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W POZNO-Nowoez
Drewniany szesclan Jana de Weryha-Wysaczariskiega wystawiany zostal w Centrum Rzezby Palskiej w Oronsku, w dawnej kaplicy dworskiej. Fakt ten ma swoja
.artystycznq enerqie ernanujaca wprost
z ciekawega zestawlenia geametrycznej
bryty a znacznych rozmiarach i fascynujace] powierzchni, utwarzanej przez "zywy"
uktad drewna, z wnetrzern 0 charakterze
sakralnym, nalezacym da kampleksu zabudawari dworskich potozonych w oronskim parku. Ma to specyficzny, wizualny
i materialowy" walor.
Dodajmy do tego jesienna aure, koloryt oraz swiaHo oronskie i mamy powöd do zmyslowej irnpresji.
Wydarzenie to ma takze inne konteksty, ktöre pozwalaja dostrzee jego glebsze walory, na ktörych chcialbym sie skupic,
Od kilku lat [an de Weryha-Wysoezanski tworzy
i prezentuje publicznosci niemieekiej obiekty z drewna. Nie bez znaezenia dia charakteru i rozwoju tej
praey byla monumentalna praeownia w Hamburgu czesc zamknietych przed paru laty zakladöw napraw
i konserwaejitaboru kolejowego, adaptowanyeh na

an de Weryha-"Yysoezanski, Kubik, 2005, obiekt (fragment)
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potrzeby sztuki, Hala 0 powierzehni 3000 m2 stala
sie miejseem kulturowej rewitalizacji.
Jego nowe praee powstawac zaczely kilka lat temu
- zgodnie z warunkami dyktowanymi przez miej see od zagospodarowywania podlogi gigantyeznej hali
dawnego magazynu czesci kolejowych. Towarzyszyla
temu takze jasna deeyzja materialowa - wybrane zostalo drewno, material jakze inny w swym "ldimaeie"
i wewnetrznejstrukturze
od stalowych konstrukeji
maszyn, ktore niegdys wypelniaty to wnetrze. W materiale tym, tak chetnie stosowanym przez rzeibiarzy,
zawartyjest nie tylko pewien polemiczny potencjal
wobee metalu - symbolu industrializacji, ale tkwia
takze ogromne mozliwosci uzyskiwania monumentalnej skali, mozliwosci zastosowania roznorodnych
technik obröbki oraz niezwykie bogactwo gatunkow,
kolorow faktur. Te wstepne, wyjsciowe deeyzje przekladaja sie na pewne rezultaty artystyezne, otrzymalismy - w pierwszej fazie twörczosci Jana - bardzo duze
obiekty drewniane 0 wyrazistym ciazeniu, mocno przypisane plaszczyznie, po ktorej stapamy Mogly one
budzic pewne skojarzenia z, tak eharalcterystycznymi
dia land art, praearni R. Longa, ktory z wedrowki po
ziemi uezynil pierwotna regule swoj ej sztuki, napotkane obielcty przyrody - kamienie uczynil "swiadkami" tej wedröwki. U Jana de Weryhy mamy do czynienia z podobna - na pierwszy rzut oka - grawitacyjnq
zasada budowania formy. Nie Sq one jednak - jak
u Longa - "dokumentem" wedrowki, sq raczej sladem pewnego proeesu ogladu samego drewna, konsekwencja .wchodzenia" w ow material. Przede wszystkim Sq one pierwszym etapem odysei artysty, po
ktorym przyjda inne formy, nieco odmienne w swej
statyce i tektoniee. A zatem nie sa one koncowym
sladem dokonanej wedrowki a wlasciwie jej poczatkiem. Od Longa rozni Wysoczansldego radykalnie takze pejzaz, to nie sa otwarte przestrzenie przyrodniezego krajobrazu - odwrotnie - to zamkniete wnetrze,
krajobraz nienaturalny, swiat wykreowany przez wysilona, nowoczesna gospodarke, przez kolejnictwokanoniczny srodek komunikacji "pierwszej nowoczesnosci" . Szlak wyznaczony jest zatem nie przez krajobraz przyrody leez "krajobraz industrialnej kultury" wewnetrzna przestrzen fabryki. Po podlodze czas przyszedl na sciany. To nowe - pionowe "srodowisko"
. wymusilo nieeo inna forme prac, Drewno musi zrezygnowac ze swobodnego ciazenia, jakie wystarezalo na
podlodze, musi zostac doprowadzone do pionu, a to
w najbardziej naturalny sposöb wiaze sie z jakas konstrukcja - jakims podlozem, do ktorego trzeba moeowac i jal(qSrama, ktora bedzie trzymac, W latach 2001-2003 powstaly liczne, numerowaneDrewniane tabiice.
Na tak wytyezonym "szlaku" pojawil sie Szescian,
ktorego pelna materializaeje zobaczylismyw Oronsku.
Praee, ktore pojawity na etapie zagospodarowywania scian, a zwlaszcza Szescian, pierwszy obiekt z calej kolekcji wystawiony w Polsce, przywodza asocja-

cje z minimal art. Impuls ten ptynie zapewne z faktu,
ze Sqone abstrakcyjne, geometryezne, tzn, uporzadkowane w postaci figur kwadratöw prostokatow, kuböw Jest jednak szereg eech, ktore od skojarzen z minimalizmem odwodza. Geometryezne
obiekty
z drewna Jana de Weryha Sqbowiem niezwykle witalne i wymowne w ujawnianiu nieogarnionych w swym
bogactwie postaci drewna, Pojawia sie ono geometryeznie uporzadkowane, ale wewnatrz surowe, "naturalne" w swej przyrodniezej, a nie racjonalnej i zgeometryzowanej postaci, To raczej nieogarniona
i zywiolowa "natura" drewna ujeta zostaje - dla umozliwienia percepcji - w geometryczna rame, Sensu obiektöw Jana de Weryha upatrywac trzeba w zgola odwrotnyeh od minimal art podstawach filozofieznych.
Minimal art w sojuszu z konceptualizmem to efektowna faza dematerializacji i de-naturalizacji sztuki,
Wszak obiekty Andre, Judda, Morrisa czy Serry to
przestrzenna imaginacja figur jezykowych i figur myslowych. Akeent polozony jest tu na tautologie, czyli
ucieczke od wszelkich metafor, symboli i .objawien",
w dazeniu do osiagniecia podstaw abstrakeyjnego j~zyka i ustanowienia jego znaezeniowyeh punktöw
zerowych. Sztuka lat siedemdziesiatych, a szczegölnie dekada lat osiemdziesiatych, weszla w ostry artystyezny spör z tymi tendencjami, akcentujac sile indywidualnej ekspresji, materialnosc, a szczegölnie
cielesnosc aktu artystycznego. A czyz [an nie jest
manifestacyjnie "cieiesny" wlasnie? Cielesnyw szczegölnym sensie, bowiem przedmiotem jego artystycznej eksploatacji jest drewno w swej surowej postaci.
Minimalistyczne tautologie to odwrotnosc artystyeznych epifanü, a sztuka de Weryhy jest epifaniezna, nie
zas tautologiczna, jest sposobem na ujawnianie czegos co jest "gl~biej", to tworzenie warunkow dla "przeswitow" iwgladöw
Sztuka Weryhy - zgodnie z jego biografia, debiutowal wszak w lataeh siedemdziesiatych - jest kontynuacja ekspresywistyeznego zwrotu, jaki dokonal sie po
minimalizmie i konceptualizmie, Jego obiekty Sqmaterialne, konkretne, zakotwiczone gleboko w .naturze" drewna, geometria jest sluzebna, jest swoista
gramatyka, dzieki ktorej .natura" moze jasniej przemowic. Realizacje z drewna pojawiaja sie w warunkach pozne] nowoczesnosci - w swiecie globalizaeji,
rozpedzonej konsumpeji, reldamy, w swiecie algorytmöw, w ktore ehwyta nas kazda nasza wizyta w komputerowej eyberprzestrzeni. W tym swiecie artysta odwraca nasza percepcje, prbponuje ponownie wglad
w Nature w jejsurowej postaci. Przeswity, objawienia, wglady w nature - epifanie natury w warunkach
poznej nowoczesnosci,
'Iworczosc zrodzona w opuszczonej hali fabrycz-.
nej w Hamburgu pojawia sie w Oronsku, w dawnej
kaplicy dworskiej, gdzie calkiem juz w polskieh klimatach kulturowych, epifanie natury uzyskaja dodatkowa duchowa rame,
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