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Justyna Napiorkowska

Zyciowa i artystyczna droga Jana de
Weryhy-Wysoczanskiego poprowadzi-

la go szlakiem hanzeatyckim. Z Gdanska,
gdzie studiowal w latach 1970-1976 na wy-
dziale rzezby Akademii Sztuk Pieknych,
wyruszyl do Hamburga. TEildroqe przemie-
rzaty nieqdys okrety wiozace drewno z la-
sow Rzeczpospolitej szlacheckiej na za-
chod Europy. Drewno okazato sie zarow-
no fetyszem, jak i podstawowym przed-
miotem artystycznych poszukiwan wspot-
czesnego rzezbiarza. Jego prace mozna
byto oqladac w pazdziernlku w Oronsku
oraz w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
Oqladac to - w wypadku prac Jana de We-
ryhy-Wysoczanskiego - za malo. Warto je
rownlez dotykac, qtaskac, rnuskac mister-
ne drewniane konstrukcje. Artysta dokonu-
je najpierw dekonstrukcji, by potern, w ci-
szy ogromnego atelier pod Hamburgiem,
budowac drewniane formy, wczesnie] zWEil-
glaja,c, osrnalajac, struqajac poszczeqol-
ne ich elementy. Powstaja w ten sposob
ogromne drewniane tablice przestrzenne.
Na pozor surowe, w rzeczywistoscl subteI-
ne i wysublimowane. Gladkosc drewnia-
nych powierzchni sasiaduje z chropowa-
toscia ujawniaja, sie niuanse kolorow, sub-
telna gra barw zestawianych przez arty-
ste fraqrnentöw drewna. Drewniane klocki
ukladane sa w przerozne konfiguracje. Po-
czatkowo widz rnoze sie zastanawiac nad
semantyka, tych drewnianych krornlechöw,
Jednak nie 0 znaczenia tutaj chodzi, lecz

w N--A.

o tajemniczy i efemeryczny moment .pew-
nej kolaboracji", gdy artysta i natura, z kto-
rej ten czerpie, wspotdztalala w procesie
tworczyrn, Natura dostarcza surowego i
piekneqo w swojej surowosci tworzywa, a
artysta - dtutem, slekiera palnikiem - obra-
bia to tworzywo tak jak ju-
biler wydobywaja,cy piek-
no brylantu z dlarnentow
Weryha odkrywa tajemni-
ce drewna tkwiace w bo-
gactwie kolorow, politur,
ukladow szczepow, W
pieczolowitym ukladaniu
drewnianego budulca
znaczy go swoim pietnern, indywidualizu-
je i uszlachetnia - przetwarzajac je w dzie-
10 sztuki. Czy to minimalizm? Nie. Koncep-
tualizm? Tym bardziej nie. Sztuka de We-
ryhy-Wysoczanskiego nie miesci sie w
tych pojeciach, zbyt sterylnych i zbyt dia
niej rozgraniczaja,cych. Ta sztuka z jed-
nej strony pierwotna, z drugiej - przewrot-
na i wyszukana, staje sie holdem artysty
dia natury, qdzies na pograniczu estetyki
i religii.

Jan de Weryha-Wysoczariski .• ,Drewniany kubik",
Galeria Kaplica, Centrum Rzeiby Polskiej
w Ororisku, od 16.10.2004 r.
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The "'1ysteries C ood
oustyna Namo kowsxa
Jan de Weryha Wyso
are artete work have b n
co: rected 11th Ha '~e nc ro s.
!-je studled SCUIPlu e a tl'P Acade-nv
of fine Ar, ij1 Gdans~
ir h.eyears '970-1916
and ,hen he el f'lr Harrbur
That was the route Cli tu S
carrying wood I'om POlis" Iorest
to the west 01 Europe m the distant past,
Wood turned out to be the artist's
memento and primary mean
01 artistic expression.
His sculpture is being exhibited
at the Szyb WilsonGaltery
n atowice and in Oronsk,

1. Jan de Weryha-Wysoczariski,
.Drewnlany szescian",
drewno, 2003 r.

2. Jan de Weryha-Wysoczariski,
.Drewniana tablica",
drewno, 2002 r.

3. Jan de Weryha-Wysoczariski,
bez tytulu, klon, 2000 r.

4. Jan de Weryha-Wysoczariski,
bez tytulu, lipa, 1999 r.

Na nastepne] stronie:
Jan de Weryha-Wysoczariski,
.Drewniana tablica",
drewno, 2003 r.
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