Sztuka – język bez słów
Rozmowa z Barbarą Maryańską, malarką, kuratorką wystaw.

Barbara Maryańska
Joanna Sokołowska-Gwizdka: Studiowała Pani w Warszawie, Gdańsku i Paryżu,
ma Pani na swoim koncie niezliczoną ilość wystaw indywidualnych i zbiorowych na
całym świecie, pani obrazy znajdują się w stałych kolekcjach muzealnych, m.in.
Uniwersytetu Harvarda czy Muzeum Narodowego w Gdańsku, a także w prywatnych
zbiorach od Ameryki, przez Europę po Japonię. Czy są miejsca szczególnie pani
bliskie pod względem artystycznym?
Barbara Maryańska: Dużo podróżuję, bo taka jest natura mojej pracy, no i
oczywiście mam wielką ciekawość świata. Wszystkie moje wrażenia, odczucia i
obserwacje przetwarzam na motywy malarskie, nad którymi pracuję po powrocie w
moim studiu, przywożąc masę szkiców i zdjęć. Na ogół musi upłynąć trochę czasu,
aby takie przetworzenia mogły się narodzić. Wszystko musi niejako „przejść przeze
mnie” zanim podejmę się pracy nad nowym płótnem. Są takie miejsca, które mnie
inspirują do malarstwa oraz takie, w których moje obrazy są dobrze odbierane.

Spotkania z miłośnikami sztuki są dla mnie bardzo ważne. Lubię słuchać, co ludzie
mówią o moich obrazach, jak je odczuwają. Uwielbiam odwiedzać piękne miejsca na
świecie i spotykać ciekawych ludzi. Lubię Sedonę w Arizonie za jej niepowtarzalne
czerwone skały, Jaipur w Indiach za jego miedziany koloryt pięknej architektury,
kocham Sarasotę na Florydzie za jej szmaragdową Zatokę Meksykańską i cudowny
zapach kwiatów, Hudson Valley za piękne góry i rzekę, które są ze sobą
nierozerwalnie połączone. Kocham Kraków i jego atmosferę, zmuszającą wręcz do
bycia artystą, kocham też odwiedzać moją Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i
w Gdańsku i cieszyć się energią twórczą młodych ludzi. Jestem zauroczona pięknem
Strasburga, gdzie miałam w zeszłym roku wystawę indywidualną w Galerii Rady
Zjednoczonej Europy, i jego wspaniałą katedrą inspirującą do głębokich rozmyślań.
JSG: Czego poszukuje pani w sztuce i co chce pani przez nią wyrazić?
BM: Moim głównym przekazem jest potrzeba ochrony piękna. Piękna przyrody,
uczuć, piękna ludzi i miejsc. Spokój jest piękny. Ciągle go pragniemy. Moje
malarstwo dostarcza więc spokoju, którego ludzie poszukują. Moim przekazem jest
również medytacja. W medytacji można odnaleźć równowagę i zadowolenie. Unikam
niepokoju i dramatu, którego życie dostarcza nam w nadmiarze. Maluję swój świat,
który stwarzam w życiu i w sztuce.
JSG: Czym dla pani jest rola kuratorki wystaw?
BM: Ta praca daje mi nieodpartą radość i satysfakcję z promowania dobrej – według
mnie – i ciekawej sztuki, na którą chciałabym, żeby ludzie zwrócili uwagę. Lubię
odkrywać nowe talenty, lubię konfrontować sztukę artystów z różnych środowisk
twórczych i kultur. Wystawa to jest oddzielna, nowa kompozycja złożona z wielu
dzieł sztuki. Ciekawe są dla mnie zestawienia różnych mediów i stylów. Sztuka żyje
tylko wtedy, kiedy się ją ogląda. Jeśli np. jakiś zdolny malarz trzyma swoje obrazy za
szafą, to one nie żyją, nie istnieją, bo nikt ich nie widzi.
JSG: Jaka jest specyfika środowiska artystycznego w Nowym Jorku?
BM: Są to bardzo różne środowiska. Wielokulturowość rodzi wielowymiarowość i
wielorakość. Dlatego stwarzam możliwość spotkań różnych kultur z różnych krajów
m.in. w galerii New Century Artists Gallery w Nowm Jorku.

JSG: Dlaczego wraz z mężem, poetą Markiem Bieńkowskim zdecydowali się państwo
na emigrację?
BM: Jesteśmy emigracją stanu wojennego w Polsce. Wybraliśmy Nowy Jork i Nowy
Jork wybrał nas. Ja otrzymałam stypendium Fundacji Kościuszkowskiej zaraz po
przyjeździe i tak już zostało… Przez długie lata mieszkaliśmy w Nowym Jorku, ale
prawdziwą inspiracją dla moich obrazów stała się dopiero Hudson Valley. Tutaj też
znalazłam swoje miejsce w kontynuacji malarstwa Hudson River School of Art w
czysto osobistej i współczesnej formie, którą nazywam krajobrazem abstrakcyjnym.
JSG: Jakie w USA były początki pani pracy w zawodzie?
BM: Na początku współpracowałam z nieżyjącą już, znaną artystką Michelle Lester,
która miała studio na 17 St. przy Union Square. Związałam się też wtedy z grupą
Polish American Artists Society i wystawiałam z tą grupą w Nowym Jorku i na Long
Island. Współpracowałam także z kilkoma galeriami na East Village. W tym czasie
wychowywaliśmy syna, który dziś jest inżynierem programistą w Silicon Valley.
Wystawiałam i organizowałam wystawy w Tivoli, NY, Catskill, Hudson, Athens i
Albany, NY. W Beacon, NY zorganizowałam międzynarodową i ogólnoamerykańską
wystawę sztuki kobiet „The World of Artists” w Howland Cultural Center. Od kilku
lat coraz więcej energii poświęcam na organizowanie wystaw w Nowym Jorku.
Więcej informacji o artystce: www.bashamaryanska.com

