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Maria Stangret-Kantor
Kartki z zeszytu do malowania
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„Kartka z zeszytu II”, 2002
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14. „Niebo”, 2002

technika mieszana, akryl, papier syntetyczny,

p∏ótno, metal; 100 x 70 cm

15. „Zwini´ty informel”, 2002

akryl, p∏ótno, metal; 100 x 70 cm

16. „Zrolowany informel”, 2002

akryl, p∏ótno, metal; 100 x 70 cm

17. „Obraz II”, 2002

akryl, papier syntetyczny, p∏ótno; 100 x 70 cm

18. „Kartka z zeszytu I”, 2002

technika mieszana, akryl, papier syntetyczny,

p∏ótno, metal; 100 x 70 cm

19. „Kartka z zeszytu II”, 2002

akryl, papier syntetyczny, p∏ótno; 100 x 70 cm

20. „Wydarta kartka z zeszytu”, grudzieƒ 2002

technika mieszana, akryl, papier syntetyczny,

p∏ótno, metal; 100 x 70 cm

21. „Zwini´ta kartka” (collage), kwiecieƒ 2003

akryl, papier syntetyczny, p∏ótno; 100 x 70 cm

22. „Wspomnienie”, marzec 2003

akryl, papier syntetyczny, p∏ótno; 100 x 70 cm

Katalog prac

1. Bez tytu∏u, 1959

olej, karton; 90,8 x 59,4 cm

2. Bez tytu∏u, 1960

olej, karton; 99,6 x 69,2 cm

3. Bez tytu∏u, 1961

olej, karton; 98,7 x 69,3 cm

4. Bez tytu∏u, 1961

olej, karton; 98,7 x 68,9 cm

5. Bez tytu∏u, 1962

olej, karton; 90,3 x 61,9 cm

6. Bez tytu∏u, 1962

olej, karton; 91,5 x 64,2 cm

7. Bez tytu∏u, 1962

olej, karton; 89,5 x 62,5 cm

8. Bez tytu∏u, 1962

olej, karton; 82,1 x 55,4 cm

9. Bez tytu∏u, 1965

olej, collage, karton; 91,8 x 64,6 cm

10. „Szara kompozycja”, 2001

technika mieszana, papier syntetyczny,

akryl na p∏ótnie, metal; 120 x 90 cm

11. Bez tytu∏u, paêdziernik 2001

technika mieszana, papier syntetyczny,

akryl na p∏ótnie, metal; 120 x 90 cm

12. „Obraz I”, styczeƒ 2002

akryl, pastel, papier syntetyczny, p∏ótno;

120 x 90 cm

13. Bez tytu∏u, 2002

akryl, pastel, papier syntetyczny, p∏ótno;

100 x 81 cm



To prze˝ycie przepe∏nia doznanie prawdy i Êwie˝oÊci w malowaniu

artystki, a tak˝e niemo˝liwej do opisania aury spotkaƒ i rozmów

z autorkà prezentowanych obecnie obrazów. Powiedzia∏am,

˝e mia∏am szcz´Êcie poznania tej twórczoÊci oraz Osoby twórczyni

„Kartek z zeszytu” i doprawdy jest to szcz´Êliwym trafem

szczególnie w przypadku, kiedy prawda oraz Êwie˝oÊç malarstwa,

po poznaniu osoby, która je powo∏uje do istnienia przed naszymi

oczami, okazujà si´ byç jednakim, tym samym orzeêwiajàcym

doznaniem. Dzi´kuj´ zatem Pani Marii Stangret-Kantor za to,

˝e przyj´∏a moje zaproszenie do pokazania swoich obrazów

w mojej galerii. Prosz´ te˝ Pana Lecha Stangreta o przyj´cie

wyrazów mojej wdzi´cznoÊci za pomoc w realizacji naszego

przedsi´wzi´cia. WczeÊniejsze spotkania, które przerodzi∏y si´

w to spotkanie, jakim jest wystawa obrazów Marii Stangret-

-Kantor w Poznaniu sà tym, co wydaje mi si´ najcenniejsze

w ˝yciu sztuki i za to nade wszystko jestem wdzi´czna Artystce.

Hanna Muzalewska

Mia∏am szcz´Êcie poznania bli˝szego twórczoÊci malarskiej Marii

Stangret-Kantor, a równoczeÊnie osoby samej artystki w momencie

szczególnym; w czasie, kiedy w ostatnich latach ujawni∏y si´

ponownie, po kilku dziesi´cioleciach, jej obrazy gestualne,

informel, tworzone od koƒca lat pi´çdziesiàtych po po∏ow´

lat szeÊçdziesiàtych. Oglàda∏am te obrazy w olÊnieniu ich

Êwie˝oÊcià pomimo paru dekad, jakie min´∏y od ich namalowania,

w mieszkaniu Marii Stangret, które tak d∏ugo dzieli∏a z Tadeuszem

Kantorem, które by∏o ich Obojga pracownià, a w którym Maria

Stangret nadal pracuje, kiedy nie maluje obrazów w Domu

Kantorów w Hucisku opodal Gdowa, w drodze z Krakowa

do Wieliczki. W Domu tym tak˝e mia∏am okazj´ wczeÊniej byç

goÊciem Marii Stangret-Kantor; by∏o to przy obchodach X rocznicy

Êmierci Tadeusza Kantora, w grudniu 2000 roku, kiedy to

w Krakowie odbywa∏ si´ Festiwal Kantorowski „W´drówka”

w ramach szerszego wydarzenia Kraków 2000 z okazji przyznania

Krakowowi miana Europejskiego Miasta Kultury w roku milenijnym.

Tamta wizyta w Hucisku skoncentrowana by∏a wszak˝e g∏ównie

na dziele Tadeusza Kantora, a tak˝e Roberta Wilsona, który

zrealizowa∏ wtedy w Krzysztoforach swojà instalacj´

„MEMORY/LOSS”, po cz´Êci dedykowanà Kantorowi. Robert Wilson

tak˝e wtedy goÊci∏ w Hucisku. Oglàda∏am przy tej jednak okazji

równie˝ par´ obrazów Marii Stangret. Teraz dochodzi do wystawy

malarstwa – tak tego wczesnego, z okresu informel, jak i tego

najnowszego, które sumarycznie okreÊliç mo˝na jako „Kartki

z zeszytu” w mojej galerii w Poznaniu, co stanowi efekt paru

innych spotkaƒ z Marià Stangret oraz z jej malarstwem – spotkaƒ

w galeriach, na wystawach, ale przede wszystkim w jej pracowni,

co za ka˝dym razem stanowi dla mnie pe∏ne emocji prze˝ycie.



W poczàtku kwietnia 2003 roku przeprowadzi∏em z Marià

Stangret-Kantor w jej mieszkaniu-pracowni w Krakowie rozmow ,́

do której niniejsze zdania stanowiç majà wst´p, zapowiedê.

Meritum stanowi sama rozmowa, w czasie której, myÊl´ – uda∏o

nam si´ dotknàç pewnych „rzeczy przemilczanych” tyczàcych

twórczoÊci Marii Stangret, jej wspó∏pracy z Teatrem Cricot 2

i sztuki w ogólnoÊci. W rozmowie tej artystka wypowiedzia∏a

s∏owa, które wspó∏brzmieç zdajà si´ w konsonansie z przywo∏anà

tu jako motto wypowiedzià Edgara Degas. KiedyÊ w prywatnej

mojej rozmowie z Marià Stangret us∏ysza∏em od niej, ˝e bardzo

nie lubi ona malowania, ale bardzo lubi mieç swoje obrazy.

Te s∏owa dawa∏y mi du˝o do myÊlenia. W publikowanej tu naszej

rozmowie z kwietnia 2003 roku nawiàza∏em do tamtej kwestii,

w odpowiedzi na co Maria Stangret powiedzia∏a mi´dzy innymi:

„... przez ca∏y czas nosi si´ w g∏owie swoje obrazy, bo one sà

w g∏owie, dlatego nawet jak si´ ma najlepiej opanowany warsztat

to i tak trzeba przyjàç spraw´ hazardu, trzeba przyjàç spraw´

ryzyka, poza tym to, ̋ e szereg rzeczy sí  nie uda i sà do wyrzucenia,

ale tylko na tym niepowodzeniu, na tej kl´sce uczy si´, jak coÊ

wreszcie zrobiç! To jest szalenie trudne, to jest po prostu nudne,

obrzydliwe, a równoczeÊnie trzeba przez to przejÊç, trzeba ten

proces wykonaç.” MyÊl´, ˝e tu odnajdujemy istot´ Êwie˝oÊci,

zjawiskowoÊci malarstwa Marii Stangret. Malowanie, mimo,

˝e trudne, czasem nieznoÊne jest dla tej artystki koniecznoÊcià,

imperatywem. Jej twórczoÊç bierze si´ wprost z jej w∏asnych

prze˝yç, które cz´sto sà prze˝yciami powszechnymi – jej jednak

udaje si´ w sposób jasny, prosty, oczywisty, kiedy ju˝ powsta∏e

w mozole obrazy obejrzymy, podzieliç swoimi – i naszymi zarazem

– prze˝yciami z nami. Tak jest choçby w przypadku jej

W malowaniu Marii Stangret-Kantor, w jej malarstwie jest

i doÊwiadczenie, i niewinnoÊç, ˝eby nie powiedzieç – naiwnoÊç

nieraz. Widzimy w nim i trud, i lekkoÊç, radoÊç z osiàgania

po raz kolejny tego, czego si´ chcia∏o we w∏asnym obrazie

dopatrzeç. Kiedy przed oÊmioma laty pisa∏ o malarstwie Marii

Stangret, Andrzej Wajda, przy okazji wystawy „... poza martwym

pniem...” w krakowskim Muzeum Narodowym, podkreÊla∏

on podobne do tu wskazanych sprzecznoÊci, które sprzeczne

ze sobà sà jedynie na pozór. Wajda pisa∏: „Patrzàc na wystawione

w krakowskim Muzeum Narodowym prace Marii Stangret oddycham

z wielkà ulgà, ̋ e Êwiat otaczajàcej nas natury wraca przefiltrowany

przez wszystkie dyscypliny i rygory sztuki nowoczesnej – powraca

znów niewinny i odkrywczy, jak samo spojrzenie prawdziwego

artysty.”

Jaromir Jedliƒski

Malowanie wcià˝ od nowa

„Malarstwo nie jest trudne, kiedy si´ nie

wie... Ale kiedy si´ wie... o, to

ca∏kiem co innego!”

Degas



Wspomnia∏em przed momentem, i˝ wydaje mi si´, ˝e w mojej

rozmowie prowadzonej wiosnà tego roku uda∏o nam si´ dotknàç

„rzeczy przemilczanych”. OczywiÊcie nawiàza∏em tu do „rzeczy

przemilczanych” Paula Valéry, rozmyÊlajàcego o sztuce i w taki

oto sposób: „Rzeczy patrzà na nas, Âwiat widzialny jest nieustannà

podnietà: pobudza czy podtrzymuje instynktowne pragnienie,

by przyw∏aszczyç sobie kszta∏t czy modelunek rzeczy, którà

konstruuje spojrzenie.” Ba, ale w naszym przypadku nie tylko

o kszta∏t rzeczy, o ich modelunek w malarskim odwzorowaniu

idzie. Chodzi tu, w malowaniu Marii Stangret przede wszystkim

o modelowanie emocji, wpierw w∏asnych artystki, potem zaÊ

naszych, tych z nas, którzy stajemy vis ∫ vis jej obrazów z jasnym

wzrokiem, oczyszczonà percepcjà, nieuzbrojeni w teorie,

gotowi na szczeroÊç emocji, a zatem z podejÊciem analogicznym

do tego, jakie cechuje autork´ prac podczas ich tworzenia.

Wtedy mo˝e nastàpiç to najwa˝niejsze spotkanie, spotkanie

en face widza z malarzem, mo˝e zaistnieç rezonans znaczeƒ,

który w istocie jest tu rezonansem doznaƒ oraz emocji.

Dlaczego malowaç wcià˝ od nowa? Od dziesi´cioleci, w przypadku

indywidualnej twórczoÊci; od stuleci i tysiàcleci, w przypadku

twórczoÊci powszechnej? „Ka˝dy malarz – mówi w naszej

konwersacji Maria Stangret-Kantor – ˝eby mia∏ nie wiem jakie

doÊwiadczenie, to zawsze staje przed obrazem tak, jakby w ˝yciu

nie namalowa∏ jeszcze ˝adnego obrazu. I znowu˝ zaczyna si´

od nowa.”. Otó˝, myÊl´, ˝e tak jak sà pisarze jednej Ksi´gi

– Mallarmé, Proust, Musil, Mi∏osz, by wymieniç kilku Mistrzów

– tak te˝ istniejà malarze, których kolejne dzie∏a sà jak Karty

jednej Ksi´gi do oglàdania. Maria Stangret-Kantor jest jednym

„Kartek z zeszytu”, których ró˝ne wersje maluje w ostatnich

latach, w czym zawiera si´ jej mocno zapami´tane z dzieciƒstwa

nabo˝ne oczekiwanie na nowy zeszyt, z którym wszystko

rozpocznie si´ od nowa, bez b∏´dów ju˝, bez niedba∏oÊci,

bezb∏´dnie odtàd! MyÊl´, ˝e wybitna sztuka to ta, której udaje

si´ pochwyciç prostot´, rzeczy proste a niezbywalne, a dalej

przekazaç je innym w tak niezbity sposób, i˝ stajà si´ one

tych innych ludzi – odbiorców w∏asnoÊcià oraz potrzebà.

To si´ od paru dziesi´cioleci w∏asnego malowania udaje osiàgnàç

Marii Stangret-Kantor, czy b´dà to jej wczesne, z prze∏omu lat

pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych obrazy informel okreÊlane

przez autork´ ch´tniej jako obrazy gestualne, czy b´dà to jej

akcje malarskie, para-happeningowe, jak „Malowanie progów”

w Galerii Foksal w 1969 roku, czy para-konceptualne obrazy-

-obiekty jak „Gra w klasy” z 1970 roku tak˝e z Foksal, czy wreszcie

obrazy jej najg∏´bszych prze˝yç artystycznych i ˝yciowych

– w swoim nierozdzielnym splocie – jak „Hommage ∫ Jesienin”,

„Hommage ∫ Anna Frank” i „Hommage ∫ Tadeusz Kantor”.

W ca∏ej bowiem twórczoÊci w∏asnej artystki – pomijam tu jej

udzia∏ w Teatrze Cricot 2 Tadeusza Kantora, o skàdinàd,

zasadniczym dla tego teatru znaczeniu – w dojmujàcy sposób

ujawnia si´ prawda jej emocji, a jako pochodna w∏asnej owej

prawdy emocji, wyzwala si´ prawda w∏asna w nas, w odbiorcach

obcujàcych z dzie∏ami Marii Stangret. W 1970 roku, w swoim

tekÊcie „Obrazy Nieba”, opublikowanym przy okazji wystawy

w Krzysztoforach, autorka pisa∏a: „...Odbiór powstaje nie na

powierzchni p∏ótna,/Ale mi´dzy nim, a ,prawdziwym’

/W cz∏owieku,/W myÊli.”
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Jaromir Jedliƒski: Jest Pani w pierwszym rz´dzie malarzem

(malarkà? – to chyba nie brzmi szcz´Êliwie). O tym chcia∏bym

rozmawiaç, chocia˝, byç mo˝e uzna Pani za wa˝ne powiedzenie

czegoÊ tak˝e o swojej pracy w Teatrze Cricot 2 Tadeusza Kantora,

wi´kszoÊç spektakli którego w zasadniczy sposób zbudowana

jest na Pani w nich obecnoÊci (grze? – to te˝ nie wydaje si´ tu

trafnym okreÊleniem). Kantor zresztà niezwykle wysoko ceni∏

Pani malarstwo. Zawsze to podkreÊla∏, co mocno pami´tam

ze swojej pracy muzealnej, choçby przy okazji wystawy „Présences

Polonaises” Ryszarda Stanis∏awskiego w Musée National d’Art

Moderne w Centre Pompidou w Pary˝u w 1983 roku.

Pani powiedzia∏a kiedyÊ w naszej rozmowie, i˝ „lubi mieç

swoje obrazy ale samo malowanie sprawia czasem problem”.

Prosz´ powiedzieç czym by∏o, czym jest dla Pani malarstwo

i w∏asne malowanie. I czym jest rozmowa na te tematy, taka

jak nasza. Ja lubi´ prowadziç rozmowy z artystami i lubi´ czytaç

takie rozmowy; niektórzy artyÊci te˝ sà bardziej rozmowni

ani˝eli inni...

Maria Stangret-Kantor: Ja bardzo ceni´ krytyków. Zdarza si´

przecie˝, ˝e krytyk staje si´ prawie tak samo wa˝ny jak malarz,

z obopólnà korzyÊcià dla dziedzin, które uprawiajà. Na przyk∏ad

Pierre Restany, jak powszechnie si´ mówi stworzy∏ wielkoÊç Yves

Kleina i odwrotnie malarstwo Yves Kleina ugruntowa∏o pozycj´

Restany’ego jako wielkiego teoretyka i krytyka. OczywiÊcie jest

to bardzo rzadki wypadek, mo˝e jeden na tysiàc, niemniej pojawia

si´ w Êwiecie sztuki.

Jaromir Jedliƒski: Ksià˝ka Wies∏awa Borowskiego, najwa˝niejsza

monografia Tadeusza Kantora to jest przecie˝ rozmowa-rzeka

pomi´dzy krytykiem a artystà...

Z Marià Stangret-Kantor rozmawia Jaromir Jedliƒski

z takich malarzy. Ka˝de jej kolejne skoƒczone dzie∏o jest powodem

do tworzenia nast´pnego; jest jakby odwróceniem Karty w Zeszycie,

w Ksi´dze Malarstwa. W Ksi´dze Marii Stangret-Kantor zapisana

jest bojaêƒ, troska o to, co kruche i Êmiertelne oraz zdziwienie.

Malarstwo to dojrza∏o w niewinnoÊci, w l´ku ale przecie˝ równie˝

w odwadze. A jeszcze w – jak to opisa∏ Wies∏aw Borowski

– „stanie najwy˝szej niepewnoÊci”.

Jaromir Jedliƒski 

Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 roku

24 Jaromir Jedliƒski. Malowanie wcià˝ od nowa



Maria Stangret-Kantor: Tak. Tadeusz uwielbia∏ takie rozmowy,

a z Wiesiem ∏àczy∏ go wyjàtkowy zwiàzek, dlatego z tego

szczególnego przypadku powsta∏a tak interesujàca ksià˝ka.

Wracajàc do Pana pierwszego pytania dotyczàcego poczàtków

mojego malarstwa to wià˝e si´ ono te˝ z sytuacjà w Polsce

w drugiej po∏owie lat 50. By∏ to okres tzw. „odwil˝y” (po zniesieniu

doktryny socrealizmu) i panowa∏a wzgl´dna wolnoÊç. Mo˝na

by∏o w∏aÊciwie malowaç jak si´ chcia∏o. Ja b´dàc jeszcze

w Akademii zacz´∏am informel.

Jaromir Jedliƒski: Kantor malowa∏ obrazy informel, kiedy Pani

z nim si´ zwiàza∏a. Czyni∏ to pod silnym impulsem, jaki dlaƒ

p∏ynà∏ z malarstwa francuskiego lat czterdziestych i pí çdziesiàtych.

Akcentowa∏ najmocniej znaczenie dlaƒ obrazów Wolsa.

Pani sama malowa∏a od 1959 roku do po∏owy lat szeÊçdziesiàtych

w∏asne, unikalne na polskiej scenie sztuki obrazy „gestualne”,

równoleg∏e temu, co dzia∏o si´ w tym czasie w malarstwie

we Francji, ale przede wszystkim w Ameryce, gdzie zwane to

by∏o Action Painting, co mo˝na rozumieç jako „obrazy dzia∏ania

(malarskiego)”, ale te˝ jako „akcj´ (dzianie si´) malowania”

– rzeczownikowo i czasownikowo. Obrazy te dzisiaj oglàdane

pozostajà bardzo mocne i Êwie˝e zarazem, co nie cechuje

wszystkich dzie∏, jakie pozosta∏y po tamtym nurcie w sztuce

Êwiatowej. Czym w istocie by∏o dla Pani ich malowanie wtedy?

Jak jawià si´ one Pani dzisiaj, po ponad czterdziestu latach,

zwa˝ywszy na to, co dalej Pani sama robi∏a w sztuce i na to,

co w ogóle zasz∏o w sztuce po tamtym czasie?

Maria Stangret-Kantor: W∏aÊnie oko∏o 1955 roku pozna∏am

Kantora, który wróci∏ wtedy z Pary˝a. SpotykaliÊmy si´ niemal

codziennie po wiele godzin i rozmawialiÊmy o sztuce.

26 Jedliƒski – Stangret-Kantor. Rozmowa

By∏o to niezwykle dla mnie wa˝ne, gdy˝ realizm socjalistyczny

to by∏ jakiÊ ob∏´d, który pozostawi∏ wielkie spustoszenie. Ludzie

w Akademii byli kompletnie nieÊwiadomi tego co dzieje si´

na Êwiecie. Nie by∏o ̋ adnej wiedzy, panowa∏a absolutna niewiedza,

a poza tym sam system kszta∏cenia by∏ anachroniczny, jeszcze

chyba gorszy ni˝ przed wojnà. Piotr Krakowski opowiada∏,

˝e Tadeusz w czasie studiów musia∏ sam zdobywaç wiadomoÊci

o awangardzie. Podobno chodzi∏ ciàgle z ksià˝eczkà o Bauhausie

pod pachà, a Bauhausu nie nauczano przecie˝ w Akademii.

Jednak by∏a zasadnicza ró˝nica, gdy˝ wówczas by∏ dost´p do

wszystkiego, a w czasach moich studiów by∏o to wr´cz zakazane.

DowiadywaliÊmy si´ o tym co to jest kubizm, co to jest surrealizm,

co to jest w ogóle malarstwo w∏aÊciwie poza Akademià. Pierwszy

rok studiów by∏ dla mnie straszny. Tylko nauka rysunku i nic

wi´cej, ˝adnych informacji o awangardzie.

Jaromir Jedliƒski: Ale konkretnie o informel by∏a ju˝ wtedy

mowa mi´dzy Wami, czy te˝ dopiero póêniej?

Maria Stangret-Kantor: Tadeusz mia∏ du˝à wiedz´ o malarstwie

wyniesionà jeszcze z wczeÊniejszych czasów. Ju˝ przed wojnà,

a nie by∏o to bynajmniej powszechne, wiedzia∏ o dokonaniach

Schlemmera, Bauhausu, konstruktywizmu. Przebywajàc

w 1955 roku w Pary˝u by∏ w pe∏ni Êwiadomy stopnia rozwoju

sztuki awangardowej. W∏aÊciwie to on mnie nauczy∏ co to jest

kolor, jak si´ go robi, co to jest sprawa formy, przedstawiania

w obrazie, co to jest kubizm i tak dalej. Ale je˝eli chodzi

o inspiracje, to ich êród∏a wyp∏ywajà z wielu spraw, g∏´boko

indywidualnych, nieraz bardzo prozaicznych, zwyczajnych,

ludzkich. Mnie na przyk∏ad zawsze niesamowicie frapowa∏a czysta

kartka papieru. Wzi´∏o si´ to z czasów okupacji.
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Pami´tam, ˝e nie by∏o wtedy za du˝o pieni´dzy i jak dosta∏am

nowy zeszyt to by∏am tak tym wstrzàÊni´ta, ˝e zaczyna∏am

w nim przepisywaç stare zeszyty. OczywiÊcie bardzo starannie,

pi´knie, kaligraficznie. Mimo to znowu pojawia∏y si´ b∏´dy

i znowu˝ kleksy. Tadeusza fascynowa∏ przedmiot najni˝szej rangi,

zachwyca∏ si´ Spoerrim, resztkami, pozosta∏oÊciami. Dla mnie

takim przedmiotem najni˝szej rangi jest Êwistek papieru.

W samej czynnoÊci podarcia, rozdarcia, oddarcia, by∏y gesty,

poprzez które Êwistek papieru uzyskuje nowà rang´, nowy byt.

Tkwi w tym swoiste pí kno przekreÊlenia wszystkiego co dotychczas

si´ robi∏o.

Jaromir Jedliƒski: Chc´ wróciç jeszcze do tego, o co pyta∏em

na poczàtku, bo mnie to bardzo zafrapowa∏o, ˝e powiedzia∏a mi

Pani kiedyÊ, ˝e bardzo lubi mieç swoje obrazy, ale nie lubi Pani

samego procesu pracy nad nimi, obróbki mo˝e...

Maria Stangret-Kantor: Tak! Chcia∏abym to wyjaÊniç. Powiem

przewrotnie, ˝e wcale nie dziwi´ si ,́ ˝e wielcy malarze w dawnych

wiekach zawsze starali si´ byç gdzieÊ ko∏o dworu, by mieç Êrodki,

mo˝liwoÊci i uczniów, poniewa˝, dla mnie przygotowanie samego

aktu malowania jest szalenie pracoch∏onnym i niewdzi´cznym

zaj´ciem. DziÊ mamy co prawda u∏atwione zadanie, bo sà ju˝

gotowe farby w tubach, a oni musieli sami je przygotowywaç,

ucieraç, mieszaç itd. Przez trzy lata w Akademii uczyliÊmy si´

wszystkich tajników warsztatowych, przygotowania p∏ótna

do malowania. Mia∏am znakomitego profesora, ale nigdy

nie polubi∏am tej fazy malowania. I dziÊ tak˝e, gdy prósz´ farbà

swe obrazy jest to dla mnie bardzo ucià˝liwe, wszystko jest

wokó∏ poprószone, a ja dusz´ si´ od oparów. Mam przy tym

ÊwiadomoÊç, ˝e musz´ ca∏y czas myÊleç o obrazie, który powsta∏
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w mojej wyobraêni, który domaga si´ materializacji na p∏ótnie.

Proces malowania jest dla mnie hazardem, ryzykiem, czy uda si´

zrealizowaç zamys∏ w obrazie. Nie zmienia si´ to od wielu lat

i jestem pewna, ˝e nawet nie wiem do jakiej sprawnoÊci

warsztatowej bym dosz∏a zawsze akt malowania wiàza∏ si´ b´dzie

z ryzykiem, a szereg rzeczy si´ nie uda i b´dà do wyrzucenia.

Ale jest to bardzo wa˝ne dla dalszej twórczoÊci, gdy˝ poprzez

te niepowodzenia, nawet kl´ski mo˝na si´ nauczyç najwi´cej

i coÊ wreszcie zrobiç. To jest szalenie trudne, wyczerpujàce,

czasem nudne i obrzydliwe, lecz trzeba przez to przejÊç i ten

proces wykonaç. Niekiedy o wszystkim decyduje przypadek.

Tadeusz powiedzia∏, ˝e ka˝demu zdarzajà si´ takie przypadki

na jakie zas∏u˝y∏. To jest prawda, ale nale˝y to uzupe∏niç

stwierdzeniem, ˝e ka˝dy pisarz, ka˝dy malarz, ka˝dy artysta,

nawet o wielkim doÊwiadczeniu, kiedy zabiera si´ do pracy nad

nowym dzie∏em to wszystko musi zaczynaç od nowa, tak jakby

nic jeszcze nie stworzy∏.

Wiem, ˝e oglàdajàc moje obrazy nierzadko mo˝na mieç wra˝enie,

˝e to jest ∏atwe, ale Pan sobie nie wyobra˝a jak ja robi∏am swoje

informele, ile to wymaga∏o fizycznego wysi∏ku. MalowaliÊmy

w tym pokoju, gdzie siedzimy. Obecnie znajduje si´ tu archiwum

Tadeusza Kantora, ale wtedy nie by∏o tych szaf wokó∏ Êcian.

MieliÊmy do dyspozycji t´ wspólnà pracowni´ i ∏azienk´ i wszystko

robiliÊmy na tej przestrzeni. Póêniej te wielkie obrazy, mi´dzy

innymi ten z domem Skar˝yƒskich, który kupi∏ Pan do kolekcji

Muzeum Sztuki w ¸odzi malowa∏am w Hucisku, ale to by∏o trudne,

bo z obrazem nale˝y zamieszkaç, ˝yç. Mo˝na go nienawidziç, ale

trzeba rano wstaç, spojrzeç i zobaczyç na nowo, Êwie˝ym okiem

co si´ zrobi∏o. Wydaje si´, ˝e takie oberwanie brzegu kartki,
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jakie pojawia si´ na nowych obrazach, to niby nic, ale kosztuje

to wiele godzin mozolenia si ,́ a potem dobierania farb, robienia

koloru. Ma si´ sekund´ na prac´ twórczà, a dziesi´ç godzin

nale˝y poÊwí ciç na przygotowanie wszystkiego dla tego momentu.

Tylko, ˝e obraz nosi si´ w sobie ca∏y czas. Ja wiem co chc´

namalowaç i chcia∏abym to zrobiç natychmiast i z tego powodu

nienawidz´ malowania, a lubi´ mieç swoje obrazy. Pewnego razu,

kiedy pojecha∏am do Huciska i spojrza∏am na takie dwa du˝e

p∏ótna zapyta∏am siebie, a kiedy˝ ja to zrobi∏am? Jaki zwiàzek

∏àczy je z tym co teraz robi´? Odpowiedê nasun´∏a si´ sama

i w gruncie rzeczy by∏a oczywista. Po prostu jest to mój w∏asny

Êwiat, moja imaginacja, moje prze˝ycia i nie nale˝y szukaç tu

odniesieƒ do innej poetyki lub wykoncypowanych konsekwencji

artystycznego rozwoju. Dlatego mówi´, ˝e musz´ zamieszkaç

z tymi obrazami, ˝yç z nimi, spaç... Sà one jak kartki zeszytu,

pami´tnika. Cechuje je ostre zetkniecie z mojà wyobraênià,

moimi wspomnieniami. Przyst´pujàc do malowania nowych

„Kartek z zeszytu”, stojàc przed pustym p∏ótnem mam wcià˝

nieodparte wra˝enie, ˝e teraz musz´ wszystko zrobiç od poczàtku,

staranniej, tak jakbym znowu zabiera∏a si´ do kaligraficznego

przepisywania stron starych zeszytów w nowym, o czym wczeÊniej

mówi∏am. Zapewne wielu ludzi ma podobne doznania, marzenia,

a ja to tylko pokaza∏am w swoich obrazach. W tym te˝ tkwi

zwiàzek ró˝nych faz rozwoju mojego malarstwa.

Mówi∏ Pan, ˝e Tadeusz ceni∏ moje malarstwo, ˝e ceni∏, i˝ jestem

malarkà, a jednoczeÊnie gra∏am w jego teatrze i sugerowa∏ Pan,

˝e tkwi w tym jakiÊ paradoks. Otó˝ nie ma tu ̋ adnych sprzecznoÊci.

Ja po prostu zwiàza∏am si´ z cz∏owiekiem, który swoim

doÊwiadczeniem, wiedzà i talentem stworzy∏ teatr artystyczny

o Êwiatowej s∏awie, przekraczajàc wiele granic sfery teatru.
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B´dàc tak blisko jego twórczoÊci nie mog∏am byç na to oboj´tna.

PoÊwi´ci∏am wiele lat teatrowi Cricot 2, ale zrobi∏am to, gdy˝

tego chcia∏am. Tadeusz mnie nie zmusza∏ bym gra∏a. Nie zmusza∏

zresztà nikogo. Ja by∏am zafascynowana jego teatrem, tà niezwyk∏à

atmosferà, wszystkim wokó∏ i nie ma w tym ˝adnych paradoksów.

Zapewne gdybym by∏a pisarkà zabiera∏abym maszyn´ do pisania

ze sobà na te niezliczone wyjazdy, ale nie mog∏am zabieraç

swoich ogromnych p∏ócien.

Jaromir Jedliƒski: No, ale zrobi∏a Pani to wszystko, co Pani

namalowa∏a. B´dàc i z teatrem zwiàzana, i z Kantorem, oczywiÊcie

namalowa∏a Pani to wszystko od koƒca lat pi´çdziesiàtych,

jak pokazuje ten ca∏y wielki zespó∏ niezwyk∏ych, odkrytych

na nowo niedawno obrazów informel, czy jak Pani mówi obrazów

gestualnych, to wszystko powsta∏o i jest!

Maria Stangret-Kantor: Tak, Tadeusz zawsze chcia∏ ˝ebym

malowa∏a równolegle b´dàc aktorkà. W ˝adnym stopniu nie by∏

zazdrosny o mojà twórczoÊç, a na pewno jej nigdy nie utrudnia∏,

lecz przeciwnie zach´ca∏ i pomaga∏. Post´powa∏ tak zresztà

ze wszystkimi aktorami-malarzami w Cricocie. RównoczeÊnie

sam by∏ twórcà niezwyk∏ym, genialnym. Nie jest to bynajmniej

moja opinia, ale tak twierdzili i mówili wybitni artyÊci, którzy

si´ zetkn´li z jego sztukà np. Peter Brook, Robert Wilson, Giorgo

Strehler i wielu innych. Bioràc udzia∏ w tak wielkich

przedsi´wzi´ciach teatralnych nie mog∏am mieç do tego

oboj´tnego stosunku.

Jaromir Jedliƒski: Pod koniec lat szeÊçdziesiàtych oraz

w nast´pnej dekadzie Pani realizacje, w Polsce pokazywane

najcz´Êciej w Krzysztoforach oraz w Galerii Foksal, cechujà si´

przekraczaniem obrazu – „Gra w klasy” (1970); „Kartka z zeszytu”,
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„Metr”, czy „Szachy” (1974); „Zlew” z 1989 roku to kontynuuje.

Dzia∏anie malarskie „Malowanie progów” podczas „Assemblage’u

Zimowego” z 1969 roku w Galerii Foksal stanowi∏o swoisty

happening malarski. Dos∏ownie poj´ta akcja wkroczy∏a w proces

malarski dziejàcy si´ na oczach widzów. „Niebo z rynnà”, „Kartki

z zeszytu”, a wreszcie obrazy pami´ci o mocno symbolicznym

znaczeniu, jak „Hommage ∫ Jesienin” (1986), „Hommage ∫ Anna

Frank” (1990), „Hommage ∫ Tadeusz Kantor” (1992), czy „Pami´ci

lekarzy 1953 roku” (1993), to obrazy niejako „wychodzàce

z siebie” z dodanymi zazwyczaj obiektami, jak rynna cynkowa,

blaszana skrzynia z uschni´tymi liÊçmi, pnie drzew ociekajàce

farbà. Przez ca∏y czas pos∏uguje si´ Pani te˝ wynalezionym przez

siebie rozwiàzaniem polegajàcym na tym, ˝e widzimy niejako

fragment obrazu, którego niewidoczna cz´Êç pozosta∏a zwini´ta

w rulon – niejako rulon p∏ótna, którego odwini´ta cz´Êç stanowiç

si´ zdaje podobrazie tego malowid∏a, jakie nam si´ ujawnia.

A zatem ta swoista akcyjnoÊç, charakter happeningowy,

balansowanie samego statusu bycia obrazu na kraw´dzi pomi´dzy

umownà a realnà sferà wizerunku Êwiata wydaje si´ cechowaç

ca∏e, jak dotàd Pani dokonanie. Jak si´ Pani odnosi do tego

wszystkiego, co ju˝ si´ sta∏o w Pani pracy, dzisiaj?

Maria Stangret-Kantor: Z happeningiem zetkn´∏am sí  na poczàtku

lat szeÊçdziesiàtych, kiedy to po wielu perturbacjach uda∏o nam

si´ wyjechaç z Tadeuszem na stypendium do Ameryki. Widzia∏am

mi´dzy innymi happeningi Claesa Oldenburga i Johna Cage’a,

ale szczególnie zainteresowa∏ mnie Jim Dine. Pozwol´ sobie

na ma∏à dygresj´. Wszyscy dziwià si´, ˝e w moich obrazach

nie ma Êladu fascynacji malarstwem Kantora, a stale podkreÊlam

ile mu zawdzi´czam. Dlaczego? Dlatego, ˝e odbywa∏o si´ to
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na zupe∏nie innej p∏aszczyênie. Tadeusz by∏ wielkim erudytà,

a malarstwo traktowa∏ jako najwa˝niejszà spraw´ na Êwiecie.

Potrafi∏ natychmiast dostrzec prawdziwy malarski talent i wskazaç

bezb∏´dnie najistotniejsze cechy go charakteryzujàce. Dzi´ki

niemu i rozmowom na temat malarstwa oraz wyjazdom do Francji,

Ameryki, gdzie przemierzaliÊmy setki kilometrów po ró˝nych

galeriach i muzeach, mog∏am zapoznaç si´ ze sztukà Jacksona

Pollocka, Marka Rothko, poznaç George’a Segala, Oldenburga,

Roberta Rauschenberga. Dzi´ki temu by∏am Êwiadomà tego,

co aktualnie dzieje si´ w Êwiecie malarstwa. Zawsze podejrzewam

fa∏sz, gdy s∏ysz´, ˝e jakiÊ malarz mówi, ˝e jego fascynuje tylko

na przyk∏ad sztuka Micha∏a Anio∏a i nic go nie obchodzi co inni

wspó∏czeÊni artyÊci robià. Taka postawa jest dla mnie obca

i nasiàkni´ta k∏amstwem, bo je˝eli tworz´ obrazy to powinnam

interesowaç si´ ró˝nymi przejawami malarstwa. Na oboj´tnoÊç

mogà sobie bowiem pozwoliç jedynie prymitywi lub „niedzielni

malarze widoczków”, którzy traktujà malarstwo jako hobby.

Je˝eli pojmuje si´ sztuk´ w kategoriach najwa˝niejszych w ˝yciu,

to b´dàc wra˝liwymi muszà nas dotykaç i fascynowaç aktualne

wydarzenia i artefakty. Nie oznacza to, ˝e mo˝na coÊ plagiatowaç,

ale ˝e wp∏ywów nie nale˝y si´ wstydziç i ukrywaç. Tadeusz nie

kry∏ przecie˝ swojego zauroczenia Robertem Mattà, ale tworzy∏

dzie∏a zupe∏nie inne od Chilijczyka. Ja tak˝e przyznaj´ si´ do

moich fascynacji malarstwem Jima Dine’a. To w jego obrazach

zobaczy∏am po raz pierwszy, ˝e nie tylko p∏ótno mo˝e byç wa˝ne

w malarstwie, ale i przedmiot stojàcy przed obrazem i integralnie

z nim zwiàzany. By∏o to dla mnie tak inspirujàce, ˝e potem

pojawi∏ si´ w moich obrazach ów rulon sugerujàcy dalszà

kontynuacj´ malowid∏a na p∏ótnie.
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Jaromir Jedliƒski: Jak Pani ustawia∏a te pnie drzew przed p∏ótnem,

te liÊcie si´ sypa∏y z namalowanych na p∏ótnie drzew, prawda?

Maria Stangret-Kantor: O to w∏aÊnie chodzi∏o, ale wracajàc

jeszcze do zwiàzków mojej twórczoÊci z Kantorem, to praca

we wspólnej pracowni-pokoju na pewno nie pozostawa∏a bez

wp∏ywu, choç robiliÊmy to po swojemu, akcentujàc swojà

odr´bnoÊç i indywidualnoÊç. Mo˝naby doszukaç si´ pewnych

wzajemnych inspiracji, bo na przyk∏ad, gdy ja robi∏am tablice

z kredà, „Gry w klasy”, „Szachy” z tym pionkiem przed obrazem,

to Tadeusz wykona∏ cykl obrazów „Wszystko wisi na w∏osku”,

gdzie te˝ pojawi∏y si´ zwiàzane z p∏ótnem przedmioty. Niemniej

nie by∏a to ˝adna kradzie˝ pomys∏u, ale inspiracja do stworzenia

w∏asnego dzie∏a i tak jest to postrzegane.

Jaromir Jedliƒski: Pani wyobraênia malarska wydaje mi si´

bardzo konkretna, materialna. W efekcie, w Pani malarstwie

nawet sprawy przesz∏oÊci, pami´ci – co jest tak wa˝ne w nim

– wspomnienia etc., równie˝ sà bardzo konkretne, dotykalne,

na przyk∏ad poprzez prze˝ywanie przez Panià ˝ycia, twórczoÊci

innych – no, mam tu na myÊli chocia˝by taki obraz, jak „Hommage

∫ Anna Frank”.

Maria Stangret-Kantor: Gdy przeczyta∏am legendarny „Dziennik”

Anny Frank uderzy∏a mnie sprawa dwóch odr´bnych realnoÊci,

które egzystujà podobnie jak w moich obrazach – p∏ótno i przedmiot,

wzajemnie si´ uzupe∏niajàcych, ale równoczeÊnie nale˝àcych do

innych Êwiatów. Jak ka˝da m∏oda dziewczyna, kiedy by∏am w jej

wieku prze˝ywa∏am to, co ona napisa∏a. OczywiÊcie Anna Frank

by∏a szalenie inteligentna, niezwykle rozwini´ta intelektualnie

jak na swój wiek, ale w swoim pami´tniku pisa∏a o rzeczach

zwyczajnych, o rodzàcej si´ u dojrzewajàcej dziewczyny mi∏oÊci,
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o pragnieniach i tak dalej. RównoczeÊnie sytuacja, w której si´

znalaz∏a by∏a tragiczna, daleka od normalnoÊci. Ukrywajàca si´

w Amsterdamie i zamkni´ta w niewielkim pomieszczeniu wraz

ze swoimi bliskimi i jeszcze jednà ˝ydowskà rodzinà, marzy∏a

o wolnoÊci, której synonimem sta∏ si´ dla niej rower. Chcia∏a

byç wolna, aby móc, tak jak wielu Holendrów, przejechaç si´

na rowerze. Nigdy nie spe∏ni∏o si´ to jej marzenie, bo na par´

miesi´cy przed wyzwoleniem odkryto jej kryjówk´ i, wywieziona

do obozu, zgin´∏a. Kilka lat potem wydano jej pami´tnik,

znaleziony w opuszczonym mieszkaniu, który sta∏ si´ Êwiatowym

bestsellerem. Ale mnie zafascynowa∏a jeszcze jedna rzecz.

Ona ten swój dziennik pisa∏a w zeszycie. Ju˝ mówi∏am o swoim

stosunku do zeszytów, i dlatego zacz´∏am si´ zastanawiaç,

co by by∏o gdyby nie mia∏a tego zeszytu. Czy napisa∏aby coÊ

na Êcianie, czy te˝ w ogóle by cokolwiek pisa∏a. Powiem szczerze,

˝e jeszcze bardziej ni˝ to co napisa∏a zafrapowa∏a mnie sama

przedmiotowoÊç zeszytu, faktu zapisu jej prze˝yç, konkretu

o znaczeniu uniwersalnym i ponadczasowym, a jednoczeÊnie

szalenie osobistym i intymnym.

Jaromir Jedliƒski: Ale to by∏a ca∏a rodzina obrazów o podobnej

budowie, przes∏aniu, stosunku do pamí ci – „Hommage ∫ Jesienin”,

„Hommage ∫ Tadeusz Kantor”; w jednym i drugim wypadku

z wersami poezji Jesienina wykaligrafowanymi na liniowanej

kartce z zeszytu, z czerwonym marginesem, stanowiàcej t∏o

Pani obrazów tu równie˝, podobnie jak w obrazie „Hommage

∫ Anna Frank”...

Maria Stangret-Kantor: Uwielbiam Jesienina i Majakowskiego

i dlatego u˝y∏am poezji Jesienina w obu tych obrazach. Natomiast

co do pami´ci, o której Pan mówi to nasun´∏a mi si´ refleksja

35 Jedliƒski – Stangret-Kantor. Rozmowa



dotyczàca Meyerholda. Tadeusz by∏ zauroczony Meyerholdem,

a w∏aÊciwie jego legendà. Nie widzia∏ przecie˝ ˝adnego jego

spektaklu. I to jest fascynujàce, ̋ e legenda jest bardziej konkretna,

bardziej realna i mocniej oddzia∏ywuje ni˝ zrealizowane akty

twórcze. Chocia˝ Tadeusz w ˝yciu nie zetknà∏ si´ z teatrem

Meyerholda, mimo to silnie go odczuwa∏, bardziej ani˝eli szereg

innych zjawisk z którymi si´ zetknà∏ w sztuce czy w teatrze.

Mnie zawsze urzeka∏a literatura rosyjska. Dlaczego u˝y∏am

w obrazie „Hommage ∫ Kantor” fragmentu wiersza Jesienina?

Ale˝ tu wszystko jest powiedziane: „I my zagorzemy/ przeszumimy/

na podobieƒstwo/ drzew ogrodu/ pró˝no wi´c pragnàc/ poÊród

zimy/ kwiatów co ginà/ z przyjÊciem ch∏odu”. O to chodzi! To

najlepszy komentarz. „I my zagorzemy...”! I Tadeusz zagorza∏, my

te˝ i to mu chcia∏am zadedykowaç. Kiedy przeczyta∏am o strasznej

tragedii lekarzy zg∏adzonych przez Stalina w 1953 roku podczas

tak zwanej czystki postanowi∏am poÊwi´ciç im jeden z obrazów.

Jaromir Jedliƒski: Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych,

po Êmierci Kantora w grudniu 1990 roku, pracowaliÊcie jeszcze

przez jakiÊ czas, potem by∏y te konflikty, skomplikowana sprawa

– ró˝ne ambicje, ma∏oÊci ludzkie tam si´ pojawi∏y – Pani wróci∏a

wtedy do malowania, bardzo intensywnego, innego, chocia˝

w∏aÊciwie ja widz´ Pani malarstwo ca∏e jako kartki wcià˝

tej samej Ksi´gi, kolejne Kartki do dzisiaj powstajàce,

sk∏adajàce si´ na t´ jednà Ksi´g´, którà maluje Pani przez ca∏e

˝ycie, podobnie, jak mawia si´ o pisarzach jednej Ksi´gi...

Ale, kiedy teatr si´ skoƒczy∏ odwróci∏a si´ jakby kolejna karta...

Maria Stangret-Kantor: Ja uwielbia∏am graç. Uwa˝a∏am,

˝e by∏am Êwietnà aktorkà w tym teatrze, w teatrze Kantora.

Spektakle Cricot 2 to by∏y autonomiczne dzie∏a Kantora, oboj´tnie
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ile ka˝dy z aktorów wniós∏. On ˝àda∏ od aktorów inicjatywy, by∏o

to mu bardzo potrzebne. Ja na przyk∏ad mog´ powiedzieç,

˝e podsun´∏am mu pomys∏y z u˝yciem dziecka w spektaklu

„Niech sczeznà artyÊci” czy motyw wojska w „Wielopolu,

Wielopolu”, ale nawet gdybym mia∏a i sto innych jeszcze

pomys∏ów to i tak wiem, ˝e z tego nie stworzy∏abym takiego

teatru. Ka˝dy kto twierdzi, ˝e to dzi´ki niemu Kantor coÊ zrobi∏,

˝e jemu wiele zawdzi´cza, ˝e bez niego nie by∏oby Cricotu

to bzdura! Bo co si´ potem sta∏o, wszyscy zostali jak te sieroty!

Próbowano zdyskontowaç jego sukces podszywajàc si´

pod ró˝nych „aktorów Cricotu”, „aktorów Kantora”, ale to

nie wysz∏o. Dobrze, ˝e ja mia∏am swoje malarstwo.

Jaromir Jedliƒski: Ale wczeÊniej ˝ycie by∏o przepe∏nione teatrem

przecie˝, prawda? No bo skoro „Umar∏à klas´” tylko graliÊcie

dwa tysiàce razy na ca∏ym Êwiecie, a ile tych innych spektakli,

prób, pracy, podró˝y i Kantor jako ten zawsze obecny dyrygent

na scenie, i Pani silna obecnoÊç w prawie wszystkich

tych spektaklach, i przy nim w ˝yciu...

Maria Stangret-Kantor: Wie Pan, kiedy jest si´ zakochanym,

a mà˝ jeszcze robi genialny teatr, mog∏am zarzuciç swoje

malarstwo. Ale niczego nie ˝a∏uj .́ Nie odda∏abym swojej m∏odoÊci

za nic, chocia˝ pami´tam dobrze nasze poczàtki i wcale nie by∏y

one ∏atwe. W∏aÊciwie to nie wiem jak dosta∏am si´ na Akademi ,́

gdy˝ konkurencja by∏a bardzo silna. Zdawali uczniowie ró˝nych

liceów plastycznych, którzy malowali lepiej ni˝ na fotografii.

Jak posz∏am w Akademii na pierwszà lekcj´ rysunku to mnie

ogarn´∏o przera˝enie i myÊla∏am, ˝e ja nic nie jestem w stanie

narysowaç. Ale wspominam ten czas bardzo mi∏o. W∏óczyliÊmy

si´ ze Skrzyneckim i innymi po kawiarniach i spotykaliÊmy wielu
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interesujàcych ludzi – Iredyƒskiego, Burs .́ Tadeusza te˝ pozna∏am

w kawiarni „U warszawianek”. Zaprosi∏ mnie do Zwiàzku Plastyków

na ¸obzowskà, gdzie pozna∏am Marysi´ Jaremiank´ i zacz´∏am

graç w Cricocie. ZakochaliÊmy si´ w sobie i tak zacz´∏a si´

ta moja silna obecnoÊç w jego pracy i ˝yciu, a jego w moim.

Jaromir Jedliƒski: Mówimy tu ca∏y czas o malarstwie, sporo

o teatrze, porozmawiajmy jeszcze na koniec, prosz´ o literaturze,

o Pani lekturach.

Maria Stangret-Kantor: Pewnie Pana zaskocz´, gdy wyznam,

˝e bardzo lubi´ czytaç krymina∏y. Jest to dla mnie wspania∏a

rozrywka, taka swoista rekreacja. No i bez przerwy czytam

„Czarodziejskà Gór´” Thomasa Manna. Znam jà ju˝ prawie na

pami´ç. To sà dla mnie szczyty literatury. Uwa˝am, ˝e ˝aden

pisarz nie osiàgnà∏ takiej doskona∏oÊci w opisie atmosfery miejsca

i czasu. Nawet Proust, którego tak˝e uwielbiam i wielokrotnie

czyta∏am. By∏ czas kiedy zawsze mia∏am przy sobie „W poszukiwaniu

straconego czasu”, ale mimo wszystko uwa˝am, ˝e jedynie Mann

dokona∏ naprawd´ rzeczy niemo˝liwej. Opisa∏ coÊ, co dla mnie

jest nie do opisania.

w Krakowie 8 kwietnia 2003 roku
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Biografia

Maria Stangret urodzi∏a si´ 27 lipca 1929 roku w Strzelcach

Wielkich opodal Krakowa; w latach 1955-1960 studiowa∏a

w Akademii Sztuk Pí knych w Krakowie, od 1957 roku wspó∏pracuje

z Teatrem Cricot 2; w 1959 roku odbywa pierwszà podró˝

artystycznà do Pary˝a; 10 kwietnia 1961 roku zawiera w Pary˝u

Êlub z Tadeuszem Kantorem; w 1962 roku Maria Stangret-Kantor

wprowadza si´ z m´˝em do mieszkania w Krakowie, które

po dziÊ dzieƒ stanowi jej lokum-pracowni´; w latach 1983-1985

trwa budowa domu Marii i Tadeusza Kantorów w Hucisku opodal

Gdowa, w drodze na Wieliczk´, który dziÊ stanowi zaczàtek

Domu-Muzeum Kantorów, a tak˝e miejsce pracy Marii Stangret

i miejsce spotkaƒ przyjació∏ oraz mi∏oÊników sztuki Kantorów;

w 1994 roku za∏o˝y∏a Fundacj´ im. Tadeusza Kantora, która

w Hucisku zrealizowa∏a „Pomnik Krzes∏a” Kantora. Obok Teatru

Cricot 2, najmocniej zwiàzana z Grupà Krakowskà, Galerià

Krzysztofory w Krakowie oraz z Galerià Foksal w Warszawie.

W 1962 roku zacz´∏a pisaç swojà powieÊç bez kresu, nazwanà

przez Wies∏awa Borowskiego „permanentnà praktykà literackà”,

wydanà w roku 2002 przez ∏ódzkà Galeri´ 86 pod tytu∏em

„Pami´tnik Dziadka”.

Prace w zbiorach – wybór

Muzeum Sztuki w ¸odzi; Kolekcja Galerii Foksal, Warszawa;

Muzeum Nrodowe w Krakowie; Muzeum Nrodowe we Wroc∏awiu;

Muzeum Okr´gowe w Koszalinie; Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej

– oddzia∏ Muzeum Okr´gowego w Radomiu; Guggenheim Museum,

New York; Kolekcja Theodora Ahrenbergera, Chexbres, Szwajcaria;

Dom-Muzeum Marii i Tadeusza Kantora, Hucisko k/Wieliczki,

a tak˝e liczne polskie i zagraniczne kolekcje prywatne.



Wystawy indywidualne – wybór

Galleriet Brinken, Stockholm, 1963; Galeria Krzysztofory, Kraków,

1965; udzia∏ w Cricotage Tadeusza Kantora w kawiarni Towarzystwa

Przyjació∏ Sztuk Pí knych w Warszawie oraz w wersji zatytu∏owanej

„Linia podzia∏u” w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki w Krakowie,

1965; Galerie Entracte Lausanne, 1966; Kunsthalle Baden-Baden,

1966; udzia∏ w happeningu „Le Grand Emballage” w Galerie

Handschin, Basel, 1966; uczestniczy w happeningu „List” T.

Kantora w Galerii Foksal, Warszawa, 1967; „Pejza˝e kontynentalne”,

Galeria Foksal, Warszawa, 1967; uczestniczy w happeningu

„Panoramiczny happening morski” T. Kantora, Koszalin, 1967;

bierze udzia∏ w happeningu „Emballage humain”, Nürnberg,

1968; „Assemblagle Zimowy”, Galeria Foksal, Warszawa, 1969;

Galeria Foskal, Warszawa, 1970; Galeria Krzysztofory, Kraków,

1970-1971; Galeria Foksal, Warszawa – czytanie powieÊci

hiperrealistycznej – 1971; Galeria Foksal, Warszawa 1974; Galeria

Krzysztofory, Kraków, 1974; Galerie de France, Paris, 1982; Palais

de Papes, Avignon, (wspólnie z T. Kantorem), 1985; Galeria

Foksal, Warszawa, 1988; Pa∏ac Sztuki, Kraków, 1989; „Hommage

∫ Anna Frank”, Galeria Krzysztofory, Kraków, 1990; Centre d’Arts

Contemporains, Orléans, 1991; „Informel 1959-1960”, Galeria

Starmach, Kraków, 1993, „Pami´ci lekarzy 1953 roku”, Galeria

Biblioteka, Legionowo opodal Warszawy, 1993, ta sama wystawa

w Galerii Krzysztofory w trzecià rocznic´ Êmierci Tadeusza Kantora,

Kraków, 1993; „... poza martwym pniem...”, Muzeum Narodowe,

Kraków, 1995; Galeria Zach´ta, Warszawa 1997; Galeria Starmach,

Kraków, 1999; Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, Orléans, 2000;

Galeria Foksal, Warszawa, 2002; „Malarstwo wokó∏ informelu”,

Galeria 86, ¸ódê, 2002; Galeria Sceny Plastycznej KUL,

Lublin, 2002.

Wystawy grupowe – wybór

„Magazyn letni”, Galeria Foksal, Warszawa, 1967; „Aspects. 5

ans d’activités ∫ atelier du Rocher Chexbres” kolekcji Theodora

Ahrenberga, Chexbres, 1967; „Fri Polsk Konst”, Sveagalleriet,

Stockholm, 1968; „III Salon International de Galeries Pilotes”,

Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, ta sama wystawa

w Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1970; „Atelier 72”,

Richard Demarco Gallery, Edinburgh, 1972; „XIV Wystawa Grupy

Krakowskiej”, Galeria Krzysztofory, Kraków, 1977; „XV Wystawa

Grupy Krakowskiej”, Galeria Krzysztofory, Kraków, 1979;

„Esposizione dei Pittori di Teatro Cricot 2”, Pallazo delle

Esposizioni, Roma, ta sama wystawa w Palazzo Reale, Milano,

1979; „Echange entre Artistes 1931-1982. Pologne – USA”,

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1982; „Présences

Polonaises”, Musée National d’Art Moderne, Centre Georges

Pompidou, Paris, 1983; „Dialog”, Moderna Museet, Stockholm,

1985; „V Kolekcja Grupy Krakowskiej”, Galeria Krzysztofory,

Kraków, 1985; „XVIII Wystawa Grupy Krakowskiej”, Galeria

Krzysztofory, Kraków, 1987; „IX Kolekcja Grupy Krakowskiej”,

Galeria Krzysztofory, Kraków, 1989; „Das Offene Bild. Aspekte

der Moderne in Europa nach 1945”, Westfälisches Landesmuseum,

Münster, ta sama wystawa w Museum der Bildenden Künste,

Leipzig, 1992-1993; „Grupa Krakowska”, Galeria Zach´ta, Warszawa,

1994; „Styki”, Galeria Foksal, Warszawa, 1996; „To lubi´”

(autorska ekspozycja Andrzeja Wajdy), Pa∏ac Sztuki, Kraków,

1996; „Express Polonia”, Mucsarnok, Budapest, 1997; „W kr´gu

Grupy Krakowskiej, ArtyÊci Teatru Tadeusza Kantora” Galeria

Krzysztofory, Kraków, 1997; „Grupa Krakowska” kilka miejsc

ekspozycyjnych, Lille, 1998; Depozyt Galerii Foksal, Centrum

Sztuki Wspó∏czesnej, Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2001-2002.
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