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Sztuka albo moda?

O „rzeêbiarskich” kapeluszach Ewy Kulasek

Fiat modes, pereat ars – „Niechaj nastanie moda i zaniknie

sztuka” – taki tytu∏ dadaista Max Ernst nada∏ cyklowi swoich

oÊmiu litografii z 1919 roku. Ka˝da odbitka ukazuje uk∏ad

manekinów krawieckich w niejako scenicznych przestrzeniach,

a w po∏àczeniu z parodystycznymi cytatami zaczerpni´tymi

od takich kolegów-artystów jak Giorgio de Chirico i Carlo Carr∫.

Wraz z tym prowokacyjnym i ironicznym komentarzem na temat

relacji pomi´dzy sztukà i modà, który swobodnie móg∏by zostaç

prze∏o˝ony jako „Niech ˝yje moda, a przeminie sztuka”, Max

Ernst wskaza∏ na wielowiekowy rozdêwi´k pomi´dzy sztukà

wysokà a kulturà dnia codziennego, mi´dzy high and low,

jak brzmia∏ tytu∏ s∏ynnej wystawy. O ile moda nastawiona jest

na przemijajàce sezony, podlegajàc tym samym ciàg∏ym

zmianom, o tyle sztuka definiuje si´ dok∏adnie odwrotnie,

zwracajàc si´ ku temu, co wieczne, nieÊmiertelne i wymaga

g∏´bszego poznania. Funkcjonalne cele mody i projektowania,

wraz z ich punktami odniesienia powiàzaniami z rynkiem nie



odpowiadajà swoistej „bezcelowej przyjemnoÊci” (Kant),

która jest niezb´dna dla autonomii sztuk plastycznych.

Moda – podobnie, jak to dwadzieÊcia lat temu by∏o z fotografià

– dopiero ostatnio uzyskuje wst´p do muzeów i innych sal

wystawowych. Sposób jej traktowania zmieni∏ si´ dopiero

w rezultacie postmodernistycznego przekraczania granic mi´dzy

gatunkami artystycznymi, do którego dosz∏o w latach

dziewi´çdziesiàtych XX-go wieku. Biennale we Florencji w roku

1996 opatrzone tytu∏em Looking at Fashion ukaza∏o nie tylko

równorz´dne zwiàzki pomi´dzy sztukà i modà od poczàtku

minionego wieku po dzieƒ dzisiejszy; dodatkowo w ró˝nych

miejscach wystawy prezentowane by∏y prace artystyczne b´dàce

wynikiem wspó∏pracy wspó∏czesnych artystów i projektantów

mody. Równie˝ retrospektywa Addressing the Century: 100

Years of Art & Fashion, pokazana w roku 1999 w Hayward Gallery

w Londynie i w Kunstmuseum w Wolfsburgu, zajmowa∏y si´

interakcjà mi´dzy estetykà funkcjonalnà oraz nieu˝ytkowà,

a tak˝e podkreÊla∏y wzajemne przenikanie obu tych estetyk.

DziÊ artyÊci oraz projektanci mody aran˝ujàc pokazy coraz

bardziej zacierajà granice gatunków i rozgraniczenia mi´dzy

malarstwem i fotografià, architekturà i rzeêbà, filmem, video

i teatrem – a nawet taƒcem czy performance. Ju˝ w latach

osiemdziesiàtych japoƒski projektant mody Issey Miyake tworzy∏

rzeêbiarskie stroje, a foto-artystki, jak Cindy Sherman czy Nan

Goldin przyjmowa∏y zamówienia od projektantów mody

(pracowa∏y dla ekstrawaganckich firm Comme des Gar˜on
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i Matsuda). Artystki tworzàce instalacje czy performances, jak

Sylvie Fleury czy Vanessa Beecroft bezpoÊrednio odwo∏ywa∏y si´

w swoich pracach do b∏yszczàcego Êwiata mody, a fotografowie

reprezentujàcy bran˝´ mody, jak Peter Lindbergh, zacz´li byç

wystawiani w muzeach sztuki. W roku 2000 Germano Celant

by∏ kuratorem wystawy o projektancie mody Giorgio Armani

w Guggenheim Museum w Nowym Jorku, a która wówczas by∏a

bardzo dyskusyjna. Dzisiaj natomiast jest oczywistoÊcià, ˝e

eksperymentalnie pracujàcy twórca mody, jak Hussein Chalayan,

reprezentuje Turcj´ na Biennale w Wenecji (2005) i niewiele

póêniej ma wystaw´ indywidualnà w Kunstmuseum Wolfsburg.

Równie˝ w kontekÊcie wzajemnego przenikania sztuki i mody

znajdujà si´ ostatnie prace Ewy Kulasek. Z tym, ˝e jej pod

wzgl´dem formalnym bardzo surowych kapeluszy nie nale˝y

∏àczyç z pretensjonalnà Haute Couture czy z multimedialnymi

pracami lat dziewi´çdziesiàtych. Niemniej autorka ta prezentuje

swoje kapelusze zarówno w salach wystawowych, jak i w ramach

wiodàcych targów mody w Europie – przy czym tam w∏aÊnie

spowodowa∏a nawet ma∏à rewolucj´. O swoich kapeluszach,

które Ewa Kulasek rozpowszechnia pod markà [SCHA], wraz

z Alexandrem Honory wyda∏a p∏yt´ DVD, na której fotografiom

jej kapeluszy towarzyszy wpadajàca w ucho muzyka. Ta DVD

jest w równej mierze swoistà instalacjà video, jak i wydarzeniem

promocyjnym w ramach targów mody. W czasie pokazu przed

oczyma widza przebiegajà pisane na maszynie nast´pujàce

zdania:



What is important about my hats:

They are about form,

They are about colour,

They are about structure,

They are not so much about decoration,

They are about beauty,

They are about simplicity,

They are about reduction,

They are about perfection,

They are to play with.

Many of my hats have many faces.

It depends on the way you wear them.

It depends on the way you combine them.

Ewa Kulasek
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Smart People for Smart Hats



W tych krótkich sentencjach Ewa Kulasek wyraênie okreÊli∏a

punkty odniesieƒ swych artystycznych poszukiwaƒ. Ta mieszkajàca

w Kolonii Polka z ca∏à pewnoÊcià nie si´gn´∏a do j´zyka

angielskiego tylko ze wzgl´du na jego mi´dzynarodowe

zastosowanie, lecz dlatego, ˝e zwi´z∏oÊç angielskiego s∏owa

hats odpowiada precyzyjnemu, zredukowanemu wyglàdowi

kapeluszy.

Ewa Kulasek redukuje ich form´ do podstawowych kszta∏tów

geometrycznych. Jednak obejrzane dok∏adniej kapelusze te

ujawniajà swà pe∏nà napi´ç lini´ oraz precyzyjne ciecie kraw´dzi.

Po mi´kko zaokràglonych konturach, czy ∏agodnych krzywiznach

brzegów, ujawnia si´ zamierzona przez autork´ doskona∏oÊç

formy. Mimo abstrakcyjnego j´zyka zastosowanej formy

kapelusze te otwierajà rozleg∏e pole skojarzeƒ: niektóre kszta∏ty

przypominajà misy, naczynia, inne – historyczne nakrycia g∏owy,

od osmaƒskiego fezu, poprzez Êredniowieczne czepce

rzemieÊlników, czy stanowe kapelusze w∏oskich kupców i ksià˝àt,

a jeszcze inne stalowe he∏my niemieckiego Wehrmachtu,

a nawet he∏m Lorda Vadera z Gwiezdnych wojen.

Zgodnie ze swym opartym na prostocie kanonie form, Ewa

Kulasek ogranicza tak˝e wybór kolorów. Jedynie kilka ciep∏ych

odcieni czerwieni i bràzu, tak˝e szaroÊç, antracyt, be˝, barwa

ciemno˝ó∏ta czy groszkowozielona. Ustawione w szeregu

kapelusze te majà aur´ minimalistycznego dzie∏a sztuki,

aczkolwiek wykwintny filc u˝ywany przez artystk´ oddzia∏uje

ca∏kiem inaczej ni˝ typowe dla minimalizmu materia∏y
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przemys∏owe. Natomiast umieszczone na postumentach, ka˝dy

osobno, kapelusze te przekszta∏cajà si´ w klasyczne rzeêby

o esencjalnym stylu przypominajàcym w pewnej mierze rzeêby

wielkich mistrzów modernizmu, jak Constantin Brancusi czy

Hans (Jean) Arp.

Jednak Ewa Kulasek nie znajduje impulsów do swych prac

w paryskiej awangardzie. Swe inspiracje bierze raczej z polskiego

oraz rosyjskiego konstruktywizmu i suprematyzmu, oraz z unizmu

polskiego malarza W∏adys∏awa Strzemiƒskiego. To pisma

Strzemiƒskiego oraz jego ˝ony – rzeêbiarki Katarzyny Kobro

– wyraênie wp∏yn´∏y na sposób pojmowania formy i przestrzeni

przez Ew´ Kulasek, co zresztà ona sama przyznaje w swoich

wypowiedziach. Strzemiƒski postulowa∏ „sztuk´ surowych form”.

Linia, barwa oraz faktura – jako „elementy budowlane” obrazu

– mia∏y formowaç niepodzielnà ca∏oÊç na p∏aszczyênie obrazu.

Natomiast o rzeêbie Katarzyna Kobro pisa∏a: „Rzeêba [nie jest]

ani literaturà, ani symbolizmem, ani te˝ osobowà psychologicznà

emocjà. Rzeêba jest w sposób czysty i prosty kszta∏towaniem

formy w przestrzeni. W konsekwencji nie ma przypadkowych

form w rzeêbie. Mo˝na u˝ywaç jedynie takich form, które tworzà

zwiàzek pomi´dzy rzeêbà a przestrzenià i tym samym ∏àczà t´

pierwszà z tà drugà”. Je˝eli zastàpimy s∏owo „rzeêba” s∏owem

„kapelusz”, to otrzymamy ca∏kiem jasny opis rzeêbiarskich

nakryç g∏owy autorstwa Ewy Kulasek.

Jednak wschodnioeuropejska awangarda wp∏yn´∏a na t´ artystk´

nie tylko w sensie formalnym. Chyba równie wa˝ne by∏o dla niej



marzenie przedstawicieli polskiej i rosyjskiej awangardy o nowej

rzeczywistoÊci spo∏ecznej, w której sztuka przenika∏aby wszelkie

aspekty ˝ycia. Aleksander Rodczenko, Natalia Gonczarowa,

Ljubow Popowa, Warwara Stiepanowa obok malowania

i rzeêbienia projektowali te˝ przedmioty u˝ytkowe, ubrania

robocze, kostiumy teatralne, codziennà garderob´. Ich wzory

by∏y ÊciÊle linearne i wyklucza∏y jakiekolwiek elementy dekoracyjne.

Równie˝ Ewa Kulasek odrzuca wszelkà dekoracj´ w swoich

projektach kapeluszy. One „˝yjà” samà swà surowà formà.

Ponadto kapelusze te zaczynajà ods∏aniaç swà niezwyk∏à

ró˝norodnoÊç wariantów w powiàzaniu z noszàcà je osobà

– gdy u˝yte sà jako nakrycia g∏owy. Nawiasem mówiàc, gdy

dochodzi do zademonstrowania ró˝nych sposobów noszenia

tych kapeluszy to artystka jest swojà najlepszà modelkà. W∏aÊnie

dlatego, ˝e zredukowa∏a ka˝dy z kapeluszy do najprostszej

formy, wi´c w∏o˝one na g∏ow´ niemal symbiotycznie dostosowujà

si´ do formy g∏owy. Dzi´ki jego specyficznej formie ka˝da

najdrobniejsza zmiana w sposobie noszenia kapelusza odmienia

jego kszta∏t na tyle, ˝e zarówno bry∏a g∏owy jak i kapelusza

ca∏kowicie zmieniajà twarz noszàcej go osoby. RównoczeÊnie,

takie minimalne zmiany kszta∏tu odmieniajà ca∏oÊciowe wra˝enie,

jakie wywiera g∏owa osoby w kapeluszu, nawet jej twarz wyra˝a

odtàd coÊ nowego. Podwini´te do góry lub opuszczone do do∏u

rondo mo˝e t´ samà osob´ zmieniç z pozornie powa˝nej

i skoncentrowanej w zawadiackà, kokieteryjnà albo rozbawionà.

Jak zauwa˝y∏ Roland Barthes w swym eseju Âwiat mody, jednym

z jej podstaw jest ciàg∏a zdolnoÊç do przemiany. Moda do tego
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stopnia „inscenizuje” kobiet´, ˝e – zgodnie z tradycyjnym

wachlarzem ról teatralnych – odpowiada ona pe∏nej ich typologii:

sportowej, awangardowej czy klasycznej. Kombinacja tych

elementów charakteru tworzy z∏udzenie „niemal nieskoƒczenie

ró˝norodnej osobowoÊci”, co zarazem odpowiada jednemu

z najstarszych marzeƒ cz∏owieka: marzeniu o ca∏oÊci, w której

ka˝dy mo˝e byç wszystkim naraz i nie jest zmuszony do

dokonywania wyboru. Wed∏ug Barthesa w modzie kryje si´

„marzenie o indywidualnoÊci, a zarazem o odmiennoÊci, widaç

jak kobieta w modzie marzy o byciu sobà, a zarazem kimÊ

ca∏kiem innym...” Powa˝ny temat ludzkiej ÊwiadomoÊci,

refleksyjne pytanie „kim jestem?” ∏àczy si´ w modzie

z zabawowym tematem przebierania si´. Jednak to powielanie

osoby nast´puje bez ryzyka samozatracenia. „Zabawa ubraniem,

nie jest ju˝ zabawà egzystencjà... a jedynie klawiaturà znaków,

spoÊród których osoba istniejàca ponad czasem wybiera niektóre

dla w∏asnej przyjemnoÊci”. W ten jednak sposób, powiada

Barthes, w modzie kwestia to˝samoÊci jest bagatelizowana

i trywializowana.

Natomiast kapelusze Ewy Kulasek majà zupe∏nie inne

oddzia∏ywanie. Jakkolwiek równie˝ u niej, dzi´ki zmiennym

formom kapeluszy i wynikajàcych stàd zmian w wyglàdzie osoby,

obecny jest element zabawowy, to jednak jej kapelusze sà wolne

od efektów teatralnych. W jej nakryciach g∏owy – g∏owa i kapelusz

∏àczà si´ w form´ ca∏oÊciowà, która nigdy nie staje si´ maskaradà.

Przeciwnie, prostota tej formy wiedzie do ,samo-ÊwiadomoÊci’

w sensie angielskiego self-awareness, które mo˝e stanowiç



równie˝ self-confidence – pewnoÊç siebie. Te kapelusze nie

tworzà modnej osobowoÊci, lecz uwidaczniajà indywidualnoÊç

w ca∏ej jej z∏o˝onoÊci. I pewnie równie˝ dlatego kapelusze te

mogà byç ∏àczone z ró˝nymi stylami ubioru, od niezobowiàzujàco

sportowego po klasycznie elegancki.

Jedynie nazwy, jakie Ewa Kulasek nadaje swoim kapeluszom,

otwierajà pole dla fantazyjnych marzeƒ. Mo˝na by wr´cz sàdziç,

˝e autorka chce w ten sposób stworzyç przeciwwag´ dla ich

surowych kszta∏tów. Nazwy miast czy krain, jak Buenos Aires,

La Paz, Afryka, Granada, odwo∏ujà si´ do romantycznych t´sknot

do odleg∏ych miejsc i obcych kultur. Podró˝, le Voyage, jak brzmi

nazwa jednego z kapeluszy, to wed∏ug Rolanda Barthesa,

„ostatecznie (ten) wielki topos mody”. Nazwy geograficzne

sugerujà „utopijne gdzieindziej”, w którym spe∏ni si´ obietnica

pi´kna, przyjemnoÊci, bezczynnoÊci i rozkoszowania si´

wyobra˝anym sobie urokiem miasta – z dala od trosk codziennoÊci.

A gdy Ewa Kulasek nadaje kapeluszowi nazw´ Cotton Club, to

wyzwala ca∏y ciàg skojarzeƒ – sposobu ˝ycia okreÊlonej grupy

spo∏ecznej z minionej epoki, wspania∏ej muzyki jazzowej i

nieposkromionej radoÊci ˝ycia.

Mimo tych rozrywkowych czynników dok∏adne przyjrzenie si´

kapeluszom i noszàcym je kobietom ods∏ania obserwatorowi

dà˝enie artystki do osiàgni´cia formy bezwarunkowej. ˚aden

detal nie jest tu skutkiem przypadku. Wyszukane materia∏y

zosta∏y przetworzone w formy elementarne.

Aby poznaç z∏o˝ony uk∏ad odniesieƒ przyÊwiecajàcy produkcji
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tych kapeluszy warto rzuciç okiem na inne prace artystyczne

Ewy Kulasek. Zgodnie z duchem unizmu nadaje ona formie

zawsze bezkompromisowà prostot´, zredukowanà do istoty

rzeczy. Jej rysunki, murale i instalacje przestrzenne oparte sà

na zredukowanych, czystych liniach, na surowych

stereometrycznych bry∏ach, które – dzi´ki wyraênym ich

zgrupowaniom – stwarzajà zaskakujàce sytuacje przestrzenne.

W 2000 roku, dla Blücher GmbH w Erkrath, w miejscu okreÊlanym

jako „Brügger Mühle” – w dawnej wytwórni papieru z prze∏omu

XIX i XX wieku, Ewa Kulasek zrealizowa∏a Pokój ciszy. W miejscu

przeznaczonym do wywo∏ywania wcià˝ nowej aktywnoÊci,

stworzy∏a architektonicznà rzeêb´, która zaprasza do krótkiej

bezczynnoÊci, do wyciszenia, kontemplacji, refleksji oraz

poszukiwania inspiracji. Ta budowla wielkoÊci pokoju wykonana

z jasnoszarego betonu o g∏adkim wykoƒczeniu, z sufitem na

wysokoÊci oko∏o 4 metrów, ma pionowe szczeliny na ka˝dej

stronie, a na jednej wàskie drzwi si´gajàce niemal dachu.

Widziany z oddali budynek ten przypomina minimalistycznà

rzeêb´. Wewnàtrz szeÊcianu – w trakcie wielomiesi´cznej pracy

– artystka pokry∏a Êciany kreska za kreskà warstwami szarego

grafitu, który na ró˝ny sposób za∏amuje i odbija wpadajàce do

wn´trza Êwiat∏o. Jednak mi´dzy szaroÊcià grafitu przez wysokie

szczeliny w Êcianach zawsze otwiera si´ widok na zmieniajàcy

si´ z porami roku pejza˝.

Tymi samymi zasadami Ewa Kulasek kierowa∏a si´ tworzàc swe

Letnie sypialnie, z których jednà realizuje w∏aÊnie we W∏oszech.



Dwie zaz´bione ze sobà po∏àczone betonowe Êciany w kszta∏cie

litery U tworzà pomieszczenie na planie kwadratu, dost´pne

z dwóch stron i otwarte od góry. Przeciwleg∏e wobec siebie

wewn´trzne Êciany odchylone sà na zewnàtrz pod kàtem 10°

od pionu – dzi´ki czemu Êwiat∏o i cienie tworzà geometryczne

rysunki Êcienne o przejrzystej strukturze. ¸ó˝kiem jest tu p∏yta

z naturalnego kamienia, która mo˝e byç podgrzewana. Tak˝e

i to miejsce sztuki oferuje przestrzeƒ dla koncentracji czy te˝

oczyszczenia myÊli i zmys∏ów.

Czy b´dzie to rzeêba architektoniczna, czy rzeêbiarskie kapelusze

– wytworów artystycznych Ewy Kulasek nie da si´ jednoznacznie

przyporzàdkowaç do jakiegoÊ artystycznego gatunku.

Jej budowle, wn´trza lub kapelusze sà u˝ytkowe, a mimo to

w kontekstach, w jakich je umieszcza autorka, funkcjonujà jako

autonomiczne dzie∏a sztuki. Dzi´ki nadaniu im formy radykalnej

artystka, jak ujà∏ to Friedhelm Mennekes, przetwarza codzienne

doÊwiadczenia w procesy duchowe, „w których technicystycznie-

-logiczne myÊlenie znów mo˝e si´ zjednoczyç z intuicjà,

wyobraênià i inspiracjà”.

By pos∏u˝yç si´ s∏owami Constantina Brancusi: „Prostota nie

jest... celem sztuki, ale zbli˝ajàc si´ do istoty sprawy, dociera

si´ do niej nawet jej nie poszukujàc”. W tej w∏aÊnie tradycji

artystycznej mieszczà si´ prace Ewy Kulasek.

Bettina Ruhrberg
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