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OßJAWIENIA W DREWNIE
Z Jonem de Weryho-Wysoczonskim

Mariusz Knorowski: Coraz
obcowcc

w kraju; przypomnijmy:
zentaqa

czescle]

mamy okozje

z Twojq sztukq po wielu Iotach nieobecno.5ci
jednego

inwokacjq

byla skromna pre-

obiektu w Galerii

Kaplica

w Orori-

r., nostepnie wystawa Drewno - archiwum w Galerii Patio WSHE w tcdzi. monumental na
wystawa Epifanie natury w p6ino-nowoczesnym
swieciew Galerii Szyb Wilson w Katowicach w roku ubiesku w 2004

glym i obecnie

w Muzeum

Rzezby

Wsp6lczesnej

MyslE;l, ze dzieje

sie tak dlatego,

ze sam material,

w kt6rym procuje jest wszystkim dobrze znany i bliski,
wywolujqcy

[uz w pierwszym

z nim kontakcie wylqcz-

nie .cieole" skojorzenia.

MK: Twoja rworczosc szerzej byla znana dotyehczas
w Niemczech.

Miales tom seriE;lwystaw w powcznvch

instytucjach. Wiem, ze w duzvrn stopniu na jej chorakterze zociqzyly

okollcznosci

kie [ok skala praeowni,

z pozoru druqorzedne.

klimat wnetrzc

go. Ale mnie interesuje wyb6r 'moteriolu

diach, przypomnienie

chocicz wiem, ze nie ograniczasz

dowiskiem ortystycznym
Taka sekwencja
to dzielo
osoby

0

oraz nowq grupq odbiorc6w.

czvrns swiadczy

przypadku,

szczeg6lna,

zaciekawienie

sobie i spotkania z nowym sroi byc moze nie jest

ze wytworzyla
sprzyjajqca

siE;lwokol Twojej

aura, wzbudzajqca

- nie czesto spotykany

dzis fenomen

by wspornniec chociczby
wywiezionym

po upadku

do Neuengamme
Szezypiorskiego,
Dlaczego

Polokom

Powstania Worszawskiego

wykonany

wiec drewno,

- substancji,

sie tylko do drewna,

pomnik poswiecony

oceniony
0

wysoko

przez Andrzeja

z granitu.

surowiec

naturalny, niosqcy

w reakcji na sztuke wsp6lczesnq.

w sobie zor6wno

[on de Weryha-Wysoczanski: To prawda, ze zor6w-

dotykalne

no rezonans w mediach, jak i wszystkie dotychczaso-

Pracujesz w drewnie w dobie multimedi6wl

we recenzje

JWW: Drewno, jako material do pracy wybralem

wystaw

byly dia mnie bordzo

laskawe.

ta-

postindustrialne-

w CRP; 0 w rniedzvczosie dobre recenzje, rezonans w me0

rozmowio Moriusz Knorowski

wortesei fizyczne, jak i metafizyczne,

i czysto uzytkowe. inspirujqce i symboliczne.
nie

jest on wytworem

bez powodu

notury, ktorv nlejoko

po swoje] Iizyczne] srnierci wkracza w ponowne

zycie.

so bq bardzo

wiele.

Nalezy

iednak

Pachnie i zmienia kolor, pecznie]e, wysycha. Silo tego

w takim stopniu, by nie wplywala

materialu

nim zawlad-

silo dzialania

przy nim po-

przy tym nokladam,

spowodowala,

ze zostalem

niety bez reszty i sklonila do pozostania
mimo, [okby to mogle si~ wydawac

dzisioj oferowanych

i 0 wiele bordzie] .okfuolnych" technik multimedialnych.

MK:

Wiem,

ze lutnik, ktorv musi przewldziec

akustyczne dzwieku instrumentu, rozpozno]e
sei wyrazowe

(w sensie brzmieniowym)

walory

wlcsciwo-

roznych gatun-

przy tym zeche-

wac pewne reguly. lnqerenc]o dopuszczolna

gnacia

nie strocila na mocy. Rygory, [okie sobie
to rniedzy innymi swlcdornc

z [oklchkolwiek

wicdojqcvch".

pierwicstkow

Koncentruje

sie wylqcznie

wytwarza

sie [ckbv pewno plaszczyzna,

z ktore] drewno wysyla impulsy, a [o staram sie na nie
reagowac.
M K: Sztuko XX wieku nie penetrowala

o iego mistrzostwie. Czy podobnie
kornponujesz

szukasz, dobierasz,

swoje prace opierojqc

ne] zasadzie?

sie na analogicz-

Czy od materialu idq ku Tobte istotne

impulsy wvnikojqce

z gatunku drewna, iego wlcsciwo-

JWW:

Praca z tym materialem polego

kirn na tym, aby go uszonowoc,

czvc.
lqcznie

Narz~dzia

przede wszyst-

Nie wolno go skole-

do iego obrobki nolezv uzywcc wy-

w toki sposob, aby przypadkowo

waly pozostawionym

nie ingero-

przez siebie slcdern w struktu-

ry i charakter drewno. Material

natury w poszukiwoniu

ten zezwala

zrobic ze

molowniczych

menow. Skupilo uwag~ na odslonioniu

[uz zokqtkow
zjowisk

i feno-

morfologii

pro-

cesow natury, cudu, ktory dzie]e sie pod powierzchniq
rzeczy. Zamiast
przestrzeni

sei, cech czy tez ukrytych znoczenf

opo-

no istocie

materiolu. Po pewnym czasie procy z tym naturalnym
tworzywem

kow drewna, urniejetnie ie kornponu]e - taka niewysloktore swicdczq

rezy-

.nosnikow

wiona wiedza,

czy rodzo] wyobrozni.

iest tylko

no charakter, by iego

mausstrahlung
nikniecie]

pojecio

tröjwyrniorowe]

mimesis i ntecdlcczne]
pojowilo

(wypromieniowonie

Profesor Ewo Chojecko

si~ pojecie
przestrzeni,

iluzj
Rauiei zo-

dola te] sytuacji no-

Sztuko z opowiodojqcej zdorzenio, stoie
sie monilestocic ekspresyjnych ttesci formy: symetria,
zoqeszczanie, rozrzedzonie, wibtocio, ruch i bezroch,
krysto/icznosc bqdi ciostowatosc, /snienie ichiopawosc,
stepuiqcv opis:

fenomeny faktury powierzehni i przestrzennego modelowonio, svnesiezio doznan wzrokowyeh, sluehowyeh
i dotykowyeh. Natura iawi sie iako/r6dlo nieskoticronyeh doswiadczen form, botw, e~spresii, nopiec, rocionalnosci i przypadku, uswiadomionego i podswiodomego lado, uklad6w dyehotomieznyeh. Czy zgadzasz
sie z tq diagnozq,

bo wydaje

si~ onq dotyczyc

tokze

Zgadzam

sie z tym twierdzeniem,

stawionych w nim cspektow

odpowiada

wiele przedrowniez moim

Twoje prace oddziolujo

przede wszystkim struk-

turq. Bardzo czesto zouwozolnc
dZialy, [okis regularny

sq geometryezne

schemat kompozyeyjny,

po-

szeze-

goi nie w serii Drewnianyeh toblic. Sq to niekiedy bryly
tak idealne jak ehoeiazby
widzicc

w dwoch

To swiadezy

0

mi

0

Kubik, ktorv rnielismv okoz]o

postaeiaeh:

dopuszczclnosci

nawet statusie dzielo.
ehodzi

godzisz

te dwa

jWW:

To prawda,

zwartej

cspektow.

-

ktcre zmienia swojq lorrne, Ale

inny problem:

lektu - jest zaprzeezeniem

geometria
porzqdku

- wymysl

Czosto eale ieh ele-

menty sq jakby modulami, ktore zamiennie wykorzystunp. Kubik w Golerii

j'! w kolejnyeh prezentaejaeh,

plico w zwartej formie, pokazany

i ulozonej

o teraz w Muzeum Rzezby zawieszony
wielka

drewniana

daje mi rnozliwosc

tabliea. jesll ehodzi
stworzenia

nyeh rom dia naturalnego
staram sie wprowadzac.

Ka-

zostal w Galerii Patio
no podlodze,
na Scianie jako
0

spraw,!go-

notury, to ta pierwsza
i zorganizowania

porzqdku,

pew-

ktorv w nie potem

Ten z zewnqtrz

zcczerpniety

.porzqdek

natury" wpisany zostaje do wczesnie] przy-

gotowanej

"geometrii"

wnetrzc.

Podezas lokie] trans-

formaeji rodzq si,! nowe wortoscl - nowyeh spontaniez-

i rozwiniete].

pewnych woriontow

antagonistyczne

w moieh pracaeh struktura staje si~

jednym z wczniejszych

dzenia geometrii z porzqdkiem

przemysleniom.

MK:

jak

porzqdki?

w todzi w formie rozwiniete]

Twojej sztuki?

JWW:

rzqdkowany.

inte-

natury, ktorv ma

nyeh form, przepelnionyeh

czesto jakoby

kontrolowa-

nym ehaosem.

MK:

Zauwazylem

przestrzeniojq

tez, zo Twoje niektore wystawy "roz-

sie", dziejq

si,! w zastanej

przestrzeni,

raezej organiezny

charakter, spontaniezny, zywiolowy,

wpelzajq

w szezeliny, otwory, slepe wneki ete. Robiq

czesto

przypadkowy

wrozenie

naturalnyeh

umownie

niz raejonalny,

upo-

noroslr,

bardzo

ekspansywnie

sakralizowania

przestrzeni, a bye rnoze tylko lormalne

estetyzowanie?

jWW:

/

Chodzi mi wylqezni§o

strzeni, a wiec
[ednok

0

zamierzony podzlcl prze-

"'.

formalne estetyzowanie,

odbiorey

w jego pereepeji

de. nawet gdy wydaje

pozostawiam

zupelnq

mi siE;),ze wehodzi

swobo-

on w slere

sacrum.

MK:

Ireehe

prowokaeyjnie

zapytalem

wyraz Twoieh dziolon i towarzyszqee

0

misteryjny

mu skupienie. Gdy

wpolruje siE;)bowiem w Twoje praee, pierwszym
wajqeym

sie skojarzeniem

jest mozolriosc

nia, preeyzja,

spojnosc

konsekweneja

w nostepstwle

prownosc

wskazujqea

i [ednoczesnie

zcuwczolno

elernentow,

na wyuezony

nasu-

ieh wykonaswoista po-

dukt prowadze-

nia reki. To oczvwlscie przywodzi

na mysl pismo. Czy

jest to wiec szczeqolnv

przypadek

zapisu ideograliez-

nego reprezentujqeego

pojecio, wieksze jednostki sen-

su? Czy to rodzaj hieroglifieznego

jWW:

Wydaje

dziolcn

slady moieh

rnozno by w pewnym sen sie porownoc

kirns rodzajem

MK:

tekstu natury?

mi siE;),zc w tym wypadku,
hieroglifieznego

Podrqzylbym

smo, prawda

glE;)biej ten eiqg skojorzen: tresc. pi-

objawiona.

czosci wspominano
wujqeo.

0 epifaniaeh

w Twojej twor-

[uz wczesnie] i brzmi to przekony-

Bye mozo [est to dar ujawniania

tyeh przed

z ja-

tekstu natury.

profanum.

Czy ealoksztalt

prawd

skry-

Twoieh dziel

mozno uwozoc za rodzaj ksieqi, rozdziol wielkiej ksiegi natury, ezy tez jest to skromna ksiozeczko ezlowieka
o ezlowieku zarazem,

ktory stanowi jel znikomq ezqst-

ke, .trzcine mvsloco" i z pokorq szuka dia siebie w niej
miejsea, w harmonii z niq?

jWW:

Odpowiem

10 bardzo
porastojqcych

wytwory

na symbioza.

Czy jest to rodzo] interwencji,

jest to prowokujqcy
na tworczosc

Dokonuje sie dziw-

do zastanowienia

w Twoim przypadku

jWW:

cywilizacji.

swiodornosc

czy rnoze

kontrapunkt? Czy

ekologiczna

rzutuje

pojmowania

sie" wynika

z mojego

i rozumienia samej istoty budowania

prze-

strzeni. Kazda taka przestrzen jest zawsze inna, pelna
uwarunkowan

wynikajqcych

giej zos strony uzoiczniono

z samej architektury, z druod charakteru

wystawia-

udalo sie spojrzec

noczesnie na nie wszystkie to dcpotrzvlibvsrnv
ealej mosie przeroznvcl:
ukazania

pewnej

struktur, jakoby zolqzko proby

tabliey

morfologii

ujownloc

wos<::" przyezynila

sze] kultury i zaehowania

Czvr nosc zmudno. ale pozvteczr:o.

zcleznosci

i idealnego

komponentami
stworzenia
[okos probe

balansu pomiedzv

tymi dwoma

jest moim zdaniem wlcsnie kluczem do

korzystnej ekspozycji. jest to raczej zawsze
interwenqi

strzeni. Pytasz
ma ona wplyw

0

w orchitekture

swiodornosc

zostanej

ekologicznq,

na mojq dziolclnosc

Moze

chocioz po czesci wlcsnle przez dzialania

prze-

oczvwiscie
uda mi siE;)
artystyczne

Znana jestpraeo-

rodzajem

0

przekonaniem

° jego

woznosci?

Czy jest w tym ja kics

przeslanie, bo rozumiem, ze swojq sztukq nie tylko uparnielniosz fakt swolego

jWW:

istnienia.

MyslE;l, ze to jakas niezolezno.

niu i .uzupehrionu"

logicznego

wodow.

MK:

nienia ludzkosc skazana bylaby na zoqlcde.
Pewne fragmenty

rytualnego

wystawy

potraktowania.

kreqoch, figurach, ciqgach.
granica

wrozenie

MyslE;) tu

0

Niekiedy

wvrozno staje siE;)

- i tu od razu pojawiajq

zamierzony

sprawiajq

wyznaczonych

sie pytania: czy to jest

rozdzial przestrzeni, czy wchodzimy

rE;)sacrum? Czy jest to wiec dzialanie

w sle-

zmierzajqee

do

ktore nakazalyby

Czy z Twojego

0

praeE;lmozolnq

w pelnym przekonaniu

nosci, bo [okos nie znojduje

MK:

poszukiwa-

kolejnyeh kart mego .orchiwurn".

woznq role w tym zornknietvm kompieksie zegara ekobez ktoreqo ist-

blize] nieokreslo

na sila peha mnie stale w tym eiqglym

ßezsprzecz-ue chodzi w tym wypadku

drewno,

komentarza.

Czy piszesz jakis tekst, z mozoiem wlcsnie i z glE;lbokim

i ehyba prowadzonq

zajmuje wlcsnie

to, by urozrnoicoc

plastyeznego

zwrocic wiekszq uwagE;) na sprcwe ekologii wszystkim
jak

na-

storozytnosci.

witosc rnnichow, ktorzv anonimowo w skryptoriaeh prze-

tym, ktorzy obejrzq

moje prace. Zasygnalizowae

cierpli-

eiqglosci

dziedzictwa

pisywali ksieqi. I starali siE;)jeszeze

optymalnych

natury.

sie do podtrzymania

je iluminaejami,

Znalezienie

ezy tez

.benedvktvrisko

nych prac. Za kozdvm wiec razem mamy do czynienia
sytuacjq

drewna,

te skryte prawdy

M K: jak wiesz przyslowiowa

z zupelnie

nowq

row-

siE;lw te]

arehiwum drewna. MyslE;l,ze w przvszrosci nadal bede
probowol

artystycznq?

To "rozprzestrzenianie

tak. Przez okres ostatnieh lat powsta-

wiele prae i gdyby

dotyehezas

jel wozpo-

jq przerwae.

doswiodczenio

i przekonania

wynika roznico miE;ldzy Kunst a Gestaltung2
Paul Klee opowiadal

0

zodnych

Pytam, bo

siE;)za tym drugim pojeciern, kladq-

eym akeent na sensie kreatywnym praktyki artystyeznej.

jWW:

Sqdze, ze oba pojecio,

w [okims sensie bez kreotywnosci
przyezym

np. namalowanie

Kunst jak i Gestaltung,
obejsc siE;)nie mogq,

obrazu ezy zrobienie rzez-

by wymaga

ograniczonej

zamyka si~ przede

kreotywnosci,

Z powodzeniem

tworzenia.

najr6Zniejszych

takiej ktoro

wszystkim w samym procesie

przestrzeniach

zmiany ich charakteru,

bez zodneqo

i tak np. dzielo

sakralnym rnoze z powodzeniem
chitekturze swieckie]".

zabarwieniu

0

Sprawa wyglqda

do konkret-

Mamy wtedy do czy-

praktykq artystycznq,

a wiec Ge-

staltung wg Paula Klee, ktoreqo przyklad
Proces tworzenia w tym wypadku

roznico porniedzy
MK: Opowiedz
jesz, bo

przytaczasz.

przebiega

w samym obiekcie,

strzeni go otaczajqcej.

w .or-

[ednok zupel-

nie inaczej, gdy powstaje obiekt/instalacja

snle i nierozlqcznie

rownocze-

ale i w prze-

Na tym glownie polega

przytoczonymi

chyba

poieciorni.

0 technologiach,

ktoryrni sie poslugu-

ile wiem, jest w tej pracy szczeqolny

0

w

ryzyka

"egzystowae"

nej przestrzeni architektonicznej.
nienia z kreatywnq

ich

mozno je umieszczcc

szocu-

nek do moteriolu, nie tylko nobozne skupienie. Czy soma
czynnosc wykonywania
jem zakodowanego
koniecznie

pracy nie jest w istocie rodzc-

celu, tak jak w pojeciu drogi nie-

musi zowieroc

si~ realny punkt dojscic,

a istotny staje si~ tylko sam fakt przemieszczania

jWW:

dzialaniach,
domie

si~.

Przy wielkim respekcie dia materialu w moich
technologie jego obrobki ograniczam

do minimum. Dopuszczam

swio-

tylko nieodzowne

slcdy interwencji norzedzi

na powierzchni

ko tyle jest rzeczvwiscie

konieczne.

drewna. Tyl-

W mojej pracy

woznv jest w istocie nie fakt dojscio do [okieqos realnie
wczesnie]

wyznaczonego

nia ciqglych

MK: Taka postawa

artysty jako wedrowco

tor] ma romantyczny

konotacje

W tej epoce

byly zabarwione

o natura ujmowana

skrajnie subiektywnie,

credo. Czy Twoje wyznanie

ry w sztuke jest - by uzvc takiego
- zakorzenione

ternplowoc

organicznego

gotowi

po-

[estesrnv kon-

umiescic w rejonoch zakorzenienia
ze jako odbiorca

wiary w sztuke

w somej tworczo-

gotow [estes kontemplo-

wae moje prace - przyznam, ze czvnie to bardzo czesto rowniez sam. Odzyskuje
nownie rownowcqe

podczas

tego rytualu po-

ducha i zupelny

spoko]. Drewno

posiada chyba ja kies bordzo szczeqolne
re my - ludzie - pozytywnie
ulozono

natura. Mysl~, ze to naturalne tworzywo

w odpowiednie

cechy, na kto-

reagujemy. Gdy jest ono

rytmy, zaczyna

jakoby two-

kryje w sobie

jeszcze tyle tojnikow, ze pewnie i zycio mOIego calego
na ich poznanie

nie starczy.

M K: Czy znajdujesz ja kies podobienstwo
imi pracami
wolcc
okozje

te dziela.

Bylbym sklonny moje wyznanie

sct. Mowisz,

wia-

w samej rworczosci, czy lez

gdzies poza niq? My odbiorcv

jWW:

ma

postawy

byla czesto jako medium do wyra-

zonio artystycznego
rownonio

(homo via-

Iwo]o tworczosc

rodowod.

chyba romantyczne
artystyczne

punktu, lecz sam fakt trwa-

poszukiwon

0

rniedzv swo-

tzw. Konkrete Plastik? Chcialbym

sie do rworczosci
poznoc

jego proce tu w Muzeum).

dahls probowo!

kledys zdehniowoc

niu z tworczosciq

Theo van Doesburga,

Max

Serry, Rabino-

lest to bardzo wazne dia okreslenio kotegorii
plastyh, ze soma oddoie traiwymiarowosc przedmiofu,
kfary przedstawia i tez posiada (.. ) Zgodnie z okresleniem swe] koteqotl', staie si/1 plastykq w szczegalny
sposob przypisanq tak zwane] sztuce konkretnei. Takie] sztuce, ktoto niczego nie przedstawia ponad to,
czym soma iest.

z delikatnq

jWW:

Bardzo ciekawym

momentem

ale odpowiodcjqc

jest dia mnie zawsze

pierwszy

z orchitek-

Ulrich Rückriem to jeden z moich ulubionych

turq w [ekle] zamierzam

urniescic moje prace. Rodzi si~

cjo, ktoro narastajqc,

prowadzi

konkretnych decyzji usytuowania
rvtrnow, porzqdkow
powtarza

rodzoju kontempla-

sie kozdorczowo

niu z nowq przestrzeniq,

To dosc niezrecznie

rzy, ktoreqo pracami zafascynowany
nym z jego glownych
do nojwozniejszych

przy .nowyrn"

zderze-

jest to jakby [okos ciqgla w~-

- jakq tojernnice kryje Twoja sztuka?

dzi w tym wypadku

czas dlugoletniego
lege

materialu

procesu odkrywania

jakim jest drewno,

pod-

tego wspania-

ktore oddaje

rowniez i w mojej pracy, z tq jed-

M K: Na zokonczenie - proste pytanie z prosbq 0 szczerq
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