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To, co ja dzisiaj odczuwam, patrząc po latach na te moje „beztroskie papiery”,
na te ich szlachetną beznadziejność materii, która je tworzy, to pewien żal
za straconym czasem – przeżytym, równie „wyrwanym” w moim życiu, dla
pewniej poetyki plastycznej i wyrazu, które wdzierają się w strefę ustalonego
konwencjonalnego „artyzmu”, i którą tak niewiele ludzi w ogóle zauważa,

bo zostanie po moim życiu tak mało tego „t w a r d e g o”,
wiszącego na solidnym gwoździu.
*
Edward Baran, maj 2019 r.
Gdy odchodzi Artysta, zostaje po nim pusta pracownia i Jego dzieła. To bardzo
dużo! Całe bogactwo świata duchowego twórcy. Materialna obecność
nieobecnego.
Znaliśmy się od pierwszej wystawy, którą mu aranżowałam w 2000 roku. W
Muzeum Historycznym w Sanoku. W ogromnym XVI-wiecznym zamku trwały
długie przygotowania do zawieszenia Jego obrazów, w większości wielkich
rozmiarów, sześć na trzy metry. Pamiętam te emocje kiedy otworzyłam pierwszy
obraz, rozwinęłam rulon i poczułam, jakby runął na mnie las. Tytuł dzieła: Czy
lubicie drzewa? Czy lubię drzewa?! Kocham ten obraz! Już wtedy to ogromne i
zarazem delikatne w swej materii dzieło miało swoją ekspozycyjną, bogatą
historię. Było prezentowane w 1980 roku na niezwykle prestiżowej wystawie L’art
aujourd’hui 1 (Kunst i dag 1), która odbyła się w 1980 roku w galerii Ordurpgaar
Samlingen w Charlottenlund w Kopenhadze. Obok pracy Edwarda Czy lubicie
drzewa? znalazły się tam rownież dzieła tak wówczas ważnych artystów
francuskich, jak Pierre Buraglio, Jean-Michel Meurice, czy Claude Vialat.
Naturalnie, po tym co zobaczyłam, czyli ponad 100 przywiezionych obrazów,
byłam bardzo ciekawa Artysty! Przyjechał tuż przed wystawą i pierwsze o co
poprosił, to o katalog wystawy, a w nim był mój tekst… Spacerowaliśmy po
zamkowym dziedzińcu. On przeprosił, że się na chwile oddali, bo musi przeczytać
na osobności. Usiadł na ławeczce, pochylony nad tekstem, czytał w skupieniu. Od
tego dnia rozpoczęła się nasza długoletnia przyjaźń. Dwadzieścia lat rozmów
głównie przez telefon, bogata korespondencja obfitująca w rozważania
teoretyczne na temat miejsca jego malarstwa w sztuce. Było też kilka wizyt tam
we Francji i tu w Warszawie. Kilka autorskich projektów wystaw w muzeach i
galeriach w Polsce.
Niewątpliwie wcześniejsze wystawy w kraju, szczególnie ta w Zachęcie w 1991
roku, pt. Jesteśmy pozwoliła znów zaistnieć Artyście na polskiej scenie
wystawienniczej. Wkrótce po niej zaproponowano mu wystawę indywidualną w
Galerii Kordegarda, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, a stamtąd

zachęcony otwartością przyjęcia i organizacji wystaw, zwrócił się w kierunku
miejsca urodzenia i nawiązał kontakty z galeriami w Polsce południowo
wschodniej. I tu skrzyżowały się nasze drogi, poglądy i rozumienie sztuki, którą
kreował. Po sanockiej wystawie były kolejne miejsca, Galeria STUDIO w
Warszawie, Galeria Grodzka w Lublinie i one dawały nadzieję na taką samą
popularność sztuki Edwarda Barana w Polsce, jaką cieszył się we Francji. W 2009
roku najbardziej jak dotąd zaangażował się w organizację wystawy w Galerii West,
w Warszawie, gdzie we wspólnym udziale dzieł dwóch polskich artystek Ariki
Madeyskiej i Marii Papy Rostkowskiej niemal samodzielnie zaaranżował
ekspozycję, przywożąc obrazy własnym samochodem z dalekiej Francji. Emocje,
zaangażowanie, wiara w sens artystycznego powrotu do kraju i chęć
udowodnienia, że jestem tu, działam miało swój wielki przekaz w tytule wystawy:
Oni wybrali Paryż. Spotkanie po latach z dawnymi kolegami, przyjaciółmi,
profesorami warszawskiej Akademii, przyniosło zawód i smutek. Brak
porozumienia, a nawet niezrozumienia na płaszczyźnie twórczej i osobistej
spowodował ponowne oddalenie się od ojczyzny.

Edward Baran na tle obrazu „Czy lubicie drzewa”, przed wernisażem w Muzeum
Historycznym, Sanok, 2000
Mijają właśnie dwa lata (2019) od ostatniej wizyty w kraju Edwarda Barana, która
odbyła się przy okazji wystawy zorganizowanej we współpracy dwóch instytucji,
Fundacji dla Polskiej Sztuki Emigracyjnej 1939-1989 i Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach. Dzisiaj już wiemy, że była to ostatnia wystawa z udziałem Artysty,
spotkanie z widzami, przyjaciółmi i rodziną. Takie małe pożegnanie, choć
wówczas byliśmy pełni nadziei, że będą kolejne wystawy w Polsce, nowi odbiorcy,
zainteresowanie krytyki artystycznej, na której tak Artyście zależało. Krótko po tej
wystawie pojawił się artykuł w „Culture Avenue”, szerzej prezentujący
czytelnikom Dusznickie wydarzenie. Zawierał kilka cytowanych wypowiedzi
Artysty o własnej twórczości, emigracji i wystawach, które były, a także o tych
zaplanowanych, w których, jak dzisiaj wiemy, nie będzie uczestniczył.
W ostatnich kilkunastu latach, nie było nic tak świadomego w twórczości Edwarda

Barana, jak poczucie uciekającego czasu, który niejako symbolicznie sam się
„wplatał” w każdy kolejny nowopowstający obraz. Najbardziej było to widać w
rozmiarach obrazów, były coraz mniejsze, bo dłonie były coraz mniej sprawne.
Ostatecznie powrócił do klasycznego malarstwa, płótno i pędzel, jak wtedy, gdy na
początku świadomie od niego odszedł – bo taka zaistniała wtedy potrzeba, a teraz
pędzel łatwiej utrzymać.

Edward Baran i Henryka Milczanowska, 18 czerwca 2017 r.

Wernisaż w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach 2019, Edward Baran i Ewa
Bobrowska

***
Historia życia tego niezwykłego twórcy, malarza – emigranta jest wciąż
niedostatecznie znana w kręgu odbiorców w Polsce. Obrazy są bardziej
rozpoznawalne głównie ze względu na oryginalną technikę wykonania, pojawiają
się w dużej liczbie na internetowych stronach międzynarodowych galerii, w
relacjach z dawnych i aktualnych wystaw w muzeach. W latach 70. i 80. kiedy
kariera artystyczna i zawodowa Edwarda Barana rozwijała się z sukcesami nie
potrzebował szczególnej reklamy swoich działań. Liczne wystawy indywidualne,
we Francji, Danii i Szwecji, otworzyły mu drogę do najważniejszych galerii w
Europie. Stabilność finansową zapewniała Szkoła Sztuk Pięknych w Angers, gdzie
podjął pracę w 1979 roku, na stanowisku profesora rysunku i kompozycji. Z
czasem, jak powiadał świat się zmienia, komercjalizuje, a On nie dbał o swoją
medialną popularność. Wierzył, że każdy kto posiada odrobinę wrażliwości i
zrozumie sens jego sztuki, znajdzie drogę do niego i do Jego pracowni. W części
katalogu wystawy, pt. W przestrzeni papieru, w Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach znajduje się Kalendarium życia i twórczości Artysty, w opracowaniu
dr Ewy Bobrowskiej. Jest to jedyny wydany w języku polskim, tak szczegółowy
opis życia Edwarda Barana z bogatym komentarzem autorki. Podczas wystawy
Artysta został uhonorowany muzealnym tytułem Ojca Sztuki Papieru w Polsce.
*
Cytaty pochodzą z listów i nagranych rozmów autorki z Artystą.

O wystawie Edwarda Barana w Dusznikach:
W przestrzeni papieru. Edward Baran.

