Sztuki wizualne / Wielkopolska

OD REDAKCJI
Listopadowy dodatek poświęcony sztukom wizualnym Wielkopolski jest przeglądem wybranych wartościowych zjawisk w dziedzinie malarstwa, grafiki,
ilustracji czy designu.
Dokąd pójść na wystawę nie tylko w samym Poznaniu? Co jest interesującego w przestrzeni miast
Wielkopolski? Jakie dawne tradycje w sztukach wizualnych warto przypomnieć i jakie osoby tworzyły
przez lata twórcze środowiska plastyczne? Jakich artystów wyłaniają obecnie konkursy na terenie Wielkopolski? Poniższe teksty zachęcają do uważniejszego spojrzenia na sztuki wizualne naszego regionu.
Paweł Grobelny, uznany designer, opowiada
o tym, co jest ważne w projektowaniu przestrzeni
miejskiej, by była atrakcyjna i przyjazna ludziom. Sebastian Frąckiewicz zwraca nasz wzrok ku muralom
Poznania i innych miast Wielkopolski, a Wojciech
Hildebrandt poleca często mało znane galerie z regionu, do których warto się wybrać. Czytelnik dowie się też, jacy artyści plastycy otrzymali nagrody
w tegorocznym Salonie Wielkopolski w Czarnkowie.
W przeszłość miejscowego środowiska plastycznego zabierają nas Jarosław Mulczyński, przypominając 100-letnią tradycję Akademii Sztuk Pięknych,
dawniej – Poznańskiej Szkoły Zdobniczej, oraz Michał Traczyk we wspomnieniach o satyrycznym rysowniku Henryku Derwichu.
Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tych kilku
stron poczują się Państwo zachęceni do podróży
po artystycznej Wielkopolsce i naszym portalu:
www.kulturaupodstaw.pl.

Czy da się kochać design?

wybrano sześć projektów, wyprodukowano i zamontowano kilka egzemplarzy mebli miejskich do
testowania w ciągu roku przez mieszkańców dzielnicy, potem zebrano od nich informacje zwrotne. Zdemontowano te konstrukcje, które się nie sprawdziły. Zostały platformy mojego pomysłu i zespołu ze
Szwajcarii. Podstawowym zleceniodawcą byli więc
sami użytkownicy dzielnicy.

Z Pawłem Grobelnym rozmawia Barbara Kowalewska

Jestem zwolennikiem przestrzeni niedookreślonej,
bo funkcjonowanie miejsca może się zmieniać.
Projektowanie powinno być odpowiedzialne,
zrównoważone i odpowiadać na potrzeby
użytkowników danej przestrzeni.

Otrzymał pan mnóstwo nagród, doceniono pana jako designera. Co pana szczególnie cieszy?

to dziedzińce, ogrody, meble zewnętrzne. Każdy
z dziedzińców jest przeznaczony dla dzieci z innej
grupy wiekowej. Przed projektowaniem zleciliśmy
badania psychologom, czego dzieci w danym wieku
potrzebują, a z czego należy zrezygnować. W trakcie
realizacji również konsultowaliśmy się z ekspertami
zewnętrznymi. Można było pracować bez tego, ale
powstaje pytanie, jak ta przestrzeń spełniłaby potem swoją funkcję i czy dzieci znalazłyby w niej dla
siebie coś interesującego.
A wydawałoby się, że można projektować
w kącie, w samotności.
Właśnie tak się nie da. Za każdym razem trzeba
poszukiwać osób, które w danym projekcie mogą
nas wesprzeć. Projektant musi mieć szeroką wiedzę projektową i humanistyczną, ale na wszystkim
nie może się znać. Powinien natomiast być otwarty
na kontakty z innymi ludźmi, inaczej jego projekty
będą mniej udane.

Życzymy dobrej lektury!

Nie odpowiedzą wówczas dobrze
na ludzkie potrzeby?
BARBARA KOWALEWSKA: Słowo „design”
jest dzisiaj modne. Ale co ono właściwie
znaczy? Kiedy mamy jeszcze do czynienia
z produkcją przemysłową, a kiedy z dziełem artystycznym?
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PAWEŁ GROBELNY: Niektórzy uważają, że design i wzornictwo to synonim, ale dzisiaj design jest
jedną z bardziej zmieniających i poszerzających się
dziedzin zawodowych. W wielu krajach europejskich
to słowo ma szersze znaczenie: to projektowanie nie
tylko przedmiotów, obiektów, ale też usług, strategii,
przestrzeni. W zasadzie wszystko, co podlega zaprojektowaniu, jest designem. Nie musi to być drogie
i ekskluzywne, jak niektórzy myślą.
Mamy projektowanie przemysłowe, spekulatywne, konceptualne, artystyczne, społecznie zaangażowane. Mnie interesuje tworzenie na pograniczu
sztuki i designu oraz designu i architektury. Jestem
zwolennikiem zacierania granic. Pomiędzy dziedzinami dzieją się rzeczy najświeższe. A najciekawsze
projekty powstają we współpracy ze specjalistami
z innych dziedzin, niekoniecznie artystycznych
czy projektowych.
W takim razie na pograniczu jakich
dziedzin może pracować designer?

kulturaupodstaw.pl
facebook.com/kulturaupodstaw
instagram.com/kulturaupodstaw

Ostatnio projektowałem z architektem Maciejem Siudą przestrzenie wspólne dla dużego kompleksu przedszkolno-szkolnego w Warszawie. Były

To szczególnie istotne przy projektowaniu przestrzeni publicznej, gdzie ważny jest kontekst. Projektujemy dla konkretnego miejsca pod względem
czysto wizualnym, ale też dla konkretnych ludzi,
którzy tam mieszkają. Inaczej będziemy działać dla
dzielnicy biznesowej La Défense, a inaczej dla wewnętrznego dziedzińca na osiedlu mieszkaniowym
czy przestrzeni ogólnodostępnej. Brałem to pod
uwagę przy projektowaniu przestrzeni wspólnej na
Chwaliszewie: to propozycja „tarasu przydomowego”, ale w wersji publicznej, miejsce niedookreślone,
wielofunkcyjne. Można na tej platformie przysiąść,
położyć się, zorganizować piknik.
Które ze swoich projektów ceni pan
najbardziej?
Najlepszy projekt dla mnie to zawsze ten kolejny, który jest w trakcie realizacji albo w trakcie
projektowania. Rozpocząłem współpracę z deweloperem na ulicy Saperskiej w Poznaniu, w Słupcy przy aranżowaniu przestrzeni nad jeziorem,
a w Katowicach – działania akupunkturowe dla
miejskich parków. Przede mną dwa przedsięwzięcia nad polskim morzem i jedno w Paryżu. Natomiast z przeszłych realizacji największą satysfakcję
dała mi wyjątkowa współpraca z La Défense. Ten
projekt najlepiej się przyjął i dał mi dużo informacji
zwrotnych.
Zleceniodawca wiedział, że w dzielnicy jest
za mało przestrzeni wspólnej. Jako etap procesu
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Bardzo spodobały mi się słowa uzasadnienia
przy okazji wręczenia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania: „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
designu ze szczególnym uwzględnieniem humanistycznego myślenia o mieście jako miejscu otwartym i wspólnym, będącym architektonicznym oraz
społecznym kosmopolis, a nie klaustropolis”. Myślenie o mieście jako miejscu otwartym i wspólnym
jest mi bowiem bardzo bliskie.
Ten rok obfitował w nagrody, otrzymałem m.in.
nagrodę artystyczną Marszałka Województwa Wielkopolskiego i nagrodę jury „Polska Architektura XXL
2019”. Dla projektanta to ważna informacja zwrotna.
Dodatkowo projekt skweru na poznańskim Chwaliszewie został nominowany do kolejnej nagrody
jako jedna z najlepiej zaprojektowanych przestrzeni publicznych w Polsce w duchu zrównoważonego rozwoju.
Pana projekty są minimalistyczne i uważa
pan, że dobry efekt można osiągnąć, nie
komplikując. Czy jest to kierunek, w którym podążał pan od początku?
Tak. Minimalizm jest mi bliski pod względem
formalnym, wizualnym. To rozwiązania, które „nie
krzyczą” w przestrzeni publicznej, ale są też najczęściej proste w założeniu i w realizacji – mają być łatwiejsze w utrzymaniu i tańsze w produkcji, a jednocześnie wykonane ze szlachetniejszych i trwalszych
materiałów.
Dwa lata temu realizowałem wystawę „Nowe
scenariusze miast” o projektowaniu miast w procesie zrównoważonego rozwoju dla Poznań Design
Festiwal oraz drugą – „Miejskie prototypy” – przygotowaną dla Tygodnia Designu w Budapeszcie,

a w tym roku pokazaną także podczas Tygodnia
Designu w Zagrzebiu. Obie wystawy były zbiorem
najlepszych rozwiązań z całego świata dla przestrzeni publicznej. Były to projekty najczęściej proste, „niekrzykliwe”, a wykonane z najlepszych materiałów. Ale „minimalistyczne” nie znaczy wcale
łatwiejsze. Ekstrawagancki projekt często ukrywa
bowiem różne niedoskonałości. Przy rozwiązaniach
minimalistycznych większą uwagę skupia się na detalach: chociażby proporcjach i użytych materiałach.
Nawiążę do tytułu książki Marcina Wichy
„Jak przestałem kochać design” i zapytam
prowokacyjnie: czy pan kocha design?
Bardzo lubię tę książkę. Uważam, że powinien ją
przeczytać każdy projektant i student designu. Wicha potrafi wytrącać projektantów z utartych ścieżek
myślenia. Zwrócił uwagę na to, że designer często
zapomina o użytkowniku docelowym. Przeszedłem
chyba podobną drogę co Wicha: cały czas projektuję,
ale jestem też kuratorem wystaw i autorem tekstów
popularyzatorskich. Mam potrzebę prowokowania
szerszej dyskusji nad projektowaniem przestrzeni
miejskiej. Moja działalność wystawowa ma przybliżyć specjalistom, urzędnikom i szerokiej publiczności, na czym polega projektowanie przestrzeni publicznej i co jest w nim ważne.
A co jest ważne?
Na pewno nie tylko „ozdabianie”. Jeśli myślimy o projektowaniu zrównoważonym przestrzeni, to musimy myśleć o trzech aspektach: ekonomicznym (żeby obiekty przyciągały mieszkańców
i turystów, co się zwraca miastu finansowo), społecznym (tworzenie dla konkretnego użytkownika)
i ekologicznym (żeby obiekty były zaprojektowane
z materiałów przyjaznych człowiekowi i o długiej
żywotności). To jest projektowanie odpowiedzialne.
Cele są różne i wszystko zależy od charakteru danego miejsca. Czasami zleceniodawcy zależy
przede wszystkim na wypromowaniu miasta lub
miejsca poprzez stworzenie atrakcyjnego obiektu wizerunkowego, który staje się „landmarkiem”,
czyli znakiem szczególnym miasta, dzielnicy czy
parku. Koszt takiej inwestycji często zwraca się, bo
obiekt przyciąga turystów. Innym celem jest to, żeby
w mieście żyło się lepiej, żeby ludzie nie uciekali na
przedmieścia. Bardzo ważne, aby zamawiający wiedział, czemu ma służyć konkretna przestrzeń.
Jak pan w tym kontekście widzi mocne
i słabe strony tkanki miejskiej Poznania?
Poznań ma idealną bazę, bo jest miastem zwartym, co nie jest częste. Brakuje mi tu jednak rozwiązań niestandardowych. Bazujemy na katalogach mebli miejskich, a w wielu atrakcyjnych dla
mieszkańców miejscach powinny to być meble
przeznaczone dla danej przestrzeni. Zbyt często
projektowanie obszarów miejskich rozumie się jako
„rozrzucanie elementów”. Bierzemy rzut przestrzeni
i wypełniamy ją gotowymi produktami. Drugi błąd
to brak myślenia o projektowaniu relacji społecznych poprzez przestrzeń publiczną.
Może nie chcemy?
Nie, to raczej brak świadomości. Na studiach
w Paryżu uczyłem się od psychologa przestrzeni,
jak różne formy, kolorystyka, aranżacje wpływają
na określone zachowania i czego należy unikać, a co
wzmacniać w przestrzeni publicznej.

PAWEŁ GROBELNY – projektant, wykładowca ASP w Warszawie, ekspert w zakresie projektowania przestrzeni
publicznych. Kształcił się w Paryżu, Madrycie, Lyonie
i Poznaniu. Jego realizacje znajdują się w przestrzeniach
publicznych takich miast jak Bruksela, Paryż, Budapeszt,
Strasburg i Szanghaj. Laureat wielu nagród, w tym nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Nagrody
Artystycznej Miasta Poznania. Strona internetowa projektanta: www.pawelgrobelny.com.

Jaka przestrzeń jest przyjazna?
Jestem zwolennikiem przestrzeni niedookreślonej, elastycznej, ponieważ funkcjonowanie danego miejsca na przestrzeni lat może się zmieniać.
Zbyt często dookreśla się przestrzeń i potem trudno zmienić jej funkcję. Nie myśli się o tym zawczasu
i mamy potem dzielnice, które są zrewitalizowane
za ogromne pieniądze, ale nie działają dobrze. Czasami było to też bezrefleksyjne przenoszenie wzorów zachodnich, w nieświadomości, że dany projekt
funkcjonuje wyłącznie w konkretnej przestrzeni.
Jest pan też pedagogiem. To cenne, gdy
człowiek, który zdobył zawodową pozycję,
potrafi dzielić się wiedzą z młodym pokoleniem. Jak widzi pan siebie w tej roli?
Łączę działalność pedagogiczną z popularyzatorską, chociaż kiedyś nie myślałem o uczeniu, ale
okazało się, że dobrze się w tym odnajduję. Uczenie
innych stymuluje do ciągłego rozwoju. Staram się
patrzeć na każdego studenta indywidualnie. Myślę,
że zadaniem pedagoga jest nie tylko przekazywanie
wiedzy, ale też wydobywanie mocnych stron studentów, uzmysłowienie im, że nie muszą być dobrzy we
wszystkim. Projektowanie jest tak szeroką dziedziną, że można się odnaleźć w różnych jej obszarach.
A oprócz tego studenci chyba doceniają wiedzę wyniesioną przeze mnie z praktyki.
Zdjęcia: www.pawelgrobelny.com
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Jarosław Mulczyński

Poznańska Szkoła Zdobnicza
z Wielkopolską w tle
Dokładnie 1 listopada 2019 roku minęło sto lat od
oficjalnego otwarcia Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych
w Poznaniu. Dała ona podwaliny pod późniejszą Państwową
Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, przekształconą
w 1996 roku w Akademię Sztuk Pięknych, a od 2010 roku –
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Szkoła sztuk pięknych

Zdjęcie: Prof. Karol Mondral (po lewej)
i prof. Jan Jerzy Wroniecki (po prawej) z uczniami w Pracowni Technik Metalowych na Wydziale
Grafiki w Szkole Zdobniczej, ok. 1934 r.,
wł. prywatna

Do powołania tej pierwszej w Poznaniu uczelni artystycznej doszło dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ponieważ na jej założenie nie
zgadzały się wcześniej władze pruskie.
Pierwszym dyrektorem szkoły został Fryderyk
Pautsch. Początkowo funkcjonowały cztery wydziały,
na czele których stanęli członkowie Komitetu Organizacyjnego: Wiktor Gosieniecki objął Wydział
Malarstwa Dekoracyjnego; Marcin Rożek – Wydział
Rzeźby; Jan Jerzy Wroniecki – Wydział Grafiki i Bronisław Preibisz – Wydział Fotografii Artystycznej.
W Muzeum Regionalnym w Wolsztynie znajdują się wspomnienia siostry Marcina Rożka, związanego z Wielkopolską, których fragment warto
przytoczyć: „Marcin, zdrowo powróciwszy z wojny, zabrał się intensywnie do pracy. Przede wszystkim dążył do tego, aby w Poznaniu powstała szkoła
sztuk pięknych. Chodził za tym do urzędów, jeździł
do Warszawy, aż takie zezwolenie na otwarcie szkoły
uzyskał. Teraz szukał lokalu, robił rysunki na ławy,
stoły, stalugi [!], przybory do sal wykładowych, zamawiał wszystko u stolarzy”. W następnym roku
Rożek zrezygnował z pracy pedagogicznej, poświęcając się twórczości artystycznej. Na przełomie 1933
i 1934 roku przeniósł się na stałe do Wolsztyna – do
wzniesionego według własnego projektu domu
z dwiema pracowniami. Po wojnie otwarto w nim
muzeum jego imienia.
W kolejnych latach Szkoła Zdobnicza powiększała się i przybywało w niej uczniów oraz profesorów. W początkach II Rzeczypospolitej Poznań
przeżył duże migracje – wyjechała z niego ludność
niemiecka, a w jej miejsce przybyło kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Wśród nowych mieszkańców dominowała ludność z Wielkopolski, poszukująca pracy
w mieście. Również na poznańską uczelnię przybywali w kolejnych latach młodzi adepci sztuki urodzeni na ziemi wielkopolskiej. Ich lista jest długa. Byli
wśród nich m.in. Zenon Anderst i Edward Przymuszała urodzeni w Wolsztynie, Stefan Bech w Kościanie, Józef Berdyszak w Kiełczynie, Maria Dokowicz
w Nieczajnie, Bernard Grzeszczak w Rzgowie, Stefan
Kniat w Obornikach, Marian Schwartz w Obrzycku,
Maria Steculanka w Kaliszu, Marian Wasielewski
w Śmiglu i Feliks Worsztynowicz w Kunowie. Niektórzy – po zakończonej nauce w Poznaniu, niekiedy także po kontynuowaniu kształcenia w innych

JAROSŁAW MULCZYŃSKI – historyk sztuki, doktor nauk
humanistycznych, kustosz dyplomowany Muzeum Historii Miasta Poznania – Oddziału Muzeum Narodowego
w Poznaniu, interesuje się sztuką i życiem artystycznym
Poznania i Wielkopolski XIX i XX wieku.

szkołach i akademiach w kraju – powracali do miejsca urodzenia, względnie osiedlali się w innym rejonie Wielkopolski.
W grupie urodzonych w miastach i wsiach naszego regionu znajdują się również tacy uczniowie
i absolwenci, którzy współtworzyli artystyczne środowisko Poznania, m.in. Jan Bakalarczyk urodzony
w Kaliszu, Jan Maria Jakób w Rydzynie, Jan Kabaciński w Połajewie, Kazimierz Lisiecki w Obornikach,
Zdzisław Prusiewicz w Kościanie, Marian Szmańda
w Strzelnie czy Jan Żok w Siedlcu. Inni poznańscy
uczniowie o wielkopolskim rodowodzie z powodzeniem tworzyli w pozostałych ośrodkach artystycznych w Polsce, głównie w Warszawie, byli wśród
nich Tadeusz Kulisiewicz i Olgierd Szlekys urodzeni w Kaliszu, Henryk Musiałowicz w Gnieźnie, Józef Trenarowski w Kobylnicy czy Tadeusz Tuszewski w Obrze, a w Krakowie – Wacław Taranczewski
urodzony w Czarnkowie.

Wojciech Hildebrandt

Wielkopolskie galerie sztuki
Wystawy i prezentacje dzieł sztuki kojarzą się
z wielkomiejskimi instytucjami kulturalnymi.
Polska spogląda na wydarzenia artystyczne w naszym regionie
przez pryzmat Poznania. Ale jest to ogląd niepełny
i niesprawiedliwy. Na co dzień nie doceniamy wielkiej roli
galerii artystycznych w mniejszych ośrodkach.

Zbliżenie sztuki
z rzemiosłem

prostą kontynuacją dawnego modelu państwowej
promocji kultury i wiedzy o sztuce lokalnych władz.
W Wielkopolsce nawet w mniejszych miejscowościach są spore grupy mieszkańców o wyrafinowanych potrzebach kulturalnych. Nic dziwnego, że
działalność galeryjna odbywa się w wielu miejscach.
Na wystawy w miejskiej Galerii Sztuki w Mosinie,
w dawnej synagodze, przyjeżdżają ludzie również
z Poznania. Wysoki poziom artystyczny zapewniają
kontakty szefowej instytucji z wybitnymi artystami
z kręgu poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego.
Od kilku lat funkcjonuje też z powodzeniem Galeria
Miejska na rynku w Środzie Wielkopolskiej. O własny salon wystawowy wzbogaciło się właśnie Muzeum Śremskie. Muzeum Regionalne w Kościanie
prowadzi w ratuszu Galerię 25, a Muzeum w Jarocinie ma swoją Galerię Skarbczyk. W Lesznie istnieje galeria muzealna w dawnej synagodze, a także
Miejskiego Ośrodka Kultury – nazwana apetycznie
Piekarnią Sztuki. Własną Galerię Baszta prowadzi
Zbąszyńskie Centrum Kultury, a Miejska Biblioteka
w Nowym Tomyślu – Galerię na Piętrze. W Czarnkowskim Domu Kultury funkcjonuje Galeria Pięciu,
w Obornickim Ośrodku Kultury Galeria Plastyczna,
a w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury – Galeria Refektarz. Miejski Dom Kultury w Wągrowcu też prowadzi galerię, podobnie jak Ostrzeszowskie Centrum
Kultury. Z kolei swoją Galerię 5 ma Centrum Kultury
i Sztuki w Kaliszu.

W rękach prywatnych

Wielkopolską sztukę ludową przywołał w swojej
broszurze pt. „Jak uprzemysłowić zdobnictwo” (Poznań 1927) kolejny dyrektor szkoły – Karol Maszkowski, umieszczając w niej program uczelni. Jego
celem było podniesienie poziomu artystycznego
przedmiotów i sprzętów oraz wyparcie „obcej fabrycznej tandety”. Jedna z propozycji zakładała czerpanie wzorów z „elementów zdobniczych sztuki
ludowej Wielkopolski, Pomorza i Kaszubów”. Kolejna – zbliżenie sztuki z rzemiosłem oraz przemysłem. W tym celu organizowano praktyki w fabrykach i zakładach – takim miejscem w Wielkopolsce
była wytwórnia fajansu w Chodzieży. W 1936 roku
Szkoła Zdobnicza przejęła po warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pałac z parkiem nad jeziorem
w Skokach, gdzie od następnego roku odbywały się
wakacyjne plenery.
Wielkopolska była również celem peregrynacji
uczniów poznańskiej szkoły, którzy organizowali samodzielnie lub wspólnie z profesorami wycieczki
i wyprawy artystyczne do Rogalina, Rogalinka, Gołuchowa czy Puszczykowa. W tym ostatnim w latach 30. urządzano również kuligi.
Uroki Wielkopolski z jej zabytkami, przyrodą
i krajobrazem uwieczniali w swoich pracach uczniowie i uczennice, m.in. Stanisława Nowakówna, która
w 1932 roku narysowała „Las w Boszkowie” i „Fragment wnętrza kościoła w Przemęcie”, Franciszek
Burkiewicz wykonał w 1935 roku litografię „Dąb
rogaliński”, a Edmund Łubowski w 1937 roku w tej
samej technice „Motyw ze Skoków”.

Galerie – lokalne centra kultury wysokiej z trudem
utrzymujące się przy życiu – w zalewie sztuki łatwej,
lekkiej i przyjemnej pełnią ważne funkcje kulturalne. Zapewniają bezpośredni kontakt z dziełami i artystami. Często są ostatnimi miejscami, w których
dzieci i młodzież uczą się sztuki. Bo szkoła nie odgrywa już tej roli.
Słowo „galeria” zdewaluowało się w ostatnich
latach. I bardziej kojarzy się z handlem wielkopowierzchniowym niż ze świątynią sztuki. Takie
mamy czasy, że właściciele sklepów prezentują
dzieła sztuki w oknach wystawowych tylko po to,
by obejść zakaz otwierania lokali handlowych
w niedziele.

W rękach samorządów
Dawne wielkopolskie miasta wojewódzkie miały
swoje ambicje kulturalne. Ich władze hojnie łożyły
na sztukę. Przez ponad czterdzieści lat działają w regionie dawne placówki Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie, Pile, Koninie i Kaliszu. Przetrwały
przemiany ustrojowe i utratę statusu wojewódzkich
ośrodków kultury. Różne były ich losy. BWA w Lesznie przejściowo znalazło się w dawnym sklepie spożywczym, wyrzucone z lokalu przy rynku. Obecnie
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prezentuje wystawy w samym ratuszu. To dzisiaj
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych.
Świetnego nowoczesnego lokalu, specjalnie
wybudowanego na potrzeby wystawiennicze, doczekała się Piła. Miejsce to nosi dzisiaj nazwę Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.
W Koninie połączono dawne BWA z Wojewódzkim
Ośrodkiem Kultury, tworząc przestrzeń o dumnej nazwie Galeria Sztuki Współczesnej „Wieża Ciśnień” Centrum Kultury i Sztuki. Podobnie stało
się w Kaliszu, gdzie – z braku potrzeby zachowania
ciągłości i kontynuowania tradycji instytucji kulturalnej – przemianowano BWA na Galerię Sztuki im.
Jana Tarasina. Szeroką działalność wystawienniczą prowadzi też duża Galeria Sztuki Współczesnej
w Ostrowie Wielkopolskim.
Lokalne galerie państwowe przeszły – nie bez
trudności – z ramion mecenatu Ministerstwa Kultury i budżetu państwa w ręce samorządowe. Ma to
wielorakie skutki. Z jednej strony daje im stabilizację
i możliwości bezpiecznego funkcjonowania w przyszłości. Z drugiej – blokuje szansę rozwoju i sprostania wyzwaniom naszych czasów. Awangardowych
i przełomowych wystaw tam nie znajdziemy. Działalność tych instytucji jest wypadkową zainteresowań dyrektorów, działań rutynowych, będących

Zgoła inna jest sytuacja galerii prowadzonych przez
osoby prywatne. Muszą one walczyć o przetrwanie
na komercyjnym, trudnym, polskim rynku sztuki.
Nic więc dziwnego, że czasem odbywa się to kosztem jakości prezentowanych dzieł. Bywa, że miejsca te przypominają kolorowe sklepy z pamiątkami,
świadczące usługi artystyczne dla lokalnej społeczności. Zwykle prywatne galerie schlebiają gustom
klientów, a rzadziej je kształtują. Takie czasy. Należy
się cieszyć, że te miejsca wciąż istnieją i mają ambicję promowania sztuki wysokiej.
A oto subiektywna, daleka od kompletności
lista tych wyjątkowych miejsc w Wielkopolsce.
W maleńkim Wielichowie działa „Magiel” – Galeria Sztuki Współczesnej, a w Ostrorogu salon „Za
Chatą”. W Międzychodzie wystawy organizuje Galeria Elart, w Pleszewie ArtM, w Kępnie – Galeria
Sztuki Współczesnej AE. W więziennej wieży ciśnień
we Wronkach urządzono Galerię „Wieża”. Niedawno w Pile otwarto „Rezerwat Sztuki”. Kilka prywatnych salonów sztuki mieści się w Koninie: „Łaźnia”,
„Giotto” i Galeria na Glince. W Lesznie funkcjonuje
Galeria HAS, a w Ostrowie Wielkopolskim – Galeria
33. W Kaliszu jest jeszcze galeria Napora.
Tak wygląda kolorowa i różnorodna mozaika wielkopolskich galerii. Małych i dużych ważnych lokalnych ośrodków kultury. To katalog miejsc, w których możemy się wzruszać i zachwycać.
Zdjęcie: Mariusz Forecki
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Olga Urban

Czarnków jest EPI
15 listopada 2019 roku, w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
już po raz osiemnasty został otwarty Salon Wielkopolski.
Inauguracja nastąpiła w 2002 roku, a jego pomysłodawcą
był Wacław Kubski, uznany pilski artysta plastyk.

rozumieniem sztuki a takim, w którym coraz częściej wychodzi się poza ustalone reguły.
Promocja jako hasło przyświecające działalności Salonu może być różnie rozumiana. Od kilkunastu lat Salon promuje różnorodne sztuki plastyczne.
Co jednak równie ważne, dzięki otwartości Salonu
na artystów i publiczność z całego kraju, promowane jest miasto, powiat i region. Sądząc po ilości
prac zgłoszonych na tegoroczny Salon i obserwując
tłum osób zgromadzonych w sali wystawowej, trzeba przyznać, że te cele promocyjne są realizowane
z powodzeniem.
Integracja jest bardzo ambitnym założeniem
Salonu Wielkopolskiego. Zakłada zacieśnianie kontaktów między artystami reprezentującymi różne
dziedziny sztuk plastycznych. A przecież artyści,
również ci zjeżdżający „na Salon”, to indywidualiści.
Metaforycznie rzecz ujmując, można powiedzieć,
że każdy z nich przybywa do Czarnkowa z innego
świata, niepowtarzalnej przestrzeni własnych spostrzeżeń, odczuć, wzruszeń i natchnień. Prowadzone
pomimo tych różnic rozmowy, spotkania w muzealnych salach i żywiołowe dyskusje nad zwycięskimi pracami wskazują jednak na to, że organizatorom Salonu udało się stworzyć przestrzeń, w której
integracja środowiska artystycznego, jak i artystów
z odbiorcami sztuki, nie pozostaje tylko teoretycznym postulatem.

Nagrody 2019
Członkowie jury na tegoroczną wystawę pokonkursową zakwalifikowali 97 prac: obrazów, grafik, kolaży, rzeźb, instalacji i fotografii. 4 dzieła, wyjątkowe
i niezwykle zróżnicowane zarówno w formie, jak
i treści otrzymały następujące nagrody:

Pod tą nazwą kryje się konkurs dla artystów reprezentujących różne dziedziny sztuk plastycznych.
Warto podkreślić, że przymiotnik „wielkopolski”
obecny w nazwie sygnalizuje związek konkursu
z regionem, w którym jest organizowany. Jednak
zasięg oddziaływania Salonu z założenia wychodzi
daleko poza Wielkopolskę.

Artyści na salony
Do Czarnkowa nadchodzą prace artystów z całego kraju – w tym roku m.in. z Gdańska, Katowic,
Wrocławia i Lublina. Drzwi Salonu otwierają się dla
malarzy, grafików, rzeźbiarzy i fotografików. Jego
gośćmi są również miłośnicy sztuki zainteresowani rozstrzygnięciami jury oraz pokonkursową wystawą prac.
Patronat honorowy nad Salonem Wielkopolskim – podobnie jak w poprzednich latach – objęli:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak, Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Feliks Łaszcz i Burmistrz Miasta Czarnków Andrzej Tadla.
Salon otworzono już wcześniej – do 18 października 2019 roku można było nadsyłać prace. Następnego dnia w czarnkowskim muzeum zebrało się jury
w składzie: Marcin Berdyszak – prof. Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu, przewodniczący; Olga
Urban – kulturoznawca, przedstawiciel Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego w Poznaniu; Mariola Przymuszała – wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Artystów Plastyków; Andrzej Kołodziejczyk – artysta plastyk. Członkowie jury z uwagą obejrzeli i ocenili aż
155 prac nadesłanych w tym roku przez 66 autorów.
W regulaminie Salonu Wielkopolskiego czytamy, że jest on corocznym przeglądem dokonań artystów plastyków, mającym na celu integrację środowisk twórczych i prezentację dorobku artystów
z całego kraju. Jego organizatorami są Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie oraz Zarząd Krajowy
Związku Artystów Plastyków. W regulaminie nie
przeczytamy natomiast – ale rozmawiając z dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie
Janem Pertkiem, dowiemy się – że dewizą Salonu jest
zagadkowo brzmiące hasło „EPI”. To skrót od trzech
słów, które – zdaniem dyrektora Pertka – najlepiej
oddają ideę Salonu Wielkopolskiego. Są nimi: edukacja, promocja oraz integracja.

Edukacja, promocja,
integracja
Idea edukacji poprzez sztukę realizuje się w Salonie
dzięki temu, że jest on imprezą otwartą nie tylko dla
twórców, ale również dla odbiorców sztuki. Każdy,
kto chce się dowiedzieć, w jak różny sposób artyści postrzegają świat, jest w Salonie mile widziany.
Dyskusje o prezentowanych dziełach uczą salonowych gości balansowania pomiędzy tradycyjnym

• Grand Prix Marszałka Województwa
Wielkopolskiego dla Adama Czecha
z Gliwic za pracę pt. „Szopienice –
wieża ciśnień”;
• I Nagroda Starosty Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego dla Patryka Zysnarskiego
z Poznania za pracę pt. „Okora”;
• II Nagroda Burmistrza Czarnkowa dla
Jerzego Beceli z Pszczyny za prace pt.
„Łapacz snów” i „Z podróży do K.”;
• III Nagroda Dyrektora Miejskiego
Centrum Kultury dla Szymona Wojtaka
z Ostrowa Wielkopolskiego za pracę
z cyklu „Koty”;
• Nagroda Związku Artystów Plastyków
im. Grażyny Rębarz dla Przemysława
Tomczaka z Poznania za pracę „Szuwary I”.
Ponadto podczas wernisażu wystawy pokonkursowej goście zgromadzeni w Salonie głosowali
na pracę, która otrzymała Nagrodę Publiczności.
Otrzymał ją fotograficzny tryptyk pt. „Malowane
deszczem” autorstwa Haliny Woźniak z Szamotuł.
Dopełnieniem uroczystej atmosfery Salonu Wielkopolskiego 2019 był muzyczny występ Tomasza
Czarneckiego. Słowami przeboju Marka Grechuty
przekonywał on publiczność, że „ważne są tylko te
dni, na które czekamy”. Czekajmy zatem z niecierpliwością na kolejną edycję Salonu Wielkopolskiego.
Zdjęcie: Mariusz Forecki

Sebastian Frąckiewicz

Regionalna sztuka
zewnętrzna
Zwiedzając wielkopolskie miasta, warto przyjrzeć się
nie tylko zabytkom, ale również niektórym muralom.
Tym bardziej że wielkoformatowe malarstwo to sztuka ulotna.
Nigdy nie wiadomo, kiedy właściciel ściany postanowi
ją ocieplić albo powiesić na niej reklamową płachtę.

Historia muralizmu w Polsce to dzieje pewnej obsesji. W ciągu ostatniej dekady w kraju zapanowała „muraloza”. Wszystkie duże miasta na czele
z Poznaniem, Łodzią, Katowicami czy Gdańskiem
prześcigały się w malowaniu jak największej liczby wielkoformatowych prac, powtarzając błędy,
które popełnili organizatorzy światowych imprez
nazywanych umownie streetartowymi. Skupienie
się jedynie na estetyce, angażowanie tych samych
artystów czy ignorowanie zjawiska gentryfikacji,
zamieniającego przestrzeń dla lokalnych mieszkańców w turystyczną scenografię – to tylko kilka
podstawowych grzechów.
Gdy duże miasta wyleczyły się z mody na murale, podchwyciły ją mniejsze miejscowości, szczególnie w formie wszelkich upamiętnień. Rocznice
(szczególnie powstania wielkopolskiego), znane postaci czy wydarzenia historyczne – wszystko stawało
się dobrym tematem na mural. Widać to doskonale,
gdy podróżuje się po Wielkopolsce. Nie znaczy to
jednak, że w małych miejscowościach nie znajdziemy na murach dobrych i ciekawych realizacji. Oto
niektóre z nich.

„Kaseta”, Mariusz Waras (M-City),
Jarocin, ul. Waryńskiego, 2012
W Jarocinie przez kilka lat trwał festiwal streetartowy „Z kontrkultury w popkulturę”, którego kuratorem był Filip Fajfer. Początkowe założenia imprezy
polegały na tym, by za pomocą murali upamiętnić
rockową tradycję Jarocina. Praca M-City była jednym z pierwszych murali w wielkopolskim mieście, a do tego jedną z najlepszych realizacji w całej historii tej imprezy. Wykonana w „punkowym
stylu” złamana kaseta jest doskonałym symbolem
końca pewnej epoki. Epoki drapieżnego, niezależnego punku, nagrywanego przez publiczność jarocińskich festiwali podczas koncertów, na ówczesnych
cudach techniki, czyli magnetofonach marki Kasprzak. Z kolei sam Mariusz Waras to jeden z najbardziej poważanych muralistów na całym świecie.

i współczesny język. Mural „Adam i Ewa” jest doskonałym przykładem tej strategii. Mamy tu płaską perspektywę, zgaszone kolory i geometryzującą kompozycję. Wszystko to sprawia, że praca jest
dynamiczna, ale nie przytłacza i nie krzyczy w przestrzeni publicznej.

„Bez tytułu”, grupa MURall,
Śmigiel, ul. Sienkiewicza, 2017
Grupa MURall odpowiada za słynne malowidło na
poznańskiej Śródce, będące jedną z atrakcji turystycznych stolicy Wielkopolski. Efekciarska i kiczowata fantazja na temat historycznej dzielnicy
Poznania sympatycznie wygląda na Instagramie, ale
w rzeczywistości uderza kolorami, bajkowym banałem i czymś, co architekci nazywają infantylizacją
przestrzeni publicznej. Za to świetny mural wykonany przez te same osoby w maleńkim Śmiglu jest
prawie nieznany. Nie jest krzykliwy, wykorzystuje
za to autentyczne źródła wizualne. Twórcy przenieśli bowiem na ściany XVIII-wieczną panoramę miasta, imitując grafikę warsztatową z epoki, opartą na
delikatnej, czarnej kresce. Co więcej, praca obejmuje
szczytową ścianę i znajdujący się poniżej mur. Połączenie tych dwóch przestrzeni nie było łatwe, a dało
doskonały efekt.

SEBASTIAN FRĄCKIEWICZ – dziennikarz kulturalny
i krytyk, na co dzień pracuje jako copywriter. Obecnie
współpracuje głównie z „Polityką” i „Przekrojem”. Wydał
3 książki: „Wyjście z getta. Rozmowy o kulturze komiksowej w Polsce”, „Żeby było ładnie. Rozmowy o boomie
i kryzysie street artu w Polsce” oraz „Ten łokieć źle się zgina. Rozmowy o ilustracji”. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Cyfrowy antyk”, Michał Mąka,
Kalisz, ul. Majkowskiej, 2019
Podobną metodę do tej zastosowanej przez artystów w Śmiglu wykorzystał Michał Mąka w zrealizowanym w tym roku „Cyfrowym antyku”. Słynny pomnik Flory znajdujący się w kaliskim Parku
Miejskim stał się punktem wyjścia do przeniesienia
tej postaci na ściany. Jako że język rzeźby rządzi się
innymi prawami niż płaski fresk, Mąka postanowił
namalować boginię w komiksowym stylu, stosując gruby kontur. A żeby antyk stał się „cyfrowy”,
na twarzy Flory zobaczymy różnokolorowe pasy,
przypominające zakłócenia na ekranie monitora.
Cóż, dziś wszystko jest symulakrum i wszystko jest
tymczasowe. Murale w szczególności.

„Bez tytułu”, Nitzan Mintz,
Dede, Ostrów Wielkopolski,
ul. Raszkowska
(Forum Synagoga), 2018
Znajdujący się obok słynnej ostrowskiej synagogi
mural to jedyny przykład w Wielkopolsce zastosowania języka hebrajskiego w wielkoformatowym
malarstwie, choć tu raczej należałoby powiedzieć –
wielkoformatowej, typograficznej kompozycji. Praca izraelskich artystów korzysta bowiem z tradycji
poezji konkretnej, w której formie graficznej liter
nadaje się znaczenie. Tak jest i tutaj: na ścianie widzimy bowiem wiersz zapisany w dwóch językach:
polskim i hebrajskim, które istnieją wobec siebie
w lustrzanym odbiciu.
Zdjęcie: Mariusz Forecki

„Adam i Ewa”, Wojciech Kołach
(Otecki), Leszno, róg Nowego
Rynku i ul. Matejki, 2016
Wojciech Kołacz, działający pod pseudonimem
„Otecki”, jest liryczny i zakorzeniony zarówno w świecie naiwnej sztuki ludowej, jak i artystycznej tradycji głównego nurtu, począwszy od
sztuki średniowiecza oraz wczesnego renesansu. Bardzo zręcznie łączy wszystkie źródła swoich
inspiracji, przekładając je na własny, oryginalny
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Michał Traczyk

Henryk Derwich.
Rysunki z życia
Trudno w to uwierzyć, ale minęło już 36 lat, odkąd na łamach
„Expressu Poznańskiego” ukazał się ostatni rysunek
Henryka Derwicha. Do dziś rysownik, który postawił
sobie za cel „rozśmieszać poznaniaków, znanych –
no co tu dużo mówić – z niewielkiego poczucia humoru”,
nie doczekał się następcy.

MICHAŁ TRACZYK – kierownik Pracowni Komiksu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, członek Zarządu
Fundacji Instytut Kultury Popularnej, redaktor naczelny
„Zeszytów Komiksowych” i „Studiów z Kultury Popularnej”, autor książek „Od Tuwima do Świetlickiego. Mechanizmy funkcjonowania poezji w piosence” i „Komiks na
świecie i w Polsce”.

PRL-owska rzeczywistość była studnią bez dna,
z której Derwich czerpał pełnymi garściami. Sam
powtarzał, że tematy leżą na ulicy. Inspirowało go
wszystko, a szukając pomysłów, nie oszczędzał również siebie ani rodziny. Rysował wszędzie i na tym,
co miał pod ręką, a gdy brakowało mu podpatrzonych modeli, sam ćwiczył w domu i w redakcji grymasy przed lustrem.

Z humorem, niezłośliwie

Szybko w dorosłość

Studnia bez dna

Urodzony w 1921 roku Henryk Derwich musiał
szybko dorosnąć. Mając niespełna osiemnaście lat,
jako uczeń Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich w Koninie, znalazł się na froncie, został
ranny, by następnie trafić na roboty przymusowe
w III Rzeszy. Czas hitlerowskiej okupacji spędził
w okolicach Ingolstadt, gdzie po wojnie zaangażował się w pomoc przy akcji repatriacyjnej.
Zadebiutował rysunkami satyrycznymi w „The
Go Devil Weekly Pictorial” w Niemczech w 1946
roku. Te pierwsze próby odbiegają stylem od jego
późniejszych prac znanych z poznańskiej prasy
codziennej. Podobnie zresztą jak pierwsza powojenna historyjka obrazkowa „Tajemnice Poznania”
z „Expressu Poznańskiego”. Choć ta sensacyjna historia okupacyjna osnuta wokół wątku romansowego i osadzona w stolicy Wielkopolski (pełno w niej
autentycznych miejsc i faktów z lokalnej historii)
oscyluje w kierunku realizmu opowieści rysunkowej, uważnemu czytelnikowi nie umkną przebitki
charakterystycznej kreski Derwicha.

Praktykując i w „Głosie Wielkopolskim” („Na marginesie”), i przez ponad trzydzieści lat w „Expressie
Poznańskim” w rubryce „À propos”, Derwich wyspecjalizował się w rysunku humorystycznym, karykaturalnie przerysowującym rzeczywistość. Jego
codzienne komentarze czy felietony – jak niektórzy
je nazywali – pokazywały żartobliwie dostrzeżone
przez autora paradoksy, śmiesznostki, ludzkie zalety i wady. Żarty były celne i życzliwe, dzięki czemu
ludzie nie obrażali się na rysownika, dostrzegając
w utrwalonych przez Derwicha scenkach siebie i,
może nawet częściej, sąsiadów. Wiara w siłę tych rysunków sprawiała, że do redakcji „Expressu” dzwoniły telefony z prośbami o interwencje, a po publikacjach – w myśl przysłowia „Uderz w stół, a nożyce
się odezwą” – przychodziły listy z podziękowaniami
za zwrócenie uwagi na jakiś problem i informacje,
że obśmianymi usterkami już się zajęto. Spływały
najczęściej nie z miejsc, które stanowiły inspirację
dla danego felietonu.

Oprócz pracy na rzecz poznańskich dzienników
publikował też w innych czasopismach krajowych
i zagranicznych, współtworzył tygodnik satyryczny
„Kaktus”, zdarzało mu się ilustrować książki. Od 1957
roku, czyli od samego początku, współpracował
z Telewizją Poznań, nie tylko występując (choćby
w „Tele złego na jednego”, „Teleskopie”, „Niedzielnej
biesiadzie” czy „Co to jest?”), ale również tworząc
scenografie i dostarczając krótkie historyjki obrazkowe, służące jako przerywniki w programach. Do
tego występował na estradzie, jeżdżąc po Polsce,
NRD i ZSRR oraz pływając „Batorym”. Pomiędzy
występami znanych wokalistów z kilku kresek wyczarowywał na swojej tablicy rysunki, zaskakująco
je puentując.
Uwielbiał rysować dla dzieci, odwiedzał szkoły.
Angażował się w różne akcje społeczne. To on wymyślił logo akcji „Stop! Dziecko na drodze!”, przez
wiele lat obecne na naszych ulicach. Projektował
też znaczki, plakaty, zakładki do książek, plany lekcji, ilustrował książeczki dotyczące bezpieczeństwa.
Brał udział w programach kierowanych do dorosłych: antyalkoholowych i dotyczących spraw BHP.
Wszystko z humorem, bez złośliwości, z aforystycznym zacięciem.
Nic dziwnego, że był również duszą towarzystwa, a prowadząc bogate życie towarzyskie, obdarzał przyjaciół tym, co miał najlepsze – rysunkami
utrwalanymi czasem na zaskakujących materiałach,
jak deseczki czy plastikowe talerzyki. Nadal co jakiś
czas odnajdują się jego rysunki wydobywane z domowych archiwów. Nie tylko te satyryczne, bo redaktor „Expressu” publikował w prasie także „poważne”
rysunki, był grafikiem, absolwentem Poznańskiej
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (kierunek architektura wnętrz).
Sporo jego utworów znamy dzięki archiwizacyjnemu zacięciu jego żony Stefanii Danieli Cholewczyńskiej-Derwich i wysiłkom córki Małgorzaty
Derwich-Paweli, niestrudzonej strażniczki pamięci
o ojcu. To dzięki niej spuścizna rysownika znajduje
się dziś w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Henryk Derwich rysował bardzo szybko, dążąc jednocześnie do syntezy, zżymając się na „przegadane” prace, jednak zawsze ze świadomością, że
nie artyzm jest w tym przypadku najważniejszy, ale
czytelnicy, którzy następnego dnia znów sięgną
po ulubioną gazetę i zaczną jej lekturę od satyrycznego rysunku ukazującego w krzywym zwierciadle któryś z aspektów doskonale znanej poznańskiej codzienności.
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