskiej, towarzyszącego

Okładka i 43 strona styczniowego programu
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Katalog wystawy Pejzaże zatrzymane 2, Natalia Wegner, Krzysztof Ryfa,
Galeria Antresola, Centrum Kultury Browar B we Włocławku, 2018

168
169

Katalog wystawy Pejzaże zatrzymane 2, Natalia Wegner, Krzysztof Ryfa,
Galeria Antresola, Centrum Kultury Browar B we Włocławku, 2018

Zaproszenie wystawy Pejzaże zatrzymane 3,
Galeria ZPAP przy ulicy Piwnej w Gdańsku, 2018
< str. 170
Katalog wystawy Dostrzeżone w drodze
towarzyszącej wykładowi
pt. Pejzaże zatrzymane, obrazy z podróży,
Galeria 33 w Ostrowie Wielkopolskim, 2018
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Katalog wystawy Tylko przejazdem, Galeria Innowacji
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2018
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Okładka, 32, 33 strona styczniowego programu Filharmonii Świętokrzyskiej,
towarzyszącego wystawie Pejzaże Bogdana Wegnera, Natalii Wegner, Krzysztofa Ryfy,
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach, 2019
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siedziba World Trade Center w Poznaniu, 2019

Natalia Wegner, Krzysztof Ryfa,

Katalog wystawy Obszary wspólne,

Dorobek artystyczny
Wystawy zbiorowe od 2011 roku
— katalogi, zaproszenia, plakaty
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Katalog wystawy V Biennale Sztuki Ślad Istnienia,

poznańskiego, Galeria Sztuki Współczesnej Profil w Poznaniu, 2011

Katalog wystawy 100 lat ZPAP. Wystawa prac artystów środowiska

Galeria Sztuki Współczesnej Profil w Poznaniu, 2012

Zaproszenie wystawy 12 artystów,
Zaproszenie wystawy Teraz Rysunek, punkty zbieżne,
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, 2013
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Galeria Sztuki Współczesnej Kontrapunkt
w Poznaniu, 2013

183

Zaproszenie wystawy 20-lecie Galerii Miejskiej w Mosinie,
Aula Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2013
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Zaproszenie wystawy VII Biennale Sztuki Identyfikacja,
Galeria Sztuki Współczesnej Profil w Poznaniu, 2016
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Galeria Sztuki Współczesnej Profil w Poznaniu, 2014

Katalog wystawy VI Biennale Sztuki Zobaczyć,

Zaproszenie wystawy Niepodobni,

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu, 2014
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Folder wystawy VII Edycji Kolekcji UAP,

Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, 2015

Katalog wystawy
IV Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Alternatywy 33,
Galeria 33 w Ostrowie Wielkopolskim, 2015, str.104
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Zaproszenie wystawy Ziemiańskie Klimaty Dobrzyca 2015,
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
str. 191 >
Katalog wystawy Zobaczyć dźwięk towarzyszącej
XV Międzynarodowemu Konkursowi Skrzypcowemu
im. H. Wieniawskiego w Poznaniu,
Galeria Sztuki Współczesnej Profil w Poznaniu, 2016
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Katalog wystawy
V Międzynarodowego Biennale Obrazu Quadro Art,
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2016
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Katalog wystawy
V Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Alternatywy 33,
Galeria 33 w Ostrowie Wielkopolskim, 2016, str.92
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Katalog Międzynarodowego Przeglądu Rysunku Figuratywnego
Wyższych Uczelni Artystycznych Figurama 2016, str.87
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Katalog pleneru i wystawy Resonances 2017

Galeria ZPAP Na Piętrze w Łodzi, 2017

Zaproszenie wystawy Piotrkowska Fine Art,

Annay, Pont-à – Vendin, Francja, 2017

3eme Rencontre Internationale de Peinture & Workshop,

Katalog wystawy Śladami Podkowińskiego na Mazowszu,
Pałac w Chrzęsnem, Muzeum Mazowieckie w Płocku,
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 2017,2018

198

199

Katalog wystawy
VI Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Alternatywy 33,
Galeria 33 w Ostrowie Wielkopolskim, str.146
str. 201 >
Katalog wystawy 7 Wspaniałych,
Galeria 33 w Ostrowie Wielkopolskim
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Plakaty zagranicznego pleneru i wystawy Kaisiadorys.
w Kaisiadorys Culturos Centras, Koszedary, Litwa, 2018

Dailininko Akimis Międzynarodowego Pleneru Malarskiego
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Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Poznań 2018, Galeria Sztuki Współczesnej Profil w Poznaniu,

Katalog wystawy VIII Biennale Sztuki 85 Kontynuacja,

VII Międzynarodowego Przeglądu Sztuki Alternatywy 33
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Katalog wystawy

i siedzibie World Trade Center w Poznaniu, 2018, 2019

Wystawa poplenerowa w Pałacu w Skokach

XI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Obraz IV Skoki 2018.
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ści, wystawa poplenerowa w Galerii 33 w Ostrowie Wielkopolskim, 2018

Katalog V Międzynarodowego Sympozjum Malarsko-Rzeźbiarskiego Barwy Wolno-

Dydaktyka
Tekst

210

211

Dydaktyka
Tekst

212

Pracownia rysunku jest w uczelni szczególnym miejscem, gdzie studenci z różnych wydziałów mogą spotkać się i pracować razem. Oderwanie się od kierunkowych zadań pozwala na kreację o nieco innym
charakterze, nie obarczoną specjalistycznymi wytycznymi i przeznaczeniem.
Specyfika XII Pracowni Rysunku ukształtowana przez jej wieloletniego kierownika, prof. Ireneusza Domagałę, z którym miałam
możliwość pracować od 2003 do 2016 roku, oparta jest na pracy z modelem. Prowadząc pracownię samodzielnie od trzech lat, z przekonaniem
kontynuuję ową tradycję dostrzegając potrzebę twórczej konfrontacji
z ludzkim ciałem, które z oczywistych względów jest nam bliskie i intrygujące. Wbrew opiniom podważającym sens pracy z modelem, która
być może kojarzy się z przebrzmiałym, akademickim rytuałem, chęć
rysowania człowieka wyraża sporo młodych ludzi, którzy z początkiem
roku w tym między innymi celu zapisują się do pracowni. Skala człowieka, proporcje stanowią odniesienie dla studiowanych przez nich
dziedzin projektowych, począwszy od grafiki, designu po architekturę
wnętrz i urbanistykę. Analizowanie postaci ludzkiej staje się ponadto
pretekstem do namysłu nad ludzką kondycją i egzystencją.
Zazwyczaj dla najmłodszych studentów ciało jest na tyle absorbującym tematem, że kontekst przestrzennego układu, którego stanowi
równoważną część, schodzi na dalszy plan. Moją rolą w tym przypadku
jest skierowanie uwagi na podstawowe zagadnienia dotyczące konstruowania sylwetki, anatomicznych detali, co jest jedną z podstaw
kształcenia pierwszego roku (rysunek z elementami anatomii). Studenci starsi, bardziej samodzielni, a niekiedy dojrzali, ugruntowani
w swych poszukiwaniach, bazują na interpretacji, wyborze, nastroju
aranżacji, a więc na tym, co bardziej wyczuwalne niż widzialne, zrodzone na styku światła i materii, żywej oraz martwej. Ogromną rolę
w tym kontekście odgrywa osobowość, temperament i predyspozycje
studenta. Jego wybór staram się uszanować proponując rozwiązania
dotyczące warsztatowej strony realizacji. Czasem to student przejmuje
inicjatywę, prowadząc mnie swoją drogą.
Okres współpracy z prof. Ireneuszem Domagałą sięga jeszcze
studiów, podczas których uczęszczałam do XII Pracowni Rysunku,
a potem, na ostatnim roku pełniłam funkcję pomocy dydaktycznej.
Pracując jako asystentka, a od 2011 roku jako adiunkt, współtworzyłam
program pracowni poszerzając go o pozycje związane z bliskim mi
tematem pejzażu, rozwijanym między innymi podczas prowadzonych
przeze mnie plenerów rysunkowych w Skokach. Spora część insceni-
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zacji z modelem była mojego autorstwa. Obserwacja metod nauczania,
którymi posługiwał się Profesor, wpłynęła na moje pojmowanie procesu dydaktycznego. Spotkanie ze studentami traktuję jako wyjątkowy
moment polegający na obustronnym twórczym pobudzeniu, inspiracji
oraz zaangażowaniu.
Tworzenie sytuacji z modelem, dość specyficznych i oryginalnych, jak je oceniają studenci, poprzedzonych szkicami i projektami,
stanowi mój artystyczny wkład w tok zajęć. Wysiłek jaki wkładam
w tworzenie owych „filmowych”, narracyjnych inscenizacji staje się
współuczestnictwem w procesie kreacyjnym i dydaktycznym, stawia
mnie wobec studentów w partnerskiej sytuacji. Staram się, by każde
ustawienie, będące odrębnym tematem, stało się ciekawym, inspirującym obszarem analizy, wykraczającym poza „standartowe” pozy z modelem. Przygotowuję odpowiednie materiały, wykorzystuję punktowe
i rozproszone światło, by podkreślić kontrast, bryłę lub jej sylwetowe
płaskie oddziaływanie. Istotnym elementem układów jest eksponowanie wyrazistego koloru stanowiącego akcent kompozycji, traktowanego
przez studentów (jeśli decydują się go zastosować) w malarski i graficzny sposób. Eksperymentując z lampami mam możliwość stwarzania
i przekształcania przestrzeni, czyniąc z nieskomplikowanych ustawień
złożoną strukturę o zmiennych dominantach. Geometrię podziałów,
zasłon o różnej przezroczystości zderzam z miękką formą ciała. Istotna
jest projekcja cienia, gęsta, fizyczna. Inspiruję się scenami zobaczonymi
w filmach, sytuacjami realnymi oraz dziełami bądź tematami malarskimi, chociażby „Śmiercią Marata” w poetyckim ujęciu Jacquesa-Louisa
Davida, który w różnych wariantach pojawiał na zajęciach. Interesujący
jest też mitologiczny temat Narcyza czy Zwiastowania, gdzie intrygę
oparłam na relacji postaci ze zinterpretowanym przeze mnie motywem,
emblematem znanych z historii malarstwa przedstawień.
Zdarzają się ustawienia wywołujące u studentów większą niż
zazwyczaj koncentrację i zaangażowanie, a co za tym idzie sięganie po
nowe, odważniejsze koncepcje i metody pracy. Konstruując układ nie
wiem z jakim spotka się odzewem. Zdarzają się realizacje mniej udane
i choć nie jest to działanie zamierzone, zmusza studentów do większej
kreatywności, innego kadrowania, sposobu podejścia do tematu. Jak
każda podejmowana w twórczości próba, i takie doświadczenie może
być wartościowe i poznawcze zarówno dla studenta jak i pedagoga.
Program pracowni zachęca do korzystania z wielu możliwości
technologicznych, łączenia ich, odwoływania się do kierunkowych dziedzin, wyjście poza klasyczny obszar ołówka i arkusza brystolu, co dla
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wielu osób stanowi wyzwolenie od sztywnej, ograniczającej formuły.
Niemniej zachęcam do stosowania klasycznych narzędzi, wzbogacania ich innymi mediami. Cenne są wszelkie inicjatywy, poszukiwania
zarówno w sferze narzędzi jak i podobrazi. Pod tym względem pozostawiam studentom dużą swobodę. Zależy mi, aby praca w ramach
zajęć przyniosła im satysfakcję i możliwość szukania własnych ścieżek.
Człowiek w zaaranżowanym układzie przestrzennym staje się pretekstem, punktem wyjścia dla własnych przemyśleń i rozwiązań.
Istotnym punktem programu, który umieściłam na jego wstępie
jest obserwacja. Jej nawyk, nie tak oczywisty u adeptów sztuki, jak się
wielokrotnie przekonałam, staram się za każdym razem podkreślać.
Nie tylko podczas zajęć w uczelni, ale poza nią. Codzienność, która
może wydawać się monotonna, przynosi ogrom doznań, zjawisk, którym warto się przyjrzeć. Zachęcam do regularnej obserwacji miejsc
stałych, mijanych w drodze na uczelnię, w podróży, widoków z okna
(statycznych, dynamicznych), które w cyklu rocznym, dobowym ujawniają mnogość fascynujących metamorfoz wiele mówiących o regułach
rządzących rzeczywistością.
Patrzenie nie zawsze oznacza widzenie. Świadome widzenie
z kolei generuje refleksję niezbędną do podjęcia działań twórczych.
Z obserwacją wiąże się inny punkt programu, pejzaż, rozumiany nie
tylko jako klasyczny krajobraz. Może być panoramą pokoju, pracowni,
obrazem świata wewnętrznego, emocjonalnego, onirycznego. Na przestrzeni lat wielokrotnie spotykałam się ze studentami, którzy ogniskowali uwagę poza proponowaną aranżacją z modelem. Malarskie wizje
z sylwetami drzew powstały na podstawie obserwacji skupiska pracownianych sztalug. Z kolei „inwentaryzacja” sprzętu: kabli, grzejników,
krzeseł, zaowocowała cyklem graficznych niemal ilustacji. Bywały też
monumentalne panoramy, w których wizerunki rysujących kolegów,
sporządzane w przeciągu wielu zajęć, nakładały się tworząc ruchliwy
zapis życia pracowni.
Geograficzne usytuowanie pomieszczenia względem stron świata
ma, jak wierzę, istotne znaczenie, wpływa na nastrój, koncentrację
podczas zajęć. Podczas kilkunastu lat pracy XII Pracownia Rysunku
wielokrotnie zmieniałą lokalizację. Widok z okna z aurą popołudniowego i wieczornego światła (zimą zazwyczaj już jest ciemno) nie raz
stawał się składową realizacji lub rzutował na jej formę, nastrój i treść.
Lubię ze studentami rozmawiać o rysunku, o widzeniu i zauważaniu,
stojąc właśnie przy oknie, za którym fragment widzialnego świata
skupia wiele omawianych zagadnień.

215

Studenci wyższych lat mają możliwość tworzenia poza pracownią. Odbywają co jakiś czas konsultacje przynosząc szkice i projekty
proponowanych lub wybranych z programu tematów, oscylujących wokół dość szerokich pojęć jak np. kadr, droga, zakłócenie, relief, refleks/
odbicie/powtórzenie, znak, otwarcie, w głąb (tematy co roku częściowo
zmieniają się, powyższe pochodzą z tegorocznego, 2018/19, zestawu).
Podczas prowadzenia zajęć, rozmawiam ze studentami, dzieląc
się z nimi moimi doświadczeniami malarskimi. Własna aktywność
okazuje się niezbędna w nawiązywaniu porozumienia. Materia sztuki
jest trudno definiowalną sferą, opartą na przeczuciu, instynkcie. Może
być powiązana z wieloma dziedzinami życia. Zdarza się, że trudno
komuś doradzić, rozwiązać problem, który i dla mnie jawi się jako
niewiadoma. Dyskusja o nim może być ciekawsza i pożyteczniejsza
niż znalezienie rozwiązania. Dla twórcy jest to sytuacja oczywista,
niemniej jako pedagog odczuwam czasem dyskomfort w podobnych
sytuacjach.
Dylematy stanowią nieodłączny element procesu dydaktycznego,
szczególnie w kwestii ingerencji w proces twórczy studentów.
Język rysunku, jak i innych dziedzin plastycznych dysponuje
własną, odrębną ekspresją, którą każdy z nas, w procesie tworzenia,
kształtuje na nowo, na własnych zasadach. Buduje własną drogę, której
sens i wartość opiera się na przeżyciu i autentyczności. Tę możliwość
staram się wskazywać studentom.

Konsultacja podczas pleneru Wydziału Malarstwa i Rysunku
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Pałac w Skokach, 2013
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Dydaktyka
Katalogi prac studenckich
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Katalog Międzynarodowego Przeglądu Rysunku Figuratywnego
Wyższych Uczelni Artystycznych Figurama 2009
Rysunki Elżbiety Popiołek i Eweliny Stefańskiej
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Katalog Międzynarodowego Przeglądu Rysunku Figuratywnego
Wyższych Uczelni Artystycznych Figurama 2009
Rysunki Kseni Woźniak i Zuzanny Lenartowicz
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Katalog Międzynarodowego Przeglądu Rysunku
Figuratywnego Wyższych Uczelni Artystycznych Figurama 2016
Rysunki Eweliny Buni, Adriana Kurpisza, Marcina Smukowskiego,
Weroniki Radzimowskiej-Mejer, Julii Pawłowskiej
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Katalog XII Pracowni Rysunku zaprojektowany przez
jej studenta, Jakuba Haremzę, 2010
Okładka (projekt Jakuba Haremzy), rysunki Eweliny Stefańskiej,
Lidii Tyczyńskiej, Michała Żerdzickiego
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Katalog XII Pracowni Rysunku zaprojektowany przez
jej studenta, Bartosza Mamaka, 2016
Okładka (projekt Bartosza Mamaka), rysunki Agnieszki Sobolewskiej,
Antoniego Sznejweisa, Joanny Ratajczak
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Dydaktyka
Własne aranżacje z modelem w pracowni
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