Małgorzata Turewicz-Lafranchi
Dusza się przesunęła
i przewróciła
obrazy z lat 1988–1990
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KLASYKA NOWEJ EKSPRESJI

AKTUALNOŚĆ
Słowo wstępne na otwarciu wystawy w Zderzaku

Przez wiele lat, kiedy królowało video i sztuka multimedialna, czułam się
trochę poza sceną artystyczną. W ostatnich latach coraz więcej młodych artystów pracuje w sposób dla mnie bardzo bliski, odnajduję w ich pracach
swoje pomysły i projekty, czuję wspólnotę imaginacyjną i duchową, a moje
prace sprzed lat nagle nabrały aktualności.
Po wyjeździe do Szwajcarii w 1994 roku moje archiwum i dawne obrazy zostały w Warszawie, nie widziałam ich ponad 20 lat. Kilka lat temu, w związku
z róźnymi osobistymi przeżyciami i odejściem bliskich mi osób, postanowiłam ogarnąć moją przeszłość, zrobić porządki. Zdygitalizowałam moje archiwum i zaopiekowałam się starymi obrazami.
Ogladając swoje własne prace po latach, ogladałam je z dużym dystansem,
tak jakby ktoś inny je stworzył, nie bylo w tym artystyczno-narcystycznego patosu. Byłam i jednocześnie nie byłam ich autorką. Tyle się wydarzyło
w międzyczasie, nastapłlo przerwanie ciagłości w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania. Zmiana ta spowodowała niewątpliwie ten niezwykły dystans,
który pozwolił mi na obiektywniejsze spojrzenie na moją własną twórczość.
Zapragnęłam pokazać te prace czując silne powinowactwo ze sztuką dzisiejszych młodych. Nie chodzi tu o odmłodzenie się, ale o poczucie wspólnoty
zainteresowań, przynależności ideowej i formalnej.
Obrazy, które pokazuję tu dzisiaj, są w pewien sposób szkicami do moich
pierwszych rzeźb, które powstały kilka miesięcy później i były wystawione razem z tymi obrazami na wystawie indywidualnej pt. Do rany przyłóż
w Galerii Dziekanka w 1990 roku (rzeźby znajdują się dzisiaj w kolekcji Pinakothek der Moderne w Monachium).
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Zawierają w sobie potencjalną trójwymiarowość, trójwymiarowość jest tu

POCZĄTKI

malowana w sposób umowny, jak w rysunkach technicznych, a kolory mają
symboliczne znaczenie.

Pamiętam, że już jako dziecko odczuwałam bardzo intensywnie otaczający

Są to jakby ideogramy moich rzeźb.

mnie świat.

Cieszę się ogromnie, że Marta i Janek zdecydowali się pokazać te prace, my-

Byłam pełna podziwu dla form, struktur, kolorów i materiałów, dla natu-

ślę tu nie tylko o zwaloryzowaniu własnej przeszłości, ale przede wszystkim

ry i ludzkich twarzy naokoło mnie, wszystko wydawało mi się wyjątkowo

o zainspirowaniu młodszego pokolenia, które w teraźniejszej rzeczywisto-

piękne. Szczecin, gdzie się urodziłam, jest bardzo pięknym miastem, peł-

sci, nastawionej tak bardzo na populistyczno-społeczne treści i zwabionej

nym parków. Zaplanowany jest na wzór Paryża, układ gwiaździsty ulic, dużo

w dygitalno-informacyjne pułapki, zapomina czasem o swoim wnętrzu.

zieleni, platany, bulwary, port. Jako dziecko ciągle obserwowałam – żyłam
w wyobrażeniu fraktalnym świata, moje podwórko wydawało mi się po-

MTL

mniejszonym całym światem. Inspirowały mnie murki, klomby, konstru-

Bellinzona, 17.6.2018

owałam rzeźby z liści i owoców...
W odkryciu sztuki pomogły mi bliskie mi osoby; obserwowałam moja mamę,
która w niezwykły sposób używała plastików i metali, miała dużo fantazji
i konstruowała dziwne przedmioty. Moja mama miała wiele sióstr, każda
z nich była utalentowana manualnie, z nimi też wykonywałam tzw. robótki;
podziwiałam ich zdolności. Żyłam praktycznie w świecie kobiet, który na zawsze we mnie pozostał. Była też moja siostra cioteczna Alicja, która chroniła moją wrażliwość i dodawała śmiałości mojej wyobraźni. U niej to właśnie,
w mieszkaniu pełnym książek, pięknych przedmiotów i płyt, przeglądałam
godzinami czasopisma o sztuce współczesnej.
Odkąd pamietam interesowały mnie teorie struktury świata, struktury
rzeczywistości. Jako dziecko widziałam wszystko naokoło mnie w sposób
fraktalny. Długo nie ujawniałam talentów artystycznych, raczej skłonności
w kierunku nauki. Zainteresowanie sztuką przyszło później. Byłam dziew4
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czyną wrażliwą, interesowałam się logiką i matematyką. Mój tato wykła-

przyjaciół, którzy zostali później słynnymi artystami, galerie, gdzie odby-

dał te przedmioty, z nim też rozwijałam moje zainteresowania. Chodziłam

wały się performance. Jednocześnie w połowie lat 80. zaczęłam interesować

do liceum o profilu matematycznym, stawiającym wysokie wymagania,

się filozofią.

najlepszym w Szczecinie, w mojej klasie było wielu bardzo uzdolnionych

Kiedy przyszedł czas dyplomu wybrałam temat „Święto”. W świątecznych

uczniów. Tam też poznałam nauczycielkę wychowania plastycznego, dzięki

rytuałach i formach powtarzamy kosmogonie, święto tak jak i gra jest stwa-

której zbliżyłam się do historii sztuki. Ona otworzyła mi całkiem nowy świat

rzaniem modeli życia, modeli świata.

i dzięki wygranej olimpiadzie artystycznej mogłam łatwiej wstąpić na Akademię. W tym okresie uczyłam się też rysunku i malarstwa.
ANTROPOZOFIA
AKADEMIA

Pierwszy raz zetknęłam się z terminem antropozofia w połowie 1981 roku,
bardzo mnie zaciekawił. Pod koniec tego roku, w czasie strajków na ASP

Interesowały mnie przede wszystkim koncepcje sztuki. Zdawałam jednocze-

były prowadzone różne wolne wykłady, miała tam też swój wykład o antro-

śnie na historię sztuki i architekturę wnętrz. Kiedy dostałam się na studia

pozofii nasza profesorka z wydziału Architektury Wnętrz, która uczyła nas

w Warszawie, nie czułam potrzeby kontynuowania nauki klasycznych przed-

geometrii i matematyki, pani Halina Tomasik.

miotów, interesowały mnie przede wszystkim koncepcje sztuki. Wybrałam

Jak tylko uczelnia ruszyła po długiej przerwie zimowej spowodowanej sta-

architekturę wnętrz. Nie widziałam siebie w klasycznych akademickich po-

nem wojennym, zgłosiłam się do niej z pytaniem, czy nie poprowadziła-

działach na rzeźbę i malarstwo, interesowały mnie działania przestrzenne

by dla małej grupy dalszych wykładów? Zgodziła się. W naszej grupie były

i konceptualne. W pracowni konceptualisty Andrzeja Dłużniewskiego mo-

osoby z malarstwa, grafiki, architektury wnętrz i architektury, ogółem sześć

glam bez przeszkód rozwijać moje koncepcje wyimaginowanych światów.

osób. Pracowaliśmy wspólnie głównie nad tekstami Steinera, ale czytaliśmy

Czułam się tam zrozumiana i zaakceptowana. Były semestry, w których je-

też poezje Goethego i Nietzschego w oryginale, słuchaliśmy muzyki kla-

dyną pracą jaką wykonywałam była dyskusja z profesorem, twórcze badanie

sycznej. Spotkania te przetrwały do 1985 roku, na koniec zostało nas dwie,

rzeczywistości. Czy to teoretycznie, czy praktycznie zawsze chodziło o spój-

ja i moja przyjaciółka Joanna.

ne przedstawienie swojej koncepcji. Takie naukowe i filozoficzne podejście

Pani Halina była dla mnie szczególną osobą, w pewnym sensie moją ducho-

do sztuki bardzo mi odpowiadało. Nasz wydział odwiedzali profesorowie

wą matką. Z wykształcenia była astronomem i wiele lat spędziła obserwując

zapraszani z innych krajów, pracowaliśmy z przestrzenią, konceptualnie,

gwiazdy, zanim trafiła na nasz wydział. Miała niezwykle przenikliwą inteli-

instalacyjnie, eksperymentowaliśmy z nowymi technologiami. To był nie-

gencję, dobroć, nadzwyczajną intuicję i wspaniałe poczucie humoru. Dzięki

zapomniany czas, bardzo płodny klimat; poznałam różne kierunki, grupy,

niej zaczęłam się uczyć niemieckiego, aby móc czytać Steinera w oryginale
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(chodziłam na kursy językowe na Ordynacką). Te cotygodniowe spotkania

Po powrocie do kraju, nadal czytałam dużo Steinera i Goethego, teksty Kan-

u niej napełniały moją duszę, otwierały nowe horyzonty, chciałam coraz

dinsky‘ego, Florenskiego, Albersa, Beuysa, filozofów niemieckich i nie tylko

więcej czytać i poznawać świat oraz siebie.

(zawsze pociągał mnie bardziej esej naukowy niż powieść). Zaczęłam też
uczyć się grać na skrzypcach (w Dornach grałam na lirze). Trochę dla żartu
i z chęci prowokacji zaczęłam malować – rysować na olbrzymich płachtach

DORNACH

szarego papieru dość proste i ekspresyjne modele rzeczywistości, wszechświata, porządku i chaosu, świąteczne symbole. Te malowidła miały w sobie

Po studiach na Akademii w Warszawie udałam się na roczne studia do Go-

coś z rysunków choreograficznych, jakby partytury. Niewątpliwie inspiro-

etheanum w Dornach. W 1985 roku Edward Najlepszy, belgijski malarz pol-

wane były moimi doświadczeniami w Dornach i moimi lekturami. Dzieliłam

skiego pochodzenia, który w Dornach prowadził eksperymenty barwne me-

wtedy pracownię z Małgosią Rittersschild i tam to właśnie latem 1988 roku

todą goetheanistyczną, zaproponował i zorganizował mi i Joannie roczne

Andrzej Bonarski zobaczył przypadkowo te moje dziwne papiery i zapropo-

studia ogólnoantropozoficzne w Goetheanum. Było to wspaniałym prezen-

nował wystawę. Wystawa nosiła tytuł Żywność na Święto, odbyła się w SARP-

tem i dopełnieniem naszych studiów z panią Haliną, poznałyśmy całe spek-

-ie w 1988 roku, tekst do katalogu napisał filozof, specjalista od monadolo-

trum działalności Steinera – eurytmię, kształtowanie mowy, malarstwo,

gii Leibniza, Stanislaw Cichowicz.

rzeźbę, pedagogikę, nauki społeczne i medycynę, codziennie rano praco-

Tak to się wszystko zaczęło.

waliśmy nad podstawowymi dziełami Steinera. Jednak, mimo że poznałam
w Dornach szereg wspaniałych osobowości, z nikim nie udało mi się pracować tak głęboko nad tymi zagadnieniami, jak z panią Tomasik. Bardzo mnie

DZIEKANKA

inspirowały rysunki do wykładów Steinera, które przekazywały w sposób
widzialny to, co metafizyczne i niewidzialne. Zestawienie rysunków Rudolfa

Na przełomie lat 80/90 byłam prawie codziennym gościem w Galerii Dzie-

Steinera z rysunkami Josepha Beuysa w wystawach Waltera Kuglera było

kanka. To był jakby mój drugi dom. Przychodziliśmy tam często z Markiem

dla mnie następnym potwierdzeniem mojego sposobu myślenia o sztuce.

Kijewskim i Zbyszkiem Liberą, rozmawialiśmy ciagle o sztuce i żartowaliśmy

W tym czasie interesowały mnie również fenomenologia, monadologia Le-

sobie – piękna atmosfera. Czuliśmy się u siebie, rozumieliśmy się wspaniale.

ibniza, teorie chaosu i porządku, teorie gier, matematyka form naturalnych,

Dziekanka w pewien sposób uformowała mnie jako artystkę. Czasem przy-

topologia, fizyka molekularna. W czasie pobytu w Dornach i później zasta-

jeżdżali koledzy z Poznania: Piotr Kurka, Małgosia Niedzielko. To był czas

nawiałam się wiele nad terapeutyczną i poznawczą rolą sztuki. Myślałam

naszych wielkich spacerów z Kijewskim i Liberą, przemierzaliśmy przed-

nawet przez chwilę o studiowaniu terapii artystycznej.

mieścia Warszawy i oglądaliśmy świat z perspektywy wszechogarniających
nas form sztuki. Do dzisiaj wspominamy z Liberą te nasze niezwykłe, pełne
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uniesienia nastroje – sztuka dla nas wtedy była tak blisko życia... była na-

życia duchowego (Jak i na górze, tak i na dole, CSW, Warszawa), grami plan-

szym życiem. Pamiętam tyle rzeczy, które nas inspirowały w tamtym czasie:

szowymi (Chińczyk, Galeria Zachęta, Warszawa), matematycznymi formula-

teatr, muzyka współczesna na Warszawskiej Jesieni, jazz, kino.

mi natury, kombinatoryka (Kwiatostany, Galeria Zderzak, Krakow), rachun-

Jako wielbicielka gier planszowych i nie tylko, wprowadziłam do Dziekanki

kiem prawdopodobieństwa (Kalejdoskop, Casa Rusca, Locarno), rytuałami

zwyczaj grania w Chińczyka. Stało się to swoistym rytuałem... Moja praca

odnowy (Adonis‘ Garden, Museo Cantonale d‘Arte, Lugano).

Chińczyk była pokazywana w 1992 roku w Małym Salonie w Zachęcie, piękne

We wszystkich tych pracach łączyłam obserwacje zjawisk przyrody z filozo-

teksty napisali Hania Wróblewska i Marek Goździewski .

fia i naukami ścisłymi. To było około roku 1990, rysunki z metalu, czasem
dodatkowo inny materiał. Zostawiłam w końcu malarstwo, aby oddać się
całkowicie obiektom trójwymiarowym.

RYSUNKI – OBRAZY – RZEŹBY
Pomimo, że moje prace odbiegały nastrojem i formą od ówczesnych tenByłam szczęśliwa, żyjąc jako niezależna artystka, pragnęłam kontynuować

dencji, łączyła mnie z moimi kolegami malarzami i rzeźbiarzami subtel-

moje poszukiwania artystyczne, jak inni z mojego pokolenia – Marek Kijew-

na ironia, tak znamienna dla naszych prac w tamtych czasach. Najbliższe

ski, Mirek Filonik. Wystawialiśmy wspólnie, dzieliliśmy atelier, pracowali-

związki łączyły mnie z ex-grupą Neue Bieriemiennost’. Dzięki Markowi Ki-

śmy razem. Spotykaliśmy się niedaleko Warszawy w Centrum Rzeźby Pol-

jewskiemu odważyłam się przejść od moich szkiców rzeźb do rzeźb w całym

skiej, w Orońsku, w Warszawie w Centrum Sztuki Współczesnej, w Zamku

tego słowa znaczeniu. Marek pomagał mi warsztatowo w moich pierwszych

Ujazdowskim.

realizacjach, pierwsze prace z metalu, które pokazywałam w 1990 w „Dziekance” i w Galerii Rzeźby wyspawał mi Marek. W 1991 roku otrzymaliśmy

Wykonywałam duże rysunki temperą na szarym papierze i obrazy raczej

z Mirkiem Filonikiem półroczne stypendia w Hiszpanii, zrobiliśmy w Ma-

symboliczne, syntetyczne w formie. Były podobne do rzeźb, które przyszły

drycie dwie wspólne wystawy – w Galerii Estrujenbank i w salach Facultad

później. Wyobrażenia o różnych poziomach rzeczywistości i świadomo-

de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid. To był wspaniały po-

ści, o relacjach i emocjach ludzkich notowałam nieustannie w moich licz-

byt, objechaliśmy całą Hiszpanię, mieszkaliśmy razem jak prawdziwa arty-

nych szkicach, były one jakby rysunkami choreograficznymi, przekazywały

styczna rodzina. To bycie razem i codzienne rozmowy – to był prawdziwy

w sposób syntetyczny dynamikę gestu, procesu. W mojej wyobraźni były to

sens tych rezydencji.

twory przestrzenne, tak więc w sposób naturalny przeszłam do form trójwy-

W tym czasie kilka różnych stypendiów pozwoliło mi podróżować także

miarowych. Pierwsze moje rzeźby pokazywałam w 1990 roku w Galerii Dzie-

do Niemiec i Austrii, gdzie pogłębiałam moje zainteresowania artystyczne

kanka i w Galerii Rzeźby w Warszawie. Potem przyszły następne obiekty

i prezentowałam prace. Ważnym momentem było spotkanie z Rosemarie

i instalacje, które pokazywały między innymi moje fascynacje: aspektami

Trockel, niemiecką artystką o olbrzymiej sile kreatywnej.

10

11

SZWAJCARIA

i rysunki techniczne. Mogę godzinami obserwować formy i materiały. Inspirująco działają na mnie też moje dawne prace.

Anda Rottenberg, historyk sztuki, przysłała mi telegram, w którym poprosiła mnie o dostarczenie moich katalogów do Ambasady Szwajcarskiej, na
konkurs. Wygrałam ten konkurs i przyjechałam do Ticino. Pierwszy raz zna-

WYOBRAŹNIA

lazłam się w takim wąskim otoczeniu, brakowało mi miasta. Przed wyjazdem myślałam, że jadę jak na południe, do Włoch, że zima jest ciepła... Na-

Moja wyobraźnia była zawsze związana z przestrzenią, próbowałam trans-

turalnie było dużo cieplej niż w Polsce. To był rok 1993. Muzeum Vincenzo

formować moje otoczenie według moich wyobrażeń. W wieku 4 czy 5 lat

Vela w Ligornetto. Mieszkałam w ładnym mieszkaniu, na tyłach muzeum

pokryłam cały pokój niezliczoną ilością kawałeczków gazety, aby uczynić

miałam wielkie atelier. W tym czasie byłam bardzo skoncentrowana na pra-

zadość pragnieniu zobaczenia śniegu. To była moja pierwsza „instalacja”.

cy, żadnych rozrywek. Tak spędziłam sześć miesięcy z krótką przerwą na

Nie interesowało mnie reprodukowanie rzeczywistości, raczej tworzenie

wystawę indywidualną w Krakowie.

specjalnych atmosfer za pomocą działań w przestrzeni. To było też powodem wyboru studiów na architekturze wnętrz.

W tym czasie miało miejsce ważne spotkanie z wydawcą i edukatorem Fio-

Zawsze interesowała mnie przenikalność materii, struktury lekkie pocho-

renzo Lafranchi, towarzyszem mego życia, ojcem mego syna – Olka. W 1996

dzące ze świata przemysłu, rysunki techniczne moich emocji. Może zosta-

roku pierwsza wystawa w Ticino: Drapieżcy, z Lucą Mengoni, Gianpaolo Mi-

łabym naukowcem, antropologiem, filozofem albo psychologiem behawio-

nelli, Silvano Repetto.

ralnym, lub matematykiem. Interesuje mnie człowiek, sekrety natury, świat
zwierząt. Często chodzę w odwiedziny do prosiaczka o imieniu Mirtillo,
który mieszka w Casa Orizzonti w Prosito. Uczę się bardzo wiele od niego!

INSPIRACJE
Już antyczni Grecy uważali, że poznając swoje wnętrze – siebie samego –

CREDO

poznajemy świat. I odwrotnie – studiując nasze otoczenie i społeczne uwarunkowania dochodzimy do zrozumienia siebie.

W moich pracach nigdy nie odwzorowuję otaczającej mnie rzeczywistości,

Mam pewnego rodzaju osobistą mitologię, inspiruje mnie otoczenie, natura,

raczej poprzez pracę myślową, koncepcyjną, dochodzę do pewnych form,

obiekty codziennego użytku, relacje międzyludzkie, lektury. Również wspo-

które niosą dla mnie również ładunek emocjonalny. Tak jak Kandinsky in-

mnienia z dzieciństwa są źródłem mojej inspiracji. Uwielbiam składy z ma-

tensywnie przeżywał kolory, ja miałam i mam coś takiego z formą, z mate-

teriałami budowlanymi, materiały do konstrukcji, detale architektoniczne

riałem – dla mnie zwykły trzepak, czy fragment ogrodzenia, poprzez swoje
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napięcie linii działają bardzo silnie. Czasami koncepcja przeżycia łączy się

W 2015 w moim rodzinnym mieście Szczecinie miała miejsce moja pierw-

z kształtami, które spotykam w otoczeniu, idee i kształty przenikają się wza-

sza wystawa typu retrospektywnego (Prace Ręczne, Akademia Sztuki, Zona

jemnie, z wewnątrz i z zewnątrz.

Sztuki Aktualnej, kurator Aurelia Nowak). Ta wystawa i praca nad moim archiwum uzmysłowiła mi moje najgłębsze fascynacje i ich źródła. Ten powrót

Nie rozwiązuję problemów sztuki, raczej obiektywizuję wewnętrzne prze-

do własnych korzeni zaowocował seriami prac Pułapki, Progi i Meteoryty.

życia, staram się znaleźć dla nich odpowiednią formę. Impuls wewnętrzny
znajduje wyraz i materializację w formie. Dobra, prawdziwa sztuka jest też

Poczułam znów pierwotną radość tworzenia i zabawy. Moje wieloletnie roz-

funkcjonalna, tzn. forma jest absolutnie adekwatna do przekazu, ni mniej,

ważania ontologiczne nabrały sensu i wszystko zaczęło się układać w ja-

nie więcej (raczej mniej – minimalizm, redukcja), chodzi o spójność formy

kąś całość. Moje obiekty – rysunki przestrzenne zaczęły być rozpoznawalne

i treści, o przekazanie w sposób klarowny własnych intencji. Prawda w sztu-

jako modele procesów i przeżyć, jako struktury rzeczywistości i materiali-

ce jest prawdą o artyście i jego otoczeniu, jego credo. Jest świadectwem cza-

zacje niewidzialnego.

su. Tak jak rysunek choreograficzny, linia, bryła, czy kolor, mają swoje życie.
Są gestem pełnym wyrazu, są zbiorem informacji, który artysta konsoliduje
i przekazuje, pozwalając na odczytywanie ich na różnych poziomach. Praw-

KAMERTON

da – message – musi spotykać swego odbiorcę, nie jest to zawsze ewidentne.
Mój kamerton jest w Polsce, szczególnie w moim rodzinnym Szczecinie.
Jest tam piękna architektura: z jednej strony secesja, z drugiej modernizm.
DZIŚ

Konstruktywizm, kierunki logiczne i funkcjonalizm zawsze mnie pasjonowały. Już jako dziecko przeżywałam bardzo silne formy i materiały, szcze-

Nowe technologie i nowe materiały nie negują ducha i sensu sztuki, która

gólnie architekturę. W okolicy gdzie mieszkałam w dzieciństwie, niedaleko

potrafi uczynić realnymi i widzialnymi ukryte głęboko emocje. Przeciwnie,

Portu Kasprowicza, było kilka wspaniałych budowli, które robiły na mnie

dzisiaj mamy instrumenty jeszcze bardziej wyrafinowane, aby drążyć na-

niesłychanie silne wrażenie. Są to dzieła architektury modernistycznej nie-

sze dusze, dać świadectwo naszej wrażliwości i wypowiedzieć się w sposób

mieckiej, wykonane z ciemno wypalonej cegły, proste bryły, piękne podziały

głęboki. Nowe technologie stymulują i przyspieszają naszą fantazję, powo-

okien. Całkiem niedawno dowiedziałam się, że kompleks szkolny, który ro-

dując większą autoświadomość. Naturalnie istnieją też niebezpieczeństwa:

bił na mnie wyjątkowo silne wrażenie (tak, że prosiłam żeby tam chodzić w

można stracić konkretność spotkania z realna osoba (które jest niezwykle

pobliżu) był Kunstgewerbeschule, kiedyś filią Bauhausu, tutaj przyjeżdżali

ważne), a przesadna ilość informacji może sprawić, że oddalimy się od sa-

Gropius, Itten, Mies van de Rohe i dawali wykłady.

mych siebie.
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15

Szpital w którym się urodziłam i kościół pobliski były też w tym stylu.
W okolicy było dużo świetnych murków i ogrodzeń. Spacery po parku i ulicach Szczecina wyłożonych olbrzymimi granitowymi płytami (używanych
dawniej jako balast statków), które w czasie deszczu nabierały kolorów
i wydawały charakterystyczny dźwięk, jak chodziłam po nich w dziecięcych
bucikach ze skuwkami z metalu, to jest moja muzyka.
Małgorzata Turewicz-Lafranchi
rozmawiała Marta Tarabuła

Relac ja (Poligamia) tempera, far ba asfaltowa, płót no, 200 x 130 cm, 1989-1990
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17

Kr ystalizac ja tempera, far ba asfaltowa, płót no, 130 x 130 cm, 1990 (f ragment 1 i 2 t r y pt yku)
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19

ó

Słod k i ciezar
i tempera, pastel, płótno, 130 x 130 cm, 1990

20

P ioruny tempera, płót no, 130 x 130 cm, 1990

21

Para tempera, pastel, płótno, 130 x 130 cm, 1990

22

1 tempera, płót no, 100 x 120 cm, 1989 (f ragment t r y pt yku)

23

Venusberg tempera, pigment y roslinne,
ó
płótno, 100 x 120 cm, 1989

24

ó
Równowaga tempera, pigment y roslinne,
płót no, 100 x 130 cm, 1989

25

ó
Belka tempera, pigment y roslinne,
płót no, 130 x 200 cm, 1989

26

27

28

Skupink i (z cyk lu „O porzad ku i chaosie”) tempera, pastel, papier, 70 x 100 cm, 198 8
ó

ó

Dusza sie pochyliła i przewróciła tempera, papier, 60 x 69.5 cm, 198 8 (replika z 2018)
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Cykl obrazów Małgorzaty Turewicz-Lafranchi z końca lat 80., który poka-

sztuki nie jest tematem modnym, w związku z czym brak badań naukowych

zujemy na wystawie „Dusza się pochyliła i przewróciła”, stylowo i duchowo

i historyków-specjalistów, a także wystaw monograficznych jego wybitnych

należy do nurtu neoekspresjonizmu (Nowej Ekspresji, Neue Wilde, Nowo-

reprezentantów. Wielu z nich cieszy się życiową stabilizacją, wielu zmieniło

romantyzmu). W Polsce styl ten łączy się z młodą sztuką lat 80., wybuchem

styl, dlatego i w pokoleniu lat 80. nie ma motywacji do szerszej refleksji, tym

Solidarności, duchowością New Age, i umieszcza jego rozwój w ramach

bardziej, że niemal całkowicie, w sposób zdumiewający wygasły w Polsce

jednej dekady 1980-1990. Sztuka artystki reprezentuje intelektualny i ezo-

idee solidaryzmu. A był to nurt niezwykle barwny i zróżnicowany ideowo, co

teryczny aspekt Noworomantyzmu, bliski ideom awangardy. Interesują ją

wynikało z charakteru burzliwej epoki, z intensywnego rozwoju kultury al-

podstawowe struktury poznawcze, badanie elementarnych energii ducho-

ternatywnej, z głodu wartości i niekonwencjonalnych poszukiwań młodego

wych, wiedza naukowa i tajemna, organiczny sposób myślenia i działania,

pokolenia artystów. Wpływ neokspresjonizmu na polską sztukę był ogrom-

idee edukacji i terapii przez sztukę oraz idee ekologiczne.

ny. Na krajowej scenie artystycznej pojawiła się niezwykła ilość talentów,
powstały wspaniałe, niezapomniane dzieła, po raz pierwszy spontanicznie

Małgorzata Turewicz-Lafranchi mieszka w Bellinzonie, stolicy szwaj-

wykształcił się system gwiazdorski, pojawili się pierwsi marszandzi. Wystar-

carskiego kantonu Ticino, raju na ziemi artystów i myślicieli. Urodzona

czy tylko wspomnieć takie nazwiska jak: Mirosław Bałka, Marek Kijewski,

w Szczecinie w 1961 roku, w latach 1980-1985 studiowała na Akademii

Jarosław Modzelewski, Leon Tarasewicz, Tomasz Tatarczyk, Ryszard Grzyb,

Sztuk Pięknych w Warszawie, 1985-86 w Freie Hochschule für Geisteswis-

Grzegorz Klaman, Zdzisław Nitka, Stefan Ficner, Mariusz Kruk, Marek Sob-

senschaft w Dornach, w Szwajcarii. Tworzy rzeźby, obiekty, obrazy, rysunki,

czyk, Włodzimierz Pawlak, Piotr Kurka, Mirosław Filonik, Zbigniew Libe-

modele przestrzenne. Jej debiutancka wystawa Żywność na święto zorgani-

ra, Piotr Młodożeniec... a także formacje artystyczne – Luxus, Gruppę, Koło

zowana w 1988 roku przez warszawskiego marszanda Andrzeja Bonarskie-

Klipsa, Łódź Kaliską, Neue Beriemiennost’… by zdać sobie sprawę z poten-

go była wydarzeniem artystycznym. Prace artystki znajdują się w zbiorach

cjału ruchu, jego szerokiego spektrum i długofalowego oddziaływania.

Muzeum Narodowego w Szczecinie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski oraz Zachęty w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,

Szkoda byłaby wielka, gdyby całe to dobro zostało zapoznane i nie było

Staatsgalerie Moderner Kunst w Monachium, Museo Cantonale d’Arte w Lu-

użyteczne dla pokolenia, które nadejdzie po epoce konsumpcjonizmu i do-

gano oraz w kolekcjach prywatnych. Obecna wystawa jest trzecią wystawą

minacji w sztuce treści adaptatywnych, poszukującego wyższych wartości

artystki w Zderzaku, który w 2002 roku wydał obszerny katalog jej dzieł pt.

duchowych.

Kwiatostany. W katalogu Dusza po raz pierwszy publikujemy szkice artystki.
Wystawą „Dusza się pochyliła i przewróciła” Małgorzaty Turewicz-LafranNeoekspresjonizm jako wydarzenie artystyczne, a w Polsce także ruch

chi zaczynamy cykl prezentacji wybitnych dzieł nurtu Nowej Ekspresji, któ-

pokoleniowy, jest obecnie w zapomnieniu. W kręgu akademickiej historii

ry będziemy kontynuować przez najbliższe lata.
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