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Jaromir Jedliñski: Tytu³ Pani wystawy w Galerii Muzalewska brzmi Biofilia. Zacznijmy zatem od objaœnienia tego terminu.

Izabela ¯ó³ciñska: Bardzo mocno kiedyœ zareagowa³am na stwierdzenie, ¿e biofilia jest to wewnêtrzne uczucie

emocjonalnej bliskoœci wzglêdem innych istnieñ. Tak twierdzi Edward Osborne Wilson, z tym, ¿e on jako biolog i socjolog

(socjobiolog) zajmowa³ siê powinowactwem cz³owieka i organizmów ¿ywych. Dla mnie natomiast to pojêcie usamodzielni³o

siê, przesta³o nale¿eæ tylko do œwiata organizmów ¿ywych, czy raczej do œwiata organizmów, które my klasyfikujemy jako

organizmy ¿ywe. We wczeœniejszych swoich pracach zaczê³am w³aœnie poszukiwaæ jakiegoœ podobieñstwa do nas na terenie

pozornie nieo¿ywionym, czy to bêdzie przestrzeñ pokoju, czy to bêdzie jakaœ przestrzeñ architektoniczna, czy to bêdzie

w³aœnie przedmiot, z którym siê stykamy …

Jaromir Jedliñski: Jak koszula …

Izabela ¯ó³ciñska: Jak koszula, na przyk³ad …

Jaromir Jedliñski: Coœ bardzo bliskiego naszemu cia³u, jakby druga skóra, niemal¿e, a Pani¹ w tych sferach kapilarnych

przecie¿ bardzo interesuj¹ styki, pogranicza, przenikania, powierzchnia i to, co pod spodem, styk pomiêdzy wnêtrzem

i zewnêtrzem, prawda?

Izabela ¯ó³ciñska: Tak. I jakaœ umownoœæ te¿ tego, nazwijmy to tak: oddzielenia. Jakiejœ granicy istniej¹cej pomiêdzy

tymi przestrzeniami. Jeszcze ponadto w koszuli jest taka ciekawa sytuacja poniewa¿, ja myœlê, ¿e koszula jakoœ

wyemancypowa³a siê jeœli chodzi o tak¹ przynale¿noœæ wobec cia³a. Ma bardzo mocn¹ swoja konstrukcjê, ma okreœlon¹

formê. To jest trochê paradoksalne, ¿e my j¹ w³aœnie traktujemy jako rodzaj bielizny. W naszych jednak czasach koszula

zaczê³a w wiêkszym stopniu ni¿ dawniej byæ strojem zewnêtrznym. Id¹c tym tropem pomyœla³am, ¿e mo¿e ona byæ bytem
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niezale¿nym, który – mo¿e z racji naszych ograniczeñ klasyfikowania œwiata – okreœlamy jako w³aœnie materiê nieo¿ywion¹.

Natomiast ja zastanowi³am siê, dlaczego nie przypisaæ by jej cech organizmu ¿yj¹cego.

Jaromir Jedliñski: Jest to kontynuacja Pani zainteresowania naczyniami kapilarnymi, które od dobrych ju¿ paru lat Pani

realizowa³a, i g³ównie w odniesieniu do architektury, czy by³a to Cysterna przy Zamku Ujazdowskim, czy œciana kamienicy

przy ulicy Ho¿ej w Warszawie, czy Pani projekty, jak chocia¿by Ratusz w Oslo? Z jednej zatem strony w tamtych

realizacjach zjawiska kapilarne w organizmach roœlinnych, zwierzêcych, ludzkich to jest coœ organicznego, ale co odnosi³a

Pani do budynku, do jego wnêtrza, zewnêtrza, do œcian z jednej czy drugiej strony, do wnêtrza tego pojemnika podziemnej

cysterny i nagle przesz³a Pani do dos³ownego odniesienia tego zjawiska do sfery najbli¿szego styku z naszym cia³em –

koszuli – ale, co wci¹¿ pozostaje przedstawicielem œwiata nieorganicznego. Czegoœ, co jest blisko nas, znacznie bli¿ej ni¿

te budynki, te¿ stanowi¹ce dla nas os³onê. Czy to w Pani intencji jest ta sama sprawa, zainteresowanie tym samym?

Izabela ¯ó³ciñska: Zdecydowanie tak. Ale tu nastêpuje niejako odwrócona kolejnoœæ, poniewa¿ te koszule powsta³y

pierwsze. One by³y przed realizacjami architektonicznymi. Natomiast skupienie nad projektami w przestrzeni publicznej,

czy realizacjami w architekturze w jakiœ sposób odsunê³o tê w³aœnie realizacjê na plan dalszy. Ale pochodzi ona z bardzo

wczesnego okresu, kiedy ja ten rysunek kapilarny wprowadza³am w najbli¿sze nam przedmioty. Wprowadza³am go

na przyk³ad w kontakt elektryczny. Potwierdza³o to moj¹ intuicjê powi¹zania tego rysunku fraktalnie rozrastaj¹cego siê

w kolorze czerwonym z informacj¹ o naszym cieple, jego wymianie i wzajemnym kontakcie. Natrafi³am na wyjaœnienie,

¿e w naszym ciele receptory ciep³a – cia³ka Ruffiniego, maj¹ w³aœnie formê takich fraktalnie rozrastaj¹cych siê sieci. I to

mnie utwierdza³o w wybranym kierunku, trafnoœci tych decyzji. Wprowadza³am te¿ ten rysunek w lampy, w oœwietlenie,

bo kojarzy³am go tak¿e z procesem patrzenia, te¿ z budow¹ naszego oka. W pewnym momencie pojawi³o siê okreœlenie,

11 Jedliñski – ¯ó³ciñska. Rozmowa



¿e pierwszym dotkniêciem przestrzeni jest w³aœnie wzrok, ¿e dotykaj¹c w³aœnie przy pomocy wzroku, ogrzewamy

tê przestrzeñ. By³y to kolejne etapy zastosowania, czy te¿ dr¹¿enia Ÿróde³, z których wywodziæ mo¿emy, z którymi mo¿emy

kojarzyæ zjawiska kapilarne.

Jaromir Jedliñski: Pani mówi o rysunku fraktalnym, jego formie, jego postrzeganiu. Rozumiem, ¿e to co Pani¹

najg³êbiej interesuje w ca³ym ci¹gu rozwojowym tego zagadnienia, które – jak Pani mi teraz uœwiadomi³a – rozwija³o siê

tak, ¿e rysunek ów nak³adany by³ najpierw na bliskie nam przedmioty, a póŸniej dopiero wszed³ niejako w skalê

architektoniczn¹, tyle, ¿e publicznie to zaistnia³o w odwrotnej kolejnoœci, prawda? Rozumia³em dot¹d, i o to chcê

pytaæ teraz, ¿e interesuj¹ Pani¹ zjawiska ¿yciodajnoœci. Bo co to s¹ te naczynia kapilarne? Nios¹ one ³adunek czegoœ

¿yciodajnego – wodê, krew, ciep³o, wszelkie substancje od¿ywcze, czy to w roœlinach, czy to w organizmach

zwierzêcych … .

Izabela ¯ó³ciñska: W ska³ach …

Jaromir Jedliñski: W ska³ach te¿, czyli wszelkie przemieszczanie siê wody i innych p³ynów, ¿yciodajnych, powtórzê. Mówi

te¿ Pani o cieple, odnios³a siê Pani do oka i ju¿ pojawia siê zmys³. Pani mówi³a o oku tak¿e w tym innym swoim projekcie

– Atlas oka z tym aspektem identyfikacyjnym poprzez odrêbnoœæ ka¿dej têczówki, ka¿dej Ÿrenicy oka – o który osobno chcê

Pani¹ spytaæ, ale pamiêtaæ te¿ trzeba o Pani realizacji w Rotundzie w Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu, kiedy Pani

odwo³ywa³a siê do ka¿dego ze zmys³ów z osobna i zrobi³a z tego zestawienia jedn¹ realizacjê przestrzenn¹. I teraz skupia

siê Pani na oku, jako na tym – powiadano niegdyœ – zwierciadle duszy, które znowu¿, ale inaczej ³¹czy wnêtrze

i zewnêtrze, lecz teraz w sferze œwiadomoœci, postrzegania, pojmowania, porozumienia, widzieæ-wiedzieæ, te wszystkie

styki znaczeñ, które mo¿na by wydobywaæ ju¿ w interpretacji tego, co Pani robi. Sk¹d to siê wziê³o, ¿e te sfery, z jednej
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strony owa ¿yciodajnoœæ, organicznoœæ, ¿e wszystkie bodaj rzeczy, jakie Pani robi siê w tym obszarze mieszcz¹, przebywaj¹,

objawiaj¹?

Izabela ¯ó³ciñska: To jest tajemnica dla mnie samej. To zabrzmi bardzo prosto. Wszystkie te poszukiwania wzmacnia³y

we mnie w³aœnie chêæ ¿ycia. Zastanawia³am siê sama, kiedy ten rysunek pojawi³ siê. Pierwsze tego rodzaju prace zrobi³am

po przyjeŸdzie do Warszawy, kiedy zupe³nie zmieni³am œrodowisko po ukoñczeniu studiów w Poznaniu i myœlê, ¿e nast¹pi³a

wówczas bardzo intensywna identyfikacja z procesem, jaki dokonywa³ siê w czasie wykonywania tych rysunków. To znaczy

z rozrostem, z tworzeniem, z chêci¹ ¿ycia. By³o to dla mnie ciekawe, ¿e wykonywanie tego rysunku mia³o charakter

medytacyjny i zaw³aszczaj¹cy, poniewa¿ tworzenie rysunku, gdy z linii tworz¹ siê dwie, z dwóch cztery i jakby namna¿anie

go ma w sobie jak¹œ potencjalnoœæ i rodzaj ogromnej, niepohamowanej si³y. Myœlê, ¿e tu nast¹pi³a determinacja

ujawniania tego mechanizmu na zewn¹trz, ale równie¿ we mnie samej.

Jaromir Jedliñski: To by³ rysunek na papierze, wykonywany czerwonym tuszem?

Izabela ¯ó³ciñska: Tak.

Jaromir Jedliñski: Notatnik Pani ma czerwony, czerwonym kolorem wykonuje Pani notatki.

Izabela ¯ó³ciñska: Wi¹¿e siê to z kolejnym zjawiskiem, takim, ¿e ten rysunek dla mnie do zaakceptowania by³ tylko

w kolorze czerwonym, poniewa¿ zastanawia³am siê nad tym, jakie nios³oby zmiany znaczeniowe gdyby to by³ inny kolor.

Nigdy nie znalaz³am w sobie akceptacji dla zmiany tego koloru. Zauwa¿y³am te¿, ¿e nastêpuj¹ u mnie okresy priorytetu

danego koloru. W ostatnich latach to jest czerwieñ. Z jej ³adunkiem witalnoœci i energii, która rozgrzewa …

Jaromir Jedliñski: Czyli temperatura. Inny jeszcze z Pani zamys³ów odnosi³ siê do tego odzienia muzu³mañskiej kobiety,

do czerwonej burki, która wnosi ciep³o, jak Pani mówi³a.
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Izabela ¯ó³ciñska: Tak, w tamtym projekcie chcia³am w³aœnie skonfrontowaæ ciep³o muzu³mañskiego stroju, jakim jest

burka z krajobrazem – bo chcia³am to pokazaæ w krajobrazie jak najbardziej zimnym, o przeciwnym ³adunku wizualnym

i emocjonalnym, ¿eby zrównowa¿yæ ogromny potencja³, jaki ma wtedy ta czerwona szata. Tu ta szata dlatego równie¿

mia³a byæ czerwona, gdy¿ zakrywa³a, tworzy³a rodzaj zas³ony ochraniaj¹cej przed œwiatem. W tym projekcie nie myœla³am

o burce jako o stroju zniewolenia, ale o stroju wyzwolenia, kiedy œwiadomie, aby chroniæ swoje wnêtrze, odgradzamy siê

od œwiata, ale robimy to w sposób witalny dla nas. I dla mnie symbolem witalnoœci jest w³aœnie taka forma i kolor stroju.

Postaæ tak ubran¹ nazwa³am Erytrocyt¹.

Jaromir Jedliñski: Ale ten kolor nada³a mu Pani?

Izabela ¯ó³ciñska: Tak, ale bywaj¹ czerwone burki, chocia¿ nie jest to ich najczêstsza barwa. Jest to wiêc dosyæ

zaskakuj¹ce wobec naszych wyobra¿eñ.

Jaromir Jedliñski: Czyli Pani¹ interesuje, równie¿ w tych innych rysunkach kapilarnych oraz w innych realizacjach, ciep³o.

Jako ¿yciodajny element.

Izabela ¯ó³ciñska: Tak, zdecydowanie. Ten rysunek bardzo czêsto te¿ odkrywa³, czy te¿ demaskowa³ te rejony, które jakoœ

maj¹ kontakt z ciep³em. W czêœci z koszul rysunek bêdzie pojawia³ siê w tych fragmentach tkaniny, która ma œcis³y kontakt

z naszym cia³em, w tych fragmentach, które bardziej powiedzmy przylegaj¹ do naszego cia³a.

Jaromir Jedliñski: Mówi Pani o rysunku, ale w przypadku tych koszul to jest szyte, prawda, tak, jak w przypadku wczeœniej

omawianych realizacji „architektonicznych”, naczynia kapilarne to by³y neony z czerwonym œwiat³em.

Izabela ¯ó³ciñska: Tak i medium jest zawsze bardzo istotne!

Jaromir Jedliñski: Ale najpierw powstaje rysunek na papierze?
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Izabela ¯ó³ciñska: Bardzo czêsto, bardzo czêsto i w odniesieniu do koszul i do zrealizowanych interwencji na œcianach.

W obu przypadkach to by³a najpierw gra na papierze. Dwie rzeczy chcê tu mocno podkreœliæ. Po pierwsze, w przypadku

Œciany ciep³a dla mnie by³o istotne, ¿e wybra³am jako medium kabel elektroluminescencyjny, który jest – mówi¹c krótko –

plastikiem w kolorze bardzo intensywnej czerwieni, poniewa¿ materia³ ten mia³ dla mnie œcis³e powi¹zanie z wenflonem,

czy aparatur¹ zwi¹zan¹ z transfuzj¹. Rozwa¿aliœmy ró¿ne mo¿liwoœci tego typu realizacji, rysunek, czy malarstwo

na œcianie, ale przez ca³y czas pozostawa³am zdeterminowana, aby to jednak mia³o formê zewnêtrznego organizmu,

który jakby wpija siê wrêcz w tê œcianê. ¯e nie jest to markowane, ¿e nie jest to iluzja tylko rzeczywiœcie taka struktura

tam istnieje.

Jaromir Jedliñski: Ta struktura uwidacznia³a siê, czy o¿ywa³a gdy zapada³ zmrok, a sama zaczyna³a emanowaæ w³asne

œwiat³o, tak?

Izabela ¯ó³ciñska: Tak, chocia¿ by³a dwuznaczna gdy¿ w ci¹gu dnia równie¿ mia³a kolor czerwony, równie¿ wydobywany

przez œwiat³o s³oneczne. Gdy¿ ten materia³ jest przezroczysty, tote¿ w momencie przejœcia œwiat³a s³onecznego przezeñ

on te¿ stawa³ siê widoczny. Natomiast to prawda, ¿e moim celem nie by³o stworzenie permanentnej instalacji, która

widoczna by³aby o ka¿dej porze dnia, i która by³aby te¿ konkurencyjna, czy jakoœ zagarnia³a tê przestrzeñ. Ona mia³a

oczywiœcie swoje rozmiary, chcia³am ¿eby by³a monumentalna, mia³a swoj¹ wagê, ¿eby mo¿na by³o poczuæ, ¿e to jest

potê¿ny mechanizm, ¿e to jest prawie niewidoczne, gdzieœ pod progiem naszych odczuwalnych bodŸców, natomiast

ma w sobie niesamowit¹ sprawczoœæ.

Jaromir Jedliñski: Proszê o opisanie tego, co Pani chcia³a osi¹gn¹æ, i co Pani osi¹gnê³a, kiedy to ju¿ zosta³o

zrealizowane, w Pani interwencji, czy instalacji zatytu³owanej Zjawiska kapilarne w Cysternie przy Zamku Ujazdowskim.
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Izabela ¯ó³ciñska: Zjawiska kapilarne odnoszê do wszystkich interwencji w architekturze z racji ich czasowoœci i jakiejœ

efemerycznoœci. Podobnie by³o w przypadku cysterny poniewa¿ g³ówny element zasilaj¹cy cysternê umieœci³am na jej

zewnêtrznej œcianie. Natomiast myœl¹c o tej instalacji analizowa³am budowê takiego organizmu, jakim jest cysterna.

Trochê myœla³am te¿ o jej funkcji. By³a ona okreœlana jako jelita Zamku. W pewien sposób stymuluj¹co dzia³a³ na mnie

równie¿ fakt, ¿e ona nigdy nie by³a nape³niona wod¹. Czyli nigdy ta forma nie zrealizowa³a siê w swojej funkcji, w swym

przeznaczeniu. I to by³y impulsy wyzwalaj¹ce, czyli g³ównie forma, budowa tego organizmu i wprowadzenie elementów,

które by te wszystkie impulsy bra³y pod uwagê, respektowa³y, jakby je wzajemnie ³¹czy³y. St¹d pomys³ linii wewn¹trz

cysterny przebiegaj¹cej gdzieœ powy¿ej naszego wzroku, odwo³uj¹cej siê w³aœnie do przebywania p o d, czy to jest poziom

wody, czy to jest poziom gruntu, w ka¿dym razie obcowania z wewnêtrznoœci¹.

Jaromir Jedliñski: Czy Pani wybra³a to miejsce? Bo wydaje mnie siê, ¿e to co Pani robi – a szczególnie w tej grupie Pani

realizacji, o której teraz mówimy – jest bardzo adekwatne wobec tego wnêtrza i jego konstrukcji, czêœciowo podziemnej.

A zarazem to wnêtrze, ta sytuacja przestrzenna wydaje siê byæ niesamowicie adekwatne wobec tego, co Pani¹ interesuje. Tu

nast¹pi³o jakieœ niezwykle fortunne spotkanie, pomijaj¹c teraz nawet to, ¿e to jest znacz¹ca instytucja ¿ycia sztuki (Centrum

Sztuki Wspó³czesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie), ale mam na myœli charakter tego miejsca i jego zgodnoœæ z Pani

prac¹, z towarzysz¹cymi jej d¹¿eniami, na ile je rozumiem. Zastanawiam siê, jak dosz³o do tego spotkania. Czy Pani szuka³a

czegoœ takiego i to znalaz³a, czy to miejsce, ¿e tak powiem, Pani¹ odnalaz³o, a instytucja poprosi³a o dope³nienie Pani prac¹?

Izabela ¯ó³ciñska: W przypadku Cysterny to miejsce znalaz³o mnie. Natomiast zwykle bardzo d³ugo skradam siê

do jakiejœ przestrzeni. Jeszcze w czasie studiów widzia³am realizacje w przestrzeniach Zamku Ujazdowskiego,

pamiêtam, ¿e bardzo mocno na mnie ta przestrzeñ oddzia³ywa³a i jakoœ pozosta³a w mojej pamiêci jako potencja³ …
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Jaromir Jedliñski: Ale mówi Pani o przestrzeniach Zamku, nie Cysterny, która stosunkowo niedawno zosta³a odzyskana

i oddana na cele wystaw, pamiêtam pierwsz¹ tam prezentacjê Koji Kamoji, mocno zapamiêta³em realizacje Miko³aja

Smoczyñskiego, czy Krzysztofa M. Bednarskiego …

Izabela ¯ó³ciñska: Tak, mówi³am o samym Zamku, ale zna³am wczeœniej równie¿ przestrzeñ Cysterny. Zrobi³am szereg

rysunków, gdzie wprowadza³am system kapilarny w architekturê Zamku. Natomiast potem Cysterna okaza³a siê przestrzeni¹,

w której mog³am finalnie zrealizowaæ wystawê.

Jaromir Jedliñski: W komentarzu do tej realizacji (Zjawiska kapilarne), i to s¹ chyba Pani s³owa, napotka³em okreœlenie

„chromoterapia”, czyli terapia z zastosowaniem koloru, barwy. To Pani ma na myœli? Na czym to polega?

Izabela ¯ó³ciñska: Wymiennie te¿ stosowa³am pojêcie „redterapia”.

Jaromir Jedliñski: Czyli terapia z zastosowaniem tej konkretnie, czerwonej barwy?

Izabela ¯ó³ciñska: Tak, chromoterapia odnosi siê do ca³oœci widma, a u mnie jest wyraŸne ci¹¿enie do barwy czerwonej

wiêc nazwa³am to „redterapi¹” i wyp³ywa to z bardzo prostego impulsu, z mojego cieszenia siê od dawna t¹ barw¹.

W jakiœ sposób to ona mnie stymulowa³a do ¿ycia. Wyp³ywa³o to z chêci podzielenia siê ni¹ z innymi. Oczywiœcie zdawa³am

sobie sprawê, ¿e ta „redterapia” w przypadku Œciany ciep³a jest zjawiskiem, które mo¿e mieæ ró¿n¹ intensywnoœæ, ludzie

mog¹ odpowiedzieæ na tê barwê z mniejszym, b¹dŸ wiêkszym entuzjazmem. Natomiast dla mnie ten rodzaj dualizmu,

ekspresji, nawet jakiegoœ fizjologicznego dzia³ania barwy czerwonej, jakim jest podnoszenie ciœnienia naszej krwi

wyda³ mi siê warty oddania go do publicznego w nim partycypowania. Zawsze zwraca³am uwagê na to, jak¹ czerwone

elementy w naszym otoczeniu maj¹ funkcjê. Zwykle jest to rola ostrzegawcza. Ma³o jest takiej, powiedzia³abym, przyjaznej

czerwieni w miastach. Ona jest z regu³y bardzo agresywna, atakuj¹ca i ostrzega przed zagro¿eniem, stanowi rodzaj alertu.
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Dlatego chcia³am przypomnieæ, ¿e ta witalnoœæ czerwieni istnieje tak¿e w ³agodniejszej formie. W niczym nie jest gorsza

od tej drapie¿nej czerwieni, od drapie¿nego zakresu tej barwy.

Jaromir Jedliñski: Widzia³em w dokumentacji Pani pracy zarysy realizacji idei zjawisk kapilarnych w Centrum Botanicznym

Spo³ecznoœci Francuskiej w Brukseli, czy te Eyelids – „Powieki” na otwartych okiennicach tego piêknego pa³acu, Chateau

Malou w Brukseli …, a jeszcze te¿ zainteresowa³ mnie projekt, niezrealizowany chyba, miêdzy dwiema wie¿ami Ratusza

w Oslo, gdzie to zjawisko kapilarne odbywa siê w przestrzeni, w atmosferze pomiêdzy – nie na jakiejœ elewacji, wnêtrza

czy zewnêtrza jakiejœ budowli – w³aœnie pomiêdzy elementami budowlanymi, jak b³yskawica, tak to wygl¹da na projektach.

Czy któreœ z tych rzeczy by³y zrealizowane, czy s¹ to na razie tylko projekty?

Izabela ¯ó³ciñska: To s¹ projekty zg³aszane, one – poza propozycj¹ dla ratusza w Oslo – gdzieœ utknê³y w machinie

instytucjonalnej, tego rodzaju projekty wymagaj¹ równie¿ ogromnego zaanga¿owania finansowego. Sprawa propozycji

dla Oslo jest dopiero przede mn¹. Jeszcze organizacyjnie nie pracowa³am nad tym. Ten system kapilarny, ogólnie mówi¹c,

jest dla mnie otwieraj¹cy. Nie odczuwam ¿adnej koniecznoœci prezentowania go czy to w formie przestrzennej, czy p³askiej,

czy jest on czêœci¹ architektury, czy wrêcz tworzy j¹, bêd¹c niejako osobn¹ architektur¹. Myœlê, ¿e ten projekt dla Ratusza

w Oslo powsta³ w nastêpstwie takiego impulsu, gdy¿ jego architektura jest niezwykle solidna i ma ona w³aœciwoœci

odgradzania siê od surowych warunków atmosferycznych. Jest to oczywiœcie te¿ instytucja. Pomyœla³am o jakimœ wzajemnym

po³¹czeniu, czy wspó³dzia³aniu w spo³eczeñstwie, czy w³aœnie we wzajemnym oddzia³ywaniu wizualnej bry³y architektonicznej

z moimi kapilarami. Szczególnie prowokuj¹ce by³y dwie osobne wie¿e ratusza. Wyzwoli³o to we mnie chêæ komunikacji.

Jaromir Jedliñski: Ratusz w Oslo sprawia wra¿enie ni to przemys³owej, ni to militarnej architektury, a na symulacji w Pani

projekcie owa ingerencja proponowana przez Pani¹ zmienia charakter tego budynku; obna¿a w pewnym sensie, a zarazem
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³¹czy te wnêtrza, odgrodzone przez tê mocarn¹ architekturê, z trudnym – ze wzglêdu na klimat – zewnêtrzem tej,

o szczególnym charakterze, budowli. Ten projekt jest piêkny i wyj¹tkowo mocny. Oby mog³a go Pani zrealizowaæ! Przy

okazji powiedzmy, ¿e spêdza Pani du¿o czasu w Norwegii, prawda, st¹d te¿ pewnie odbiera Pani tê architekturê, ten

klimat, no, to miejsce w szczególnie bliski sobie sposób.

Izabela ¯ó³ciñska: Moje ¿ycie prywatne zwi¹zane jest z Norwegi¹ i w tej chwili dzielê swój czas pomiêdzy Warszawê i Oslo.

Oslo jest dla mnie azylem i paradoksalnie, gdy¿ mamy stereotypy wyobra¿eñ o pó³nocnym regionie, dla mnie jest ostoj¹

ciep³a i swoistych stosunków spo³ecznych, otwartoœci. Tam te¿ podpatrujê, gdzie tamto spo³eczeñstwo znajduje miejsce

dla czerwieni i oczywiœcie w pejza¿u jest tej czerwieni ma³o, praktycznie nie wystêpuje w naturalnych formach, poza

œwiat³em, gdy¿ intensywne czerwone, czy ró¿owe œwiat³o w kontraœcie z biel¹ jest tam jakoœ uwypuklone. To jest dla mnie

miasto, które – myœlê – bêdê poznawaæ jeszcze g³êbiej, gdzieœ jeszcze g³êbiej bêdê je przenikaæ. W tej chwili opieram siê

na pierwszych obserwacjach, które s¹ niezwykle pozytywne, natomiast te¿ jestem gotowa na spotkanie z drug¹ stron¹ tego

miasta, czy kraju. Równie¿ chcia³abym poznaæ ciemne strony tego miasta, czy tego kraju.

Jaromir Jedliñski: Chcê Pani¹ jeszcze poprosiæ o powiedzenie nieco na temat przedsiêwziêcia, które te¿ rozwa¿a³a Pani

do pokazania w wystawie poznañskiej, mianowicie projektu, który opisywa³a Pani przed rokiem dosyæ ju¿ szczegó³owo –

Atlas oka. W jakiej fazie jest ten projekt?

Izabela ¯ó³ciñska: Mam wra¿enie, ¿e ten projekt jest bardzo wymagaj¹cy technicznie i skupi³am siê na razie na

przygotowaniu sprzêtu i opracowaniu metod, jak powinnam te obrazy oczu do mego zaplanowanego atlasu pozyskiwaæ.

Muszê tu wykreœliæ granice, w których chcê siê poruszaæ w ramach tego zamierzenia i zestaw form, w jakiej owo oko

powinno byæ widziane, czy widzialne.
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Jaromir Jedliñski: Zamierza³a Pani zrobiæ zdjêcia w makrofotografii, oko³o stu przypadków, fotografie oka stu osób.

W Polsce, w Europie i w œwiecie, tak?

Izabela ¯ó³ciñska: Taki by³ mój zamys³ i podtrzymujê go, natomiast technicznie ci¹gle nie jestem zadowolona z efektu,

jaki uzyskujê. Poniewa¿ w wyobraŸni chcia³am, ¿eby nasza têczówka by³a w obrazie na tej fotografii maksymalnie ostra

i dostêpna dla widza. Niestety, w tej chwili nie jestem w stanie wykonaæ tego typu zdjêæ metodycznie.

Jaromir Jedliñski: To mia³y byæ znaczne powiêkszenia obrazu têczówki i rodzaj katalogu, jakiego rodzaju osoby jest

to oko. A tak¿e jakaœ myœl, zdanie, refleksja tej osoby na temat tego, czym jest oko, czy wzrok, czy widzenie, prawda?

Izabela ¯ó³ciñska: Tak, naprzeciw tego opisu musi byæ bardzo dobrze technicznie wykonane makro-zdjêcie ludzkiego oka.

W czasie moich prób uzyskujê niezadowalaj¹ce efekty. Raz obraz jest zbyt kontrastowy, innym razem nieostry. Zastanawia

mnie te¿ praca z modelem, poniewa¿ je¿eli fotografujê blisk¹ mi osobê wykonanie zadowalaj¹cego zdjêcia jest

prawdopodobne, bo przy powtarzanych próbach osoba zaprzyjaŸniona ze mn¹ jest w stanie poœwieciæ swój czas, siebie.

Natomiast ja zak³ada³am w tym projekcie fotografowanie zupe³nie obcych osób, wiêc ta metoda musi byæ na tyle szybka

i precyzyjna, ¿ebym nie musia³a ludzi-obiektów nadmiernie nadwerê¿aæ. To jest delikatna bardzo sprawa. Czêsto czujê,

¿e nie mogê zrobiæ zdjêcia bo wystêpuj¹ u niektórych osób biologiczne reakcje, ³zawienie, mru¿enie oka, wiele osób

nie jest w stanie wytrzymaæ nieruchomo w czasie, jaki jest potrzebny do wykonania fotografii. Nie czujê siê pewnie

na tym gruncie, krótko mówi¹c. Chyba to nawet s³ychaæ teraz w moim g³osie, te wahania. Ja z tego projektu nie

rezygnujê, poniewa¿ myœlê, ¿e idea i zg³êbianie tego fenomenu, jakim jest ludzkie oko jest kluczowe. Ale ci¹gle

nie mam tutaj skutecznej formu³y, któr¹ mog³abym wprowadziæ by zrealizowaæ tê rzecz w takim zakresie, jaki sobie

zaplanowa³am.

20 Jedliñski – ¯ó³ciñska. Rozmowa



Jaromir Jedliñski: Pytam o te zamys³y bo chcia³em poznaæ sam¹ ideê, a wczeœniej te¿ rozmawialiœmy o tym zamierzeniu.

Wiem, ¿e istniej¹ ju¿ szkice i wizualizacje tych projektów. Chcia³em te¿, niejako okrê¿n¹ drog¹, pokazuj¹c zakres Pani

zainteresowañ, Pani konkretnych ju¿ zajêæ, przynamniej – w niektórych przypadkach – prac przygotowawczych, wróciæ

do Pani wystawy Biofilia w Poznaniu wiosn¹ 2012 roku. Chcia³bym dopytaæ wiêc jeszcze, czy ta wystawa to w ca³oœci s¹

te koszule z rysunkiem naczyñ kapilarnych, w³aœciwie „preparaty” jakby z koszul? Czy zamierza Pani przy tym pokazaæ inne

rzeczy, albo projekty innych zamierzeñ artystycznych?

Izabela ¯ó³ciñska: Nie, nie chcia³abym tego ³¹czyæ. Myœlê, ¿e projekt Atlas oka jest na tyle odrêbnym zagadnieniem,

¿e nie chcia³abym, aby te obszary na siebie jakoœ nachodzi³y. I myœlê te¿, ¿e koszule wymagaj¹ pewnej jednoznacznoœci.

St¹d raczej nie chcia³abym ³¹czyæ z tym malarstwa, czy rysunku.

Jaromir Jedliñski: Interesuje mnie jeszcze Pani stosunek do dokumentacji. Bowiem szczególnie te interwencje œwietlne

w przestrzeni miejskiej maj¹ oczywiœcie swój czas trwania, prawda, maj¹ swój ¿ywot. Czym innym by³a Œciana ciep³a,

a czym innym wystawa w Cysternie, w miejscu szczególnym, ale w miejscu przynale¿nym instytucji sztuki, gdzie odbywaj¹

siê zmienne wystawy, maj¹cym swój kalendarz wydarzeñ artystycznych, gdzie jedno nastêpuje po innym, dalsze po

kolejnym itd. Natomiast taka realizacja jak Œciana ciep³a przy ulicy Ho¿ej w Warszawie trwa³a tam dosyæ d³ugo, ale te¿ siê

jej istnienie skoñczy³o i w jaki sposób ona, i podobne jej realizacje, mog¹ byæ przekazywane dalej? S¹ zdjêcia, a co

jeszcze? Medium filmowe?

Izabela ¯ó³ciñska: Nie, do tej pory nie robi³am tego. Natomiast, w³aœnie ta instalacja przy ulicy Ho¿ej uœwiadomi³a mi,

¿e jest to konieczne. W przypadku kolejnej tego typu realizacji równorzêdna dokumentacja filmowa bêdzie niezbêdna.
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Tu mo¿e powodem, dla którego nie udokumentowa³am tej pracy filmowo by³o to, ¿e wykonywaliœmy zdjêcia w pewnych

odstêpach czasu …

Jaromir Jedliñski: W ró¿nym oœwietleniu?

Izabela ¯ó³ciñska: W ró¿nych oœwietleniach, oczywiœcie, ale równie¿ w ró¿nej kondycji tego neonu w miarê trwania tej

realizacji. Ja przy tej pracy uczy³am siê stosunku do procesu twórczego. Byæ mo¿e z braku doœwiadczenia, albo mo¿e

ze zbytniego perfekcjonizmu uznawa³am, ¿e efektem w³aœciwym by³a ta pocz¹tkowa forma neonu. To znaczy, kiedy on

œwieci³ ca³¹ swoj¹ powierzchni¹ i materia³, który zastosowa³am by³ to materia³ czasowy. Wiêc ja od pocz¹tku wiedzia³am,

¿e te elementy bêd¹ po prostu gas³y …

Jaromir Jedliñski: Zamiera³y, niejako.

Izabela ¯ó³ciñska: Tak, zamiera³y. Natomiast dla mnie samej ten proces w rzeczywistoœci by³ trudny do zaakceptowania.

Dopiero w³aœnie po jakimœ czasie uzyska³am wewnêtrzn¹ akceptacjê tego, ¿e to jest bardzo prawdziwe …

Jaromir Jedliñski: Organiczne, jak starzenie siê organizmu, prawda?

Izabela ¯ó³ciñska: Tak, tylko ¿e dla mnie by³ to rodzaj jakiegoœ wyzwolenia siê od tej instalacji, od mojej kontroli.

Poniewa¿, ¿eby unikn¹æ takiej sytuacji budowaliœmy neon dziel¹c go na sektory, przemyœliwuj¹c rodzaj zasilania i rodzaj

serwisu tego neonu. Ale nie by³o poprzedników tej realizacji, nie by³o precedensów. By³a wiêc szczególnie trudna

do koordynacji, czy do zapanowania nad ni¹. Moje skupienie nie by³o tu po stronie dokumentacji, czy zatrzymania tej

realizacji w obrazie filmowym, ale w³aœnie po stronie jakiegoœ wysi³ku stworzenia tego „organizmu” oraz godzenia siê

na sam ten proces. To jest bardzo ciekawe pytanie i w zasadzie obszar, który Pan wskaza³ zmusza mnie do powiedzenia,

¿e ¿a³ujê, i¿ taka dokumentacja nie powsta³a.
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Jaromir Jedliñski: Która pokazywa³aby proces, nawet tego zamierania neonu?

Izabela ¯ó³ciñska: Tak. Dlatego, ¿e w pewnym momencie ta instalacja zaczê³a ¿yæ w³asnym ¿yciem, co dla mnie na

pocz¹tku – jak mówi³am – by³o trudne do przyjêcia, ale po czasie mia³am refleksjê, ¿e w³aœnie taki jest sens wprowadzania

instalacji do przestrzeni publicznej. Dlatego, ¿e moment, kiedy my j¹ instalujemy tak naprawdê jest dopiero pocz¹tkiem

zdarzeñ.

Jaromir Jedliñski: To s¹ te¿ pytania z zakresu konserwacji dzie³ sztuki aktualnej. Neony te¿ s¹ konserwowane, odnawiane,

czy nawet w tej chwili gromadzone, kolekcjonowane i to zarówno artystyczne, jak i te o funkcjach niegdyœ komercyjnych,

czy dekoracyjnych, gdy s¹ ciekawe graficznie, czy plastycznie. Tu mo¿na by sobie wyobraziæ nawet, nie wiem, czy to

interesuje Pani¹, rekonstrukcjê, czy w ka¿dym razie przechowanie tego neonu, przed³u¿enie jego ¿ycia.

Izabela ¯ó³ciñska: Nie. Technicznie to jest mo¿liwe tylko do pewnego stopnia, poniewa¿ substancja, która jest wewn¹trz

tego neonu – neon to jest tu pojêcie umowne, zwyczajowe, bo kabel elektroluminescencyjny neonem nie jest – w œrodku

ma luminofor, który ze swojej zasady wyczerpie siê. Tak wiêc, od pocz¹tku wiedzia³am, ¿e jest to twór, który nie bêdzie

obiektem po zakoñczeniu swojego dzia³ania.

Jaromir Jedliñski: Zatem realizacje takie pojawiaj¹ siê jak, powiedzmy, bluszcz?

Izabela ¯ó³ciñska: Tak, to jest te¿ sprawa technologii i w³aœciwoœci materia³u, poniewa¿ przy pe³nej ekspozycji ta

instalacja trwa³a niemal¿e rok. Ona rzeczywiœcie pracowa³a we wszystkich mo¿liwych zakresach temperatur. Jest to na tyle

eksploatuj¹ce dla tego materia³u, ¿e w tej chwili, gdybyœmy chcieli na przyk³ad go przepi¹æ, czy zainstalowaæ w innej

lokalizacji moglibyœmy odzyskaæ po³owê. Czyli jest to materia³, który w samej swojej naturze zak³ada tymczasowoœæ

i w³aœnie przemijanie.
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Jaromir Jedliñski: Przypuœæmy, ¿e wydawana jest ksi¹¿ka, która pokazuje dotychczasowe Pani realizacje, to jest jedna

z nich, ale ju¿ faktycznie jej nie ma w przestrzeni miasta. Chcemy j¹ pokazaæ, je¿eli Pani siê na to zgadza. Co wtedy

robimy? Pokazujemy zdjêcie z której fazy jej funkcjonowania? Zdjêcie z wczesnej fazy, kilka zdjêæ z ró¿nych faz trwania tej

œciany?

Izabela ¯ó³ciñska: Pokazujemy zdjêcia z kilku ró¿nych faz.

Jaromir Jedliñski: Czyli dokumentacja filmowa mog³aby zbli¿yæ siê bardziej jeszcze do ukazania up³ywu czasu

i zachowania siê tej realizacji, w ka¿dym razie jakichœ stopni w tym up³ywie, jakichœ epizodów tego zachowania.

Izabela ¯ó³ciñska: Tak, zdecydowanie interesowa³oby mnie to teraz. Myœl¹c w tej chwili o dokumentacji to oprócz samego

procesu pokazuj¹cego, jak zachowywa³ siê ten neon pomyœla³abym równie¿ o pewnym socjologicznym aspekcie poniewa¿

w momencie, kiedy siêgamy po przestrzeñ, szczególnie publiczn¹, i wprowadzamy w ni¹ w³asny element, natychmiast

rodz¹ siê reakcje i pojawiaj¹ inni w³aœciciele tej samej przestrzeni. Tu mówiê – myœl¹c o Œcianie ciep³a – o spo³ecznoœci,

która ten zau³ek miasta u¿ytkuje. Mia³am ciekawe obserwacje po zainstalowaniu neonu. Po pierwsze, odnaleŸli siê

w³aœciciele kamienicy, którzy zdecydowali siê przej¹æ kontrolê nad tym budynkiem i inicjatywê. Ja oczywiœcie musia³am

z nimi poprzez prawników konsultowaæ zamys³ umieszczenia tam neonu, zauwa¿y³am przy tym, ¿e po tej instalacji

zainteresowanie tym budynkiem jako potencja³em, z którym mo¿na coœ zrobiæ, wzros³o. Tak¿e interesuj¹ce by³y reakcje

ludzi, którzy tam mieszkaj¹, czy u¿ytkuj¹ tê przestrzeñ. Dla mnie bardzo ciekawe by³o obserwowanie, jakie warstwy

spo³eczne siê tam gromadz¹, i jak ci ludzie odnosz¹ siê do tego neonu, poniewa¿ wielu z nich mia³o bardzo okreœlony

do niego stosunek. Czyli reakcje by³y intensywne, albo odnosili siê doñ z nadziej¹, to znaczy by³ to bardzo pozytywny

odbiór, ale by³y te¿ wrogie, ¿e ktoœ organizuje przestrzeñ w taki, a nie inny sposób, dlaczego w taki sposób itd. W zwi¹zku
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z dokumentacj¹, tylko dokumentacj¹ fotograficzn¹, spêdzi³am w tym miejscu dwadzieœcia cztery godziny i mog³am

obserwowaæ, jakie grupy spo³eczne kolejno pojawia³y siê w tej przestrzeni. To jest przestrzeñ ogromnych kontrastów.

Tu mo¿na zobaczyæ gwiazdy telewizji, fotoreporterów, którzy biegn¹ za tymi gwiazdami, aby wykonaæ ich zdjêcie

do kolorowego magazynu, a chwilê póŸniej to jest punkt spotkañ bezdomnych, by³ych wiêŸniów. Rozmaite rodzaje rozmów.

By³o dla mnie zaskoczeniem, kiedy jeden z bezdomnych podszed³ do mnie i powiedzia³, ¿e on chcia³by mi wyjaœniæ, co to

jest za instalacja. I ten pan zacytowa³ fragment informacji o mojej instalacji, któr¹ zostawialiœmy w tym miejscu w formie

papierowych folderów. Do niego musia³ trafiæ ten folder poniewa¿ ten pan wyjaœni³ mi, ¿e to jest jedna czwarta siatkówki

ludzkiego oka.

Jaromir Jedliñski: Czyli ci ludzie uto¿samili siê jakoœ z tym neonem; nie wiedz¹c, ¿e Pani jest autork¹ tej realizacji ów

cz³owiek informowa³ Pani¹ o tym, co tu zosta³o zrobione …

Izabela ¯ó³ciñska: Tak.

Jaromir Jedliñski: A Pani fotografowa³a to, on zobaczy³ Pani zainteresowanie, ciekawe.

Izabela ¯ó³ciñska: I by³ szereg tego typu dyskusji, dla mieszkañców to by³o bardzo podniecaj¹ce, bo ta œciana widoczna

jest dla mieszkañców kamienicy. Musia³am uzyskaæ od nich pozwolenia, si³¹ rzeczy wnika³am te¿ trochê w ich ¿ycie

prywatne, z jakimi problemami oni siê w tym domu borykaj¹. To jest dom znajduj¹cy siê w gestii konserwatora, wiêc jest

on interesuj¹cy z punktu widzenia starej architektury Warszawy, przepiêkny ale kompletnie zaniedbany i nawet sytuacja

jest tu dramatyczna, bo myœlê, ¿e ludzie mieszkaj¹cy w nim nie czuj¹ siê szczêœliwi, gdy¿ maj¹ takie a nie inne warunki,

a ludzie odbieraj¹cy go jako formê architektoniczn¹ s¹ zdegustowani z powodu zaniedbania. W tym projekcie proces

wizualny rozla³ siê niejako na jakiœ proces deweloperski, a trochê wywiad spo³eczny.
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Jaromir Jedliñski: I to wszystko ma siê znaleŸæ w dokumentacji tego, co tam siê sta³o, co wywo³ane zosta³o Pani

realizacj¹, co wykracza³o poza Pani intencje, tak?

Izabela ¯ó³ciñska: Tego, co – myœlê – by³o nieuœwiadomione. Natomiast ja wychodz¹c od impulsu o¿ywienia tej

przestrzeni sama musia³am j¹ odbieraæ mocno negatywnie. Dopiero potem do³¹czy³y siê do tego g³osy

wspó³-zamieszkuj¹cych, poniewa¿ ja, nawi¹¿ê do Pana pytania na temat miejsca, ja w tym miejscu Warszawy

przepracowa³am wiele lat i obserwowa³am to miejsce z mieszcz¹cej siê tam galerii (Galeria Grafiki i Plakatu przy ulicy

Ho¿ej). St¹d te¿ moje skradanie siê do tej przestrzeni by³o roz³o¿one w czasie, nie by³a to decyzja szybka.

Jaromir Jedliñski: Wracaj¹c jeszcze do wystawy koszul. Powiedzia³a Pani teraz, ¿e tu (w przypadku neonu) by³y pewne

nieuœwiadomione oczekiwania, ale ¿e bardzo one Pani¹ zainteresowa³y i sta³y siê w tej chwili ostatnim elementem tego,

co Pani realizacja znaczy. A czy ma Pani teraz, w odniesieniu do obecnego przedsiêwziêcia, wystawy w galerii, w prywatnej

galerii w Poznaniu, jakieœ okreœlone oczekiwania, jakieœ zamierzenia, czy to jest sprawa zupe³nie otwarta, czy w ogóle

mo¿na na ten temat coœ powiedzieæ. Pamiêtaj¹c, ¿e tu oczywiœcie kontekst jest zupe³nie inny. Tam by³a otwarta przestrzeñ

publiczna, tu mamy do czynienia z miejscem, gdzie wystawiane s¹ dzie³a sztuki. Ale, jak na pocz¹tku mówiliœmy, ta rzecz,

któr¹ Pani pokazuje, te „zjawiska kapilarne”, czy „naczynia kapilarne” s¹ podobne, tylko maj¹ zupe³nie inne, ¿e tak

powiem, ucieleœnienie w przypadku koszul, a innym ich ucieleœnieniem by³y takie realizacje, jak na przyk³ad Œciana ciep³a.

Jak w takim razie odnios³aby siê Pani do tych dwóch ró¿nych kontekstów – publicznego i prywatnego – stanowi¹cych

warunki, w jakich zaistniej¹ te dwie odmienne, ale przywo³uj¹ce zjawiska kapilarne, Pani realizacje.

Izabela ¯ó³ciñska: Te dwa zamierzenia, czy te dwa projekty, które Pan teraz przywo³uje maj¹ dla mnie zupe³nie inn¹

koncentracjê, to jest dla mnie jasne. Trochê, na mojej skali, odczuwam to jako ingerencjê makro i mikro. One maj¹ te¿
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przeciwne kierunki, dlatego ¿e ingerencja w przestrzeñ miejsk¹ mia³a taki charakter ekstrawertyczny i mo¿e na tamten czas

by³ to w³aœnie jêzyk, po który chcia³am siêgn¹æ. Prezentacja w Galerii Muzalewska ma byæ dla mnie zupe³nie innym

rodzajem ekspresji, powiedzia³abym, introwertycznej, gdzie praktycznie te preparaty koszul bêd¹ dzia³a³y tak¹ bardziej

doœrodkow¹ energi¹. Zwykle bardzo mocno ³¹czê obiekt z przestrzeni¹. W tej realizacji nie chcia³abym wpisywaæ jej

w zewnêtrznoœæ. Trudno mi jest to w tej chwili zdefiniowaæ, poniewa¿ to siê te¿ tworzy w momencie pracy z przestrzeni¹,

ale ju¿ w pierwszym zamyœle wiem, ¿e te obiekty bêd¹ – niezale¿ne. Czy mo¿e bardziej wyizolowane z przestrzeni

zewnêtrznej ni¿ to by³o w moich poprzednich realizacjach. Tu myœlê zupe³nie inn¹ skal¹. Myœlê, ¿e jest to zwi¹zane

z jakimœ momentem w ¿yciu, z obecnym czasem, ¿e energia we mnie samej ma zupe³nie inny kierunek. Bardziej jestem

skierowana ku sobie. W pras³owiañskim zapisie „koszula”, a w³aœciwie rdzeñ tego s³owa „kosjú” to by³a plecionka

obejmuj¹ca naczynie. Dowiedzia³am siê tego w wyniku poszukiwañ post factum, tak to siê u mnie odbywa.

Jaromir Jedliñski: Potwierdza siê? Niejako retrospektywnie?

Izabela ¯ó³ciñska: Tak, w³aœnie tak!

w Warszawie, 17 lutego 2012 roku

©2012 by Izabela ¯ó³ciñska & Jaromir Jedliñski
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