Przywracanie pamięci. Liliana
Baczewska-Lampert (1931-2021)

Fot. Maya Fołtyn
Graficzka, malarka i pedagog, mieszkająca przez wiele lat w Toronto, pozostawiła po
sobie ogromy dorobek artystyczny. Jednak jest mało znana w Polsce. Rozpoczynamy
zatem serię prezentacji jej prac, uzupełnioną o wspomnienia syna oraz byłego
studenta, a potem wykładowcy akademickiego, a także studentki artystki. Zapraszam
do odwiedzania magazynu „Culture Avenue” w kolejne środy. Dziękuję Kice Miszteli
za przygotowanie i opracowanie tego unikalnego materiału.
Joanna Sokołowska-Gwizdka (redaktor).
*
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Kika Misztela (Toronto)
Liliana z domu Baczewska, znana w Kanadzie jako Lampert urodziła się w
Warszawie w 1931 roku i tu ukończyła Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych.

Była wychowanką profesora Henryka Tomaszewskiego, uważanego za Ojca Polskiej
Szkoły Plakatu. W Polsce pracowała jako graficzka projektując rozliczne plakaty
filmowe i obyczajowo-społeczne. Za jeden z nich w 1958 roku otrzymała Nagrodę
Trepkowskiego dla najlepszego młodego artysty (do 30 roku życia).
Zajmowała się również ilustracja książkowa, płyt winylowych i grafiką użytkową.
Jako jednej z nielicznych kobiet udało się Baczewskiej być aktywną projektantką. Jej
plakaty publikowane były w wielu znaczących magazynach jak: Graphics, Project,
Gebrauchs Grafik. Brała udział w wystawach Plakatu Polskiego na terenie Europy.

Liliana Baczewska, Cyrk, 1965

Liliana Baczewska, Mściciel w masce, 1966
*
Rok 1968 zapisał się w historii Polski czarną kartą. Był to okres, w którym znaczna
liczba inteligencji żydowskiego pochodzenia zmuszona była do opuszczenia kraju
tracąc możliwości zarobkowe. W sierpniu tegoż roku Liliana Baczewska (Lampert)
wraz z paroletnim synem Pawłem emigruje do Kanady i 1969 roku osiada w Toronto.
Już w Toronto podejmuje prace w kilku firmach graficznych by w 1971 podjąć na
stałe pracę wykładowcy na Sheridan College, gdzie jest profesorem do 1991 roku.
Jako niezmiernie ceniony wykładowca na Wydziale Ilustracji i Grafiki wychowała
rzesze studentów, z którymi po latach utrzymywała kontakt.
Przez całe życie Liliana (Baczewska) Lampert była niezmiernie aktywną artystką,
tworzącą prace rysunkowe i malarskie. Była miłośniczką podróży, które owocowały
seriami poświęconymi naturze, człowiekowi i podpatrzonym na gorąco scenom
rodzajowym. Jej rysunek cechował się rożnym sposobem traktowania narzędzia
pracy czy to ołówek, grafit, kredka czy pastel i rożnym stopniem nasycenia kreski.
Bawi ją forma i abstrakcyjność, którą buduje klimat swoich prac. Jej wnikliwa

obserwacja ludzkich charakterów pozwala w charakterystyczny dla siebie sposób
przetwarzać w karykaturalny sposób nastroje i przeżycia portretowanych.
Lilian (Baczewska) Lampert była mistrzynią rysunku i wpisuje się w słowa Salvatore
Dali, które mówią o rysunku: Rysunek to uczciwość sztuki. Nie ma możliwości
oszukiwania. Albo jest dobry albo zły. W tych paru słowach zawiera się kwintesencja
jej postawy artystycznej jej stosunku i umiłowania tej formy ekspresji.

Rysunki Lilian Lampert podczas wystawy zbiorowej ART POLONICA II,
p.t. IN LINE OUT poświęconej rysunkowi, organiziwanej przez Kikę Misztelę w
Toronto, fot. Maya Fołtyn
Najlepiej o swojej pracy powie sama Liliana:
Rysunek to dla mnie bardzo intymna i prywatna działalność. Niezależnie od
formatu, medium czy stylu, jest to interpretacja osobistej wizji. Rysunek stwarza
imaginacyjną realność, a nie wyłącznie kopię rzeczywistości. Akt rysowania,
podobnie jak pamiętnik dla pisarza jest zbiorem idei, składem doświadczeń
refleksji i emocji.

Artystka była członkiem Ontario Society of Artists, brała czynny udział w
indywidualnych i zbiorowych wystawach. Muzeum Plakatu w Wilanowie, które jest
filią Muzeum Narodowego w Warszawie posiada aż 63 plakaty artystki w większości
poświęcone filmowi. Jej prace znajdują się zbiorach i kolekcjach w Polsce , Kanadzie,
USA i Europie.

Lilian Lampert, Above the Sky, painting, fot. arch. artystki
Liliana (Baczewska) Lampert zmarła w listopadzie 2021 roku w wieku 91 lat. Była
niezmiernie prywatną osobą o silnej osobowości, z poczuciem własnej wartości,
otwartym sercu, oddanej rodzinie i szerokim gronie przyjaciół. To oni właśnie
najlepiej oddadzą jej osobowość i cechy charakteru jako człowieka i jako artysty.
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Źródła:
Katarzyna Szrodt, Polscy artyści plastycy w Kanadzie, wydawnictwo DiG.
Katalog z wystawy zbiorowej w Toronto 2010 – ART POLONICA II „In Line Out”.
Archiwum Liliany (Baczewskiej) Lampert.
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Zobacz też:
Kobiety w polskim projektowaniu graficznym – Liliana Baczewska

Kobiety w polskim projektowaniu graficznym

