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Katalog prac

1. „SzaroÊç 1/I”, 2003
akwarela na p∏ycie aluminiowej, 17 x 25,5 cm
2. „SzaroÊç 2/I”, 2003
akwarela na p∏ycie aluminiowej, 17 x 25,5 cm
3. „SzaroÊç 3/I”, 2003
akwarela na p∏ycie aluminiowej, 17 x 25,5 cm
4. „SzaroÊç 4/I”, 2003
akwarela na p∏ycie aluminiowej, 17 x 25,5 cm
5. „SzaroÊç 5/I”, 2003
akwarela na p∏ycie aluminiowej, 17 x 25,5 cm
6. „SzaroÊç 1”, 2004
akwarela na p∏ytach aluminiowych
25,5 x 81,5 cm; 25,5 x 81,5 cm; 25,5 x 81,5 cm,
odleg∏oÊç pomi´dzy elementami 23 cm
7. „SzaroÊç 2”, 2004
akwarela na p∏ytach aluminiowych
25,5 x 81,5 cm; 25,5 x 81,5 cm; 25,5 x 81,5 cm;
25,5 x 81,5 cm; 25,5 x 81,5 cm
odlegloÊç mi´dzy elementami 15,5 cm
8. „SzaroÊç 3”, 2004
akwarela na p∏ytach aluminiowych
19,5 x 97,5 cm; 19,5 x 97,5 cm; 19,5 x 97,5 cm;
19,5 x 97,5 cm; 19,5 x 97,5 cm
odleg∏oÊç mi´dzy elementami 11,5 cm
9. „SzaroÊç 1”, 2003
akwarela na p∏ycie aluminiowej, 39,5 x 49,5 cm
10. „SzaroÊç 2”, 2003
akwarela na p∏ycie aluminiowej, 39,5 x 49,5 cm
11. Bez tytu∏u 7, 1991
o∏ówek grafitowy, akryl, gazeta na p∏ycie pilÊniowej,
164 x 108 cm
12. Bez tytu∏u 10, 1992
o∏ówek grafitowy, akryl, gazeta na p∏ycie pilÊniowej,
164 x 108 cm

13. Bez tytu∏u 1, 1993
o∏ówek grafitowy, akryl na sk∏adanej, zszywanej
i sklejanej gazecie, 57 x 79 cm
14. Bez tytu∏u 3, 1993
o∏ówek grafitowy, akryl na sk∏adanej, zszywanej
i sklejanej gazecie, 57 x 79 cm
15. Bez tytu∏u 4, 1993
o∏ówek grafitowy, akryl na sk∏adanej, zszywanej
i sklejanej gazecie, 57 x 79 cm
16. „The Diary of Cologne 13”, 1995
12 kart, o∏ówek grafitowy, akryl na gazecie „Die Zeit”,
sklejanej i zszywanej, 57 x 40 cm
17. Bez tytu∏u (dyptyk), 1995/2002
o∏ówek grafitowy, akryl na pude∏ku drewnianym,
18 x 15,5 x 1,5 cm
18. Bez tytu∏u (dyptyk), 1996/2002
o∏ówek grafitowy, akryl na pude∏ku drewnianym,
18,5 x 16 x 1,5 cm; 18,5 x 16 x 1,5 cm
19. Bez tytu∏u, 1996
o∏ówek grafitowy, akryl na p∏ycie mdf, 22 x 19 x 1,5 cm
20. Bez tytu∏u 1995
o∏ówek grafitowy, akryl na szarej tekturze, 10,5 x 8 cm
21. Bez tytu∏u (dyptyk), 1996
o∏ówek grafitowy, akryl na kartonie,
14,5 x 10,5 x 2 cm; 14,5 x 10,5 x 2 cm
22. Bez tytu∏u (dyptyk), 1996
o∏ówek grafitowy, akryl na kartonie,
14,5 x 10,5 x 2 cm; 14,5 x 10,5 x 2 cm
23. Bez tytu∏u 1995/1996
o∏ówek grafitowy na sklejce drewnianej, 30,5 x 21 x 0,8 cm
24. Bez tytu∏u (dyptyk), 2002
o∏ówek grafitowy, akryl na kartonie,
l: 41,2 x 31,5 x 6 cm, p: 41,8 x 32 x 6 cm
25. Bez tytu∏u, 2003
o∏ówek grafitowy, akryl na kartonie, 24 x 32 x 4,5 cm

26. Bez tytu∏u, 2003
o∏ówek grafitowy, akryl na kartonie, 20,7 x 16 x 13,3 cm
27. Bez tytu∏u, 2003
o∏ówek grafitowy, akryl na kartonie, 34 x 24,5 x 10 cm
28. Bez tytu∏u, 1994
o∏ówek grafitowy, akryl na kopercie watowanej, 51 x 67 cm
29. Bez tytu∏u, 1995
o∏ówek grafitowy, akryl na kopercie watowanej, 40 x 46 cm
30. Bez tytu∏u, 1995
o∏ówek grafitowy, akryl na kopercie watowanej,
33 x 46,5 cm
31. Bez tytu∏u, 1995
o∏ówek grafitowy, akryl na kopercie watowanej,
28,5 x 35 cm
32. Bez tytu∏u, 1995
o∏ówek grafitowy, akryl na kopercie watowanej,
27,5 x 28 cm
33. Bez tytu∏u, 1999
o∏ówek grafitowy, akryl na szarej tekturze, 100 x 70 cm
34. „Woda – Ren”, 2003
fotografia cyfrowa, 9 x 13 cm
35. „Woda – Ren”, 2003
fotografia cyfrowa, 9 x 13 cm
36. „Pokój ciszy”, 2000
beton, o∏ówek grafitowy, akryl, 450 x 450 x 400 cm
Blücher GmbH, Brügger Mühle, Erkrath
dwa zdj´cia realizacji sta∏ej: Alexander Honory
37. Studium do „Letniej sypialni 1” (zdj´cie modelu), 2003
Êciany: beton, ∏ó˝ko: podgrzewany kamieƒ, sufit: niebo,
516 x 490 x 350 cm
38. Studie für den „Raum der Stille”, 1997
praca na papierze, technika mieszana, 21 x 29,7 cm

Pozna∏am Ew´ Kulasek przed paroma zaledwie laty, tu w Poznaniu,
a w miar´ tej znajomoÊci mia∏am sposobnoÊç poznawania jej
grafitowych rysunków oraz rysowanych na papierze tuszem
i o∏ówkiem projektów realizacji przestrzennych – rysunków
Êciennych, zrealizowanego w Nadrenii Westfalli Pó∏nocnej opodal
Düsseldorfu Pokoju ciszy, czy nowego przedsi´wzi´cia przestrzenno-rysunkowego – Letniej sypialni. Od poczàtku mojego kontaktu
z artystkà odbiera∏am jej prac´ jako pe∏nà subtelnoÊci, koncentracji
oraz wyciszenia – jako obraz harmonii. Bliskie jest mi szczególnie
medytacyjne obcowanie Ewy z naturà. Mówi ona o swoim
wpatrywaniu si´ w wod´ czy w niebo, w publikowanej tu rozmowie.
Takie te˝ podejÊcie do Êwiata znajduje swoje odbicie w niektórych
pracach Ewy w naszej obecnej wystawie. Przed paroma miesiàcami
mia∏am okazj´ sp´dziç par´ dni z Ewà oraz jej m´˝em – Saszà
Honorym w Kolonii i okolicach w Nadrenii Westfalii. Wtedy
obejrza∏am wiele innych realizacji artystki, a szczególne wra˝enie
wywar∏y na mnie jej realizacje permanentne – grafitowa Êciana
w Kunst-Station Sankt Peter w Kolonii i Raum der Stille w Erkrath
niedaleko Düsseldorfu. Razem z ich autorkà oraz jej m´˝em
przechadzaliÊmy si´ nad brzegami Renu wpatrujàc si´ w jego
zmienny, po∏yskliwy nurt. Teraz, szczególnie w obliczu sta∏ych,
przestrzennych prac – tak˝e rysunków, ale rysunków totalnych,
jak je nazwa∏ Jaromir Jedliƒski – obok wczeÊniej akcentowanej
subtelnoÊci, odczu∏am ich si∏´, przekonywajàcà pewnoÊç decyzji,
chocia˝ zarazem Êwiadoma jestem wahaƒ towarzyszàcych artystce
w toku procesu pracy. Tworzy ona rysunki, które daje si´ przenosiç
w inne miejsca, a równie˝ takie, do których trzeba si´ udaç aby
je kontemplowaç w miejscu, w którym i dla którego zosta∏y one
w mozolny sposób wykonane. Chcia∏oby si´ te˝ oczekiwaç,
i˝ podobna niemieckim, sta∏a realizacja rysunkowo-przestrzenna
Ewy Kulasek powsta∏aby i pozosta∏a gdzieÊ w Polsce, byç mo˝e
tu w Poznaniu. Chcia∏abym wierzyç, ˝e prezentowana w mojej
przestrzeni wystawowej ekspozycja mo˝e si´ do tego przyczyniç.

Hanna Muzalewska

Z Ewà Kulasek rozmawia Jaromir Jedliƒski

Jaromir Jedliƒski: PoznaliÊmy si´, kiedy studiowa∏a Pani
w Akademii w ¸odzi, póêniej mieszka∏a Pani w Londynie,
a od d∏ugiego ju˝ czasu w Kolonii, chocia˝ Pani aktywnoÊç
ujawnia si´ w ró˝nych miejscach w Êwiecie. Nasze kontakty
te˝ nie usta∏y, w latach dziewi´çdziesiàtych zakupiliÊmy jednà
z pi´knych Pani prac z cyklu Dziennik koloƒski do kolekcji Muzeum
Sztuki w ¸odzi i za „moich” tam czasów by∏a ona wystawiana
w szczególny sposób w sta∏ej ekspozycji Muzeum. Przywo∏uj´
te wszystkie fakty, bowiem na poczàtku naszej konwersacji chc´
zapytaç czy oraz jakie znaczenie majà dla Pani pracy ∏ódzkie
korzenie, tradycja awangardy, przede wszystkim W∏adys∏awa
Strzemiƒskiego, echa którego pracy byç mo˝e dostrzec daje si´
w niektórych Pani realizacjach, tradycja Muzeum Sztuki etc.?
Ewa Kulasek: ¸ódê jest moim rodzinnym miastem. DoÊç wczeÊnie,
ju˝ jako uczennica szko∏y podstawowej odkry∏am dla siebie
Muzeum Sztuki w ¸odzi i by∏am tam, szczególnie jako licealistka
ciàgle i ciàgle. Uczy∏am si´ patrzeç.
W latach moich studiów w Akademii w ¸odzi w po∏owie lat
osiemdziesiàtych dosz∏a do tego lektura pism W∏adys∏awa
Strzemiƒskiego, Katarzyny Kobro, Wassili Kandinskiego,
ale równie˝ innych artystów.
No i póêniej czas sp´dzony w Londynie, bardzo intensywny;
oglàda∏am i czyta∏am wszystko to, co w tamtych czasach nie
by∏o dla mnie dost´pne w Polsce.
Ale korzenie ∏ódzkie, jak i tradycja polskiej i rosyjskiej awangardy
mia∏y niewàtpliwy wp∏yw na moje myÊlenie o formie i przestrzeni.
DoÊç dobrze mo˝na to zaobserwowaç na przyk∏ad we wspomnianej
ju˝ przez Pana serii – „Diary of Cologne” 1989-1995, czy te˝
w innych pracach na i z gazet, powsta∏ych w pierwszych latach
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koloƒskich na prze∏omie lat osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych.

ca∏à Êcian´ grafitem, a z tego t∏a wy∏ania si´ siedem pionowych

By∏ te˝ inny wa˝ny nauczyciel: natura.

form wyd∏u˝onych prostokàtów o innej, niejako wypolerowanej,

Od najwczeÊniejszego dzieciƒstwa sp´dza∏am wi´kszà cz´Êç

lÊniàcej, oddajàcej refleksy Êwiat∏a fakturze. Z tej przestrzeni

letnich wakacji na wsi. Dom, w którym mieszkaliÊmy sta∏ samotnie

otwiera si´ widok na szerokà naw´ koÊcio∏a. Czym by∏a dla Pani

wÊród pól, horyzont wyznacza∏a ciemna linia lasu. Godzinami

praca w tym miejscu, wspó∏praca z Mennekesem, który zajmuje

wpatrywa∏am si´, w – czasami tak bliskie, innym razem tak

bardzo znaczàcà pozycj´ w Êwiecie sztuki?

dalekie – niebo. Godzinami obserwowa∏am falujàce po∏acie traw

Ewa Kulasek: Friedhelma Mennekesa spotka∏am krótko po moim

– ciàgle te same i ciàgle inne.

przyjeêdzie do Kolonii w 1989 roku. Nied∏ugo póêniej, by∏am

MyÊl´, ˝e to dzielenie ˝ycia miedzy czasem sp´dzanym

ju˝ wtedy studentkà w Kunstakademie w Düsseldorfie,

w urbanistycznej i w otwartej przestrzeni mia∏o du˝e znaczenie.

zaproponowa∏ mi stypendium w Kunst-Station Sankt Peter, status

Wiedza i intuicja. Poza tym, by∏o jeszcze coÊ takiego,

Artist in Residence. Atmosfera w Sankt Peter, aura tego miejsca,

˝e po powrocie z jednego do drugiego miejsca, odkrywa∏am,

kontakt z Friedhelmem Mennekesem sprzyja∏y mi.

postrzega∏am je na nowo – jeszcze jeden wariant, nowy aspekt.

Nie tylko uduchowienie tych starych murów i charyzmatyczna

Bo do pracy pobudza mnie nie to, co ju˝ znane ale to czego

postaç Mennekesa, ale te˝ atmosfera poszukiwania i liczne

jeszcze nie wiem – ch´ç poznania jako taka.

wystawy sztuki wspó∏czesnej, cz´sto kontrowersyjne w kontekÊcie

Jaromir Jedliƒski: Friedhelm Mennekes, jezuita niemiecki,

miejsca. By∏a to moja oaza. Du˝o pracowa∏am, spacerowa∏am

profesor teologii dogmatycznej zajmujàcy si´ ró˝nymi dziedzinami

nad Renem i s∏ucha∏am Bacha. Bach jest ciàgle ten sam i ciàgle

humanistyki, a przede wszystkim sztukà wspó∏czesnà, nazwa∏

inny. To nieprawdopodobne bogactwo wariacji, tak ró˝nych

Pani prac´ w swoim eseju jej poÊwi´conym szarà sztukà grafitowà.

i tak do siebie podobnych – jak fale morza. S∏ucha∏am Bacha,

Na ró˝ne sposoby, tak˝e w swoich realizacjach przestrzennych

patrzy∏am na wod´ i rysowa∏am linie. Linia za linià. W tym czasie

pos∏uguje si´ Pani uporczywie i mozolnie grafitem do pokrywania

powsta∏y pierwsze grafitowe obrazy. Wtedy te˝ coraz wi´cej

jego warstwami nieraz wielkich powierzchni, linia obok linii,

myÊla∏am o przestrzeni i o mo˝liwoÊciach jej kszta∏towania.

w wielu warstwach, a˝ „grafit zlewa si´ i tworzy samà w sobie

Kiedy w 1994 roku rozpocz´∏am prac´ nad realizacjà Wand, 1995

powierzchni´”. Najsilniej uwidoczni∏o si´ takie dzia∏anie w Pani

(Âciana), sta∏ej pracy dla Sankt Peter, w mojej by∏ej pracowni,

realizacji w Kunst-Station Sankt Peter w Kolonii, w miejscu

poza cz´Êcià sakralnà, w romaƒskiej wie˝y, zna∏am t´ przestrzeƒ

sztuki w KoÊciele Âwi´tego Piotra stworzonym i prowadzonym

doskonale. Zna∏am jej kontekst i przestrzenne w∏aÊciwoÊci.

przez Friedhelma Mennekesa. W górnej partii romaƒskiej wie˝y

Wiedzia∏am dok∏adnie jak Êwiat∏o t´ przestrzeƒ oÊwietla i zmienia.

tego koÊcio∏a mia∏a Pani przez blisko dwa lata swojà pracowni´

Postanowi∏am, przez dzia∏anie rysunku Êciennego, przez jego

i wykona∏a Pani w tym wn´trzu niezwyk∏à prac´ – pokry∏a Pani

wielkoÊç, jego form´ i usytuowanie, przestrzeƒ t´ na nowo okreÊliç.
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Chcia∏am wiedzieç w jakim stopniu mog´ konkretnà pracà wp∏ynàç

Jak Pani, wi´c, postrzega te odniesienia?

na Êwiat∏o i atmosfer´ tej przestrzeni. Chcia∏am jà uduchowiç.

Ewa Kulasek: Ka˝dy obraz, ka˝da praca dopiero przez odbiorc´

W tym czasie mia∏am ju˝ kilka doÊwiadczeƒ z moimi grafitowymi

zostaje poddana szczególnej interpretacji. To znaczy je˝eli kilka

obrazami i rysunkami na papierze, z którymi pracowa∏am ju˝

osób oglàda mojà prac´, to mo˝e si´ zdarzyç, a nawet jest to

w sytuacjach wystawowych.

doÊç pewne, ˝e ka˝dy odbierze jà na swój indywidualny sposób.

Wiedzia∏am, ˝e mog´ ciemnoszary ci´˝ar grafitu skonfrontowaç

Nigdy nie wierzy∏am w sztuk´, która wymaga instrukcji obs∏ugi.

z architektonicznym wolumenem. ˚e jego lÊniàcà powierzchni´,

Obraz i przestrzeƒ sà awerbalne.

jego zdolnoÊç odbijania Êwiat∏a mog´ u˝yç do stworzenia tego

Ich odbiór przede wszystkim odbywa si´ w podÊwiadomoÊci.

szczególnego nastroju.

Póêniej wkracza doÊwiadczenie i intelekt. Dlatego obrazy wywo∏ujà

Jaromir Jedliƒski: Profesor Mennekes, poÊród licznych innych

u jednych osób silniejsze, u innych s∏absze wra˝enie.

artystów, sformu∏owa∏ niezwykle istotne interpretacje dzie∏a

Dla samego dzie∏a nie ma znaczenia czy jestem osobà wierzàcà

Josepha Beuysa. Jego, wespó∏ z Beuysem stworzona ksià˝ka

czy nie, czy jestem bardziej lub mniej uduchowiona oraz jaki

Beuys zu Christus. Eine Position im Gespräch/Beuys on Christ.

jest mój stosunek do religii. Jedynie przez znalezienie

A Position in Dialogue to dociekania na temat zwiàzków pomi´dzy

odpowiedniej formy, mog´ osiàgnàç to, ˝e praca jest silna.

sztukà a chrzeÊcijaƒstwem, religià, duchowoÊcià. Równie˝

Wierz´ w intuicj´ i inspiracj´ jako wa˝ny czynnik w procesie

w odniesieniu do Pani pracy Mennekes stwierdzi∏, i˝ pradawna

kreatywnym, dla niektórych mo˝e byç to wiara, dla innych

jednoÊç sztuki i religii powraca o˝ywiona, kiedy patrzymy

matematyka, oraz wierz´ w skupienie i koncentracj´. Ostatecznie

na ci´˝ar myÊli i barwy w Pani Êciennej pracy na tysiàcletnich

jednak, to ja musz´ wybieraç i podejmowaç decyzje. Na koƒcu

kamiennych murach Êwiàtyni. Jak Pani widzi te zwiàzki we

bowiem zostaje dzie∏o, które samo musi si´ obroniç.

w∏asnej pracy i w ogóle w sztuce aktualnej? Jest to dla mnie

Moim zdaniem w obecnych czasach ludzie mylà pewne wartoÊci.

niezmiernie interesujàce zagadnienie w zwiàzku z zajmowaniem

Coraz cz´Êciej s∏yszy si´ g∏osy, ˝e sztuka sta∏a si´ wspó∏czesnà

si´ przeze mnie Josephem Beuysem, zw∏aszcza jego kolekcjà

religià, a muzea wspó∏czesnymi Êwiàtyniami. To porównanie

prac Polentransport 1981 ofiarowanà przez Beuysa Muzeum Sztuki

odnosi si´, jak wiemy, nawet do pi∏ki no˝nej i stadionów.

w ¸odzi w 1981 roku – tu znowu powraca ∏ódzki kontekst,

Zarówno religia, jak i sztuka, czy te˝ pi∏ka no˝na, jest w stanie

przecie˝ Pani Êwietnie zna∏a t´ kolekcj´. Co do innych artystów

wywo∏aç u odbiorcy silne doznania emocjonalne. Jednak,

w otwarty sposób podejmujàcych kwestie wspó∏istotnoÊci sztuki

w ka˝dym z tych przypadków sà to doznania innego rodzaju.

i religii, a którzy wczeÊniej wystawiali w tych samych pokojach

Jaromir Jedliƒski: Prosz´ powiedzieç o swoich innych pracach

Galerii Muzalewska w Poznaniu, to trzeba przywo∏aç tu

przestrzennych, o Pani realizacji Raum der Stille z koƒca lat

w pierwszym rz´dzie Marka Chland´ oraz Koji Kamoji.

dziewi´çdziesiàtych – o swoistym przez Panià stworzonym miejscu
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kontemplacyjnym w Pó∏nocnej Nadrenii Westfalii oraz o Pani

jest na terenie Blücher GmbH, firmy high-tech zajmujàcej budynki

projekcie Sommerschlafzimmer z 2002 roku. W tych ca∏oÊciowych

by∏ej fabryki papieru, z prze∏omu wieków. Jestem zdania, ˝e my

architektoniczno-artystycznych przedsi´wzi´ciach znowu pojawia

wszyscy potrzebujemy sztuki do ˝ycia. Chcia∏am stworzyç prac´,

si´ rysunek grafitowy, tyle, ˝e mo˝na by powiedzieç – „rysunek

która b´dzie przez wielu ludzi u˝ywana, która nale˝y do ich

totalny”. Pani jest w g∏ównej mierze rysownikiem, sàdz´. Chocia˝

˝ycia i ciàgle na nowo zostaje doÊwiadczana. Budowla znajduje

Ulrich Krempel napisa∏ w swoim tekÊcie poÊwi´conym Pani

si´ w pewnym oddaleniu od zak∏adu, usytuowana na skraju

rysowaniu, ˝e „obejmuje Pani w posiadanie powierzchnie oraz

Doliny Neandertalczyka. W miejscu gdzie kiedyÊ oczyszczalnia

przestrzenie w dok∏adnie taki sam sposób”. Jakie intencje

wody ten pi´kny pejza˝ czyni∏a niedost´pnym. Mo˝na jà zobaczyç

towarzyszy∏y Pani, kiedy przechodzi∏a Pani od rysowania na

z terenu firmy, ale aby wejÊç do niej, trzeba podjàç decyzj´

papierze do rysowania na gazetach lub kopertach, potem na

i pójÊç wàskà dró˝kà, która prowadzi przez ∏àk´ polnych kwiatów.

Êcianach, a˝ wreszcie rysunek, rysowanie przybra∏o ca∏oÊciowà

Rzeêba jest publicznie dost´pna. Czyli mamy przestrzeƒ zewn´trznà

form´ przestrzennà w∏asnej budowli stanowiàcej jego „pod∏o˝e”?

i przestrzeƒ wewn´trznà. Mo˝emy iÊç przez ∏àk´, obejÊç rzeêb´,

Ewa Kulasek: Przestrzeƒ jest naj˝ywotniejsza ze wszystkiego

wejÊç do niej. Mo˝emy percypowaç przestrzeƒ wewn´trznà i jej

co nas otacza. Jej intensywnoÊç i g´stoÊç. Jej nieustanna

doÊwiadczyç, ale te˝ b´dàc wewnàtrz, mo˝emy obserwowaç

obecnoÊç.

przestrzeƒ zewn´trznà, natur´ i na nowo jà prze˝yç. Ciemna

W mojej pracy próbuj´ przede wszystkim pewnà konkretnà

lÊniàca szaroÊç Êcian i wàskie otwory okienne sprawiajà

przestrzeƒ, czy to zewn´trznà, czy te˝ wewn´trznà, na nowo

przyt∏umienie Êwiat∏a. OÊwietlenia elektrycznego nie ma. Dzieƒ

zdefiniowaç, ale te˝ na nowo stworzyç. Jestem zdania, ˝e przez

i noc wp∏ywajà na atmosfer´ przestrzeni. Projekt nad którym

interwencje przestrzenne mo˝emy konkretnà przestrzeƒ uczyniç

pracuj´ obecnie, to równie˝ rzeêba architektoniczna,

„widoczniejszà”; ˝e mo˝emy wp∏ywaç na nasze intuicyjne

Sommerschlafzimmer (Letnia sypialnia).

postrzeganie. To dotyczy nie tylko odczuwania przestrzeni samej

Âciany: g∏adki, jasny beton.

w sobie, ale te˝ sztuki, która si´ w niej znajduje. A wi´c jest

¸ó˝ko: podgrzewany kamieƒ.

to przestrzeƒ, która mnie interesuje, ale poza tym te˝ wspomnienia

Sufit: niebo.

pewnych obrazów, czy nastrojów. Z moich doÊwiadczeƒ nad pracà

˚adnych okien.

w Sankt Peter, jak równie˝ z ch´ci, by pewnà przestrzeƒ, pewne

MyÊl´ o serii tych rzeêb, pojawiajàcych si´ w ró˝nych kontekstach.

miejsce ca∏kiem na nowo stworzyç, powsta∏ Raum der Stille 2000

Niekoniecznie, jak by sugerowa∏ tytu∏, w parku czy ogrodzie.

(Pokój ciszy). Jest to architektoniczna rzeêba, kubus z wàskimi

MyÊl´ o sypialniach pojawiajàcych si´ w przestrzeni miejskiej,

Êwietlikami. Na zewnàtrz jasny matowy beton – w Êrodku

na tarasach – dachach, w wewn´trznych podwórkach, czy jeszcze

Raumzeichnung, ciemnoszary po∏yskujàcy grafit. Rzeêba zbudowana

gdzieÊ indziej. Bowiem wchodzàc do Êrodka widzimy jedynie

34

Jedliƒski – Kulasek. Rozmowa

35

Jedliƒski – Kulasek. Rozmowa

Ju˝ najmniejsza jego iloÊç powoduje, ˝e zaczynajà istnieç,

stosunkowo demokratyczne i osobliwe. Jak ju˝ wspomnia∏am,

˝e zaczynajà dzia∏aç. I ˝e z ka˝dà jego zmianà, zmieniajà swoje

niebo zawsze wywiera∏o na mnie silne wra˝enie. Tak samo morze

oblicze. Co sk∏ania do obserwowania, do d∏u˝szego z nimi

i fale. Lubi´ przypominaç sobie uczucie jakiego doznaj´ siedzàc

przebywania. Stàd mo˝e cz´sto poruszany w ich kontekÊcie

wieczorem na rozgrzanym s∏oƒcem kamieniu; s∏uchajàc i patrzàc

aspekt czasu, który przyzwyczailiÊmy si´ wiàzaç raczej z muzykà

w ciemnoÊç.

ni˝ z obrazem.

Jaromir Jedliƒski: Pani prace ewokujà poczucie, i˝ czas p∏ynie

To wszystko, o czym mówi´ dotyczy równie˝ innych prac, du˝o

wolno, stanowià zapis d∏ugich ciàgów czasowych, nieco podobnie,

mniejszych i wykonanych na innym pod∏o˝u. Mam na myÊli

jak w malowaniu Alana Charltona – który mawia „Jestem artystà,

Grafitowe obrazy, Gazety, Poduszki, czy te˝ Szare kartony lub

który maluje szary obraz”, albo w projekcie Romana Opa∏ki

Pude∏ka. Jak równie˝ Linienzeichnungen z lat 1997-1998,
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przestrzeƒ wewn´trznà i niebo, które do tej pory jest jeszcze

Równie˝ odbiór Pani prac wymagaç si´ zdaje d∏ugiego czasu,

aluminiowych. Cz´sto bowiem praca o znikomym formacie jest

który trzeba przeznaczyç na w∏aÊciwe ich odczytanie. Pomimo,

w stanie zorganizowaç przestrzeƒ o znaczàcych rozmiarach.

˝e Pani prace sà zazwyczaj monochromatyczne to wielkà rol´
w ich percepcji odgrywa Êwiat∏o; pe∏ny wi´c odbiór Pani realizacji
wymaga oglàdania ich w ró˝nym, zmieniajàcym si´ Êwietle
naturalnym. Czy moja intuicja, i˝ zasadniczà rol´ w Pani pracy
odgrywa czas oraz Êwiat∏o, no i wczeÊniej wzmiankowane
w∏aÊciwoÊci kontemplacyjne, ma potwierdzenie w Pani intencjach?
Ewa Kulasek: Wykonywanie moich monochromatycznych
grafitowych rysunków jest dla mnie formà medytacji – formà
koncentracji.
Proces rysowania przynosi ze sobà rodzaj porzàdku. Ciàgnàç
linie znaczy mieç idee, mieç wyobra˝enie.
Wype∏nianie du˝ych powierzchni grafitowym o∏ówkiem, linia
za linià, a˝ stanà si´ jednoÊcià, wymaga czasu. W wypadku prac
takich jak Wand w koÊciele Âwi´tego Piotra w Kolonii,
czy Raum der Stille w Erkrath pod Düsseldorfem, wiele miesi´cy.
Poza tym ich po∏yskliwoÊç, ich wra˝liwoÊç na Êwiat∏o.

Poznaƒ – Kolonia, styczeƒ-luty 2004 roku
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