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1. "Jezioro Bodeƒskie", 2000-2001
olej, akryl, emulsja strukturalna na p∏ótnie
naciàgni´tym na blejtram i na p∏ycie wiórowej
134,8 x 134,8 cm
2. "Odbicia w ka∏u˝y", 2001
torf, opi∏ki metalu, zu˝yte drobne przedmioty, olej,
polimer na p∏ótnie naciàgni´tym na blejtram,
na p∏ótnie na desce i na p∏ycie papierowej
praca z pi´ciu elementów: 67 x 66,5 cm; 37 x 36,5 cm;
63 x 67 cm; 61,5 x 65 cm; 62,5 x 66 cm
3. "Niebo jest nad nami", 2001
opi∏ki metalu, olej, polimer, faktura polimerowa,
ziemia ∏àkowa czarna na p∏ótnie naciàgni´tym
na blejtram, na desce, na p∏ycie wiórowej
praca z trzech elementów: 184 x 205 cm;
75 x 110 cm; 19 x 27 cm
4. "Trzy linie", 2001
olej, akryl, drewno, metal, p∏yta drewniana,
opi∏ki metalu na desce i na p∏ycie drewnianej
65 x 165 cm
5. "Historia jednego spaceru – jesieƒ", 2001
olej na desce
praca z pi´ciu elementów: 10 x 13 cm; 17 x 21 cm;
24 x 42,5 cm; 20,5 x 25,5 cm; 22 x 35 cm
ca∏oÊç pracy: 24 x 180 cm
6. "Historia jednego spaceru - zima", 2001
sól, piach, akryl na desce
praca z pi´ciu elementów: 10 x 13 cm; 17 x 21 cm;
24 x 42,5 cm; 20,5 x 25,5 cm; 22 x 35 cm
ca∏oÊç pracy: 24 x 165 cm
7. "Historia jednego spaceru – powrót", 2001
wosk pszczeli, olej na p∏ótnie naciàgni´tym na desk´
praca z siedmiu elementów:
20 x 19,5 cm; 17 x 36 cm; 14,5 x 29 cm; 21 x 35 cm;
17,5 x 37 cm; 20,5 x 39 cm; 19,5 x 37,5 cm
ca∏oÊç pracy: 40 x 200 cm

8. "Pó∏ka z ostatnim kluczem", 2001
olej, wosk pszczeli na p∏ótnie naciàgni´tym na desk´
praca z szeÊciu elementów le˝àcych na pó∏ce:
12 x 20 cm; 14 x 20 cm; 16 x 20 cm; 17 x 20 cm;
18,5 x 20 cm; 20 x 20 cm
ca∏oÊç pracy: 19,5 x 130 cm
9. "Cztery spojrzenia na wysp´", 2001
sól, piach, akryl na desce
praca z czterech elementów: 13 x 101 cm;
13 x 154 cm; 18,5 x 155 cm; 14 x 157 cm;
ca∏oÊç pracy: 120 x 157 cm
10. "Bia∏y pejza˝ z mostem", 2001
sól, piach, akryl na p∏ótnie naciàgni´tym na blejtram,
na desce i na p∏ycie drewnianej, 135 x 161,5 cm
praca poza ekspozycjà
11. "Bez tytu∏u" – cykl pi´ciu rysunków, 2001 -2002
o∏ówek, blacha o∏owiana na kartonie w oprawie ze szk∏a
i grafitowanej drewnianej ramy, 30 x 100 cm; 30 x 100 cm;
50 x 100 cm; 50 x 70 cm; 50 x 70 cm

Zapraszam Paƒstwa na trzecià wystaw´ w cyklu prezentacji
„Spojrzenia” – na pokaz twórczoÊci malarskiej Krzysztofa
Markowskiego z lat 2000-2002. Sztuka ta jest mi bliska, równie˝
z tego powodu, i˝ ∏àczy mnie z tym artystà wieloletnia wspó∏praca
i d∏ugoletnia przyjaêƒ. PodkreÊlam to ostatnie, bowiem, sàdz´,
Krzysztof Markowski jest cz∏owiekiem o niezwyk∏ej wra˝liwoÊci
i bogatej duchowoÊci, jest artystà poszukujàcym harmonii,
a unikajàcym zgie∏ku – co od poczàtku przeczuwa∏am obcujàc
z jego pracami, a w czym si´ upewni∏am, kiedy blisko
si´ poznaliÊmy i zaprzyjaêniliÊmy.
Obrazy Krzysztofa Markowskiego budowane sà z materia∏ów
mocnych, surowych, takich jak zardzewia∏a blacha, stare deski,
kamienie, piach, opi∏ki metalu, sól, acz w efekcie specyficznego
procesu twórczego, jakim zostajà poddane nabierajà charakteru
delikatnego, subtelnego, ciep∏ego. Krzysztof pracuje
w samotnoÊci, bywa skryty, strze˝e swoich tajemnic i prywatnoÊci
– jedynie wobec najbli˝szych przyjació∏ decyduje si´
na spontanicznoÊç. Do prawdziwej natury Krzysztofa dociera∏am
poprzez obcowanie z jego obrazami. Poznanie osoby artysty
potwierdzi∏o moje przeczucia na temat jego natury. Cechuje
go nie∏atwa naturalnoÊç, powiedzia∏abym. Dobrze czuj´ si´,
kiedy przebywam w obecnoÊci obrazów Krzysztofa Markowskiego,
których przyk∏ady powsta∏e w ró˝nych okresach jego pracy
przechowuj´ w swojej kolekcji. Sta∏y si´ one moim naturalnym,
niejako, otoczeniem. Obecna wystawa Krzysztofa, za której
przygotowanie serdecznie dzi´kuj´ artyÊcie, zatytu∏owana
„Praca – 2000-2002” jest – w moim odczuciu – jego Êcie˝kà
wra˝liwoÊci. Podà˝my jej duktem.

Hanna Muzalewska

Z Krzysztofem Markowskim rozmawia Jaromir Jedliƒski

Jaromir Jedliƒski: PoznaliÊmy si´ w drugiej po∏owie lat
osiemdziesiàtych, kiedy pracowaliÊmy nad prezentowanà
w Glasgow – pod egidà Muzeum Sztuki w ¸odzi oraz Third Eye
Centre w Glasgow – wystawà „Polish Realities”, otwartà w Szkocji
na jesieni 1988 roku. Wystawia∏ Pan wtedy swoje prace niejako
kolektywnie pod has∏em „Ko∏o Klipsa – Realizm Mistyczny”.
Pisa∏em wówczas o Waszej aktywnoÊci jako o wyrazie „nowego
ducha” w sztuce tworzonej w Polsce w latach osiemdziesiàtych.
Jak dzisiaj widzi Pan ten okres w swojej pracy? Czym by∏o owo
„grupowe dzie∏o sztuki”, jak okreÊliliÊcie swój udzia∏ przy
documenta w Kassel w 1987 roku?
Krzysztof Markowski: Wszyscy zdecydowaliÊmy si´ w 1983 roku
na wspólnà prac´. To by∏a decyzja bardzo odpowiedzialna, dlatego
˝e ka˝dy z nas w imi´ wspólnego dzia∏ania coÊ musia∏ poÊwi´ciç,
stàd by∏a to decyzja dla nas wa˝na. Ka˝dy z nas musia∏ poÊwi´ciç
swojà absolutnà wolnoÊç artystycznà. DecydowaliÊmy wspólnie.
To by∏ bardzo specyficzny okres nie tylko w naszym ˝yciu,
bo zaczynaliÊmy dzia∏alnoÊç artystycznà, ale w ˝yciu naszego
kraju. By∏ to Êwiat ca∏kowicie postawiony na g∏owie w ka˝dej
mo˝liwej przestrzeni, bo i w spo∏ecznej, i w politycznej.
Wydaje mnie si´, ˝e intuicyjnie poczuliÊmy, i˝ jedynà mo˝liwoÊcià
uzdrowienia tej sytuacji, na którà nie mieliÊmy ˝adnego wp∏ywu,
jest zdanie si´ na bardzo Êcis∏e zwiàzki personalne.
To nas ratowa∏o przed frustracjà i przed zawieszeniem w pró˝ni,
które mia∏o wtedy dosyç mocny wp∏yw na dzia∏alnoÊç artystów.
My byliÊmy bardzo ze sobà zwiàzani, pracowaliÊmy wspólnie,
wspólnie budowaliÊmy koncepcj´ od poczàtku, wspólnie
omawialiÊmy w∏asne prace, jak Pan wie nie podpisywaliÊmy ich
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póêniej na wystawach, tak ˝e tu te˝ jest po∏o˝enie ci´˝aru

naszej rozmowy proces rozpadu grupy i koniec jej dzia∏alnoÊci?

na wartoÊciach, które wynika∏y z pracy wspólnej; by∏a to wspólnota

Jaromir Jedliƒski: Mam tu na myÊli nie tyle to, ˝e coÊ

– powiedzia∏bym – rozbudowana. W koƒcu mieliÊmy wspólnà

si´ skoƒczy∏o, ale, ˝e coÊ nowego w ka˝dym z Was si´ zacz´∏o.

pracowni´, budowaliÊmy wspólnie podstawy ka˝dego projektu,

Nazwa∏em to tak, ˝e coÊ w∏asnego si´ w ka˝dym z Was wyodr´bni∏o,

podstawy prac, które chcieliÊmy zrealizowaç w ramach tego

w Pana pracy i chcia∏bym, ˝ebyÊmy na tym przede wszystkim

projektu równie˝, ca∏y czas rozmawiajàc. To by∏a intensywna

zacz´li si´ skupiaç, a co doprowadzi∏o do indywidualnych wystaw

praca, by∏y to spotkania codzienne. I przy fazie realizacji,

i do w∏asnych wypowiedzi w dojrza∏ym okresie Waszej pracy.

i przy fazie budowania wystawy, by∏o tak samo. Ka˝de wn´trze,

Mówi´ tu o dojrza∏oÊci indywidualnej niekoniecznie majàcej

rzecz jasna, dyktuje innà mo˝liwoÊç ale te˝ te ustalenia wspólne

do czynienia z wiekiem, ale z samodzielnoÊcià. Interesuje mnie

nast´powa∏y w ramach zbiorowo podejmowanych prób.

tu, w jaki sposób nastàpi∏o to dojrzewanie do oraz w pracy

Tak, ˝e nie wyobra˝am sobie bardziej Êcis∏ych zwiàzków mi´dzy

indywidualnej w Pana przypadku.

artystami. Z tego, co pami´tam, by∏ bodaj˝e rok 1984, kiedy

Krzysztof Markowski: To sz∏o w parze z wyeksploatowaniem si´

zbudowaliÊmy trzy wystawy w Galerii Wielka 19, na ka˝dej z tych

formu∏y wspólnej pracy. Kolejne wy∏omy, a zw∏aszcza ten,

wystaw by∏o po par´ prac, zdaj´ si´, ˝e po pi´ç ka˝dego

kiedy z grupy odszed∏ Mariusz Kruk, wyczerpa∏y formu∏´.

z uczestników. To by∏y dosyç du˝e obiekty, jak Pan pami´ta.

Jeszcze si∏à bezw∏adnoÊci pracowaliÊmy wspólnie jakiÊ czas,

Mówi´ o tym dlatego, ˝e tutaj poglàd na rozmiar tej aktywnoÊci

ale powiem szczerze, ˝e by∏em ju˝ mocno zm´czony i coraz

ma swoje znaczenie. Tak wi´c, w rezultacie gdybyÊmy pracowali

wi´cej czasu poÊwi´ca∏em na prac´ w∏asnà. Tak naprawd´,

indywidualnie to przy tym rozmachu i przy tej aktywnoÊci mo˝na

kiedy pracuje ze sobà dwóch ludzi to nie jest ju˝ grupa tylko

by zrealizowaç wystawy indywidualne ka˝dego z nas z takich

duet artystyczny i zwiàzki mi´dzy nami polega∏y w nim na czymÊ

nie∏atwych do wykonania i w dzisiejszych czasach obiektów.

zupe∏nie innym. Tak wi´c, to co przedtem, w okresie pracy

Na tym polega∏o budowanie tego wspólnego dzie∏a sztuki,

w grupie by∏o elementem kreatywnym, w duecie zosta∏o zastàpione

tego grupowego dzie∏a sztuki.

innà jakoÊcià. W czasie tym powsta∏o du˝o obiektów pokazywanych

Jaromir Jedliƒski: Sami tak to okreÊlaliÊcie w swoich biografiach,

na wielu wystawach, w których uczestniczyliÊmy my dwaj.

po pokazie w Kassel w 1987 roku, jak mówi∏em w poprzednim

Dzisiaj bardziej sobie ceni´ poszczególne prace z tamtego okresu

pytaniu.

ani˝eli wspólne ekspozycje. Wracajàc do wàtku g∏ównego,

Krzysztof Markowski: MyÊl´, ˝e tak to wówczas wyglàda∏o.

coraz wi´cej czasu poÊwi´ca∏em mojemu malowaniu. Zresztà

Po wystawie w Kassel natomiast, nasze relacje nabra∏y innych

przez ca∏y czas, kiedy pracowa∏em w grupie Ko∏o Klipsa, mia∏em

kszta∏tów. Podejrzewam, ˝e interesuje Pana w tym momencie

g∏´bokie przekonanie, ˝e formu∏a malowania nie wyczerpa∏a si´.
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Obrazy, które robi∏em stawa∏y si´ coraz bardziej materialne,

rysunków wycinam szablony elementów obrazów, sk∏adam

coraz bardziej przedmiotowe i tu by∏a niewàtpliwie kontynuacja

to wszystko do kupy, ca∏y czas podajàc w wàtpliwoÊç.

dzia∏ania wspólnego. Zbli˝a∏ si´ rok 1989 i sytuacja w sztuce

Nast´pnym etapem procesu jest praca w wybranych materia∏ach

ró˝ni∏a si´ od tej z roku 1983; poczuliÊmy, ˝e praca w zespole

i technikach. Proces ten przedstawi∏em teraz, oczywiÊcie,

wyczerpa∏a si´ i uznaliÊmy, ˝e nale˝y po prostu powiedzieç

w du˝ym uproszczeniu.

koniec…

Jaromir Jedliƒski: Wydaje mnie si´, ˝e pierwiastek instynktu,

Jaromir Jedliƒski: Ale co, tak naprawd´, dojrzewa∏o w Panu

intuicji, a zarazem poszukiwanie ca∏oÊciowego, wpierw odbioru,

artystycznie, ˝eby jeszcze pociàgnàç Pana za j´zyk, bo oczywiÊcie

a w jego efekcie – wyra˝ania Êwiata, w którym jesteÊmy,

zmienia∏a si´ sytuacja polityczna, zmienia∏a si´ sytuacja w sztuce

co cechowa∏o Paƒskà prac´ od poczàtku jej funkcjonowania

w Polsce, w sztuce w Êwiecie, ale, jak ja to pojmuj´, to co Pana

w ˝yciu artystycznym, nadal stanowià pospo∏u zasadniczy idiom

najbardziej pociàga∏o to by∏o malowanie. To, czego doÊwiadczy∏

Pana wypowiedzi w sztuce, w tych najbardziej charakterystycznych

Pan artystycznie w grupie – praca z materià, wobec przestrzeni

dla Pana twórczoÊci obrazach-obiektach, obrazach materialnych,

etc., to wszystko chcia∏ Pan pomieÊciç w malowaniu, w malarstwie.

czy te˝ obrazach przestrzennych, a nawet w tych najnowszych

W tym, krótko mówiàc, co obecnie Pan robi.

rysunkach-reliefach z elementami blachy o∏owianej, których

Krzysztof Markowski: Chcia∏em byç odpowiedzialny od poczàtku

integralnà cz´Êç stanowià ich grafitowane ramy z drewna.

do koƒca za to, co robi´. Przesta∏o mnie interesowaç prowadzenie

Czy nasz odbiór Êwiata ewoluuje? Czy ewolucji podlega j´zyk

dialogu na etapie budowania koncepcji i zacz´∏o mi wystarczaç,

artystycznego wyra˝ania w∏asnego odbioru rzeczywistoÊci?

˝e ta koncepcja by∏a zrozumia∏a dla mnie, ˝e podejmowa∏em

Krzysztof Markowski: JeÊli chodzi o nasz odbiór Êwiata,

sam swoje ryzyko. Chcia∏em osiàgnàç swój cel i byç za jego

jego ewolucj´, a tak˝e o j´zyk wyra˝ania tego odbioru

osiàgni´cie ca∏kowicie odpowiedzialnym. Mówi∏em wczeÊniej,

to w moim rozumieniu obrazem ilustrujàcym postawione

˝e praca w grupie polega∏a równie˝ na swoistych kompromisach

przez Pana pytania jest spirala przypisana sta∏ej osi.

ka˝dego z nas. W momencie wygaÊni´cia „naszej umowy” istotne

To znaczy, obracamy si´ spiralnie wokó∏ pewnej osi, doÊwiadczamy,

dla mnie si´ sta∏o tylko to, czego sam chcia∏em i jak

zmienia si´ czas, przesuwamy si´ w dó∏ lub w gór´, tak wi´c

tego chcia∏em dokonaç. MyÊl´, wi´c, ˝e to, co pragnà∏em

wzbogacamy si´ i zmieniamy ale jednoczeÊnie zachowujemy

pomieÊciç w moim malarstwie ma niewiele wspólnego z pracà

nienaruszalny rdzeƒ. Wokó∏ niego obraca si´ moje ˝ycie, a wi´c

w zespole. Pracuj´ w ciszy i samotnoÊci w sposób, który

tak˝e moja twórczoÊç. To jest taka moja intuicja, którà

nazwa∏bym klasycznym. Du˝o szkicuj´ budujàc koncepcj´ cyklów,

coraz bardziej sobie uÊwiadamiam ka˝dego dnia. RównoczeÊnie

czy poszczególnych prac, potem rysuj´ i na podstawie tych

wiem, ˝e nigdy nie b´d´ wiedzia∏ o tym procesie wszystkiego,
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ani tego czemu on s∏u˝y i do czego mnie w koƒcu doprowadzi.

mo˝liwoÊci. Przyk∏adowo, robi´ prace, które sà ledwie dotkni´te

Jaromir Jedliƒski: Doznania zmys∏owe, wyobra˝enia, ale i praca

farbà, ale i takie, gdzie u˝ywam jej w nadmiarze przez co mam

ràk, i znajomoÊç materia∏ów, a wraz z nià i zaskoczenia, jakie

k∏opoty z ich przenoszeniem.

chyba te˝ niesie praca z wczeÊniej nie u˝ywanymi materia∏ami

Jaromir Jedliƒski: Czy nadchodzi moment w procesie pracy

– a nawet ze znanymi ju˝, jak w przypadku Pana obrazu „Bia∏y

nad obrazem, kiedy uznaje Pan, ˝e jest on skoƒczony? Czy mo˝e

pejza˝ z mostem”, który „poszed∏ swojà drogà” – ponadto

nigdy nie staje si´ tak, ale jest Pan ju˝ wykoƒczony pracà

doÊwiadczenie i to, co niespodziewane, premedytacja oraz

nad nim i odchodzi do czegoÊ innego? A mo˝e te˝ finalnà decyzj´

przypadek; jak to wszystko razem ∏àczy si´ w jednoÊç cechujàcà

o ukoƒczeniu pracy podejmuje Pan w chwili dokonywania wyboru

owoce Pana pracy: obrazy, cykle obrazów, ich zespo∏y, ca∏oÊciowe

obrazów na wystaw´ i w sposobie ich eksponowania?

ich pokazy, wreszcie?

W takim wi´c czasie, z jakim teraz mamy do czynienia, kiedy

Krzysztof Markowski: Jest to proces ˝ywy, ciàgle rozwijajàcy

wybieramy obrazy na wystaw´ w Poznaniu i potem, kiedy

si´, a gdy chodzi o jego konstrukcj´ czy cechy tej konstrukcji

je b´dziemy umieszczali w przestrzeni ekspozycyjnej. I jeszcze

to wed∏ug mnie dzieli si´ na to, co przesz∏e i to, co jest i b´dzie

zapytam, czy niszczy Pan czasem swoje prace, czy te˝ te uznane

budowane, tak wi´c jest on zamkni´ty z lewej strony, a otwarty

za skoƒczone pozostajà na zawsze?

z prawej. To taka ciàgle fermentujàca kadê z∏o˝ona z doÊwiadczeƒ,

Krzysztof Markowski: Zaczynam zwykle pracowaç nad ca∏ym

zdarzeƒ i decyzji otwarta z jednej w∏aÊnie strony. Ka˝da koncepcja

cyklem. Pracuj´ nad paroma pracami, czasami nad parunastoma.

wymaga podj´cia innych decyzji. Intuicja z dnia dzisiejszego

Dlatego widzi Pan tutaj ca∏e stosy mniej lub bardziej zacz´tych

jest inna ni˝ ta z dnia wczorajszego. Mi´dzy innymi w ten sposób

prac. Robi´ tak z ró˝nych przyczyn, mi´dzy innymi z czystej

widz´ spiralny przebieg procesu mojej twórczoÊci, a tak˝e jego

przebieg∏oÊci, dlatego, ˝e wtedy mog´ zapanowaç nad warsztatem.

otwarcie i nastawienie na to, co jest przygodà, a wi´c czymÊ

CoÊ, co bardzo d∏ugo trwa pozwala mnie pracowaç p∏ynnie,

nieprzewidywalnym. Nie wiem, jak b´d´ post´powa∏ wobec

a nie czekaç chocia˝by na wyschni´cie czy zwiàzanie materia∏u,

koncepcji, którà chc´ realizowaç jutro.

czy inne sprawy wynikajàce z samego cyklu realizacyjnego.

Jaromir Jedliƒski: To Pana pociàga…

Czasami jest te˝ tak, ˝e powstaje jedna praca lub trzy i ten cykl

Krzysztof Markowski: OczywiÊcie, ˝e tak. Próbuj´ formu∏owaç

jako ca∏oÊç si´ zamyka. Nagle okazuje si´ wtedy, ˝e to o czym

pytania w dniu dzisiejszym i b´d´ próbowa∏ to robiç jutro,

myÊla∏em jak o studni bez dna okaza∏o si´ p∏ytkim bajorkiem.

a odpowiedzi na nie b´dà implikowaç nast´pne pytania.

Wtedy rozpoczynam nast´pny cykl prac. Bardzo du˝o prac niszcz´

To jest cz´Êç mojego warsztatu tak, jak i wybór Êrodków s∏u˝àcych

i to z ró˝nych przyczyn. Na ogó∏ niszcz´ takie, które wydawa∏y

do realizacji prac, w czym wa˝ne jest otwarcie na wszystkie

si´ skoƒczone ale po up∏ywie pewnego czasu przesta∏y byç
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dla mnie ˝ywe, przesta∏y byç otwarte. Zdarza si´ taka sytuacja,

które – podobnie jak w sali operacyjnej – mogà byç w skutkach

˝e obraz jest od A do Z zakomponowany, wszystko si´ w nim

zabójcze, wtedy kiedy sà b∏´dne…

sta∏o, ale w∏aÊciwie nie budzi ˝adnego niepokoju, nie otwiera

Krzysztof Markowski: To jest ró˝nica pomi´dzy wyobra˝eniem

niczego na przysz∏oÊç. Wtedy jest to dla mnie martwa praca.

na temat przestrzeni, a byciem w niej. W galerii jest inna

Nie potrafi´ zresztà zrozumieç i wyt∏umaczyç tego do koƒca.

rzeczywistoÊç. To jest jakby otwarty Êwiat, otwarty dla artysty

Zniszczy∏em wiele prac, nie wiem nawet czy by∏y to prace,

i dla odbiorcy, który si´ tam zjawi. Przestrzeƒ do nawiàzania

czy te˝ by∏y to b∏´dy pope∏nione w imi´ budowania ca∏oÊci

z nim dialogu. Tak wi´c, wa˝ne jest poczucie rangi tego,

wypowiedzi. Takie „b∏´dy”, które trzeba wkalkulowaç w ka˝dà

co w tej przestrzeni ma si´ zdarzyç, które wywo∏uje u mnie

podró˝, w którà cz∏owiek si´ wybiera. Innym elementem procesu

dwa stany sprzeczne. Z jednej strony, pokor´, która jak diabe∏

podejmowania decyzji jest wybór prac do wystawy. MyÊlenie

podpowiada mi kompromis, a z drugiej – wÊciek∏oÊç.

o tym, jak cykl prac zachowuje si´ wewnàtrz galerii.

Owa wÊciek∏oÊç, z kolei, zmusza mnie do ostrych ci´ç i rezygnacji

Jak te wybrane prace sà w stanie wytrzymaç ze sobà w tym

z niektórych prac. To jest cz´sto bardzo bolesne i wywo∏uje

nowym wn´trzu. W pracowni mo˝na powiesiç wiele obrazów

u mnie nastroje lekko schizofreniczne. Plus, minus tak powstaje

ale nigdy nie mo˝na zestawiç takiej ca∏oÊci, jak w galerii.

ta inna rzeczywistoÊç – rzeczywistoÊç moich prac w galerii.

Wn´trze galerii nie jest wn´trzem pracowni! Niektóre prace

Jaromir Jedliƒski: To znaczy decyzje podejmowane w przestrzeni

budujàce wiele na przysz∏oÊç, dzi´ki którym powstaje wiele

wystawowej stanowià dla Pana decyzje tyczàce budowania

dobrych refleksji, okazujà si´ nagle bezradne w przestrzeniach

porozumienia z drugim cz∏owiekiem, który stanie vis ∫ vis

ekspozycyjnych. Chcàc, nie chcàc trzeba z nich rezygnowaç.

tych prac?

To pierwsze to by∏a rezygnacja fizyczna, tu jest to raczej

Krzysztof Markowski: Do koƒca nie wiem, ale jest to domkni´cie

rezygnacja mentalna. Prace zostajà odstawione i – w pewnym

ca∏ego procesu. Zaczynajàc obraz chyba nikt nie myÊli aby zrobiç

sensie – niejako równie˝ zniszczone.

go dla kogoÊ konkretnego, mo˝e go nie oglàdaç nikt, mo˝e

Jaromir Jedliƒski: KiedyÊ artysta, z którym wiele wspó∏pracowa∏em

wielu. Trzeba jednak t´ drugà mo˝liwoÊç uwzgl´dniç bo przestrzeƒ

– Royden Rabinowitch – powiedzia∏ mi, ˝e budujàc wystaw´

galerii jest stworzona do pokazywania, do nawiàzywania dialogu

podejmujemy decyzje, jednoznaczne decyzje takie same,

w∏aÊnie. W ˝yciu tak zwanym spo∏ecznym cz´sto refleksja

jak w sali operacyjnej. Eksperymenty si´ skoƒczy∏y, eksperymenty

na temat sztuki ma znamiona myÊlenia o czymÊ dziwnym,

sà w pracowni. Pracownia, tak artysty, jak i kuratora – doda∏bym

tak jak postrzeganie egzotycznych zwierzàt w ZOO. JednoczeÊnie

– jest jak laboratorium, natomiast w chwili robienia wystawy

jesteÊmy Êwiadkami du˝ej oboj´tnoÊci wobec sztuki,

ju˝ nie czas na eksperymenty, jest czas na decyzje,

˝e nie wspomn´ o tym co kiedyÊ dla tak zwanych elit by∏o
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standardem, a wi´c o potrzebie regularnego kontaktu ze sztukà.

Biografia

Nikt nie pyta, co robi stolarz, ka˝dy mniej wi´cej wie jaka jest

Krzysztof Markowski urodzi∏ si´ w 1957 roku w Poznaniu.

gama mo˝liwoÊci stolarza. Wiadomo te˝ kiedy stolarz pracuje

W 1984 roku obroni∏ dyplom z Malarstwa w poznaƒskiej PWSSP.

bo s∏yszymy dêwi´k jego maszyn. Natomiast, kiedy ktoÊ przechodzi

Od roku 1983 pracowa∏ w grupie Ko∏o Klipsa, z którà bra∏ udzia∏

ko∏o pracowni artysty jest rozwibrowany, nie wie co w∏aÊciwie

w licznych wystawach w Polsce i zagranicà.

ten cz∏owiek robi. Tak samo jest z poetà, z muzykiem, to wszystko

Poczàwszy od 1989 roku pracuje indywidualnie.

oderwa∏o si´ od normalnoÊci. Wielu ludzi idzie na wystaw´,

Od tego roku uczestniczy∏ w kilkudziesi´ciu wystawach w kraju

tak jak idzie obejrzeç ˝yraf´, bo jeszcze takiego zwierz´cia

i poza granicami Polski, w tym zrealizowa∏ osiem ekspozycji

nie widzieli. Chcia∏bym jeszcze odczytaç fragment ksià˝ki

solowych. Dzie∏a Krzysztofa Markowskiego wchodzà w sk∏ad

„Buddyzm, Zen i psychoanaliza”, który sobie przepisa∏em:

kolekcji prywatnych i muzealnych w Polsce i w Êwiecie.

„Konwencjonalne uÊmiechy zastàpi∏y spontaniczny Êmiech.

Jest profesorem ASP w Poznaniu.

Bezsensowna paplanina zastàpi∏a autentycznà wymian´ myÊli,
a pos´pna desperacja wkroczy∏a zamiast zdolnoÊci do prze˝ywania
prawdziwego smutku. Dwie uwagi nasuwajà si´ w zwiàzku
z prezentowanym wizerunkiem cz∏owieka i jego sytuacjà: przede
wszystkim, ˝e cierpi on na powa˝ny niedostatek spontanicznoÊci
i indywidualnoÊci, co wydaje si´ defektem nieuleczalnym.
Ponadto, jego sytuacja nie ró˝ni si´ od sytuacji tysi´cy innych
ludzi.” Wydaje mnie si´ to bardzo adekwatne do sytuacji
dzisiejszej. T´ ksià˝eczk´ napisali wspólnie Fromm, Suzuki
i De Martino.
Jaromir Jedliƒski: MyÊl´, ˝e te zacytowane s∏owa wià˝à dobrze
naszà rozmow´.
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