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Listy Andrzeja Szewczyka do Jaromira Jedliƒskiego

(z komentarzem adresata)
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12. Bez tytu∏u („Wawelski”?), 1974

emulsja (czerwieƒ), wa∏ek malarski na bia∏ym kartonie, 100x70cm

[odwrocie: 235; „Mal. wa∏kiem A. Szewczyk – ’wawelski’ 1974 /lato/”]

13. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (zieleƒ), wa∏ek malarski na bia∏ym kartonie

86,5x61,5cm [odwrocie: 211/1]

14. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (zieleƒ), wa∏ek malarski na papierze ecru

85x60,3cm [odwrocie: 211/10]

15. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (zieleƒ), wa∏ek malarski na po˝ó∏k∏ym papierze

85x60,3cm [odwrocie: bazgro∏y tuszem, 211/18]

16. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (czerƒ), wa∏ek malarski na po˝ó∏k∏ym kartonie

100x70cm [odwrocie: 238]

17. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (czerƒ), wa∏ek malarski na bia∏ym kartonie

100x70cm [odwrocie: 237]

18. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (biel), wa∏ek malarski na b∏´kitnym kartonie

99,6x69,8cm [odwrocie: 213/12]

19. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (biel), wa∏ek malarski na b∏´kitnym kartonie

99,6x69,8cm [odwrocie: 213/11]

20. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (biel), wa∏ek malarski na b∏´kitnym kartonie

99,6x69,8cm [odwrocie: 213/8]

21. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (˝ó∏cieƒ), wa∏ek malarski na b∏´kitnym kartonie

85,7x60,6cm [odwrocie: 211/6]

22. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (biel, czerwieƒ), wa∏ek malarski na kartonie

70x47,5cm [odwrocie: 221]

23. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (biel, bràz), wa∏ek malarski na kartonie

69,4x46,6cm [odwrocie: 223]

Katalog Malowide∏

LATA SIEDEMDZIESIÑTE

1. W Katowicach bez zmian

W Bytomiu bez zmian

W Ch∏opach bez zmian, 1979

emulsja, polinit, wa∏ek malarski na p∏ótnie naciàgni´tym na blejtram,

60,3x85,5cm, sygnowany na odwrociu p∏ótna: tytu∏, „Andrzej 

Szewczyk 1979”; dedykacja: „Gosi Kukli”

2. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (b∏´kit, oran˝, zielenie), wa∏ek malarski na papierze,

Êr. d. lica: „14.05”, 53x37,6 cm [odwrocie: 140]

3. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (zieleƒ), wa∏ek malarski na ró˝owym papierze

53,4x38,3cm [odwrocie: 139]

4. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (biel, zieleƒ), wa∏ek malarski na kartonie

70x50,5cm [odwrocie: 224]

5. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (czerwieƒ), wa∏ek malarski na bia∏ym kartonie

70x50cm [odwrocie: 211/21]

6. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja ( ˝ó∏cieƒ), wa∏ek malarski na b∏´kitnym kartonie

85,5x60,7cm [odwrocie: 211/19]

7. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (b∏´kit), wa∏ek malarski na kartonie ecru

100x70cm [odwrocie: 204]

8. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (czerwieƒ), wa∏ek malarski na bia∏ym kartonie

100x70cm [odwrocie: 213/6]

9. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (czerwieƒ), wa∏ek malarski na bia∏ym kartonie

100x70cm [odwrocie: 213/5]

10. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (b∏´kit), wa∏ek malarski na bia∏ym kartonie

100x70cm [odwrocie: 203]

11. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (czerwieƒ), wa∏ek malarski na bia∏ym kartonie

100x70cm [odwrocie: 213/2]



LATA DWUTYSI¢CZNE

36. Bez tytu∏u, bez daty (ok. 2000-2001)

emulsja (wielobarwna, wielowarstwowa), wa∏ek malarski

na tekturze falistej z licem, 58,7x39cm

37. Bez tytu∏u, bez daty (ok. 2000-2001)

emulsja (wielobarwna, wielowarstwowa), wa∏ek malarski

na tekturze falistej z licem, 58,7x39cm

38. Bez tytu∏u, bez daty (ok. 2000-2001)

emulsja (wielobarwna, wielowarstwowa), wa∏ek malarski

na tekturze falistej z licem, 58,7x39cm

39. Bez tytu∏u, bez daty (ok. 2000-2001)

emulsja (wielobarwna, wielowarstwowa), wa∏ek malarski

na tekturze falistej z licem, 58,7x39cm

40. Bez tytu∏u, bez daty (ok. 2000-2001)

emulsja (wielobarwna, wielowarstwowa), wa∏ek malarski

na tekturze falistej z licem, 58,7x39cm

24. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (fiolet), wa∏ek malarski na bia∏ym kartonie

86,5x61,1cm [odwrocie: 211/17]

25. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (b∏´kit), wa∏ek malarski na bia∏ym kartonie

86,5x61,1cm [odwrocie: 211/12]

26. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (fiolet), wa∏ek malarski na bia∏ym kartonie

86,5x61,1cm [odwrocie: 211/14]

27. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (z∏ocieƒ), wa∏ek malarski na zielonym kartonie

86,5x61,1cm [odwrocie: 211/3]

28. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (fiolet), wa∏ek malarski na bia∏ym kartonie

86,5x61,1cm [odwrocie: 211/16]

29. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (˝ó∏cieƒ), wa∏ek malarski na b∏´kitnym kartonie

85,7x60,7cm [odwrocie: 211/9]

30. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (˝ó∏cieƒ), wa∏ek malarski na b∏´kitnym kartonie

85,7x60,7cm [odwrocie: 211/8]

31. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (˝ó∏cieƒ), wa∏ek malarski na b∏´kitnym kartonie

85,7x60,7cm [odwrocie: 211/4]

32. Bez tytu∏u, bez daty

emulsja (˝ó∏cieƒ), wa∏ek malarski na zielonym kartonie

85,7x60,7cm [odwrocie: 211/7]

33. Wa∏ek, bez daty

emulsja (biel), wa∏ek malarski na fioletowym papierze

39,5x28cm [odwrocie: 187E/5; „Wa∏ek”, A. Szewczyk]

34. Wa∏ek, bez daty

emulsja (biel), wa∏ek malarski na fioletowym papierze

39,5x28cm [odwrocie: 187E/4; „Wa∏ek”, A. Szewczyk]

35. Wa∏ek, bez daty

emulsja (biel), wa∏ek malarski na fioletowym papierze

39,7x26,4cm [odwrocie: 187E/3; „Wa∏ek”, A. Szewczyk]



Andrzej Szewczyk urodzi∏ si´ 16-go marca 1950 roku. W bie˝àcym

roku min´∏a wi´c pi´çdziesiàta piàta rocznica jego urodzin.

Andrzej nigdy nie chcia∏ wystawiaç w marcu, wtedy – jak mawia∏

– robi∏ sobie przerw .́ Zarazem, powiem jeszcze i to, w minionym

roku up∏yn´∏o trzydzieÊci lat od narodzenia si´ idei malarstwa

wa∏ków i jej pierwszej realizacji. To drugi powód takiego tematu

aktualnego pokazu. Andrzej w swoich listach, w rozmowach

odlicza∏ cz´sto rocznice tego nurtu w swojej pracy. Zastanawia∏

si ,́ której kolejnej rocznicy (tego albo innego rodzaju) doczeka.

We wrzeÊniu bie˝àcego roku up∏yn´∏a czwarta rocznica Êmierci

Andrzeja (29-go wrzeÊnia 2001 roku), która nadesz∏a, kiedy

finalizowaliÊmy przygotowania do zaprojektowanej przez niego

dla mojej galerii wystawy Biblioteka dla Mariany Alcoforado

(Biblioteka Poznaƒska), a otwartej w listopadzie 2001 roku.

Pami´tajàc te daty, i upodobania Andrzeja, pokaz jego malowide∏

organizujemy jesienià roku 2005.

W publikacji, która towarzyszy∏a tamtej prezentacji znalaz∏a si´

ostatnia, przygotowana przez artyst´ do druku rozmowa

prowadzona z nim przez Jaromira Jedliƒskiego. W katalogu

obecnego pokazu zamieszczony zosta∏ wybór fragmentów listów

Szewczyka do Jedliƒskiego, a które w jakiÊ sposób odnoszà si´

do przedmiotu dzisiejszej wystawy.

Hanna Muzalewska

Andrzej Szewczyk – artysta, który obdarowa∏ mnie swojà przyjaênià,

oraz z którym mia∏am szcz´Êcie wspó∏pracowaç w dojrza∏ym

okresie jego ˝ycia – by∏ Malarzem i Poetà. Jakkolwiek by∏ on

cz∏owiekiem pogodnym i pogodzonym ze Êwiatem, to najbardziej

u siebie czu∏ si´ w Êwiecie Pisma oraz Obrazu. By∏ on mistrzem

Listu, jako tego rodzaju Pisma, w którym najbardziej dotyka∏

˝ycia, a dotkni´cia ˝ycia poszukiwa∏ przede wszystkim w swojej

sztuce, we wszelkich jej ró˝norodnych formach.

W latach siedemdziesiàtych Andrzej Szewczyk poszukiwa∏ w∏asnego

sposobu malowania, takiego, które przy pami´ci o tym,

co w sztuce zrobili inni malarze – dawni i wspó∏czeÊni – nios∏oby

w sobie to, co specyficzne dla aktualnego, w∏asnego jego ˝ycia.

Tak narodzi∏o si´ malarstwo na lustrach; tak unaoczni∏o si´ nam

tworzone przez Andrzeja Szewczyka wespó∏ z Tomaszem Wawakiem

od 1974 roku malarstwo z u˝yciem wa∏ków, nawiàzujàce do

procedur dekoracyjnych stosowanych przez malarzy pokojowych,

okreÊlane przez Szewczyka i Wawaka has∏em „Przed zawieszeniem

obraz pomalowaç na kolor Êciany”, albo opisywane,

jako „Malarstwo obrazu ujednolicone z malarstwem Êcian”.

Andrzej Szewczyk wielokrotnie twierdzi∏, ˝e malarstwo wa∏ków,

czy te˝ Wa∏ki – jak zwykle mawia∏, to najwa˝niejsza cz´Êç jego

pracy, pierwsze jego wa˝ne osiàgni´cie. Po latach wraca∏ te˝

do niego. Tak wi´c aktualna wystawa przeze mnie prezentowana,

czwarta, jakà poÊwi´cam temu artyÊcie w mojej galerii

– CzterdzieÊci Malowide∏ – prezentuje tyle˝ prac Szewczyka

malowanych z u˝yciem wa∏ków malarzy pokojowych, malowide∏

pochodzàcych w ogromnej wi´kszoÊci z lat siedemdziesiàtych,

a tak˝e par´ póêniejszych.



Listy

„Konieczne – powtarza∏ Andrzej Szewczyk – jest malowaç”.

Takà samà dlaƒ koniecznoÊcià, wr´cz nami´tnoÊcià, by∏o pisanie

listów. W swoim notatniku zapisa∏ on przed dwudziestu laty,

a zapiski te odnosi∏y si´ do grupy prac Pomniki Listów Franza

Kafki do Felicji Bauer, operujàcych owymi migotliwymi ∏zami

o∏owiu, obecnymi w ró˝nych jego pracach:

„[4 maja 1984] Jestem ow∏adni´ty IDEÑ WIELKIEGO PISMA.

To nie jest idea, w∏aÊciwie jest to ˝ycie jako pismo.

Cudem jakimÊ zrozumieç to pismo, ˝ycie jako hieroglif.

Pismo jest teraz p∏aczem i smutkiem – to mój dzisiejszy etap.

Malarstwo jako sobowtór: obraz jako sobowtór”. Czego jednak

mia∏ to byç sobowtór? MyÊl´, ˝e samego ˝ycia; Andrzej domaga∏

si´, aby dzie∏o – a tak˝e pismo – mia∏o swój przeÊwit na ˝ycie,

tak na ˝ycie autora, jak i widza (adresata). Pragnà∏ on aby

poprzez materi´ i wyraz utworu artystycznego (a wr´cz wszelkiej

formy ekspresji) przeziera∏o ˝ycie.

Otó˝ to, obraz jako sobowtór ˝ycia, powtórzmy raz jeszcze,

pismo jako sobowtór ˝ycia. A szczególnym sobowtórem ˝ycia

– myÊli, emocji, potrzeb, obsesji, polemik – by∏ dla Andrzeja

list, czasem majstersztyk epistolograficzny, czasem jedno zdanie

na karcie pocztowej, czy hotelowej, na zdj´ciu, na pi´cioliniach

papieru nutowego albo na kartce z zeszytu, na rewersie w∏asnego

szkolnego Êwiadectwa, w które wkleja∏ fotografi´ Kurta

Schwittersa, innym razem na wymyÊlnym arkuszu malowanym

przez Andrzeja p´dzlem, albo pokrytym deseniem wa∏ka

malarskiego, jeszcze innym razem telegram (nowsze noÊniki

korespondencji nie by∏y przez Andrzeja u˝ywane).

Jaromir Jedliƒski



W depeszy czyta∏em, na przyk∏ad: „Nad Kaczycami frunie 27

bocianów. AduÊ”. W Kaczycach Górnych opodal Cieszyna Andrzej,

wraz z ˝onà Dankà i ich synami Barnabà oraz Micha∏em, prze˝y∏

kawa∏ swojej biografii. Potem ponownie si´ o˝eni∏ i zamieszka∏

w Cieszynie z Kasià.

Mówi´ tu o swojej w∏asnej blisko dwudziestoletniej korespondencji

z Andrzejem Szewczykiem, przez którà przezierajà ró˝ne okresy

jego ˝ycia. Wiem, ˝e korespondowa∏ on te˝ z wieloma innymi

osobami. Forma listu by∏a przy tym cz´stym Êrodkiem u˝ywanym

przezeƒ w ogóle w pracy umys∏owej i manualnej, by wymieniç

wspomniane Pomniki Listów..., rz´dy stru˝yn kredek albo ∏upin

pistacji wyklejane na starych kopertach etc. Andrzej zdawa∏ si´

nie rozró˝niaç pomi´dzy aktem myÊlenia – cz´sto w formie

wolnych asocjacji – zapisywanym w postaci listu, a aktem

tworzenia – czynem manualnym (albo r´koczynem, jak mawia∏)

ucieleÊnianym w dziele. MyÊlenie, pisanie, malowanie, a nawet

rozmow´ przy stole lub wspólne spacerowanie, czy w∏ócz´g´

w milczeniu, traktowa∏ jako przejawy tego samego rzemios∏a.

Jego natur´ stanowi∏a erudycja wra˝liwoÊci, a tak˝e elokwencja,

iskrzenie wielorodnych skojarzeƒ, ale czasem te˝ – nag∏a

milkliwoÊç.

Przy okazji prezentacji czterdziestu Malowide∏ stworzonych przez

Andrzeja z u˝yciem wa∏ków malarzy pokojowych, po up∏ywie

trzydziestu lat od momentu rozpocz´cia przez niego pracy

w tym idiomie malarskim, przejrza∏em znowu˝ listy, jakie od lat

otrzymywa∏em odeƒ, a z nich wybra∏em fragmenty, które oÊwietlajà

prac´, ˝ycie oraz refleksj´ Andrzeja Szewczyka – autochtona

28 Jedliƒski. Listy

Listu, Pisma i Obrazu, które pospo∏u zdawa∏ si´ traktowaç jako

– by strawestowaç w∏asne jego okreÊlenie – Ziemi´ Obiecanà.

Materia krainy, której Andrzej by∏ autochtonem, mia∏a natur´

eterycznà. Cykl prac, do którego teraz nawiàzuj´, zatytu∏owa∏

on Ziemia Obiecana to troch´ jak Chmura Obiecana.

To, co eteryczne by∏o wszak˝e dla Andrzeja – pami´tajmy

– wielce konkretne. W liÊcie sprzed kilkunastu lat czyta∏em,

i˝ Carl Andre do niego by∏ napisa∏:

       „TEXT

 WHAT CAN BE TRANSLATED

       CANNOT BE POETRY.

 WHAT MUST BE TRANSLATED

        CANNOT BE ART”.

Nie podlegajà t∏umaczeniu s∏owa dopisane w liÊcie Andrzeja

do mnie z poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych, koƒczàcym si´ tak:

„Nie wierzy∏em nigdy, ˝e do˝yj´ czterdziestki. Twój SZEWCZYK”,

a brzmiàce: „miody

wosk

gniazdo szerszeni

gotowane

w czekoladzie”.

Innym razem, na wyrwanej z notatnika kartce, Andrzej

komunikowa∏: „Jaromir, napisa∏em zdanie, które od lat jest

dla mnie jasne i pragn´ byÊ je w∏àczy∏ do rozmowy (Gent):

ARTYSTA NIGDY NIE JEST M¢˚CZYZNÑ.”

29 Jedliƒski. Listy



Jeszcze innym razem, na niemal˝e rozpadajàcej si´ ok∏adce

papieru listowego nadesz∏y do mnie pocztà takie s∏owa:

„TU FU:

KRAJ UPAD¸, ALE RZEKI I GÓRY POZOSTA Y̧.

KIEDY NADEJDZIE WIOSNA, TRAWA WOKÓ¸ ZAMKU

ZAKWITNIE ZNOWU ...”,

a poni˝ej:

„CHI¡SKIE:

KIEDY MYJ¢ KAMIE¡ S¸U˚ÑCY DO ROZCIERANIA TUSZU,

          PODP Y̧WA RYBA I PO Y̧KA ATRAMENT.”

Na odwrotnej zaÊ stronie:

„Ten poemat wisia∏ nad mym ∏ó˝kiem 1978-1988

To wiersz mojego ˝ycia

Tu Fu, Jaromir, ˝y∏

w latach 712-770

po Narodzinach.

Andrzej Szewczyk”

Nie podejmuj´ tu objaÊniania komunikatów tego gatunku, chocia˝

fragmenty przywo∏anych dalej listów od Andrzeja Szewczyka

opatruj´ paroma komentarzami natury informacyjnej, pami´tajàc

wszak˝e o s∏owach André Malraux, jakie przywo∏a∏em piszàc swój

pierwszy tekst poÊwi´cony Andrzejowi Bardzo wra˝liwa materia,

przy okazji solowej wystawy artysty w Muzeum Sztuki w ¸odzi

w 1988 roku, brzmiàcych: „S∏owo pisane, nawet nie rozszyfrowane,

pozostaje dialogiem.”
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Fragmenty listów Andrzeja Szewczyka poddaj´ niewielkim skrótom.

Czyni´ tak wtedy, kiedy dotykajà one spraw wybitnie osobistych,

intymnych, partykularnych. Skróty oznaczam trzema kropkami

uj´tymi w okràg∏y nawias. Z nielicznymi wyjàtkami zachowuj´

pisowni´ autora listów.

Na koniec dodam jeszcze, i˝ obecnie prezentowane fragmenty

korespondencji od Andrzeja Szewczyka datujà si´ na ró˝ne lata,

a w wyborze nie kieruj´ si´ chronologià; jest on prawd´ mówiàc

impresyjny, odmienny ani˝eli inny dokument mojego dialogu

z artystà, który ma zostaç wnet opublikowany przez przyjació∏

i uczniów Andrzeja, którzy w minionym roku przygotowali

w Cieszynie wystaw´ oraz sympozjum zatytu∏owane Nios´ przed

sobà lustro, druga ods∏ona którego to pokazu ma obecnie miejsce

w Katowicach. W tamtej Êlàskiej publikacji próbowa∏em odtworzyç

swoje wspó∏dzia∏anie z Andrzejem – korespondencj´, rozmowy,

przygotowania do wystaw, próby u∏o˝enia wspólnego,

wielowarstwowego tekstu-palimpsestu – a wszystko to datujàce

si´ na jeden, 2001 rok – kraniec ˝ycia Andrzeja Szewczyka,

nie wyznaczajàcy wszak˝e kresu mojego dialogu z jego s∏owami

i utworami.

Jaromir Jedliƒski styczeƒ 2005 roku

31 Jedliƒski. Listy



List Andrzeja Szewczyka do Jaromira Jedliƒskiego

z 4-go lutego 2000 roku(1)

Jarku Drogi – pozdrawiam wa∏kiem uzdrawiajàcym Êciany, p∏ótna,

papiery, meble. Anda zaproponowa∏a wystaw´ w Zach´cie.

Wa∏ki te˝ by∏y osià mego pokoju w Arsenale w Bia∏ymstoku.

Jestem rad ze swego malarskiego poczucia koloru przestrzeni

pokoju, przestrzeni, w której sp´dzamy wi´kszoÊç ˝ycia. Mój

pokój z 9 malowid∏ami dedykowa∏em moim Babciom – w∏aÊciwie

wszystkim Babciom. ˚adnych czu∏ostek – to szacunek i pami´ç

startu w ˝ycie. Startu pod opiekà pierzyny Babci Jadwigi i roso∏u

z kury z domowym makaronem w ka˝dà niedziel´ u Babci Gertrudy.

Z du˝à atencjà przeczyta∏em po powrocie z Arsena∏u Miniatur´

Gastona Bachelarda. Jest coÊ zbie˝nego i absolutnie wspólnego

w miniaturyzowaniu Êwiata u mnie i u Kasi, i u Barnaby, i Micha∏ka

i genetycznie, ergo gruntownie tajemniczego u wszystkich.

Te pomieszczenia, ∏ó˝ka, gdzie przed snem poznajemy Êwiaty

ksià˝ek, poprzez ksià˝ki, Êlinimy palce, kosmiczne liczby iloÊci

rysunków papilarnych na obrze˝ach i naro˝ach kart!

Te nieÊwiadome piecz´towania Êwiata, niewinne organiczne

znaczki Êliny z mikroelementami, szczàtkami jedzenia – bo nie

chcia∏o si´ myç z´bów – to wszystko wysnuwa si´ z tego

malarstwa, albo to wszystko jest tam zawarte [jednostkowo,

idiomatycznie i idiolektycznie]. Wa∏ki od jakichÊ 10 lat sà

egzystencjalne. Przygotowuj´ na Zach´t´ 10 metrowe (p∏ótno

ju˝ mam) x 90 cm malowid∏o.

Do Wroc∏awia mam ju˝ 3 przygotowane i kilkadziesiàt rysunków.

Ale strona wroc∏awska milczy, MaruÊ te˝ nie pisze, a muszà

wypo˝yczyç z ¸odzi Bazylik´ i Novalisa, a z Bielska Hölderlina

i od Hermansdorfera Epifanie Platona i od Kowalskiej Soliloquia.



JeÊli teraz nie zdà˝à to klapa. Bo i od Marka Meschnika z Bytomia

(ale tu nie b´dzie problemów) plumbografi´ [Diariusz i S∏owniki].

Trzeba wytrawnych gablot z aksamitem (w Cieszynie i w poznaƒskiej

A.T. by∏o optymalnie) bo tylko w zamkni´ciu zdecyduj´ si´

pokazaç te o∏owiane aureole Liter.

(...) Czyta∏em ostatnio Simone Weil, Ciorana, Prousta (O czytaniu),

Bukowskiego. A i o Sokratesie (Irena Kroƒska).

(...) Cholernie ciep∏o pozdrawiam (...) Tobie bliskich.

Andrzej

4 luty 2000 6.18

Raniutko – ciemniutko – cichutko. A szelest o∏ówka i zegara sà

gruntownie tajemnicze. Zegar dla jednych odmierza (co?!) dla

mnie szeleÊci.

„W malinowym chruÊniaku”

OczywiÊcie nie ma tygodnia bez paru stron L. Wittgensteina

i sufich.

I na g∏os Chlebnikow.

Czu∏e guziczki Gertrudy czyta∏em Kasi.

Kiedy zawitasz w Cieszynie?

„Badasz” wàtrob´ sztuki.

Pozdrów – prosz´ Piotra P. i Jarka Koz∏owskiego i Kurk´.

Czy wiesz coÊ o Kruku?

Ryba. Andrzej.

Tygrys. Stopa.

Mój pulpit

To ulica.
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(1) List ten pisany jest mí kkim o∏ówkiem, z ostatnim dwuwierszem

dopisanym b∏´kitnà kredkà, na bia∏ym papierze jednostronnie

pokrytym deseniami naniesionymi wa∏kiem malarskim i farbà

o barwie malinowej. Stàd autor zdaje si´ wspominaç wiersz

„W malinowym chruÊniaku”. Wspominana Anda to Anda

Rottenberg, ówczeÊnie dyrektor Galerii Zach´ta w Warszawie,

Mariusz Hermansdorfer to dyrektor Muzeum Narodowego we

Wroc∏awiu, Marek Meschnik to kurator Muzeum GórnoÊlàskiego

w Bytomiu, Bo˝ena Kowalska to twórczyni kolekcji w Muzeum

Okr´gowym w Che∏mie. Prace wypo˝yczane by∏y na wystaw´ Nie

wyobraênia, którà organizowaliÊmy we Wroc∏awiu w 2000 roku

w ramach DolnoÊlàskiego Festiwalu Sztuki, a uczestniczy∏ w niej,

obok Andrzeja Szewczyka, Marek Chlanda – wspomniany jako

MaruÊ – oraz Krzysztof M. Bednarski. Wypo˝yczenie z ¸odzi

odnosi∏o si´ do kolekcji Muzeum Sztuki. Autor listu wymienia

tak˝e Kasi´ – swojà ˝on ,́ oraz synów Andrzeja i Danusi Szewczyk

– Barnab´ i Micha∏a. Pod koniec listu Andrzej pozdrawia przyjació∏

i znajomych z Poznania – Piotra Piotrowskiego, Jaros∏awa

Koz∏owskiego, Piotra Kurk´ i pyta o Mariusza Kruka.

J.J.
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List-manifest Andrzeja Szewczyka, bez daty, podpisany

„32 kwietnia” (lata 90-te), dedykowany „Jaromirowi

Jedliƒskiemu” (2)

Artysta jest argumentem

1. Jednego Stwierdzenia

Jednego OÊwiadczenia

Jednej wypowiedzi

I Jednego Potwierdzenia

Robi wcià˝ to samo

ponawia prac´ nad jedynà wypowiedzià

o Tym Samym, Wcià˝ o Tym Tylko.

[Od 10.000 lat. Od zawsze]

Artysta wprawia nas w stan oczywistego

Zadania: praca jest rozwijaniem

Usuwania wàtpliwoÊci, ˝e chodzi w∏aÊnie

o To jedyne OÊwiadczenie.

Prawdziwy artysta nigdy si´ nie

rozwija. Dobry artysta robi zawsze

To Samo. Z∏y artysta rozwija si´.

2. Nic nie brzmi lepiej jak praca p´dzla

i farby olejnej na p∏ótnie, desce, Êcianie,

kartonie. P´dzel dzier˝y pewna d∏oƒ.

Ruchy majà 10.000 usuni´tych wàtpliwoÊci

[Ruchy sà usuni´tymi wàtpliwoÊciami]
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3. Nic nie brzmi lepiej jak wiercenie

d´bu, jab∏oni, grabu, Êliwy.

Wiertark´ dzier˝y pewna d∏oƒ.

Ruchy majà 10.000 usuni´tych wàtpliwoÊci

[Ruchy sà usuni´tymi wàtpliwoÊciami]

4. „Chc´ umrzeç jak Cézanne,

z wiert∏em w d∏oni”

32 kwietnia

(piecz´ç) SZEWCZYK

(2) List-manifest pisany o∏ówkiem, jednostronnie – pierwsza

karta; karta druga i dedykacja – piórem, czarnym atramentem,

jednostronnie, na papierze przebitkowym, na którym czerwonà

bladà czcionkà maszynowà odbity by∏ wiersz „Podró˝ do Indii”.

Piecz´ç – odciÊni´ta b∏´kitnym tuszem.

J.J.
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List (manifest) Andrzeja Szewczyka do Jaromira Jedliƒskiego

z 2-go kwietnia 2001 roku(3)

1975. W rocznic´ wa∏ków i 4-tà rocznic´ pracy Mortona Feldmana

na Uniwersytecie w Buffalo.

A jednak chc´ to wyraziç.

Malowanie – Malarstwo.

Gdy bior´ p´dzel do R´ki nie gn´bi mnie n i c.

Nie dusi i nie przyt∏acza mnie obraz – malowid∏o.

W sposób pewny, jasny, „pogodny” i bez szczególnych moralnych

niepokojów zmierzam do Êciany.

Mam przed sobà Jeden Wielki Temat, za sobà Jednà Wielkà

Tradycj .́ Kreta, Pompeje, Cimabue, Klein; anonimowi mistrzowie

korytarzy-schodów w Szopienicach.

Wokó∏ siebie jedno fascynujàce ˝ycie.

Jest dla mnie o˝ywcze to jedno, ten Wielki Temat,

Wielka Tradycja i jedno fascynujàce ˝ycie.

Nie ma w sztuce ˝adnej tautologii, siàpienia logiki

i tylko nieugi´te trwanie przy pulsie radoÊci przemiany,

sta∏e utrzymywanie si´ w przeÊwiadczeniu, i˝ jest si´ malarzem.

Gomber: „Ale dopiero na samym koƒcu mojej filipiki znalaz∏em

myÊl, która wyda∏a mi si´ [...] najcelniejsza. A mianowicie,

˝e nic w∏asnego nie mo˝e cz∏owiekowi imponowaç; jeÊli wi´c

imponuje nam wielkoÊç nasza lub nasza przesz∏oÊç, to dowód,

˝e one w krew nam nie wesz∏y.”
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OkropnoÊç: utrzymywanie si´ w kondycji bycia obserwowanym

obserwatorem lub obserwujàcym obserwowanym. Doglàdam

osmotycznoÊci zwiàzków i relacji – to jednak mo˝na raczej czyniç

ni˝ ujmowaç s∏owami.

Taniec jest prefiguracjà malarstwa, malarstwo jest prefiguracjà

sztuki, sztuka jest prefiguracjà muzyki. Sztuka jest sztukà Muzyki.

Muzyka jest sztukà Malarstwa. Malarstwo jest sztukà Taƒca

[Ad Reinhardt jest sztukà Malowid∏a Obrazu]. Be∏kot s∏ów jest

be∏kotem s∏ów; i zdarzajà si´ poematy w oddechu.

Stare sformu∏owania ocierajà si´ o staro˝ytne sformu∏owania;

Carewicz Chlebnikow ornitolog car Malewicz ukoƒczy∏ chiƒskie

powiedzenie: nieskoƒczonoÊç to kwadrat bez kraƒców.

Tradycja

Âredniowieczne sformu∏owanie ociera si´ o staro˝ytne

sformu∏owanie.

Tradycja

Dzisiejsze sformu∏owanie ociera si´ o staro˝ytne sformu∏owanie.

Zwiàzek Ogrodnika z Drzemiàcà Venus jest taki sam, jak G.

Goulda z Bachem. W uÊmiechu granicy spotykajà si´ wszyscy.

Mo˝na by tego nie pisaç i nie formu∏owaç tak, ale wówczas

orka Tarasewicza mia∏aby inny zapach.

Jestem w kroczu malarstwa [I-szy czakram] gdy to wszystko

o czym próbuj´ i co próbuj´ zaw´êla si´ w p´dzlu – d∏oni

– temacie i wznios∏ej aktualnoÊci sztuki.
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Ciàgle ˝ywy pok∏ad to raczej skromna wizyta w Narodowej Galerii

w Edynburgu. Troje oglàdajàcych: A. Beller, M. Ba∏ka i ja.

Ania szuka∏a Vermeera – obraz b. nijaki w tym, co pozostawi∏

ten piekarz.

Mirek przywalony wyzwalajàco pod Tycjana Trzema okresami

˝ycia. JesteÊmy z Mirkiem sami w sali, gdzie praca wisi.

„Kosmiczna” cisza, w∏aÊciwa wysokoÊç i oÊwietlenie wprost

w Tycjanie, Jego skórze, Jego pulsie i wra˝liwoÊci. Cieszy si´

we mnie wszystko – wtem szept Mirka: „Sama erotycznoÊç”.

Zaiste, erotyka niezg∏´biona. JakieÊ niepoj´te wy˝yny.

Dla mnie galaktyczna suknia Th. Gainsborough!! Pani Graham

– spoglàda (strzela) spod piór (zawadiacki seks-rogal-kapelusik),

oddycha ptasim ko∏nierzem, kokarda na r´kawie – jak oddycha∏a

Jej prawdziwa vagina, co dzia∏o si´ gdy rozdziawia∏a wargi,

uchylajàc t´ przestrzeƒ przedsionka pochwy!! I ten joƒski cz∏on!

Lewa d∏oƒ w subtelnym [Kornuto], b∏achym przyzwoleniu.

Jaromir! Tyle prawdziwych znaków w malarstwie. Nie ma jednej

sztuki pi´knej, istnieje raczej ciàg obudzonych Êwiatem myÊli.

Ca∏y korowód uÊmiechów groênych ˝yczeniami pozostawiam

skroÊ siebie – przysiàd´ na reszcie mej niestrudzonej dupy by

popatrzeç na cokolwiek ale z cholernà uwagà, w absolutnym

skupieniu na ca∏ym zjawisku patrzonym, czujàc zarazem siebie

i to powolne stapianie si´ pasjà, w pasji, a˝ zobacz´ Izydora

Ducasse’a z pieÊnià na ustach-oczach wczepionego mi∏oÊnie

w rekinic´. Ile˝ otwar∏y mi lektury pisane, lektury obrazów

malowanych, lektury taƒca, zapachów wreszcie si´gnà∏em.

Ze Êwi´tà wonià Pizdy spalanej we mnie gdy gapi´ si´ w Niebo.
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Zostaj´ wreszcie Idiotà Niepoj´tym z zaÊlinionymi przez gwiazdy

oczyma. To jest jasnoÊç malarza.

Twój Andrzej

Obrazy traktuj, Jaromirze, jako t∏o mojej jasnoÊci albo jako jej

korytarze.

Idiota Pokalany

2 kwiecieƒ 2001.

1999 – çwierç wieku malowide∏ Êcian i „w wa∏ki”.

Wszystkie s∏owa nasycone sà doÊwiadczeniem.

2004 rok – doczekanie Trzydziestolecia Malowide∏ w Wa∏ki.

Zwiedzanie ruin Szopienic.

Twój.

(3) List ten pisany jest piórem i czarnym atramentem na kartkach

zielonego kratkowanego papieru z czerwonym marginesem.

By∏ on pomyÊlany jako g∏os Andrzeja Szewczyka (obok

planowanych podobnych wypowiedzi Krzysztofa M. Bednarskiego

oraz Marka Chlandy) po wspominanej w nocie do pierwszego

przytaczanego tu listu wystawie tych trzech artystów

zatytu∏owanej Nie wyobraênia we Wroc∏awiu w 2000 roku.

Mia∏ on zostaç opublikowany we wroc∏awskim miesi´czniku odra.
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Z powodów od nas niezale˝nych tak si´ nie sta∏o. Tekst ten

przekaza∏em, w innej konfiguracji wybranych fragmentów

korespondencji Andrzeja ze mnà, do publikacji planowanej przez

organizatorów wspominanego przeze mnie we wst´pie projektu

Nios´ przed sobà lustro, która ma si´ ukazaç wkrótce. Piszàc

o „orce Tarasewicza” autor listu ma zapewne na myÊli malarskie

kraj-obrazy Leona Tarasewicza. Nie od rzeczy wydaje si´ tu

przypomnieç utwory Szewczyka dedykowane Oraczom z Kaczyc.

Opisywana w liÊcie wizyta Andrzeja Szewczyka, Miros∏awa Ba∏ki

oraz Anny Beller w Galerii Narodowej w Edynburgu mia∏a miejsce

przy okazji przygotowywania przez nas wystawy Polish Realities.

New Art from Poland, którà organizowaliÊmy w 1988 roku

w Glasgow w licznych instytucjach wystawienniczych. Troje

wymienionych artystów by∏o – obok kilkunaÊciorga innych

– uczestnikami tego wydarzenia. Wspominany dziewi´tnasto-

wieczny poeta Isidore Ducasse znany jest bardziej jako de

Lautréamont. W Szopienicach Andrzej Szewczyk sp´dzi∏ m∏odoÊç,

a w swoim malarstwie wa∏ków nawiàzywa∏ do deseni malarzy

pokojowych oglàdanych w domach w tej dzielnicy Katowic,

które tak mocno odcisn´∏y si´ na „zawartoÊci jego oczu”.

J.J.
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List Andrzeja Szewczyka do Jaromira Jedliƒskiego z 5-go

wrzeÊnia 2001 roku(4)

Jaromirze Drogi, pozdrawiam Ciebie i Twoich. Tibi et igni.

Jaki papier! Ile˝ przetrwa∏ myszy, jak nasàczony organizmami:

firmament karty – i dla mnie bardziej on spe∏nia postulat Stefka

MALLARMEGO ni˝ Jego rzut koÊci. I jakie˝ marginesy! Gdybym

mia∏ adres Agnes Martin, wys∏a∏bym Jej karteczk´.

(...)

Widzisz, Jaromir, gdy bior´ pióro w r´k´ znikam w pisaniu

– teraz patrz´: jestem w Domu sam. Kasia gdzieÊ wysz∏a, cisza,

zrobione pranie rozwieszone za mnà, g∏os Kasi – musia∏a do

mnie coÊ mówiç przed wyjÊciem. Za 16 minut 11.00, pij´ zimnà

kaw´ (palona robusta z Peru) s∏odzonà bursztynowym cukrem

z Martyniki. Jestem bez forsy ale wczoraj skomponowa∏em dla

Katarzynki bukiet: 2-ie blado ró˝owe ró˝e, 2-ie blado kremowe

eustomy, blado ró˝owe lilie i liliowy, w zdecydowanej ˝ó∏ci

kadmowej tulipan. Matisse domalowuje bia∏y prosty wazonik

ceramiczny w pionowe paski z ochry z∏ocistej.

(...)

Lubi´ to pisanie do Ciebie i Tomka Wawaka, bo po tym liÊcie

jeÊli to wszystko dok∏adnie przemyÊlisz (...) ∏atwiej b´dzie nam

si´ opieprzaç bez urazy. Z Wawakiem robimy to od 32 lat.

Z Markiem te˝ kocham korespondowaç ale czasem Marek pisze

werdykty, a jakby odsuwa „zenistycznà” zawartoÊç naszych oczu:

„du˝e liÊcie sà du˝e,

ma∏e liÊcie sà ma∏e.”
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Gdy powiadomi∏em Go o Êmierci Donalda Judda, to napisa∏

2 zdania ze stygmatem z tuszu lub akwareli i list to od Victora

Hugo Chlandy! Po prostu. Tekst „Rysownik” ma prawdziwà

zawartoÊç w kiepskiej zwi´z∏oÊci.

(...)

˚a∏uj´, ˝e nie pokaza∏em Ci ksià˝ek: Palimpsesty. Na r´kopisach

wierszy Andrzeja Szuby i na r´kopisach kolejnych wersji t∏umaczeƒ

Whitmana – wa∏ki, wa∏ki, wa∏ki – S∏awek te˝ tego nie widzia∏.

Mo˝e to sà moje sznurki myde∏?

(...)

Twój i z uÊciskiem d ∏ o n i

Andrzej Ad     5.09.2001.

(4) Jest to ostatni list napisany przez Andrzeja Szewczyka

do mnie, na 24 dni przed jego Êmiercià w dniu 29 wrzeÊnia 2001

roku. Nie zastosowa∏em si´ do motta listu Tibi et igni [„Dla

ciebie i ognia”], przyznaj´. Pisany jest on piórem i b∏´kitnym

atramentem na starym bladozielonym ˝eberkowanym papierze.

Du˝a cz´Êç tego listu stanowi polemik´ z moim tekstem

Do Andrzeja Szewczyka – Palimpsest, który w nast´pstwie

tej polemiki mia∏ staç si´ naszym dwug∏osowym tekstem,

swoistym symultanicznym sporem w jednej wspólnej wypowiedzi.

Ta polemiczna cz´Êç przytaczanego powy˝ej listu Andrzeja uka˝e

si´ w publikacji towarzyszàcej jemu dedykowanej wystawie

Nios´ przed sobà lustro; tu zatem przywo∏uj´ inne z niego wyimki.

Sam zaÊ mój tekst Do Andrzeja Szewczyka – Palimpsest ukaza∏
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si´ drukiem w pierwotnej, poddawanej przez jego adresata

krytyce, formie w katalogu wystawy Prywatne przestrzenie

w Galerii Sektor I w Katowicach, otwartej w listopadzie 2001

roku, a zatem ju˝ po Êmierci Andrzeja. Stéphane Mallarmé, Agnes

Martin i Donald Judd to twórcy, do których cz´sto odwo∏ywa∏

si´ Andrzej Szewczyk w swojej pracy i refleksji. Tomasz Wawak

to, przypomn´, wspó∏autor idei malarstwa wa∏kami, tekst Marka

Chlandy Rysownik napisany zosta∏ – podobnie jak poprzedni

cytowany tu list Szewczyka – po wystawie Nie wyobraênia

i z podobnym przeznaczeniem (por. not´3). Przywo∏any pod

koniec tego listu S∏awek to Tadeusz S∏awek, przyjaciel Andrzeja

Szewczyka i wnikliwy komentator jego pracy, a jego ksià˝ka

U-bywaç. Cz∏owiek, Êwiat, przyjaêƒ w twórczoÊci Williama Blake'a

(Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice 2001)

zilustrowana zosta∏a pracami Andrzeja, co stanowi∏o bodaj

ostatnià realizacj´ plastycznà artysty, nad którà skupi∏ si´ on

w lecie 2001 roku. Piszàc o „sznurkach myde∏” Andrzej Szewczyk

ma na myÊli jednà z prac Miros∏awa Ba∏ki. Na kopercie, w której

nadszed∏ ten list Andrzej dopisa∏: „PS. Jaromir, mo˝esz u˝yç

tego listu do Palimpsestu.” Czyni´ to, zast´pczo niejako, teraz,

si´gajàc do pisanych przez Andrzeja Êladów mojego z nim dialogu.

J.J.
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List (”manifeÊcik”) Andrzeja Szewczyka do Jaromira

Jedliƒskiego z 1-go lipca 1991 roku(5)

Dzisiaj czytam Charlesa Bukowskiego

ManifeÊcik Ma∏y G∏os

Mi∏y Jaromirze, pozdrawiam wpierw: serdecznie, serdecznie.

I ju˝ si´gam po o∏ówek. Bardzo, bardzo dzi´kuj´ za list, który

otrzyma∏em par ,́ par´ dni wstecz alem nagrzmocon-nagrzmocon

by∏, by∏ skutecznie by uderzaç w czernie. I, i. I pozosta∏o mi

to. Moim najwi´kszym marzeniem jest umrzeç w tym roku (ruchu

muzycznym). I nie ma w moich oczach przesady czerƒ: Jestem

czarniejszy ni˝ czerƒ byç mo˝e.

S∏uchaj, Przyjacielu, bardzo dziwne rzeczy si´ dziejà (!! w tej

chwili spad∏ portret mój domniemany [fotograficzny, który

wykona∏ mi kolega ze studiów, zatytu∏owany „Staremu dadaiÊcie

w 100-lecie jego urodzin”], sprawdzi∏em i nie ma nazwiska, jest

data 2050 rok). Kantor mówi o przypadku. Nie, przypadek to

koniecznoÊç. Pi´kna jest 64 pieÊƒ Kabira.

Kabir

64 pieÊƒ

XXVIII

Przed Bezwzgl´dnym taƒczy

Przypadek;

„Ty i Ja jedno jesteÊmy” –

che∏pi si´ g∏oÊno.

Mistrz przychodzi, g∏ow´ schyla

przed uczniem.

I to jest cud najwi´kszy.
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Wi´c uciek∏em do ZOO, do Wroc∏awia, z mym Barnabà. ZrobiliÊmy

par´naÊcie kilometrów, oglàdaliÊmy wiele (terrarium) razy

(terrarium). Tam sztuka – sztuka nie jest wa˝na. Tam sztuka.

Dawno nie dozna∏em tylu dreszczy; zw∏aszcza w klatkach czu∏em

si´ najpotworniej. A siada∏em w pomieszczeniach, gdzie

wrzeszcza∏y papugi, kwili∏y, Êwirgoli∏y – modli∏y si´ ptaki.

Rozmawiaç o sztuce przy ptakach i basenie z lotosem. Z wiecznie

kwadratowym niebem. To s∏uchaç. To s∏uchaç, s∏uchaç.

Zarycza∏y s∏onie – kosmiczna synkopa.

ObserwowaliÊmy taniec kogutów pawi. Powiedz prawd´,

czy taƒczy∏eÊ z pawiem pó∏ godziny?

I z drugim pawiem, który poczu∏ si´ wyzwany.

Ale˝ tam piór, harmonii i monotonii.

I splendor.

Âciskam Ciebie i Rodzin´

Ad.   ca. 14.00

II-ga cz´Êç (prywatna)

To doprawdy wszystko, co mam do powiedzenia o sztuce dzisiaj.

Bo ja innà sztukà si´ interesuj´. Przeglàdam MIEJSCE SZTUKI

– có˝, myÊl´, ˝e tam brak atmosfery spontanicznoÊci, i te

wielkoÊci Êwiata mogà – jak zawsze zwietrzeç. Lepiej monotonnie

oddychaç i zamykaç oczy.

Twój (Danusi)

Ad.
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Nie wiesz, jak bardzo uradowa∏eÊ mnie – JaruÊ mi∏y – Adlerem.

RzetelnoÊcià. I lojalnoÊcià! Jego. I Twojà, tak mi potrzebnà

teraz rzetelnoÊcià i lojalnoÊcià. Taniec pawi to jest to.

Lub walka samców oryxów szablorogich! Cud! Cud!

Ale tylko w rzeczywistoÊci.

Nie chcia∏bym – JaruÊ – byÊ wyczu∏ u mnie jakieÊ dramatyczne

ruchy; broƒ bo˝e, ˝e chc´ coÊ wykr´ciç Ci: ja chcia∏bym byÊ

mo˝e bardziej ni˝ historià zajà∏ si´ trawieniem. JesteÊ obok

Wiesia najbli˝szym mi krytykiem.

A ja wcià˝ widz´ pi´kny Êwiat w piêdzie – jak i Ty zresztà

(mniemam). Wróciç tam!

To jest fizyczny model przechodzenia w Ducha.

Zaglàdam w Twój list znów, g∏´boko umiejscowi∏a si´ praca Kobro

we mnie. Wszystkie plakaty oprawiam zawsze, wi´c i Jej g∏´boko

podzi´kuj´. Wiesz to nie by∏a kobieta. Artysta nigdy nie jest

m´˝czyznà.

Wiesz, mam bardzo dziwny, niezwykle intensywny okres w ˝yciu

– sprawdzisz po 40-ce. Wewn´trznie fizycznie rozpadam si´ po

prostu – sà dni, gdy pal´ 60. Plus 2 cygara, powiedzmy 12

du˝ych piw i butla czegoÊ mocnego. Âpi´ na jawie – jest bosko

w tym przera˝eniu miastem.

Kobro pozostawi∏a po sobie tak niewiele, Strzemiƒski równie˝,

obiektów – po prostu byli artystami. Te dupki z miast rolniczych

malujà 20 w miesiàc na zamówienie. To potwarz! Dla nas.

Chuj z nimi – wróçmy do czystej kartki.

Twój

Ad

1.07.91
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JesteÊ naszym zawsze oczekiwanym GoÊciem.

Napisz, kiedy – potwierdz´ lub ustalimy telegramami.

(...)

Otrzyma∏em pi´kny, màdry list od Wawaka, który miesiàc temu

uciek∏ z domu.

Ca∏uj´ Eleonorko

i KubuÊ

AduÊ

1.07.91

Cz´Êç III-cia

Ca∏a tragedia przysz∏a z nerek i teraz nie mog´ siedzieç na krzeÊle

i rysowaç i napr´˝aç kr´gos∏upa. Po dwóch godzinach musz´

pole˝eç. Ca∏a tragedia fizyczna tylko bo Êmierç jest psychiczna.

I – JaruÊ Drogi – to, co w ubieg∏ym roku: przesili∏em znów

fragment dupy i mog´ co najwy˝ej le˝eç na boczku z Adlerem

lub Bukowskim. Id´ na chwil´ przejÊç si´. Kurwa, nic nie mog´

robiç w normalnym tempie, a nie chc´ zawieÊç Barnabki,

zapieprza∏em za nim wsz´dzie prawie, i równo. Osra∏em tylko

rysia – ju˝ na sam koniec.

Perypatetycy, wa∏´saliÊmy si´ z przesiadkami. Kocham Katowice

o 5 rano – nie jest Ci dana ta narkoza nawet w ¸odzi.

I jeszcze o tej ksià˝ce „Miejsce sztuki”. Jest mentorska i zbyt

teoretyczna. Sztuka przede wszystkim s∏ucha. Artysta nic nie

robi bez Muz. Jest najg∏´bszym leniem Êwiata. I g∏àb, który
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wykona wi´cej jak 10 rocznie to oszust i teoretyk. Nawiasem,

∏adnie wyglàdajà literki w poprzek.

Bardzo ceni´ Stanis∏awskiego wraz z Jego b∏´dami i dobrze,

˝e nie musia∏em pogl´dziç, pokluczyç. Ten manifest Robaka

dedykowany to niesmaczne mo˝e ale, z pewnoÊcià.

Bardzo si´ ciesz´, ˝e nie mog´ pracowaç bo wcià˝ dobiegam

do sto∏u i mo˝emy politerkowaç. Pióro wszystko ju˝ spi∏o chyba,

chyba, ˝e jeszcze linijeczka monotonii.

Pa, na dzisiaj.

B´d´ walczy∏

o Êwiat bez sztuki.

PS. PrzyÊlij – jeÊli Ci´ to nie obcià˝y – xerox tego wa˝nego dla

mnie listu.

Ad

(5) List powy˝szy, „ManifeÊcik Ma∏y”, jak go nazywa w nag∏ówku

autor, napisany jest w szkolnym zeszycie do nut, po cz´Êci

na pi´cioliniach – wtedy pojawiajà si´ rytmiczne powtórzenia

s∏ów, jak na samym poczàtku, jakby dla zaznaczenia tempa

muzycznego, po cz´Êci „w poprzek” pi´ciolinii; trzy cz´Êci listu

rozrzucone sà w ró˝nych miejscach zeszytu, stàd zapis ninejszy

nie oddaje w pe∏ni uk∏adu orygina∏u. Pisany jest on o∏ówkiem,

piórem i czarnym atramentem, z dopiskami czarnà, czerwonà

i b∏´kitnà kredkà.
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Tadeusz Kantor koncypowa∏ w latach pi´çdziesiàtych Instalacje

przypadku (na przyk∏ad malowanie BATEM, wrzucenie kamienia

do pojemnika z farbà etc.). Andrzej Szewczyk przywo∏uje katalog

wystawy Jankiela Adlera, którà we wspó∏pracy z Kunsthalle

w Düsseldorfie oraz z Tel Aviv Museum of Art przygotowa∏o

w 1985 roku Muzeum Sztuki w ¸odzi (w czasie, kiedy jego

dyrektorem by∏ Ryszard Stanis∏awski). Stanis∏awskiemu

dedykowana by∏a ksià˝ka „Miejsce sztuki. Museum – Theatrum

Sapientiae, Theatrum Animabile” wydana w 1991 roku,

w dwudziestopi´ciolecie (1966-1991) kierowania ∏ódzkim Muzeum

przez Stanis∏awskiego, i w roku jego odejÊcia z Muzeum Sztuki;

t´ publikacj´ dwukrotnie wspomina Andrzej. Pisze te˝

o zamieszczonym w niej tekÊcie Józefa Robakowskiego Kàty

i wielokàty. Andrzej mówi o plakacie wystawy Katarzyny Kobro,

którà zorganizowaliÊmy w lecie 1991 roku w Städtisches Museum

Abteiberg w Mönchengladbach, a w tym kontekÊcie przywo∏uje

tak˝e W∏adys∏awa Strzemiƒskiego, który mia∏ wielkie znaczenie

dla jego w∏asnej formacji artystycznej. Andrzej wymienia w liÊcie

jako jednego z najbli˝szych mu krytyków Wies∏awa Borowskiego,

szefa Galerii Foksal w Warszawie. Z Galerià Foksal Andrzej by∏

blisko zwiàzany. W liÊcie wymienieni sà tak˝e Danusia i Barnaba,

˝ona oraz syn Andrzeja, a tak˝e moja ˝ona Eleonora i nasz syn

Jakub.

Oryks (Oryx) to odmiana antylopy. Pominà∏em w tym liÊcie pewne

wàtki techniczne tyczàce niefortunnej wspó∏pracy Andrzeja

Szewczyka z pewnà niegodnà zaufania galerià w Turynie,

i inne nuty odnoszàce si´ do wroc∏awskiego miesi´cznika odra.

J.J.
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List Andrzeja Szewczyka do Jaromira Jedliƒskiego z 15-go

stycznia 1996 roku(6)

Drogi Jarku, serdecznie pozdrawiam wraz z Daneczkà i ∏opotem

skrzyde∏ gawronów – to chyba brawa dla chmur i Pana Boga.

Afirmujà dobro zimy, ch∏odu mrozu i rozgrzanych map policzków.

Czerƒ Ich, gawronia czerƒ, jest pozytywnym wybuchem martwej

grafiki artystów. Stronice ksiàg muszà mieç ˝ywio∏y po swojej

radoÊci, na swojej Twarzy.

Zdania kompilowane myÊli Emmanuela Lévinasa:

„... pojawienie si´ twarzy innego cz∏owieka ’w ca∏kowitej nagoÊci

oczu’ jest ’pierwszym s∏owem’, wyrazem ’oporu tego, co nie

stawia oporu’, czyli etyki, a co po prostu nakazuje: Nie zabijaj”.

Robert Maggiori, Libération, 26.XII.1995.

Pracuj´ modlàc si´. Znalaz∏em u Ludwiga W.: „Modliç si´ to

rozmyÊlaç o sensie Êwiata”.

Napisa∏em to na kartonie nad ∏ó˝kiem w pracowni, na którym

cz´sto Êpi Danusia.

Stajesz si´ tym, o czym myÊlisz.

(...)

Oczekuj´:

1. xero Yves Klein o „niejakim Strzemiƒskim”.

2. Jednak nie mam pocztówek rysunków Strzemiƒskiego,

zatem ...

3. Katalog z Kruczym schriftem.

4. Ch∏opaki (bardziej Êwiadom Êpiewu owoców MichaÊ) 

(Barnaba babrajàcy pami´ç historià) cieszà si´ z obiecanej

maracuji i papaji. A ja pistacjuj´ postaci.
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Uca∏owania dla Ciebie, Eli – ten Jej artyku∏ o Wyspie Böcklina

chyba ju˝ w drodze? – Kuby. I tak odczuwam: praca w Kaczyckim

spokoju pokoju nabiera znów b∏´kit ciszy. Ciesz. Cieszy.

– Tobà jestem sobà – Danusi tak napisa∏em.

PS. Poniewa˝ skradziono mi moje 4 ksià˝ki [wystawiane na Foksal

w 1979] radoÊç z odzyskania powodów by pisaç [posiàÊç] je

znowu [takie: „jeszcze raz” i od nowa, ponownie „a˝ znowu

obraz b´dzie prawdziwy”... taki ˝ywy Ad Reinhardt] – po 20-tu

latach – jest to RadoÊç od˝ycia.

Âciskam i czekam wieÊci od Ciebie – pisanych i g∏oÊnych,

telefonicznych.

Marusia Chlandowicza Êciskaj przyjacielsko – a nie uduÊ. AduÊ.

15-go rano styczeƒ gawroni 96. w ziemi obiecanej pokoju Kaczyc.

– MaruÊ – wyÊlij jakie poplamione kartki. Twój A.

(6) List pisany mi´kkim o∏ówkiem jednostronnie na trzech kartach

po˝ó∏k∏ego starego papieru, w Kaczycach Górnych opodal Cieszyna,

gdzie Andrzej mieszka∏ i pracowa∏. Obok szeregu akcentów

osobistych, pojawia si´ tu proÊba o katalog Mariusza Kruka, nad

którego wystawà pracowaliÊmy wtedy w∏aÊnie w Muzeum Sztuki

w ̧ odzi; wpierw by∏a ona pokazana w Wilhelm Lehmbruck Museum

w Duisburgu. Adres na koƒcu listu kierowany do Marka Chlandy

wiàza∏ si´ z faktem, ˝e w tym czasie Chlanda, wspó∏pracujàc

z kataloƒskà tancerkà i choreografem Elizabeth Brodin nad

spektaklami rzeêbiarsko-choreograficznymi, przebywa∏ przez wiele

miesi´cy w charakterze artysty rezydenta w ∏ódzkim Muzeum

Sztuki. By∏o to pod koniec okresu, w którym kierowa∏em tà

instytucjà.
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Yves Klein oglàda∏ obrazy Strzemiƒskiego w czasie wystawy

Précurseurs de l’art abstrait en Pologne (Kazimierz Malewicz,

Katarzyna Kobro, W∏adys∏aw Strzemiƒski, Henryk Berlewi, Henryk

Sta˝ewski) pokazywanej w Galerie Denise René w Pary˝u w 1957

roku. Andrzej wiedzia∏, ˝e niedawno dosta∏em dokumenty tyczàce

tej wystawy od Denise René i nie móg∏ si´ doczekaç, ˝eby ich

kopie mieç w swoich r´kach. Cytowany w liÊcie Ludwig W.

to oczywiÊcie – Wittgenstein.

J.J.

Fragment listu Andrzeja Szewczyka do Jaromira Jedliƒskiego

z 22 czerwca 2001 roku(7)

(...) Jaromirze, pomimo wyroku, ˝yj´ niespiesznie i chc´ ostatnià

swà wystaw´ zrobiç w Katowicach, zamykajàc swe aktywnoÊci

tam˝e. Tytu∏ wystawy: Matura. Licz´, ˝e czasu starczy

i ˝e zdob´d´ Êrodki.

JaruÊ, Twoje uwagi ∫ propos zawartoÊci pokrywajà si´ w paru

miejscach z moimi – cholernie mnie to cieszy. Tak! W∏aÊnie

sp∏ynàç po Êcianach r´kodzie∏em manuskryptów + ˝ywio∏y, które

„ilustrujà” ostatnià ksià˝k´ Tadée S∏awka. To maleƒkie r´koczyny

o∏owiane. Format cygarnic i maleƒkich papieroÊnic.

Bardzo si´ ciesz´ z naszej pracy nad wystawà u Hanki,

a czasu jest doprawdy niewiele – 18 paêdziernik.

Uwaga powinna byç roz∏o˝ona na  n a s z à  wieloletnià prac´.

Mówmy o ca∏oÊci, a nie tylko o bibliotekach z o∏owiem.

Dobrze, ˝e zwróci∏eÊ uwag´ na Êcie˝ki Êpiewu.

¸àczy nas b. b. wiele. Mi∏o mi b´dzie natychmiast Ci´ us∏yszeç.

Twój Ad

22 czerwiec 2001
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(7) List na trzech kartach papieru jednostronnie pokrytego

deseniami kwiatowymi o barwie malinowej naniesionymi na

bia∏y arkusz wa∏kiem malarskim, pisany b∏´kitnà, zielonà

i czerwonà kredkà. Wys∏any zosta∏ na par´ dni przed mojà

ostatnià wizytà w pracowni Andrzeja w Krasnej opodal Cieszyna,

kiedy przeprowadzi∏em z nim d∏ugà rozmow´ opublikowanà przy

okazji wystawy Biblioteka dla Mariany Alcoforado (Biblioteka

Poznaƒska) w Galerii Muzalewska w Poznaniu, a póêniej tak˝e

w miesi´czniku odra. Wspominana przez autora listu „wystawa

u Hanki” to w∏aÊnie owa wystawa w Galerii Hanny Muzalewskiej.

Zainaugurowana zosta∏a ona nie „18 paêdziernika”, jak czytamy

w liÊcie, ale – wobec Êmierci Andrzeja – otwarta 10 listopada

2001 roku. Wystawa Matura planowana do Katowic nie dosz∏a

ju˝ do skutku. W czasie mojej wizyty w pracowni w koƒcu czerwca

2001 roku oglàda∏em wspominane tu przez Andrzeja prace majàce

„ilustrowaç” studium Tadeusza („Tadée”) S∏awka, a tak˝e jego

manuskrypt. O ksià˝ce tej zatytu∏owanej U-bywaç... pisa∏em

w nocie (4) do listu z 5 wrzeÊnia 2001 roku. Prace Andrzeja

znalaz∏y si´ na ok∏adce ksià˝ki i w formie szeÊciu winiet otwierajà

one szeÊç cz´Êci tej rozprawy. „Âcie˝ki Êpiewu”, na które zwraca∏em

uwag´, a co podchwyci∏ Andrzej, odsy∏ajà do motywu obecnego

w pisarstwie Bruce’a Chatwina, w szczególnoÊci do jego ksià˝ki

The Songlines (Jonathan Cape Ltd 1987).

J.J.
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Biografia

Andrzej Szewczyk urodzi∏ si´ 16-go marca 1950 roku

w Szopienicach ko∏o Katowic, zmar∏ 29-go wrzeÊnia 2001 roku

w Cieszynie. Legendarny malarz, wytrawny narrator, mi∏oÊnik

sztuk, koneser biografii oraz przyjaciel artystów zwiàzany by∏

najmocniej z Muzeum Sztuki w ¸odzi oraz z Galerià Foksal

w Warszawie. Uczestniczy∏ w polskim i mi´dzynarodowym ˝yciu

sztuki. Jego dzie∏a znajdujà si´ w licznych kolekcjach muzealnych

oraz w galeriach i zbiorach prywatnych w Polsce i w Êwiecie.

Andrzej Szewczyk w czasie jego indywidualnej wystawy

w Muzeum Sztuki w ¸odzi, czerwiec 1988 roku

foto: Jacek Jakub Marczewski
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