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Katalog prac

1. „Korytarze I”, 2003
akryl na p∏ótnie, 120 x 110 cm
2. „Korytarze II”, 2004
akryl na p∏ótnie, 140 x 110 cm
3. „Korytarze III”, 2004
akryl na p∏ótnie, 130 x 110 cm
4. „Korytarze IV”, 2004
akryl na p∏ótnie, 130 x 115 cm
5. „Korytarze V”, 2004
akryl na p∏ótnie, 130 x 115 cm
6. „Korytarze VI”, 2004
akryl na p∏ótnie, 110 x 90 cm
7. „Korytarze VII”, 2004
akryl na p∏ótnie, 69 x 60 cm
8. Bez tytu∏u, 1996
tusz na papierze, 70 x 50 cm
9. Bez tytu∏u, 2001
tusz na papierze, 50 x 35 cm
10. Bez tytu∏u, 2001
tusz na papierze, 50 x 35 cm
11. „Korytarze” („Aleja w Middlehouse”),
instalacja w I pokoju Galerii, 2004
6 rurek PCV ø 2,8 cm, czarno/bia∏a fotografia
wymiary I pokoju Galerii

W pokojach mojej galerii goÊci wystawa prac Jerzego Ka∏uckiego
– „Korytarze”. Sà to obrazy malowane farbà akrylowà na p∏ótnie
oraz obiekt-instalacja zaprojektowana do I pokoju w mieszkaniu-galerii, noszàcy równie˝ tytu∏ „Korytarze”. Wiodà one w Êwiat
∏adu geometrii, w której w´druje nasze oko, przemieszcza si´
nasze cia∏o, doznajàce przechodzenia z dwu- do trój- i wi´cej
wymiarów. Realizacje malarskie oraz przestrzenne Jerzego Ka∏uckiego
obrazujà i ucieleÊniajà poszukiwanie porzàdku i harmonii
w Êwiecie naszych bezpoÊrednich doznaƒ, a tak˝e w rejonach
refleksji na ich temat. Przestrzeƒ rzeczywista i iluzyjna jest
treÊcià pracy Jerzego Ka∏uckiego. Fascynujàcym dla mnie jest
to, w jaki sposób zaistniejà one we wn´trzach mojej galerii
i mojego mieszkania zarazem, które stanowià przecie˝ przestrzeƒ
mojego codziennego ˝ycia.
W swoich „Zwierzeniach o przestrzeni geometrii” opublikowanych
tu w Poznaniu przed blisko dwudziestoma laty, Ka∏ucki mówi∏:
„Zachodzi pytanie, czy przestrzeƒ geometrii mo˝e te˝ istnieç
poza obrazem, ju˝ bez niego. Odpowiedê na to pytanie jest
twierdzàca. Co wi´cej, mo˝na powiedzieç, ˝e przypadek obrazu
jest tylko jej szczególnym przyk∏adem. Mo˝e ona powstaç
w przestrzeni naturalnej zawsze ilekroç pojawi si´ w niej cz∏owiek.
Wzajemne przenikanie si´ tych dwu przestrzeni otwiera przed
sztukà kuszàce perspektywy.”
Ciesz´ si´ z perspektywy przebywania w przestrzeniach
budowanych przez Jerzego Ka∏uckiego w jego pracach,
które przez czas trwania wystawy przenikaç si´ b´dà
z moimi codziennymi doÊwiadczeniami. Dzi´kuj´ za to artyÊcie.
GoÊci zaÊ mojej galerii zapraszam do uobecnionych w moich
wn´trzach przestrzeni Jerzego Ka∏uckiego, do wnikni´cia w nie
i do ich dope∏nienia swojà tu obecnoÊcià.
Hanna Muzalewska

Z Jerzym Ka∏uckim rozmawia Jaromir Jedliƒski

Jaromir Jedliƒski: W Pana pracy przejawia si´ sta∏oÊç, aczkolwiek
w ró˝nych swoich wypowiedziach wskazuje Pan na wielorakie
êród∏a inspiracji, czy mo˝e fascynacji artystycznych. Skàd bierze
si´ owa sta∏oÊç Pana postawy i wyborów twórczych?
Jerzy Ka∏ucki: Od d∏u˝szego czasu podstawowà inspiracjà jest
dla mnie przestrzeƒ, a ÊciÊlej doznanie „obecnoÊci” przestrzeni,
czyli uÊwiadomienie sobie jej istnienia. Stanowi ona niezbywalny
sk∏adnik moich prac, zarówno obrazów, jak i obiektów
przestrzennych. Uzna∏em, ˝e stosowana od staro˝ytnoÊci
do pomiaru przestrzeni geometria b´dzie tu najw∏aÊciwszym
katalizatorem. Przy tym zmieni∏em jej rol´ ze s∏u˝ebnej wobec
przestrzeni na sprawczà: tego co u j a w n i a przestrzeƒ.
Zarys tego pomys∏u mia∏em ju˝ w „Zwierzeniach o przestrzeni
geometrii” i tu mo˝e le˝y odpowiedê na Paƒskie pytanie.
Jaromir Jedliƒski: W tekÊcie, jaki napisa∏em na temat Pana
postawy i pracy przed trzynastu laty, opublikowanym przez
Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, którego jest Pan
cz∏onkiem od 1976 roku, okreÊli∏em j´zyk Pana twórczoÊci jako
„dyskretnà równowag´”. W jaki sposób wypracowa∏ Pan ten j´zyk,
czy jego sk∏adnia i semantyka ulega przemianom, czy te˝ sta∏oÊç,
o którà wczeÊniej pyta∏em warunkuje t´ równowag´, stanowi
pewien constans?
Jerzy Ka∏ucki: W moim przekonaniu ka˝da znaczàca realizacja
plastyczna zawiera ów moment wewn´trznej równowagi. Mo˝na
tu przywo∏aç znakomity przyk∏ad unizmu Strzemiƒskiego, i t´
jego intuicj´ najbardziej ceni´. Tyle, ˝e dla osiàgni´cia tego
celu istnieje wiele mo˝liwoÊci. Chodzi o to, ˝e obraz czy obiekt
zamyka si´, czy inaczej mo˝e, spe∏nia si´ w obr´bie formy jakà
tworzy. Nie mam tu oczywiÊcie na myÊli tak zwanej kompozycji
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formalnej. Bowiem obiekt, który oglàdamy wykracza w istocie

dojrzewa∏em; zadecydowa∏y tu: z jednej strony moja sk∏onnoÊç

poza sfer´ fizycznà, posiada „zakoƒczenia” w receptorach naszego

ku postawie racjonalistycznej, z drugiej zaÊ potrzeba znalezienia

mózgu w chwili percepcji. I to dopiero stanowi jego pe∏ni´.

oszcz´dnej, a przy tym wyrazistej, dajàcej si´ redukowaç formy

Jaromir Jedliƒski: Prosz´ powiedzieç o swoim odniesieniu do

artykulacji. Mimo wszystko zapo˝yczenie si´ u konstruktywistów

najmocniejszej w Polsce tradycji postawy, jakà Pan zdaje si´

by∏o zabiegiem, jak sàdz´, doÊç „pragmatycznym”, który mia∏

reprezentowaç, do konstruktywizmu, do dzie∏a przede wszystkim

mi dopiero ods∏oniç moje w∏asne mo˝liwoÊci. Niemniej pozostaj´,

W∏adys∏awa Strzemiƒskiego, Katarzyny Kobro, Henryka Sta˝ewskiego,

w jakimÊ sensie, d∏u˝nikiem tego nurtu.

do tej tradycji, którà ogniskuje w swoich zbiorach oraz praktyce

Jaromir Jedliƒski: Przed blisko dwudziestu laty opublikowa∏

wystawienniczej Muzeum Sztuki w ¸odzi, w jakiejÊ mierze Galeria

Pan tu w Poznaniu wa˝ny tekst oparty, jak Pan pisa∏, „na

Foksal w Warszawie, a w swoim czasie tak˝e Galeria Krzysztofory,

wnioskach z w∏asnej praktyki artystycznej", zatytu∏owany

najbli˝sza chyba Panu. Jaros∏aw Koz∏owski nazwa∏ Pana postaw´

„Zwierzenia o przestrzeni geometrii”. W jaki sposób geometria

oraz jej owoce twórcze „innym konstruktywizmem”. W jaki sposób

opisuje Êwiat, jak staje si´ ona sk∏adnià j´zyka sztuki dwu- oraz

konstruktywizm pozostaje dla Pana ˝ywym nurtem w sztuce?

trójwymiarowej, które pospo∏u Pan uprawia?

Jerzy Ka∏ucki: W okresie powstawania moich pierwszych obrazów

Jerzy Ka∏ucki: Jak wspomnia∏em na wst´pie, jest narz´dziem,

(1956) rozporzàdza∏em niewielkà wiedzà na temat teorii

które wybra∏em do ujawniania przestrzeni, do kszta∏towania jej

konstruktywizmu, za to zetknà∏em si´ (w reprodukcjach!)

ekspresji zgodnie z moim zamys∏em. Narz´dziem precyzyjnym

z pracami Rodczenki, Lissitzkiego, Malewicza. Wra˝enie mo˝naby

o charakterze uniwersalnym, eliminujàcym sentymentalny

porównaç do radoÊci z odkrycia nieznanego kontynentu.

emocjonalizm. (Co nie wyklucza emocji „czystej” w takim sensie,

Idee te dociera∏y wi´c do mnie drogà „osmozy”, troch´, jakby

w jakim Witkiewicz mówi∏ o „sztuce czystej”).

powiedzia∏ Malewicz, drogà „pozarozumowà”. Jednak nie

Jaromir Jedliƒski: Czy Pana realizacje przestrzenne, najcz´Êciej

traktowa∏em sztuki jako or´˝a dla przebudowy Êwiata, co stanowi∏o

okr´gi, wycinki okr´gów - ∏uki, ich przekszta∏cenia polegajàce

powa˝nà si∏´ nap´dowà konstruktywizmu. Moja motywacja mia∏a

jakby na rzutowaniu ich w przestrzeni stanowià próby weryfikacji

bardziej osobisty charakter. Równie wa˝nym by∏ neoplastycyzm

rozwa˝aƒ teoretycznych na temat wi´kszej liczby wymiarów

Mondriana, ale te˝ na przyk∏ad Kandinsky i Klee, wp∏yw mia∏o

ani˝eli trzy, które opisujà przestrzeƒ naszego praktycznego

tak˝e Êrodowisko artystów Grupy Krakowskiej. O Strzemiƒskim

doÊwiadczenia? Jak ma si´ praca artysty, Pana w∏asna praca do

ju˝ wspomnia∏em, najbli˝sza jednak jest mi Katarzyna Kobro

poszukiwaƒ i ustaleƒ nauki - matematyki i fizyki, a tak˝e

i jej sposób pojmowania przestrzeni. To najwybitniejsza polska

do filozofii?

artystka. Kràg artystów kontynuujàcych doÊwiadczenie

Jerzy Ka∏ucki: Wed∏ug Kanta przestrzeƒ jest wyobra˝eniem

konstruktywizmu by∏ moim naturalnym otoczeniem, w którym

nieempirycznym. Próby uczynienia jej przedmiotem sztuki muszà
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zak∏adaç sprowadzenie jej do wyobra˝enia jednostkowego. Ten

Jerzy Ka∏ucki: Ka˝da wystawa jest niepowtarzalnym zdarzeniem,

rodzaj materializacji posiada swà ograniczonoÊç, która jednak

na które sk∏adajà si´ nie tylko obiekty ale i przestrzeƒ, w jakiej

nie stawia barier wyobraêni. Przestrzeni, która powstaje w moich

si´ znajdujà. Galeria Muzalewska oferuje pod tym wzgl´dem

obrazach nie mo˝emy sprawdziç doÊwiadczeniem zmys∏ów (poza

artystom atrakcyjnà sytuacj´, bowiem tkwi w niej (sytuacji)

wzrokiem oczywiÊcie) – istnieje ona w wyobra˝eniu widza.

pewna przewrotnoÊç. Oto mamy wn´trza dostatniego

Zachodzi przypadek mentalnej projekcji obrazu dwuwymiarowego

mieszczaƒskiego domu wydane „na ∏up” sztuce. Sàdz´, ˝e z obu

w trójwymiar. W pracach przestrzennych, poczàwszy od „Odcinka

wymienionych stron jest tu zaskoczenie, co dodaje ka˝dej

∏uku o r = 1970 cm” przez „5 punktów cyklu”, „Podzia∏ po∏ówkowy”,

wystawie smaku.

istotnà cz´Êcià pracy by∏o wyobra˝enie przestrzeni, które

Jaromir Jedliƒski: Prosz´ aby powiedzia∏ Pan coÊ na temat

powstawa∏o „w g∏owie” patrzàcego. Cz´Êç wizualna spe∏nia∏a

tytu∏ów Paƒskich realizacji – obrazów, obiektów, uk∏adów

rol´ kamyka pociàgajàcego za sobà inne, zaÊ geometria ustala∏a

przestrzennych, wystaw.

regu∏y, na jakich toczy si´ gra.

Jerzy Ka∏ucki: Tytu∏ odnosi si´ do jakiejÊ cechy, czy zasady

Osobnà sprawà jest, ˝e zarówno w obrazach jak instalacjach

konstrukcyjnej pracy, niekiedy dotyczy problemu, który jest

istnieje potencjalnoÊç zmiany uk∏adu przestrzennego i jego

wspólny dla serii obrazów, jak w przypadku obecnej wystawy

zale˝noÊç od elementu czasu. Powoduje to, ˝e unaoczniona

„Korytarze”, ale nadaj´ tak˝e obrazom „imiona” na zasadzie

sytuacja nie jest definitywnie zamkni´ta, przeciwnie, jest otwarta

wolnych skojarzeƒ.

i tylko uchwycona, znieruchomiona w jednym z niezliczonych

Jaromir Jedliƒski: Przez wiele lat naucza Pan w Akademii Sztuk

momentów jej przeobra˝eƒ. Rygor geometrii paradoksalnie

Pi´knych, jest Pan od blisko trzydziestu lat cz∏onkiem Grupy

ukazuje permanentnà przemiennoÊç i nieograniczonoÊç przestrzeni.

Krakowskiej, jak Pan pojmuje takie spo∏eczne zaanga˝owania

Co sprzeczne w trójwymiarze byç mo˝e nie jest wcale sprzeczne

artysty, który, jak w Pana przypadku, wybiera bardzo wyrazistà

w czwartym.

w∏asnà postaw´ oraz bardzo kategoryczny j´zyk w∏asnej

Jaromir Jedliƒski: Oglàda∏ Pan par´ wystaw w Galerii Muzalewska,

wypowiedzi twórczej?

spomi´dzy których wiele przygotowywanych by∏o przez ich

Jerzy Ka∏ucki: Grup´ Krakowskà zawsze charakteryzowa∏a wieloÊç

autorów do tych w∏aÊnie specyficznych wn´trz galerii-mieszkania

postaw artystycznych jej cz∏onków – ∏àczy∏ ich postulat

w eklektycznej kamienicy w centrum Poznania. Równie˝ Pan

niezale˝noÊci sztuki. Ukszta∏towa∏o to we mnie ciekawoÊç

przygotowuje obiekt przestrzenny do jednego z wn´trz-pokoi

i otwartoÊç wobec zdarzeƒ w sztuce. Wtedy te˝ utwierdzi∏em si´

tego miejsca sztuki. Jak Pan odnosi si´ do tego miejsca?

w przekonaniu, ˝e spo∏ecznà rolà artysty jest uprawianie sztuki

Na czym polega tworzenie pracy do specyficznych wn´trz?

najlepiej jak potrafi, w zgodzie z w∏asnym sumieniem artystycznym.

W jaki sposób taka praca ˝yje potem, kiedy jest eksponowana,

To staram si´ przekazaç m∏odzie˝y.

uobecniana wola∏bym powiedzieç, w innym miejscu?

Poznaƒ – Kraków, sierpieƒ 2004 roku

W 1970 roku zapoczàtkowa∏ cykl realizacji wià˝àcych si´
z trójwymiarem. Sà to: Wycinek ∏uku o promieniu r = 1970 cm,
Osieki 1970; Zwini´ty ∏uk, Kraków 1974; Pi´ç punktów cyklu,
Poznaƒ 1974; ¸uk zawieszony, Zielona Góra 1975; Obszar/Obraz,
Warszawa 1986; The Mirror, Edmonton 1990; W pewnym momencie,
Warszawa 1993; Poza pierwszym, Kraków 1996; Fragment,
Bia∏ystok 1997; 3, Poznaƒ 2000; Punkt przeci´cia, Kraków 2001.
W latach 1981-2003 prowadzi∏ pracowni´ malarstwa
w ASP w Poznaniu.
Mieszka i pracuje w Krakowie.
Zrealizowa∏ szereg wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku
w Warszawie, Krakowie, Che∏mie, Cieszynie, Zielonej Górze,
Lublinie, a tak˝e uczestniczy∏ w wystawach zbiorowych w Anglii,
Niemczech, na W´grzech, we W∏oszech, Turcji, Grecji, Szwajcarii
i Kanadzie.
Szczegó∏owe kalendarium twórcze artysty do roku 2000 w katalogu
wystawy Jerzy Ka∏ucki, Starmach Gallery, Kraków 2001.
Artysta przed swojà pracownià
Prace w zbiorach – wybór
Muzeum Narodowe w Krakowie
Biografia

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Jerzy Ka∏ucki urodzi∏ si´ 9 lipca 1931 roku we Lwowie.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Studiowa∏ w Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie w latach

Muzeum Narodowe we Wroc∏awiu

1951-1957. Uzyska∏ dyplom w pracowni Andrzeja Stopki na

Muzeum Okr´gowe w Che∏mie

Wydziale Scenografii ASP. Do 1980 roku pracowa∏ jako scenograf

Museum Modern Art, Sammlung Jürgen Blum, Hünfeld

w teatrze i w telewizji, równoczeÊnie uprawiajàc malarstwo.

Galerie Hoffmann, Görbelheimer-Mühle

W 1976 roku przystàpi∏ do Stowarzyszenia Artystycznego Grupa

a tak˝e w kolekcjach prywatnych w Polsce i w Êwiecie.

Krakowska.
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