VISIONS
ze sztuką

–

spotkanie

nauki

Ten świetny pomysł narodził się z bliskiej intelektualnej duchowej i
artystycznej więzi pomiędzy dwiema kobietami mieszkającymi po
przeciwnych stronach kontynentu – jedna w Kalifornii, a druga w Ontario, w
Kanadzie. Nie znały się osobiście, dopóki ich projekt nie był gotowy na
pokazanie go światu.
Dorota Skowrońska-Krawczyk prowadzi badania biochemiczne na
Uniwersytecie Kalifornijskim San Diego, a Ewa Henry jest plastyczką
mieszkającą w Mississaudze w pobliżu Toronto. Ich pasje połączyły się i
powstał VISIONS (Wizje), innowacyjny projekt, który przekracza granice
pomiędzy nauką i sztuką. Skupia się na oku, do którego Dorota dociera
poprzez mikroskop, a Ewa – pędzel do akwareli. Efekt zapiera dech w
piersiach i jest wysoko oceniany nie tylko przez naukowców, ale też ludzi
zupełnie niezwiązanych z nauką.
Rozmawiam z Dorotą w San Diego i z Ewą w Mississaudze.

Ewa Henry (z lewej) i Dorota Skowrońska-Krawczyk (z prawej)

Małgorzata P. Bonikowska:
Wiem prawie wszystko o każdej z Was, ale chciałabym się dowiedzieć, jak się
spotkałyście oraz gdzie i jak zaczęła się Wasza współpraca?
Ewa Henry:
Poznałyśmy się w 2004 lub 2003 roku przez forum internetowe, długo przed
pojawieniem się portali społecznościowych takich jak Facebook. Było to forum
“Gazety Wyborczej” dla kobiet po trzydziestce – otwarte forum, które niedługo
później zamknięto. Zrzeszało wiele bardzo interesujących kobiet z całego świata, a
wszystkie były Polkami. Znamy się od tamtej pory. Przeniosłyśmy się do Facebooka,
kiedy zaczął się rozwijać. Mimo to nie spotkałyśmy się osobiście, dopóki nie
rozpoczął się ten projekt. Pierwszy jego pokaz odbył się w październiku 2017 roku w
San Diego na Uniwersytecie Kalifornijskim San Diego (UCSD), gdzie Dorota
prowadzi badania i ma swoje laboratorium.
M.P.B.: Dobrze, może niech teraz Dorota przedstawi nam swój punkt
widzenia. Jak wpadłyście na pomysł, aby razem stworzyć taki projekt, żeby
zrobić coś razem?
Dorota Skowrońska-Krawczyk:
Spotkałyśmy się, tak jak powiedziała Ewa, przez Internet i od początku wydawało mi
się oczywiste, że Ewa jest bardzo interesującą osobą i artystką. Raz na jakiś czas
mogłam zobaczyć jej obrazy i poczułam z nią więź. Nie jestem artystką, ale
uwielbiam piękne obrazy, zwłaszcza pod mikroskopem. Myślę, że to się zaczęło,
kiedy byłam na konferencji i pewna kobieta, pani Shiley, która jest głównym
darczyńcą naszego instytutu, mówiła o rozmowach o nauce z różnymi ludźmi, ogólnie
ze społeczeństwem, i o tym, w jaki sposób można by zaangażować w to sztukę. Kilka
miesięcy później rozmawiałam z Ewą i powiedziałam coś takiego: “Ewa, twoja sztuka
jest taka piękna! Chciałabym, żebyś coś dla mnie namalowała.” I chyba przy innej
okazji Ewa zobaczyła moje obrazy spod mikroskopu i powiedziała: “Ojej, tak
chciałabym to namalować”. Tak to się zaczęło. To było bardzo naturalne.
E.H.: Zobaczyłam jak wygląda nauka, którą zajmuje się Dorota, i powiedziałam, że

bardzo chciałabym to namalować. Tak więc obie czułyśmy naturalną wieź.
D.S.K.: Lubię myśleć, że mam oko do sztuki. Nie mam talentu, ale naprawdę
doceniam otaczające mnie piękne przedmioty.
M.P.B.: To bardzo ciekawe, że powiedziałaś o oku, bo wasz projekt jest
właśnie zbudowany dookoła oka. Dlaczego akurat jest to oko?
D.S.K.: Dla mnie zaczęło się to razem z moim doktoratem. Przeniosłam się z
Uniwersytetu Warszawskiego na Uniwersytet Genewski i tam zaczęłam pisać
doktorat, który skupiał się na rozwoju oka, zwłaszcza na konkretnym podtypie
komórki, który nadal jest moim głównym obiektem badań. Z czasem wykształciło się
we mnie uznanie dla piękna całego tego układu. Jest nie tylko świetnie
zorganizowany, ale również niezwykle efektywny. Zapewnia nam bardzo ważne
informacje. Jako ludzie skanujemy wszystko oczami. Wzrok jest jedną z
najważniejszych rzeczy, na których polegamy w życiu, często nawet nie zdając sobie
sprawy z tego, jaki jest ważny.
M.P.B.: A jak to było z tobą, Ewa? Dlaczego akurat oko?
E.H.: Jestem artystką wizualną, więc to jest właśnie ten organ, to medium, drzwi na
świat, okno, można powiedzieć. I jest to podstawowy sposób przyswajania świata
zewnętrznego dla naszego mózgu, pozwalający na podstawowe rozumienie świata.
Dla osoby tak wizualnej jak ja i pracującej w tym medium, której sztuka nie
istniałaby bez zmysłu wzroku – było to szczególnie fascynujące. Wiele lat temu ja
również pracowałam w laboratorium. Pracowałam przy mikroskopie w laboratorium
hematologicznym. Tak więc praca Doroty po prostu przemówiła do mnie, do mojej
fascynacji nauką, mikroskopią i tym, co ukryte przed oczami. Pokazuję na płótnie,
jako artystka to, co Dorota znajduje pod swoim mikroskopem, o istnieniu czego
ludzie nie mają pojęcia.

M.P.B.: Dorota, przecież ty mogłaś zwyczajnie zrobić zdjęcia, prawda?
Mogłaś sfotografować to, co widzisz pod mikroskopem. Ile, twoim zdaniem,
do projektu wnosi Ewa, w tym sensie, że nie jest to po prostu odwzorowanie
tego, co ty widzisz? Czemu zdecydowałaś się na taką drogę, zamiast na
przykład pokazywać piękne fotografie?
D.S.K.: To bardzo dobre pytanie. Pokazywałam nie raz te obrazy spod mikroskopu
moim przyjaciołom i współpracownikom. Są one bardzo skomplikowane. Ja i inni
naukowcy umiemy je zrozumieć. Jeśli jednak próbuję pokazać to moim znajomym lub
dzieciom, to nie jest już dla nich takie łatwe. W pewien sposób mnie to martwiło.
Traciłam dużo słów na tłumaczenie innym ludziom obrazu, który dla mnie był
stosunkowo prosty. Potem, kiedy dyskutowałam z Ewą, ona potrafiła odebrać
przesłanie. Kiedy tłumaczyłam, co jest na zdjęciu, a ona malowała, najważniejsza
informacja stawała się taka prosta. Jej obrazy sprawiają, że opowiedzenie historii jest
dużo łatwiejsze. Poza tym są one przepiękne, kolorowe, przyciągają wzrok. W
zasadzie każdy bez wyjątku przystaje i pyta, co jest na obrazie, prosi, aby mu
wytłumaczyć.
M.P.B.: Czy takie kolory istnieją w rzeczywistości w naszym oku, czy są

dodane przez Ewę?
D.S.K.: Są dwa kroki prowadzące do tego. Te kolory nie występują w naszym oku.
Nasza siatkówka jest przezroczysta lub może raczej biało-czarna, ponieważ jest tam
również napigmentowany nabłonek, który jest czarny. Jednak kiedy robię zdjęcia
mikroskopowe, dodaję do nich kolory. Inaczej nie byłabym w stanie zinterpretować
zdjęcia. Tak więc kiedy pokazuje je Ewie, mają już kolor, ale nie jest on tak wyraźny,
konkretny i przyciągający wzrok. “Tłumaczenie” przez nią zdjęć wydobywa ich
przekaz co do joty.
M.P.B.: Czyli ty, Ewo, dodajesz kolor?
E.H.: Dodaję kolory i mój charakterystyczny styl. Zazwyczaj kiedy zaczynam pracę
nad nowym zdjęciem, pokazuję ją Dorocie dużo później, bo zawsze boję się, że będzie
ingerowała. Tak naprawdę rzadko się to zdarza. Daje mi dużo wolności. Obraz musi
mieć sens na tyle, abyśmy nie okłamywały odbiorcy. To jest struktura, chyba że
pójdę w stronę abstrakcji, co pozwala mi zyskać prawo do twórczej wolności.
Mówimy ludziom, że to nie są ilustracje medyczne. Aby wykonywać ilustracje
medyczne, trzeba przez trzy lata studiować. Oczywiście, ja nie posiadam takiego
wykształcenia. Poza tym, nie to jest naszym celem. My opowiadamy pewną historię.

Ewa Henry
M.P.B.: Opowiadacie pewną historię, ale chciałabym, żebyście opowiedziały
nam historię jak to wszystko się rozwinęło. Wiem, że ten projekt rozrósł się
w fantastyczny sposób, że byłyście w wielu miejscach. Ludzie byli oczarowani
tym, co zobaczyli, więc opowiedzcie o tym.
D.S.K.: Po raz pierwszy pokazałyśmy nasz projekt na Glaucoma Meeting w Shiley
Eye Institute. Pokazałyśmy tam tylko pierwsze cztery obrazy. Widownia była

oczarowana. Byli to pacjenci naszego instytutu. Oni byli zachwyceni, a my byłyśmy
zachwycone ich reakcją. Potem postanowiłyśmy zrobić dużą prezentację. Miała ona
miejsce w styczniu. Bez reklamy udało nam się zebrać ponad sto osób. Całość była
zorganizowana tak, żebyśmy mogły najlepiej dotrzeć do publiczności. Najpierw
miałyśmy prezentację o samej nauce, ale już ona była połączona z artystycznym
punktem widzenia, obrazami, później oprowadzałyśmy po wystawie dyskutując
bezpośrednio z poszczególnymi ludźmi i grupami. Było to jedno z najlepszych
doświadczeń związanych z tym projektem i myślę, że powinnyśmy to powtórzyć,
Ewo.
M.P.B.: Gdzie odbyła się ta wystawa?
D.S.K.: W budynku, w którym jest moje laboratorium, czyli w Budynku Badań
Biomedycznych Fundacji Rodziny Leichtag (Leichtag Family Foundation Biomedical
Research Building) na kampusie Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego.
E.H.: To jest naprawdę śliczny budynek. W środku stoi ogromna rzeźba struktury
DNA, więc oprawa była po prostu piękna. Miałyśmy chyba 15 lub 16
wielkoformatowych obrazów akwarelowych oprawionych i na sztalugach
wystawionych na parterze tego budynku. Na środku stała osoba z mikroskopem.
Dorota przedstawiła temat podczas wykładu, a później obie mówiłyśmy o związku
między nauką i sztuką. Sala wykładowa była pełna. Na dużym ekranie wyświetlana
była prezentacja multimedialna łącząca prawdziwy obraz spod mikroskopu z moimi
obrazami. Było to nasze pierwsze wydarzenie tego typu, którego byłyśmy
gospodarzami. Na koniec Dorota zaprosiła gości do swojego laboratorium, co
zakończyło to niesamowite wydarzenie. Słyszałyśmy, że odbiór był bardzo
pozytywny.

Dorota Skowrońska-Krawczyk
M.P.B.: Co dalej?
D.S.K.: Planujemy kilka rzeczy. Niedawno miałyśmy dużą prezentację na zjeździe
okulistycznym w Honolulu. Jest to największe takie zgromadzenie, które skupia od
10 do 15 tysięcy naukowców zajmujących się okulistyką. Znowu spotkałyśmy się z
bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Tym razem było to wyjątkowo interesujące,
ponieważ byli to głównie naukowcy. Zrozumiałyśmy, co tak naprawdę robimy –
zajmujemy się komunikacją nauki. To jest naszą pasją, więc nie myślałyśmy o tym w
ten sposób, że to właśnie jest przedmiotem naszej działalności. Wszyscy byli
niezwykle zafascynowani naszą pracą i promowali nas, więc zostałyśmy już

zaproszone w kilka nowych miejsc. Następna duża wystawa ma miejsce, całkowicie
przez przypadek, znowu w San Diego. Fundacja zajmująca się walką ze ślepotą
organizuje konferencje specjalnie dla pacjentów i ich rodzin, aby zrozumieli biologię
chorób oczu. Będziemy miały własną przestrzeń, aby przedstawić nasz projekt,
porozmawiać o nim i spotkać pacjentów i ich rodziny. Dokładnie do takich ludzi
chcemy trafiać.
M.P.B.: A zatem przed wami więcej podróży, pokazów i dyskusji.
D.S.K.: To, że takie działanie jest potrzebne, jest jedną z najważniejszych rzeczy,
które uświadomiłyśmy sobie rozmawiając z ludźmi. Nie mamy nic przeciwko
podróżom i spotkaniom. Jedną z rzeczy, którą chciałybyśmy zrobić, a która różni się
od naszej dotychczasowej działalności, jest to, że chciałybyśmy napisać książkę, czy
może raczej wydać album z kolażami. Miałby ona wyjaśniać biologię siatkówki i kilku
chorób oczu. Byłaby łatwa do czytania i oczywiście wzbogacona o obrazy Ewy. To
jest nasz następny duży projekt, ponieważ wiele osób pytało nas o książkę z tymi
obrazami i prezentacjami. Na pewno będziemy również organizować drugie
doroczne spotkanie w San Diego, prawdopodobnie w styczniu przyszłego roku.

M.P.B.: Ewa, czy pracujesz nad nowymi obrazami?
E.H.: Nieustannie. Maluję ciągle. Twierdzimy z Dorotą, a właściwie powtarzamy po
kimś, że jeśli kochasz to, co robisz, nie przepracujesz w swoim życiu ani jednego
dnia. Jesteśmy więc bardzo zajętymi, niepracującymi osobami. Poza tym projektem
mamy również zwykłe prace, chociaż nie wiem, czy w moim przypadku można to
nazwać normalną pracą, jako że jestem freelancerką. To jest pasja i w moim
przypadku rządzi wszystkim, a Dorocie zabiera część czasu, który mogłaby poświęcić
badaniom.
D.S.K.: Powiedziałabym raczej, że czyni je bardziej wartościowymi. Nawet o tym nie
myślę jako o czymś, co zabiera mi czas, który mogłabym przeznaczyć na badania.

Właściwie dzięki projektowi myślę, że moja praca jest czymś, co robię dla ludzi. Moje
badania są związane z szukaniem nowych sposobów leczenia chorób oczu. Projekt
jest częścią mojej pracy, częścią moich badań.
E.H.: Jak w ogóle mogłam powiedzieć, że zabiera czas? Przepraszam. On dodaje,
ogromnie wzbogaca nasze życia. Nie mogłabym już bez niego żyć.
M.P.B.: Zauważyłyście, że świat nauki, naukowcy również na to reagują, tak?
Czyli sztuka i nauka powinny się łączyć.
D.S.K.: My tego nie wymyśliłyśmy. Powszechnie wiadomo, że powinniśmy
przedstawiać nasze badania nieprofesjonalistom. Bardzo często badania są opłacane
z budżetu federalnego. Rząd szuka projektów, które naprawdę pomagają ludzkości i
wiemy, że to nasz obowiązek. Nie ma jednak dobrych sposobów, aby mówić o nauce,
a kiedy mówimy o niej naszym językiem, jest to bardzo skomplikowane. Trzeba
znaleźć inne sposoby, dlatego są zajęcia z komunikacji nauki. Myślę, że włączenie w
to sztuki ma wiele zalet, bo zwraca uwagę ludzi. Lubimy być otoczeni pięknymi
rzeczami, więc zatrzymujemy się i mówimy: “O, to jest bardzo ładne, co to takiego,
opowiedz nam.” Wtedy ja mogę zacząć wyjaśniać to z naukowego punktu widzenia.
Naukowcy bardzo to doceniają. Mówią: „To jest takie nowe, kreatywne, nietypowe,
to jest znakomity pomysł”.

M.P.B.: Domyślam się, że z artystycznego punktu widzenia to również dla
ciebie nowa droga, prawda, Ewo?
E.H.: Piękno jest w oku patrzącego. Gdy ja plastyczka pracuję zwłaszcza z tym
narządem i mam możliwość zobaczenia reakcji, prowadzi mnie to na całkowicie nowy
metafizyczny poziom. Nasz projekt bardzo dobrze pasuje do konceptu STEM. Do
niedawna mówiło się o nauczaniu STEM, co jest akronimem od słów: Science,

Technology, Engineering i Math, czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka.
Teraz zauważono jak dużą rolę odgrywa sztuka (Art). Sztuka pozwala na
przekazywanie nauki i wszystkich innych konceptów studentom, ogólnie ludziom.
Tak więc dodajemy A (od słowa “art”) do edukacji STEM. Czujemy, że pasuje do tego
idealnie.
M.P.B.: Macie jeszcze jedną świetną cechę – obie jesteście kobietami.
Kobieta-naukowiec i kobieta- artystka tworzą to wszystko. Myślę, że jest to
również wspaniały sposób, żeby przyciągać kobiety do świata nauki.
D.S.K.: Tak, na pewno. Właściwie jest to jedną z moich innych pasji – pokazywanie
młodym kobietom – studentkom, że mogą zajmować się nauką z pasją, miłością, że
jest to świetny sposób na życie. Ten projekt artystyczny jest też sposobem, aby tego
dokonać.
E.H.: Z drugiej strony, wiesz jak wielką jestem zwolenniczką współpracy kobiet, a
Dorota w swoim świecie nauki również przywiązuje do tego uwagę. Chodzi o
współpracę kobiet, o to, żeby się wzajemnie wspierać, pracować razem i
komunikować się. Jak wiesz, jestem radykalną feministką, wierzę we wzmacnianie
pozycji kobiet za pomocą wszystkich możliwych środków. Nam pracuje się
znakomicie – sztuka i nauka działają razem. Mocno wierzę w dzielenie pasji. Mamy
cudowne rozmowy przez Skype. Jesteśmy tysiące kilometrów od siebie, a mimo to
jest między nami piękna przyjaźń i znakomita komunikacja – kobiety współpracujące
ze sobą.

***
Od naszej rozmowy na początku czerwca 2018 r., Ewa i Dorota zaprezentowały
projekt VISIONS na konferencji „Visions 2018” w San Diego zorganizowanej przez
Foundation Fighting Blindness. Jak opowiadają, wzbudził on duże zainteresowanie, a
kilka prac zostało zakupionych. I co ważne, nawiązały współpracę z fundacją i
planują wspólne wydanie książki. Są też pomysły na ubrania z nadrukiem
inspirowanym obrazami we współpracy z Two Blind Brothers. Na jesień Ewa i Dorota
szykują się do wystawy wszystkich obrazów w Faculty Club w UCSD. Gratulujemy!
Oby tak dalej!
Tłumaczenie wywiadu M.P.Bonikowskiej z jęz. angielskiego Zuzia Godzińska.
Ta historia i wywiad w języku angielskim były prezentowane w POLcaście w
odcinku 54.
http://www.mypolcast.com/2018/06/episode-54/

Wywiad w języku polskim był publikowany w „Gazecie” w Toronto:
www.gazetagazeta.com

