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Lech Kołodziejczyk 

~ Od autora Projektu 

Każda twórczość artystyczna to skompl ikowany i og romn ie zróżnicowany proces, który jak każde 

działanie umiejscowiony jest w określonym czasie, odnosi s i ę do fundamentalnych cech danego okresu. 

Nie można pomijać istotnych aspektów życia społecznego, kontekstu uwarunkowań, w jakich funkcjo

nuje twórca, ponieważ to właśnie te czynniki (niejednokrotn ie do końca nie uświadam i ane) mają de

cydujący wpływ na profi l i zakres kreacj i. Bowiem twórczość artystyczna to niezwykle czu ły barometr, 

rej estrujący to wszyst ko, co dzieje s i ę wokół - zarówno jako dz i a łan i e odwołuj ące si ę wprost do ota

czającej rzeczywistośc i , jak i to, które ową rzeczyw i stość interp ret uje, komentuje, syntetyzuje czy wręcz 

abstrahuje. Każde z nich, posiadając ogromne zaplecze w doświadczeni u w ielu pokoleń artystów, jest 

więc w pełni uprawomocn ione, usankcjonowane poprzez t radycję . 

Obecny projekt badawczy Katedry Malarstwa Aktualia jest próbą artystycznego skomentowania te

raźniejszej rzeczywistości, znaczącego wydarzenia, poruszaj ącego zjawiska czy też dosadnego w swej 

wymowie faktu, obok którego nie sposób oboj ętnie p rzej ść, udawać, i ż nic takiego się nie stało. 

Właśnie ta bezpośred n ia reakcja, najbardziej ludzki odruch dokumentujący naszą wrażl i wość, zdol

ność empatii stanowi t utaj n ad rzęd ny problem mala rski. 

W tym kontekśc i e obecny projekt Katedry Mal arstwa, odnosząc s i ę do naj ba rdziej czyte lnych, wy

razistych aktualiów, tzw. rzeczyw i stośc i zewnęt rznej , do kumentując to, co dzieje się wokół nas, co nas 

porusza, niepokoi, p rzeraża, stanowi p rzyczynę autentycznych poruszeń, jest j ednocześnie swoistym 

wyzwaniem, prowokacją Stawia bowiem elementarne pytanie: czy wypracowany przez artystów-mala

rzy arsenał środków artystycznych jest w stanie odnieść się do tak postawionego zagadnienia7 

Projekt badawczy Aktualia, jako swoista kontynuacja dotychczasowych zamierzeń badawczych Ka

tedry Ma larstwa, kładz i e główny akcent na problem tzw. "Tu i Teraz': w przeciwień stw i e do wcześniej

szych projektów wyk lucza dokumentację prac ma larsk ich powstałyc h w okresach m inionych - ekspo

nuje najnowsze dokonania twórcze, ni ejednokrotnie z rywając z dotychczasowym przyzwyczajen iem, 

rutyną Warto w tym m iejscu, w tym kontekście zaz n aczyć, że - obok omawianych probl emów ma

larskich, a także zagad n ie ń dotyczących metod postępowan ia: interpretacji , t ransformacj i, abstrahowa

nia - pojawia się fundamentalny aspekt dotyczący samego statusu dzieła malarskiego. Pytania: czym 

obecnie jest obraz ma larsk i7, j aką funkcję pełni w złożonej rzeczyw i stośc i dz i ałań artystycznych 7, czy jest 

w stanie odpowiedzieć na istot ne problemy współczesnej rzeczywistości 7 ; niejednokrotnie pojawiający 

się swoisty hermetyzm, eksponowanie rzeczywistośc i mala rskiej zajętej własną prob l ematyką jako czę

sto występujący problem u malarzy-artystów związanych ze środow i skiem akademickim - to wyraźn i e 

ujawniane zagadn ien ie stanow i ące przyczynek do w ielu zastanow i eń, reAeksj i. 

Dla artystów tworzących Katedrę Ma larstwa w Instytucie Sztuki U Ś w Cieszynie - gdzie og romna 

presja w ielowiekowej tradycji ma larstwa oraz swo iste subl imowa nie języka malarskiego zw i ąza n e z ko

nieczną znajomośc i ą ca łego a rse n a łu ko nwencji, stylów artystycznych - owa bezpoś redniość skomen

towania, odnies ienia s i ę do ważnych spraw współczesnego św i a ta może sta now i ć swoiste wyzwa nie, 

twórczą i nsp i rację, ni euchronną prowokacj ę. 

Warto wspomn i eć, i ż projekt Aktualia jest kolejnym - czwartym - projektem badawczym rea lizowa

nym przez Katedrę Malarstwa Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie. Projekt ten niejako zamyka cyk l zamierzeń 
artystyczno-naukowych rozpoczętych projektem Postawy, konfrontacje. Ko lejnym był Twó rczość jako 

spotkanie z roku 2011, a w roku 2012 zosta ł zreal izowany projekt sta now i ący syntezę pracy Kated ry 

Malarstwa pt. Pokolenia. 
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