
„Dzieląc się swoim chłodem
Trwa przy drodze –
Czerwona brama torii.”

TAKEBE SOCHO

„W pośpiechu podążam do domu.
A jednak pierwszy śnieg tej zimy
Dotrze na miejsce przede mną.”



                                                                                                  

wystawa “Tori” odbyła się w Nika Gallery, w Osace, w Japonii, 
w terminie 10 -17 stycznia 2010, 
a następnie wystawa ta została przeniesiona do Poznania,
do “2B Galerii”, 
w terminie od 1maja do 20 maja 2010 roku.

Rozważania wokół pamięci jako impulsu kreującego obraz                                                                                               
oraz wokół przestrzeni jako fragmentów dla jednych dostępnych  do 
obserwacji, a niedostępnych dla innych.
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„TORI” WYSTAWA MALARSTWA I RYSUNKU
ANALIZA PRACY HABILITACYJNEJ

Gdy przedmiot przestaje działać bezpośrednio na zmysły 
pojawia się przypomnienie, pozostałe po tym, co poznaliśmy. 
Nasza wiedza i namiętności są skutkiem przyjemności i 
przykrości towarzyszącym doznaniom zmysłowym. Moje 
działania jak soczewki skupiają jakości, które w świecie realnym 
są rozproszone. Zamykam rozciągłości wrażeń do konkretnych 
miejsc, przekraczając ograniczenia przestrzeni i ograniczenia 
mentalne. Wszystkie moje przestrzenie, to w danym momencie  
moje miejsca idealne.

Wydaje się, że to, co odległe jest ciekawsze i piękniejsze: 
dalekie krainy z cudownymi ogrodami, czarownymi ptakami o 
zachwycającym śpiewie; także potwory tam spotykane są o wiele 
okropniejsze. 
W poszukiwaniu miejsca idealnego wystarczy przyjąć 
teraźniejszość ze spokojem, a wtedy zrozumiemy, że księżyc 
jasny i spokojny, świecący tak wysoko na niebie, a będący tak 
bardzo daleko – może przyjść do ciebie! Tworzenie małych krain, 
przenoszenie ich z miejsca na miejsce – wydaje się najbardziej 
cudowną z możliwości kreacji ludzkich.Każdego dnia, każdy 
człowiek przekracza bramy - magiczne, symboliczne, świątyń, 
ogrodów; obraca kołem przeciwieństw i identyczności. Jest w 

domu, jest w drodze, w zmiennych zdarzeniach losu. 
To, co zaginęło bezpowrotnie, możemy zobaczyć jeszcze 
raz, patrząc z granicy; wyobraźnia podsuwa fotografie, ludzi, 
potencjalne kolory. 

Wystawa „Tori” nawiązuje do podróży, skłania do 
kontemplacji, uspokaja, chce przypomnieć o świętości i magii 
natury. 
Tori, charakterystyczna dla japońskiej architektury brama 
symbolizująca przejście od „świata skończonego” - fizycznego 
świata ziemskiego, do „świata nieskończonego” będącego 
światem bogów. Tori prowadzi do miejsc świętych (shinto).

Wystawa powstała wskutek rozmyślań o przekroczeniu 
świętych bram tori -  jesteśmy w harmonii z przyrodą, w której nie 
człowiek, a ona sama jest miarą wszechświata. 
Celem mojego wędrowania jest zetknięcie się i różnorodne 
odczuwanie przestrzeni i czasu oraz psychologiczne aspekty 
widzenia i dostrzegania.
Tym zagadnieniom podporządkowuję media, którymi się posługuję, 
tj. malarstwo, rysunek, instalację, film.

Wpisana w doświadczanie człowieka jest konieczność 
poznawania i wędrowania. Pomimo, iż oznacza to trudy i niewygody 
- nie zmuszani przez nikogo – idziemy i wychodzimy nieznanemu 
na spotkanie. 

W ostatnich latach przeogromny wpływ na moją 
osobę i kreację wywarły podróże na Daleki Wschód, do Kraju 
Wschodzącego Słońca i Kwitnącej Wiśni. Kraina jakże inna od 
naszej, gdzie pracuje się inaczej, religie są inne, sztuka jest inna, 
a tak łatwo jest się porozumieć, podobna jest wiara w dobro i 
piękno.

Wrażliwi jesteśmy na impulsy natury i piękno zjawisk 
przyrody, mamy konieczność komunikowania i interpretacji 
emocji. Wyobraźnia – to swoiste perpetuum mobile, niematerialne 



bogactwo – przyczyna wszystkich kreacji człowieczych.
Sztuka jest formą komunikacji społecznej, towarzyszy  przemianie 
miejsca w miejsca idealne, do którego przybywamy przestępując 
próg galerii. Fenomenalność aktu kreacji, plastyczność, 
wszechmożliwość, niezwykła zdolność do przemian samych w 
sobie, szczególnie w malarstwie i rysunku, pozwala na poszerzanie 
świadomości, dopełnia instynkt związany z różnymi miejscami, ich 
specyfiką.

Zetknięcie się odmiennych tradycji w kulturze i obyczajach 
owocuje mariażem nowych jakości - ale czy rzeczywiście nowych? 
Właściwie pogłębia się wrażliwość  ujawniająca się wcześniej.  
Natomiast nowością staje się nomenklatura, próby werbalnego  
wyartykułowania i nazwania, wyjaśnienia aktu kreacyjnego, 
działań wizualnych. 

Kiedy czyta się o tym jak mistrz kaligrafii japońskiej 
przystępuje do pisania, stykamy się z wyraźnym zaleceniem 
oczyszczenia umysłu: „Przed przystąpieniem do pisania należy 
przegnać z głowy wszelkie smutne myśli. Trzeba być w dobrym 
nastroju i czuć się swobodnym. Przed zaczęciem pisania należy 
przez pewien czas oddać się rozmyślaniom. Gdy umysł jest czymś 
zajęty, nie można dobrze pisać, nawet posługując się najlepszymi 
pędzelkami. Gdy umysł jest wypoczęty, ruch pędzelka jest 
swobodny i w ten sposób uzyskuje się wspaniałe znaki. Gdy się 
pisze trzeba by każdy znak miał swój odrębny wygląd. Inaczej 
mówiąc, wygląd nakreślonego znaku winien pozwolić na poznanie 
uczuć, jakie on zawiera, myśli radosnych lub smutnych, które 
wzbudza. Czasem znak winien być jak ptak, który odlatuje. Czasem 
jak miecze krzyżujące się jak strzała w locie. Czasem jak burze 
grzmiące, jak groźnie pomrukujące wulkany, innym zaś razem jak 
przepływające chmury lub jak błyszczące gwiazdy. Wreszcie każdy 
ze znaków winien odzwierciedlać właściwą osobowość jakiegoś 
istnienia lub przedmiotu. Oto co można nazwać kaligrafią .1

Taka postawa jest mi bliska, nie jestem zwolennikiem „terapii” przy 
pomocy malarstwa.

Moje malarstwo i rysunek cechuje umiar w barwie, ekspresji, 
formacie, w przedstawionym  „motywie”. Jest to pozorny umiar, 
pozwala on na dystans, na usłyszenie swoich myśli, pobudzenie 
wewnętrznego „artysty”, który mógłby wprowadzić własne 
opowieści w miejsce moich śladów, mojego echa na płótnach. 

Istotą w tych płótnach jest powietrze – lub jego brak 
– jak w  „obrazach czarnych”. Nawiązują one do mojej dawnej 
realizacji w galerii Arsenał  w Poznaniu. Nie oglądało się jej, ona 
otaczała nas. Posiadała klaustrofobiczność, wprowadzając w 
silny stan emocjonalny. W nijakim kwadratowym pomieszczeniu 
ściany wyłożone były  czarną pleksi połączoną aluminiowymi 
listwami. I nic poza tym. Monotonny, trudno rozpoznawalny warkot 
powodował konfuzję. Aby czymś zająć się widzowie przyglądali 
się otoczeniu. 
Ściany odbijały się w sobie, wyobcowywały, izolowały. Na jednej 
z nich zauważyć można było smugi iskier światła. Po długim 
czasie oczekiwania, nagle, niespodziewanie  przejeżdżał w 
wielkim pędzie, przez całą szerokość pomieszczenia, nocny 
pociąg. Uczucie irytacji nakazane czekaniem, bezsilność wobec 
upływającego czasu,  znane jest wszystkim z nocnych podróży, 
poczekalni dworcowych.

Niepokój oczekiwania, klaustrofobiczność czarnego 
pomieszczenia, brak jakiegokolwiek elementu „estetycznego”, 
zmęczenie podróżą przeniosłam na „obrazy czarne”. Z dystansu 
czasu, dzisiejsze malowidła stały się o wiele bardziej estetyczne, 
bardziej przyjazne. Stały się tylko, lub aż, przypomnieniem, bo 
percepcja przemodelowała odczucia nocnego podróżowania 
z przewagą na przyjemniejszą szalę.  Obrazy są więc tylko 
„symbolem” wizualizacją i sztandarem stanów psychologicznych. 
Dokumentacja stała się impulsem do namalowania serii 
„czarnej”. 



Interesującym dla mnie zjawiskiem, nad którym bardzo 
często się zastanawiam jest  stopień intensywności względności 
widzenia. Pragnienie jest pierwsze – tego co się chce zobaczyć. 
Oko - pracuje jak projektor, aby zamanifestować swój własny 
świat na czystym ekranie. Widzenie skażone jest pragnieniem. 
Oko widzi co chce widzieć. 
Prawda obrazu jest  prawdą subiektywną. Odbiorca – budujący, 
dopełniający, kończy dzieło. 
Przy podejmowaniu decyzji o kreacji jest tak, jakby świat 
był ekranem, na który projektuję moje własne przestrzenne 
perspektywy, wewnętrzne bycie. Ale ktoś kto ogląda obrazy – 
nakłada swoje własne pamięci, reminiscencje, echa.

Taka refleksja jest wpisana w żywotność, doświadczanie, 
codzienność w kulturze Japonii. Jednym z najbardziej 
przedziwnych zjawisk, trudnych dla nas - ludzi Zachodu - do 
zrozumienia, jest fakt, że Japończyk podziwiający naturę – jest 
również artystą, współtwórcą. Samo podziwianie zjawisk przyrody, 
a jest ten zwyczaj formą spotkań towarzyskich, jest jednocześnie 
aktem twórczym. Podobnie odbiór sztuki czyni odbiorcę twórcą, 
który według wiedzy i wrażliwości swej, kontemplując uruchamia 
swoją inteligencję i tworzy nowe sensy. Kończy w umyśle to, 
co niedopowiedziane. Święto kwitnienia wiśni jest jednym z 
najwspanialszych doświadczeń, kiedy to cały kraj pokryty różowym 
światłem kwitnącego kwiatu jednoczy ludzi podczas oglądania i 
wspólnego medytowania na zewnątrz. Pod drzewami, wieczorową 
porą, w przeddzień pełnego rozkwitnięcia, sąsiedzi rozciągają 
niebieskie plastikowe pledy na ziemi i wspólnie biesiadują przy 
przekąskach oraz drinkach do późnych godzin wieczorowych. 

Podczas malowania  pejzaży, towarzyszą mi myśli, że 
morze, krajobraz, należą do materii nieożywionej. Pojawia się 
refleksja, że poprzez zatrzymanie na nich moich myśli, przy próbie 
uwiecznienia ich echa, wydają się  dostawać powietrza. Nakładam 

na obraz notatkę, szkic. Jest to dla mnie pomost pomiędzy 
czasem kiedyś a czasem teraz. Przy czym „czas kiedyś” i „czas 
teraz” to względne określenia, pojemne i zmienne – od momentu, 
poprzez odczucie  dziesiątek tysięcy lat w błysku kreującym sens 
tajemnicy. 

Motyw marynistyczny jest jednym z najczęstszych motywów 
ikonograficznych w dziejach malarstwa. Fascynują mnie motywy 
banału, „poezja banału”, poezja banalna. Klisza. 
Hamm – bohater Samuela Becketta w „Końcówce” opowiada, 
jak kiedyś chodził do zakładu, do malarza. Pokazywał mu zboże, 
rybackie łodzie i „całe to piękno”. Malarz jednak widział tylko 
popioły. 2       
Odkrycie piękna  banału doprowadziła mnie do odkrycia piękna 
bezznaczeniowości. Bezznaczeniowość, pustka implikuje brak 
komunikatu. Śmiem jednak twierdzić, że brak komunikatu jest 
pozorny, ponieważ pojawia się jakby równoległy rodzaj percepcji 
takiego obrazu, który staje się instrumentem komunikacji właśnie 
– językiem odbieranym w szerokim kontekście różnorodności 
kultur. 
Pustka zawarta w powtarzającym się motywie pejzażu morskiego 
czy wokół miniatur postaci i ich wędrujących cieni jest dla mnie 
nośnikiem dramatyzującym i narratywnym. Szczególnie repetycja 
– prosty  zabieg, który wprowadza rytm, a rytm może doprowadzić 
do destrukcji albo do ciszy. 

Wystawę „Tori”  budują zasadniczo dwa kolory – biel i czerń 
oraz walory pomiędzy nimi.  Decyzja o takiej lapidarności wynika z 
fascynacji kaligrafią  i rysunkiem tuszem.
Formaty obrazów są też identyczne, oczywiście w ramach cyklu. 
„Czarne obrazy” to kwadraty 1m x 1m, natomiast obrazy białe 
nawiązują do linii horyzontu (1m długości i 40 cm wysokości) 
oraz arkuszy kaligraficznych, odwróconych nie wertykalnie, lecz 
horyzontalnie. Ich ekspozycja - stykające się krawędzie – nawiązuje 
do horyzontu właśnie, do krajobrazu plaży z wędrującymi ludźmi 
na brzegu wody.



Natomiast kwadrat jest  formatem bardzo często 
pojawiającym  się w moich realizacjach - nie tylko w malarstwie, 
ale też w instalacjach szczególnie rysunkowych. Kody estetyczne 
w Azji łatwo można odnieść do tradycji i wpływów Chin lub Japonii. 
Kwitnącą śliwę upodobali sobie Chińczycy, a Japończycy kwitnącą 
wiśnię (sakura). Symetria jest stałym porządkiem estetyki, uważana 
za doskonały porządek świata – szczególnie w buddyjskiej mandali, 
a współcześnie jest synonimem doskonałości struktury kryształu. 
Także spirale, faliste linie oraz lekko „przysadziste” kształty, bardziej 
horyzontalne niż wertykalne – oto walory piękna chińskiego – jak 
twierdzą antropolodzy – związanego z postrzeganiem sylwetki 
ludzkiej na tamtych terenach. Taki ideał piękna był jednak obcy 
japońskiej kulturze, lubującej się w asymetrii wyrażającej dynamikę 
stawania się, nieprzewidzianych rozwiązań przypominających o 
wiecznym ruchu w kosmosie. Symetrię zaś Japończycy uważali 
za sztuczną regułę kompozycji, martwy porządek, lecz związaną 
ściśle z intelektem. 

 Roman Ingarden mówi o punkcie wyjścia wspólnym dla 
odbiorcy, jak i dla przeżycia estetycznego twórcy. Przytacza 
on zjawisko emocji wstępnej, „od której zaczyna się wszelkie 
przeżycie estetyczne i zmiana z postawy praktyczno-poznawczej  
w postawę odmienną, prowadzącą do wyprodukowania dzieła 
sztuki”. 
Ingarden mówi też o współwzruszaniu się, o potrzebie podzielenia 
się z innymi tym, co nam wydaje się piękne, wartościowe.3

Tak też  Hamm chciał pokazać malarzowi piękno wokół, tak samo 
Japończycy wspólnie oddają się kontemplacji piękna kwitnienia 
wiśni.  Ja chcę zaproponować: Pojedźcie ze mną. 

Podróże na Daleki Wschód rozbudziły we mnie pokorę 
wobec prostych rytuałów codzienności, wobec prostych przekazów, 
prostych instrumentów, pokorę wobec rytuału eleganckiej prostoty 
szczególnie  nawiązującej do przyrody. 

Wynika to z religijnego podejścia do natury oraz miejsca 
człowieka w niej, wewnętrznej harmonii i uprzejmości Japończyków,  
konfucjańskich wpływów na zachowanie,

W Japonii współistnieją dwie zasadnicze religie, 
oddziałujące na siebie: szintoizm i buddyzm. Szintoizm ukształtował 
całą kulturę japońską łącznie z zasadami zachowywania się w 
określonych sytuacjach. Charakteryzuje się ona wiarą w siły 
duchowe – kami - kryjące się w naturze: drzewach, kamieniach, 
górach, wodzie, wietrze, mgle, księżycu, itd.. Stąd uwielbienie 
ogrodów oraz typowe surowce budowlane i designerskie, jak 
drewno, kamień, woda w krajobrazach ogrodów. Także we 
współczesnych miastach – pomiędzy nowoczesnymi biurowcami, 
łatwo można natknąć się na niewielkie oczko wodne z figurami 
bóstw i zasadzonymi bambusami. Buddyzm, a szczególnie jego 
odmiana zen (XII w.), również przyczynił się do ogromnego 
szacunku wobec natury. Na Dalekim Wschodzie człowiek jest 
jedynie częścią natury – małą i niewiele znaczącą. Ta hierarchia 
wartości przyczyniła się do estetyki pełnej pokory, harmonii i 
uwielbienia wszelkich przejawów przyrody, w której nie człowiek, 
a ona sama jest miarą wszechświata. W świątyniach zen, gdzie 
mnich (nawet współcześnie) prowadząc ascetyczne życie, śpiąc 
na macie, na podłodze – posiada jednak ogród stanowiący istny 
mikrokosmos wyrażający piękno i majestat. Najważniejsze w 
ogrodzie (miniaturowym, przyklasztornym, prywatnym czy w 
przestrzeni publicznej) są kamień i woda – dopełniające się 
pierwiastki, wyrażające nadrzędną jedność i harmonię kosmosu. 
Zamiłowanie do kamienia nie uległo zmianie od tysiącleci. 
Kamienie mogą ułożone być po trzy, ale nigdy nie mogą być 
tej samej wielkości. Powinny też znajdować się w konkretnych 
miejscach ogrodu. Natomiast przy pawilonach herbacianych, 
gdzie ceremonia herbaty ma dziś miejsce jak dawniej, kamienie 
posiadają imiona, np. Kamień, Kamień Gospodarza, Kamień 
Nabierania Wody, Kamień Przenośnej Latarni, itd.. 4

Muśnięcie motylego skrzydła zmienia drogę gwiazd - prawo 



skutku i przyczyny, całość uczynków fizycznych i duchowych, a 
także ich skutków. To od nas zależy czy zobaczymy solidny  most 
kamienny czy  rozklekotaną kładkę; czy możemy postawić krok 
pierwszy, drugi, a potem trzeci i czwarty. Czy po trzecim kroku, 
ujrzeniu dualizmu wartości, uda postawić się czwarty – scalający 
duszę i umysł w jedność? 

Chciałabym zaproponować dwa wspaniałe, wybitne 
wiersze, świetnie wyrażające dwie postawy „postawę wschodnią” 
– kontemplacyjną i „postawę zachodnią” – dociekliwą. 

Shigeji Tsuboi
„Kamień”

Kamień
Przez sto milionów lat
Milczał
I nieprzerwanie trwał.
Przez cały ten czas 
Niebo
Bywało pogodne
Albo zachmurzone.
Wisława Szymborska 

„Rozmowa z kamieniem”

Pukam do drzwi kamienia. 
- to ja wpuść mnie. 
Chcę wejść do twojego wnętrza, 
Rozejrzeć się dokoła, 
Nabrać ciebie jak tchu.
 
- odejdź- mówi kamień.-  
jestem szczelnie zamknięty. 
Nawet rozbite na części 
Będziemy szczelnie zamknięte. 
Nawet starte na piasek 
Nie wpuścimy nikogo. 
(...)
  
Pukam do drzwi kamienia. 
-to ja wpuść mnie. 
Nie mogę czekać dwóch tysięcy wieków 
Na wejście pod twój dach. 
 
-jeżeli mi nie wierzysz- mówi kamień- 
zwróć się do liścia powie to, co ja. 
Do kropli wody, powie to, co liść. 
Na koniec spytaj włosa z własnej głowy. 
Śmiech mnie rozpiera, śmiech, olbrzymi śmiech, 
Którym śmiać się nie umiem. 
 
Pukam do drzwi kamienia. 
-to ja wpuść mnie. 
 
-nie mam drzwi- mówi kamień.

Katarzyna Kujawska - Murphy
Poznań, kwiecień 2010 
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