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Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Biblioteka Polska w Montrealu.
Katarzyna Szrodt
Dzięki porozumieniu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata z
Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą –
POLONIKA, dochodzi do skutku długo planowany projekt stworzenia Słownika
Polskich Artystów Plastyków na Obczyźnie w XX wieku. Materiały zbierane przez
badaczy polskiej sztuki na emigracji w Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech, w
Kanadzie i Stanach Zjednoczonych zostaną podsumowane w postaci słownikowych
biogramów w publikacji książkowej i w wersji internetowej.
Poza nielicznymi wyjątkami, emigracja artysty plastyka powoduje brak wiedzy o
nim w kraju. Szczególnie skutki tej nieobecności mocno odczuła emigracja
plastyków tzw. fali wojennej, gdy w wyniku „nowego porządku politycznego”, jaki
zapanował po zakończeniu drugiej wojny światowej, wielu twórców nie powróciło
do ojczyzny, z konieczności wybierając los emigranta. Zamknięte granice PRL-u
nie przepuszczały wiadomości na temat dokonań artystów, ale również sami
artyści, nie godząc się na powojenną sowietyzację Polski, najczęściej nie dążyli do

kontaktów z polskim środowiskiem artystycznym. Tak więc obszerny rozdział
polskiej historii sztuki wojennej i powojennej powstawał przez 50 lat w różnych
krajach świata i dopiero początek lat 90. rozpoczął etap badań nad sztuką
emigracyjną.
„Sztuka w poczekalni”, jak polską plastykę powstałą poza granicami kraju, nazywa
profesor Jan Wiktor Sienkiewicz, ma szansę opuścić to marginalne miejsce i stać
się ważnym rozdziałem polskiej powojennej historii sztuki. Takie właśnie szanse
daje Słownik, gdyż materiał ten, do tej pory rozproszony w różnych publikacjach,
studiach, artykułach, stanie się bazą i odnośnikiem dla dalszych studiów nad
twórczością emigracyjną.

Wybitna artystka gobelinów, Tamara Jaworska (Toronto), fot. arch. rodzinne.
Cieszy mnie możliwość stworzenia części Słownika dotyczącej artystów polskich w
Kanadzie. Od ponad dziesięciu lat, sama doświadczając losu emigranta w
Kanadzie, badam twórczość polskich Kanadyjczyków. Artyści fali wojennej,
których los rzucił do Kanady, znaleźli się na wyjątkowo trudnym gruncie, gdyż

Kanada nigdy nie była kolebką sztuki. Artyści rodzimi, w Toronto i Montrealu,
dwóch liczących się w latach 50. i 60. centrach artystycznych, zapatrzeni byli w
abstrakcję nowojorską, gdy tymczasem większość polskich artystów-emigrantów
reprezentowała szkołę realizmu bądź postimpresjonizmu. Była to pierwsza
poważna przeszkoda utrudniająca wejście na rynek sztuki obok braku kontaktów
w świecie marszandów sztuki i w środowiskach kolekcjonerów. A jednak wszystkie
te przeciwności okazały się możliwe do pokonania i polscy artyści zaznaczyli swój
wkład w sztuce kanadyjskiej, co teraz warto podsumować w Słowniku Polskich
Artystów Plastyków XX wieku.
Część dotycząca Kanady znajdzie się obok badań przeprowadzonych w Wielkiej
Brytanii i we Włoszech pod kierownictwem profesora Jana W. Sienkiewicza oraz
materiału dotyczącego twórców we Francji i w Stanach Zjednoczonych. Prace nad
Słownikiem dopiero ruszają i zajmą prawdopodobnie dwa-trzy lata. Bogaty
materiał z pewnością zostanie przetłumaczony, aby mógł stać się częścią
powojennej historii sztuki europejskiej i północnoamerykańskiej.
_______
O „sztuce w poczekalni” i polskich artystach w Kanadzie:
http://www.cultureave.com/polska-sztuka-na-emigracji/
http://www.cultureave.com/tworczosc-polskich-artystow-plastykow-w-kanadzie/
http://www.cultureave.com/w-magicznym-swiecie-gobelinow/

