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szko³a nauk humanistycznych i spo³ecznych

Zadbaj o swój
g³os�

Powszechnie panuje pogl¹d, i¿
kszta³cenie g³osu dotyczy �piewaków,
piosenkarzy, aktorów czy lektorów. Jed-
nak zawodem, w którym g³os jest pod-
stawowym narzêdziem pracy jest
przede wszystkim zawód pedagoga.

Problemy z zachowaniem zdrowe-
go g³osu wi¹¿¹ siê czêsto z ma³¹ �wia-
domo�ci¹ potrzeb profesjonalnego
szkolenia wszystkich grup zawodowych
pracuj¹cych g³osem. Jednocze�nie s¹
skutkiem niew³a�ciwej higieny g³osu
w pracy i - szczególnie w�ród m³odych
ludzi - wynikiem dzia³ania �rodków ma-
sowego przekazu. Zdolno�æ pos³ugi-
wania siê g³osem wyrabia siê u cz³o-
wieka od pierwszego tchnienia po jego
przyj�ciu na �wiat. Jednak pó�niejszy
jego rozwój zale¿y w du¿ej mierze od
sposobu postêpowania z g³osem w
poszczególnych etapach dorastania.
Ka¿dy g³os mo¿e byæ poddany proce-
sowi szkolenia, a wiêc w zasadzie ka¿-
dy mo¿e osi¹gn¹æ jaki� stopieñ opa-
nowania swojego aparatu g³osowego.
To bardzo wa¿ne, poniewa¿ g³os jest
nie tylko instrumentem muzycznym, ale
te¿ narzêdziem pracy w wielu innych ni¿
wokalistyka profesjach. Najlepiej, je�li
zadbamy o odpowiednie kszta³towanie
g³osu od wczesnych lat dzieciêcych.
Wobec tego najwa¿niejsze staje siê
profesjonalne przygotowanie pedago-
gów w zakresie prawid³owej emisji g³o-
su w³asnego i pracy z g³osem dziecka.
Wyk³adowcy emisji g³osu napotykaj¹ na
ogromne trudno�ci w kszta³towaniu
prawid³owej techniki emisyjnej u swych
podopiecznych, a to z powodu wp³ywu
mediów na gust muzyczny m³odego
pokolenia. Dziecko bowiem wzoruje siê
obecnie bardziej na idolach z ekranu
ni¿ uznaje opinie nauczycieli czy rodzi-
ców.

Istotnym elementem poprawnej
emisji jest dykcja. I znów, niestety, nie
sposób nie zwróciæ uwagi na ogólny
brak dba³o�ci o kulturê jêzyka w me-
diach. Mamy do czynienia z prezentera-
mi z wadami wymowy, z ¿argonem za-
lewaj¹cym nas w reklamach, z jêzy-
kiem subkultury m³odzie¿owej jako �dy-

¿urnym� sposobem prowadzenia
programów komercyjnych stacji ra-
diowych i wielkim lekcewa¿eniem
kultury s³owa w programach maj¹-
cych najliczniejsz¹ widowniê, takich
jak teleturnieje itp., ¿e ju¿ nie wspo-
mnê o przesuwaniu akcentów w ko-
mentarzach sportowych w celu zbli-
¿enia ich do powszechnej ameryka-
nizacji jêzyka. Niema³y wp³yw na pra-
wid³ow¹ pracê nad g³osem wywiera
równie¿ dzia³alno�æ ró¿nych placó-
wek, zajmuj¹cych siê opiek¹ nad
amatorskim uprawianiem �piewu
przez m³odzie¿. Czêsto przewa¿a tam
tendencja do szybkich i spektakular-
nych sukcesów. Bazuje siê wtedy na
naturalnych predyspozycjach m³odych ludzi, którzy aspiruj¹ do szybkiej i
³atwej kariery, zaniedbuj¹c jednocze�nie profesjonalne podej�cie do roz-
woju m³odego g³osu. W mojej praktyce pedagogicznej coraz czê�ciej mam
do czynienia ze zjawiskiem �guzków �piewaczych� u bardzo m³odych ludzi,
chc¹cych kontynuowaæ karierê wokaln¹ w trybie nauki w szkole muzycznej.
Przes³uchuj¹c kandydatów, obserwujê bardzo czêste przypadki niedomy-
kalno�ci strun g³osowych, rozbicia rejestrów w rejonie d�wiêków progo-
wych, czê�ciowy lub ca³kowity zanik górnego odcinka skali g³osu. Kierowa-
ne przeze mnie na badanie do specjalisty foniatry, osoby te czêsto wracaj¹
z negatywn¹ ocen¹ aparatu g³osowego, która wskazuje na patologiê. Jest
to m³odzie¿ z �przesz³o�ci¹ estradow¹� i niestety w³a�nie s³uchanie i na�la-
dowanie modnych wykonawców muzyki rozrywkowej jest powodem takiej
zatrwa¿aj¹cej sytuacji. Czêsto z ekranu telewizora zachêca nas do wys³u-
chania swojej p³yty osoba o kompletnie �zdartym� g³osie. Czy mo¿emy wie-
rzyæ w jej fachowo�æ? Nie do�æ, ¿e dziecko od dnia narodzin zamiast deli-
katnej ko³ysanki z ust mamy s³ucha zachrypniêtych lub szemrz¹cych zgrzy-
tliwie gwiazd estrady, to w nied³ugim czasie stara siê je na�ladowaæ. Coraz
m³odsze dzieci poddawane s¹ modzie na gwiazdorstwo w stylu programu
�Od przedszkola do Opola�, w którym dziecko bezmy�lnie na�laduje boha-
tera odcinka nie tylko w tre�ci piosenki, ale co gorsza w manierach wyko-
nawczych i dzia³aniach niedostosowanych do jego skali g³osu.

�piew jest najbardziej naturaln¹ i naj³atwiejsz¹ form¹ uprawiania muzy-
ki. Ale wobec panuj¹cej mody - co w³a�ciwie jest okre�lane mianem �pie-
wania? Co to jest w³a�ciwa emisja g³osu? Jak nale¿y kszta³ciæ g³os, aby
doprowadziæ do dysponowania zdrowym, estetycznym, przyjemnym dla s³u-
chacza d�wiêkiem?

Na to i na wiele innych pytañ odpowied� znajd¹ Pañstwo w podrêczniku
Bogumi³y Tarasiewicz �Mówiê i �piewam �wiadomie�, który ukaza³ siê w
listopadzie 2003 roku nak³adem krakowskiego Towarzystwa Autorów i Wy-
dawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

 Czym jest ta ksi¹¿ka? Skuteczn¹ recept¹, zbiorem zasad, wyborem æwi-
czeñ. Wokalne wykszta³cenie i kilkunastoletnie do�wiadczenie pedago-
giczne sk³oni³y autorkê podrêcznika do przeanalizowania i spisania swo-
ich do�wiadczeñ i podzielenia siê nimi z szerokim gronem zainteresowa-
nych. W efekcie powsta³a propozycja metody pracy nad g³osem.

Autorka jest absolwentk¹ Wydzia³u Wokalnego Akademii Muzycznej im.
I. J. Paderewskiego oraz muzykologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Obecnie jako adiunkt w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej
Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi miêdzy innymi zajêcia z emisji
g³osu.

�Mówiê i �piewam �wiadomie� jest pozycj¹ cenn¹ dla �rodowiska pe-
dagogicznego. Mo¿e byæ pomoc¹ dydaktyczn¹ na studiach kszta³c¹cych
nauczycieli i logopedów, ale korzystaæ z niej mog¹ wszyscy ci, którzy w

....Instytut   Kultury i Sztuki Muzycznej

Podrêcznik Bogumi³y Tarasiewicz



15u n i w e r s y t e t  z i e l o n o g ó r s k i     marzec 2004                                wydzia³ artystyczny

sposób zawodowy pos³uguj¹ siê g³osem: mówcy, aktorzy, politycy, piosenka-
rze. Ponadto ksi¹¿ka jest zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu jako podrêcznik do uruchamianego od przysz³ego roku akademickiego
obligatoryjnego kszta³cenia emisyjnego na wszystkich kierunkach pedagogicz-
nych.

Praca obejmuje zagadnienia teoretyczne zwi¹zane z budow¹ aparatu g³o-
sowego i zjawiskiem impostacji g³osu oraz zawiera autorsk¹ propozycjê prak-
tycznej metody pracy nad g³osem. Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czê�ci. Pierw-
sza dotyczy akustyki, budowy i dzia³ania narz¹du g³osu oraz pokrótce jego pa-
tologii i higieny. W drugiej czê�ci znajduj¹ siê autorskie propozycje pracy nad
g³osem, przyk³ady æwiczeñ fonacyjnych i oddechowych oraz wybrane zagadnie-
nia techniki wokalnej: rezonans, pozycja d�wiêku, wyrównanie rejestrów, wi-
bracja itd.. Z bibliografii wynika, ¿e autorka korzysta z prac autorytetów ze �wiata
pedagogiki wokalnej, lekarzy foniatrów, logopedów, jêzykoznawców i muzyko-
logów polskich i zagranicznych. Tak wiêc otrzymujemy ksi¹¿kê, która ³¹czy so-
lidne podstawy teoretyczne z przyk³adami pracy z g³osem i s¹ to propozycje
zarówno dla osoby �piewaj¹cej, jak i dla mówcy. Polecam j¹ wszystkim, którzy
dbaj¹ o swój warsztat pracy, o swój g³os.

ad. Anna Ulwañska*
* Autorka jest adiunktem w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej

Jako wieloletni nauczyciel �piewu w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie oraz specjalista z zakresu metodyki nauczania �piewu za-
pozna³am siê z przyjemno�ci¹ z now¹ pozycj¹ na naszym rynku wydawniczym
dotycz¹c¹ sfery mojej dzia³alno�ci.

Podrêcznik autorstwa Pani Bogumi³y Tarasiewicz stanowi swoiste kom-
pendium w zakresie fizjologii narz¹du g³osu i sposobów doskonalenia jego
funkcjonowania zgodnie z zasadami higieny. (...) Zaspakaja zapotrzebowanie
na wiedzê w szerokim spektrum mo¿liwo�ci jej wykorzystania. Mo¿e stanowiæ
uzupe³nienie wiadomo�ci nauczyciela �piewu solowego, ale przede wszyst-
kim zorientowany jest na czytelnika, który nie zetkn¹³ siê z tymi zagadnieniami,
a wiêc jest �wietn¹ pomoc¹ dla nauczycieli (którzy musz¹ u¿ywaæ swego g³osu
w �wiadomy sposób), dla lektorów, aktorów, ludzi wystêpuj¹cych publicznie
przed audytorium i temu podobne. Praktyczna czê�æ podrêcznika pozwala na
prowadzenie samokontroli higieny i rozwoju g³osu.

(...) Podrêcznik akademicki �Mówiê i �piewam �wiadomie� wype³nia lukê
wydawnicz¹ na polskim rynku w bardzo skromnym pi�miennictwie w tym te-
macie i � ze wzglêdu na swój uniwersalizm � jest godny polecenia.

Ad. II st. kw. art. Ma³gorzata Marczewska
Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie

* * *
Trudna sztuka kszta³cenia g³osu, ze wzglêdu na sw¹ specyfikê, zwi¹zan¹ z

konieczno�ci¹ ci¹g³ej kontroli i oceny s³uchowej, tak¿e w czasach wspó³cze-
snych, odbywa siê drog¹ kontaktu mistrz � uczeñ i tylko w niewielkim stopniu
wspomagana jest przez nieliczne podrêczniki. W�ród wydanych w ostatnich
latach niewiele mo¿na znale�æ pozycji ujmuj¹cych problematykê pracy nad
g³osem w sposób prawid³owy, wyczerpuj¹cy i ca³o�ciowy. Czê�æ z nich zawiera
tylko wybrane zagadnienia.

Na tym tle wyró¿nia siê podrêcznik ad. Bogumi³y Tarasiewicz �Mówiê i �pie-
wam �wiadomie� (...) gdy¿ traktuje problematykê kszta³cenia g³osu w sposób
kompleksowy. (...) Autorka podrêcznika wykorzysta³a najlepsz¹ i najbardziej
znacz¹c¹ literaturê polsk¹ i obc¹ przedmiotu z XX w, opart¹ na praktyce �piewu
wywodz¹cego siê z tradycji bel canto, systemu umo¿liwiaj¹cego wieloletnie,
zawodowe pos³ugiwanie siê g³osem, zgodne z jego naturalnymi mo¿liwo�cia-
mi. W swej pracy pos³u¿y³a siê równie¿ najnowszymi publikacjami dotycz¹cymi
problematyki kszta³cenia wokalnego.

Ad. Bogumi³a Tarasiewicz jest
koncertuj¹c¹ �piewaczk¹ oraz pe-
dagogiem, wykorzysta³a wiêc te¿ w
swej pracy w³asne do�wiadczenia
zdobyte na estradzie i w nauczaniu.

Podrêcznik ad. Bogumi³y Tara-
siewicz oceniam bardzo wysoko,
jest napisany w sposób fachowy,
staranny, wypracowany w szczegó-
³ach. Uwa¿am go za cenny i bardzo
przydatny w polskim szkolnictwie.

prof.  Maria Pawlaczyk
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderew-
skiego w Poznaniu

* * *
Podrêcznik akademicki �Mówiê i

�piewam �wiadomie� jest pierw-
szym podrêcznikiem opracowanym
w zwi¹zku z planowanym przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej i
Sportu obowi¹zkowym kszta³ce-
niem w zakresie emisji g³osu na kie-
runkach pedagogicznych.

Od roku wydania mojej publika-
cji (�Uczymy siê �piewaæ�, Warsza-
wa 1972) jest to pierwsze tak szero-
ko potraktowane opracowanie wa¿-
nego zagadnienia � pracy g³osem
zarówno w mowie, jak i w �piewie.

Praca ta jest bardzo warto�cio-
wa i �wiadczy o du¿ej erudycji au-
torki. Stanowi stosunkowo obszer-
ne opracowanie tematów z ró¿nych
dziedzin wiedzy � akustyki, foniatrii,
logopedii i wokalistyki. Imponuj¹ca
jest ilo�æ uwzglêdnionych pozycji li-
teratury przedmiotu.

Praca jest napisana przystêpnie
z jednoczesnym zg³êbieniem po-
szczególnych zagadnieñ. Za szcze-
gólnie warto�ciow¹ uznajê czê�æ II,
w której autorka przedstawia w³a-
sn¹ metodê praktycznej pracy nad
g³osem. Wyk³ad jest logiczny, dobrze
merytorycznie rozplanowany, ilustro-
wany przekonywuj¹cymi pogl¹dowy-
mi rysunkami i poparty du¿¹ ilo�ci¹
przyk³adów i æwiczeñ praktycznych.
Praca daje pojêcie o ca³okszta³cie
zagadnieñ zwi¹zanych z poprawn¹
emisj¹ g³osu, wskazuje drogi roz-
wi¹zywania trudno�ci emisyjnych,
zawiera du¿o materia³u zmuszaj¹-
cego do my�lenia i samodzielnej
pracy. (...)

Jestem przekonana, ¿e praca ta
stanowiæ bêdzie wielk¹ pomoc dla
wszystkich, dla których g³os jest
podstawowym narzêdziem pracy.

doc. Halina Sobierajska

....Z recenzji
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B i b l i o t e k i  S z t u k i

....Instytut Sztuk Piêknych
Andrzej Bednarczyk

¯ycie po ¿yciu grafiki17

Wspó³czesna grafika znajduje siê w o tyle specyficznej sytu-
acji, i¿ zdaje siê ona z jednej strony zamieraæ (przynajmniej w
swojej klasycznej formie), z drugiej za� traciæ wszelkie, miarodaj-
ne wyznaczniki swojej to¿samo�ci. Zwyk³o siê s¹dziæ, ¿e k³opoty
te zosta³y spowodowane pojawieniem siê nowych technik (z kom-
puterowymi na czele) oraz rozmywaniem siê kategorii kulturo-
wych w ogóle.

Wyk³ad ten jest prób¹ zdiagnozowania stanu faktów oraz resty-
tucji to¿samo�ci grafiki na pocz¹tku XXI wieku. W tym celu rozpa-
trzymy trzy kwestie:
- Jakie s¹ oznaki �mierci, a w szczególno�ci oznaki �mierci kate-
gorii i dyscyplin kulturowych?
- Czym jest nowe ¿ycie grafiki?
- Jakie s¹ aktualne wyznaczniki to¿samo�ci grafiki?

I. �mieræ grafiki

1. W praktyce codzienno�ci przyjmujemy pewne znaki, wed³ug których poznajemy �mieræ organizmu. Przede wszyst-
kim jest to zamarcie dotychczasowej aktywno�ci oraz oznak dokonuj¹cych siê przemian zwi¹zanych z funkcjono-
waniem tego, co ¿ywe. Ponadto, jest to zerwanie kontaktu z otaczaj¹c¹ rzeczywisto�ci¹ (zerwanie metabolizmu
informacyjnego).
W sztuce mo¿na wyznaczyæ wewnêtrzne i zewnêtrzne powody zerwania kontaktu z rzeczywisto�ci¹, przyjmuj¹cego

znamiona �mierci lub katatonii. S¹ to:
- Wewnêtrzne spustoszenie tre�ciowe formy stylistycznej. W momentach przesileñ kulturowych mamy do czynienia
z tych zjawiskiem, kiedy sztuka zasklepia siê w martwej figurze retorycznej (stylistycznej). Przestaje wtedy opisywaæ
cokolwiek poza sam¹ sob¹ i zamiera bez ruchu. Bezruch ów wynika z zak³ócenia równowagi pomiêdzy si³ami
scalaj¹cymi a rozwojowymi kultury, sztuki, religii, jêzyka (martwy jêzyk) itd.
- Powody zewnêtrzne, to cywilizacyjne i kulturowe przemiany, które powoduj¹, ¿e dotychczasowy modus i forma
przestaj¹ przystawaæ do rzeczywisto�ci. Doprowadza to do rozziewu pomiêdzy stron¹ formaln¹ a zawarto�ci¹
znaczeniow¹ dzie³a.

W omawianej sytuacji dochodzi równie¿ do zmêczenia percepcyjnego. dzieje siê tak wtedy, gdy doktryna artystycz-
na traci swoj¹ giêtko�æ i zmienia funkcjê ze wspieraj¹cej i porz¹dkuj¹cej na panuj¹c¹ i strzeg¹c¹ status quo, co
powoduje blokadê kana³ów przep³ywu informacji. Skutkiem tej dysfunkcji jest niemo¿no�æ dotarcia (przyjêcia)
informacji do (przez) odbiorcy. Jest to proces analogiczny do fizjologii widzenia, gdzie mikro-ruchy ga³ki ocznej
zapewniaj¹ ci¹g³o�æ widzenia, sztuczne za� jej unieruchomienie powoduje zanikanie obrazu przez zablokowanie
kana³ów przep³ywu impulsów.
2. Skoro przyjrzeli�my siê oznakom �mierci, zobaczmy czym ona jest. W naszej kulturze dysponujemy zasadniczo

dwoma krañcowymi sposobami jej pojmowania: �mieræ jako ostateczne unicestwienie, oraz �mieræ jako prze-
miana, przekroczenie.
Dwudziesty wiek pe³en jest tragicznie, lub tryumfalnie og³aszanych zgonów poszczególnych dziedzin kultury.
Mo¿emy us³yszeæ niekiedy o �mierci sztuki, �mierci poezji, �mierci malarstwa, �mierci grafiki lub orygina³u itp.
Uwa¿am za�, ¿e (radosne niekiedy) og³aszanie �mierci kolejnych dziedzin ¿ycia kulturalnego, lub jego kategorii,
jest raczej zachowaniem ¿yczeniowym ludzi zbyt zdezorientowanych lub leniwych, by podj¹æ trud reinterpretacji
rzeczywisto�ci. Bywa równie¿ oznak¹ za�lepienia dogmatycznych rewolucjonistów i neofitów. Idea �wiata budo-
wanego na cmentarzu starego uwa¿am za utopiê, wyraz s³abo�ci i lêku.
Przyczynkiem do odmiennego pojmowania �mierci s¹ ewangeliczne s³owa o ziarnie, które aby wydaæ owoc
(przej�æ w wy¿sz¹ formê istnienia) jest jego obumarcie. Prawd¹ jest, ¿e ¿aden z modusów przynale¿nych aktyw-
no�ci kulturowej lub cywilizacyjnej nie jest nie�miertelny. Zasada ta zdaje siê pozostawaæ prawdziw¹ przy zasto-
sowaniu jej do ka¿dej dziedziny homosfery. Widzimy raczej nieustaj¹cy proces obumierania i reinkarnacji, zmiany
skóry, przechodzenia z jednej formy istnienia w drug¹.
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3. Poczyniwszy niniejsze uwagi ogólne, skoncentrujmy siê na grafice. Jest ona o tyle specyficzn¹ dziedzin¹ sztuki,
¿e w sposób istotny zwi¹zana jest z mechanicznymi metodami zapisu wizualnego. Niezbêdnym jest okre�lenie
trzech istotnych wyznaczników ich funkcjonowania.

          Mechaniczne metody zapisu wizualnego nie powsta³y ze wzglêdu na sztukê. S¹ zdobyczami cywilizacji, s³u¿¹-
cymi do upowszechniania informacji wizualnych.

          W zwi¹zku z tym, celami mechanicznych metod zapisu wizualnego i fundamentaln¹ ich cech¹ jest mo¿liwo�æ
multiplikacji.

         Mechaniczne metody zapisu wizualnego, jak ka¿da dziedzina cywilizacji, przechodz¹ przez trzy etapy rozwoju.
S¹ to: etap nowatorstwa, etap dojrza³o�ci (oczywisto�ci), oraz etap anachroniczno�ci. Przyjrzyjmy siê tym trzem
etapom.

1. Techniki nowatorskie epatuj¹ nowymi, dotychczas nieznanymi mo¿liwo�ciami. Wprowadzaj¹ te¿ nowe prawi
d³a artykulacyjne. Si³a nowo�ci jest tak wielka, ¿e na pierwszy plan recepcji wysuwa siê technika sama, zamazu-
j¹c niejako swoj¹ funkcjonaln¹ rolê no�nika tre�ci.

2. W etapie dojrza³o�ci dochodzi do odwrócenia sytuacji, gdy no�nik (technika) znika w oczywisto�ci, pozostawiaj¹c
tre�ciow¹ zawarto�æ, jako jedynie percypowan¹. Nikt przecie¿ dzisiaj myj¹c rêce w o�wietlonej ³azience nie
prowadzi rozwa¿añ o funkcjonowaniu wysoce skomplikowanych systemów wodoci¹gowo-kanalizacyjnych i elek-
tryfikacyjnych. Ju¿ Jose Ortega y Gasset zauwa¿y³, ¿e po pewnym czasie te skomplikowane systemy cywilizacyjne
przybieraj¹ pozory dzia³ania zasobów i praw naturalnych, takich jak powietrze, czy prawo ci¹¿enia.

3. Z czasem techniki te, wypierane przez nowe wynalazki, przechodz¹ w stan trzeci, gdy trac¹ swoj¹ u¿ytkow¹
zasadno�æ i zastosowanie ich zaczyna byæ anachronicznym.

      Podobnie dzieje siê z funkcjonowaniem tych¿e w dziedzinie sztuki. W tym jednak przypadku etap trzeci nie jest
koñcem drogi. Ci¹g przemian rozwija siê tutaj w postaæ: nowatorskie � oczywiste � anachroniczne � martwe � nowa
hipostaza (dojrza³a, oddzielona). Ka¿dy z tych etapów charakteryzuje siê specyficznymi cechami i k³opotami.

a. W kresie nowatorskim fascynacja mo¿liwo�ciami nowych technik, po³¹czona jest z powa¿nymi k³opotami z pano-
waniem nad narzêdziem. Wynika to z braku pe³nej znajomo�ci mo¿liwo�ci artykulacyjnych. Czêsto dochodzi do
poprzestawania na pierwszych efektach bez doj�cia do rozwi¹zañ optymalnych. Jêzykowa struktura narzêdzia w
du¿ym stopniu �zabarwia� finaln¹ kompozycjê.

b. W okresie oczywisto�ci dochodzi do zawieszenia pytania o zasadno�æ u¿ycia �rodków, do poch³aniania strony
formalnej przez zawarto�æ tre�ciow¹. Niekiedy zawê¿enie dopuszczalnych form prowadzi do artystycznej ksenofobii
potêpiaj¹cej wszystko, co wykracza poza obszar oczywisto�ci.

c. Okres anachroniczny cechuj¹ problemy z przystawalno�c¹ formy do zamierzonej tre�ci. Dochodzi niekiedy do prób
naginania obrazu rzeczywisto�ci do pojemno�ci artykulacyjnej techniki. Znowu w sukurs id¹ nam ewangeliczne
s³owa: �Nikt nie wlewa nowego wina do starych buk³aków, gdy¿ buk³aki pêkn¹, a tak i buk³aki zniszczej¹, i wino siê
zmarnuje�.

d. W etapie �mierci nastêpuje ostateczne zesztywnienie formy, spustoszenie figury stylistycznej, zapêtlenie w �b³êd-
nym kole�. Zapiek³e obstawanie przy oczywisto�ci tego, co kiedy� by³o grafik¹, przekszta³ca j¹ w sztukê drukarsk¹.

II. ̄ ycie po ¿yciu grafiki

Drugie ¿ycie grafiki jest szans¹ na osi¹gniêcie przez ni¹ wy¿szej formy istnienia i czysto okre�lonej to¿samo�ci jako
dziedziny sztuki. Mówiê o szansie, gdy¿ sam fakt obumierania starego kszta³tu nie zapewnia w sposób automatyczny
przej�cia w stan wy¿szy. Jest bowiem rzecz¹ oczywist¹, ¿e ka¿da z niegdysiejszych form artystycznych i technik ich
realizacji, pozostawiona samej sobie, lub bezzasadnie a bezkrytycznie podtrzymywana, jest doskona³¹ gleb¹ do
rodzenia siê kiczu. Jako taka ma pe³ne prawo istnienia. Je¿eli jednak uda siê dokonaæ niezbêdnego przeobra¿enia,
stare, dojrza³e formy maj¹ szansê przej�æ w now¹ hipostazê i staæ siê u¿ytecznymi do konstruowania wypowiedzi
adekwatnych w swej formie do opisywanej, lub tworzonej rzeczywisto�ci.

Wymaganym jest wtedy dokonanie redefinicji powodów i celów u¿ycia �rodków. We�my za przyk³ad sytuacjê, w
której stawiam na stole zapalon¹ �wiecê. Robiê to po to, aby miejscu i czasowi nadaæ w ten sposób szczególny,
zgodny z intencjami wymiar, aby odró¿niæ je od oczywistej codzienno�ci. �wiat³o �wiecy nie s³u¿y ju¿ do o�wietlenia
pomieszczenia, z drugiej strony, �wiat³o elektryczne, przez swoj¹ oczywisto�æ, nie mo¿e przenie�æ moich zamiarów.
Redefinicja powodów i celów jest o tyle ¿yciodajna, i¿ uwalnia dzie³o od znamion oczywisto�ci, lub anachroniczno�ci,
stawiaj¹c sprawê �na ostrzu no¿a�. To z kolei umo¿liwia, lub u³atwia dotarcie do (ujawnienie) j¹dra istoty rzeczy. Dzieje
siê tak dziêki uwolnieniu danej dyscypliny artystycznej z elementów pobocznych, nie przynale¿nych jej immanentnie,
a zniekszta³caj¹cych jej to¿samo�æ.

Gdy stara forma obumrze i pojawi siê w swojej nowej hipostazie, zaczynaj¹ siê problemy z okre�leniem jej to¿sa-
mo�ci. Wyznaczyæ mo¿na co najmniej trzy powody rozmywania siê kategorii.

- Po pierwsze, dochodzi do przyk³adania dawnych, tradycyjnych miar do nowej formy. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
przemiana nie pojawia siê nagle, skokowo. Trudno jest wiêc wyznaczyæ granice ich obowi¹zywania. Ponadto obci¹-
¿eni jeste�my przyzwyczajeniami, a konstrukcje logiczne nak³adamy na rzeczywisto�æ post factum.



18     wydzia³ artystyczny marzec 2004    u n i w e r s y t e t  z i e l o n o g ó r s k i

G A L E R I A    g r a f i k i

B i b l i o t e k i  S z t u k i
18

18 wystawa Galerii grafiki Biblioteki Sztuki .Pokaz i spotkanie z Miros³awem
Paw³owskim W pi¹tek 26 marca o godz. 11.00 odbêdzie siê otwarcie wystawy
oraz spotkanie z autorem - prezentacja prac z lat 1999-2003 z cyklu �Kamuflarz�,
wykonanych w technice serigrafii, a wyk³ad pt. �Twarze-maski� zakoñczy spotkanie.

Janina Wallis

szko³a nauk humanistycznych i spo³ecznych

- Po drugie, nowa forma w pierwszym okresie istnie-
nia przechodzi przez stadium �larwalne�, w którym niezu-
pe³nie jeszcze, lub w ogóle nie zosta³o wykszta³cone �ima-
go� nowej hipostazy. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt,
i¿ nowa dziedzina zawsze w pocz¹tkowym okresie inten-
sywnie poszukuje swojej to¿samo�ci, i jako taka, nie-
ustannie wymyka siê spod zbyt sztywnych modeli inte-
lektualnych.

- Po trzecie, pojawiaj¹ siê nie�cis³o�ci wynikaj¹ce z
istnienia dzie³ u¿ywaj¹cych nowej hipostazy do artyku³o-
wania starych tre�ci, co rodzi kolejn¹ formê nieprzysta-
walno�ci.

III. To¿samo�æ grafiki

Najwy¿szy czas prze�ledziæ kwestiê to¿samo�ci grafi-
ki, jako dyscypliny artystycznej. Analiza niniejsza ma umo¿-
liwiæ odró¿nienie dzie³a graficznego od innych dzie³ sztu-
ki. Pomija natomiast kwestiê ró¿nic pomiêdzy artystycz-
nymi a nieartystycznymi wytworami graficznymi. W tym
celu wyznaczymy sze�æ punktów kontrolnych:
1) cecha potencjalnej multiplikacyjno�ci
2) istnienie formy po�redniej � matrycy
3) graficzno�æ w znaczeniu rodzaju kompozycji plastycz-
nej
4) dwuwymiarowo�æ kompozycji
5) zawieszenie to¿samo�ci orygina³u z jednostkowo�ci¹
6) mechaniczna metoda zapisu wizualnego
Ad.1. Cecha potencjalnej multiplikacyjno�ci, wynikaj¹ca
z istoty technik drukarskich, w klasycznej formie grafiki
jest warto�ci¹ pozaartystyczn¹, i jako taka nie wchodzi w
zakres jej to¿samo�ci. Wielo�æ odbitek, jako potencjal-
na mo¿liwo�æ, lub urzeczywistniona, nie wnosi nic w dzie-
³o, jako takie. W nowej hipostazie mo¿e jednak staæ siê
czê�ci¹ wypowiedzi artystycznej, mo¿e nabraæ warto�ci
semantycznej.
Ad.2. Pojawienie siê obok matrycy materialnej, matryc
zapisu cyfrowego, �wietlnych i elektrostatycznych nie
wprowadza zasadniczo ¿adnych istotnych zmian w do-
tychczasowym pojmowaniu to¿samo�ci grafiki. Zmieni³y
(rozszerzy³y) natomiast pojêcie procesu odbijania. Do-
tychczasowe odbijanie mechaniczne, odbywaj¹ce siê
przez bezpo�rednie przemieszczanie farby z matrycy na
papier pod naciskiem, (nazwijmy je presur¹), przechodzi
ku szeroko rozumianemu pojêciu �projekcji�, zawieraj¹-
cej w sobie równie¿ presurê. Wspó³czesna hipostaza
grafiki dopuszcza jednak w³¹czenie matrycy wraz z jej
odbitk¹, oraz faktu projekcji jako pe³noprawnych, zinte-
growanych elementów kompozycyjnych dzie³a. To os³a-
bia, lub likwiduje pojmowanie matrycy, jako formy po-
�redniej pomiêdzy ide¹ a jej realizacj¹.
Ad.3. Bodaj najwiêcej nieporozumieñ naros³o wokó³ po-
jêcia graficzno�ci, jako rodzaju kompozycji plastycznej.
Ta zbie¿no�æ pojêcia okre�laj¹cego metody mechanicz-
nego zapisu wizualnego, oraz rodzaju kompozycji, wyni-
ka z w³a�ciwo�ci jêzyka polskiego, i jako taka musi byæ
usuniêta, gdy¿ to¿samo�æ grafiki wi¹¿e siê ze sposo-
bem jej powstawania. Pojêcia takie, jak graficzno�æ
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Wystawa Zenona Polusa
W dniach 27 stycznia do 3 lutego w zielonogór-

skiej Galerii Stara Winiarnia mo¿na by³o obejrzeæ
wystawê Zenona Polusa, adiunkta w Katedrze Sztu-
ki i Kultury Plastycznej, pt. �Via...� z cyklu �Wszyscy
jeste�my w drodze�. Wystawa ta jest kontynuacj¹
refleksji autora na temat wêdrówki ludzi, swoistego
exodusu, który dokonuje siê obecnie podobnie jak
prawie 60 lat temu, kiedy przywêdrowali oni tu z ró¿-
nych stron �wiata nierzadko po to, by tê podró¿ kon-
tynuowaæ.

Problem ten w pracach autora pojawi³ siê po raz
pierwszy w 1993 roku na VI Biennale Sztuki Nowej,
a nastêpnie by³ kontynuowany m.in. w projektach
pomników �Wysiedlonym i przesiedlonym�, �Brama�
oraz cyklach prac pt. �Kolekcja�.

Instalacja Zenona Polusa pokazana w zielonogór-
skiej Galerii Stara Winiarnia wprowadza w przestrzeñ
pust¹ i niezbyt przyjazn¹. Nie wiele tu otrzymujemy i nie
mamy powodu do wdziêczno�ci. Mo¿na mówiæ o tra-
dycjonalizmie we wspó³czesnych manifestacjach ar-
tystycznych zawsze wtedy, kiedy mamy mo¿no�æ po-
dziwiaæ kunszt, precyzjê, finezjê lub epifaniczno�æ for-
my; ale kiedy artysta okazuje bezradno�æ, nonszalan-
cjê lub ironiê, znaczy to przewa¿nie, ¿e obarczeni zo-
stajemy powinno�ci¹ dope³nienia tej pustki, szczerby
w rzeczywisto�ci, jak¹ nam przedstawia, czy mówi¹c
inaczej � proponuje. Nonkonformizm autora owocuje
równie¿ brakiem komfortu po stronie widza.

�ciana, wobec której staje ów widz, w pomieszcze-
niu galerii, jest zamalowana i przedstawia amerykañ-
sk¹ flagê. Wyda³a mi siê ona czym� wyblak³ym, bêd¹-
cym byæ mo¿e od dawna w tym miejscu, co oczywi�cie
by³o zamierzonym efektem artysty. Reszta zosta³a za-
wieszona w górze, u belek sufitu: plastikowe worki na
�mieci, obok nich parê wys³u¿onych rowerów.

W³a�ciwie nic mnie nie sk³ania, by po³¹czyæ te przed-
mioty ze sob¹, oprócz mo¿e natarczywej sugestii, ¿e po-
winienem to uczyniæ, ¿e takie zadanie zosta³o mi si³¹ fak-
tu powierzone, bez okre�lonego zreszt¹ celu. To siê nazy-
wa interaktywno�ci¹; jeste�my trochê zdezorientowani,
gubimy �lad i zaczynamy go szukaæ, potrzebujemy, bo-
wiem porz¹dku. Jest to elementarna, mo¿na rzec, biolo-
giczna potrzeba. W dzielnicach miast latynoskich rz¹dzo-
nych przez bandytów powstaje równie¿ jaki� rodzaj pra-
wa. W spo³eczeñstwie, jak i w przyrodzie, nie ma pró¿ni.
Pomiêdzy galeri¹ a ulic¹ istnieje �cis³a ³¹czno�æ. Ta za-
sada wydaje siê szczególnie bliska autorowi tego poka-
zu.

A wiêc po pierwsze amerykañska flaga, jeden z banal-
nych stereotypów. Ka¿dym mechanicznym i bezrefleksyj-
nym spojrzeniem utrzymujemy re¿im rzeczywisto�ci, drê-
twe, inercyjne z³udzenie, mira¿ codzienno�ci, trywialno�æ
rzeczy takich, jakie s¹ lub jakie byæ musz¹. W istocie nie
mamy szansy przerwaæ tego procesu, zostali�my

O wystawie pisze Micha³ Fostowicz
.

Spacer czy ucieczka

....Katedra Sztuki i Kultury Plastycznejkompozycji, malarsko�æ grafiki, pastelowa tonacja foto-
grafii itp., przy swojej wielkiej u¿yteczno�ci do werbalnego
opisywania charakteru dzie³a, nie nadaje siê do ustalania
kategorii i dyscyplin sztuki.
Ad.4. Kwestia dwuwymiarowo�ci kompozycji graficznej
równie¿ ulega pewnym przeobra¿eniom. Wprawdzie na-
dal najczêstszym wymogiem technicznym uzyskania pro-
jekcji (presury) jest istnienie przyjmuj¹cej j¹ powierzchni,
to jednak powierzchnie zadrukowane mog¹ byæ niep³a-
skie, a¿ do stworzenia bry³y. Tak wiêc, dwuwymiarowo�æ
kompozycji musi byæ zast¹piona wymogiem istnienia po-
wierzchni przyjmuj¹cej projekcjê, i ten w³a�nie wymóg
pozostaje wyznacznikiem to¿samo�ci.
Ad.5. Zawieszenie to¿samo�ci orygina³u z jednostkowym
istnieniem dzie³a pozostaje jednym z g³ównych podstaw
to¿samo�ci grafiki. Zawieszenie to wydaje siê byæ zasad-
nym, z takim jednak¿e zastrze¿eniem, i¿ grafika potencjal-
nie wielokrotna, a istniej¹ca w jednym egzemplarzu, na-
dal pozostaje grafik¹. Ponadto, kwestia ta (podobnie, jak
w przypadku multiplikacji) mo¿e wej�æ w zakres wypowie-
dzi artystycznej i staæ siê jej integraln¹ czê�ci¹.
Ad.6. Mechaniczne metody zapisu wizualnego s¹ najistot-
niejszym sk³adnikiem to¿samo�ci grafiki, odró¿niaj¹cym
j¹ od wszystkich innych dyscyplin sztuki. To nietypowe
po³¹czenie kategorii artystycznej z procesem powstawa-
nia dzie³a, zwi¹zane jest zapewne ze wzmiankowanym
wcze�niej zaadaptowaniem przez sztukê metod pozaarty-
stycznych. Nale¿y jeszcze nadmieniæ, ¿e mechaniczne
metody zapisu wizualnego ³¹czone s¹ niekiedy z innymi
metodami zapisu mechanicznego (s³owo drukowane,
d�wiêk). Dochodzi wtedy do przekroczenia to¿samo�ci
wraz z przyjêciem roli elementu sk³adowego kompozycji
multimedialnej, lub interdyscyplinarnej.
Na zakoñczenie wspomnê o k³opotach sztywnych konstruk-
cji logicznych z wyznaczaniem zakresów to¿samo�ci. Za-
mkniêcie definicji omawianej dyscypliny w formie wylicze-
nia jej cech konstytutywnych, niekiedy w zetkniêciu z arte-
faktami, okazuje siê byæ niewystarczaj¹cym, lub wprowa-
dzaj¹cym zniekszta³cenia. Coraz czê�ciej jeste�my zmu-
szeni do wzbogacania budowanych modeli teoretycznych
o pojêcia �wygasania to¿samo�ci� w formach: �im bar-
dziej,... tym...� oraz: �dopóki..., dopóty...�. Czasami pomoc-
nym jest wprowadzenie par logicznych takich, jak: �to, co
jest grafik¹, pochodzi z matrycy � nie wszystko, co po-
chodzi z matrycy, jest grafik¹.�, oraz: �to, co jest grafik¹,
jest powtarzalne, nie wszystko, co jest powtarzalne, jest
grafik¹�.
Wierzê, i¿ powy¿sze wywody w sposób wystarczaj¹cy uka-
zuj¹, ¿e nieprawd¹ jest jakoby grafika, pojmowana jako
dyscyplina artystyczna, skazana by³a na wymarcie, lub utra-
tê konstytutywnych ram to¿samo�ci. Mamy obecnie do
czynienia raczej z przekszta³caniem siê jej ku nowej hipo-
stazie o tyle dojrzalszej i pe³niejszej, i¿ wolnej od pozaarty-
stycznych nalecia³o�ci.*

Andrzej Bednarczyk

* Wyk³ad w pierwszej wersji wyg³oszony w krakowskiej galerii
�Bunkier Sztuki�, w ramach programu Miêdzynarodowego Trien-
nale Grafiki w Krakowie, we wrze�niu 2003 roku. Poprawiony i
uzupe³niony, zosta³ wyg³oszony w Instytucie Sztuk Piêknych
Uniwersytetu Zielonogórskiego w lutym 2004 roku.
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skazani na powierzchowno�æ, jeste�my w sercu wiel-
kiego imperium, nazywamy go Europ¹ albo Ameryk¹
albo �wiatem po prostu. G³upota czy bezmy�lno�æ, p³yt-
ko�æ emocji i aspiracji, gazetowa elokwencja. Co ozna-
cza flaga? Pozornie oznacza kraj, ale w istocie to tylko
pewne oczekiwanie, �zawieszenie�, sen, i w tym �nie
jaki� rodzaj pewnego siebie zadowolenia.

Drugi element to rower. Kiedy wisi on nad g³ow¹ jest
ca³kowicie liryczny. Autor instalacji u¿ywa s³owa �spa-
cer�, dla mnie bardziej przylegaj¹cym jest s³owo �uciecz-
ka�. Ca³y �wiat ucieka w jedn¹ stronê, ucieka na Za-
chód, dok¹d ucieka Zachód? W. Blake uwa¿a³, ¿e Ame-
ryka jako odnowiona Atlantyda jest l¹dem kolejnej no-
wo¿ytnej katastrofy, ¿e na jej stokach rozpoczyna siê pro-
ces nadrzêdnego terroru zwanego w Biblii S¹dem Osta-
tecznym, a wiêc finalna rozprawa si³ dobra i z³a. Osta-
teczna rozprawa to tylko konsekwencja przekonania, ¿e
dalej ju¿ uciec nie mo¿na. Si³¹ rzeczy musimy siê staæ
tym, czym byæ chcemy i to w³a�nie jest straszne!

 Rower to mobilno�æ, narzêdzie do przyjaznego cz³o-
wiekowi poruszania siê. Spacer to ³agodne zd¹¿anie
bez okre�lonego celu. Rower zawieszony w górze jest
poza celem i poza drog¹, jego mechanizm jest bezczyn-
ny.

 Trzecim elementem triady s¹ plastikowe worki w nie-
bieskim kolorze, harmonizuj¹ce dziêki temu z imperial-
nym kolorytem flagi i jej gwiazd. Nieokre�lona zawar-
to�æ tych pojemników wydaje siê banalnie oczywista:
�mieci! Powiedzia³em sobie kiedy�: ��mieæ wskazuje
drogê�, mo¿na jednak dodaæ: w tym, co bezu¿yteczne,
nie utylitarne, ca³kowicie pozbawione interwencyjno�ci,
a wiêc neutralne i odrzucone, a wiêc w³a�nie w �mieciu
jest okre�lenie naszej najg³êbszej istoty, w³a�ciwo�ci
naszego umys³u, która nigdy nie ma szans siê ujawniæ.
�mieæ naszej kultury narasta, staje siê coraz l¿ejszy, co-
raz bardziej siê unosi, coraz wiêksz¹ zajmuje przestrzeñ,
w koñcu zajmuje równie¿ powietrze, nawet eter.

Kilku wybitnych poetów, jak Bia³oszewski, Ró¿ewicz,
Grochowiak po�wiêci³o �mieciowi wiele skupionej uwa-
gi. Bo w istocie to, co jest, czy nie jest tym, co odpad³o?
A to, co odpad³o czy nie jest tym w³a�nie, co jest? Czy
zatem to, co odpada nie powinno byæ podnoszone?

To, co gromadzimy, choæ nie jest nam niezbêdnie po-
trzebne, stanowi kulturê. Kwintesencj¹ wszelkiej kultury
jest kultura amerykañska. Jest ona tym, co mo¿e wszyst-
ko przyj¹æ i zutylizowaæ. To, co zu¿yli�my jest miar¹ za-
sobno�ci i przez to, jak kolor niebieski, przylega do nie-
ba, przylega do szczê�cia, przylega do flagi.

 W swojej instalacji Polus ukaza³ (zasugerowa³), zde-
rzenie czy mo¿e nierozerwaln¹ ³¹czno�æ indywidualne-
go snu ze snem zbiorowym (adekwatnym pojêciem jest:
american dream). Sen jednostki mo¿e byæ znacz¹cy i
poetycki, sen zbiorowo�ci jest zawsze trywialny i kusz¹-
cy, jest snem niczyim, jest snem masy, snem plastiku.

Micha³ Fostowicz

Fr
ag

m
en

t w
ys

ta
w

y 
Ze

no
na

 P
ol

us
a,

 G
al

er
ia

 S
ta

ra
 W

in
ia

rn
ia

, s
ty

cz
eñ

 2
00

4,

Fr
ag

m
en

t w
ys

ta
w

y F
er

m
en

to
w

ni
a,

 G
al

er
ia

 S
ta

ra
 W

in
ia

rn
ia

, lu
ty

 2
00

4 
(fo

t. Z
en

on
 P

ol
us

)

Galeria Stara Winiarnia w Zielonej Górze to przestrzeñ, która od
niedawna u¿ycza swe trwanie dla twórczych wypowiedzi artystycz-
nych. Miejsce to szczególne i wa¿ne, nacechowane kontekstem
historycznym. Galeria ta powsta³a dziêki inicjatywie i niez³omno�ci
kilku wyk³adowców Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej. A jako z
za³o¿enia ¿ywa tkanka, miejsce to prezentuje ró¿norodne wypowie-
dzi artystyczne, w tym tak¿e twórczo�æ studentów naszej Katedry. I
jak ka¿da ¿ywa tkanka, Galeria Stara Winiarnia rezonuje i wywo³uje
twórczy ferment.

Fermentownia. Taki tytu³ mia³a wystawa prezentuj¹ca twórczo�æ
malarsk¹ studentów Wydzia³u Artystycznego w Galerii Stara Wi-
niarnia, w lutym tego roku.

Siedmiu autorów i siedem ró¿nych postaw artystycznych. Ró¿ne
wybory i koncepcje malarskie. Odmienna problematyka i organizo-
wanie przestrzeni obrazu. Ró¿ne �ród³a i inspiracje malarskie po-
szczególnych autorów decydowa³y o sile i polifoniczno�ci tej wysta-
wy. Da³o siê dostrzec na tej wystawie, rzec mo¿na by, do�æ zaawan-
sowan¹ �wiadomo�æ artystyczn¹ autorów (nie g³askaj¹c ich zbyt-
nio, a raczej oczekuj¹c by poczuli ów twórczy ferment w sobie i
pomiêdzy sob¹).

Operowanie anegdot¹ dotycz¹c¹ cz³owieka uwik³anego w prze-
strzeñ spo³eczn¹, a tak¿e, wrzucenie nas w pustkê fizyczn¹ i meta-
fizyczn¹, lub co� takiego jak znak i symbol � bardziej zapo¿yczony czy
bardziej spreparowany, obiekt i przedmiot w kontek�cie geograficz-
nym, kosmicznym a nawet ontologicznym. Mistyka i magia podda-
na geometrycznym rygorom, architektura i pejza¿ bez cielesno�ci,
bez prawid³owo�ci, bez w³a�ciwo�ci...

To tylko niektóre problemy poruszane i rozstrzygane w malar-
stwie poszczególnych studentów, tworz¹cych wystawê pod tytu³em
�Fermentownia�.

Podobno istot¹ sztuki jest krzy¿owanie siê w¹tków uniwersal-
nych, powszechnych i ogólnych z indywidualnym, osobistym i in-
tymnym prze¿yciem. Twórcze fermentowanie rodzi siê czêsto w
dyskursie. Jedno napêdza drugie, jak los i przeznaczenie. Na pew-
no nie mniej istotn¹ rzecz¹ od samej wystawy jest rozmowa o
wystawie. Bowiem o przekonania trzeba walczyæ. Do walki i sporu
potrzebne s¹ narzêdzia i umiejêtno�æ ich wykorzystania. I niew¹tpli-
wie wystawa pod tytu³em �Fermentownia�, by³a zaczynem do kon-
tynuacji dalszej rozmowy o kondycji i ró¿nych aspektach sztuki i
cz³owieka.

Siedmiu studentów i siedem propozycji malarskich.
Galeria Stara Winiarnia, wystawa pt. �Fermentownia�, 20 - 24

luty 2004; Komisarz wystawy: Przemys³aw Przepióra. Autorzy:
Monika B¹k, Milena Brandt, Jakub £¹czny, Jacek Sobczak, Przemy-
s³aw Przepióra, Filip Wojciechowski, Agnieszka Zwoliñska.

Jaros³aw Dziêcielewski
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