Dusza drewna
De Weryha - Wysoczanski skonczyl studia
w gdanskiej PWSSP w 1976 r., pozniej
wyjechal do Hamburga. Po niemal cwierc
wieku pokazuje niezwyklCl wystawtt
w Galerii Szybu Wilson w Katowicach.

J

uz og61na refleksja nad stanem polskiej rzezby wsp6tczesnej zasmuca. Kto nie chce
popasc w epigonizm, zadecie czy
chocby rnaniere - ucieka w nowe
media. Tradycyjne materiaty jak
braz. gips czy drewno juz si~
wyczerpaty
i zdewaluowaty.
Drewno jest tu na pozycji podw6jnie straconej. Ma swoje naturalne
ograniczenia i niechlubnq przeszlosc PRL-owskiej estetyki i ludowych skojarzen, Jest uzywano
niechetnie a jesll, to jako materiat
do studenckich cwiczeri,
Weryha uzywa drewna zgodnie z jego wlasciwosciami. Tnie na
szczapy, tuski, plastry. Z setek czy
tysiecy element6w buduje kopce,
drogi, kreqi, Z plastr6w ustawia
kolurnne, z qalazek uktada trojkat.
Z fragment6w kory uktada stozek,
usypuje kopiec, buduje nowe
drzewo. Tworzy figury, kt6re nie
wystepuja w naturze (drewniany
kubik), a jednak nie gwatci jej
zasad i naturalnego porzqdku.
Chce zrozurniec strukture drewna;
interesuje go stopiefl moiliwosci

ingerencji w drewno w takiej mierze, by nie utracilo ono poprzez to
niczego ze swej tozsamosci. To
chyba jedyna ezysta abstrakeja
geometryczna, 0 kt6rej nie rnozna
powiedziec, ze jest zimna. Minimalizm z dusza.
Od kilku lat Wysoczanski
pracuje w hamburskiej dawnej
hali naprawy taboru kolejowego,
gdzie stworzyt qalerie. Ekspozycja
w nieczynnym szybie g6rniczym to
takle wystawa w stylu .site-specific". Prace sa starannie wpisane
w przestrzen kazdeqo z pomieszczen, Wi~kszosc nie ma tytutu,
jak ta, w kt6rej las szczap stoi (!)
w matym pokoiku. Przypadkowosc
jest tu zupetnie pozorna. Ogarnierie chaosu setek element6w
wymagato benedyktynskiej cierpliwosd i pokory wobec materiatu.
Jedna z najpiekniejszych i najbardziej przejmujqcych wystaw rzezby
ostatniego czasu.
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