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MiedŸ i papier to tytu³ wystawy akwafort i rysunków,

któr¹ Muzeum Ziemi w Warszawie eksponowa³o w lutym

(4–27.02). Wystawa, ze wzglêdu na swój artystyczny

wymiar oraz tematykê nawi¹zuj¹c¹ do elementów przyrod-

niczych, znakomicie wkomponowa³a siê w cykl Natura –

Sztuka od lat prezentowany w Muzeum Ziemi.

Autorka wystawy Maria Oko³ów-Podhorska jest absol-

wentk¹ Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie (dyplom

uzyska³a w Pracowni Grafiki ASP). Swoje umiejêtnoœci i

doœwiadczenie poszerza³a kontynuuj¹c studia w Londynie

i Pary¿u. Grafiki – akwaforty i rysunki – Marii Oko³ów-

Podhorskiej prezentowane by³y na wielu indywidualnych

wystawach w Polsce, jak równie¿ w Anglii, Szwajcarii,

Francji i Niemczech.

Muzeum Ziemi w Warszawie sta³o siê kolejnym miej-

scem prezentacji pe³nych uroku prac tej artystki. Tytu³

wystawy MiedŸ i papier nawi¹zuje do piêknej, siêgaj¹cej

XVI w. techniki druku wklês³ego – akwafortowej. Artystka

w skrócie wyjaœnia, jak powstaj¹ jej prace: Na podstawie

wielu szkiców o³ówkiem powstaje ogólny zarys przysz³ej

grafiki. Rysunek ig³¹ akwafortow¹ na p³ycie miedzianej

pokrytej werniksem po wytrawieniu kwasem staje siê

matryc¹, z której wykonuje siê ostateczne odbitki na czer-

panym papierze.

Na odbitkach zaprezentowanych w Muzeum Ziemi

dominuj¹ motywy przyrodnicze. Wœród nich s¹ prace

sk³adaj¹ce siê na cykl przedstawiaj¹cy roœliny, pejza¿e z

Polski i Grecji oraz fragmenty architektury. Maria

Oko³ów-Podhorska tworzy niepowtarzaln¹ artystyczn¹

wizjê poprzez po³¹czenie widzianych z pewnej perspekty-

wy krajobrazów z przybli¿eniami pojedyñczych kwiatów

lub elementów roœlinnych. Artystka wyjaœnia, czym s¹ i co

przedstawiaj¹ jej prace: Pejza¿e. S¹ jednak te¿ zapisem

przestrzeni, czegoœ „pomiêdzy”, jest w nich d¹¿enie do

zatrzymania tego, co by³o, kiedyœ siê zdarzy³o, kiedyœ by³o

widziane. Uchwycenie jakiegoœ „sedna”. Bywa tak, ¿e

ogl¹daj¹cy grafiki widz odnajduje w nich coœ jemu bliskie-

go, znajomego – zawartego w moich pejza¿ach.

Karolina Jackowiak
Serwis fotograficzny na str. 166
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Ryc. 1. Przed wieczorem – akwaforta
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Ryc. 5. Ma³e Ciche – w stronê Bukowiny – akwaforta

Ryc. 4. Zmrok w dolinie Bielicznej – akwaforta

Ryc. 3. Œwit w dolinie Bielicznej – akwaforta

Ryc. 2. Jod³y – akwaforta

Ryc. 6. Koniec lata na Krecie – klasztor Preveli – akwaforta
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