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Każda wystawa jest świętem – świętem
dzielenia się efektami pracy twórczej,
zaproszeniem do dialogu o sztuce, o
świecie, o nas. Grupowa wystawa jest
dodatkowo radością konfrontacji wielu
wizji artystycznych, odmiennych
osobowości i różnorodnych form ekspresji.

Poproszona zostałam przez zarząd grupy pierwszej PKTWP (Polsko-Kanadyjskie
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy) w Montrealu, do zorganizowania wystawy
polskich artystów plastyków mieszkających w Kanadzie, by tym wydarzeniem
zainaugurować działalność Centrum Kultury Polskiej. Wyzwanie tyleż porywające co
przygniatające, ze względu na niski budżet, konieczność liczenia wyłącznie na
bezinteresowną gotowość artystów w przygotowaniach, niezadowolenie tych
artystów, którzy nie zostaną zaproszeni.
Wystawa, której nadałam tytuł „Świat Patrzy na Polską Sztukę – Polish Art In The

Eyes of the Word” jest przede wszystkim prezentacją prac artystów grupy PAAC
(Polish Artists Association In Canada), którzy rok temu stworzyli grupę artystyczną
w celu organizowania wystaw. PAAC, liczący obecnie 12 twórców, zaprosił cztery
artystki młodego pokolenia, które ukończyły studia w Montrealu i czterech artystów
z Ottawy. Przeważają twórcy emigracji fali solidarnościowej, którzy przybyli do
Kanady w latach 80. z niemałym już dorobkiem artystycznym, dyplomami szkół
artystycznych z Polski, Europy, Ameryki Północnej. Twórcy z polskim rodowodem
zbyt rzadko mieli szansę prezentowania tutejszym środowiskom prac w dużym
gronie rodaków. Obecna wystawa stworzyła taką możliwość.
Prace prezentują wysoki poziom artystyczny przy różnorodności tematów, stylów i
technik. Dominuje malarstwo figuratywne, inspirujące się człowiekiem, pejzażem,
architekturą miasta. Ciekawy jest powrót kilku artystów do portretu i do
surrealizmu. Abstrakcja u wielu artystów jest niewyczerpanym źródłem poszukiwań
kolorystycznych i formalnych. Olej, akwarela, pastele, rysunek węglem, mix media,
szkło łączone z blachą i tkaniną – to różnorodne techniki prezentowane na wystawie.
Artysta patrzy na świat i interpretuje go siłą swego talentu i wrażliwości, czując
więcej, głębiej, intensywniej, a efektem jest dzieło sztuki. „Świat Patrzy na Polską
Sztukę” – to tytuł życzeniowy, prowokacyjny, odważny, zachęcający do pokazywania
sztuki polskiej światu. Bardzo chciałabym, aby jak najwięcej osób obejrzało wystawę
i zakupiło prace, aby obrazy, rysunki, szkice, jak barwne ptaki ozdobiły mieszkania,
przyciągając wzrok, poruszając wyobraźnię, dając radość obcowania ze sztuką.
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