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Katalog dzie³

1. Sub specie aeternitatis, A, 2016

grafit, wêgiel, kredka na papierze czerpanym

88,5 × 61,5 cm

2. Sub specie aeternitatis, B, 2016

grafit, wêgiel, kredka na papierze czerpanym

88,5 × 61,5 cm

3. Sub specie aeternitatis, C, 2016

grafit, wêgiel, kredka na papierze czerpanym

88,5 × 61,5 cm

4. Sub specie aeternitatis, D, 2016

grafit, wêgiel, kredka na papierze czerpanym

88,5 × 61,5 cm

5. Sub specie aeternitatis, E, 2016

grafit, wêgiel, kredka na papierze czerpanym

88,5 × 61,5 cm

6. Sub specie aeternitatis, F, 2016/2017

grafit, wêgiel, kredka na papierze czerpanym

88,5 × 61,5 cm

7. Sub specie aeternitatis, G, 2016/2017

grafit, wêgiel, kredka na papierze czerpanym

88,5 × 61,5 cm

8. Remanent, A, 2016

grafit, wêgiel, kredka, akryl, tempera na kartonie

100 × 70 cm

9. Remanent, B, 2016

grafit, wêgiel, kredka, akryl, tempera na kartonie

100 × 70 cm

10. Remanent, C, 2016

grafit, wêgiel, kredka, akryl, tempera na kartonie

100 × 70 cm

11. Remanent, D, 2016

grafit, wêgiel, kredka, akryl, tempera na kartonie

100 × 70 cm



12. Remanent, E, 2016

grafit, wêgiel, kredka, akryl, tempera na kartonie

100 × 70 cm

13. Remanent, F, 2016/2017

grafit, wêgiel, kredka, akryl, tempera na kartonie

100 × 70 cm

14. Remanent, G, 2016

grafit, wêgiel, kredka, akryl, tempera na kartonie

100 × 70 cm

15. Remanent, H, 2016/2017

wêgiel, pastel na papierze

150 × 200 cm

16. Remanent, I, 2017/2018

wêgiel, pastel na papierze

150 × 200 cm

17. Para (dwa obiekty), 2018

buty, drewno, sklejka, drut, plastikowe worki

wymiary zmienne



Marek Chlanda w swej pracy – rysunku, rzeŸbie, malowaniu,

te¿ w spektaklach, a i w rozwa¿aniach wypowiadanych

i spisywanych – opisuje œwiat. Czyni to w sposób pe³ny,

jak ma³o kto dzisiaj. Ca³oœciowoœæ aspiracji i wielorakoœæ

œrodków, którymi w sposób swobodny i naturalny siê

pos³uguje, a tak¿e dialogowanie z wczeœniejszymi

dokonaniami twórczymi, stawia go w szeregu wa¿kich

nastêpstw w sztuce w Polsce. Owoce pracy Chlandy s¹ tego

samego gatunku, co Wyspiañskiego, Witkacego, Kantora

czy Grotowskiego. Sztuki wizualne Chlanda postrzega jako

spektakl, ca³a zaœ jego praca i ¿ycie iluminowane s¹ przez

g³êboki namys³ nad œwiatem i (w dalszej kolejnoœci)

nad sztuk¹. Jego praca twórcza jest pomoc¹ ¿yciow¹. Dla

niego i dla odbiorców. Efekty tej pracy s¹ wysublimowan¹ –

choæ prost¹ – sztuk¹. S¹ szko³¹. Otó¿ to, to szko³a dlañ

najpierw i wraz te¿ dla odbiorców. Wci¹¿ dokonuje on

remanentu dokonañ w sztuce w ogólnoœci oraz w swojej

w³asnej pracy. Nieustannie j¹ odœwie¿a. Owoce tych

codziennych zabiegów pozostaj¹. Pozostan¹ na zawsze.

Jako dzie³a.

Chlanda w œwie¿y sposób przypatruje siê sztuce ca³ej.

Jego praca to dla nas lekcja. Patrzy on na œwiat sub specie

aeternitatis, choæ pragnie by jego postêpowanie by³o proste,

doczesne (pamiêtamy wszak o jego poszukiwaniach



w obszarze sztuki religijnej), bezpoœrednie. Praca Chlandy

wyrasta z rozmyœlania. Podkreœla on wszak¿e pierwszorzêdne

znaczenie procesu manualnego w swej pracy. Jego dzie³a,

utwory, wytwory s¹ wynikiem wielkiej zrêcznoœci.

I niezwyk³ej zmyœlnoœci. Wytwarza on dzieñ po dniu i w swej

pracy, i w swym otoczeniu ¿yciowym w³asny porz¹dek.

Chlanda jest rysownikiem – autorem Miejsc rysunkowych,

Rysunków stygmatycznych, Kodeksu nadwiœlañskiego,

Rysunków medytacyjnych, Oczu naprzeciw œciany, Rysunków

spod pod³ogi i wielu innych dzie³ w tej technice.

Jest rzeŸbiarzem – autorem „krajobrazowych” cykli: Drogi,

Terminale, a tak¿e innych, jak: Nienazwane rzeŸby, Instress

Inscape, Konstrukcje analogiczne, ¯ycie zewnêtrzne. Jest

malarzem – Beatyfikacje 2006-2007, Tranzyt, Uzdrowisko.

Twórc¹ realizacji przestrzennych oraz dzia³añ. Techniki

i œrodki w pracy Chlandy krzy¿uj¹ siê i uzupe³niaj¹ w seriach

utworów, zazwyczaj tworzy on bowiem swe prace w cyklach.

Kiedy zajmowa³ siê sfer¹ religii, wyznacza³ swojej twórczoœci

obszar nazywany przezeñ „teografi¹”, wype³niany zaœ

praktyk¹ z u¿yciem rysunku, rzeŸby, malarstwa, przy

pos³ugiwaniu siê te¿ konstruowaniem obiektów, zapisem

filmowym – Miejsce dla Ignacego, Pamiêtniki Boga, Zaœwiaty,

Porz¹dek, Szeœæ dni, Beatyfikacje 2006-2007, ¯ycie

zewnêtrzne, Tranzyt, Uzdrowisko, Rysunki spod pod³ogi.

Chlanda wypowiada siê tak¿e za poœrednictwem

autokomentarza – ksi¹¿ka: Marek Chlanda, Jaromir Jedliñski,

Tadeusz S³awek, O sztuce nieœwieckiej (Wydawnictwo Schmidt

2014), zapiski, konwersacje, wyst¹pienia.

Przez wiele lat zwi¹zany by³ z Muzeum Sztuki w £odzi,

a tak¿e z Galeri¹ Foksal w Warszawie. Wspó³pracowa³
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z Galeri¹ Starmach w Krakowie. Od kilkunastu lat stale

wspó³dzia³a z Galeri¹ Muzalewska w Poznaniu. Wystawy jego

pracy mia³y miejsce w ca³ym œwiecie oraz w Polsce,

by przypomnieæ tylko mniej odleg³e: jesieni¹ 2009 roku

Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprezentowa³o wystawê

Beatyfikacje 2006-2007; w roku 2012 mia³a miejsce

w krakowskim MOCAK wystawa Tranzyt; w koñcu tego

samego roku w Galerii Foksal odby³a siê wystawa fragmentu

zespo³u utworów artysty Uzdrowisko; inna czêœæ tego cyklu

pokazywana by³a w Galerii Muzalewska w Poznaniu, jesieni¹

2015 roku ta poznañska galeria prezentowa³a dwa cykle

rysunków Chlandy: Oczy naprzeciw œciany, Obrazy spod

pod³ogi. W 2017 roku w Pracowni Lea 44 (w dawnym

szpitalu) w Krakowie mia³a miejsce wystawa kilku artystów

tam – jak Chlanda – pracuj¹cych, zatytu³owana Sanatorium.

Sztukê uto¿samia Marek Chlanda z przytomnym ¿yciem,

a prawdê mówi¹c ¿ycie przytomne uznaje on za sprawê

powa¿niejsz¹ ni¿ artyzm.

Mówi¹c skrótowo okreœlam Chlandê jednym s³owem:

rysownik. Rysowanie stanowi rdzeñ ca³ej jego pracy

ale pos³uguje siê on ponadto tym, co jest dlañ u¿yteczne:

czasem procesami rzeŸbiarskimi, a to malarskimi, a nawet

filmowymi, wreszcie widowiskowymi (happening,

performance, taniec, animacja, projekcja). Jego szkicowniki

to warsztat, zasobnik i skarbnica. Chlanda mówi: „…moim

punktem wyjœcia by³ (i nadal jest) rysunek. Nade wszystko

rysowanie, dos³ownie i metaforycznie miejsce zarysowane,

miejsce rysunkowe. Rysunek, który dostaj¹c cieñ i ciê¿ar,

staje siê rzeŸb¹. Który opisuj¹c kinetycznie przestrzeñ

pokoju, sali, staje siê choreografi¹. Który z potrzeby



rozrzedzenia staje siê malarstwem. Bez pokus to¿samoœci

warsztatowej. Bez podzia³u na scenê i kulisy, na akcjê

g³ówn¹ i dzia³ania poboczne.”

Rysunek Marka Chlandy jest spektaklem. Tak jest te¿

w przypadku wa¿nego jego cyklu „12 Kroków AA” z 2016

roku, pokazywanego ju¿ w galeriach miejskich w Poznaniu

(2017) i Wroc³awiu (2018 rok). Generalnie jego robota

ma znamiona dramaturgiczne. W ca³ej swej pracy opisuje on

ca³y œwiat. W wielkiej mierze uwidacznia siê to obecnie,

kiedy od roku pracuje w dawnej szkole w Nowej Hucie,

wype³niaj¹c ca³e jej piêtro wielorakimi realizacjami

(do wczeœniej stosowanych œrodków dosz³y projekcje

animacji na du¿ych formatów rysunki, b¹dŸ animacje

wyœwietlane na monitorach), zbiorczo okreœlanymi mianem

Szko³a w³aœnie (albo Szko³a Utopii). W ten sposób – „Szko³a”

– okreœla³ zreszt¹ ju¿ poprzedni¹ sw¹ pracowniê w dawnej

przychodni przyszpitalnej w Krakowie (Lea 44). Chlanda

od zawsze podkreœla³ m¹droœciowe znaczenie sztuki.

W syntetyczny sposób owo ca³oœciowe podejœcie

Marka Chlandy do usi³owañ opisania, zobrazowania naszego

œwiata uwidacznia siê w jego nowych cyklach rysunkowych

teraz – wiosn¹ 2018 roku – pokazywanych w Galerii

Muzalewska, Sub specie aeternitatis, Remanent, … .

P.S. Artysta jest laureatem Nagrody Fundacji Nowosielskich

przyznanej mu w 1997 roku. Mieszka w Krakowie, tam te¿,

i w Nowej Hucie, obecnie pracuje.

Jaromir Jedliñski zima 2018 roku
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