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Główną ideą, która przyświeca organizacji wystaw z cyklu Sekwencje
jest pokazanie Centrum Giełdowego w Warszawie w nowym, nietuzinkowym kontekście. Dzięki współpracy z przedstawicielami świata
sztuki, miejsce, które zwykle kojarzy się z pieniędzmi i biznesem, może
stać się na jakiś czas galerią sztuki.
Celem wystaw z cyklu Sekwencje jest także przenikanie się środowisk, bo sztuka i potrzeba rozmowy o niej, potrafią doskonale łączyć.
Prezentowane są prace artystów różnych pokoleń, zarówno tych, którzy
są na początku swojej drogi artystycznej, jak i tych, którzy od dawna
cieszą się uznaniem w Polsce i na świecie.
Inauguracja trzeciej z cyklu wystaw Sekwencje odbędzie się 29
czerwca br. w holu głównym Centrum Giełdowego przy ul. Książęcej 4 w
Warszawie. Dwie poprzednie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Tym razem osoby zainteresowane obcowaniem ze sztuką będą
miały okazję poznać prace Malwiny Konopackiej, artystki tworzącej
sztukę użytkową oraz Mariana Czapli, tworzącego ekspresyjne obrazy
w duchu mistycznym.
Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt organizacji tego
typu wystaw. W tak niepewnych pod względem ekonomicznym czasach,
dzieła sztuki mogą być bardzo dobrym pomysłem na lokowanie kapitału. Inwestowanie w sztukę to jeden z najciekawszych kierunków na
obecnym rynku kapitałowym. Mamy nadzieję, że ta wystawa dostarczy
wszystkim oglądającym nie tylko wrażeń artystycznych, ale też będzie
inspiracją inwestycyjną.
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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Szanowni Państwo
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dołączyła do idei zorganizowania cyklu wystaw sztuki współczesnej pod wspólną nazwą
Sekwencje. Każda z prezentowanych wystaw jest wyjątkowa, umiejscowiona w niecodziennej przestrzeni Centrum Giełdowego. Dzięki
współpracy z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej i Biurem Wystaw
w siedzibie GPW zaprezentowaliśmy prace uznanych twórców w połączeniu z reprezentantami młodego pokolenia. Do tej pory mogliśmy
podziwiać prace Józefa Gałązki i Władysława Strzemińskiego, Moniki Drożyńskiej czy Erny Rosenstein.
Tym razem mam przyjemność zaprosić Państwa na trzecią wystawę, która nosi tytuł „Czerwona energia”. Będą Państwo mogli na niej
podziwiać prace Malwiny Konopackiej, projektantki i Ilustratorki, której
rysunki można zobaczyć na różnych przedmiotach użytkowych. , m.in.
bluzach, meblach czy zabawkach. Pokazane zostaną jej ceramiki, które
stały się symbolem współczesnego polskiego designu.

Piotr Borowski

Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
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Szanowni Państwo
Sztuka od zawsze przenikała się ze światem finansów. Przykładem jest
chociażby Centrum Giełdowe i jego budynek. Zaprojektowany w 1994
roku przez Stanisława Fiszera i Andrzeja Chołdyńskiego 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. Najbliższa
wystawa, Sekwencje#3 to sentymentalna podróż w świat prac Mariana
Czapli i Malwiny Konopackiej. Sztuka ta wydaje się spójna z charakterystyką świata finansów, gdzie istotne jest aby stawiać właściwe granice
między tym co poważne 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
Mamy przyjemność współorganizować trzecią wystawę sztuki współczesnej z cyklu Sekwencje. Tym razem zaprezentujemy prace Malwiny Konopackiej i Mariana Czapli. Ufamy, że ponownie przedstawiciele
środowisk związanych z biznesem, otwarci na świat sztuki, zechcą odwiedzić przygotowaną wystawę w gmachu Centrum Giełdowego przy
ul. Książęcej 4 w Warszawie.
Artyści zostali zestawieni przez kuratorów na zasadzie wieloznaczności działań artystycznych, ich odrębności i oryginalności.
Marian Czapla to artysta, którego przez lata cechowała wyraźna
indywidualność. Będą Państwo mogli zobaczyć zobaczyć jego obrazy
o dużym ładunku emocjonalnym.
Malwina Konopacka zaprezentuje autorskie wazony z cyklów OKO,
Teresa, Irena i Nana. Co ciekawe, z form ceramicznych własnego projektu artystka tworzy liczne połączenia, aby osiągać rozmiary przestrzennych rzeźb i budować kolejne znaczenia.
Jako pasjonat sztuki chętnie wspieram takie inicjatywy. Obrazy
Czapli poruszają, a design Konopackiej przypomina o wspaniałej tradycji
polskiej ceramiki użytkowej. Urzekła mnie stosowana przez oboje artystów zabawa formą i odważne podejście do niej. Jestem przekonany, że
wystawa Sekwencje #3 pozwoli Państwu chociaż na chwilę zapomnieć
o trudnej rzeczywistości.

Michał Gęszka
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fot. Przemysław Pokrycki

Prezes Zarządu New Solutions Factor

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.
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Czerwona energia

Sarmen Beglarian, Sylwia Szymaniak

Marian Czapla, Trzy gracje (Dla Piotra na wieczność od Mariana), 1982

Marian Czapla i Malwina Konopacka. Połączenie ich twórczości na
pierwszy rzut oka może wydawać się co najmniej zaskakujące. Tytułowy
kolor czerwony nie oznacza tutaj spektakularnej eksplozji, a odwagę
twórców i wyrazistość prezentowanych dzieł.
Profesor Marian Czapla, oddany pedagog Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie i niezwykle ekspresyjny malarz, operujący nasyconymi kolorami, poszukujący idealnej, ostatecznej formy wyrażającej symboliczną treść, powracał do malowanych przez siebie tematów wielokrotnie.
Intensywne barwy, których używał były dla niego „kwintesencją koloru”.
Opowiadał o nich z pasją: „Czerń to niezwykła tajemnica, biel wyraża żałobę, błękit jest kolorem życia, czerwień – witalności. Ważne
są też ich wzajemne powiązania oraz kontur – żywa, zmienna, grająca
barwą linia.”1
Malwina Konopacka, ilustratorka i projektantka. Twórczyni formy
OKO, uznanej za ikonę współczesnego designu. Od lat udowadnia, że
tworzone przez nią obiekty ceramiczne nie muszą kojarzyć się tylko
z funkcjonalnością. Mogą być rzeźbami lub obiektami malarskimi. Ich
zróżnicowane formy i barwy korzystają ze swoich walorów, uzupełniają
1. M. Małkowska, Marian Czapla o malarstwie, „Integracje”, nr. XXVI, XI 1990
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się, podkreślając zarówno delikatną linię obiektu jak i intensywność
zastosowanego koloru. Dla Malwiny Konopackiej czerwień to jeden
z kolorów wywodzącej się z buddyzmu tybetańskiego teorii pięciu energii mądrości. Każda energia ma swój kolor, który charakteryzuje zbiór
cech. Kolor czerwony oddaje ognisty charakter, potrzebę komunikacji,
otwartość na eksperyment, odpowiada za relacje.
Zarówno prace Mariana Czapli jak i Malwiny Konopackiej wyposażone są w silną ekspresyjność, wchodzą w intensywną relację
z otoczeniem.
Siła ich oddziaływania wskazuje, że napędem ich twórczości była
i jest potrzeba odczuwania, emocjonalna wymiana. Zestawienie ich
twórczości zmusza do zauważenia nieoczywistej relacji i daje odbiorcy
pole do mocnego, wizualnego przeżycia.

Malwina Konopacka, OKO / Red / Rocket, 2022
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Erna Rosenstein, Bez tytułu, 1948
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Energia formy i koloru
Agnieszka Szewczyk

Nieoczywiste zestawienie twórczości nieżyjącego artysty, deklarującego się jako „malarz tajemnicy wcielenia”, nieobecnego w mainstreamowym obiegu i projektantki produkującej formy użytkowe, które zyskały
w ostatnich latach popularność wśród szerokiego grona odbiorców
oraz zainteresowanie specjalistów od dizajnu, stanowi wyzwanie. Nie
jest to wyzwanie dla oka , które szybko odnajdzie powinowactwa czy
pewnego rodzaju przystawalność prac obojga artystów. Jest to raczej
sprawdzian, by nie powiedzieć prowokacja, dla umysłu kogoś spętanego
więzami historycznych zależności i racjonalnych analiz.
Sztuka angażująca duchowo, interpretowana na ogół w kategoriach
chrześcijańskiej metafizyki i twórczość użytkowa o nieodpartym walorze dekoracyjności – niecodzienność tego zestawienia pozwala porzucić
czy raczej pozostawić na boku wszystkie wypracowane tropy interpretacyjne i napisane dotąd teksty. Zdrowy rozsądek nakazuje nie szukać
na siłę podobieństw. Co więc można? Można postawić na zmysł wzroku
i spojrzeć a’rebour na tę stworzoną na potrzeby wystawy artystyczną
parę. Potraktować malarstwo Mariana Czapli przede wszystkim wizualnie – zmysłowo i zastanowić się: czy i jaki pozautylitarny potencjał
tkwi w ceramice Malwiny Konopackiej.
Marian Czapla, Ukrzyżowany (z cyklu Ecce Homo), 1994
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Malwina Konopacka, zanim zaczęła być powszechnie kojarzona
jako projektantka ceramiki, z flagowym wazonem Oko na czele, do którego dołączyła cała, jak sama mówi „rodzina” innych form, znana była
jako ilustratorka. Jej prace często stanowiły komentarz do bieżących
wydarzeń społeczno-politycznych, pełniły rolę rysowanego felietonu,
czy jak to było w przypadku komiksu Złote pszczoły1 wizualizowały
historie zapoznanych, ważnych dla naszej kultury postaci. Jak sama
wspominała: lubiła i miała potrzebę zabierania głosu w istotnych dla niej
sprawach, stąd zapewne jej obecność w grupie rysowników i grafików
„Demokracja ilustrowana”.
Konopacka należy do pokolenia ilustratorów i ilustratorek, które
wskrzesiło tę mającą wielkie tradycje, ale nieco zaniechaną po przełomie 1989 roku dziedzinę. Ilustrację rozumianą, nie tylko jako „rysunki”
w książkach dziecięcych, ale rodzaj wizualnej narracji dzięki której można opowiedzieć o sprawach ważnych i niełatwych. W latach 90. i na
początku lat 2000, kiedy wszędzie królowała fotografia, Konopacka
uparcie ilustrowała. Gdy od kilku lat przeżywamy prawdziwy boom na
pracę rysowników, czego najlepszym dowodem są wielkoformatowe
malowane reklamy wielkich korporacji, ona poszła w inną stronę.
Mogłoby się wydawać, że projektowanie dekoracyjnej ceramiki to
działalność na zupełnie innym polu. Ten nowy obszar pojawił się, bo
w ilustracji zaczęło brakować jej „przestrzenności” i aspektu użytkowego2. Ceramika, tak jak ją sobie wymyśliła Konopacka, w pewnym
stopniu łączy obie dziedziny. W malowanych ręcznie – unikalnych –
wazonach, zwłaszcza w pierwszym, posługiwała się rozpoznawalnymi
1. Złote pszczoły. Żydzi międzywojennej Warszawy. Antologia komiksów, red.
Monika Powalisz, wyd. Gmina Wyznaniowa Żydowska, Warszawa 2011. Sześć historii przypominjących wybitne postaci życia kulturalnego zilustrowało sześć rysowniczek: Anna Czarnota, Zofia Dzierżawska, Joanna Jurczak, Malwina Konopacka, Agata „Endo” Nowicka, Olga Wróbel. Konopacka zilustrowała historię Jakóba
Mortkowicza – jednego z najważniejszych wydawców polskich.
2. Por. wywiad z Malwiną Konopacką: https://www.kobieta.pl/artykul/
malwina-konopacka-polska-ilustratorka-wywiad
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elementami: oko, rzęsy, nos, usta, a nie jedynie
abstrakcyjną kompozycją form. Kilka pociągnięć
pędzla sprawiało, że wazon zaczynał na nas
patrzeć, miał twarz, mrugał do nas okiem.
Niemal stawał się postacią. Sama, co znaczące, mówiła o tworzeniu dekoracji na
wazonach jak o „ilustrowaniu, tworzeniu
ilustracji 360°”, jednoznacznie dając przez
to znać o odmiennym podejściu do tworzenia
ceramiki.
O swoich formach mówi jako o „rodzinie przedmiotów”, co ma głębsze
znaczenie. Nie chodzi bowiem tylko
o „genetyczne” podobieństwo kształtów
i dekoracji – ich stylistyczne powinowactwo. Konopacka tytułuje swoje ceramiki
imionami bliskich kobiet: babci, córek,
w czym jest zapewne obecny gest dedykacji. Dzięki imionom: Teresa, Aniela, Irena,
Nana odczuwalna jest bliskość, intymność,
uważność, dzięki którym wazony i patery
nabierają wyjątkowości. O tym, że formy
Konopackiej są rodziną najlepiej świadczą
tworzone przez nią od pewnego czasu Totemy,
które każdy posiadacz kilku ceramik artystki może sobie sam zestawić, powstają one
bowiem z gotowych wytwarzanych przez
nią wzorów. Dzięki Totemom ceramika
ucieka od dosłowności, utylitarności,
wkracza w sferę sztuki, w jej pierwotnym,
archaiczno-plemiennym wymiarze. Przecież totemy są zwizualizowanymi historiami,
Malwina Konopacka, Totem, 2020
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sagami o rodach, są znakiem opiekuna i mitycznego przodka. Odnoszą
się także do relacji człowieka ze światem przyrody – te zagadnienia jak
wynika z wywiadów z projektantką są dla niej ważne, zarówno w skali
mikro – ograniczonej do jej rodziny, jak i makro – kiedy chodzi o ekologię,
stan naszej planety i związane z tym zagrożenia. Oczywiście Totemy
Konopackiej, skonstruowane z kolorowych, często pastelowych w barwie naczyń mają w sobie więcej radości i humoru niż magicznej mocy
swoich pierwowzorów, nie czyni ich to jednak mniej ważkimi. Obie siły
mają przecież potencjał pozytywnego działania. Formy ceramiczne
przestają wtedy pełnić swoje utylitarne funkcje, stają się rzeźbami.
Prace ceramiczne Konopackiej są przez to jednocześnie efektowne
i efektywne – w szerszym niż tylko odnoszącym się do utylitarności
znaczeniu tego słowa.
Ceramika, która nie jest produkowana masowo – taka jaką zajmuje
się Konopacka tradycyjnie nie należy do sfery dizajnu, bliżej jej do rzeźby właśnie. Górę nad przeznaczeniem i dekoracją bierze kształtowanie
bryły, a co za tym idzie przestrzeni wokół niej. Dla artystki pociągający
jest też archaiczny, pierwotny pierwiastek, który przechowuje w sobie
ceramika – rzemiosło i sztuka odwiecznie towarzysząca ludziom. Tworzenie jej dziś wymaga konfrontacji z rzemieślniczymi umiejętnościami,
pracą manualną, dzięki której tworzony przedmiot wyposażony jest
w niepowtarzalny human touch.
Przygotowując niniejszą wystawę artystka postawiła na kolor,
dominują jednobarwne ceramiki, dzięki czemu ich kształt i bryła są
wyraźnie podkreślone. Widzimy mocne, prymarne formy zestawione
w konstelacje – niczym abstrakcyjne ceramiczne rzeźby. Można oczywiście użyć ich do wstawienia kwiatów, ale same są dla siebie całkowicie
samowystarczalne.
Świadome nawiązania Konopackiej do ceramiki z przełomu lat 50.
i 60., określanej jako new look, która również przenikała ze świata utylitarności do świata sztuki, są raczej odwołaniem do nowoczesnego
sposobu myślenia o ceramice w ogóle, niż „naśladowaniem” stylu retro.

Marian Czapla, Misterium figury czteroramiennej, 1975

Malwina Konopacka, IRENA / Red, 2022, IRENA / Black, 2022
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Marian Czapla, Satyr, 1974
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Malwina Konopacka,
OKO / Plamy / Duży Cyrk, 2022
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W istocie bliżej jej do nieobecnego w polskim dizjanie nurtu postmodernistycznego spod znaku Ettore Sottsassa i Grupy Memphis, którzy
meble, naczynia, sprzęty kuchenne zamieniali w pełne zabawy, dowcipu
i witalności obiekty. Nie funkcja, a zmysłowość i ekscytacja – mówił
Sottsass o tym, co jest dla niego w projektowaniu ważne.
No i jeszcze kolor.
Wspólna wystawa Mariana Czapli i Malwiny Konopackiej zatytułowana jest Czerwona energia. Kuratorzy dokonując tego śmiałego
połączenia artystów zwrócili uwagę właśnie na kolor i wizualną siłę
charakterystyczną dla twórczości obojga.
Obrazy Czapli można opisywać takimi terminami jak abstrakcja,
figuracja, ekspresja, materia i kolor właśnie, który jest chyba najważniejszym elementem kompozycyjnym w jego obrazach. Niewątpliwie
był to malarz świetnie władający barwami, miał ich wyczucie poparte
wiedzą o tym jak działają. Doskonale posługiwał się także farbą – medium malarskim koloru. Sposób jej kładzenia – duże, płaskie, ale bardzo
materialne plamy barwne sprawiają, że wiele z jego prac, nawet tych
figuralnych można odbierać jako studia kolorystyczne.
Nie chodzi o to, by iść pod prąd tego jak jego malarstwo było interpretowane i jak on sam je widział. Raczej o zastanowienie się nad
wypracowaną przez niego malarską formułą i jej źródłami.
Kluczowe znaczenie zdaje się mieć lekcja odebrana u Stefana Gierowskiego, w którego pracowni na warszawskiej ASP Czapla studiował
i gdzie potem przez wiele lat był asystentem. Gierowski wypracował
autorską formułę „abstrakcji autonomicznej” – poszukiwał malarstwa,
które pozbawione będzie wszystkich innych treści, poza tymi jakie
niesie działanie koloru. Pierwiastek intelektualny rządzący klarowną
konstrukcją płótna zdominowany jest u niego przez emocje, obecne
zarówno w wyszukanych kompozycjach kolorystycznych, jak i bogatej
fakturze obrazu. Obie te cechy: kolor i faktura, a także emocje konstytuują malarstwo Mariana Czapli. Sformułowane są oczywiście inaczej

28

Marian Czapla, Narcyz, 1974
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niż u Gierowskiego, na nowo, ale pozostają prymarnymi wartościami
jego sztuki.
Po ukończeniu Akademii zagadnienie koloru wciąż było dla niego
ważne – wraz z przyjaciółmi ze studiów, w końcu 1974 roku, zawiązał
Grupę Sympleks S–4, która poszukiwała możliwości kontynuowania
tradycji koloryzmu kapistów we współczesnej sztuce. To tylko krótka
historyczna rekonstrukcja genealogii artystycznej Czapli, bo to co jest
w jego malarstwie ważne widać przecież gołym okiem.
Punktem startu w latach 70. była dla niego abstrakcja oparta o fakturalny kolor, często metaforycznie tytułowana (Człowiek z pękającego
ziarna, 1975). „Zdaniem Czapli, abstrakcja pojawia się jako bezpośredni
skutek malarskiego widzenia”3 – to zapewne jedna z lekcji wyniesionych od Gierowskiego, którego uczniowie wspominają jako pedagoga
skupionego przede wszystkim na podstawowych zagadnieniach języka
plastycznego. Abstrakcji de facto ten artysta nie porzucił nigdy. Kiedy
w latach 80. jego malarstwo opanuje ekspresyjna figuracja i żywiołowy
kolor, abstrakcyjnie i na wskroś malarsko konstruowana przestrzeń,
będzie pełniła bardzo ważną rolę w jego obrazach (Siewca, 1994).
Malarstwo religijne, któremu artysta poświecił większą część swojej
twórczości, miało w sztuce nowoczesnej swoich wybitnych reformatorów. Szczególne, niekoniecznie wprost wizualne podobieństwo wiedzie
do minimalistycznych, kontemplacyjnych obrazów Ada Reinhardta czy
Barnetta Newmana, którzy w kolorze właśnie widzieli energię zdolną
zbliżyć odbiorcę do przeżycia religijnego. Zwłaszcza Reinhardt, który
niemal całe swoje dojrzałe malarstwo oparł o zasadę kompozycyjną
krzyża greckiego i uparcie wraz z kolejnymi realizacjami ograniczał swoją paletę barwną, mógłby być ciekawym odniesieniem. Krzyż równoramienny stał się tematem i zasadą kompozycyjną wielu obrazów Czapli.
Jego Krzyż grecki (pochodzący z lat 70.), posługuje się tym znakiem,

3. Por.: Z. Taranienko, Człowiek według Czapli, w: Marian Czapla. W 30-lecie pracy
twórczej, Kielce-Warszawa 2002, s. 30.
Marian Czapla, Siewca (z cyklu Ecce Homo), 1994
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o którego wizualnym wyrazie stanowi żółto-czerwono-czarna kompozycja barwna. Motyw krzyża posłuży mu potem jako element kolorystycznego podziału przestrzeni. Spełni rolę rodzaju „stelaża” dla kompozycji
barwnej, którą jest przesłonięty. W pojawiających się w jego twórczości
martwych naturach (Narcyz, 1974, Kaktus w oknie, lata 80.) motyw
kwiatu pełni podobną funkcję dla, z czasem coraz bardziej ekspresyjnej
wspartej fakturalnym spotęgowaniem, materii farby.
Syntetyzowane kształty, mocny kolor stanowią o sile oddziaływania obrazów Czapli. Czasem również format – od pewnego czasu
w jego malarstwie dominują płótna wielkoformatowe, dzięki czemu
postać ludzka przybiera ponadnaturalne rozmiary, co w połączeniu
z mocną, syntetyczną formą daje bardzo silny efekt wizualny. Wielki
format ma też inne działanie, podchodząc blisko i tracąc ogląd całości płótna obcujemy z abstrakcyjnymi nasyconymi mocnym kolorem kompozycjami. „Kolor sam staje się uczuciem, przeżyciem, które
może być dalej intensyfikowane […] przy takim malowaniu pojawia
się szansa wejścia człowieka w wewnętrzne drżenie, w możliwość
głębokiego rozwibrowania. Jeżeli ono nastąpi, mamy świadomość
przeżywania prawdziwej ekstazy.”4 Jest więc szansa na sensualną,
odczutą w ciele przyjemność płynącą z obcowania z kolorem w jego
sztuce. To spojrzenie na malarstwo Czapli, które wydało mi się jedynym dla mnie dostępnym, znalazło potwierdzenie w słowach samego
artysty. Kolory miały dla niego własne znaczenia. Przywołana w tytule
wystawy czerwień, jedna z podstawowych barw jego sztuki znaczyła
dla niego witalność.
Czy potrzeba przeżywania intensywności koloru jest nam jeszcze
dana? Czy poczucie harmonii i ładu zawdzięczone obcowaniu z nieomylnym kształtem jest nam potrzebne? Czy możemy zatrzymać się na
przyjemności kontemplacji form i barw? Czy pomimo bezustannego zanurzenia w kulturze obrazkowej umiemy nadal posługiwać się zmysłem

wzroku? Czerwona energia malarstwa Mariana Czapli i ceramiki Malwiny Konopackiej skłania do tego, akcentując, wciąż na szczęście obecną,
wizualną moc sztuki.
Agnieszka Szewczyk – historyczka sztuki, kuratorka, autorka i edytorka wielu publikacji. Zajmuje się sztuką po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki archiwów sztuki i biografii artystów. Interesuje się także historią
projektowania graficznego. Kuratorka wystaw i autorka katalogów m.in.: Ryszard
Stanisławski. Muzeum Otwarte (CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2006), Włodzimierz Pawlak. Autoportret w Powidokach (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2008), Byłem czego i wam życzę. Henryk Tomaszewski (Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2014), Zaraz po wojnie (Zachęta Narodowa
Galeria Sztuki, Warszawa 2015), Możliwość rzeźby. Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza (Salon Akademii, Warszawa 2017), Przestrzeń niewysłowiona. Jerzy Sołtan,
Lech Tomaszewski, Andrzej J. Wróblewski (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki,
Warszawa 2018).

4. j.w.
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Marian Czapla, Ona (Dla Moniki), 1980

Malwina Konopacka, OKO / Holo / Duży Cyrk, 2022
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Marian Czapla,
Misterium figury
czteroramiennej,
studium rysunkowe,
1977

Marian Czapla, Obraz miedziany. Misterium figury czteroramiennej, 1977
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Marian Czapla,
Człowiek
z pękającego
ziarna (z cyklu
Misterium figury
czteroramiennej),
1975

Malwina Konopacka, TERESA / Red, 2022, TERESA / Plamy, 2022
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Erna Rosenstein, Linie, 1974
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Malwina Konopacka, TERESA / Kolor, 2022
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Malwina Konopacka,
NANA / Ecru, 2022
NANA / Black, 2022
IRENA / Plamy, 2022

Marian Czapla, Kaktus w oknie, lata 80.

Malwina Konopacka, OKO / Yellow, 2022
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Marian Czapla
ur. 1946 w Gackach koło Szydłowa, zm. 2016 w Warszawie
Malarz i rysownik. Absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Kielcach oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom
uzyskał w pracowni prof. Stefana Gierowskiego w 1972. Współzałożyciel
i członek grupy Sympleks S–4 (1974–1979). Prace z cyklów z lat 70. –
Człowiek w przestrzeni, Misterium figury czteroramiennej są niezwykle
ekspresyjne, odwołują się do przeżyć mistycznych. Miał dziesiątki
wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Jego prace
znajdują się w kolekcjach prywatnych i zbiorach muzealnych w Polsce
oraz Włoszech, Francji, Finlandii, Anglii, Szwajcarii i USA. Od 1972 roku
był pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni - prowadził pracownie rysunku i malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
https://marianczapla.pl
Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe
60 lat. Galeria Promocyjna na rynku
Starego Miasta (Galeria Krzywe Koło),
Warszawa 2017

Marian Czapla. Odnowa, Galeria Sztuki
Współczesnej Piotra Nowickiego,
Warszawa 2001

Kapitał Sztuki – twórcy/instytucja/
kolekcja, Biuro Wystaw Artystycznych
w Kielcach, Kielce 2014

Masters of Contemporary Art in Poland,
Herbert F. Johnson Museum of Art,
Ithaca (Nowy Jork, USA) 1986

Piękno w sztuce – malarstwo, Muzeum
Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2008

Marian Czapla. Malarstwo, Prywatna
Galeria Dzieł Sztuki Współczesnej Piotra Nowickiego – Stara Odlewnia, d. Zakłady Norblina w Warszawie, Warszawa
1985

Moskwa–Warszawa / Warszawa–
Moskwa 1900–2000, Państwowa
Galeria Tretiakowska, Moskwa 2005
Marian Czapla. W 30-lecie pracy twórczej, Muzeum Narodowe
w Kielcach, Kielce 2002; Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, oddział Muzeum Narodowego
w Warszawie, Warszawa 2002

Marian Czapla. Misterium figury czteroramiennej, Galeria Sztuki MDM, SBWA,
Warszawa 1978
Marian Czapla, Galeria Krzywe Koło,
Warszawa 1973

Marian Czapla, Siewca (z cyklu Romantyczny), lata 70.
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Malwina Konopacka
ur. 1982 w Warszawie
Ilustratorka i projektantka. Studiowała Wzornictwo Przemysłowe na
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz ilustracje na Universität
der Künste w Berlinie. Jako ilustratorka współpracowała z wieloma
wydawnictwami. W 2014 roku swoje ilustracje przeniosła na obiekty
ceramiczne, tworząc pierwszy projekt Oko. Od tej pory rodzina ceramicznych, ręcznie malowanych przedmiotów takich jak wazony, patery
i talerze stopniowo się powiększa. Oko jest także punktem działań artystycznych i rzeźbiarskich jak Totemy czy instalacja Fontanna (2019).
Ceramiczne przedmioty Malwiny Konopackiej znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych oraz w kolekcji designu Muzeum Narodowego
w Krakowie.
http://malwinakonopacka.com
Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe
Pop In!, Traffic Design, Gdynia 2021
Windows of Design, Adorno x Alhambra,
Berlin 2020
ZEITGEIST. Polish design crafting
a future, Dutch Design Week,
Eindhoven 2020
Virtual Design Destination by Adorno,
London Design Festival, Londyn 2020
Co dwie sztuki to nie jedna, Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
2020
Formy przyszłości, Arena Design,
Poznań 2019
Odyssea, w ramach ArtHouse,
Designblok Festival, Praga 2019
Działania terenowe, Narracje#11
Gdańsk-Siedlce, Gdańsk 2019
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Z drugiej strony rzeczy, Muzeum
Narodowe w Krakowie, Kraków 2018
1000 Vases, Paris Design Week,
Paryż 2018
La Cité, 318 Unite d’Habitation
Le Corbusier, Marsylia 2017
ĄĘ, London Design Days, Londyn 2016
Texture, Tent, The London Design
Festival, Londyn 2016
La Tavola Polacca, Expo Milano,
Italy 2015
What Goes Behind... Contemporary
Polish Ceramic Design, The London
Design Festival, Londyn 2015
+48 Social Club, Tokyo Designers Week,
Vacant Galerie, Tokio 2014

Malwina Konopacka,
OKO / Red, 2022
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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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