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Katalog prac

1. „Pejza˝ – Deszcz” – uk∏ad przedmiotowo-przestrzenny

z „¸ódkami z trzciny”, 2003

blacha aluminiowa 0,5 mm, p∏yty chodnikowe 30x30 cm,

ca∏oÊç uk∏adu – wymiary zmienne

2. „Pejza˝ – Deszcz” – uk∏ad przedmiotowo-przestrzenny

z „Przyrzàdami do przenoszenia g∏osu”, 2003

blacha aluminiowa 0,5 mm, czarne parasole, drewniana laska,

b∏´kitny papier laminowany, ró˝owy balonik, szklanka z wodà,

ca∏oÊç uk∏adu – wymiary zmienne

3. „Martwa natura” – uk∏ad przedmiotowy z osobistymi

obiektami H.M. oraz „Przyrzàdami do przenoszenia g∏osu”

ustawiony na blacie kredensu, 2003

osobiste przedmioty H.M., blacha aluminiowa 0,5 mm,

ca∏oÊç uk∏adu – wymiary zmienne

4. „Ma∏y pejza˝”, z serii „Âredniowiecze”, 1982

akryl, dwa kamyki, szklanka na p∏ycie pilÊniowej, 60x60 cm

5. „Deszcz”, 1993-94

rura aluminiowa o Êrednicy 4 cm, stalowy pr´t zbrojeniowy, kamieƒ,

rozciàg∏oÊç elementu pionowego umieszczonego na Êcianie 17 cm 

nad pod∏ogà – 284,6 cm

6. „Budka dla ptaków – Ptak”, 1994

blacha aluminiowa, p∏yta pilÊniowa, drewniana budka ptasia, 

100,3 x 155,4 x 23 cm

7. „Rysunek taoistyczny (I)”, 1998

blacha aluminiowa, papier, tusz, taÊma klejàca, 29 x 41 cm

8. „Rysunek taoistyczny (II)”, 1998

papier, o∏ówek, taÊma klejàca, 29 x 41 cm

9. „Rysunek taoistyczny (III) – Ptak”, 1998

blacha aluminiowa, tusz, taÊma klejàca, 29 x 41 cm



Oto pokaz najnowszych, nowych oraz dawniejszych realizacji

wyjàtkowego artysty, artysty, którego chcia∏abym przyrównaç

do ogrodnika – Koji Kamoji. Prezentacja „Pejza˝ – Deszcz”,

przygotowana do wn´trz mojej galerii w roku 2003 inaugurowana

jest w samym poczàtku nowego roku – jest to uwaga poboczna,

bowiem twórczoÊç Koji Kamoji zdaje sí  byç bezczasowa; unaocznia

ona raczej trwanie – czasem te˝ przemijanie, wtedy jednak

odczuwamy trwanie pami´ci tego, co odesz∏o, co jest nieobecne.

Koji Kamoji czyni swoje dzie∏a z ulotnoÊci, efemerycznoÊci,

lekkoÊci, z domys∏u czasem, z deszczu, wiatru, Êwiat∏a, z przyrody.

Stara si´ pochwyciç g∏os rzeczy – „Przyrzàdy do przenoszenia

g∏osu rzeczy”; materializuje wspomnienie z dzieciƒstwa – „¸ódki

z trzciny” wykonywane niegdyÊ nad rzekà w Japonii, teraz

powtarzane w materiale blachy aluminiowej; przywo∏uje moje

wspomnienia ustawiajàc owe „Przyrzàdy...” na znaleziskach

mojego ˝ycia w przesz∏oÊci – „Martwa natura H.M.”, budujàc

labirynt albo ogród mojej w∏asnej pami´ci. Generalnie, ta ulotna

sztuka jest zarazem niezwykle wyrazista, choç niejednoznaczna,

jak haiku, które s∏owem kreÊli nienazywalne. Sztuk´ Koji Kamoji

cechuje przy tym medytacyjnoÊç i prostota.

Obecnie artysta ten zastanawia si´ nad bytem cienia; zastanawia

si´ nad innym ulotnym, niepochwytnym stanem, który stanowiç

ma jego odpowiedê na niebieski pasek jego przyjaciela Edwarda

Krasiƒskiego, na tarasie pracowni którego – pracowni i mieszkania,

jakie Edward Krasiƒski tak d∏ugo dzieli∏ z Henrykiem Sta˝ewskim,

a przez jakiÊ czas tak˝e z Marià Ewà (Mewà) ¸unkiewicz-Rogoyskà

– Koji zrealizowa∏ niegdyÊ utwór przestrzenny „Dno nieba”.

Prosz´ aby Koji Kamoji przyjà∏ wyrazy mojej podzi´ki za

zaplanowanie owego deszczowego ogrodu w mojej galerii,

a w szczególnoÊci za stworzenie labiryntu „Martwa natura H.M.”,

GoÊci zaÊ mojej galerii zapraszam do stàpania po owym ogrodzie,

który w Poznaniu dla nas Koji wygrodzi∏.

Hanna Muzalewska



Jaromir Jedliƒski: W rozmowie, którà prowadziliÊmy przed

paroma laty, a która opublikowana zosta∏a w katalogu Pana

wystawy w Muzeum GórnoÊlàskim w Bytomiu w 1998 roku,

a potem jeszcze w rozwini´tej wersji w „Odrze”, mówiliÊmy

o „przytulnoÊci”. Odnosi∏ Pan to s∏owo do wn´trz Muzeum

w Bytomiu, do wn´trz w Polskim Instytucie Kulturalnym

w Londynie, gdzie pokazywane by∏y niegdyÊ Pana dzie∏a wespó∏

z obrazami Henryka Sta˝ewskiego, do wystawy na tarasie

w mieszkaniu/pracowni Edwarda Krasiƒskiego, a b´dàcym niegdyÊ

mieszkaniem i pracownià Henryka Sta˝ewskiego, gdzie Sta˝ewski

i Krasiƒski przez lata koegzystowali, i które ponadto przez czas

jakiÊ dzielili z Marià Ewà (Mewà) ¸unkiewicz-Rogoyskà, odnosi∏

Pan to okreÊlenie w jakiÊ sposób do Galerii Foksal, w której

w∏aÊnie (w styczniu 2003 roku) otworzy∏ Pan wystaw´ „Martwa

Natura/Still Life”. MyÊl´, ˝e sprawa owej „przytulnoÊci” jest

w immanentny sposób zawarta w decyzji Pana, a wczeÊniej chyba

równie˝ paru innych artystów, aby zrealizowaç swojà wystaw´

we wn´trzach galerii/mieszkania Hanny Muzalewskiej w Poznaniu.

Zna Pan ju˝ t´ przestrzeƒ, oglàda∏ Pan tam kilka wystaw

w pokojach tych prezentowanych – Tomasza Tatarczyka, Andrzeja

Szewczyka, Marka Chlandy, Jaros∏awa Koz∏owskiego. Chcia∏bym,

abyÊmy pomówili o Pana stosunku wobec miejsca uobecniania

swoich dzie∏, utworów przestrzennych, o procesie myÊlenia oraz

pracy manualnej, co si´ tyczy budowania pokazu adresowanego

do takich, a nie innych wn´trz, im dedykowanego.

Koji Kamoji: Kiedy mówi∏em o przytulnoÊci myÊla∏em te˝

o takich s∏owach, jak bliskoÊç, bezpoÊrednioÊç, codziennoÊç,

obecnoÊç ˝ycia, ten nasz Êwiat, otoczenie. Przeciwstawiajà si´

one sztucznoÊci, sloganowoÊci, abstrakcyjnoÊci, fikcji itd.

Z Koji Kamoji rozmawia Jaromir Jedliƒski



Chcia∏bym tworzyç samà pracà taki klimat, ale lubi´ te˝

wykorzystaç istniejàcy ju˝ klimat i czasem do niego si´

przystosowuj´ albo staram si´ wydobyç, uwidoczniç charakter

jakiegoÊ pomieszczenia. W ka˝dym razie staram si´, ˝eby praca

i otoczenie stapia∏y si´ ze sobà, tworzàc jednà ca∏oÊç, odczuwanie

ca∏oÊciowoÊci. Chyba w takim sensie u˝y∏em s∏owa przytulnoÊç.

Mo˝e si´ to odnosiç do prezentacji na plenerze, na przyk∏ad

w Okunince nad Jeziorem Bia∏ym w 1988 roku zatytu∏owanym

„Dziecko w lecie”. Lubi´ pokazywaç swojà prac´ w znanym mi

pomieszczeniu, gdzie pokazywali swoje prace moi koledzy,

których robot´ lubi´. Przepraszam za porównanie, ale to troch´

podobnie jakby pies znalaz∏ Êlady swoich kolegów.

Czasem konkretna sytuacja odpowiada mojej intencji, na przyk∏ad

w przypadku tarasu mieszkania Edwarda Krasiƒskiego i Henryka

Sta˝ewskiego ze wzgl´du na  wysokoÊç, na jakiej si´ on znajduje

z widokiem na ca∏à Warszaw´ i na bliskoÊç nieba (realizacja

„Dno nieba” z 1993 roku), albo biblioteki publicznej  kierowanej

przez Stefana Szyd∏owskiego w Legionowie (studnia „Haiku/Woda”

z 1994 roku). Siedem pokoi w Muzeum GórnoÊlàskim w Bytomiu,

gdzie mia∏em indywidualnà wystaw´ w 1998 roku traktowa∏em

jako osobny krok, osobny etap, odr´bny Êwiat wobec mojej

dotychczasowej drogi. Wa˝ne jest by tworzyç takà przestrzeƒ,

która nie jest oboj´tna dla oglàdajàcego.

Odczuwanie przytulnoÊci mo˝e byç cz´Êciowo zwiàzane z moim

odczuciem Êwiata, a mo˝e jest to odczuwanie po japoƒsku…

Pot´˝ny gmach, bardzo szerokie ulice, du˝e festyny sà dla mnie

troch´ obce. MyÊl´, ˝e tradycyjne sk∏onnoÊci do umi∏owania

drobnych rzeczy i przyrody jak ma∏y kamieƒ, ledwo odczuwalny

wiatr, drobny deszcz itd., sà nadal mi bliskie. Ma∏y pokój
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do ceremonii herbaty jest dobrym przyk∏adem oddajàcym

tradycyjny charakter sztuki japoƒskiej, ale w tym przypadku

s∏owo prostota jest bardziej adekwatne ni˝ przytulnoÊç.

Wp∏yw przyrody na cz∏owieka jest jak widaç silny. Ale te˝ myÊl´,

˝e sztuka wspó∏czesna idzie w∏aÊnie w podobnym kierunku,

to znaczy od bardzo ci´˝kiego, bardzo materialnego charakteru

do coraz l˝ejszego i mo˝e do samej ÊwiadomoÊci, jak lekki dotyk

wiatru. Wed∏ug mnie tak si´ dzieje.

Kilka lat temu napisa∏em krótki tekst na temat efemerycznoÊci,

chcia∏bym Panu pokazaç, nazywa∏ si´ „RealnoÊç efemerycznoÊci”.

Przeczytam fragmenty:

RzeczywiÊcie czasami sztuka wspó∏czesna ma charakter

efemeryczny. Mo˝na by stwierdziç, i˝ efemerycznoÊç jest jednà

z cech wspó∏czesnej sztuki. Nie tylko dlatego, ˝e u˝yte materia∏y

sà cz´sto bardzo kruche i nietrwa∏e, ale równie˝  dlatego,

˝e artyÊci interesujà si´ efemerycznoÊcià zjawisk obecnie bardziej

ni˝ dawniej, w tym kontekÊcie w∏àczajàc do nich nasz byt.

Pod tym wzgl´dem sytuacja  sztuki japoƒskiej by∏a odmienna,

zainteresowanie efemerycznoÊcià, przemijalnoÊcià by∏o

podstawowym sk∏adnikiem tej sztuki. Odnosi si´ ona g∏ównie

do przyrody, a nie do cz∏owieka jak w Europie. Cz∏owiek by∏

bardziej czàstkà przyrody w sztuce japoƒskiej. Trudno jest okreÊliç

przyczyny takiego zjawiska, jakie obecnie odczuwamy, jednak

czuj´ i widz´, ˝e artyÊci chcà pozbyç si´ konstrukcji, budowli,

skorupy, odczuwajàc, ˝e rzeczywistoÊç, którà odbieramy nie daje

si´ zamknàç jak dotychczas w kulturocentrycznej

i antropocentrycznej sta∏oÊci, co do której odnoszà si´

z podejrzliwoÊcià, czujàc, ˝e mo˝e jest to tak˝e rodzaj konstrukcji

(i zarozumia∏oÊç). Przychodzi mi na myÊl obraz lekko poruszajàcej
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si´ bibu∏y, poruszanej przez wiatr; widzàc t´ bibu∏´ uÊwiadamiamy

sobie powiew wiatru. Nie da∏oby sí  uzyskaç tego samego rezultatu

stawiajàc solidny mur zamiast bibu∏y. Tak samo odczuwam pewne

podobieƒstwo pomi´dzy tà bibu∏à a efemerycznoÊcià obecnej

sztuki.

Bibu∏a jest efemeryczna i przez wiatr podkreÊlony zostaje jeszcze

bardziej jej charakter, a jednoczeÊnie jej efemerycznoÊç staje

si´ jedynà, nie do zastàpienia, obecnà. Jest nader efemeryczna,

jej efemerycznoÊç staje si´ bytem. Widzimy bibu∏´ i jej po∏o˝enie,

czujemy wiatr. Albo padajàcy przez okno snop Êwiat∏a, okràg

Êwiat∏a na pod∏odze przesuwa sí  w miar´ up∏ywu czasu. A przecie˝

interesuje nas takie nader efemeryczne zjawisko.

Wydaje mi si ,́ ˝e dla artysty najwa˝niejszà rzeczà jest trafienie,

praca z punktu widzenia technicznego, czy jest efemeryczna czy

nie, to nie jest wa˝ne. JeÊli praca zaistnia∏a, to nawet po

zniszczeniu jej, istnieje ona nadal (tak, jak – myÊl´ – ma to

miejsce w przypadku realizacji „Haiku/woda”, studni w bibliotece

Stefana Szyd∏owskiego), a gdzie ona jest nie wiem, tak samo

jak w przypadku ka˝dej rzeczy, która by∏a. Tu koƒcz´ przywo∏ywaç

tamten tekst.

Ostatnio intensywnie myÊla∏em o krypcie w Magdeburgu, tak˝e

w kontekÊcie tego, gdzie nied∏ugo b´d´ mia∏ swój kolejny pokaz

tej realizacji. Ta pi´kna romaƒska krypta zosta∏a zbudowana

w XI-tym wieku i mnisi modlili si´ w niej przez tysiàc lat.

To niesamowite miejsce. Czuj´, ˝e ich modlitwy sà wsiàkni´te

w te mury. Mo˝liwe, ˝e to odczucie pot´guje si´ jeszcze bardziej

przez to, i˝ to miejsce przesta∏o funkcjonowaç jako krypta

klasztorna. O tym te˝ napisa∏em krótki tekst – „Woda”.
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We wn´trzu krypty

Klasztoru Unser Lieben Frauen w Magdeburgu,

Na szarej, kamiennej, piaskowej pod∏odze,

Na samym Êrodku, wÊród kamiennych,

pi´knych, prostych romaƒskich s∏upów,

Postawi∏em szklank´ z wodà.

Ma∏e Êwiat∏a dnia, przez maleƒkie otwory

w murach, na nià padajà.

Woda je przyjmuje i odbija.

Dêwi´k wody, a mo˝e raczej g∏os wody,

który móg∏by byç s∏yszalny wtedy,

w nas samych, nape∏nia cicho

wn´trze krypty.

Jak modlitwa do Êcian i nieobecnych

Cieni mnichów.

Magdeburg, 26 maja 2003 roku

W takim przypadku praca jest nierozerwalnie zwiàzana z miejscem.

„Woda” zosta∏a pokazana tak˝e w dawnej ceglanej cysternie,

w podziemiu Zamku Ujazdowskiego i nabra∏a innego charakteru.

W Magdeburgu by∏a modlitwà, a w Warszawie to by∏ duch wody.

Jaromir Jedliƒski: To jest jedno ze znaczeƒ aury miejsca, tak

wa˝nej dla Pana pracy, ale te˝ miejsca sà znaczàce, bowiem

naznaczone sà przyjaêniami, prawda, jak w przypadku wspominanej

realizacji „Dno nieba” na tarasie miejsca, gdzie ˝y∏ i pracowa∏

Henryk Sta˝ewski, gdzie ciàgle jest Edward Krasiƒski, a wi´c
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sà miejsca, z którymi ma Pan bardzo osobiste zwiàzki poprzez

ludzi z nimi zwiàzanych, miejsca z tego wzgl´du nieoboj´tne,

nie neutralne, jak muzeum, albo galeria, zazwyczaj…

Koji Kamoji: Na pewno tak jest. Z Heniem zna∏em si´ dobrze,

z Edziem zna∏em si´ dobrze i wtedy bardzo wa˝ne by∏o, ˝e ten

taras by∏ bardzo wysoko, i ˝e ca∏à Warszaw´ by∏o stamtàd widaç,

˝e by∏o bardzo blisko nieba, o czym ju˝ wspomnia∏em. Ale trudno

jest powiedzieç, ̋ e to przede wszystkim przytulnoÊç spowodowa∏a,

˝e to tam zrobi∏em. G∏ównie odpowiada∏y mi te warunki, ˝e to

jest dno nieba, bli˝ej nieba, jak sobie mówiliÊmy we wczeÊniejszej

naszej rozmowie, ale na pewno te˝ mia∏em emocjonalny stosunek

do tego miejsca przez osoby, przez to, ˝e Edzio tam mieszka,

a wczeÊniej Henio. A w GórnoÊlàskim Muzeum to ten uk∏ad sal,

to nie sà takie typowe wn´trza, takie czysto galeryjne warunki.

Tak samo by∏o w Londynie w Instytucie, kominek, jakieÊ takie

pokoje domowe. Ale jest coÊ wa˝nego w tej przytulnoÊci,

jak i coÊ innego jest istotne te˝: przytulnoÊç chcia∏bym stworzyç

przez prace, a nie tylko je dopasowaç do jakiegoÊ wn´trza. I tu,

na przyk∏ad, na Foksal chyba troch´ mi si´ uda∏o taki osobisty,

jakoÊ tam przytulny klimat stworzyç poprzez prace („Martwa

natura”, styczeƒ 2003 roku). Nie dlatego, ˝e mam sentyment,

pokazuj´ tutaj, tylko odwrotnie. I je˝eli mnie si´ uda w Poznaniu

coÊ takiego, to by∏oby fajnie. Wie Pan, przytulnoÊç jest wtedy,

kiedy poprzez prace przestrzeƒ, czy wn´trze pokoju staje si´

przytulne. To znaczy, ˝e przestrzeƒ jest nieoboj´tna, nabiera

jakiejÊ ludzkiej aury, staje si´ ucz∏owieczona. Nast´puje jakieÊ

zbli˝enie. A wi´c to jest odwrotnie.

Jaromir Jedliƒski: No, ale musi przecie˝ Pan znaç wn´trza,

mieç do nich w∏asny stosunek, cz´sto zresztà wraca Pan do
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pewnych miejsc, gdzie si´ wystawia sztuk´, na Foksal mia∏ Pan

bodaj kilkanaÊcie wystaw.

Koji Kamoji: Tak, myÊl´, ˝e bardzo interesujàcym przyk∏adem

b´dzie Magdeburg. Tam jest krypta, dawne modlitwy w tym

wn´trzu sà, i tam pokazaç t´ szklank´ z wodà, z tym jej g∏osem,

z dêwi´kiem rzeczy, to jest wtedy bardzo silnie zwiàzane

z wn´trzem. Galeria jest bardzo neutralna, a tam jest coÊ,

˝e nie da rady si´ tego gdzie indziej osiàgnàç. Tam jest jakaÊ

rozmowa…

Jaromir Jedliƒski: Powiedzia∏ mi Pan kiedyÊ, ̋ e chcia∏by odnaleêç

to, co jest wspólne w sztuce wschodniej i zachodniej, myÊlàc

o duchowoÊci. PodkreÊla∏ Pan mocno, i˝ w Êredniowieczu sztuka

by∏a bardziej skierowana ku wartoÊciom duchowym w∏aÊnie oraz,

˝e póêniej owà duchowoÊç, duchowà intensywnoÊç utraci∏a.

Dodawa∏ Pan, ˝e sztuka wspó∏czesna znowu˝ duchowoÊci

poszukuje, co jest dla mnie szczególnie intrygujàce w Pana

s∏owach, a tak˝e, ˝e Wschód i Zachód muszà odnaleêç wspólnà

wra˝liwoÊç wzrokowà, odczuwanie, a wi´c odbiór bardziej

bezpoÊredni. Namalowa∏ Pan, przypomnijmy tu, cykl obrazów

o bardzo medytacyjnej aurze zatytu∏owany „Âredniowiecze”

(po raz pierwszy pokazywany w Galerii Foksal w 1986 roku,

potem pokazywaliÊmy go w czasie Pana indywidualnej wystawy

w Muzeum Sztuki w ¸odzi, w tym roku zaÊ eksponowany on by∏

na wystawie „Sol Invictus” w Katowicach), a którym to obrazom

towarzyszy∏ swoisty manifest zatytu∏owany „RozmyÊlania nad

Sensem Sztuki”, gdzie porównywa∏ Pan w dwudziestu parach

poj´ç, albo stanów, Âredniowiecze i Wspó∏czesnoÊç, na przyk∏ad

poprzez takie zestawienia, jak: „modlitwa – post´p”,

„odczuwalnoÊç przestrzeni i czasu – wymiernoÊç czasu
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i przestrzeni”, „cz´Êç jednoczeÊnie ca∏oÊcià – cz´Êç

podporzàdkowana ca∏oÊci”, „zmys∏ – umys∏”, „tak – nie”.

Czy mo˝emy pomówiç o tej potrzebie duchowoÊci w sztuce

dzisiejszej i w dzisiejszym Êwiecie?

Koji Kamoji: Dla mnie duchowoÊç to odczuwanie sensu bytu.

Napisa∏em o tym tekst w 1991 roku. Tekst ten, „Ogród zenowski

Ryôanji i mój sen o ogrodniku” zosta∏ wydrukowany w katalogu

mojej wystawy w Zamku Ujazdowskim przed szeÊcioma laty.

DuchowoÊç to wed∏ug mnie skupienie si´ na samej rzeczy. Sztuka

jest wyra˝aniem przez nas odbieranego sensu bytu, sensu ˝ycia

i Êmierci. Odnosz´ sí  nie tylko do cz∏owieka, ale tak˝e do przyrody

i do rzeczy. MyÊl´, ˝e taka ÊwiadomoÊç, nieantropocentryczna

ÊwiadomoÊç pog∏´bia∏a si´ szczególnie po drugiej wojnie

Êwiatowej. MyÊl´, ˝e potrzebujemy takiej duchowoÊci,

czy ÊwiadomoÊci, a nie traktowania duchowoÊci jako wiary

w sensie dogmatycznym.

Próby poszukiwania wspólnej wartoÊci duchowej Wschodu

i Zachodu czyniono jak wiadomo ju˝ od poczàtku XX-go wieku

dosyç intensywnie, g∏ównie w kr´gach zachodnich intelektualistów,

ale obecnie nie dzieje sí  to tylko poprzez ciekawoÊç intelektualnà,

po prostu sta∏o si´ to potrzebà wynikajàcà z faktu, ˝e Êwiat

staje si´ coraz mniejszy. Ale nie jestem ani filozofem,

ani historykiem, nie chc´ zabieraç g∏osu.

W tym tekÊcie „RozmyÊlania nad Sensem Sztuki” chcia∏em tylko

powiedzieç, ˝e zawartoÊç jest wa˝niejsza od pude∏ka, sens jest

wa˝niejszy od pozoru, cz∏owiek jest wa˝niejszy od pieni´dzy,

duchowoÊç jest wa˝niejsza od posiadania.

I jeÊli sztuka ma jakiÊ sens istnienia to myÊl´, ˝e polega tylko

na szukaniu sensu bytu. W moim odczuciu i obserwacji wspó∏czesna
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sztuka bardziej ni˝ dawniej szuka tego sensu. Sztuka wspó∏czesna

zadaje sobie bezustannie „to” jedno pytanie. RzeczywiÊcie

modlitw´ przeciwstawia∏em post´powi, a to w takim znaczeniu,

i˝ modlitwa ze swojej natury jest skierowana do Êrodka, a post´p

ma charakter rozszerzajàcy si´ na zewnàtrz i sztuka, w moim

odczuciu, jest podobna do modlitwy, ale absolutnie nie negujàc

post´pu w Êwiecie.

Jaromir Jedliƒski: Obrazy z cyklu „Âredniowiecze” odnoszà si´

chyba bezpoÊrednio do mistyki, do jakiejÊ historii duchowoÊci,

do pewnego rodzaju religijnoÊci, bezwyznaniowej, niedogmatycznej

– jak Pan powiedzia∏. W przywo∏anym ju˝ tekÊcie „Rozwa˝ania

nad Sensem Sztuki” wyraênie Pan stwierdza, ˝e wtedy by∏a

modlitwa, a teraz jest post´p. Czy tradycja, z jakiej si´ Pan

wywodzi, z podglebia pewnego szczególnego rodzaju duchowoÊci

wschodniej, dalekowschodniej – chocia˝ wi´kszà cz´Êç swojego

˝ycia sp´dzi∏ Pan w Europie, w Polsce – odciska si´ na Pana

myÊleniu, odczuwaniu oraz pracy?

Koji Kamoji: Ja myÊl´, ˝e duchowoÊç jest jedna, wspólna, taka

sama na Zachodzie, jak i na Wschodzie, tylko kulturowo mo˝e

si´ ró˝niç. To, czy to b´dzie buddyzm, czy hinduizm, czy to jest

chrzeÊcijaƒstwo, to nie ma dla mnie znaczenia. DuchowoÊç to

jest takie skupienie, ws∏uchanie si ,́ medytacja, dotykanie, jakieÊ

takie bezpoÊrednie. ̊ eby nie patrzeç oddzielnie tylko w relacjach…

Jaromir Jedliƒski: W ostatnim czasie zaj´∏a Pana joga, prawda?

Koji Kamoji: åwicz´ jog´ ju˝ i dopiero od oÊmiu lat. Joga mi

du˝o daje. Oprócz zdrowia fizycznego, co jest bardzo istotne,

uczy te˝ skupienia i spokoju.

Jaromir Jedliƒski: MówiliÊmy ju˝ o Pana pracy „Dno Nieba”.

W zwiàzku z nià chcia∏bym jeszcze podrà˝yç to, co mnie zawsze
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intryguje w ca∏ej Pana twórczoÊci i w sposobach uobecniania

owoców Pana pracy, Pana dzie∏, a mianowicie oscylowanie

pomí dzy kierunkiem pionowym a poziomym, pomí dzy symbolikà,

ale te˝ i odmiennymi prostymi odczuciami, jakie wiàzaç mo˝na

z horyzontalnym oraz wertykalnym dzia∏aniem, dà˝eniem,

myÊleniem etc. Czy móg∏by Pan powiedzieç w takim kontekÊcie

mojego pytania o intencjach, jakie towarzyszy∏y zrealizowaniu

przez Pana dzie∏, a zarazem, które wyznaczy∏y sposoby ich

unaoczniania widzom, nam – co w Pana pracy jest zazwyczaj

integralnie powiàzane jedno z drugim – utworów takich, jak:

wspominane ju˝ „Dno Nieba”, interwencja „Haiku/Woda”

w Bibliotece w Legionowie, „¸ódki z trzciny” w Zamku

Ujazdowskim, „Woda” w Galerii Stefana Szyd∏owskiego,

czy „Martwa natura” w Galerii Foksal? Tu pojawi∏y si´ ∏uki…

Koji Kamoji: Tu nie ma chyba tego wyraênego rozró˝nienia

pionu i poziomu, chyba nie ma go w tej pracy na Foksal. Przedtem

mo˝e rzeczywiÊcie bardziej to zagadnienie – jako zagadnienie

tak˝e – mnie interesowa∏o, ale teraz jakoÊ tak inaczej troch´

to widz´. KiedyÊ, gdy by∏em m∏ody, myÊla∏em, i˝ krzy˝ ma

najbardziej harmonijnà proporcj´ utworzonà z pionu i poziomu,

mi´dzy duchowoÊcià a Êwiatem materialnym i myÊla∏em,

˝e ludzie majà ró˝ne proporcje tego krzy˝a, niektórzy majà d∏ugi

horyzont i krótki pion, a niektórzy odwrotnie.

A póêniej myÊla∏em, ˝e gdy przed∏u˝ymy oba kierunki bardzo

daleko, to gdzieÊ one si´ z∏àczà tworzàc ósemk .́ Niektórzy ludzie

sà du˝ymi ósemkami, niektórzy ma∏ymi, a potem myÊla∏em

o kszta∏cie kuli o ró˝nej Êrednicy, w której mieszczà si´

nieskoƒczone iloÊci ósemek. W ka˝dym razie przesta∏em dzieliç

pion i poziom w sensie tradycyjnym, jako ducha i materi´.
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A teraz widz´ raczej we wn´trzu samego siebie jako odczucie

skupienia i spokoju, ale nie traktuj´ ich przeciwstawnie, kierunkowo.

Kula te˝ ju˝ mi nie odpowiada ze wzgl´du na pow∏ok´, jej

ograniczenie. Widz´ cz∏owieka jako punkt, byt w nieskoƒczonoÊci,

ÊwiadomoÊç w nieskoƒczonoÊci. Tak, jakby ka˝da rzecz…,

wie Pan, sta∏a w miejscu…

Jaromir Jedliƒski: Skupia si´ Pan na samej rzeczy, tak˝e

na relacjach…

Koji Kamoji: Na samej rzeczy, tak. I wie Pan, robiàc t´ prac´

(„Martwa natura”) w ogóle nie czu∏em, ˝e nawiàzuj´ do tradycji

japoƒskiej czy chiƒskiej, czy wschodniej w ogóle, ani europejskiej,

nic. Nie czu∏em, ˝e jestem szczególnie Japoƒczykiem.

UÊwiadomi∏em sobie coÊ zupe∏nie inaczej ni˝ dotychczas.

WczeÊniej mocniej odczuwa∏em korzenie japoƒskie, a tutaj nie.

Ja chyba oderwa∏em si´ ju˝ od tych korzeni. A poza tym robiàc

to, na poczàtku zesz∏ego roku nie wiedzia∏em zresztà czy zdà˝´

jeszcze coÊ zrobiç, czegoÊ dotknàç, ale czu∏em, ˝e zdà˝y∏em,

zrozumia∏em przy tym, ˝e ka˝dy artysta szuka swojego j´zyka,

swojego alfabetu, ale nie zawsze zdà˝y dotknàç. CoÊ takiego

poczu∏em, a potem, ˝e zdà˝y∏em. I to jest bardzo wa˝ne,

˝e to nie ma kompozycji, wie Pan, no, wszystko jest kompozycjà

w takim szerokim znaczeniu, instalacja te˝ jest kompozycjà,

˝eby przekazaç emocje albo coÊ, trzeba zawsze komponowaç.

A tutaj nie ma kompozycji… w sensie relacji. Tu mo˝e byç ka˝da

rzecz osobno.

Jaromir Jedliƒski: Ale jest porzàdek, porzàdek przestrzenny

oraz porzàdek Pana ˝ycia, tam sà pewne rzeczy wzi´te z Pana

˝ycia – gazety, bilety, ziemia, ksià˝ki, owoce, trawa z ogrodu

kogoÊ bliskiego Panu. Wprowadza tu Pan jakiÊ ∏ad – mo˝e jest

to porzàdek wra˝liwoÊci…
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Koji Kamoji: Porzàdek tu jest, tak. Mo˝e porzàdek wra˝liwoÊci,

tak. By∏em przez ca∏y czas czujny, przez ca∏y dzieƒ i w nocy.

By∏em ca∏y czas czujny i obserwowa∏em jednoczeÊnie na zewnàtrz,

to co wszystko widz´ i wewnàtrz. I zaraz poczu∏em jakiÊ kontakt.

MyÊl´, ˝e to jest tak: myÊl´, ˝e to jest jakiÊ punkt, który ∏àczy

rzecz i skupienie. Taki krzy˝ujàcy punkt, ˝e si´ pojawia jakiÊ

przedmiot, wtedy wybra∏em akurat to albo tamto…

Jaromir Jedliƒski: No w∏aÊnie, to jest wybór i uk∏ad dokonany

na cele tej wystawy „Martwa natura”, rzecz jakoÊ tam jednak

skoƒczona, ale – jak to pojmuj´ – ta rzecz mo˝e si´ chyba dalej

rozwijaç, rozbudowywaç…

Koji Kamoji: Tak, tak, tylko, ˝e ostatnio nie przychodzi mi do

g∏owy rozwini´cie. Poczàtek by∏ jeden: woda, potem trawa by∏a,

jab∏ko, potem nie wiedzia∏em co, potem powoli, powoli

przychodzi∏o i tak potem to si´ nasili∏o, a potem zmala∏o

i uspokoi∏o si´. Ale mo˝e znowu inna fala przyjdzie…

Jaromir Jedliƒski: Ale te obiekty, czy te˝ te uk∏ady raczej,

mogà dalej ˝yç, mogà gdzieÊ indziej byç pokazane, mogà byç

rozbudowane wtedy albo zredukowane, prawda? Czyli to, co

w tej chwili widzimy – albo i s∏yszymy, jak Pan chce – jest

wyj´te z Pana ˝ycia, z Pana skupienia w tym akurat czasie,

z Pana pracy teraz i, powiedzmy, za rok, za dwa, poddane innemu

namys∏owi czy odczuciom, mo˝e si´ to odrodziç, prawda?

Koji Kamoji: To jest bardzo wa˝ne, co Pan powiedzia∏, tak.

Pana s∏owa dajà mi impuls dla przysz∏ej pracy.

Jaromir Jedliƒski: Bardzo mnie interesuje – jest to dla mnie

tajemnica, bardzo intrygujàca tajemnica w Pana pracy, zanim

t´ realizacj´ pozna∏em, najpierw w pracowni, a teraz w Galerii

Foksal, ˝e Pan ˝yje, wydarzajà si´ jakieÊ fakty, przewidziane
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i nieprzewidziane, zale˝ne od Pana i niezale˝ne i w jakimÊ

momencie powstaje utwór – nie myÊl´ tu o pracach bardzo

jednoznacznych, jak na przyk∏ad Pana realizacja „Kamieƒ

oÊwi´cimski” z 1988 roku z zawieszonymi p∏omieniem ku do∏owi

Êwiecami, gdzie by∏a jakaÊ tematyka – myÊl´ o pracach, które

powoli Panu przychodzà do g∏owy same z siebie, narastajà,

dojrzewajà, w koƒcu jakoÊ sí  skupiajà, konkludujà, powiedzia∏bym,

czy te˝ kulminujà i powstaje dzie∏o. Jak to si´ ma, to, co si´

wydarza wokó∏ Pana, na co Pan nie ma wp∏ywu – jest bilet

autobusowy, akurat, czyjÊ?, Paƒski? – czy te˝ jest taka, a nie

inna gazeta i Pan t´ gazet´ w∏àcza w swój uk∏ad obiektów.

Gdzie, zatem, jest to, co bierze Pan ze Êwiata zewn´trznego,

otaczajàcego Pana, z ˝ycia, takiego, jakim si´ ono toczy, a gdzie

jest to, co od Pana zale˝y, takie a nie inne ustawienie obiektów,

jakaÊ premedytacja w∏asnego dzia∏ania? Co w Pana pracy, w Pana

pracach jest dodane od siebie?

Koji Kamoji: Ja, kiedy patrz´ na jakàÊ rzecz – myÊl´ i czuj´.

Patrzàc na bilet, na przyk∏ad, prze˝ywam to, ˝e ten cz∏owiek

– bo ja ten bilet znalaz∏em na ulicy – jecha∏ któregoÊ dnia

na jakimÊ odcinku, tramwajem czy autobusem. I tam jest wpisana

odleg∏oÊç i czas tego cz∏owieka w trakcie jazdy i wokó∏ tego

cz∏owieka wszystkie sytuacje mo˝na sobie wyobraziç. I ten czas,

i ta przestrzeƒ, i ten bilet, który ten Cz∏owiek mia∏, wszystko

to, wie Pan, mo˝na poczuç. Ten bilet ma w sobie tyle ró˝nych

informacji, których…, wszystkiego si´ odczytaç nie da, bo jest

ich nieskoƒczonoÊç. A moim zadaniem jest tylko wyzwolenie

mo˝liwoÊci odbierania tego. I do ka˝dej rzeczy to si´ odnosi.

MyÊl ,́ ˝e ka˝da rzecz taka jest, kiedy przyjrzymy si´ jej spokojnie

to mo˝emy coÊ takiego w niej dostrzec, to nazwa∏bym bytem,
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a tak˝e relacje pomi´dzy rzeczami. Relacje tworzà mi´dzy nimi

jakàÊ innà histori´, troch´ jak w wierszu, ka˝de s∏owo, troch´

jest to takie nie czysto plastyczne; nie kszta∏t, kolor, tylko jest

jeszcze dodatkowe znaczenie – dodatkowe informacje, dodatkowe

treÊci.

Jaromir Jedliƒski: Jednak odbiór zmys∏owy – tak, jak Pan pisa∏

w „Rozwa˝aniach nad Sensem Sztuki”: „Âredniowiecze – zmys∏;

wspó∏czesnoÊç – umys∏”, a zatem element zmys∏owy jest dla

Pana istotny. U˝ywa Pan na przyk∏ad aluminium, a nie innego

materia∏u, a wi´c jest tu okreÊlona wizualnoÊç, jakieÊ metaliczne

ciep∏o; aluminium wydaje si´ byç cieplejsze, bardziej zmys∏owe

od ˝elaza, czy stali.

Koji Kamoji: Tak, ˝elazo jest za zimne, za kanciaste, chocia˝

mo˝liwe, ˝e w innych materia∏ach te˝ mog´ coÊ zrealizowaç

i kiedyÊ u˝ywa∏em ˝elaza („Krzyk”, Galeria R.R., 1985), ale

na razie to aluminium…

Jaromir Jedliƒski: W Poznaniu w Galerii Muzalewska te˝ chce

Pan pos∏u˝yç si´ g∏ównie aluminium w swojej wystawie …

Koji Kamoji: Tak, tak, mam kilka projektów ale mam problem

bo jeszcze nie wiem co…

Jaromir Jedliƒski: W jakiejÊ rozmowie, nie naszej, z kimÊ innym,

powiedzia∏ Pan coÊ na temat „cz´Êci b´dàcej jednoczeÊnie

ca∏oÊcià”. To chyba bardzo wa˝ne, a dzisiaj gdzieÊ zagubione.

OrganicznoÊç, tak mocno podkreÊlana choçby przez Strzemiƒskiego

(bardziej w jego dzia∏aniu malarskim ani˝eli w deklaracjach

teoretycznych, chyba), albo przez Josepha Beuysa, który

– podobnie, jak Pan – poszukiwa∏ harmonii pomi´dzy wschodnià

i zachodnià wra˝liwoÊcià. Niedawno czyta∏em u Stefana Riegera

w jego pi´knym eseju „Stracone stulecie, zdradzona muzyka.
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Pamflet na wiek XX”, takie s∏owa: „KiedyÊ muzyka by∏a jak wielkie

drzewo, o korzeniach zapuszczonych g∏´boko w kultuŕ  – buchajàce

konarami ku przestworzom. By∏a czymÊ o r g a n i c z n y m:

wszystkie soki sz∏y z ziemi ku koronie, liÊcie zaÊ ∏apa∏y Êwiat∏o,

przekazujàc w dó∏ energi´ s∏oƒca pniu i korzeniom. Pijacka

przyÊpiewka, zas∏yszana w karczmie przez Lutra, trafia∏a do

Êpiewnika nabo˝nych chora∏ów, aby wreszcie pos∏u˝yç za cegie∏k´

budowniczym dêwi´kowych katedr, jak Bach, a póêniej

Mendelssohn i Brahms.” Podobne tony us∏ysza∏em w Paƒskich

s∏owach, kiedy mówi∏ Pan: „Âredniowiecze to prace malowane

w ciàgu dziesi´ciu lat, chcia∏em, ˝eby ka˝dy z tych obrazów by∏

jak ceg∏a, a ca∏oÊç – jak mur Êwiàtyni, koÊcio∏a.” A jeszcze te˝,

ciàgle krà˝àc wokó∏ pytania na temat cz´Êci i ca∏oÊci, przywo∏aç

mo˝na s∏owa, jakie napisa∏a El˝bieta Górska przy okazji Pana

ostatniej wystawy na Foksal: „Oswoiç / w przestrzeni znaczeƒ

nazwanych ka˝dà cz´Êç / i ka˝dà ca∏oÊç, która owej cz´Êci jej

status nadaje./ Jakiej ca∏oÊci jesteÊmy cz´Êcià?” Zatem, jak

w Pana wizji rzeczywistoÊci ma si´ cz´Êç do ca∏oÊci i co to za

ca∏oÊç przeziera przez materialnà obecnoÊç dzie∏a sztuki?

Koji Kamoji: W moim odczuciu, w mojej wizji mechaniczne

dzielenie na cz´Êci i ca∏oÊci jako coÊ zupe∏nie odr´bnego mi nie

odpowiada. Ciàgle czuj´, ˝e w ka˝dej cz´Êci i ca∏oÊci jest ten

sam duch. Nie chc´ traktowaç cz´Êci i ca∏oÊci tylko iloÊciowo.

Ca∏oÊç nie jest tylko bezdusznym kszta∏tem sk∏adajàcym si´

z cz´Êci. OczywiÊcie, z fizycznego punktu widzenia, na przyk∏ad

ka˝da ceg∏a jest tylko cz´Êcià katedry, ale jeÊli nie zawiera si´

w niej modlitwa, to jakby katedra te˝ nie mog∏a byç katedrà.

Zdaj´ sobie spraw´ z anachronizmu czy irracjonalnoÊci tego,

co mówi´. Chcia∏em tylko powiedzieç, ˝e sztuka jest dla mnie
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ca∏oÊciowà duchowoÊcià i ka˝de skupienie jest modlitwà

skierowanà ku sensowi naszego bytu.

Kiedy nawet si´ rozbierze poszczególne ceg∏y ze Êwiàtyni, czuj ,́

˝e jest w nich nadal zawarta duchowoÊç. Tak te˝ traktowa∏em

mojà prac´ „Âredniowiecze”.

Jaromir Jedliƒski: Czy mo˝emy pomówiç o Pana wystawie

w Poznaniu, ostatecznie w styczniu 2004 roku?

Koji Kamoji: Mog´ pokazaç takie same rzeczy na sto∏ach, jak

na Foksal, ale tam mogà byç inne warunki, a druga mo˝liwoÊç

to jest – na przyk∏ad myÊla∏em, ˝eby daç tytu∏ „Wernisa˝” – ˝e

na sto∏ach stojà ró˝ne butelki, ró˝ne owoce i stamtàd mo˝na

wyprowadziç te formy z aluminium („Przyrzàdy do przenoszenia

g∏osu”), tak, jak tutaj, o˝ywiç te wszystkie rzeczy. A myÊla∏em

tak˝e o czymÊ takim bardziej pejza˝owym, to znaczy takie jezioro,

samo aluminium na pod∏odze, kilka takich stateczków („¸ódki

z trzciny”) w tym ostatnim pokoju, gdzie jest kominek, a w tym

Êrodkowym jeszcze kilka parasoli na pod∏odze, czarne parasole,

a z nich wychodzà te aluminiowe ∏uki. A na tym aluminiowym

jeziorze p∏yty chodnikowe bym po∏o˝y∏, ˝eby troch´ bli˝ej mo˝na

by∏o po tym jeziorze pochodziç, takie kroki na aluminium ˝eby

mo˝na stawiaç. A w tym pokoju, w kuchni znaczy, gdzie sà

wernisa˝e i pocz´stunek – tam mo˝na postawiç te ∏uki z aluminium

na butelki. KiedyÊ widzia∏em na czyimÊ wernisa˝u – tam sta∏

taki okràg∏y stolik, na nim tace srebrne, czy jakieÊ metalowe,

a na tym sta∏y butelki wina, dzbanek i szklanki z wodà i ja

tam to wypróbowa∏em z jednym moim ∏ukiem w wyobraêni.

Jest ca∏kiem mo˝liwe, ˝e tutaj mo˝na to spróbowaç zrobiç.

Mo˝na zrobiç coÊ i tu, i tu, i tu. MyÊla∏em te˝ o korytarzu, ale

jeszcze dok∏adnie nie wiem. Mo˝na po∏o˝yç na ca∏ej powierzchni
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aluminium, od wejÊcia i na nim po∏o˝yç te p∏yty chodnikowe,

˝eby mo˝na by∏o po nich chodziç i dalej tam prowadziç widzów,

wie Pan, takie..., taki pejza˝. A w Êrodkowym pokoju parasole

le˝à na parkiecie. Nie wiem jeszcze jaki wariant b´dzie najlepszy.

Tu mam rysunki do tych myÊli. Tu myÊla∏em o szklankach z wodà.

Aha, jeszcze te˝ myÊla∏em ale to za du˝o b´dzie, ˝e mo˝na

powiesiç jednà p∏yt´ aluminiowà pionowo, od sufitu, w tej sali

z parasolami, samo aluminium w Êrodku od sufitu. Jeszcze bym

chcia∏ troch´ pomyÊleç, siedzia∏bym tam z tydzieƒ i to zrobi∏.

A jeszcze wczeÊniej b´d´ nad tym intensywnie pracowa∏,

bo dotàd myÊla∏em o wystawie na Foksal, a nie chcia∏em

tego ∏àczyç…

Teraz mog´ to uzupe∏niç, co wczeÊniej myÊla∏em o wystawie

u Hanii Muzalewskiej – chcia∏bym stworzyç tam prac´, pejza˝,

w którà mo˝na wejÊç, mniej skoncentrowanà na jednym punkcie,

któremu si´ przyglàda. Interesuje mnie bardziej klimat, odczucie

wilgotnoÊci, pogoda, deszcz. Praca polegajàca nie tylko

na oglàdaniu, bardziej na mo˝liwoÊci wejÊcia w nià.

Warszawa – Poznaƒ, styczeƒ, sierpieƒ, listopad 2003 roku
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Biografia

Koji Kamoji urodzi∏ si´ w Tokio w 1935 roku.

Studiowa∏ w Akademii Sztuk Pi´knych Masashino w Tokio,

w której uzyska∏ dyplom w 1958 roku.

W 1959 roku zamieszka∏ w Polsce. Studiowa∏ w Akademii Sztuk

Pi´knych w Warszawie, gdzie uzyska∏ dyplom w 1966 roku.

Poczàwszy od 1967 roku stale wspó∏pracuje z Galerià Foksal

w Warszawie.

Prace w zbiorach – wybór

Muzeum Sztuki w ¸odzi

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Okr´gowe w Che∏mie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Niepo∏omice

Muzeum GórnoÊlàskie, Bytom

Museum of Contemporary Art, Los Angeles

Galeria Foksal, Warszawa

Centrum Sztuki Studio, Warszawa

Centrum Sztuki Wspó∏czesnej – Zamek Ujazdowski, Warszawa

Galerie Henn Oliver, Maastricht

Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen, Magdeburg

oraz kolekcje prywatne w Polsce i w Êwiecie



Wystawy indywidualne – wybór

Galeria Foksal, Warszawa, 1967; „Dwa bieguny”, Galeria Foksal,

Warszawa, 1972; „Powietrze – pomieszczenie – przestrzeƒ”,

Galeria Foksal, Warszawa, 1972; „P∏yta chodnikowa, pr´t metalowy

i niebo”, Galeria Foksal, Warszawa, 1973; Cztery pokazy: „Dziura”,

„Linia”, „Lustro”, „Przeciàg”, Galeria Foksal, Warszawa, 1975

(Nagroda Krytyki im. C.K. Norwida); „Cz∏owiek”, Galeria Foksal,

Warszawa, 1984; „Âredniowiecze”, Galeria Foksal, Warszawa, 1986;

„Dziecko w lecie”, Okuninka nad Jeziorem Bia∏ym, 1988; „Kamieƒ

oÊwí cimski”, Galeria Rzeêby, Warszawa, 1988; „Obszar zamkní ty”,

Galeria Rzeêby, Warszawa, 1989; „Dziura – Wiatr – Kamienie”,

Muzeum Sztuki w ¸odzi, 1990; „Letnie popo∏udnie”, Galeria

Rzeêby, Warszawa, 1991; „Dno Nieba”, taras pracowni Edwarda

Krasiƒskiego, Warszawa, 1993; „Haiku/Woda”, Miejska Biblioteka

Publiczna, Legionowo, 1994; „W cieniu”, Galeria Foksal, Warszawa,

1994; „Zwiastowanie”, Galeria Foksal, Warszawa, 1995; „Henryk

Sta˝ewski, Koji Kamoji”, Polish Cultural Institute, London, 1995;

„Ksi´˝yc S. Sasakiego”, Galeria Miejsce, Cieszyn, 1996; „Wieczór”,

Galeria Potocka, Kraków, 1997; „¸ódki z trzciny i inne prace

1963-1997”, Centrum Sztuki Wspó∏czesnej – Zamek Ujazdowski,

Warszawa, 1997; „Rysunki zimowe”, Galeria Stara, Lublin, 1998;

„Prace w siedmiu pokojach. Koji Kamoji 1998”, Muzeum

GórnoÊlàskie, Bytom, 1998; „Rysunki taoistyczne”, Galeria Stefana

Szyd∏owskiego, Warszawa, 1999; „Ma∏e bóle”, Galeria Stefana

Szyd∏owskiego, Warszawa, 2001; „Ksi´˝yc, Dziura, Cisza”, Galeria

86, ̧ ódê, 2002; „Woda”, Galeria Stefana Szyd∏owskiego, Warszawa,

2002; „Martwa natura”, Galeria Foksal, Warszawa, 2003; „Wasser”,

(krypta) Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen, Magdeburg,

2003; „Steinerner Sitz”, Büro Otto Koch, Dessau, 2003; „Woda”,

(cysterna w podziemiu) Centrum Sztuki Wspó∏czesnej – Zamek

Ujazdowski, Warszawa, 2003.

Wystawy zbiorowe – wybór

„Ewa Krakowska, Koji Kamoji, Krystyna C´kalska”, Galeria

Wspó∏czesna, Warszawa, 1969; „Atelier 72”, Richard Demarco

Gallery, Edinburgh, 1972; „W∏odzimierz Borowski, Koji Kamoji,

Edward Krasiƒski, Henryk Sta˝ewski”, Dom Artysty Plastyka,

Warszawa, 1979; „Indywidualne mitologie”, Galeria Akumulatory 2,

Poznaƒ, 1980; „Contemporary Painting in Eastern Europe and

Japan”, Kanagawa Prefectural Gallery, Yokohama, The National

Museum of Art, Osaka, 1981; „Echange entre artistes 1931-1982

Pologne – USA”, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Paris,

1982; „An Artistic Conversation 1931-1982 Poland/USA”, Ulster

Museum, Belfast, 1983; „J´zyk geometrii”, Galeria Zach´ta,

Warszawa, BWA, Sopot, 1984; „Koji Kamoji, Edward Krasiƒski,

Henryk Sta˝ewski”, Galeria Foksal, Warszawa, 1986; „Kolekcja

sztuki XX-go wieku w Muzeum Sztuki w ¸odzi”, Galeria Zach´ta,

Warszawa, 1991; „Muzeum Sztuki w ¸odzi 1931-1992. Collection

– Documentation – Actualité”, Musée d’Art Contemporain

de Lyon, Espace Lyonnaise d’Art Contemporain (ELAC), Lyon,

1992; „Express Polonia. Art from Poland 1945-1996”, Mücsarnok,

Budapest, Vilniaus siuolaikinio meno centras, Vilnius; Maksas

muzeja Arsenals, Riga, Talinna Kunstihoone, Talinn, 1997;

„Haiku”, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Warszawa, 2002;

„SOL INVICTUS”, Galeria Sztuki Wspó∏czesnej, Katowice, 2003;

„Labirynt. Wspó∏czesna sztuka polska”, UH Galleries, Hatfield,

2003.
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