Raj dla Głupca. Doris McCarthy.

Dom Doris McCarthy z widokiem na jezioro Ontario, fot. Jacek Gwizdka

Joanna Sokołowska-Gwizdka
Spotkanie z Doris McCarthy to duże przeżycie. Pogodna, ciepła, serdeczna 95-cio
latka, pełna pomysłów na życie i twórczego zapału podróżniczka, uczennica
malarzy ze słynnej kanadyjskiej Grupy Siedmiu mieszkająca w urokliwym,
bajkowym domu, w ogrodzie położonym na klifach Scarborough z widokiem na
Jezioro Ontario, uważana jest za jedną z najlepszych malarek krajobrazu w
Kanadzie. Znana też jest jako pisarka, która wydała kilka książek opartych na
swojej biografii i życiowych obserwacjach. Ci, którzy ją znają mówią, że poprzez
sztukę oraz swoją osobowość potrafi dotrzeć i dotknąć środka człowieka,
pozostawiając niezapomniane emocje. Coś w tym jest. Nasze spotkanie z Doris
pozostanie nam na zawsze w pamięci.

Doris McCarthy w swoim domu na klifach,
fot., Jacek Gwizdka

Doris McCarthy urodziła się 7 lipca 1910 roku w Calgary w Albercie. W 1913 roku

jej rodzice wraz z trzyletnią córeczką przenieśli się do Toronto i zamieszkali w
rejonie Beaches. W wieku 5 lat Doris rozpoczęła naukę w Williamson Road School.
Od 1921 roku uczęszczała do Malvern Collegiate Institute w Toronto. Wtedy
zaczęła pisać dziennik i postanowiła, że przez całe życie notować będzie swoje
obserwacje i przeżycia. Pragnęła zostać pisarką, wyobrażała sobie, że pisanie
łączy się z podróżami, a dzięki nim można poznać bogactwo świata. Ale w wieku
15 lat, w ostatniej klasie szkoły średniej, zapisała się na lekcje plastyki w ramach
sobotnich kursów dla młodzieży w Ontario College of Art i zapałała chęcią
malowania. Wicedyrektor szkoły, którym był wówczas jeden z malarzy Grupy
Siedmiu – Arthur Lismer, zauważył młodą, utalentowaną artystkę i pod koniec
roku Doris otrzymała pełne stypendium pozwalające jej na studia w College’u.
Podczas nauki malarstwa Doris zetknęła się też z innymi malarzami z Grupy
Siedmiu. Oprócz Arthura Lismera byli to J. E. H. McDonald, A.Y. Jackson i Lawren
Harris. W 1929 roku Arthur Lismer zaoferował jej, aby raz w tygodniu uczyła w
Toronto Art Gallery. Dzielenie się swoimi umiejętnościami i spojrzeniem na świat,
było dla niej cennym doświadczeniem, które kontynuowała przez całe życie. Gdy w
1930 roku z wyróżnieniem ukończyła Ontario College of Art, dalej prowadziła
klasy dla dzieci w Art Gallery, a od 1932 roku rozpoczęła pracę nauczycielki
historii sztuki w Central Technical School. Szkole tej pozostała wierna przez 40
lat, uczyła w niej aż do przejścia na emeryturę w 1972 roku. Po przejściu na
emeryturę, w wieku 62 lat wyruszyła na pierwszą kanadyjską arktyczną wyprawę.
Miała w pamięci widok góry lodowej, którą po raz pierwszy zobaczyła z pokładu
statku, gdy w 1936 roku wracała ze studiów w Anglii (ukończyła Central School of
Arts and Crafts w Londynie) i widać ten widok i ciągła ciekawość świata i nowych
miejsc nie dawały jej spokoju. Potem były kolejne wyprawy. Gdy w 2004 roku
próbowałam się z nią umówić na rozmowę, usłyszałam, że bardzo chętnie, tylko
kiedy? Artystka jest bardzo zajęta. Latem maluje w studio nad Georgan Bay,
potem jedzie na Baffin Island należącej do Terytorium Nunavut, a jesień ma
zamiar spędzić… na Syberii, gdyż ma tam być plener malarski. No i w
przygotowaniu jest też wycieczka po Kanadzie, w której mogą wziąć udział
wszyscy młodzi adepci sztuki oraz ci, którzy chcą poznać tę niesamowitą osobę.
Aby w wieku 94 lat, mieć tak wypełniony czas, wkładać kapelusz, brać płótno i
wyruszać na daleką Północ, nie często się zdarza. Swoje przeżycia związane z
wyprawami do kanadyjskiej Arktyki Doris zawsze utrwalała na płótnie. I tak
powstała jedna z najbardziej znanych i cenionych serii malarskich pod tytułem
„Fantazje góry lodowej”, która jest jedną z najbardziej cenionych serii jej prac.

Joanna Sokołowska-Gwizdka w domu Doris
McCarthy.

Życie na emeryturze nie musi się dłużyć. Jakby mało było tego wszystkiego, co
robiła Doris McCarthy w dziedzinie sztuki, ukończyła ona studia literackie na
UofT. W 1989 roku z wyróżnieniem zdobyła tytuł Bachelor of Arts in English.
Spełniło się też marzenie i została pisarką. W książkach przekazała to, co chciała,
aby po niej pozostało. Pokazała, że życie z pasją i radością, mimo trudności,
dążenie do wytyczonego celu, realizacja swoich marzeń i dawanie siebie innym,
mogą być sensem życia i nie muszą być pustymi słowami. Jej rady skierowane do
młodych artystów, którzy dopiero wstępują na drogę sztuki, zawierają duży
ładunek mądrości. – Aby zostać artystą – pisała Doris McCarthy – potrzebna jest
pewna doza talentu. Ale sam talent nie wystarcza. To, co jest najbardziej
potrzebne, to napęd, skupienie się na pracy, a potem ciężka praca. I ze średnim
talentem można stać się artystą. Trzeba jednak kochać swoją pracę oraz
zaakceptować trudności i walkę.
Jako autorka książek, opartych o własną biografię, początkowo oczarowała
czytelników szczerymi opowieściami młodej artystki wyrastającej w Toronto.
Kolejne książki stopniowo przynosiły coraz większy bagaż doświadczeń i
życiowych spostrzeżeń. Nie na próżno tytuł jej ostatniej książki brzmi – „Doris
McCarthy – mądrość 90 lat”.
A co było napędem twórczym dla Doris? Zapewne przyroda, kontakt z naturą.
Przez całe życie poszukiwała natchnienia w przyrodzie, a podróże stały się jej
pasją. W pierwszą podróż wyruszyła w lipcu 1937 roku. Wtedy zwiedziła
zachodnią część Kanady. Potem były dalsze wyprawy. Podczas pierwszego
„sabbatical” w latach 1950-51 przez 14 miesięcy przebywała w Europie, zwiedziła
Włochy, Hiszpanię, Francję, Anglię. Drugi okres przerwy przypadł jej w 1961

roku. Wyruszyła wtedy na samotną roczną turę po takich krajach jak Japonia,
Hong-Kong, Nowa Zelandia, Singapur, Tajlandia, Kambodża, Indie, Afganistan,
Iran, Irak, Turcja, Grecja, Egipt i Izrael. Zawsze w podróży Doris malowała,
głównie krajobraz. Ale także fotografowała. Jako nauczycielka historii sztuki,
utrwalała wiele wspaniałości tego świata dla swoich studentów. W latach 50. i 60.
było to bardzo ważne, gdyż studenci nie posiadali wówczas do dyspozycji tak
różnorodnych albumów, które są obecne dzisiaj. Mówiło się o niej, że poznawała i
utrwalała różne kierunki w sztuce (różne „-izmy”), które pojawiały się w tym
czasie na świecie. Zawsze chciała pokazywać uczniom to, co aktualnie działo się w
sztuce. Jako malarka krajobrazów, namalowała każdą prowincję i terytorium
Kanady. A najbardziej ukochana była dla niej daleka północ, widoki gór lodowych
w pełnym słońcu, najrozmaitsze odcienie i barwy śniegu, tajemnicze półcienie
bieli. Doris McCarthy zawsze twierdziła, że nie chce być modną malarką. Chciała
być dobrą malarką, dobrą na jej własnym polu, którym był krajobraz. Może
dlatego tak potrzebny był jej dom z malowniczym, inspirującym i niesamowitym
widokiem z góry na otwartą przestrzeń Jeziora Ontario. I dlatego tak o niego
walczyła, wbrew opiniom innych i finansowym realiom.

Jacek Gwizdka, Joanna SokołowskaGwizdka i Doris McCarthy

„Raj dla Głupca” od 67 lat jest jej domem, studiem i inspiracją oraz wspaniałym
miejscem pracy, wypoczynku i spotkań z ludźmi. Ta 2,5 akrowa posesja otoczona
dolinkami, położona wzdłuż łańcucha widowiskowych klifów Scarborough, łącząca
cechy naturalne i kulturalne, jest unikalnym miejscem dziedzictwa narodowego
Ontario.
Doris kupiła kawałek nieużytków nad jeziorem w 1939 roku za 1250 dolarów. Jej
matka uważała to za wielką ekstrawagancję. Młoda nauczycielka sztuki, ma
kupować „łąkę pastewną na klifach” za więcej niż wynosiła jej ówczesna roczna
pensja? Nie do pomyślenia. To jest jedynie „raj dla głupca”. I tak już pozostało.

Jednak historia tego miejsca, poczucie odległego czasu, który ukształtował teren i
jego piękno, wielokrotnie inspirowało malarkę i pisarkę. Jak głosi tabliczka przed
wejściem na teren „Raju dla Głupca”: „posesja ta mieści się na ekologicznie
wrażliwym i znaczącym geologicznie terenie klifów Sacarborough, które posiadają
osiadłości po lodowcach, sprzed ponad 70 tys. lat, pochodzące z końca epoki
pleistocenu. Być może już 8 tys. lat p.n.e. mieszkali tu Aborygeni”. Kolejna
informacja o tych terenach pochodzi dopiero z XIX w. Wiadomo, że w 1833 roku
osiedlił się tu i założył farmę szkocki emigrant James McCowan i że nazwał to
miejsce „Springbank” – „Brzeg źródeł”, ze względu źródła, które przebiegały od
starej linii brzegowej jeziora Irokezów, położonego na północy. Doris Mac Carthy
kupiła najbardziej wysuniętą na wschód część „Springbank”. Posesja McCowana
miała 35 akrów, a jej część – 2,5 akra.

Tablica opisująca historię Raju dla Głupca

Pierwszy budynek na terenie posesji Doris, został wzniesiony w 1940 roku. „Raj
dla Głupca” służył na początku jako tylko miejsce weekendowych wypadów. Ale od
1946 roku, kiedy Doris przeprowadziła się tam na stałe, stał jej domem i studiem
artystycznym. Z czasem zakątek ten się rozbudował i wypiękniał. Tylko
niedoścignione widoki na Jezioro Ontario, zmieniające się o każdej porze dnia i
roku, ciągle są te same.
W 1999 roku Doris McCarthy przekazała „Raj dla Głupca” wraz z 500 tys. dolarów
na jego utrzymanie Ontario Heritage Foundation. Artystka będzie tam mieszkać,
dopóki będzie żyć, ale posesją zarządza już Fundacja, a w przyszłości stanie się
ono miejscem spotkań dla artystów wszelkich dziedzin oraz miejscem działalności
związanych z dziedzictwem Ontario. Doris McCarthy ma jeszcze jedno studio nad
Georgan Bay. W 1959 roku wraz z innym artystą kupiła dwa cottage. Spędza tam
miesiące letnie.
Doris McCarthy zjednuje sobie ludzi ciepłem i zrozumieniem, które z niej

emanuje. Przyjaźń z artystką utrwaliła na taśmie filmowej Wandy Wacko,
mieszkająca wówczas w Jasper w Albercie, była studentka, z którą się spotkały po
latach w 1977 roku. Film dokumentalny z 1983 roku pod znamiennym tytułem
„Doris – serce malarki”, zjednał sobie szeroki krąg odbiorców. – Jako towarzysz
podróży – wspominała artystkę Wandy Wacko – Doris zawsze nadawała szybkie
tempo i zawsze z pasją patrzyła na przód, do kolejnej kartki. Jest niezwykle
szczodrą nauczycielką, zawsze chętnie dzieliła się wszystkim co miała, co umiała i
wiedziała: polityką, religią itd.

Obraz Doris McCarthy

Niezwykła kariera Doris McCarthy obejmuje więcej niż 70 lat kanadyjskiej historii
sztuki. Obrazy i sztuka liturgiczna jest podziwiana w wielu galeriach i muzeach.
Na każde otwarcie jej wystawy przychodzi zwykle od 700 do 900 osób. Doris była
też pierwszą kobietą prezydentem OSA (Ontario Society of Arts), prezydentem
Kanadyjskiego Związku Malarzy Akwarelą i członkiem Królewskiej Akademii
Sztuki (Royal Canadian Academy of Arts). Wykształciła wielu wybitnych artystów i
wciąż jest mentorem dla wielu uznanych twórców, a także dla młodego pokolenia.
Jest kluczową postacią na scenie artystycznej kraju od lat 20. Jej wkład w główne
kierunki rozwoju sztuki XX wieku jest niezaprzeczalny. Wychowała też kilka
pokoleń artystów.
Została wielokrotnie nagrodzona. W 1983 roku ogłoszono ją kanadyjską kobietą
roku, a w 1886 roku dostała Order of Canada za wkład w społeczność artystyczną
Kanady. Otrzymała też 5 honorowych doktoratów i honorowe członkostwo Ontario
College of Art and Design. W listopadzie 1999 została pierwszą honorową artystką
McMichael Canadian Collection of Art, a 11 marca 2004 UofT Scarborough
Campus otworzyło Galerię Doris McCarthy, która pokazuje ponad 300
współczesnych prac artystki (w tym kilka prac podarowanych galerii).
Patrząc na obrazy Doris McCarthy, nasuwa się skojarzenie, że Kanada jest bardzo

pięknym krajem, bogatym w swoją naturalność, ciągle do końca nie odkrytym, z
wieloma plenerami, zakątkami, terenami o różnych klimatach, z nie zniszczoną
przez człowieka przyrodą. Patrząc na obrazy artystki, chciałoby się podążać jej
śladem.
Doris McCarthy zmarła 26 listopada 2010 r. w wieku 100 lat w Toronto.
Książki:
Doris McCarthy: „A Fool in Paradise, an Artist Early Life” (Toronto 1990), „The
Good Wine” (Toronto 1991), „Ninety Years Wise” (Toronto 2004).
www.dorismccarthy.com
Artykuł opublikowany w „Gazecie” w Toronto, 5 grudnia 2015 r.

