
Jaromir Jedliñski

NOWE OBRAZY JERZEGO KA£UCKIEGO

Dwadzieœcia lat temu opisywa³em sztukê Jerzego Ka³uckiego
pos³uguj¹c siê okreœleniem „dyskretna równowaga”. Przed sied-
mioma laty przeprowadzi³em z artyst¹ rozmowê przy okazji wy-
stawy Korytarze w Galerii Muzalewska w 2004 roku; wtedy do-
cieka³em sta³oœci w pracy Ka³uckiego. A teraz, w 2011 roku, kie-
dy zbli¿a siê pokaz najnowszych obrazów malarza z serii zaty-
tu³owanej Przebiegi, myœlê o harmonii, o barwie, o têsknocie do
piêkna i o powrocie piêkna. O pogodzie, jasnoœci – o unaocznia-
nej przez obrazy Ka³uckiego i o przez nie sprowadzanej sereni-

tas albo sérénité. Malowid³a Przebiegi, przep³ywaj¹c przez nasz
wzrok, docieraj¹ do obszarów naszej duszy, w których ich forma
przepostaciowuje siê w coœ, co wytwarza czyste zadowolenie
estetyczne i duchowe – pogodê ducha. We mnie tak siê dzieje.
Co niesie ukojenie zmys³ów i umys³u. A co jest przy tym wielk¹
sztuk¹. I co stanowi wielce odwa¿ne zamierzenie artystyczne.
Charakterystyczne, ¿e Jerzy Ka³ucki, który programowo wypo-
wiada siê przeciw wszelakiemu sentymentalizmowi, „sentymen-
talnemu emocjonalizmowi” – jak powiada³, deklaruje wszak tak-
¿e, i¿ geometria jego malarstwa (malowane „przestrzenie geo-
metrii”, jak mawia) „nie wyklucza emocji czystej w takim sen-
sie, w jakim Witkiewicz mówi³ o sztuce czystej” (przywo³ujê tu
fragment mojej konwersacji z Ka³uckim opublikowanej w kata-
logu poprzedniej wystawy artysty w Galerii Muzalewska, Poznañ
2004, s. 19). Widzê te¿ obecnie w tych obrazach przestrzennoœæ
muzyczn¹. Przebiegi to, mówi¹c przenoœnie, zbiór preludiów
i fug malarskich, w które wpatruj¹c siê, wnikaj¹c w nie, us³y-
szeæ mo¿emy brzmienie przestrzeni oraz barwy.
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JERZY KA£UCKI urodzi³ siê 9 lipca 1931 roku we Lwowie. Studiowa³

w Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie w latach 1951-1957. Uzyska³

dyplom w pracowni Andrzeja Stopki na Wydziale Scenografii ASP.

Do 1980 roku pracowa³ jako scenograf w teatrze i w telewizji,

równoczeœnie uprawiaj¹c malarstwo. W 1976 roku przyst¹pi³

do Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. W 1970 roku

zapocz¹tkowa³ cykl realizacji wi¹¿¹cych siê z trójwymiarowoœci¹.

S¹ to: Wycinek ³uku o promieniu r = 1970 cm, Osieki 1970; Zwiniêty

³uk, Kraków 1974; Piêæ punktów cyklu, Poznañ 1974; £uk zawieszony,

Zielona Góra 1975; Obszar/Obraz, Warszawa 1986; The Mirror,

Edmonton 1990; W pewnym momencie, Warszawa 1993; Poza

pierwszym, Kraków 1996; Fragment, Bia³ystok 1997; 3, Poznañ 2000;

Punkt przeciêcia, Kraków 2001. W latach 1981-2003 prowadzi³

pracowniê malarstwa w ASP w Poznaniu. Mieszka i pracuje

w Krakowie. Zrealizowa³ szereg wystaw indywidualnych malarstwa

i rysunku w Warszawie, Krakowie, Che³mie, Cieszynie, Zielonej Górze,

Poznaniu, Lublinie, a tak¿e uczestniczy³ w wystawach zbiorowych

w Anglii, Niemczech, na Wêgrzech, we W³oszech, Turcji, Grecji,

Szwajcarii i Kanadzie. Szczegó³owe kalendarium twórcze artysty

do roku 2000 w katalogu wystawy Jerzy Ka³ucki, Starmach Gallery,

Kraków 2001. W 2004 roku mia³a miejsce wystawa artysty Korytarze

w Galerii Muzalewska w Poznaniu. W roku 2010 jego dzie³a pokazane

zosta³y w wystawie Berdyszak, Gierowski, Ka³ucki, Kamoji w Andzelm

Gallery w Lublinie.
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