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Ma∏gorzata Dawidek-Gryglicka (1976). Absolwentka Akademii Sztuk Pi´knych
w Poznaniu. Dyplomy z zakresu krytyki i promocji sztuki „Energia j´zyka – kontekst
znaku konkretnego” i rysunki „Przestrzeƒ w ksià˝ce – ksià˝ka w przestrzeni” /ksià˝ka
artystyczna/ (2001); oraz malarstwa „Czwarty wymiar – czyli krótka rzecz
o przestrzeniach obrazu” (2002). W roku 2000 studia w Vysokiej Skole Vytvarnyh
Umeni w Bratys∏awie w S∏owacji. Obecnie asystent w pracowni malarstwa w Akademii
Sztuk Pi´knych w Poznaniu i doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu. Pisze prac´ o ewolucjach poezji konkretnej.
Autorka poezji konkretnej i ksià˝ek artystycznych (”krótka historia przypadku”, 1997;
„w górze jest niebo”, 1998; „s∏owo”, 1999; „wspólny pokój”, 1999; kompozycja na...,
2000; DE-kody, 2003; S∏ownik introwertyczny, S∏ownik ekstrawertyczny, 2004) oraz
tekstów o sztuce – publikuje w CZASIE KULTURY, RICIE BAUM, EXIT, ZESZYTACH
ARTYSTYCZNYCH, HA!ART. Swoje prace prezentowa∏a w Polsce, w S∏owacji i w Niemczech.
Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki (2002) i Pollock – Krasner Foundation
(2004-2005). Wspó∏twórca Galerii ENTER (2005).
To, co interesuje mnie w sztuce to relacje pomi´dzy Êwiatem realnym
(jego szczegó∏ami, kontaktami mi´dzy ludêmi, miejscami), a j´zykiem konstytuujàcym
wszystkie rozgrywajàce si´ w nim zdarzenia. Obraz Êwiata na skutek oczyszczenia,
nazwania i uporzàdkowania jego elementów przekszta∏ca si´ i w nowej ju˝ formie
ujawnia na stronicach moich ksià˝ek, lub w ksià˝kach osadzonych w przestrzeniach
galerii. Minimalizm towarzyszàcy pracom wynika z zainteresowania znakami, które
sk∏adajàc si´ na kody budujà s∏owa, teksty lub ikony. Postrzegam je jako mikrokomórki,
które fundujàc rzeczywistoÊç uÊwiadamiajà wag´ j´zyka jako symbolu naszej
nieskoƒczonoÊci. Oparcie si´ na elementarnych czàstkach j´zyka pozwala mi
na komunikacj´ z widzem - czytelnikiem, którego stawiam przed pewnymi faktami,
a nie na zewnàtrz sytuacji narracyjnej. Dlatego moje dzia∏ania z tekstem pojawiajà
si´ na pograniczu aktywnej sztuki s∏owa, poezji konkretnej i wizualnej.
Zale˝y mi, by moje ksià˝ki wyprowadzone z przypisanych im ram otworzy∏y si´ na
doznania czytelnika/widza, który fizycznie wkracza na ich fikcyjne obszary. By autonomia
znaków determinowa∏a uruchomienie wra˝liwoÊci i wyobraêni odbiorcy. Gra popycha
do pojawienia si´ dynamiki nowych doÊwiadczeƒ w miejsce zanikajàcego "ja".
Moja gra to doÊwiadczenia "ja" wobec doÊwiadczenia j´zyka wybiegajàcego ponad
myÊl. Artykulacja istnienia.
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