Polska
krajem

myśl

artystyczna

poza

II Światowe Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju, Pułtusk 2019 r.
Materiały z konferencji.

Wojciech Antoni Sobczyński podczas prelekcji w Pułtusku, fot. J. SokołowskaGwizdka
Wojciech Antoni Sobczyński (Londyn)
Wszystko należy do historii i każdy moment staje się jej składnikiem, w każdym
tyknięciu zegara, z każdym mrugnięciem oka. Oczywiście należy zachować odrobinę
skromności w stosunku do naszych własnych – indywidualnych mrugnięć.
Hazardziści grający w pokera, zwłaszcza anglojęzyczni przywykli mówić – who blinks
first.

Obecny brytyjski premier w swojej bieżącej rozgrywce politycznej ma nadzieję, że to
właśnie Bruksela „mrugnie pierwsza” w domniemanym pokerze dramatu polityki
europejskiej o iście szekspirowskich założeniach. „Być albo nie być… oto jest
pytanie”. Nie wiem wprawdzie, czy widzę tutaj egzystencjalnego Hamleta, czy
bardziej obłąkanego Makbeta, pragnącego uchwycić dla siebie ster władzy za
wszelką cenę.
W niedawnym wywiadzie udzielonym BBC, Cris Patten, ostatni brytyjski gubernator
Hong Kongu, członek Izby Lordów, do niedawna vice-kanclerz Uniwersytetu w
Oxfordzie, były konserwatywny minister z czasów administracji Margaret Thacher –
wypowiedział się następująco (parafrazuje z konieczności w tłumaczeniu):
my Brytyjczycy mamy zasadniczy problem w naszych stosunkach z sąsiadującymi
krajami – my wygraliśmy wojnę a oni nie.
W dalszej części wypowiedzi Lord Patten wyłuszczył podstawę powstania Unii
Europejskiej, którą jest dążenie do utrzymania pokoju. Trzy lata wcześniej, tuż przed
referendum prowokującym obecny kryzys usłyszałem wypowiedź znakomitego
reżysera i intelektualisty niemieckiego – Wernera Herzoga, który wypowiedział
podobne słowa:
Unia Europejska jest największym eksperymentem pokojowym w historii świata.
To prawda. Naszym kontynentem targały konflikty co kilkanaście lat z dużą
regularnością, co oczywiście znajdowało odbicie w twórczym świecie.
We wczesnych latach po ostatniej wojnie, kiedy formowała się Organizacja Narodów
Zjednoczonych przyozdobiono salę Rady Bezpieczeństwa słynnym obrazem Pablo
Picassa pod tytułem „Guernica”. Był to depozyt tymczasowy. Obraz symbolizujący
okropności wojny, wykonany był w duchu i tradycji wcześniejszego mistrza
hiszpańskiego malarstwa Francisco Goya, który wykonał cały cykl prac na ten temat,
mrożąc krew widza obrazami okrucieństwa człowieka do człowieka. Dopiero po
śmierci dyktatora Franco i przywróceniu demokracji obraz Pablo Picassa powrócił do
Hiszpanii. Na ścianie Rady Bezpieczeństwa Guernikę zastąpiła kopia w postaci
specjalnie zamówionej tkaniny. „Wszystko jest sztuką i wszystko jest polityczne” –

powiedział niedawno słynny Ai Weiwei, współczesny artysta chiński, ścierający się z
władzami o wolność twórczą i społeczną. Trudno temu zaprzeczyć wiedząc, że nie
tak dawno ta sama antywojenna tkanina została zasłonięta na czas konferencji
dotyczącej militarnej sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej.
Zaangażowanie artystów w kwestie polityczne, a nawet polityczny aktywizm nie
koniecznie objawia się w oczywisty sposób. Nie wszyscy stoją na barykadach
ulicznych. Są tacy, którzy wypracowują nową wizję, podważają kanony i obalają
konwencje.
Niedaleko siedziby ONZ w centrum Manhattanu zwiedzałem pewnego razu kolekcję
Metropolitan Museum. Nasycony wielkimi wrażeniami sztuki dawnej skierowałem
się na dach muzeum, gdzie czekała na mnie wielka niespodzianka. Tam odbywają się
od wielu lat wystawy pod gołym niebem, z reguły eksperymentalne i propagujące
sztukę współczesną, w kontraście do klasycznych zbiorów poniżej.
Bohaterem wystawy była sztuka polskiej artystki Magdaleny Abakanowicz,
wówczas jeszcze żyjącej. Roztaczający się przed moimi oczami obraz był zarówno
oczarowujący jak i wywołujący lęk – urzekający pięknem estetyki samego zjawiska i
jego położenia, a niepokojący ładunkiem emocjonalnym emanującym z rzeźby
artystki. Podobnie jak w innych ekspozycjach Abakanowicz pokazała orszak postaci,
tym razem odlanych w brązie, ustawionych w długą procesję. Czy byli to pielgrzymi
czy uciekinierzy, czy byli to żebracy czy też ofiary przemocy?
Abakanowicz ustawiła orszak pytań. My widzowie poszukiwaliśmy odpowiedzi.

Magdalena Abakanowicz, Bambinii, 1998–1999. brąz, wystawa na dachu
Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, USA, fot. Artur Starewicz
Scenerię wzmacniała panorama Nowego Jorku obramowująca pole naszego
widzenia. Podobnie jak orszak rzeźb na pierwszym planie tak i w oddali rozciągały
się szeregi niebotycznych budynków Manhattanu. Wielkie bryły w ponumerowanych
rzędach, megality czekające na rozkaz, BACZNOŚĆ! SPOCZNIJ! BACZNOŚĆ! NA
PRZÓD MARSZ!
Orszak rzeźb Abakanowicz nawiązywał bez wątpienia do tych przeżyć, które
obciążają ludzi Europy do dzisiaj, a artystka utrwaliła je dla dalszych generacji ku
przestrodze.
Jest wiele sytuacji w naszej rzeczywistości, zwłaszcza we współczesnym świecie, że
napotykamy na polskość dość często. Świat się zmniejszył – nasza planeta pozornie
się skurczyła. Nie było tak zawsze. Napotkanie polskiej mowy na ulicach Londynu
należało do rzadkości, wywołując natychmiastową reakcję, moment podniecenia
rytmu bicia serca, zaciekawienie i gotowość do rozmowy. Nie chciałbym mówić
ogólnikami, ale jako przedstawiciel świata kultury i sztuki, praktykujący artysta i
codzienny obserwator życia kulturalnego Wysp Brytyjskich – nie ukrywam, że minęło

już przeszło pół wieku, a ja nadal odczuwam te same emocje napotykając szczególnie
na świadectwa polskiej myśli artystycznej.
Przyznaje się od razu, że wyczuwam w sobie i widzę to u innych – swoisty kompleks
latarnika, który jak prawdziwy cement – utrwalił się w mojej świadomości, kiedy
czytałem przed laty wzruszającą lekturę szkolną Bolesława Prusa. Rozumiałem też
dokładnie motywy Juliana Tuwima, którego losy zagnały podczas ostatniej wojny do
dalekiej Argentyny i podobny kompleks spowodował o powrocie do kraju – chory z
tęsknoty, pozbawiony tlenu własnego języka, tak potrzebnego dla artysty parającego
się słowem. Podejrzewam, że o tym właśnie myślał pisząc do matki – „A może byśmy
tak najmilsza, wpadli na dzień do Tomaszowa”, do domu, który owego znamiennego
września musiał opuścić. Ten dom – jednak nie ten – bo już inni ludzie wstawili tam
swoje meble.
Jest to znakomity tekst, który rozumiem szczególnie, bo sam straciłem dom rodzinny,
w innych okolicznościach, ale z równie brzemiennymi skutkami.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie należę do wyjątku i podzielam swój los z
innymi przybyszami na Wyspy Brytyjskie, zarówno tych co przybyli w wyniku wojen
jak i tych co przybyli za chlebem w niedawno minionym okresie. Wśród nich
znajdowali się zawsze ludzie świata kultury w szerokim znaczeniu tego słowa. O
szczegółowe opisy odwołuję się do znakomitych opracowań profesora Jana
Sienkiewicza, którego książki takie jak „Artyści Andersa” czy „Artyści i Galerie
Polskiego Londynu” należą do najważniejszych źródeł rozległego tematu.
W czasach „żelaznej kurtyny” polski świat nad Tamizą musiał być zorganizowany.
Istniały galerie, były wystawy oparte o prężny i świadomy ruch polonijny.
Równolegle pojawiały się też kontakty inicjowane przez brytyjską stronę. Dobrym
przykładem był Richard Demarco zapraszający polskich artystów z kraju,
świadomie próbując budować pomosty pomiędzy odciętą częścią Europy a
Zachodem. Wystawy artystyczne Tadeusza Kantora, a szczególnie Teatru Cricot
należały do wielkich przeżyć Polonii Brytyjskiej. Sukcesy polskiej powojennej
kinematografii, teatru, plakatu stymulowały w dużym stopniu zaciekawienie
talentami Polaków na polu malarstwa, rzeźby i grafiki artystycznej. Granice
państwowe, a nawet bariery systemów nigdy w historii nie stanowiły

trwałych przeszkód dla wymiany myśli. Sztuka nie jest jakością statyczną i ulega
zmianom nawet w koncepcyjnym zalążku. Tym różni się od rzemiosła.

Mirosław Bałka, Jak to jest, Tate Modern, Londyn.
Wielkie instytucje kulturalne Wielkiej Brytanii, takie jak Tate Modern nie unikają
pokazywania polskich artystów, ale wychwytują najcenniejsze przykłady. Jednym z
nich był parę lat temu Mirosław Bałka tworzący przestrzenne koncepcje operujące
minimalnymi środkami wyrazu oraz instalacje opierające się dodatkowo o video.
Oddano mu do dyspozycji przestrzeń w tzw. maszynowni. Jest to ogromna hala, która
może pomieścić najbardziej monumentalne i ambitne plany twórcze. Bałka
podchwycił industrialny charakter maszynowni i zbudował ze stali coś w rodzaju
ogromnego kontenera zawierającego czarną czeluść. Tytuł pracy – „Like it is – Jak to
jest”. Zwiedzający wchodzili do wnętrza drogą pochyłej rampy. Dobrowolnie

zanurzali się w głębię czerni, tracąc coraz bardziej świadomość otoczenia.
Jestem… jeszcze… czy to już jest koniec (?) nasuwało się nam na myśl pytanie.
Przebrnęliśmy rampę selekcji – a może wchodzimy w strefę zagłady?
Bałka nie po raz pierwszy odwołuje się do egzystencjalnych dylematów wojennej
przeszłości wplecionej w „teraz”. Pytanie – „Jak to jest”? zabiera ze sobą zwiedzający
i wychodząc pogrążony jest w myślach.
W przyszłym roku Tate Modern pokaże wielką pośmiertną wystawę wcześniej już
wspominanej Magdaleny Abakanowicz, będącą jednym z ogniw cyklu wystaw
poświęconych kobietom. Przygotowuję się na ucztę pełną wizualnych przeżyć.
Kilka lat temu, choć stosunkowo niedawno odbyła się w Henry Moore Institute w
Leeds wystawa Katarzyny Kobro – wspaniałej rzeźbiarki polskiej powojennej
awangardy, której sztuka spotkała się z najwyższą aprobatą krytyków. Jej
popularność wzbogacił ostatni film Andrzeja Wajdy p.t. „Powidoki”, w którym
pokazany jest tragiczny fragment trudnego życia Kobro z Władysławem
Strzemińskim.
Londyn stał się bazą dla wielu przybyszów z kraju, a wśród nich także artystów.
Wielu pracuje w innych zawodach dla chleba, a sztuka z konieczności staje się
ubocznym zajęciem. Parę ciekawszych talentów skupiło się w Grupie Page 6 z takimi
nazwiskami jak Carolina Khouri, Paweł Kordaczka, Joanna Ciechanowska,
Agnieszka Handzel wraz ze mną. Ponad 40 nazwisk jest zgrupowanych w Związku
Polskich Artystów (APA).

Goshka Macuga, wystawa w Zachęcie, Warszawa 2011 r., fot. wikipedia.
Na szczególną uwagę zasługuje urodzona w Warszawie oraz artystycznie
wykształcona w Wielkiej Brytanii Goshka Macuga.
Właśnie teraz odbywa się jej solowa wystawa w galerii Kate McGarry. Jest to jej
trzecia wystawa w tej galerii, a udział w 13-tej Documenta w Kassel utwierdził jej
międzynarodową karierę.
Ten skrótowy przegląd polskiej myśli artystycznej zakończę wspominając o
wystawie, która otworzona będzie w zbliżającą się niedzielę w Polskim Ośrodku
Społeczno – Kulturalnym (15 września 2019 r., red.).
Wystawa jest w dużym stopniu wypożyczona z kolekcji muzeum Ben Uri i pod
wspólnym tytułem „No return” pokazuje prace takich artystów jak Jankiel Adler,

Janina Baranowska, Shmuel Dresner, Stanisław Frenkiel, Martha Hekimi,
Josef Herman, Raya Herzig, Josef Karpf, Alicia Melamed-Adams, Chana
Kowalska, Feliks Topolski, Zygmunt Turkiewicz, Romek Marber, Adam
Muszka, Enrico Glicenstein, Marek Żuławski.
A teraz w post scriptum wiadomość z ostatniej chwili – nowojorskie MoMA otwiera
specjalną instalację Goshki Macugi w nowym skrzydle tej znakomitej instytucji, a
artystce należą się szczególne gratulacje.

Wojciech Antoni Sobczyński w swojej pracowni w Londynie.
Wojciech Antoni Sobczyński ukończył wydział rzeźby na Akademii Krakowskiej po
kierunkiem Prof. Jacka Pugeta. Stypendium Barbary Robertson pozwoliło mu
kontynuować studia początkowo na City and Guild’s of London, a następnie na Slade

School of Art – University Collage London pod kierunkiem Prof. Reg Butlera. Od
1968 r. mieszka w Londynie. Jest rzeźbiarzem, który wkroczył na teren malarstwa i
łączy bez wahania obydwie domeny w indywidualny sposób. Brał udział w wystawach
zbiorowych i indywidualnych. Jego prace są częścią prywatnych kolekcji w Wielkiej
Brytanii, Francji, Włoszech, Japonii, Polsce i USA. W rezultacie niedawnej wystawy
p.t. „PromienioTwórczość” prace weszły do kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej
„Znaki Czasu”, w Toruniu. Jest założycielem grupy artystycznej Page 6. W 2015 r.
jego twórczość stała się tematem, pracy magisterskiej Ewy Sobczyk, pod kierunkiem
prof. zw. dr hab. Jana Wiktora Sienkiewicza na Katedrze Historii Sztuki i Kultury
Polskiej na Emigracji, na UMK w Toruniu. Wyżej wymieniona wystawa
„PromienioTwórczość” była pierwszą w cyklu zaplanowanych wystaw ukazujących
twórczość artystów polskich rozproszonych po świecie. Wystawa obejmowała także
dorobek malarski Caroliny Khouri. Inicjatorem i współ kuratorem cyklu wystaw jest
prof. Jan Sienkiewicz.
___________
Zobacz też:
http://www.cultureave.com/polska-sztuka-na-emigracji/

