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Katalog dzie³

rzeŸby

1. Kot, 2009

mastik, 103 × 45 × 30 cm

2. Boy I, 2011

mastik, 47 × 30 × 20 cm

3. Catwalk to a Dream 3, 2012

aluminium, 104 × 60 × 30 cm

4. Bez tytu³u, 2013

mastik, 101 × 59 × 40 cm

5. Boy II, 2015

mastik, 47 × 30 × 20 cm

rysunki

6. Bez tytu³u, 2010

akryl, tusz na papierze, 53 × 80 cm

7. Bez tytu³u, 2012

akryl, tusz na papierze, 50 × 80 cm

8. Bez tytu³u, 2013

akryl, tusz, o³ówek na papierze, 52 × 79 cm

9. Bez tytu³u, 2013

akryl, tusz, o³ówek na papierze, 53 × 78 cm

10. Bez tytu³u, 2013

akryl, tusz, o³ówek na papierze, 59 × 42 cm

dokumentacja fotograficzna dzia³añ performatywno-rzeŸbiarskich

11. 6 fotografii Infinity – Shadow of the Hand / Nieskoñczonoœæ – cieñ rêki, czêœæ I, 30 × 30 cm,

Bielska Galeria BWA, Bielsko-Bia³a, 2014, foto: Krzysztof Morcinek

12. 6 fotografii Infinity – Shadow of the Hand / Nieskoñczonoœæ – cieñ rêki, czêœæ II, 30 × 30 cm,

Galeria Miasta Trzyniec, Czechy, 2015: foto: Krzysztof Morcinek



Jaromir Jedliñski: Zajmuje siê Pani rzeŸb¹. Pani dzie³a s¹ wspó³czesne, nawet

rzec mo¿na, ¿e tematycznie wybiegaj¹ w przysz³oœæ. Mam na myœli tu pewne

futurologiczne akcenty przedstawieñ. W sensie warsztatowym, jednak,

technicznym, pos³uguje siê Pani tradycyjnymi technikami rzeŸbiarskimi.

Jak wygl¹da³a Pani droga dochodzenia do w³asnego wyrazu artystycznego?

Agata Agatowska: Na pocz¹tku mojej drogi artystycznej zajmowa³am siê

przetwarzaniem rzeczywistoœci przy pomocy fotografii wykonywanej

urz¹dzeniem typu camera obscura, zrobionym z puszki. Ten najprostszy aparat

fotograficzny mia³ du¿¹ zdolnoœæ deformacji rzeczywistoœci. Obiekty, nieraz

wykonywane specjalnie do zdjêæ, realizowa³am ponownie w rzeŸbie i powtórnie

fotografowa³am. Tak powstawa³y serie prac abstrakcyjnych. Podobne zabiegi

i metody poszukiwania nowego jêzyka dla formy rzeŸbiarskiej stosowa³am

u¿ywaj¹c kamery video. Celem tych zabiegów by³o odrealnienie rzeczywistoœci

i utworzenie dzie³a zgodnego z zapisem fotografii czy filmu.

PóŸniej zaczê³am koncentrowaæ siê na cz³owieku. Porzuci³am eksperymenty

z mediami, jako poœrednikami w obserwacji œwiata, na rzecz bezpoœrednich

cytatów z popkultury, mody, animacji dla dzieci, których u¿ywam w formie

kola¿u. Obie drogi ³¹czy odejœcie od rzeczywistoœci, nowoczesnoœæ form,

eksperyment.

Wp³yw na charakter moich rzeŸb mia³ równie¿ teatr, moje doœwiadczenia

z pantomim¹ oraz wspó³praca z czarnym teatrem lalkowym Velvets z Wiesbaden

(Niemcy). W¹tki teatralne wniknê³y do moich prac w formie kostiumu, pozy

i baœniowoœci.

Na pocz¹tku wiêkszoœæ prac wykonywa³am w gipsie, bo takie mia³am wtedy

mo¿liwoœci. Prace w tym materiale okazywa³y siê nietrwa³e i po kilku

wystawach ulega³y niszczeniu. Jestem rzeŸbiark¹ i dla mnie efektem pracy

ma byæ rzeŸba. Dlatego zaczê³am szukaæ odpowiednich i trwa³ych tworzyw.

Poniewa¿ rzeŸbiê, modelujê i odlewam – najlepsze okaza³y siê mastik, beton,

aluminium i br¹z. Wszystkie one, chocia¿ tradycyjne, maj¹ du¿y potencja³,
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aby wygl¹daæ bardzo nowoczeœnie i podkreœlaæ zawarte w moich pracach treœci.

RzeŸba sk³ada siê z materii i przez ni¹ wyra¿a idee. Dlatego jej rodzaj nie jest

mi obojêtny. Lubiê materia³y wygl¹daj¹ce szlachetnie, mocne i trwa³e.

Jaromir Jedliñski: Jest Pani rzeŸbiark¹, bez w¹tpienia, ale jak Pani sama

definiuje swoj¹ ca³¹ pracê (wykonuje Pani wszak te¿ rysunki, czasem akcje

performatywne)? I na czym polega szczególnoœæ bycia rzeŸbiarzem dzisiaj?

Zaraz te¿ jeszcze chcia³bym tu dopytaæ, jak to siê zmieni³o (jeœli nast¹pi³a

zmiana) z momentem wyjazdu Pani z Polski do Niemiec i pracy w³aœciwie

prowadzonej i w Polsce, i w Niemczech? Bo warunki pracy, tak¿e oczekiwania,

recepcja itd., aktywnoœci artysty s¹ ró¿ne w Polsce i w Niemczech?

Agata Agatowska: Realizacja rzeŸb stanowi moj¹ g³ówn¹ aktywnoœæ

artystyczn¹. Tworzenie dzie³a zamkniêtego, skoñczonego w tym sensie, ¿e nie

wymagaj¹cego do swego istnienia dodatkowych urz¹dzeñ lub aktywnoœci.

Istniej¹cego realnie w przestrzeni i czasie.

Od lat pojêcie rzeŸby jest stale poszerzane na wszelkiego typu dzia³alnoœæ

w przestrzeni. Skutkuje to tym, ¿e id¹c na wystawê rzeŸby ogl¹damy instalacje,

projekcje, obiekty, malarstwo strukturalne a rzadko rzeŸbê w pojêciu

tradycyjnym (nie znaczy tradycyjn¹). Czêsto te¿ widzimy dzie³a efemeryczne,

które po ekspozycji koñcz¹ swój ¿ywot w postaci dokumentacji fotograficznej

wy³¹cznie.

Ja koncentrujê siê na dziele. Interesuje mnie efekt koñcowy. Droga nie jest

dla mnie celem, jest nim skoñczona rzeŸba. Dla mnie przy tworzeniu wa¿na

jest odwaga, ryzyko, umiejêtnoœæ wyboru. Artysta realizuje w swej twórczoœci

jakiœ fragment nieskoñczonego zbioru mo¿liwoœci. To co i jak wybiera tworzy

jego indywidualny styl w sztuce.

Moja twórczoœæ w Polsce kierowa³a siê ku abstrakcji, przetransformowanej

rzeczywistoœci. To by³ czas studiów na Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu.

RzeŸbienie postaci ludzkiej uwa¿ane by³o wtedy za æwiczenie akademickie,

rzadko uznawane jako droga artystyczna. Po wyjeŸdzie z Polski i rozpoczêciu

studiów na Kunstakademie Düsseldorf okaza³o siê, ¿e temat postaci, figury
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niemal wcale nie istnieje. Dominowa³y klasy rzeŸbiarskie konceptualne

i minimalistyczne.

Trochê na przekór temu nowemu akademizmowi skierowa³am siê ku figuracji.

Mój dyplom z Wroc³awia traktowa³ ju¿ o postaci ludzkiej odrealnionej przez

wideo i fotografiê. W Niemczech w owym czasie, zobaczy³am dwie wystawy

dotycz¹ce figury: Maillol, Rodin, Lehmbruck w Lehmbruck Museum w Duisburgu

i wystawê japoñskiego malarza Yoshitomo Nara w K 21 w Düsseldorfie.

Pierwsza wystawa uœwiadomi³a mi, dlaczego najmniej znany z trzech

wymienionych rzeŸbiarzy – Lehmbruck – jest wed³ug mnie najlepszy.

Druga, ¿e now¹ figuracj¹ dziœ mo¿e byæ postaæ z mangi. Te doœwiadczenia

wykorzysta³am przy pracy nad rzeŸbami figuratywnymi.

Jaromir Jedliñski: To jest niezwykle intryguj¹ce, te niejako tradycyjne

w sensie procesu tworzenia Pani rzeŸby figuralne, które zarazem s¹ tak

dzisiejsze, a wrêcz „z przysz³oœci”, jak nazwa³a Pani swe dzie³a prezentowane

w Oœwiêcimiu w 2016 roku. Równoczeœnie powstaj¹ owe minimalistyczne,

polegaj¹ce na kolejnych przetworzeniach Pani dzia³ania

performersko-rzeŸbiarskie, jak Nieskoñczonoœæ – cieñ rêki. Proszê powiedzieæ

o tej wielostronnoœci i wieloœci znaczeñ w Pani pracy. Ja widzê w tym pe³niê

Pani wypowiedzi. Jak Pani sama to odczuwa i interpretuje?

Agata Agatowska: Projekt Nieskoñczonoœæ – cieñ rêki w pierwszej wersji

powsta³ jeszcze na studiach we Wroc³awiu. Zrealizowa³am wtedy dwie rzeŸby

cieniowe. Po latach powróci³am do tego projektu i od pocz¹tku zaczê³am

tworzyæ kolejne cienie w ró¿nych galeriach. Pierwszy odlew powsta³ w Galerii

Bielskiej BWA. Obecnie realizowany jest trzeci ju¿ cieñ zwi¹zany z Domem

Ciszy MDSM w Oœwiêcimiu.

Projekt stanowi przejœcie od realizmu do abstrakcji. Punktem wyjœcia jest

aluminiowa rêka artystki, która rzuca cieñ. Ten po odlaniu stanowi nastêpn¹

rzeŸbê, która da pocz¹tek kolejnej. I tak w nieskoñczonoœæ. Projekt rozci¹gniêty

jest w czasie, otwarty, zak³ada powstanie coraz bardziej abstrakcyjnych form,

które przy ka¿dym nastêpnym odlewie staj¹ siê coraz wiêksze. Kiedyœ, gdy

21 Jedliñski – Agatowska. Rozmowa



rozmiary realizacji przekrocz¹ mo¿liwoœci przestrzeni galeryjnych, mo¿e uda siê

zrealizowaæ prace w otwartej przestrzeni, tworz¹c wielkie rzeŸby plenerowe.

Infinity – Shadow of the Hand. Nieskoñczonoœæ – cieñ rêki pozwala mi na

swobodne dzia³anie w obszarze abstrakcji. Jak zwykle jednak efektem jest

skoñczona rzeŸba.

Projekt kojarzy mi siê z rozszerzaj¹cym siê kosmosem. Rêka, która daje

pocz¹tek serii prac, z aktem stworzenia.

Jaromir Jedliñski: To przechodzenie od realizmu ku abstrakcji,

od performance do nieruchomego obiektu, rzeŸby jest interesuj¹ce i chyba

znamionuje nastêpstwo faktów artystycznych w Pani biografii. W którym

punkcie znajduje siê Pani teraz? Czy nadal podejmuje Pani dzia³ania

performatywne? Wczeœniej to by³ tak¿e teatr czy te¿ teatr tañca? W³aœnie,

pomówmy o innych ni¿ rzeŸba obszarach Pani aktywnoœci, niegdyœ i dzisiaj.

Agata Agatowska: Obok sztuki zawsze interesowa³ mnie teatr i taniec.

We Wroc³awiu równolegle do studiów rzeŸbiarskich æwiczy³am pantomimê.

Potem mia³am mo¿liwoœæ wykorzystania tych umiejêtnoœci w teatrze Velvets

w Wiesbaden w Niemczech. Gra³am Paminê w Czarodziejskim Flecie Mozarta,

Antoniê w Opowieœciach Hoffmanna Offenbacha, Wró¿kê w Pinokiu Collodiego,

Ró¿ê i Pijaka w Ma³ym Ksiêciu Exupery’ego i inne. Wystêpowaliœmy w ca³ych

Niemczech. Odbyliœmy tak¿e tournée po Holandii, byliœmy z wystêpem

na Festiwalu Lalkowym w Charleville–Mezieres we Francji. Ta przygoda trwa³a

cztery lata. W tej chwili nie zajmujê siê ju¿ teatrem zawodowo. Ale wiem,

¿e wszystkie sztuki rz¹dz¹ siê podobnymi zasadami. Ró¿ni je tylko jêzyk

u¿ytych form.

Ze wspó³pracy z Velvets zosta³a mi inspiracja teatrem, lalk¹, kostiumem, poz¹

i nierzeczywistym, baœniowym, wykreowanym œwiatem.

Jaromir Jedliñski: W³aœnie – ten wykreowany œwiat. RzeŸby Pani maj¹

w³aœciwoœci realistyczne gdy idzie generalnie o figuratywnoœæ, tak¿e gdy idzie

o wiele ich detali ale czêsto ich wymowa ma walor nadrealny, baœniowy,

wyobra¿eniowy. S¹ one nie z codziennoœci ale – jak sama Pani je nieraz okreœla
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– „z przysz³oœci”. Jak maj¹ siê do siebie w³aœnie te dwie sfery w œwiecie

wyobra¿eñ przez Pani¹ tworzonym: realizm i sk³onnoœæ ku nierzeczywistemu?

Agata Agatowska: A co dla Pana oznacza w tym przypadku realizm? Czy rzeŸba

z zawi¹zanymi rêkami jest realistyczna? Lub na przyk³ad moje: Przeprowadzka

na Marsa albo K¹piel w pianie? Myœlê, ¿e s¹ to rzeŸby figuratywne o du¿ym

stopniu abstrakcji. Nie przedstawiaj¹ bowiem niczego, co rzeczywiœcie istnieje.

Ale coœ, co zaistnia³o poprzez rzeŸbê. I tworzenie nie dzieje siê przez

odwzorowywanie rzeczywistoœci, ale przez konstruowanie formy od œrodka,

zestawianie ze sob¹ kszta³tów, wielkoœci, a na koñcu treœci.

Natomiast baœniowy, nadrealny – jak Pan mówi – charakter moich prac wynika

z tego, ¿e w ¿yciu i sztuce spogl¹dam w przysz³oœæ. Przysz³oœæ jest

nierzeczywista, jest zwi¹zana z marzeniem. St¹d forma moich rzeŸb. Wynika

z siêgania po inspiracje do popkultury, animacji dla dzieci czy pokazów mody.

Na tym polu szukam pomys³ów na ciekawe motywy oraz kszta³ty, które

w³¹czam do rzeŸby i w ten sposób otrzymuj¹ one wspó³czesn¹ wymowê.

Poprzez u¿yte materia³y, b³yszcz¹ce powierzchnie, nietypowe kolory

odrealniam postaci. Postument te¿ odgrywa swoj¹ rolê we wzmacnianiu

futurystycznego efektu. Nie rzeŸbiê tego, co jest, ale tworzê równoleg³y œwiat

rz¹dz¹cy siê swoimi rzeŸbiarskimi prawami.

A jak Pan odbiera moje rzeŸby? Ciekawi mnie pañska opinia – znawcy sztuki

wspó³czesnej i autorytetu w tej dziedzinie. Ka¿dy bowiem cz³owiek czyta

sztukê, podobnie jak literaturê, po swojemu, na podstawie swoich

doœwiadczeñ, czêsto wnosz¹c nowe znaczenia do interpretacji dzie³.

Myœlê, ¿e sam artysta nie powinien zbyt du¿o mówiæ o swoich pracach,

ich ukrytych sensach, nie powinien wyjaœniaæ, bo zamyka wolnoœæ

odnajdywania siebie w sztuce przez widza i niepotrzebnie ogranicza

wieloznacznoœæ swojej twórczoœci.

Wracam wiêc do pytania, jak Pan widzi moje rzeŸby?

Jaromir Jedliñski: Wpierw spróbujê odpowiedzieæ na pocz¹tkow¹ kwestiê.

Realizm to z³o¿one pojêcie, w³aœciwie filozoficzne, no bo wszystko co robimy
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jakoœ odnosi siê do realnoœci. W sztuce myœlimy w tym przypadku raczej

o figuratywnoœci, przedstawieniowoœci, a dalej stopniujemy je mówi¹c jeszcze

o weryzmie. Chyba trudno znaleŸæ w stu procentach abstrakcyjne dzie³o sztuki.

Nawet Mondrian odnosi³ siê w swych pionach i poziomach do naszej orientacji

w œwiecie doœwiadczalnej przestrzeni, do przeciwstawienia pierwiastka

¿eñskiego mêskiemu etc., no, jakieœ utwory konceptualne (analityczne,

semantyczne) mo¿e daleko posuwa³y sztukê w kierunku abstrahowania

od doœwiadczalnej, widzialnej rzeczywistoœci. W Pani rzeŸbach (podobnie

w rysunkach) mamy do czynienia z figuratywnoœci¹ i z jej wykorzystywaniem

(albo przekszta³caniem) w wyobra¿enia czasem nie-z-tego-œwiata. Z innego

(baœniowego) albo przysz³ego œwiata. Ale jest to œwiat rozpoznawalny jako

jednak nasz œwiat – poddany transformacji poprzez Pani wyobraŸniê, czasem

wspomnienie, mo¿e marzenie. To najbardziej ceniê w Pani rzeŸbach –

przedstawieniowoœæ przy zastosowaniu umownoœci, która wzmacnia jedynie

realnoœæ przedstawienia. WeŸmy rzeŸbê Bez tytu³u (Czerwona) ustawion¹

w Rynku w Oœwiêcimiu. Pewne jej atrybuty, jej nierealny kolor, wyniesienie

popiersia na postumencie (który sam w sobie zazwyczaj jest abstrakcyjny)

powoduj¹, ¿e dzie³o to apeluje tyle¿ do wyobraŸni co do naszego

doœwiadczenia. Pani rzeŸby, pos³uguj¹c siê danymi naszej percepcji

kumuluj¹cymi siê w czasie zbierania naszego doœwiadczenia ¿yciowego,

w efekcie ich dzia³ania na nasz¹ wyobraŸniê poszerzaj¹ nasze doœwiadczenie,

wzbogacaj¹ nasz¹ percepcjê. Tak ja je odbieram i oceniam. Innym nieco

podejœciem chyba cechuje siê proces pracy w Pani niezwykle ciekawym – wci¹¿

rozwijanym – cyklu Nieskoñczonoœæ – cieñ rêki. Tu wychodzi Pani od istoty

realistycznego odzwierciedlenia fragmentu naszego œwiata – cienia w³asnej

rêki (chocia¿ pamiêtajmy te¿ o metaforze cienia jako u³udy), by potem

przetwarzaæ go w kszta³ty i formy coraz mniej rozpoznawalne, „abstrakcyjne”.

Ale kiedy znamy fazy procesu Pani pracy to nie mo¿emy przecie¿ chyba mówiæ,

¿e formy te s¹ „abstrakcyjne”. W Pani pracy, a w tej zw³aszcza, rzeczywistoœæ

zostaje jakoœ odkszta³cona, jest w niej wszak wci¹¿ obecna

24 Jedliñski – Agatowska. Rozmowa



(jest do odnalezienia). Zatem ca³¹ Pani pracê uznaæ mo¿na raczej

za realistyczn¹ (przyjmuj¹c przy tym realnoœæ wyobra¿enia). Proszê zatem

powiedzieæ coœ wiêcej jeszcze na temat pracy Nieskoñczonoœæ – cieñ rêki.

Agata Agatowska: W projekcie Infinity rzeŸby cieniowe odzwierciedlaj¹ jeden

z nieskoñczonoœci mo¿liwych kszta³tów. Dokonujê wyboru, odlewam formê

i na tym etapie trzymam siê p³askiego obrazu cienia rzucanego przez uprzednio

zrealizowan¹ rzeŸbê. A dalej kierujê siê w³asnym rzeŸbiarskim doœwiadczeniem

w nadaniu gruboœci rzeŸbie, jej ustawieniu w przestrzeni etc. Z jednej strony

trzymam siê œciœle otrzymanych p³askich obrazów na pocz¹tku, ale dalej,

tworz¹c rzeŸbê, pracujê wed³ug zasad stosowanych równie¿ w figuracji.

To znaczy, ¿e figuracja i abstrakcja u podstaw rz¹dz¹ siê tymi samymi prawami.

Jaromir Jedliñski: Ale w gruncie rzeczy interesuje Pani¹ „œwiat przedstawiony”

– jak mówi¹ literaturoznawcy. Nie ucieka Pani od œwiata w abstrakcjê ale

w nawet z pozoru abstrakcyjnych formach zawiera Pani elementy naszego œwiata.

Elementy te miesza Pani wszak z elementami niespotykanymi w naszym

codziennym otoczeniu – z g³owy ludzkiej wy³aniaj¹ siê jakieœ stworzenia, fryzura

jest sercem albo uszami Myszki Miki z komiksu, œwiat przestawiony w Pani

rzeŸbach (w rysunkach tym bardziej) jest budowany z realnych sk³adników

ale okazuje siê czêsto byæ nadrealnym. Czym jest ten dodany element

(to co sprawia, ¿e nazywa Pani swe dzie³a „rzeŸbami z przysz³oœci)? Pani rzeŸby

s¹ doskonale technicznie wykonane ale równoczeœnie mo¿na poprzez nie

odczytywaæ Pani poetyck¹, mo¿e nawet marzycielsk¹ naturê. Czy te dodane

elementy s¹ wyobra¿eniem, marzeniem, przepowiadaniem przysz³oœci? Czy Pani

rzeŸby to s¹ baœnie? Bajki? Obraz Pani têsknot? Przeczuæ? Czy Pani rzeŸby

to s¹ wró¿by? A mo¿e po prostu to zabawa, gra z wyobraŸni¹, tym bardziej

wiarygodna, ¿e tak perfekcyjnie technicznie (rzeŸbiarsko) zbudowana?

Agata Agatowska: Jak ju¿ mówi³am, patrzê w przysz³oœæ. Myœlenie

o przysz³oœci wi¹¿e siê z marzeniem. Mój sposób myœlenia znajduje

odzwierciedlenie w kszta³cie rzeŸb, które s¹ niew¹tpliwie bardziej z przysz³oœci

ni¿ z przesz³oœci. Dzieje siê tak poprzez zastosowane materia³y, b³yszcz¹ce
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powierzchnie i kszta³ty zaczerpniête z otaczaj¹cego œwiata popkultury,

nadaj¹ce postaciom futurologiczny wyraz. W zredukowanej formie moich prac

nastêpuje zagêszczenie treœci. Ma to wiele wspólnego z poezj¹, która

pos³uguje siê oszczêdn¹ form¹ i metafor¹, a poprzez brak dos³ownoœci

najlepiej nadaje siê do opisywania nieuchwytnej rzeczywistoœci. Moja bardzo

poetycka praca to na przyk³ad: Piesek ch³epcz¹cy ka³u¿ê, któr¹ staje siê

dziewczynka topniej¹ca pragnieniem zjedzenia loda.

RzeŸby, przez które przeskakuj¹ baœniowe twory, jest dos³ownym

przedstawieniem metafory tego, co dzieje siê w ludzkiej g³owie i przenika na

zewn¹trz. Czasem jest to chaos, biegn¹ce myœli bez zwi¹zku, jak w pracy Z³oty

ch³opiec. Materia rzeŸbiarska, postaæ wydaj¹ siê byæ transparentne, jak ze snu,

co kontrastuje z realnym ciê¿arem dzie³a.

Moje rzeŸby konstruujê na zasadzie ujednolicania elementów,

wkomponowywania motywów tak, ¿e otrzymujê jednorodn¹ formê z przysz³oœci,

kojarz¹c¹ siê z filmami science fiction. Druga metoda wykorzystuje kontrast,

na przyk³ad Ma³e turbulencje – przez statyczny, realistyczny portret przelatuj¹

dzieciêce, zabawkowe samoloty, wprowadzaj¹c zamieszanie w g³owie i ruch

w statycznej rzeŸbie. Moje prace maj¹ charakter kola¿y budowanych spójnie

i jednorodnie lub poprzez kontrast czêœci sk³adowych.

RzeŸby w swej pozie s¹ najczêœciej statyczne, hieratyczne, a ich powa¿ny

charakter burzony jest przez elementy ze œwiata bajek, które roz³adowuj¹

napiêcie, wprowadzaj¹ dowcip.

¯yjemy w œwiecie, w którym cz³owiek zatraca kontakt z rzeczywistoœci¹, coraz

bardziej kieruje siê ku fantazji. I taka jest moja odpowiedŸ na to, co w sobie

i wokó³ siebie obserwujê.

Jaromir Jedliñski: Jeszcze na koniec zapytam o Pani funkcjonowanie,

o dystrybucjê Pani prac. Studiowa³a Pani w Polsce i w Niemczech, mieszka Pani

i pracuje w Niemczech oraz w Polsce. I tu i tam wykonuje Pani i wystawia

swoje prace. Czy zechcia³aby Pani powiedzieæ, w jaki sposób to siê odbywa,

w jaki sposób godzi Pani tak¹ równoleg³¹ aktywnoœæ, obecnoœæ i egzystowanie?
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Agata Agatowska: Nie ma w tym ¿adnej trudnoœci. W Niemczech wspó³pracujê

z odlewni¹ Schmäke z Düsseldorfu. Ta wspó³praca rozpoczê³a siê jeszcze

w czasie studiów na Akademii w Düsseldorfie i tak zosta³o. Tu powstaj¹ moje

rzeŸby w br¹zie i aluminium. Od lat „kursuj¹” miêdzy Polsk¹ a Niemcami

w zwi¹zku z wystawami i jeszcze dalej. Pracujê zawsze tam, gdzie jestem

w danym momencie. Kiedy jestem w Polsce równie¿ realizujê kolejne rzeŸby,

nie tylko wystawy. ¯ycie miêdzy dwoma krajami ma swoje plusy. Zyskuje siê

now¹ perspektywê widzenia sztuki i nie tylko. Moje rzeŸby i ja jesteœmy ci¹gle

w podró¿y.

Poznañ – Köln, zima 2016/2017
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Biografia

Agata Agatowska urodzi³a siê w 1976 roku w Oœwiêcimiu. Studiowa³a rzeŸbê

na Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu. Dyplom magisterski obroni³a

w 2001 roku. Edukacjê artystyczn¹ w zakresie rzeŸby i scenografii kontynuowa³a

w Niemczech w Kunstakademie Düsseldorf. W 2012 roku otrzyma³a dyplom

niemieckiej uczelni, a nastêpnie obroni³a doktorat na Akademii Sztuk Piêknych

we Wroc³awiu. W latach 2002–2006 wspó³pracowa³a z Velvets Theater

w Wiesbaden, jako aktorka pantomimy.

Za swoj¹ twórczoœæ artystka otrzyma³a wiele nagród, miêdzy innymi nagrodê

Darmstädter Sezession, w Darmstadt w Niemczech oraz Grand Prix na 5. Biennale

Sztuki M³odych Rybie Oko w S³upsku (obie w 2008 roku). W 2013 roku zosta³a

uhonorowana Wyró¿nieniem Miasta Oœwiêcim w Dziedzinie Kultury.

Jest wielokrotn¹ stypendystk¹ miasta Oœwiêcim oraz fundacji niemieckich

z Düsseldorfu: Hedwig und Robert Samuel Stiftung oraz Friedrich H. J. Schneider

Stiftung.

Agata Agatowska swoje dzie³a prezentowa³a na 16 wystawach indywidualnych.

Bra³a udzia³ w 65 wystawach zbiorowych miêdzy innymi w Polsce, Niemczech,

Wielkiej Brytanii, USA i Chinach.

W 2016 roku w ramach wystawy jubileuszowej prace artystki prezentowane

by³y w kilku instytucjach kulturalnych Oœwiêcimia. Jedna z rzeŸb stanê³a

na oœwiêcimskim Rynku.
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