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Wyczekiwanie

Kreska jest zaspokojon¹ têsknot¹ punktu do punktu.

Najkrótsz¹ drog¹. Czytelnoœæ kreski to czytelnoœæ pragnienia … .

Edmond Jabès
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Monika Szwed tworzy sw¹ sztukê w cyklach. Pracuje okresowo. Cykl

wyobra¿eñ (seria prac) to zazwyczaj kolejna wystawa artystki. Tytu³ cyklu

i wystawy zwykle jest jednaki.
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Obecna wystawa, tak jak najnowszy

zespó³ rysunków, opatrzona zosta³a przez autorkê tytu³em bez ruch.
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Obrazuje w nich i ruch, i jego brak. Zmro¿enie i odwil¿. Krystalicznoœæ

lodu albo labiryntu oraz p³ynnoœæ i ciep³o cia³a i ca³ej natury. Zajmuje j¹

przemiennoœæ tych stanów. Cyklicznoœæ znowu¿. Gdy¿ artystka nie tylko

pracuje w cyklach, postrzegaæ zdaje siê ona cyklicznoœæ jako istotn¹

w³aœciwoœæ naszego œwiata. Metoda jej pracy odwzorowuje stany

przemiennoœci i powtarzalnoœci. Scenê obrotow¹, niejako, rzeczywistoœci,

na której wystawiana jest sztuka. Sztuka nie sztuczna, naturalna.

Tworzenie Moniki Szwed ucieleœnia siê w figuralnych obrazach

wykonywanych olejnymi pastelami na papierze. Bywa, ¿e jej realizacje

dope³niaj¹ trójwymiarowe figury. Czasem dodawane s¹ do takich uk³adów

te¿ codzienne przedmioty. Efekt wszak zawsze jest niecodzienny. Niesie

treœciwy przekaz, o¿ywia symbole.

Teraz, kiedy ogl¹dam i obmyœlam cykl rysunków rozpoczêty w 2017

roku, a w wiêkszoœci wykonany w roku bie¿¹cym, a po przelotnej

rozmowie z rysowniczk¹, wiem jeszcze i to, ¿e cyklicznoœæ w pracy Moniki

Szwed to nie jedynie praca w seriach wyobra¿eñ tematycznie pokrewnych

sobie. Praca artystki podlega równie¿ cyklowi rocznemu, poddaje siê

powtarzalnemu nastêpstwu wiosny, lata, jesieni i zimy, poddaje siê te¿

mo¿e rytmowi miesiêcy… . Przy swoich najnowszych realizacjach

artystka wyzna³a, ¿e cykl bez ruch to jej „najbardziej chyba kobieca

praca”. Chyba mia³a na myœli to, i¿ odnosi siê on do owocnoœci, ¿yznoœci

kobiecej, dos³ownie te¿ do p³odnoœci. Zajmuje j¹ zatem teraz owocnoœæ

tak w sensie biologicznym jak i artystycznym. I tê owocnoœæ w jednym

oraz drugim tym wymiarze artystka traktuje jako tworzenie. Cykl bez ruch

traktuje o tej kobiecej biologicznoœci w najbardziej pe³ny sposób,

chocia¿ na pierwszy rzut oka nieco wczeœniejszy (z 2016 roku) jej cykl

Pocztówki zdawa³ siê w podobny sposób ukazywaæ ¿eñskoœæ. Wtedy

jednak obrazowana by³a wprost kobieca seksualnoœæ. W cyklu bez ruch

nie sam¹ seksualnoœæ ogl¹damy ale wszelkie potencje twórcze kobiety.

Artystka rozpatruje tu przemiennoœæ bezruchu i ruchu, st¹d taki tytu³.

W samym jego zapisie w syntetyczny sposób zawarta jest owa cyklicznoœæ

pracy, jak i szerzej – cyklicznoœæ ¿ycia kobiety-artystki. W poetycki

sposób – z o¿ywieniem na nowo niektórych znanych z innych cykli

Moniki Szwed motywów – ta cyklicznoœæ: wyczekiwanie i spe³nienie, brak

oraz zaspokojenie, to, co niegdyœ i to, co na zawsze – obrazowane s¹ tu

w fascynuj¹cy sposób. Artystka w ca³ej swej pracy obmyœla i unaocznia

owo Niegdyœ oraz Zawsze. Poszukuje jednego albo drugiego. Uzmys³awia

têsknotê za owym mitycznym Niegdyœ i wymarzonym Zawsze.
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Monika Szwed w istocie tworzy obrazy têsknot. Ucieleœnia je Teraz,

Tu, w swoich myœlanych rysowaniem utworach. To te¿ inny jeszcze

wymiar cyklicznoœci (w) tej twórczoœci. Artystka obrazuje te

niepochwytne stany i cykle natury z wirtuozeri¹ znan¹ z wczeœniejszej jej

sztuki rysowania, chocia¿ ka¿dy nowy zespó³ jej realizacji zdaje siê

przekraczaæ dotychczasowe osi¹gniêcia. W najnowszych wysi³kach

artystka mierzy siê z du¿¹ skal¹ rysunku wykonywanego pastelami na

wielkiej d³ugoœci pasach – zwojach – bibu³y, cienkiej i wiotkiej z pozoru,

choæ w rzeczywistoœci mocnej i trwa³ej, jak skóra na brzuchu. Artystka

z pieczo³owitoœci¹ tworzy te rysunki rozwijaj¹c na pod³odze czyste partie

zwoju, a zwijaj¹c ju¿ wype³nione obrazami, jak na wielkiej

(wyobra¿eniowej) szpuli, a rysuje-maluje klêcz¹c nad rodzonym tak

dzie³em. Trud samego materialnego wykonywania pracy czêsto

towarzyszy Monice Szwed. Pamiêtam jej mozó³, kiedy do wystawy

(w 2010 roku) cyklu jej rysunków i tajemniczego ch³opca, zatytu³owanej

Poskramiacz – The Tamer w pokojach Galerii Muzalewska
5
, wrêcz boleœnie

szy³a ze skór figurê dziecka, która – ukoñczona – przybra³a dramatyczn¹

w wyrazie formê skulonego na pod³odze owego ch³opca nazwanego

poskramiaczem.

Wczeœniej tu napisa³em, ¿e utwory Moniki Szwed s¹ myœlane

rysowaniem. Mo¿na by równie dobrze powiedzieæ, ¿e s¹ one rysowane

myœl¹, chocia¿ faktycznie s¹ bardzo materialne, zmys³owe. Praca tej

artystki przepe³niona jest g³êbokim namys³em, wynik³ym wszak¿e z jej

prze¿yæ, z w³asnych doznañ, z jej bogatego ¿ycia wewnêtrznego, ba z jej

duchowoœci, nie ze spekulacji, jakiej zbyt wiele w sztuce dooko³a.

Ale równoczeœnie wyobraŸnia artystki przepe³niona jest bogactwem

odniesieñ symbolicznych, literackich, ¿ywi siê lekturami. Monika Szwed

w zdumiewaj¹cy sposób dobiera je tak, ¿e czytane ksi¹¿ki wspó³brzmi¹

z jej w³asn¹ duchow¹ konstytucj¹. „Nie uznajê przypadków wiêc mo¿e

takie jest przeznaczenie, ¿e pojawia siê wzajemnoœæ miêdzy tym,

co czytam, a tym co robiê w swojej pracy.” – powiedzia³a mi artystka

w 2010 roku w czasie finalizowania zespo³u prac i wystawy Poskramiacz –

The Tamer w Galerii Muzalewska. Czasem w sposób otwarty, czêœciej

skrycie jej lektury splataj¹ siê zatem z jej autonomicznymi opowieœciami
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Edmond Jabès Ksiêga Pytañ. VII. (El, albo ostatnia Ksiêga), przek³ad:

Adam Wodnicki, Kraków 2007, s. [87].
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Cyklicznoœæ, oddalenie, powroty i kr¹¿enie stanowi³y przewodni motyw

wystawy Monika Szwed „Kr¹¿enie”, prezentowanej w Galerii Muzalewska w 2014

roku, por.: http://news.o.pl/2014/03/18/monika-szwed-krazenie-galeria-

muzalewska-pozna/
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Wszystkie (poza jednym z roku 2017) wchodz¹ce w jego sk³ad rysunki

powsta³y w 2018 roku.

4
Pisa³em szerzej i gruntowniej o tym nastawieniu artystki w tekœcie Studium

odosobnienia I (oba me Studia odosobnienia koncentrowa³y siê na wybranych

rysunkach Moniki Szwed z cyklu Instead), zob.: http://magazyn.o.pl/2010/

studium-odosobnienia-jaromir-jedlinski/ a tak¿e: http://magazyn.o.pl/2010/

studium-odosobnienia-druga-odslona-jaromir-jedlinski/
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Zob.: http://news.o.pl/2010/11/20/monika-szwed-poskramiacz-

galeria-muzalewska-poznan/

Bez tytu³u, 2018, z cyklu bez ruch; olejny pastel na bibu³ce, 331 × 100 cm Bez tytu³u, 2018, z cyklu bez ruch; olejny pastel na bibu³ce, 319 × 100 cm Bez tytu³u, 2018, z cyklu bez ruch; olejny pastel na bibu³ce, 337 × 100 cm
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obrazowymi (czêsto odzwierciedlaj¹ to tytu³y jej realizacji). Bowiem

¿ywotna sztuka Moniki Szwed jest ca³oœciowa, ocala w³aœnie te sfery,

które nadmiar spekulacji w sztuce t³amsi. Praca tej wytrawnej

rysowniczki cechuje siê ¿yznoœci¹ wobec „ziemi ja³owej” obszarów sztuki

ledwie sztucznej, jakiej przyk³ady widzimy wszêdzie w nadmiarze.

Dlatego tak bardzo zaciekawia ona swoj¹ sztuk¹. Wynikaj¹c z ¿ycia

artystki, obiektywizowana potem i spleciona z symbolik¹, dotyka

bezpoœrednio nasz¹ wra¿liwoœæ, staj¹c siê ponadindywidualn¹,

a w najbardziej udanych jej pracach – uniwersaln¹.

W rysunkach z cyklu bez ruch widzimy wyobra¿enia kobiet, s¹ one

czasem nagie, czasem przes³oniête (ubiorem albo wielkimi p³atkami

œniegu, o strukturze podobnej do labiryntu albo przyk³adów

modernistycznej architektury, które to motywy te¿ tu odnajdujemy), albo

ubrane w wiê¿¹ce je geometryczne suknie, napotykamy tu dzieci,

ogl¹damy zabawki jak z lunaparku albo „placu zabaw”,

funkcjonalistyczne budynki, dokazuj¹ tu zwierzêta (zaj¹ce), wynosz¹ siê

nad nami drzewa, których sokiem karmiæ siê chce samotna kobieta.

Drzewa te zdaj¹ siê jednak byæ usch³e, by przy tym motywie zatrzymaæ

siê teraz. Kobieta w wielu przedstawieniach Moniki Szwed wydaje siê byæ

albo osamotniona, albo z wyboru sama. Na innym rysunku naga kobieta

spogl¹da w stronê martwego kikuta drzewa (z jednym, raptem, zielonym
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jest grupa drzew oraz góruj¹cy nad wszystkim budynek - „maszyna do

mieszkania” (jak mawiali moderniœci). Na dole wyobra¿enia, u podstawy

zbocza widzimy grupê nagich, pó³nagich albo obna¿aj¹cych siê kobiet

w pozycjach akrobatycznych, tanecznych i powœci¹gliwie erotycznych,

które ni to tul¹ siê do tych sopli-szpikulców, ni to prowadz¹ z nimi jak¹œ

grê wstêpn¹, ni to s¹ przez nie udrêczone, a mo¿e te¿ u¿ywane jak

opuszczone z góry liny, maj¹ce umo¿liwiæ tym kobietom wspiêcie siê na

szczyt, tam gdzie drzewa i dom, i zapowiedŸ czegoœ jeszcze. Ale to,

co widzimy na górze przedstawienia jest bezludne, nieprzyjazne, mo¿e

wrêcz beznadziejne. Ciep³o i p³odnoœæ kobiecoœci jawi siê tu jako

w³aœciwoœci trwonione na ja³owej – mo¿e pustynnej, mo¿e spustoszonej

– ziemi. Cykl bez ruch Moniki Szwed ukazuje œwiat bez serca. I objawia

têsknotê autorki cyklu za innym œwiatem.

Samotnoœci przedstawianej w rysunkach Moniki Szwed wtóruje

(i przeciwstawia siê) to, ¿e sama artystka jest osobna. Jej sztuka

to wci¹¿, dziœ mo¿e bardziej nawet ni¿ niegdyœ, studia odosobnienia.

To tak¿e studia wyczekiwania. I dlatego – paradoksalnie, zdawaæ siê

mo¿e – jej praca, jej dzie³a, jej osobowoœæ dodaj¹ nam otuchy.
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Dzie³a Moniki Szwed znajduj¹ siê w kolekcjach prywatnych w Polsce,

Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

liœciem) osadzonego w stojaku choinkowym. Do figury tej kobiety

przystawiona jest drabina, na któr¹ wspina siê (jak w przypowieœciach

Jonathana Swifta o Guliwerze) dwóch nieproporcjonalnie nakreœlonych

(mniejszych ni¿ kobieta) mê¿czyzn, jeden z nich wyobra¿ony jest tak,

jakby zbiera³ wyp³ywaj¹ce z jej oka zamarzniête w sople ³zy. To co ¿ywe

spotyka siê na tych obrazach z tym co martwe. Zamar³e (lub

nieo¿ywione) zderza siê z ¿ywotnym lub potencjalnie ¿ywym. To co

zimne spotyka siê z tym co ciep³e. Przemiennie napotykamy tu znaki

p³odnoœci i objawy sterylnoœci. Artystka ukazuje krajobrazy ¿yzne

i ziemie ja³owe. Do niektórych z tych niepokoj¹cych pejza¿y móg³by siê

odnosiæ cytat z istotnego dla artystki pisarza, Cormaca McCarthy’ego,

który opisywa³ okolice pustynne, mówi¹c: „…œmieræ wydawa³a siê jedyn¹

cech¹ krajobrazu”.
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Brak ¿ycia i jego obecnoœæ lub zapowiedŸ,

a w ogóle Brak i jego zaspokojenie, albo choæby wyczekiwanie ukojenia

têsknot, to inny rytm, inny jeszcze wymiar – mo¿e najistotniejszy –

cyklicznoœci w pracy Moniki Szwed. Jeden ze zwojów cyklu bez ruch

wype³nia na ca³ej niemal (dobrze ponad trzymetrowej) wysokoœci

wyobra¿enie sopli lodu opadaj¹cych ze zbocza, na którym przedstawiona

6
Cormac McCarthy Krwawy Po³udnik albo wieczorna ³una na Zachodzie, przek³ad:

Robert Sudó³, Kraków 2010, s. 69.
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