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Katalog dzie³

1. BEZ TYTU£U 1, 2015
akryl, p³ótno, 124,5 × 105,3 cm

2. BEZ TYTU£U 2, 2015
akryl, p³ótno, 130 × 105,3 cm

3. BEZ TYTU£U 3, 2016
akryl, p³ótno, 125 × 95 cm

4. BEZ TYTU£U 4, 2016
akryl, p³ótno, 110,5 × 90,5 cm

5. PRZEBIEGI XXXIII, 2015
akryl, p³ótno, 140 × 100,3 cm

6. PRZYBYSZ, 2015
akryl, p³ótno, 80 × 60 cm

7. PUNTO, 2016
akryl, p³ótno, 70,5 × 60 cm

8. STORK, 2016
akryl, p³ótno, 100 × 65 cm



Jaromir Jedliñski: W naszej rozmowie sprzed 12 lat mówi³ Pan,

¿e „przestrzenie geometrii” uobecniane w Pañskich obrazach, „nie wykluczaj¹

emocji czystej w takim sensie, w jakim Witkiewicz mówi³ o sztuce czystej”.

Jak Pan postrzega przejawianie siê elementu racjonalnego i emocjonalnego

w sztuce w ogóle i w szczególnoœci w Pana dzisiejszym malowaniu?

Jerzy Ka³ucki: Wed³ug Witkacego Ÿród³em prze¿ycia w sztuce jest forma

(Czysta Forma). Jest to emocja dotycz¹ca œwiadomoœci bytu, doznanie

transcendencji. Pozostaje do ustalenia, jaki z kolei udzia³ w powstaniu formy

ma racjonalnoœæ. Ilu artystów, tyle odpowiedzi.

Konstrukcje moich prac z pozoru mog¹ wygl¹daæ na oparte na racjonalnym

programie, gdy¿ korzystaj¹ z arsena³u œrodków w³aœciwych geometrii. Jednak

punkt wyjœcia le¿y po stronie intuicji, czyli rodzaju emocjonalnoœci i to ona

kontroluje formê, aby zosta³a zachowana „dyskretna równowaga”.

Jaromir Jedliñski: Powiada Pan, pisa³ Pan te¿ kiedyœ o tym, ¿e „przestrzeñ

geometrii mo¿e istnieæ poza obrazem”, dodaj¹c, ¿e mo¿e ona zaistnieæ,

kiedy „w przestrzeni naturalnej pojawia siê cz³owiek”. Jak w³aœciwie maj¹ siê

wobec siebie te dwie domeny: geometria w obrazie (tworzona przez cz³owieka)

i przestrzeñ geometrii w przestrzeni naturalnej (nie przez cz³owieka tworzona).

Czy obraz tu coœ nowego wyzwala, czy odzwierciedla coœ odwiecznego?

Jerzy Ka³ucki: U¿yte sformu³owanie oznacza, ¿e „przestrzeñ geometrii”

jest p r o j e k c j ¹ ludzkiego umys³u i nie mo¿e zaistnieæ bez jego udzia³u.

Nie istnieje jako byt materialny.

S¹dzê, ¿e najbardziej uda³o mi siê zbli¿yæ do tej idei w pracy „Podzia³

po³ówkowy n-krotny”, gdzie w drodze podzia³u tarczy ko³a wpisanej w kwadrat

otrzyma³em wymierzon¹ w kosmos prost¹ o niekoñcz¹cym siê przebiegu (1977).
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Jaromir Jedliñski: W Pañskiej pracy od zawsze interesowa³y mnie dwa

zagadnienia: „dyskretna równowaga”, o której pisa³em dawno temu, a tak¿e

„sta³oœæ”, która stanowi³a ju¿ jeden z tematów naszej dawniejszej rozmowy.

Jak siê Pan odnosi dzisiaj, w dojrza³ej fazie swojego malowania, do kwestii

równowagi? I czy sta³oœæ jest w Pana spojrzeniu na w³asn¹ drogê istotn¹ jej

charakterystyk¹?

Jerzy Ka³ucki: Napiêcie wewn¹trz obrazu tworz¹ kontrasty: buduj¹ jego

dramaturgiê, nadaj¹ si³ê oddzia³ywania. Ekspresjonizm programowo

wykorzystywa³ ten mechanizm. Przyj¹³em, ¿e nie potêgowanie ekspresji,

lecz przeciwnie – jej obni¿anie zwiêksza poziom napiêcia. Wynika z „dyskretnej

równowagi” miêdzy przeciwstawnymi si³ami: regu³ami geometrii a niezale¿n¹

dynamik¹ formy.

Odejœcie od osiowej symetrii i ³uku poszerzy³o i zaostrzy³o to zwarcie,

ale go nie usunê³o.

Tak wiêc „dyskretna równowaga” istnieje nadal. Chyba mo¿na j¹ zaliczyæ

do elementów owej „sta³oœci”.

Jaromir Jedliñski: W jaki sposób oddaæ mo¿na niezwykle istotny element

przypadku w malarstwie pos³uguj¹cym siê tak rygorystycznymi œrodkami, jak to

widzimy w Pana twórczoœci. Mówi³ Pan kiedyœ, ¿e nieznaczna zmiana k¹ta

padania promieni s³onecznych kompletnie odmieniæ mog³aby warunki panuj¹ce

na naszej planecie, uniemo¿liwiæ zaistnienie ¿ycia w takiej postaci, jak¹

znamy. I ¿e ten stan rzeczy uzmys³awiaæ maj¹ Pana obrazy. Nawet bez wiedzy

o tym, kiedy przypatrujemy siê tym obrazom dostrzegamy ow¹ unaocznian¹

w nich „dyskretn¹ równowagê” zjawisk. W jaki sposób mo¿na by opisaæ

przek³ad takich obserwacji na œrodki malarstwa abstrakcyjnego, którymi Pan

siê pos³uguje? Czy dominuj¹cy jest tu element umys³owy, czy zmys³owy,

czy te¿ s¹ one komplementarne?

Jerzy Ka³ucki: W jednym z wczeœniejszych wywiadów opisa³em sytuacjê, doœæ

wyj¹tkow¹, ale jak s¹dzê wa¿n¹, kiedy niezwyk³a moc ogl¹danego przez
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15 sekund pejza¿u (z okna pêdz¹cego poci¹gu) utworzy³a wprost, w jednym

momencie, wizjê obrazu. Geometria przeczyta³a naturê.

Jaromir Jedliñski: Czy Pana obrazy, a tak¿e instalacje, to przyk³ady sztuki

abstrakcyjnej? Czy istnieje w ogóle sztuka abstrakcyjna, skoro choæby w tak

poœredni sposób, jak namys³ nad znaczeniem przypadku w geometrycznych

przestrzeniach wszechœwiata, obraz ukazuj¹cy uk³ad form geometrycznych

odnosi siê do realnoœci, do œwiata widzialnego? Czy malarstwo, które tworzy

Pan, powtórzê zatem pytanie, to sztuka abstrakcyjna? Czy jest to realizm

jakiegoœ bardziej z³o¿onego rodzaju?

Jerzy Ka³ucki: Od czasu, kiedy po raz pierwszy u¿yto okreœlenia „sztuka

abstrakcyjna”, mamy z tym okreœleniem k³opot. Pocz¹tkowo mia³o zapewne

znaczyæ tyle co nieprzedstawieniowa. Ale co przedstawiamy? Czy tylko

fizycznoœæ œwiata? Przeniesienie trójwymiarowej rzeczywistoœci

w d w u w y m i a r, zast¹pienie jej znakiem, symbolem, stanowi³o w istocie

akt abstrahowania (co dokona³o siê w jaskiniach).

Uderzy³a mnie myœl aby pokusiæ siê o odwrócenie kolejnoœci: przenieœæ p³aski

zapis w przestrzeñ, wyœledziæ moment styku („Punkt przeciêcia”, 2001).

Moje malarstwo mówi o doznaniu jednostki wobec przestrzeni, przestrzeni

niezmierzonej, abstrakcyjnej i w tym sensie jest sztuk¹ abstrakcyjn¹.

Poznañ – Kraków, w marcu 2016 roku

© 2016 by Jerzy Ka³ucki & Jaromir Jedliñski
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Nota biograficzna

Jerzy Ka³ucki urodzi³ siê 9 lipca 1931 roku we Lwowie. Studiowa³ w Akademii

Sztuk Piêknych w Krakowie w latach 1951-1957. Uzyska³ dyplom w pracowni

Andrzeja Stopki na Wydziale Scenografii ASP. Do 1980 roku pracowa³ jako

scenograf w teatrze i w telewizji, równoczeœnie uprawiaj¹c malarstwo.

W 1976 roku przyst¹pi³ do Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska.

W 1970 roku zapocz¹tkowa³ cykl realizacji wi¹¿¹cych siê z trójwymiarowoœci¹.

S¹ to: Wycinek ³uku o promieniu r = 1970 cm, Osieki 1970; Zwiniêty ³uk,

Kraków 1974; Piêæ punktów cyklu, Poznañ 1974; £uk zawieszony, Zielona Góra

1975; Obszar/Obraz, Warszawa 1986; The Mirror, Edmonton 1990; W pewnym

momencie, Warszawa 1993; Poza pierwszym, Kraków 1996; Fragment, Bia³ystok

1997; 3, Poznañ 2000; Punkt przeciêcia, Kraków 2001, I-C (Intercity), Kraków,

2001, Locus Odenthal, Forum Ost-West, Bergisch Gladbach, 2002. W latach

1981-2003 prowadzi³ pracowniê malarstwa w ASP w Poznaniu.

Mieszka i pracuje w Krakowie. Zrealizowa³ szereg wystaw indywidualnych

malarstwa i rysunku w Warszawie, Krakowie, Che³mie, Cieszynie,

Zielonej Górze, Poznaniu, Lublinie, a tak¿e uczestniczy³ w wystawach

zbiorowych w Anglii, Niemczech, na Wêgrzech, we W³oszech, Turcji, Grecji,

Szwajcarii i Kanadzie. Szczegó³owe kalendarium twórcze artysty do roku 2000

w katalogu wystawy Jerzy Ka³ucki, Starmach Gallery, Kraków 2001. W 2004

roku mia³a miejsce wystawa artysty Korytarze, a w 2011 roku wystawa Przebiegi

w Galerii Muzalewska w Poznaniu. W roku 2010 jego dzie³a pokazane zosta³y

w wystawie Berdyszak, Gierowski, Ka³ucki, Kamoji w Andzelm Gallery w Lublinie.
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