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Jednym z założeń realizowania cyklu wystaw Sekwencje w budynku,
gdzie swoją siedzibę ma Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
jest przybliżenie warszawskiego parkietu jako miejsca integrującego ludzi w szerszym kontekście, niż zawieranie tylko transakcji handlowych.
To właśnie idea wystaw Sekwencje jest prezentacją dzieł uznanych
artystów oraz reprezentantów młodego środowiska artystycznego
w Polsce.
Inauguracja drugiej wystawy Sekwencje #2 będzie dostępna od 11
do 22 maja 2022 r. w holu głównym Centrum Giełdowego przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. Pasjonaci sztuki będą mieli okazję zapoznać się
z dziełami Moniki Drożyńskiej, artystki sztuk wizualnych i aktywistki,
która tworzy hafty ręczne na tkaninie oraz Erna Rosenstein – malarki,
rysowniczki, poetki urodzonej w 1913 roku we Lwowie. Za pomocą dzieł
wymienionych artystów będziemy mogli zobaczyć elementy zmieszane
z różnych światów: realnego i nierealnego, zmysłowego i duchowego,
uchwytnego i ulotnego.
Może się wydawać, że połączenie światów finansów i sztuki to nie
lada wyzwanie. My jednak postrzegamy w tym duży potencjał oraz
symboliczny przekaz tych czasów. Obecnie inwestowanie w sztukę
uznawane jest, za jeden z mocniejszych kierunków na rynku kapitałowym. Mamy nadzieję, że obcowanie z nią we wnętrzach, które na co
dzień są tłem dla transakcji giełdowych, będzie dla kolejnych gości
miłym doświadczeniem i przybliży odbiorcom oba te światy.
Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami
skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną
i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID
i WIBOR. W 2018 roku agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski
rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW
rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji
na www.gpw.pl
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Drodzy Państwo!
Sekwencje #2 to kolejna z cyklu wystaw organizowanych przez Fundację Polskiej Sztuki Nowoczesnej, która zagościła w przestrzeni Centrum
Giełdowego przy ul. Książęcej 4.
Giełda jest nie tylko miejscem łączącym ludzi związanych z rynkiem
kapitałowym, lecz także punktem spotkań artystów z miłośnikami sztuki. Od wielu lat jesteśmy otwarci na prezentację różnych form wyrazu
artystycznego. Zapraszamy do Centrum Giełdowego zarówno znanych,
jak i początkujących twórców, zajmujących się malarstwem, rzeźbą,
fotografią, muzyką, tańcem.
Mamy nadzieję, że najnowsza wystawa, na której prezentowane są
prace artystek dwóch pokoleń: Moniki Drożyńskiej i Erny Rosenstein,
dostarczy Państwu niezapomnianych przeżyć artystycznych.
Serdecznie zachęcam do odwiedzenia wystawy!

Piotr Borowski

Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
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Sztuka od zawsze przenikała się ze światem finansów. Przykładem jest
chociażby Centrum Giełdowego i jego budynek. Zaprojektowany w 1994
roku przez Stanisława Fiszera i Andrzeja Chołdzyńskiego zdobył wiele
prestiżowych nagród i wyróżnień. To miejsce jest sercem polskiego
rynku kapitałowego gdzie mieszczą się najważniejsze instytucje finansowe takie jak: Giełda Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. oraz Towarowa Giełda Energii S.A.
Dlatego cykl wystaw Sekwencje nie mógł się odbyć w lepszym
miejscu niż w tej atrakcyjnej architektonicznie przestrzeni. Najnowsza
wystawa Sekwencje #2 to sentymentalna podróż w świat prac nieżyjącej już Erny Rosenstein oraz współczesnej artystki Moniki Drożyńskiej.
Sztuka ta wydaje się spójna z charakterystyką świata finansów, gdzie
istotne jest aby stawiać właściwe granice między tym co poważna i co
niepoważne, co dojrzałe i niedojrzałe, co realne a co ulotne, naiwne.

Piotr Koziarski

Prezes Centrum Giełdowego S.A.

Misją spółki Centrum Giełdowe S.A. jest zapewnienie niezawodnego funkcjonowania Kompleksu „Centrum Giełdowe”. Kompleks, którym zarządza spółka, jest siedzibą najważniejszych podmiotów polskiego rynku finansowego – Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W budynku odbywają się najważniejsze dla polskiej gospodarki wydarzenia i konferencje, z udziałem członków rodzin królewskich, głów państw, przedstawicieli rządów i managerów największych firm.
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Szanowni Państwo,
Już po raz drugi świat sztuki wypełni przestrzeń Centrum Giełdowego
aby następnie przez dwa tygodnie pasjonaci, warszawiacy, biznesmeni,
media mogli odwiedzić Książęcą 4 w Warszawie, aby zobaczyć prace
dwóch artystekMoniki Drożyńskiej, która pracuje z haftem oraz nieżyjącej już Erny Rosenstein, której malarstwo jest wyjątkowo dekoracyjne i
ciepłe. Ciekaw jestem, czy Państwo również podzielicie moje odczucia
co do tej wystawy?
Jako pasjonat sztuki oraz reprezentant biznesu czuję misję, aby
wspierać takie inicjatywy, których celem jest sztuka, edukacja łącząca te dwa fascynujące światy. Jestem przekonany, że wystawa
Sekwencje #2 wzbudzi pozytywne emocje w niepozytywnych czasach.
To też będzie dowód na to, że kiedy dzieją się wokół nas wydarzenia
trudne, sztuka naszych artystek pozwala na liryczny nastrój. Cieszę się,
że biznes jest obecnie częścią tego nastroju.

Michał Gęszka

Prezes Zarządu New Solutions Factor
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fot. Przemysław Pokrycki

New Solutions Factor (NSF) – nowoczesny koncept inwestycyjny działający od
2017 roku. Przez pięć lat działalności wspierał szereg spółek z wielu dziedzin, takich jak IT, smart city, nieruchomości, innowacyjna infrastruktura, kinematografia
czy multimedia. Duży nacisk kładzie na unikalność prowadzonych działań, poszukując inicjatyw w niszowych i perspektywicznych branżach. Niektóre firmy będące
częścią̨ New Solutions Factor osiągnęły swoją niezależność, tworząc spółki, które
z powodzeniem działają̨ w biznesie, często poza granicami Polski. NSF uczestniczy
także w zewnętrznych i unikalnych projektach inwestycyjnych.

11

Wspomnienie
Piotr Nowicki

Erna Rosenstein na wernisażu wystawy Jonasza Sterna,
Galeria PN, Warszawa 1987, fot. Erazm Ciołek,
Archiwum Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej

Lata 70. i 80. XX wieku to w Polsce nie tylko czas zmian społecznych
i systemowych, a co za tym idzie – i ekonomicznych, ale także czas,
w którym moje pokolenie miało zaszczyt i wielką przyjemność spotkać
zarówno twórców urodzonych jeszcze pod koniec XIX stulecia, na przykład Henryka Stażewskiego (1894–1988) i Alfreda Lenicę (1899–1977),
jak i tych urodzonych na początku XX wieku, m.in. Henryka Musiałowicza (1914–2015), Tadeusza Kantora (1915–1990), Stanisława Fijałkowskiego (1922–2020), Teresę Pągowską (1926–2007) czy Tadeusza
Dominika (1928–2014). Szczególne miejsce w moim sercu zawsze zajmowali Erna Rosenstein (1913–2004) oraz Jonasz Stern (1904–1988),
których prace ukazywały wojnę i jej okrucieństwo.
Artystki i artyści, podobnie jak kolekcjonerzy ich sztuki, przyjaciele
oraz publiczność, licznie gromadzili się na wernisażach w założonej przeze
mnie Galerii PN w pawilonie przy ul. Nowy Świat 26, która – jako pierwsza prywatna galeria sztuki współczesnej w Polsce – od 1977 roku była
miejscem à la mode na mapie kulturalnej ówczesnej Warszawy1.
W Galerii PN przez lata wespół z wybitnymi artystkami i artystami, obecnie – klasykami polskiej sztuki, kreowaliśmy nieobarczone
1. Zainteresowanych odsyłam do rozmowy, którą przeprowadził ze mną
Jakub Banasiak – zob. „Szum” 2017, nr 17.
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 enzurą wydarzenia, inne niż te, które można było zobaczyć w reżimoc
wych placówkach i mediach PRL-u. Otwarcia wystaw organizowane
w mojej galerii były okazją do spotkania z intelektualną „warszawką”:
historykami sztuki, muzealnikami, gwiazdami estrady i nade wszystko
– znakomitymi twórcami.
Erna Rosenstein wraz ze swoim mężem, Arturem Sandauerem,
wielokrotnie bywała w Galerii PN. Dwie ich wizyty zostały uwiecznione
przez Erazma Ciołka – ten wybitny fotograf dokumentował ówczesne
wydarzenia polityczne oraz twórczość artystów związanych z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Fotografie, o których mowa, powstały
podczas wernisaży wystaw Anne Rothschild (czerwiec 1985) i Jonasza
Sterna (maj 1987).
Tekst kończę pisać 1 marca 2022 roku, kiedy Rosja od sześciu dni
prowadzi wojnę z mieszkańcami Ukrainy na terenie tego środkowoeuropejskiego państwa. Nasz świat, nasze poczucie bezpieczeństwa i wspólnej odpowiedzialności zmieniają się bezpowrotnie, nie tylko w Ukrainie,
ale także w całej Europie.
Potwór wojny, obecny we wspomnieniach i tekstach kultury – obrazach, literaturze i filmach – był doświadczeniem starszych pokoleń;
teraz to widmo będzie wisieć również nad młodszymi generacjami. Wojna jest złem – tę mantrę powinniśmy powtarzać nieustannie.
Tkaniny Moniki Drożyńskiej – ĄĘŻĆĘŻĄŁ (2021) i Atinon (2022), na
których znaleźć możemy litery w różnych językach – polskim i angielskim, ukraińskim i hebrajskim, na wystawie Sekwencje #2: Spoza granic
mowy spotykają się z surrealistycznymi reminiscencjami Erny Rosenstein. Nowe spotyka się z dawnym, a wspomnienia tworzą kontekst dla
opowieści o tym, jak język wpływa na postrzeganie świata.
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Artur Sandauer i Erna Rosenstein na wernisażu wystawy
Jonasza Sterna, Galeria PN, Warszawa 1987, fot. Erazm Ciołek,
Archiwum Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej
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Wbrew
wszystkiemu
Maria Poprzęcka

Erna Rosenstein, Uderzenie, 1956
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Z pozoru bardzo dziwne spotkanie. Dwie artystki różnych pokoleń: Erna
Rosenstein, urodzona w 1913 i zmarła w 2004 roku, oraz Monika Drożyńska, urodzona w roku 1979. Dzieli je dystans więcej niż dwóch generacji, czas, gdy zaczyna się już rwać pamięć biologiczna. Rosenstein
mogłaby być nie matką, ale babką Drożyńskiej. Chodzi jednak nie tylko
o naturalną, nieuniknioną wymianę pokoleń. W wypadku obu artystek
chronologiczny interwał oznacza przede wszystkim nieporównywalność
życiowych doświadczeń. Długowieczna Erna Rosenstein przeżyła cały
bez mała wiek XX. Stulecie tragiczne, zwłaszcza dla takich jak ona osób
żydowskiego pochodzenia. Gdy kończył się ten straszny wiek, Monika
Drożyńska dopiero wchodziła w dorosłość.
Przypomnijmy – w największym skrócie – te dwa odmienne życiorysy. W 1996 roku Shoah Foundation przy University of Southern
California w ramach tworzenia archiwum relacji ocalałych z Zagłady
przeprowadziło obszerny wywiad z Erną Rosenstein. Osiemdziesięcioletnia wówczas artystka pozostawiła więc autobiografię, pozornie
rzeczową i powściągliwą w ujawnianiu emocji, ale przez to jeszcze bardziej dojmującą.
Erna Rosenstein urodziła się we Lwowie w asymilowanej rodzinie
inteligenckiej, liberalnej, areligijnej, nieprzestrzegającej żydowskich
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t radycji kulturowych. Ojciec był prawnikiem, sędzią, prowadził własną
kancelarię. Erna uczyła się w polskiej szkole. Z dzieciństwa spędzonego
w wielokulturowym mieście szczęśliwie nie zapamiętała żadnych antyżydowskich ekscesów. Bardzo wcześnie włączyła się w działalność tajnych, komunizujących młodzieżowych ugrupowań, co skłoniło zaniepokojoną rodzinę do wysłania córki na studia do Wiednia. Erna podjęła tam
naukę w szkole artystycznej dla kobiet, by po dwóch latach przenieść
się na krakowską Akademię Sztuk Pięknych (wtedy już przyjmującą
kobiety). Tam związała się z grupą lewicowych studentów i nieformalnie
z powstałą wtedy Grupą Krakowską, ugrupowaniem, które – wskrzeszone po wojnie – miało okazać się jednym z najtrwalszych polskich
zrzeszeń artystycznych. Studiom i politycznemu zaangażowaniu położyła kres inwazja wojsk niemieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku.
Odtąd życie Erny Rosenstein i jej rodziny naznaczone będzie stałym
bezpośrednim zagrożeniem życia i koniecznością szukania różnych dróg
ratunku. Erna wróciła do rodzinnego Lwowa. Wkroczenie Armii Czerwonej na wschodnie ziemie Polski i zajęcie Lwowa zatrzymało systemowe
prześladowania Żydów wprowadzane przez niemieckie władze okupacyjne. Zarazem jednak zapoczątkowało akcję masowych deportacji
miejscowej ludności (także żydowskiej) na Syberię i w głąb Związku
Radzieckiego. Po ponownym zajęciu Lwowa przez Niemców w mieście
przystąpiono do tworzenia zamkniętej dzielnicy żydowskiej. Rodzice
Erny, którzy chcieli uniknąć przesiedlenia do getta, w poszukiwaniu
bezpiecznego azylu padli ofiarą oszusta. Nocą, w drodze do rzekomego
wiejskiego schronienia, zostali bestialsko zamordowani. Ernie udało się
uciec. Poraniona, znalazła się w prowincjonalnym szpitalu. Indagowana
przez policję, zdołała dostać się do Warszawy z fałszywymi papierami.
Dokumenty na aryjskie imię i nazwisko nie gwarantowały jednak
bezpieczeństwa. Historia młodej Żydówki ukrywającej się w okupowanej przez Niemców Warszawie to historia strachu przed każdym
podejrzliwym spojrzeniem, nieustannych przenosin z mieszkania do
mieszkania, szantaży szmalcowników, koniecznych zmian nazwisk,
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Erna Rosenstein, Przez szpary, 1974
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dorywczych zajęć, zapomóg, przygodnej pomocy, która czasem okazywała się zbawieniem. Ukrywając się w Warszawie, Erna Rosenstein
przetrwała oba powstania, zarówno to z kwietnia 1943 roku w getcie,
jak i powstanie warszawskie w 1944 roku. Przemilcza, co się z nią wtedy
działo; szczegółowo wraca pamięcią dopiero do wypędzenia ludności
stolicy po kapitulacji powstania, na początku października 1944 roku.
Do końca wojny dotrwała w Częstochowie, ukrywana przez dawną przyjaciółkę z krakowskiej Akademii.
Wiosną 1945 roku, gdy tylko to było możliwe, Erna Rosenstein
powróciła do Krakowa, do przyjaciół i artystów z Grupy Krakowskiej.
Natychmiast włączyła się w życie artystyczne. Wierna komunistycznym przekonaniom zapisała się do Polskiej Partii Robotniczej. Wzięła
udział w najważniejszej powojennej artystycznej manifestacji, jaką była
Wystawa Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948 roku, przerwana
wprowadzeniem przez władze doktryny realizmu socjalistycznego. Erna
Rosenstein, podobnie jak jej towarzysze – przedwojenni komuniści –
pozostała przeciwna socrealizmowi i nazywała go „schematyzmem”.
Do 1955 roku nie brała udziału w oficjalnych wystawach.
Dalsze dekady długiego życia Erny Rosenstein znaczą wydarzenia
rodzinne i działalność twórcza. Czynna w życiu artystycznym, żona wybitnego krytyka literackiego Artura Sandauera, była jednym z członków
założycieli reaktywowanej Grupy Krakowskiej i przez lata pozostawała
z nią w stałym artystycznym oraz przyjacielskim kontakcie. W 1957 roku
miała pierwszą wystawę indywidualną. Wystawiała dużo, brała udział
w typowych dla ówczesnego życia artystycznego plenerach i sympozjach. Autorem niezwykłej instalacji jej wystawy monograficznej w 1967
roku w warszawskiej Zachęcie był jej przyjaciel, Tadeusz Kantor. Była
ważną postacią, o znaczącej pozycji, w powojennej sztuce polskiej.
W 1972 roku opublikowała pierwszy tom poetycki Ślad. Kolejny tom,
Spoza granic mowy (1976)1, przyniósł jej Nagrodę im. Cypriana Kamila
1. Erna Rosenstein, Ślad, Czytelnik, Warszawa 1972; taż, Spoza granic mowy,
Czytelnik, Warszawa 1976.
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Norwida. Poezja stała się odtąd równoległą i równoważną częścią jej
twórczości. Bardzo trudnym doświadczeniem były dla niej antysemickie
wydarzenia 1968 roku i następująca po nich emigracja wielu przyjaciół.
Ona sama zdecydowała się na pozostanie w Polsce, w myśl credo „trzeba tu zostać, wbrew wszystkiemu”.
Wobec takiego życiorysu curricula vitae ludzi – jak Monika Drożyńska – urodzonych w późnych latach PRL wydają się nieciekawe
i „normalne”. Wszystkie polityczne zawirowania i życiowe trudności nie
zakłócają zwykłego porządku życia. Szkoła, studia, studenckie wyjazdy
na saksy, stopniowe zdobywanie artystycznej pozycji… Nawet emigracja rodziców do Wielkiej Brytanii nie da się porównać do „marcowej
emigracji”, będącej wygnaniem bez możliwości powrotu. Drożyńska
stosunkowo szybko weszła do galeryjnego obiegu, sięgającego coraz
częściej poza Polskę. Wykorzystując tradycyjną „kobiecą” technikę
haftu, stworzyła własny, idiomatyczny język artystyczny. Język giętki,
nieoczywisty, zdolny grać dwuznacznościami i dźwignąć ważkie społeczno-polityczne treści. Skala jej prac jest rozpięta między pastiszem
kuchennej makatki a świetlną projekcją w przestrzeni miejskiej. Dziś
jest artystką rozpoznawalną, intrygującą i cenioną.
„Hafciarstwo, sztuka i język przychodzą mi naturalnie” – mówi Drożyńska. Jej prace zbudowane są z haftowanych słów – haseł, manifestów, apeli, przeinaczonych maksym. Jako aktywistka gromadzi wspólnoty haftujące sztandary w różnych językach. Lecz tworzy też języki
abstrakcyjne, asemantyczne, „których nikt nie rozumie”. Nie składa
obrazów ze słów, jak to ma miejsce w poezji wizualnej czy konkretnej.
Nie nagina ani nie stylizuje kształtów liter. Nie dąży do hafciarskiego
kunsztu. Nadaje literom najprostszy, „drukowany” krój, prowokacyjną antytezę kunsztownej kaligrafii. Chodzi o słowo, werbalny przekaz
w elementarnym wizualnym kształcie.
Co pozwala skojarzyć twórczość tych tak różnych życiowo i formacyjnie kobiet, w dodatku tworzących w odmiennych mediach? Zacząć można od anegdoty. Drożyńska studiowała na krakowskiej ASP.
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Dorabiała jako kelnerka w kawiarni Krzysztofory – mateczniku Grupy
Krakowskiej. Do jej obowiązków należała także pomoc schorowanej
malarce Jadwidze Maziarskiej, w tym czytanie listów od blisko zaprzyjaźnionej z artystką Erny Rosenstein. Pośrednio więc Drożyńska mogła poznać Ernę tak prywatną, jak bywa się tylko w listach do starych
przyjaciół.
Anegdota zwykle ożywia opowieść, zbliża dwie bohaterki, lecz nie
chwyta żadnej nici twórczego powinowactwa. Szukać go możemy raczej w roli, jaką w twórczości obu „wizualnych” artystek odgrywa język,
słowo. Słowo rozumiane literalnie. Słowo napisane. Budujące przekaz
słowo, zawarte w poetyckim tomiku czy wyszyte na bawełnianej płachcie. To powinowactwo nie jest wszakże żadnym oczywistym ani zamierzonym dialogiem. Zestawiona ze sobą twórczość obu artystek może
być raczej punktem wyjścia do refleksji nad relacjami obrazu i słowa,
ich wzajemnym przejmowaniem ról, zastępstwami i substytucjami, dotykaniem granic możliwości medium i pragnieniem przełamywania tych
granic. Oscylacją między tym, co „niemożliwe do powiedzenia”, i tym,
co „niemożliwe do pokazania”. Kiedy w poczuciu bezsilności sięga się
po słowo, a kiedy po obraz?
Cechą podwójnego, literackiego i artystycznego dorobku Erny Rosenstein jest nierozdzielność dzieła i biografii. Biografii ekstremalnie
trudnej. Stałym, nawracającym dylematem jej twórczości jest niemożność wyrażenia poprzez obrazy całej grozy traumatycznych przejść.
Dążąc do ich dopełnienia, Rosenstein często nadawała obrazom wieloznaczne tytuły: Co będzie?, Nadlatuje wciąż nowe czy Odlatuje poza
nazwę… Jednakże pomimo to nad całym jej dziełem zdaje się ciążyć
poczucie niewyobrażalności tego, co latami niosła jako bagaż przeżyć.
Niewyrażalności, lecz także niewypowiadalności. Z okupacji – nie do
nazwania zatytułowany był jeden z obrazów, które namalowała tuż po
wojnie. Także potem wiele wyobrażeń, zwłaszcza tych odgrzebanych
z pamięci, pozostawało Bez słów. Czasem obraz zdawał się mieć wystarczającą siłę, czasem potrzebował wsparcia słowa. Ale niekiedy
Monika Drożyńska, Grr z ech, 2017
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i słowo nie wystarczało. Spoza granic mowy – tak przecież Erna Rosenstein zatytułowała swój tom wierszy. Na projektowanej przez autorkę
okładce poetyckiego tomiku unosi się podobny do zmętniałej soczewki
kształt. Przez mgłę przeziera światło. Czy poza granicami mowy jest
widzenie?
Wśród prac artystki są obrazy, z różnych lat i wykonane w różnych
technikach, przedstawiające oczy, a raczej oderwane od ciała gałki
oczne. Patrzy ulatujące w przestrzeń, ogromne, czerwono żyłkowane,
błękitne oko – jak gigantyczny balon tylko wątłą nitką związane z horyzontem (1976). Po latach Wciąż patrzy szklana soczewka oka chroniona
grubo natuszowaną zaporą rzęs (1991). Tęczówkę tworzą koncentryczne kręgi kropli przywodzących na myśl zarysy głów czy twarzy. Czy te
oczy wciąż widzą to, co nie do wyobrażenia i nie do wypowiedzenia?
Wielkie, okolone rzęsami oczy przedstawiają też dwie eksponowane na wystawie haftowane tkaniny Moniki Drożyńskiej. Nie powstały
z myślą o spotkaniu z pracami Erny Rosenstein. W centrum tkaniny
wyhaftowane jest oko z wpisanymi w źrenicę szeroko otwartymi usta
mi. Oko widzi, ale też mówi. Wizualne stapia się z werbalnym. Wokół
tęczówki kłębią się polskie litery ze znakami diakrytycznymi: Ą, Ę, Ż,
Ć, Ę, Ż, Ą, Ł. Górą i dołem tkaninę obrzeżają bordiury ze zbitych, jakby
jednym tchem wyrzucanych słów. Tak gęstych, że mało czytelnych,
a będących ułomnymi zapisami podstaw angielskiego. Na krańcach
biegnie rodzaj ornamentu złożonego z liter ukraińskiego alfabetu. Jest
to nawiązanie do historii języka ukraińskiego, gdy modyfikacje cyrylicy
wynikały z dążenia do podkreślenia odmienności od Rosji. „Wyhaftowane wypowiedzi dotyczą doświadczenia, w którym mówienie w obcym
języku wpływa na bycie postrzeganym przez otoczenie, decyduje o emocjach wywoływanych w innych. Obcy akcent zdradza naszą inność,
a odbierany negatywnie ma moc wykluczającą. Język jest podstawą
nie tylko komunikacji, ale naszej percepcji, jest budowaniem relacji ze
światem. Może nas do niego przybliżać, ale też oddalać. Język asymiluje
i różnicuje” – tłumaczy artystka.
Erna Rosenstein, Patrzy, 1976
dzięki uprzejmości Adama Sandauera oraz Fundacji Galerii Foksal
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Monika Drożyńska, ĄĘŻĆĘŻĄŁ, 2021
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Monika Drożyńska, Atinon, 2022
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Erna Rosenstein i Monika Drożyńska. Inny czas, inne twórcze osobowości, nade wszystko inne zasoby życiowych doświadczeń. Spotkanie
artystek nie rozgrywa się w sferze bezpośrednich odniesień czy inspiracji. Rozgrywa się w wymianie między napisanym słowem a patrzącym
okiem, między mową a widzeniem. Zachodzi na skrzyżowaniu różnych
dróg ludzkiego porozumiewania się. Wspólna obu artystkom pozostaje
przemożna potrzeba wyrażenia i przekazania innemu, a nawet obcemu
światu swego doświadczenia. Poczucia osaczenia i egzystencjalnego
strachu – jak czyni to Rosenstein. Ale także doznania obcości i wykluczenia – co pokazuje Drożyńska. Mamy poczuć lęk śledzonej Żydówki,
kryjącej się pod obcym nazwiskiem. Ale też poczuć niepewność i obawę,
gdy zdradza nas obcy akcent. Potrzeba przekazania takich emocji każe
sięgać „poza granice mowy”. „Tak trudno się przedzieram przez niemówienie…” – pisała w wierszu Umarła Erna Rosenstein2. Tak trudno, że
czasem ta potrzeba wydaje się daremna, skazana na niepowodzenie.
A jednak kolejne pokolenia, sięgając po nowe artystyczne języki, wciąż
na nowo podejmują próbę.
2. Erna Rosenstein, Umarła, (w:) tejże, Spoza granic mowy, s. 60.
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Erna Rosenstein, Wciąż patrzy, 1991
kolekcja Galerii Szydłowski, dzięki uprzejmości Adama Sandauera
oraz Fundacji Galerii Foksal
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Erna Rosenstein, Księga wiecznej pamięci, 1995 (fragment)
dzięki uprzejmości Adama Sandauera oraz Fundacji Galerii Foksal
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Erna Rosenstein, Bez tytułu, 1948
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Erna Rosenstein, Głowy, 1950
Erna Rosenstein, Bez tytułu, 1950
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Erna Rosenstein, Linie, 1974
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Erna Rosenstein, Linia, 1963
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Erna Rosenstein, Arterie, 1961
Erna Rosenstein, Bez tytułu, 1961
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Erna Rosenstein, U wylotu, 1961
Erna Rosenstein, Machina, 1961
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Erna
Rosenstein,
Wojna, 1961
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Erna Rosenstein, Bez tytułu, 1982
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Erna Rosenstein, Bez tytułu, 1982
Erna Rosenstein, Nagle, 1981
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Monika Drożyńska, Wystarczająco dobra, 2020
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Monika Drożyńska, Ość, 2017
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Monika Drożyńska, Nośnikiem mowy jest dzwięk,
nośnikiem jezyka jest długopis, 2020
Monika Drożyńska, Mała pamięć, słaby opór, dobra zabawa, 2018
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Monika Drożyńska, Red ból, ciemny lód, jasna sprawa, 2018
Monika Drożyńska, Zysk nie wyzysk, 2020
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Monika Drożyńska,
Tak musi być, 2017
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Erna Rosenstain
ur. 1913 we Lwowie, zm. 2004 w Warszawie
Malarka, rysowniczka, poetka. W latach 1932–1934 studiowała w Wiener Frauenakademie, a od 1934 do 1936 roku – w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Wojciecha Weissa. Podczas studiów
w Krakowie zbliżyła się do Grupy Krakowskiej; później, w 1957 roku,
brała udział w reaktywacji tego ugrupowania artystycznego. Laureatka Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida w 1977
roku. W 1996 roku otrzymała Nagrodę im. Jana Cybisa za całokształt
twórczości.
Holokaust, utrata bliskich, świat ogarnięty wojną – trudne doświadczenia oraz trauma, którą wywołały, były tematem lub tłem wielu jej
dzieł malarskich i poetyckich.
Wybrane wystawy indywidualne

Wybrane wystawy grupowe

Erna Rosenstein. Poławiacz Cieni,
Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 2022

Surrealism Beyond Borders,
The Metropolitan Museum of Art, Nowy
Jork 2021; Tate Modern, Londyn 2022

Erna Rosenstein. Once Upon a Time,
Hauser & Wirth, Nowy Jork 2021
Erna Rosenstein. Malarstwo,
Centralne Biuro Wystaw
Artystycznych – Zachęta,
Warszawa 1967

Za żelazną kurtyną. Sztuka oficjalna
i niezależna w Związku Radzieckim
i Polsce. 1945–1989, Muzeum Historii
Jugosławii, Belgrad 2010; Muzeum Narodowe, Gdańsk 2012; Wszechrosyjskie
Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Ludowej,
Moskwa 2012
Wystawa darów, Muzeum Sztuki
Współczesnej, Skopje 1966
Wystawa 9 malarzy, Dom Plastyków,
Kraków 1955
I Wystawa Sztuki Nowoczesnej,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych – Pałac Sztuki, Kraków 1948

Erna Rosenstein, fot. Erazm Ciołek
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Monika Drożyńska
ur. 1979 w Nowym Sączu
Artystka sztuk wizualnych i aktywistka. Pracuje z haftem ręcznym i tkaniną. Realizuje projekty zaangażowane społecznie, często odbywające
się w przestrzeni publicznej. Absolwentka, a obecnie doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Założycielka Szkoły Haftu dla Pań
i Panów Złote Rączki; członkini Kolektywu Złote Rączki. Stypendystka
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Visegrad Artist
Residency Program. W 2019 roku otrzymała grand prix Triennale Rysunku we Wrocławiu – została laureatką nagrody prezydenta Wrocławia.
Wybrane wystawy indywidualne

Wybrane wystawy grupowe

Świat został stworzony w Olsztynie,
BWA Galeria Sztuki, Olsztyn 2018

Polska gościnność, Muzeum
Współczesne, Wrocław 2020

Woda i wino, Biuro Wystaw / Fundacja
Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Warszawa
2017

Co dwie sztuki to nie jedna,
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
Warszawa 2019

Monika Drożyńska. Po słowie, Galeria
Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki,
Kraków 2011

Wszystko widzę jako sztukę. Wystawa
dla dzieci, Zachęta – Narodowa Galeria
Sztuki, Warszawa 2018; Galeria Arsenał,
Białystok 2019
What’s the Matter – Works from the
Doron Sebbag Art Collection, ORS Ltd,
Sotheby’s, Tel Awiw 2019
Dreams & Dramas. Law as Literature,
nGbK – neue Gesellschaft für bildende
Kunst, Berlin 2017
Późna polskość. Formy narodowej
tożsamości po 1989 roku, Centrum
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
Warszawa 2017

Monika Drożyńska, fot. Michał Moniuszko
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Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, założona w 1985 roku, jest jedną
z pierwszych niezależnych instytucji typu non profit w Polsce działających na polu kultury. Jej celem jest otaczanie opieką i promowanie
utalentowanych twórców, których działalność artystyczna przyczynia
się do rozwoju sztuki współczesnej, a przede wszystkim polskiej kultury
plastycznej.
Biuro Wystaw to kolektyw kuratorski Sarmena Beglariana i Sylwii Szymaniak, a także galeria działająca w ramach Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej. Od początku istnienia kolektyw realizował wystawy i wydarzenia artystyczne w różnych miejscach: w przestrzeniach publicznych,
w prywatnych mieszkaniach, w przestrzeniach postindustrialnych oraz
w instytucjach publicznych. Ponadto kolektyw pomaga tworzyć kolekcje sztuki współczesnej kolekcjonerom prywatnym i instytucjonalnym.
Wybrane projekty
Zuzanna Ginczanka. Tylko szczęście
jest prawdziwym życiem, Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza,
Warszawa 2015;
Muzeum Historii Fotografii,
Kraków 2016;
Centrum Historii Miejskiej Europy
Środkowo-Wschodniej, Lwów 2018
Młoda Polska. Powidoki historii
i rzeczywistości, Ludwig Múzeum –
Muzeum Sztuki Współczesnej,
Budapeszt 2016;
Muzeum Historii Jugosławii,
Belgrad 2016

Jacek Damięcki. Makroformy,
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
Warszawa 2016
Krystian Burda. Droga do Żelazowej
Woli – studium czasoprzestrzeni,
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina
i Park w Żelazowej Woli, oddział Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym
Instytucie Fryderyka Chopina, 2013
Dom Kereta, Warszawa 2012
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