Kajetan Sosnowski, z cyklu „obrazy szyte”, 1982, p³ótno, nici, (50 × 50) cm
Na poprzedniej stronie
Koji Kamoji, „Niemy”, 1967, sklejka, olej, patyki, (100 × 70 × 6) cm

Koji Kamoji
Artysta polski pochodzenia japoñskiego urodzony w 1935 roku w Tokio. Malarz, autor ca³oœciowych dzie³ przestrzennych, interwencji w zastane miejsca w jakich
uobecnia swoj¹ twórczoœæ. £¹czy w swoim dzia³aniu poszukiwania w sferach duchowoœci oraz obrazowania Wschodu i Zachodu. Od 1959 roku – po odbyciu studiów artystycznych w Tokio w Akademii Sztuk Piêknych Masashino – mieszka w Polsce,
gdzie studiowa³ w Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Mocno zwi¹zany z krêgiem artystów skupionych wokó³ Galerii Foksal w Warszawie, a sam wspó³pracuj¹cy
z Foksal od pocz¹tku jej istnienia w 1966 roku po dzieñ dzisiejszy. W roku 2004
zaprezentowa³ w Galerii Muzalewska swoj¹ solow¹ wystawê Pejza¿ – Deszcz. Wystawa „obrazów dr¹¿onych” (tworzonych od lat 60.) Koji’ego Kamoji prezentowana
by³a latem 2008 roku w Galerii Foksal pod tytu³em Obrazy pruszkowskie. „Dr¹¿one
obrazy” stanowi¹ najdoskonalszy przyk³ad ukonkretnienia d¹¿enia autora, bezpoœredniego odczuwania powietrza i przestrzeni, najdoskonalszego, jaki wskazaæ mo¿na w malarstwie.

Kajetan Sosnowski
Malarz urodzi³ siê w Wilnie w 1913 roku, zmar³ w Warszawie w roku 1987. Od 1958
roku tworzy³ Obrazy bia³e, potem „obrazy puste” – monochromatyczne, œwietliste.
W odniesieniu do swoich zainteresowañ nauk¹ poszukiwa³ „œwiata awizualnego”,
wnikaj¹cego w niewidzialne sfery rzeczywistoœci. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
„obrazy szyte” – Katalipomena tworzone pocz¹wszy od drugiej po³owy lat 70. do
roku 1986. By³y to kompozycje z pozszywanych kawa³ków p³ótna. Uk³ady równowartoœciowe wykonywane w tej technice obejmuj¹: Obrazy czarne (z lat 1982-1984),
Obrazy z krzy¿ami (1982 rok). Malarz d¹¿y³ do stworzenia „obrazów ¿yj¹cych”, by³y
to „obrazy chemiczne” – Metalepseis – tworzone z u¿yciem krzemianu chlorku kobaltu – zwi¹zku o barwie b³êkitnej, gdy pozostaje suchy, ró¿owiej¹cego pod wp³ywem wilgotnoœci. Na temat swoich „obrazów szytych”, artysta mówi³: „Len i bawe³na to bezpoœrednie produkty przemiany materii zachodz¹cej w roœlinie, jej wymiany miêdzy ziemi¹ a s³oñcem, przy której powstaje tlen niezbêdny dla naszej
egzystencji. Katalipomeny sta³y siê ho³dem dla doskona³oœci NATURY – ku uwadze
i refleksji widza”.

Karta wydana przy okazji wystawy Koji’ego Kamoji i Kajetana Sosnowskiego, w Galerii Muzalewska
w Poznaniu, prezentowanej w miesi¹cach grudzieñ 2008 – styczeñ 2009 roku
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