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Katalog prac

1. Czaszka koñska (odwrocie p³ótna Mê¿czyzna), 1962

olej, p³ótno, 54 × 76 cm (g³êbokoœæ: 5 cm)

2. Abstrakcja, 1962-1963

olej, p³ótno, 100 × 81 cm (g³êbokoœæ: 2 cm)

3. Akt, 1963

olej, p³ótno, 65,5 x 89 cm (g³êbokoœæ: 3,3 cm)

4. Czaszka koñska, 1963

olej, p³ótno, 103 × 66 cm (g³êbokoœæ: 2,2 cm)

5. Mandala, 1963

olej, p³ótno, 90 × 71 cm (g³êbokoœæ: 3 cm)

6. Martwa natura, 1964

olej, p³ótno, 63 × 56,7 cm (g³êbokoœæ: 2,8 cm)

7. Fale, 1964

olej, p³ótno, 59 × 65,5 cm (g³êbokoœæ: 6,5 cm)

8. Bez tytu³u, 1996

technika mieszana, akryl, o³ówek, sklejka, 103,5 × 73 cm (g³êbokoœæ: 3,5 cm)

9. Fatamorgana / Trzej mnisi, 2004

technika mieszana, akryl, o³ówek, bibu³ka japoñska, tektura, kamyczki, sklejka, 103,8x73,5 cm (g³êbokoœæ: 3,3 cm)

10. Bez tytu³u, 2012

akryl, technika mieszana, metal, o³ówek, kamieñ, sklejka, obraz: 100 × 70 cm, do³¹czony prêt zbrojeniowy: 200 cm

11. Geometria, 2013

technika mieszana, akryl, o³ówek, kamyczki, sklejka, dwie czêœci, 70 × 100 cm (g³êbokoœæ: 4 – 4,5 cm) ka¿da



12. Wewnêtrzny chaos albo wewnêtrzny kosmos, 2015

technika mieszana, akryl, o³ówek, kamyczki, przeœcierad³o, sklejka, 59 × 70 cm (g³êbokoœæ: 3,3 cm)

13. Modlitwa do bytu, 2015

technika mieszana, akryl, o³ówek, kamyczki, sklejka, 100 × 70 cm (g³êbokoœæ: 4 cm)

14. Rysunek nr 11 (z cyklu Modlitwa do bytu), 2012

tusz chiñski, papier, 69,3 × 99,5 cm

15. Rysunek nr 42 (z cyklu Modlitwa do bytu), 2013

tusz chiñski, papier, 62 × 87,5 cm

16. Rysunek nr 46 (z cyklu Modlitwa do bytu), 2014

tusz chiñski, papier, 62 × 87,5 cm

17. Rysunek nr 54 (z cyklu Modlitwa do bytu), 2014

tusz chiñski, papier, 62 × 87,5 cm

18. Rysunek nr 56, (z cyklu Modlitwa do bytu), 2014

tusz chiñski, papier, 62 × 87,5 cm

19. Rysunek nr 59 (z cyklu Modlitwa do bytu), 2014

tusz chiñski, papier, 62 × 87,5 cm

20. Rysunek nr 61 (z cyklu Modlitwa do bytu), 2014

tusz chiñski, papier, 62 × 87,5 cm

21. Ptaki, 1960-1962

litografia, papier, 62 × 50 cm

22. Postaæ, 1961-1962

litografia, papier, 53 × 49,5 cm

23. Postaæ I, 1961-1962

litografia, papier, 72,5 × 56,5 cm



24. Postaæ II, 1962

litografia, papier, 78,5 × 59,5 cm

25. Trzy osoby tañcz¹ce, 1962

litografia, papier, 70 × 50 cm

26. Diabe³ japoñski, 1963

gumolit, papier, 55 × 83 cm



Jaromir Jedliñski: Wiele ju¿ opublikowaliœmy naszych rozmów. Up³ynê³o wiele lat naszej znajomoœci oraz wspó³pracy.

Nigdy jednak nie zapyta³em dot¹d o to, jakie znaczenia dla Pana pracy niesie up³yw czasu. W obecnej wystawie w Poznaniu

prezentujemy Pana wczesne dzie³a (pocz¹wszy od pocz¹tku lat 1960-tych) i prace najnowsze (z lat 2000-nych). Czy samo

Pana podejœcie do pracy (bo ich wygl¹d sam siê uwidacznia) we wczesnym okresie twórczoœci i póŸniej oraz obecnie jest

takie samo, czy te¿ podlega³o (albo na dobre uleg³o) zmianie?

Koji Kamoji: Mnie w zasadzie nie interesuje forma, natomiast interesuje mnie byt, a bardziej dok³adnie – odczucie bytu.

Bowiem uwa¿am, ¿e forma jest wynikiem poszukiwania i wyra¿ania przeze mnie odczucia bytu. W tym sensie mimo zmiany

formy mojej wypowiedzi, rdzeñ mej pracy jest taki sam. Tyczy to tak¿e form mojej pracy, jak malarstwo, instalacje,

czy performance itd. Dla mnie najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest byt, odczucie bytu, powtórzê. W stanie skupienia byt nabiera

wyraŸniejszego kszta³tu i to chcê uchwyciæ. Byt nie ma formy, to my nadajemy bytowi formy i kolor, ¿eby go zobaczyæ,

unaoczniæ. Moje prace maj¹ ró¿ne formy ale te formy wskazuj¹ jak kompas jeden kierunek – kierunek bytu. Myœlê,

¿e to nie zmieni³o siê od samego pocz¹tku do dziœ.

Jaromir Jedliñski: Niektóre Pana obrazy-obiekty (obrazy trójwymiarowe), a tak¿e cykl gêstych rysunków, wykonanych

tuszem na miêsistym czerpanym papierze, nosz¹ tytu³ Modlitwa do bytu. To prace z lat ostatnich i znajd¹ siê one w naszej

nowej poznañskiej wystawie. Mówi Pan jednak, ¿e sprawa odczuwania bytu i wyra¿ania tego odczucia zawsze by³a obecna

w Pañskiej pracy. Dlaczego zatem teraz to znajduje taki dos³owny, wskazywany wprost w tytu³ach prac, bezpoœredni i

mocny wyraz. Czym jest owa „modlitwa do bytu” w Pana ¿yciu i w Pañskiej pracy? Czym w ogóle jest „modlitwa do bytu”?

Koji Kamoji: Prace pod nazw¹ Modlitwa do bytu pokaza³em w Galerii Foksal w styczniu-marcu 2015 roku, ale wczeœniej

tego typu rysunki pokazywa³em w Galerii Otwartej Pracowni w Krakowie pod tytu³em Rysunki w 2012 roku. Te dwie grupy

ró¿ni¹ siê tym, ¿e pierwsza by³a wykonana na europejskim papierze, a druga na czerpanym i nieg³adkim papierze
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indyjskim. W tym wypadku te gatunki papieru w czasie malowania zachowuj¹ siê zupe³nie inaczej. Przypominam tu sobie

to, ¿e w 1960 roku by³em Lascaux i ogl¹da³em malowid³a skalne w jaskiniach, zwierzêta malowane na nierównych

powierzchniach. U¿ywaj¹c ten hinduski papier chcia³em odnosiæ siê do sposobów malowania podobnego do tego, jaki

widzimy w malowid³ach z Lascaux .

Myœlê i¿, moje dawne obrazy Obrazy Pruszkowskie i te ostatnie rysunki maj¹ trochê podobny charakter. S¹ one bardziej

bezpoœrednie ni¿ inne moje prace. Ale jednoczeœnie te¿ pracujê nad bia³ymi obrazami z kamyczkami, które te¿ s¹ na

obecnej wystawie. One s¹ bardziej ciche.

Pan pyta czym jest owa modlitwa do bytu. Poniewa¿ nie potrafiê wskazaæ co to jest byt, uwa¿a³em, ¿e mogê do tego tylko

siê modliæ. W ka¿dym razie byt w tytule Modlitwa do bytu nie oznacza jednostkowego i okreœlonego bytu, ale byt w

ogólnym tego s³owa znaczeniu. Byt mo¿na nazwaæ istnieniem. Modlitwa doñ mo¿e oznaczaæ rozmowê ze sob¹, próbê

dotarcia do siebie. Wysi³ek ku uchwyceniu czegoœ te¿ mo¿e byæ modlitw¹. Chcia³bym, ¿eby próba ta by³a bardziej

ca³oœciowa. Jednoczeœnie chcia³bym dojœæ do spokoju i harmonii. Modlitwa, skupienie daje mi spokój, poczucie

zjednoczenia siê z bytem. To jest dla mnie mo¿e najwa¿niejsze.

Jaromir Jedliñski: W dawnej naszej rozmowie mówi³ Pan, ¿e wyje¿d¿aj¹c z Japonii jako m³ody mê¿czyzna (w po³owie lat

1950-tych) chcia³ Pan bardzo osi¹œæ w Europie. Innym razem mówi³ mi Pan, ¿e pewne elementy (hierarchia na przyk³ad,

powtarzalnoœæ czynnoœci itp.) spowodowa³y, ¿e nie czu³ siê Pan w Japonii dobrze. Prze¿y³ Pan w Polsce ponad 50 lat. Czy

nie jest tak (bo mam takie wra¿enie obserwuj¹c Pañskie nowsze prace i Pana postawê w ¿yciu codziennym), ¿e wraz z

dojrza³ym wiekiem wraca Pan do korzeni, do Wschodu? Czy te¿ podzia³ na Wschód i Zachód nie dotyczy Pana, mo¿e dla

Pana on w ogóle nie istnieje?
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Koji Kamoji: Oczywiœcie czujê sentymenty do Japonii i interesujê siê tym, co siê tam dzieje obecnie, ale têsknota nie jest

tak silna jak dawniej, mo¿e dlatego teraz du¿o ³atwiej mogê podró¿owaæ w jedn¹ i drug¹ stronê. Pierwszy raz wróci³em

do Japonii dopiero po 14 latach po jej opuszczeniu. Ziemia siê zrobi³a ma³a i ró¿nica kulturowa te¿. Ale czym mniejsza siê

robi kula ziemska, tym bardziej ró¿nica kulturowa staje siê czêsto przyczyn¹ groŸnych konfliktów. Ale jeœli chodzi o sztukê,

i to w ujêciu relacji Wschód–Zachód, to cieszê siê, ¿e mogê to odczuwaæ i wykorzystaæ dobre i ciekawe elementy z obu

kultur dla siebie. Teraz wszystko we mnie siê pomiesza³o. Czujê, ¿e jestem silnie zwi¹zany ze sztuk¹ japoñsk¹ i sztuk¹

Wschodu i obserwowa³em, i porównywa³em, i szuka³em czegoœ, co jest wspólne w tradycji wschodniej i zachodniej.

Myœlê i czujê, po ponad 50-ciu latach pobytu w Polsce, ¿e prawie jestem dzieckiem obu kultur i bardzo siê cieszê z tego

powodu.

Jaromir Jedliñski: Jak ta zmiana stosunku do Wschodu i Zachodu, owo pojednanie obu tych tradycji w Pana osobie

przejawia siê w Pañskiej pracy – jak to wygl¹da³o niegdyœ, a jak siê to przejawia w dniu dzisiejszym?

Koji Kamoji: To jest dla mnie najpowa¿niejsze i najciekawsze zagadnienie i jeszcze do koñca nie wiem. B³¹dzê,

ale z przyjemnoœci¹. Ró¿ne myœli mi do g³owy przychodz¹ ale maj¹c nierozwi¹zane problemy do koñca, chcia³bym – i chyba

najlepiej tak by³oby – poddaæ siê jakby „sile grawitacyjnej”, albo jak œlepiec szukam po omacku. Chcia³bym malowaæ tylko

jak mi siê podoba, zbytnio nie teoretyzuj¹c. Chodzi mi o problem „cia³a”. Wydaje mi siê, ¿e inaczej odczuwamy cia³o

w Europie i w Japonii. W Europie bardziej namacalnie, fizycznie, a w Japonii bardziej zmys³owo, ale intuicyjnie, jakby nie

by³o fizycznego cia³a. Jakby Japoñczycy nie widzieli lub nie zauwa¿yli cienia na twarzy maluj¹c portrety (czy cieñ

na twarzy jest rzeczywiœcie wa¿ny ?). „Cia³o” – wydaje mi siê – jest centraln¹ wartoœci¹ w sztuce europejskiej od czasu

staro¿ytnej Grecji do dziœ, z konceptualizmem w³¹cznie. Natomiast japoñscy artyœci, przyjmuj¹c kulturê zachodni¹
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w XIX tym wieku, usi³owali przyswoiæ to „europejskie cia³o”, które europejscy artyœci usi³owali uchwyciæ i demonstrowali,

analizowali i próbowali wyraziæ je poprzez jêzyk, logikê, œwiat³o – cieniem, perspektyw¹, od zewn¹trz i poprzez formê,

fizycznie. Japoñczycy, Chiñczycy i Koreañczycy w swej tradycji wyra¿ali bardziej bezpoœrednio to znaczy intuicyjnie,

p³asko, bez u¿ycia œwiat³ocienia, bez takiej dok³adnej perspektywy. Sztuka europejska jest oparta bardziej na wzroku

i myœli, a sztuka wschodnia jest oparta bardziej na zmys³ach (?). Ale nie chce siê m¹drzyæ i zajmowaæ t¹ spraw¹ tu dalej.

Jednak obserwuj¹c z daleka tendencje w sztuce wspó³czesnej odnoszê wra¿enie, i¿ taki problem sta³ siê ju¿ nieaktualny

i te¿ nie wiem, czy owo pojednanie – jak Pan mówi – u mnie sta³o siê rzeczywiste. Choæ nadal tê ró¿nicê, mo¿e teraz

w mniejszym stopniu – odczuwam.

Warszawa–Poznañ, lato 2016 roku

©2016 by Koji Kamoji & Jaromir Jedliñski
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Nota biograficzna

Koji Kamoji urodzi³ siê w 1935 roku w Tokio. Tam studiowa³ w Akademi Sztuk Piêknych Musashino (dyplom w 1958 roku).

Po przyjeŸdzie do Polski w 1959 podj¹³ studia w Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie (dyplom w 1966 roku) w pracowni

Artura Nachta-Samborskiego.

Wystawy indywidualne

1965 – Galeria Krzysztofory, Kraków (& Leszek Walicki)

1967 – Galeria Foksal, Warszawa

1969 – Reliefy, Galeria Wspó³czesna, Warszawa

1971 – Powietrze – Pomieszczenie – Przestrzeñ, Galeria Foksal, Warszawa

1972 – Dwa bieguny, Galeria Foksal, Warszawa

1973 – P³yta chodnikowa, prêt metalowy i niebo, Galeria Foksal, Warszawa

1974 – Odleg³oœæ od tych linii, Biuro poezji Andrzeja Partuma, Warszawa

1975 – Cykl czterech wystaw: Otwór, Lustro, Linia, Przeci¹g; Galeria Foksal, Warszawa

1978 – Teren, Galeria Sztuki Nowoczesnej Pawilon, Kraków

1980 – Intermedium I, Galeria MDM, Warszawa

Cia³o, Galeria Piwna 20/26, Warszawa

1983 – Zaczynaj¹c zdanie, Galeria RR, Warszawa



1984 – Cz³owiek / Human, Galeria Foksal, Warszawa

1985 – Chwile, Centrum Sztuki Studio,Warszawa

Krzyk / The Scream / Der Schrei, Galeria RR, Warszawa

1986 – Galeria 72, Muzeum Okrêgowe, Che³m

W ciszy, Galeria Dzia³añ, Warszawa

Œredniowiecze, Galeria Foksal, Warszawa

1988 – Basho, Galeria RzeŸby, Warszawa (& W³odzimierz Borowski)

Dziecko w lecie, Okuninka nad Jeziorem Bia³ym

Kamieñ Oœwiêcimski, Galeria RzeŸby, Warszawa

1989 – Obszar zamkniêty, Galeria RzeŸby, Warszawa

1990 – Dziura – Wiatr – Kamienie, Muzeum Sztuki, £ódŸ

1991 – Jezioro w Piramidzie, Galeria Foksal, Warszawa

Letnie popo³udnie, Galeria RzeŸby, Warszawa

1992 – Noc, Galeria Foksal, Warszawa

Pokazywanie owadów, Galeria Biblioteka, Legionowo

1993 – Haiku „Deszcz”, Galeria Biblioteka, Legionowo

1994 – Haiku „Woda”, Galeria Biblioteka, Legionowo

W cieniu, Galeria Foksal, Warszawa

Dno Nieba, taras pracowni Edwarda Krasiñskiego, Warszawa

1995 – Prace z lat 1991-1995, Galeria 72 Muzeum Okrêgowe, Che³m



Zwiastowanie, Galeria Foksal, Warszawa

Henryk Sta¿ewski, Koji Kamoji, Polish Cultural Centre, London

1996 – Ksiê¿yc S. Sasakiego, Galeria Miejsce, Cieszyn

1997 – Wieczór, Galeria Potocka, Kraków

£ódki z trzciny i inne prace 1963-1997, Centrum Sztuki Wspó³czesnej – Zamek Ujazdowski, Warszawa

1998 – Rysunki zimowe, Galeria Stara, Lublin

Prace – w siedmiu pokojach. Koji Kamoji 1998, Muzeum Górnoœl¹skie, Bytom

1999 – Rysunki Taoistyczne, Galeria Stefan Szyd³owski, Warszawa

2001 – Dziura – Ksiê¿yc – Cisza, Galeria 86, £ódŸ

Ma³e bóle, Galeria Stefan Szyd³owski, Warszawa

2002 – Woda, Galeria Stefan Szyd³owski, Warszawa

2003 – Martwa natura, Galeria Foksal, Warszawa

Steinerner Sitz, Georgium Park, Dessau

Wasser, Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen, Magdeburg

Woda – Cysterna, Centrum Sztuki Wspó³czesnej, Zamek Ujazdowski, Warszawa

2004 – Pejza¿ – Deszcz, Galeria Muzalewska, Poznañ

Niebieski pasek i cieñ, Galeria Foksal, Warszawa (& Edward Krasiñski)

Woda 1978-2004, Galeria Stefan Szyd³owski, Warszawa

Ksiê¿yc Sasakiego, Muzeum Sztuki, £ódŸ

Stilleben, Anhaltische Gemaldegalerie, Dessau



Nocleg, Galeria Labirynt 2, Lublin

2005 – Morze i bia³e obrazy, Galeria Foksal, Warszawa

2006 – Wieczór – £ódki z trzciny / Evening – Boats of Reeds, Galeria Starmach, Kraków

2007 – Prace z mojej pracowni 1964–2007, Zamek Centrum Kultury, Wroc³aw

El¿bieta Koœcielak Gallery, Wroc³aw

Ci¹gle ta sama martwa natura i pejza¿, Gallery, Poznañ

Rysunek wewnêtrzny, Andzelm Gallery, Lublin

2008 – Obrazy pruszkowskie / The Pruszków Paintings, Foksal Gallery, Warsaw

2009 – Koji Kamoji i Kajetan Sosnowski, Galeria Muzalewska, Poznañ

2010 – Koji Kamoji, Galeria malarstwa ASP Kraków

2011 – Mnich / Monk, Galeria Appendix 2, Warszawa

Mnich / Monk, Galeria Wspóczesnej Sakralnej, Dom Praczki, Kielce

2012 – Portable Zen Garden, Galeria Art New Media, Warszawa

Rysunki / Drawings, Otwarta Pracownia, Kraków (wystawa towarzysz¹ca Miêdzynarodowemu Kongresowi Matematyki)

Powietrze wystarczy / The Air Will Do, Ogrody Paw³a Polita, Podkowa Leœna

(& Ma³gorzata Sady)

Powietrze i. / The Air and., Galeria Entropia, Wroc³aw (& Ma³gorzata Sady)

Malarstwo / Painting, Galeria SpaSpot, Na³êczów

2013 – Razem z Krystianem Czaplickim, Galeria Entropia, Wroc³aw

BUW, Warszawa (& Ma³gorzata Sady)



Œcie¿k¹ ogrodu (wystawa retrospektywna), Kunstmuseum Kloster Unser LiebenFrauen, Magdeburg

2015 – Koji Kamoji + Krystian Czaplicki, Galeria Entropia, Wroc³aw

Modlitwa do bytu (Rysunki), Galeria Foksal, Warszawa

Moje ró¿ne prace, Otwarta Pracownia, Kraków

2016 – Woda, Galeria MMS 2, Berlin

Modlitwy do bytu, Galeria Muzalewska, Poznañ
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