Wystawa
„Duo:
Kastelik
Rajewska” w Montrealu

–

Agnieszka Rajewska, Autoportret na kanapie.
Katarzyna Szrodt
Święto polskiej sztuki w Montrealu, święto dwóch artystek z Krakowa: matki –
Teresy Kastelik i córki – Agnieszki Rajewskiej, które mają pierwszą wspólną
wystawę. W postindustrialnym kompleksie, fabryce przemienionej w studia dla
artystów, w przestronnej, jasnej przestrzeni wystawienniczej, dwie artystki pokazały
swój dorobek. Teresa Kastelik robi collage oraz konstrukcje przestrzenne z tkanin.
Oryginalne prace Kastelik, które można by nazwać „kastelikami”, tworzone są z
różnorodnych aplikacji tkanin, koronek, haftów, koralików, zszywanych,

wyszywanych, łączonych misternie nićmi, bez użycia kleju. Bogactwo ich i
fantazyjność przywodzą na myśl tkaniny orientalne – to marzenia i fantazje z baśni
tysiąca i jednej nocy zmaterializowane w tkaninie.
Teresa Kastelik, krakowianka, studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim filologię
orientalną, ze specjalnością cywilizacja perska. Fascynację tą odległą kulturą
pogłębiło poznanie zasobów muzeum na Wawelu, w których urzekły ją namioty
perskie, chorągwie, stroje orientalne. W efekcie, zamiast teoretycznie zajmować się
orientalistyką, Kastelik zaczęła zgłębiać sztukę orientu poprzez tworzenie form
pokrewnych, inspirowanych sztuką perską. Swoimi tkaninami – collagami i
specyficznymi „wieżami” z tkaniny, wzbudza ciekawość i zachwyt nad fantazją i
bogactwem perskich wpływów. Oprócz tkanin i form przestrzennych Kastelik robi
biżuterię – naszyjniki, bransolety, paski – równie kunsztowne jak jej duże formy.

Teresa Kastelik na tle swoich prac.

Od lewej, Katarzyna Szrodt, Teresa Kastelik i Agnieszka Rajewska.
Agnieszka Rajewska poszła w ślady rodziców – matki, Teresy Kastelik i ojca –
Aleksandra Rajewskiego, krakowskiego malarza pejzażysty. Studiowała malarstwo
we Francji, a po emigrowaniu do Kanady w 1986 roku, podjęła studia artystyczne na
Concordia University. Po ukończeniu studiów, w latach 1990-1995, prowadziła
galerię-studio Portrets International, w której udzielała lekcji malarstwa i rysunku.
Specjalnością Agnieszki Rajewskiej jest portret. Artystka lubi tę formę malarskiej i
psychologicznej analizy modela. Obrazy prezentowane na wystawie „Duo KastelikRajewska” pokazują kilka osobowości malarskich Rajewskiej. W pejzażu artystka
bliska jest postimpresjonistycznej tradycji, obraz „Labirynt” jest surrealistyczną
opowieścią, „Autoportret na kanapie” odwołuje się do pop artu zaś trzy prace są
interpretacją starych mistrzów. Ten żywioł malarski wynika zarówno z fascynacji
odmiennymi mediami i różnorodnymi możliwościami, jakie one dają, ale także jest

wynikiem etapów życia artystki, z których każdy niósł nowe doświadczenie
kulturowe, estetyczne, emocjonalne.
Agnieszka Rajewska lubi uprawiać malarstwo olejne, sięga po pastele malując
portrety, pejzaż kojarzy z akwarelą, wiele też obrazów namalowała akrylem.
Fascynacja dawnymi mistrzami: Diego Velazquezem, braćmi Gierymskimi, Jackiem
Malczewskim, jest stałym, powracającym motywem tej twórczości, co widoczne jest
na wystawie.
Twórczość obu artystek sytuuje się na przecięciu ich talentów i pasji z
zapotrzebowaniem odbiorców i miłośników sztuki, dzięki czemu obie utrzymują się
ze sztuki, co w kanadyjskiej konfiguracji jest rzadkością i można nazwać sukcesem.

Prace Agnieszki Rajewskiej inspirowane dawnymi mistrzami.

