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23 marca w Galerii Secesja w Gliwicach (ul. Górnych Wa³ów 30 • Grodowa 5a) otwarta zosta³a wystawa
zdjêæ Bo¿eny Nitki „W poszukiwaniu emocji”. Jest to – jak policzy³a organizatorka wystawcy, pani
Katarzyna Cupia³ – ósma ju¿ wystawa gliwicka gliwickich artystów w Gliwicach. W Galerii Secesja zobaczyæ
mo¿na i przekonaæ siê o tym na w³asne oczy, ¿e Gliwice s¹ nie tylko tym, czym wydaj¹ siê mo¿e na pierwszy
rzut oka: doœæ du¿ym miastem, w którym ¿yje siê... doœæ ma³o – ale ¿e jest to tak¿e miejsce, gdzie nie brak
ludzi, którzy patrz¹ swoimi w³asnymi oczami.

Bo¿ena Nitka
Bez ³atwych odpowiedzi!
„W poszukiwaniu emocji” – tytu³ wystawy
mo¿e wydaæ siê niejednemu nieco... myl¹cy. Emocje bowiem rozumie siê najczêœciej
– przynajmniej w tak zwanym „powszechnym odczuciu” (czymkolwiek jest owa
„powszechnoœæ”) – jako „coœ mocnego”,
jako „skok adrenaliny”, i ponoæ w³aœnie
to lubimy najbardziej: ¿eby „siê dzia³o”.
Tymczasem w œwiecie przedstawionym
przez Nitkê takich emocji jakby nie by³o.
Tu emocje s¹ inne – subtelniejsze. Te zdjêcia nie krzycz¹, nie wzywaj¹ do chóralnego skandowania sloganów, nie daj¹
tego „poczucia jednoœci w grupie”, jakie
zdarzyæ siê mo¿e na meczu sportowym
lub podczas wiecu politycznego. Te obrazy
raczej milcz¹, a ich milczenie jest zarazem
jakby odpowiedzi¹: „Codziennoœci naszego
œwiata nie da siê zamkn¹æ, wyjaœniæ, za³atwiæ w kilku prostych s³owach – i mo¿e
nawet nie warto próbowaæ tego robiæ...” Artystka na swoich zdjêciach rzeczywistoœæ
niby tylko – ale w³aœnie: a¿! – pokazuje,
pokazuje, ¿e mo¿na patrzeæ inaczej, spokojniej, g³êbiej – bez potrzeby mówienia
wszystkiego dos³ownie. Powa¿na sztuka

nie jest gadatliwa, a przynajmniej – nie
powinna taka byæ.

...¿eby mój makija¿
zosta³ na miejscu
Sama artystka te¿ zreszt¹ nie by³a gadatliwa, chocia¿ przecie¿ – mo¿na powiedzieæ – dosta³a tak¹ szansê: ¿eby mówiæ
o sztuce, któr¹ tworzy. Gdy wrêczono
jej mikrofon, ¿eby mog³a powiedzieæ coœ
„o sobie i na temat swoich prac”, w swoim s³owie wstêpnym na otwarcie wystawy podziêkowa³a wszystkim przyby³ym,
po czym... – Wiêcej mówiæ mo¿e nie bêdê
– powiedzia³a – bo... wola³abym, ¿eby mój
makija¿ zosta³ na miejscu. – Pozwoli³a,
aby jej prace mówi³y za ni¹, a te – trzeba
przyznaæ – wywi¹za³y siê z zadania bardzo... artystycznie. Uœmiechniêta i zadowolona, chocia¿ trochê speszona tym, ¿e
w jednej chwili równoczeœnie a¿ trzech
fotografów robi³o jej zdjêcie (paparazzi in
spe!), Bo¿ena Nitka stara³a siê wygl¹daæ
na swoim w³asnym wernisa¿u jak „osoba
prywatna” (jakby by³a „zwyk³ym goœciem
na swoim w³asnym urodzinach”) – i udawa³o jej siê to, trzeba przyznaæ, bardzo
dobrze: by³a przekonuj¹ca.
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w³aœnie pojedynczego. I inaczej ni¿ w pop-kulturze obrazy Nitki nie s¹ „wyraziste”
w tym sensie, ¿e daj¹ „na wszystko od
razu wyraŸn¹ odpowiedŸ” – to w³aœnie stanowi o ich nomen omen niewys³owionym
kunszcie. O ile produkcje pop-kulturowe
najczêœciej realizowane s¹ wed³ug modelu
reklamy proszku do prania: „poka¿emy
ci najpierw dok³adnie, co jest twoim k³opotem, a potem natychmiast poradzimy,
jak sobie mo¿esz z tym poradziæ najskuteczniej i najszybciej, no i tanio!” – obrazy
Nitki najwidoczniej nie wed³ug tej metody
s¹ pomyœlane i wykonane. Tutaj, patrz¹c,
najpierw samemu trzeba dostrzec, o co
chodzi lub o co mo¿e chodziæ, a potem
– równie¿ samemu – zastanowiæ siê... I nie
trzeba nawet od razu znaleŸæ odpowiedzi.
Obrazy Nitki to okazja do zobaczenia, ¿e
czasem samo zastanowienie – to ju¿ coœ.
¯e nieraz powœci¹gliwe niedomówienie
lepsze jest od pochopnej „jednoznacznoœci”. ¯e czasem jedno czarno-bia³e zdjêcie
dziewczynki na tle torów mo¿e wyra¿aæ
wiêcej, i wiêcej dawaæ do myœlenia, ni¿ gadanina tysi¹ca s³ów, choæby i najm¹drzej
brzmi¹cych.

Pojedyncze widzenie
pojedynczego cz³owieka
Si³a panuj¹cej nam dzisiaj, nie zawsze mi³oœciwie, huczne, i kolorowej pop-kultury
polega mo¿e nawet nie tyle na ³atwoœci
jej oferty (jak twierdziæ mog¹ najbardziej
zaciekli jej kontestatorzy), ile przede wszystkim na masowoœci „targetu” tej kultury.
Pop-kultura nie zwraca siê do pojedynczego cz³owieka ze wzglêdu na niego samego,
lecz celuje od razu we „wszystkich”, a pojedynczy cz³owiek jest dla niej jedynie
sk³adow¹ tych „wszystkich”. A je¿eli taka
jest pop-kultura, to dla niej obrazy takie,
jak te, które zobaczyæ mo¿na w Galerii
Secesja – bo zdjêcia Nitki s¹ w³aœnie obrazami – wydaæ siê mog¹... niemal herezj¹.
Po pierwsze nie s¹ huczne, po drugie – nie
s¹ nawet kolorowe! A po trzecie wreszcie
– pokazuj¹ pojedynczego cz³owieka jako

Sztuka – na sprzeda¿
Wystawione w Galerii Secesja prace – s¹
do kupienia. – Dochód z tej sprzeda¿y
chcia³abym przeznaczyæ na zakup ma-

teria³ów niezbêdnych do urz¹dzenia...
nastêpnej wystawy. Tak bym chcia³a – powiedzia³a artystka. – Bardziej mrocznej
– doda³a.
I to równie¿ by³o ma³o pop-kulturowe,
bo takie – przyziemne. Gdy w telewizyjnym okienku etatowa artystka wielosezonowa opowiada o swojej kolejnej, nie
wiadomo ju¿ której, jak zwykle ponoæ
niezwyk³ej i wyj¹tkowej p³ycie, zachêcaj¹c swoich fanów (potencjalnych kupców
jej towaru – w mo¿liwie jak najwiêkszej
liczbie) do jej zakupu raczej nie mówi,
na co przeznaczy pieni¹dze ze sprzeda¿y
tego dzie³a: ¿e chodzi po prostu o „wyjêcie z rynku” pieniêdzy na postawienie
jeszcze jednego domu, na jeszcze jedno
„s³awne auto” albo na kolejn¹ wycieczkê
all inclusive do jakiegoœ „magicznego, niesamowitego miejsca na ziemi” – co przecie¿ artystce... „siê nale¿y”: tyle w koñcu
robi ona dla kultury – dla wszystkich!
Bo¿ena Nitka chcia³aby móc zorganizowaæ nastêpn¹ wystawê swoich prac.
W których znowu mog³aby pokazaæ nam
– wszystkim, którzy bêdziemy tym zainteresowani – ¿e magiczne, niesamowite miejsce na ziemi... jest tu¿ obok nas: wystarczy
tylko uwa¿niej popatrzeæ. I nie spieszyæ
siê z pochopnymi odpowiedziami...
(MAP)

