
Stany skupienia – fotografie Edyty Wolskiej w Galerii XX1

„Ca∏y ranek
zadawa∏em si´ z ob∏okiem
a on
w po∏udnie
po prostu
zniknà∏.”1

Moje fotografie sà obrazami, które nie istniejà, bo tak naprawd´ nigdy obrazami nie by∏y, albo SÑ, gdy
na u∏amek sekundy je widz´ […]2

Najpierw by∏o malarstwo. Mia∏a szcz´Êcie, trafi∏a na Mistrza – w pracowni Piotra C. Kowalskiego
odnalaz∏a i skoƒczy∏a swojà artystycznà edukacj´. Mistrz obserwowa∏, sta∏ z boku, przyglàda∏ si´, nie
narzuca∏, nie wydawa∏ sàdów. Da∏ swobod´.
Fotografia pojawi∏a si´ trzy lata temu. Nie przypadkiem. Zainteresowanie buddyzmem, potrzeba
pog∏´bionej refleksji, medytacja – aparat sta∏ si´ narz´dziem do notowania stanów skupienia artystki,
skupienia na TU i TERAZ. Natura badacza, wielka pokora wobec Materii oraz traktowanie filozofii,
religii i sztuki jako równorz´dnych filarów ˝ycia to punkt wyjÊcia. JednoczeÊnie notowane sà stany
skupienia materii. Natura to g∏ówny obszar zainteresowaƒ Edyty Wolskiej. Jak sama mówi, niekoƒczàce
si´ spacery nad ukochanym Ba∏tykiem, to czas, kiedy podczas medytacji powstajà fotografowane obrazy.
Nigdy nie przesta∏a byç malarkà. Zamieni∏a p´dzel na aparat – prosty gest pociàgnà∏ niebagatelne kon-
sekwencje, coÊ si´ dope∏ni∏o.
Edyta Wolska przebija si´ przez rutynowy oglàd rzeczywistoÊci wokó∏, dociera do jej zakamarków,
aparat zmienia si´ w magiczne narz´dzie ukazujàc nam cudownoÊci miejsc codziennych. Stary konar
wyrzucony przez morze na brzeg, w którego zag∏´bieniu zamarzni´ta woda maluje Êlad, luksfery w oknie
budynku mieniàce si´ feerià kolorów dzi´ki odbitemu w nich ˝yciu ulicy, pieƒ palmy fotografowany z
bliska, pop´kana szyba starej, nieistniejàcej ju˝ rzeêni w G∏ogowie czy arkusz pordzewia∏ej blachy w tym
samym miejscu – to tematy fotografii  z warszawskiej wystawy. Artystka odnajduje je idàc i patrzàc.
Zatrzymuje to co  zastane. Nie dotyka, nie ingeruje, nie poprawia. Natura naturans i natura naturata
splatajà si´ w jedno, stajà si´ to˝same. Na wydrukach czy to w wielkiej czy mniejszej skali wyglàdajà jak
obrazy abstrakcyjne, malarskie sà i kompozycja i kolor – to zadziwiajàce, bioràc pod uwag´, ˝e autorka
nie u˝ywa ˝adnych komputerowych tricków, jej prace nie poddawane sà komputerowej obróbce.
Wolska traktuje swoje fotografie jako akt kreacji samej Natury. Wystawie „Stany skupienia”,
towarzyszy∏a projekcja filmu. Pi´tnastominutowy pokaz odp∏ywajàcej i nap∏ywajàcej na brzeg Ba∏tyku
wody, która obmywa kamienie, tworzy na piasku obrazy – to co najprostsze pokazuje NieskoƒczonoÊç.
Projekcji towarzyszy∏ dêwi´k z promenady w Ustce – czas kaniku∏y zderzony z wiecznoÊcià. 
Dziesi´ç lat temu powsta∏ film pt. „Dzieƒ dobry Panie Monet.”. Wolska nawiàzawszy dialog z dzie∏em
Moneta robi coÊ jeszcze – deklaruje swoje artystyczne fascynacje. Motyw delikatnej tkan``iny, woalu,
poddanej dzia∏aniu wiatru na zewnàtrz, outdorowo czyli w plenerze to znak, ˝e poszukiwa∏a od dawna
nowego Êrodka wyrazu. Francuski termin pleine-air to s∏owo klucz dla nowoczesnej historii sztuki. Dla
wielu ludzi sztuka to w∏aÊnie Impresjonizm. To nie zarzut, to poprzeczka, z którà artyÊci mierzà si´ od
lat, ∏agodzàc ból niezrozumienia elitarnoÊcià sztuki. OdejÊcie od p∏ótna i p´dzla to znak naszych cza-
sów, powrót do korzeni sztuki nowoczesnej. Pos∏u˝enie si´ nowoczesnym medium to wyznaczanie nowej
Êcie˝ki w plàtaninie wspó∏czesnoÊci. Edyta Wolska tworzy z mi∏oÊcià. Aparatem przytula Êwiat.
Ewelina Stanek 
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