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„Mogê powiedzieæ, ¿e w moj¹ drogê twórcz¹ wesz³am na szczud³ach, by³o to pod koniec roku 1980” –
z Ludwik¹ Ogorzelec rozmawia Jaromir Jedliñski

Jaromir Jedliñski: Wykona³a Pani wiele uk³adów przedmiotowo-przestrzennych, sumarycznie nazywaj¹c je Przyrz¹dy
równowa¿ne, chocia¿ g³ównie zdaje siê Pani realizowaæ w innych, które opisuje Pani jako Krystalizacje przestrzeni. W naszej
niedawnej rozmowie mówi³a Pani, ¿e „to wszystko to jest Krystalizacja przestrzeni”. Na czym ona polega i jak siê ma
wzglêdem innych obszarów Pani zainteresowañ i aktywnoœci?
Ludwika Ogorzelec: Cykl Przyrz¹dy równowa¿ne by³ najpierw, od 1980 roku, i od niego wszystko siê zaczê³o, jeszcze
na czwartym roku studiów wroc³awskiej ASP (o jego pocz¹tkach powiem wiêcej póŸniej). Natomiast Krystalizacja
przestrzeni, rozpoczêta po 10 latach od tamtego cyklu, wyrasta z tego samego pnia moich rozwa¿añ twórczych.
Ju¿ w Przyrz¹dach, mimo ¿e s¹ jeszcze blisko tradycyjnej definicji rzeŸby, pojawia siê strukturalny zarys/podzia³ przestrzeni
za pomoc¹ linii. Jak to siê sta³o? Bêd¹c w Fine Arts Work Center w Provincetown w 1990 roku i stoj¹c przed zadaniem
pokazania mojej twórczoœci podsumowuj¹cej pobyt w FAWC, pomyœla³am: a dlaczego by nie wprowadziæ cz³owieka do
wnêtrza mojej rzeŸby? Czyli stworzyæ strukturê du¿ych rozmiarów, w której przestrzenie mogliby wejœæ ludzie. I tak siê
sta³o. Postanowi³am, ¿e ca³a galeria bêdzie moj¹ rzeŸb¹. Podzieli³am liniami jej wnêtrze tak, aby ich uk³ady kompletnie
zmienia³y „funkcjê” i estetykê miejsca, co mia³oby przede wszystkim dzia³aæ na „pierwsze” emocje cz³owieka, a nie na jego
wiedzê, rozum… etc.
Zarówno Przyrz¹dy równowa¿ne, jak i Krystalizacja przestrzeni nie maj¹ oddzia³ywaæ za pomoc¹ symbolu czy anegdoty,
„tak siê zaczê³o”, Wroc³aw 1980

nie maj¹ przes³ania czy dydaktyki, nie s¹ te¿ interpretacj¹ istniej¹cych zjawisk. Krystalizacja przestrzeni ma za zadanie
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„wytr¹ciæ” cz³owieka z jego stereotypów i przyzwyczajeñ ¿ycia codziennego. Zatrzymuj¹c na chwilê, oferowaæ ma

Jak zachodzi proces krystalizowania? – czyli jak siê do tego zabieram. Dan¹ mi przestrzeñ najpierw poddajê gruntownej

pozytywne prze¿ycie emocjonalne, w nastêpstwie którego, byæ mo¿e, przypomni on sobie, ¿e jest indywidualnoœci¹ ¿yj¹c¹

analizie: kontekst kulturowy (staram siê wiedzieæ kim mo¿e byæ mój widz na przyk³ad w Kostaryce); historyczny; funkcje

we wszechœwiecie, a nie jedynie ma³¹ cz¹stk¹ maszyny spo³ecznej. Krystalizacja przestrzeni jest te¿ wiêc rodzajem akcji

(czyli czym jest przestrzeñ publiczna – otwarta zewnêtrzna – przez któr¹ widz przemieszczaj¹c siê jest zaskoczony

artystycznej, któr¹ zapocz¹tkowa³am w³aœnie w Provincetown w 1990 roku i rozwijam do dzisiaj w ró¿nych przestrzeniach

widokiem i oddzia³ywaniem rzeŸby), galeria czy muzeum, do którego specjalnie przychodzi aby zobaczyæ wystawê.

i ró¿nych miejscach na œwiecie. Mówi¹c o interwencji lini¹ w dan¹ mi przestrzeñ mam na myœli doœwiadczenia

Jeszcze inn¹ przestrzeni¹ jest pejza¿. Badam jego proporcje, estetykê i zastane ukszta³towanie, istniej¹ce materia³y,

i rozwi¹zania wynikaj¹ce z jej rozmaitych przekszta³ceñ, i wp³ywu tych zabiegów na psychikê cz³owieka. Nazwa³am to

wystêpuj¹ce na danym obszarze zjawiska pogodowe (na przyk³ad wiej¹ce wiatry, ich kierunek, bywaj¹ miejsca

nieco póŸniej Krystalizacj¹ przestrzeni – czyli podzia³em przestrzeni na wydzielone czêœci/„kryszta³y”. Zdecydowa³am te¿

o istniej¹cych w nich tak zwanych „przeci¹gach”). Nastêpnie, czêsto – zaproszenie przychodzi przyk³adowo z Australii –

w pisanym wówczas programie, ¿e te bry³y przestrzeni/powietrza s¹ moj¹ pierwsz¹, najistotniejsz¹ materi¹ rzeŸbiarsk¹.

w oparciu o materia³y fotograficzne plus wczeœniejsze wnioski z analizy danego mi miejsca, próbujê znaleŸæ koncept,

Linia – widzialna i dotykalna – jest jedynie konturem wydzielaj¹cym ów fragment przestrzeni z niepodzielonej wczeœniej

czyli jak „zadzia³am” w danej przestrzeni, jaki efekt siê wykrystalizuje. Zwykle robiê wiele wersji, wizualizacji dla danego

ca³oœci. Natomiast materia, z której wywodzi siê owa linia (drewno, metal, szk³o, pleksi, tkanina, celofan, papier,

projektu, po to aby wybraæ ten najw³aœciwszy.

czy jeszcze inne materia³y, których do tej pory nie u¿ywa³am) jest istotna dla kreowania specyficznej estetyki, a tym

Sama realizacja to jest rodzaj performance, w którym „tañczê z lini¹” w danej mi przestrzeni. Zwykle akcje te s¹ publiczne

samym energii wp³ywaj¹cej na cz³owieka. Jednak¿e dla mnie ma to drugorzêdne znaczenie – mimo ¿e to w³aœnie owa

i wpisuj¹ siê w ca³oœæ projektu. W Nancy Margolis Gallery w Nowym Jorku og³osiliœmy, ¿e powstawanie dzie³a jest aktem

materia linii najczêœciej jest zauwa¿ana przez widza nauczonego, ¿e niewidzialne nie istnieje, ¿e jest pustk¹. Przestrzeñ

publicznym, i ¿e zapraszamy do udzia³u w nim. Dla mnie czas ten jest te¿ okresem studium percepcji, jest to mi potrzebne

s³u¿yæ mo¿e jedynie jako scena do ekspozycji tego, co zdo³a zobaczyæ oko odbiorcy. Ja natomiast jako twórca muszê i chcê

dla dalszych poszukiwañ.

wiedzieæ, ¿e dany fragment przestrzeni mo¿na zwa¿yæ, skompresowaæ. Wiemy te¿, ¿e jest on terenem dla istnienia
niewidzialnych „go³ym okiem” zjawisk fizycznych, chemicznych czy akustycznych, wyobra¿aj¹c sobie na przyk³ad przep³yw

Teraz cofn¹æ siê jeszcze mo¿emy do tego, o co Pan pyta³, jak powsta³y Przyrz¹dy równowa¿ne i w ogóle, jak odt¹d

dŸwiêku w danej przestrzeni, który odbijaj¹c siê od œcian wraca, krzy¿uje siê i to by³o bardzo inspiruj¹ce. Chcia³am pokazaæ

przebiega³a moja droga twórcza. By³am na czwartym roku studiów w pracowni rzeŸby Profesora Leona Podsiad³y we

niewidzialne.

wroc³awskiej ASP (w roku 1980 – PWSSP), gdy zaczê³a siê moja przygoda z przestrzeni¹. Miêdzy innymi zadaniami Profesor
postawi³ nam jedno – tak zwane klauzurowe – na temat zagadnienia „równowagi”, oczywiœcie rozumianej na wiele
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sposobów. Pierwszym etapem mia³ byæ performance, w którym za pomoc¹ w³asnego cia³a mieliœmy pokazaæ nasze

Nastêpnym etapem naszego zadania by³o rzeŸbiarskie „zilustrowanie” w³asnych doœwiadczeñ z pierwszego etapu.

rozumienie równowagi. W zadaniu tym zafascynowa³ mnie fenomen cia³a ludzkiego jako „mechanizmu” (ruchomej rzeŸby),

Fascynacja wyniesieniem siê ponad ziemiê zdecydowa³a, ¿e rzeŸba bêdzie „lewitowa³a” w przestrzeni, bardziej lekka,

obiektu przestrzennego maj¹cego wielorakie mo¿liwoœci: zmian jego bry³y z jednej w inn¹, mo¿liwoœæ ruchu (zagadnienie

ruchoma i wbrew naukom pobranym w ci¹gu trzech lat studiowania – by³am na czwartym roku studiów – podstaw

czasu), itp. Musia³am jednak skoncentrowaæ siê na problemie równowagi w tym performance, który mia³am zaprezentowaæ.

zagadnieñ rzeŸby, czyli figury jako ciê¿kiej bry³y zajmuj¹cej pewn¹ przestrzeñ, ogl¹dan¹ z zewn¹trz (dooko³a).

Maj¹c za sob¹ doœwiadczenia teatru i tañca, mog³am przeanalizowaæ któr¹œ z figur tanecznych, ale to by³o za ma³o.

RzeŸby najczêœciej eksponowanej na piedestale tak aby by³a wygodna do ogl¹dania przez widza – moja bêdzie wype³nia³a

Chcia³am aby spektakl zaistnia³ w oderwaniu od parteru/ziemi, gdzieœ w powietrzu? Dlaczego? Mia³am psychiczn¹ potrzebê

przestrzeñ, jakby j¹ blokowa³a dla przemieszczania siê cz³owieka w sposób wygodny. Dlaczego? By³am arogancka,

bycia lekkim (wiêc radosnym?) w tamtych ciê¿kich czasach, w pocz¹tku lat 80-tych. Albo podœwiadomie by³a to „ilustracja”

czy zbuntowana? Albo raczej potrzebowa³am przekraczania i burzenia granic, granic przyzwyczajeñ estetycznych

mojej ówczesnej sytuacji ¿yciowej? Mam na myœli moje zaanga¿owanie w konspiracyjn¹ dzia³alnoœæ opozycyjn¹

i psychologicznych tak u widza, jak i u mnie samej. Moje przekraczanie granicy polega³o i polega na próbach

we Wroc³awiu, spotkanie w „podziemiu” piêknych ludzi, nasze przyjaŸnie, ratowanie siê przed „wpadkami” i poczucie,

przechodzenia z tego obszaru, w którym ju¿ wszystko znam do tego, którego jeszcze nie doœwiadczy³am, nie pozna³am.

¿e ta aktualna chwila jest wa¿na, wznios³a, by³o to takie chodzenie „po krawêdzi”, chodzenie „ponad ziemi¹” wbrew
realiom ¿ycia w kraju komunistycznego totalitaryzmu! Zbudowa³am wiêc szczud³a (chodzi³am na nich w dzieciñstwie)

Nastêpnym dylematem by³a decyzja co do wyboru materia³ów, z których wykonam ow¹ „ilustracjê” moich rozwa¿añ na

i zaprezentowa³am ten spektakl, dokonuj¹c analizy fenomenu cia³a ludzkiego, które wyniesione ponad ziemiê, oparte

temat równowagi. Dla uzyskania lekkoœci, myœla³am o u¿yciu papieru ale po zastanowieniu siê odrzuci³am papier. Jest to

na jedynie dwóch punktach, zmuszone jest do utrzymywania siê w trwa³ym momencie równowagi. Wyci¹gniêcie nogi

materia nas¹czona wieloma znaczeniami, produkt z wpisanym weñ procesem technologicznym, dotyka³o go przede mn¹

do przodu zmusza³o g³owê i ramiona do wyrównania wagi i wysuniêcia w przeciwnym kierunku dla utworzenia przeciwwagi.

wielu ludzi, u¿ywa³o tysi¹ce artystów przez wieki. Pomyœla³am wiêc o drewnie. Materia stworzona przez naturê, lekka,

Pamiêtam z dzieciñstwa, i ponownie prze¿y³am to w momencie realizacji zadania klauzurowego, radoœæ jak¹ dawa³o mi

ciep³a, mi³a, z jej komórkow¹ budow¹ wewnêtrzn¹. Mo¿na je (drewno) ci¹æ, rzeŸbiæ, ociosywaæ ale ja wola³em nie tak

moje „zwyciêstwo” nad si³¹ grawitacji w trakcie chodzenia na szczud³ach i nawet zgrabnie przemieœci³am siê od œciany

postêpowaæ, jak to ju¿ inni rzeŸbiarze robili, postanowi³am „wdmuchn¹æ w drewno powietrze” i zawiesiæ je w powietrzu

do œciany pracowni. Mogê powiedzieæ, ¿e w moj¹ drogê twórcz¹ wesz³am na szczud³ach, by³o to pod koniec roku 1980.

aby by³o naprawdê lekkie. Du¿o wiedzia³am o drewnie, o drzewach. O drzewiej istocie wywodz¹cej siê ze œwiata

Inaczej mówi¹c wprowadzi³y mnie one w obszar rzeŸby mobilnej, a tym samym w rozwa¿anie zagadnieñ, czym jest

„obiektywnego” (œwiata Natury), istocie ¿ywej, karmi¹cej siê pokarmem ziemi, jak i kosmosu (fotosynteza), bêd¹cej form¹

przestrzeñ, czas, ruch…

pionow¹ (Ziemia – Kosmos), wiedzia³am, ¿e mo¿na je rozci¹æ wzd³u¿ w³ókien i ods³aniaæ linie kszta³towane jedynie przez
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naturê. Uwzglêdnia³am te¿ gatunek drzewa. I ju¿ wiedzia³am, ¿e w³aœnie drewna u¿yjê w mojej wypowiedzi przestrzennej

estetykê i fizycznoœæ, czyli ukszta³towanie terenu, architekturê, materia³y, z jakich jest zbudowana, proporcje, wymiary

maj¹cej pokazaæ moje rozwa¿ania na temat równowagi. Rozstrzêpione w³ókna drewna zaczê³am ³¹czyæ za pomoc¹ kleju

etc. Studiujê historiê miejsca i kontekst kulturowy widza – pracujê w wielu ró¿nych krajach na œwiecie – wiêc chcê

kostnego u ich koñców, tak aby zagarn¹æ/zarysowaæ jak najwiêkszy obszar/„bry³ê” przestrzeni.

wiedzieæ komu moje dzie³o oferujê, chcê zastanowiæ siê, jak do niego „dotrzeæ” by móg³ w pe³ni je odebraæ. Wa¿ne jest
tak¿e by wiedzieæ, jak¹ „dana” mi przestrzeñ spe³nia codzienn¹ funkcjê, aby domyœleæ siê kim bêdzie odbiorca. I kolejno:

Zajmowa³ mnie te¿ problem równowagi i fenomen cia³a ludzkiego/mechanizmu jako instrumentu poszukuj¹cego momentu

ULICA jest przestrzeni¹ publiczn¹, przez któr¹ przemieszczaj¹cy siê ludzie mog¹ byæ jedynie zaskoczeni moj¹ prac¹. Byæ

równowagi – czyli moje chodzenie na szczud³ach – i linia, nastêpnie struktura zagarniaj¹ca przestrzeñ, a wszystko poddane

mo¿e bêdzie ich ona zatrzymywa³a, zmienia³a aktualny proces myœlenia, zrobi przerwê w ich „codziennym zorganizowanym

dzia³aniu praw matematyki i fizyki; si³y grawitacji by³y bardzo istotne w moim poszukiwaniu i wp³ynê³y na powstanie

przez innych biegu” i mo¿e da im pozytywn¹ emocjonalnie chwilê, inn¹ ni¿ te, w których trwali do tej pory.

Przyrz¹dów równowa¿nych. Odnosi³y siê one do struktury, granic czegoœ, co jest jakby „pomiêdzy”, na przyk³ad miêdzy
istnieniem i nieistnieniem, czegoœ widzialnego i niewidzialnego, problemu sensu i absurdu, porz¹dku/organizacji,
na przyk³ad geometrycznej, czy organizacji chaotycznej, ucieleœnia³y one te¿ zagadnienie pocz¹tku i nieskoñczonoœci.
Jaromir Jedliñski: Zrealizowa³a Pani wiele kolejnych wcieleñ tej g³ównej linii w Pani pracy – Krystalizacji przestrzeni –

PLAC MIEJSKI funkcjonuje nieco podobnie jak ulica, z wiêksz¹ mo¿liwoœci¹ swobodnego zatrzymania siê. Dzie³o na ulicy,
czy na placu miejskim (i podobnych im przestrzeniach publicznych), adresowane jest do wszystkich ludzi, którzy siê tam
znajduj¹, bez wzglêdu na to, na jakim s¹ szczeblu inicjacji artystycznej. Sztuka w miejscach publicznych edukuje, oswaja,
wtajemnicza nawet tych, którzy s¹ od niej jeszcze daleko.

tak w œwiecie, jak i ostatnio równie¿ w Polsce, tak w przestrzeni otwartej, jak i we wnêtrzach. Co decyduje o osobliwoœci

PEJZA¯ jest przestrzeni¹ szczególn¹, inn¹. Tam najczêœciej dla mnie najwa¿niejszy jest kontekst estetyczny miejsca,

ka¿dego z tych wcieleñ owej ogólnej idei? Teraz, w lecie 2013 roku, przygotowuje Pani wystawê do wnêtrz Galerii

z którym pracujê (eksperymentujê) w celu jego przedefiniowania, po to aby stwarzaæ nowe/inne rzeczywistoœci. Cz³owiek

Muzalewska w Poznaniu. Czy mo¿e Pani ju¿ teraz, parê miesiêcy przed inauguracj¹ tego poznañskiego pokazu, powiedzieæ

czêsto bywa tu jedynie widzem, czasami tylko uczestnikiem zdarzenia.

coœ na jego temat?

GALERIA czy MUZEUM s¹ miejscami, do których cz³owiek przychodzi specjalnie aby zobaczyæ dzie³o. Miejsca te s¹ tylko

Ludwika Ogorzelec: Tak jak to napisa³am kiedyœ w programie: „…w mojej kreacji – tak ogólnie – dopuszczam do g³osu

dla niektórych ludzi, tylko dla tych, którzy zdecyduj¹ siê tam pójœæ, zwykle bêd¹cych wy¿ej na szczeblach drabiny inicjacji

w równej mierze intelekt, sumê doœwiadczeñ, intuicjê, temperament oraz stan psychiczny, w którym siê znajdujê w danym

estetycznej. Miejsca te selekcjonuj¹, natomiast dla mnie s¹ to najlepsze miejsca (ze wzglêdu na zwolnienie tych

czasie”. Przystêpuj¹c do kolejnego projektu poddajê wnikliwej analizie „dan¹” mi przestrzeñ. Staram siê zobaczyæ jej

przestrzeni z restrykcyjnych – czêsto nielogicznych – praw ograniczaj¹cych swobodê „wypowiedzi” artystycznej, jak to jest
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w przestrzeniach zewnêtrznych), dla eksperymentowania (laboratorium) z emocj¹, wra¿liwoœci¹ cz³owieka, który nie ma

z tym zjawiska œwietlne mia³y zmieniaæ, krystalizowaæ tê przestrzeñ i oddzia³ywaæ na jeszcze inne ni¿ wzrok zmys³y

szans pozostaæ jedynie widzem. Zwykle z du¿ym entuzjazmem przeistacza siê on w uczestnika wydarzenia.

cz³owieka. Czy w tej zmienionej sytuacji mia³am powiedzieæ: nie, trudno, nie mogê zrealizowaæ projektu? Nie chcia³am
zawieœæ przyjació³. Przeciwnie, w takich sytuacjach zwykle staram siê pomóc i zaradziæ z³u. Zmieni³em wiêc projekt,

Samo miejsce i wszystko, co je tworzy nazwa³am „energi¹ zastan¹”, która w po³¹czeniu z „energi¹ wprowadzon¹”, czyli

dostosowuj¹c go do pracy wobec ograniczonych mo¿liwoœci. W trakcie pierwszej mojej wizyty na miejscu, w tym

moim konceptem interwencji lini¹ w przestrzeñ, potêguje jej oddzia³ywanie na emocje cz³owieka. Oprócz powy¿ej opisanej

zabytkowym monumencie, jakim jest Chiostro [Kru¿ganki] San Nicolo w Spoleto, ktoœ powiedzia³ mi, ¿e prawdopodobnie

analizy miejsca staram siê te¿ poczuæ emocjonalnie dan¹ mi przestrzeñ, aby zdecydowaæ o koncepcji interwencji, czyli

bêdê obserwowana przez okna (wychodz¹ce na dziedziniec) mieszkaj¹cego na ostatnim piêtrze budynku profesora historii

wykrystalizowania takiej sytuacji, w której cz³owiek prze¿yje specjalne chwile, bêdzie „wytr¹cony” ze stereotypów ¿ycia

sztuki i ju¿ w tym momencie wiedzia³am, ¿e koncept i kompozycja bêdzie tworzona dla jego oczu, czyli dla „patrz¹cego

codziennego, prze¿yje chwilê, która bêdzie jego w³asn¹, zrzuci maskê, rolê, któr¹ ostatnio gra³, gdy¿ zorganizowane przez

z góry” (taki te¿ tytu³ rzeŸba przybra³a), uwzglêdniaj¹c przy tym oczywiœcie wszystkie inne uwarunkowania estetyczne,

innych jego ¿ycie tak mu nakazywa³o, ponadto prze¿yje chwilê, w której byæ mo¿e poczuje siê na nowo kimœ

prawne i ekonomiczne. Pracuj¹c po 9 godzin dziennie w temperaturze 35°C, przez oko³o 10 dni, zbudowa³am rzeŸbê, która

indywidualnym, maj¹cym prawo decyzji i wyboru? Pomo¿e mu to uœwiadomiæ, ¿e jest CZ£OWIEKIEM wyposa¿onym w emocjê

spotka³a siê z du¿ym aplauzem – starszy Pan Profesor te¿ j¹ pochwali³, ale ja wiem, ¿e zabrak³o mi czasu i rzeŸba nie by³a

wy¿sz¹, a nie jedynie trybikiem w maszynie spo³ecznej.

dostatecznie nasycona – wywa¿ona.

Du¿y wp³yw na koncept maj¹ te¿ ró¿ne uwarunkowania i zdarzenia zwi¹zane z organizacj¹ wydarzenia artystycznego.

Aby zrealizowaæ wroc³awsk¹ pracê Zdzicza³a jab³oñ I z cyklu Krystalizacja przestrzeni w BWA Awangarda w 1993 roku,

Tak jak moja rzeŸba wynika z sytuacji przestrzennej miejsca, tak i ja zwykle staram siê te¿ zaadaptowaæ do sytuacji

dosta³am jedn¹ z przestrzeni, wielk¹ przeszklon¹ witrynê (8m x 4m x 22m), która w opinii wszystkich by³a przestrzeni¹

i okolicznoœci, w jakich jest organizowana wystawa. WeŸmy na przyk³ad ostatni¹ moj¹ pracê w Spoleto we W³oszech.

trudn¹. Nawet us³ysza³am komentarz jednego z moich profesorów z ASP: „Lutka, nic ciekawego w tej witrynie nie zrobisz,

Organizowali j¹ spontanicznie artyœci i entuzjaœci sztuki. Jednak w tej chwili we W³oszech wystêpuje dotkliwy kryzys

to przecie¿ gablota, a co w gablocie mo¿na… ?”. „Jak to nic ciekawego nie zrobiê?” – odpowiedzia³em, rzucaj¹c sobie

ekonomiczny, a Spoleto jest na krawêdzi bankructwa. Obiecany wczeœniej przez w³adze miasta bud¿et zosta³ mocno

wyzwanie. Innymi motywacjami, które mia³y wp³yw na koncept, by³o zbulwersowanie, jakie prze¿ywa³am w tamtym czasie

okrojony i niemo¿liwe by³o wynajêcie podnoœnika, abym mog³a zrealizowaæ wielk¹ (opisuj¹c jêzykiem potocznym) zawis³¹

w zwi¹zku z problemem plagiatu mojej pracy (moich wynalazków przestrzenno-estetycznych) przez nieuczciw¹ kole¿ankê

w przestrzeni klasztornego patio formê, która mia³a prowadziæ dialog z inn¹ form¹ – rozpylonej mg³y wodnej – a zwi¹zane

artystkê, która swoim postêpowaniem bardzo mi szkodzi³a. Zmuszona by³am wyst¹piæ przeciwko niej, co wywo³a³o
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w œrodowisku wroc³awskim wiele dyskusji, nie zawsze mi przychylnych i sprawiedliwych dla mnie. Plagiatorka by³a mocno

Biografia

„usytuowana”, wiêc moje wyst¹pienie przeciw temu lokalnemu porz¹dkowi rzeczy by³o jakby W POPRZEK.
Zdecydowa³am siê by byæ te¿ w poprzek witryny Galerii Awangarda we Wroc³awiu.

Ludwika Ogorzelec urodzi³a siê w Polsce i tu mieszka³a do po³owy lat 1980-tych. Od 1985 roku ¿yje w Pary¿u. Pracuje,

A tê „wa¿n¹” galeriê potraktowa³am jak przedmiot bêd¹cy jedn¹ z czêœci wiêkszej ca³oœci, to jest – mojej rzeŸby. Wielki

anga¿uje siê, realizuje instalacje i wystawia w ca³ym œwiecie. Ukoñczy³a studia we wroc³awskiej Akademii Sztuk Piêknych

ostros³up stoj¹cy na g³ównym rogu, stworzonym przez k¹t prosty (90°), jedn¹ sw¹ œcian¹ przecina³ po ukosie przestrzeñ

w 1983 roku. Nied³ugo po wyjeŸdzie w 1985 roku do Pary¿a zaproszona zosta³a do pracowni Césara w École Nationale

witryny, wychodz¹c jednym koñcem przez szybê na zewn¹trz, a drugim koñcem trójk¹tnych œcian ostros³upa przebija³

Supérieure des Beaux-Arts. Tam nadal pracowa³a nad rozpoczêtym w Polsce cyklem rzeŸb Przyrz¹dy równowa¿ne.

œcianê dziel¹c¹ wnêtrze galerii, koñcz¹c siê w przyleg³ej sali. Lini¹, któr¹ interweniowa³am w przestrzeñ, by³o

Jej aktywnoœæ twórcza zaczê³a zyskiwaæ œwiatowe uznanie, równie¿ dziêki przychylnej recenzji Michaela Brensona

rozstrzêpione drewno drzewa – ca³ego – starej, ju¿ nie owocuj¹cej, zdzicza³ej jab³oni, któr¹ mój brat zdecydowa³ siê

opublikowanej w 1991 roku w dzienniku New York Times. G³ówny nurt jej pracy – cykl, jak artystka podkreœla – stanowi¹

usun¹æ ze swojego sadu. Przygotowuj¹c drewno, czyli rozstrzêpiaj¹c je, czu³am i rozwa¿a³am ¿ycie jab³oni. Zasadzona by³a

bardzo ró¿norodne realizacje typu site specific uobecniane i w otwartej przestrzeni, i we wnêtrzach – Krystalizacja

jeszcze w czasach przedwojennych, by³a wiêc œwiadkiem przemiany historii Dolnego Œl¹ska – zasadzili j¹ Niemcy,

przestrzeni. Intencj¹ autorki jest anga¿owanie odbiorcy w samo istnienie owych uk³adów przestrzenno-energetycznych.

przetrwa³a wojnê i potem jeszcze d³ugo owocowa³a dziczej¹c. Postanowi³am temu drzewu – przeistaczaj¹c je w rzeŸbê –

Prace z tego cyklu, jak i inne jej autorstwa pokazano w kilkudziesiêciu wystawach, bra³a tak¿e udzia³ w wielu sympozjach

daæ nowe ¿ycie, uhonorowaæ je w tytule. By³a to pierwsza edycja Zdzicza³ej jab³oni. Po zakoñczonej wystawie we Wroc³awiu

i programach twórczych, m. in. w Pekinie, Nowym Jorku, wielu miastach w takich krajach, jak: Szwecja, Grecja, Francja,

zachowa³am drewno, z którego zbudowa³am Zdzicza³¹ jab³oñ II w Zamku Ujazdowskim w Warszawie rok póŸniej.

Niemcy, Belgia, Szwajcaria, Austria, W³ochy, Szkocja, Hiszpania, Andora, Polska, Liban, Japonia, Kostaryka, Australia,
£otwa, Kanada czy Anglia. Ostatni¹ du¿¹ jej realizacj¹ jest uk³ad z cyklu Krystalizacja przestrzeni opatrzony podtytu³em

W Galerii Muzalewska na pewno poddam ludzi i ich emocje „obróbce”. Bêdzie to laboratorium!

[patrz¹c] z góry zrealizowany latem 2013 roku w Chiostro [Kru¿ganki] San Nicolo w Spoleto.
latem 2013 roku
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Wykonywa³a tak¿e prace projektowe, g³ównie na potrzeby teatru tañca, opery, filmu – w Chinach, USA, Francji
i Polsce.
W Polsce (w PRL) zwi¹zana z ruchem opozycji demokratycznej – w roku 2007 Prezydent RP przyzna³ artystce Krzy¿ Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski za dzia³alnoœæ w „Solidarnoœci Walcz¹cej” w latach 1980-1989.

Prace jej autorstwa znajduj¹ siê w publicznych oraz prywatnych kolekcjach w wielu krajach œwiata, m. in. w:
Muzeum Sztuki w £odzi
Nowej Przestrzeni Sztuki w Kielcach (upublicznionej kolekcji prywatnej Doroty i Tomasza Tworków)
Ogrodach Hallera we Wroc³awiu
Aime&Jacqueline Proost Collection w Australii
Griffen Haus Factory w Austrii

Wiêcej informacji bio- oraz bibliograficznych:

Cat-Art Center w Sainte Colombe we Francji

ludwika.ogorzelec.free.fr

Sloggo Island w Lisekil w Szwecji

picasaweb.google.com/lutkao/FromSpaceCrystallizationCycle#

Memorial Park w Louisville, Kentucky w USA
Jardin de Grignon w Istre we Francji
Mamidakis Fundation na Krecie w Grecji.
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