




MAŁGORZATA KACZMARSKA
DZIŚ NIKT JUŻ TAK NIE MALUJE

NOBODY PAINTS LIKE THIS ANYMORE
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Życie mojej rodziny w okresie międzywojennym,
dokumenty i fotografie z tego okresu bardzomnie in-
trygowały, doprowadzając do poznania lub okre-
ślenia charakteru i faktów dotyczących różnych
osób. Niektóre sytuacje z późniejszych czasów
też okazały się dla mnie inspirujące. W tle tego ze-
stawu prac jest wielka historia i są „historie”. Miały
one wpływ na decyzje artystyczne, dlatego zdecydo-
wałam się kilka z nich opisać także słowami. Projekt
składa się z malarstwa, wideo, oryginalnej dokumen-
tacji oraz anegdotycznego autorskiego komentarza.
Dziś już nikt tak nie maluje... Te słowa kolegi-malarza
dźwięczą mi w uszach odmomentu, kiedy mój rówie-
śnik zaskakująco trafnie skomentował moje obecne
działania twórcze. Swoje zdanie wypowiedział z na-
mysłem i może nawet pewnym uznaniem. Dosko-
nale oddaje ono targające mną wątpliwości przed
upublicznieniem i poddaniem krytyce widzów tych
obrazów. Cechuje je mieszanie stylistyk i sposobów
malowania. Sięgam w nich nawet po te działania
plastyczne, których dotąd unikałam, uważając je za nie-
właściwe. Mimo to pewna charakterystyka, spójna
z resztą moich prac, nadal tu występuje, jak np.
niechęć do skrajnego realizmu, używania cienkich
pędzli czy nadmiernej troski o detale.
„Dziś nikt już takniemaluje” — zapewne „tak”niktniema-
luje, a „już” jest odniesieniem do pewnej nostalgii
historycznej, którą obrazy te uosabiają.
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PAMIĘĆ, ŚLAD

Zostawiamy różne ślady. Mogą one dotyczyć spo-
sobu myślenia, filozofii życia, postawy, spojrzenia
na świat — wówczas często mają postać pisemną
lub zostają zapamiętane przez najbliższe oto-
czenie i trwają w pamięci innych. Może to być też
ślad wyglądu i zachowania zostawiany w postaci
pewnego szczątkowego wyobrażenia wizualnego,
dźwiękowego czy nawet zapachowego. Już w okre-
sie licealnym zorientowałam się, że koledzy ze szko-
ły podstawowej rozpoznawali mnie nie po wyglą-
dzie, lecz po charakterystycznym śmiechu. Ta cecha
stale mi towarzyszy, choć czas płynie. Ostatnio
skonstatowałam, że inna cecha, którą uważałam za
rodzinne skojarzenie, jest rozpoznawalna także
poza kręgiem najbliższych. Dotyczy to dźwięków
mojego chodzenia. Według rodziny stawiam kroki
zdecydowane i dość długie —mam to po tacie (ma on
przecież długie nogi!). Po chodzie nasz pies roz-
poznawał mnie do swej późnej starości, ale on rozpo-
znawał wszystkich członków rodziny. Niedawno
jednak jedna z osób, z którą się widuję spora-
dycznie, zwierzyła mi się, że poznaje mnie, zanim
się pojawię, po krokach właśnie. To mnie zasta-
nowiło. Potwierdziło też moje przeczucie, a nawet
wiarę, że człowiek swoim wyglądem i zachowaniem
zostawia ślad w pamięci innych.

W prezentowanych pracach plastycznych zrezy-
gnowałam z zajmowania się dźwiękami czy zapa-
chami, lecz kwestia śladu wizualnego bardzo mnie
interesuje i inspiruje. Czasami może być to czyjaś
charakterystyczna sylwetka w pewnym momencie
życia, niekiedy forma detalu (np. duża głowa, długa
broda), jego kolor (np. kolor włosów) lub skala całej
figury czy jej fragmentu — wyraźnie większa albo
drobniejsza w stosunku do otoczenia. Na to wra-
żenie nakłada się sposób poruszania — jeśli bowiem
ktoś przemieszcza się jak błyskawica, to zostawi
inne wrażenie niż ktoś, kto majestatycznym ruchem
podkreśla swoją obecność. Oczywiście inspiracja
pochodzi w dużej mierze z zachowanej doku-
mentacji, czasami uzupełnionej opowieściami. Jest
to zatem raczej intuicja i fantazjowanie „na temat”,
ale wielce pobudzające twórczo.
Jako malarka szukam odpowiedniego impulsu, że-
by zainicjować proces tworzenia obrazu. A w już po-
wstającym obrazie najbardziej interesuje mnie jego
płaszczyzna malarska. Chciałabym, żeby była do-
bra i ciekawa. Powinna stanowić dla mnie wyzwa-
nie — w kategoriach malarskich. Dobry temat bardzo
mi pomaga, przy czym jest on kwestią drugorzędną
w procesie powstawania obrazu. Temat jest ważny,
ale najbardziej zajmuje mnie płaszczyzna obrazu.
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We leave all kinds of traces. They can relate to the
ways of thinking, life philosophies, attitudes, or views
of the world — these are often recorded in writing
or are remembered by our immediate surround-
ings and persist in the memory of others. Other
kinds of traces are left by appearance and be-
hviour, in the form of some residual visual image,
a sound, or even fragrance. I was still in high school
when I realized that my friends from elementary
school recognizedme not by appearance, but bymy
characteristic laughter. This feature continues to ac-
company me, even though time passes. Recently,
I concluded that there is another — one I used to think
was recognised by my family only, but apparently
this is not the case — namely, the sound of my gait.
According to my next of kin, I take long and decisive
steps, just like my long–legged father. This is how
our dog used to recognize me, until his late old age
— but then, he recognized all family members. Re-
cently, however, a person whom I rarely meet con-
fessed that he tended to recognize me before I ap-
peared, from the sound of my steps; this puzzled
me. However, it also confirmed my intuition — faith,
even — that a person leaves a trace — of his/her ap-
pearance and behaviour — in the memory of others.

The life of my family in the interwar period — docu-
ments and photographs from that time — intriguedme
greatly, kindling the pursuit of knowledge, prompting
me to try and define the character and find out facts
about variouspeople. Some later events and situations
alsoproved inspiring. There is thegreatHistorybehind
this set of works, and there are “histories” — or stories.
They influenced artistic decisions, which is why I de-
cided to accompany some of them with words.
The project consists of paintings, video, original doc-
umentation, and author’s anecdotal commentary.
Nobodypaints like this anymore... Thesewords of a fel-
low painter ring in my ears from the moment he com-
mentedonmycurrent creative activities —with a striking
insight, I thought. He expressed his opinion thought-
fully; perhaps I detected a note of praise. This perfectly
resoundswith thedoubts I haveaboutmaking these im-
ages public, opening them to critique. In these works,
Imix stylesandmethodsofpainting; I even resort to some
artistic tactics that I avoided so far, having considered
them inappropriate. Nevertheless, in many aspects —
such as reluctance towards extreme realism, or the use
of thinbrushesor excessive attention todetail — they re-
main consistent with the rest of my work.
“Nobodypaints like this anymore” —probably not— no-
body paints like “this”, “any more” being a reference
to a certain historical nostalgia that these paintings
represent.

MEMORY, TRACE



7

In my current work I gave up dealing with sounds
or smells, but the issue of visual trace is very inter-
esting and inspiring to me. At times, it is someone’s
characteristic silhouette, at some point in life,
sometimes the form of a detail (large head, long
beard...), the colour (of hair, for instance), some-
times the scale of the whole figure or its fragment —
noticeably larger or smaller in relation to its con-
text. This impression overlaps with the way people
move — if someone dashes and bounds, it will leave
a different mark than someone who emphasizes
their presence with majestic strides. Admittedly,
as my inspiration largely comes from the preserved
documentation, sometimes supplemented with sto-
ries — my work is necessarily mostly based on intu-
ition and fantasy, albeit one that is very stimulating
in the creative sense.
As a painter, I keep searching for the necessary im-
pulse to initiate the process of creation. And in the
work that is already emerging, I’m most interested
in its picture plane. I wish for it to be good and in-
teresting, I want it to be a challenge for me — in
artistic terms. Although the right subject helps a lot,
it is without a doubt a secondary issue in the pro-
cess of the painting’s creation. The subject is impor-
tant, but it is the picture plane that concerns me
the most.
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In this set of works, I recollect nine people. I analyse
the traces they may have left in the mind and
memory of others. I know all nine of them from
family documents — some figure more prominently
than others, who are merely mentioned in the
passing. I tried to imagine the personality of each.
Sometimes it was easy to come up with a clear
concept of someone, at other times, it was not so.

PENTAPTYCH: POLES, INTER-WAR PERIOD
180-200☓632 cm, oil on canvas, 2016–18

W tym zestawie prac przywołuję dziewięć osób.
Analizuję ślady, jakie mogły zostawić w umyśle
i pamięci innych. Wszystkie te osoby znam z do-
kumentów rodzinnych, niektóre wielokrotnie się po-
jawiają, o paru uzyskałam kilka zdań komentarza.
Starałam się wyobrazić sobie osobowość każdej
z nich. Czasami było to łatwe i zyskiwałam wyrazistą
koncepcję, czasami trudne.

PENTAPTYK: POLACY. OKRES MIĘDZYWOJENNY
180-200☓632 cm, olej na płótnie, 2016–18

Three people WALKING — a beautiful lady in the
company of a younger brother or possibly a son
of one of them — a student and someone’s
husband, supporting his family on a foreign
contract — hence the darker tone of his skin, a touch
of oriental facial features; perhaps he has family
ties in that faraway place.

WALKING, 200☓172 cm, 2016

SPACER trzech osób — piękności w towarzystwie
młodszego brata lub nawet syna, już studenta, oraz
męża, zarabiającego na rodzinę na kontraktach
gdzieś daleko — stąd być może jego ciemniejszy
kolor skóry, a nawet orientalne rysy twarzy, jeśli
z miejscami „gdzieś daleko” łączą go także więzi
rodzinne.

SPACER, 200☓172 cm, 2016
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MĘŻCZYZNA Z FULAREM to typowy dandys
świadomy wrażenia, jakie wywołuje. Chociaż jest
ono silne, to jednak przelotne. Pozostaje tylko
impresja osoby oparta na wyglądzie i ubiorze —
wysoki, wyprostowany blondyn, w eleganckim,
niedużym kapeluszu i z nieco rozwianym fularem
wokół muszki, dość zimny emocjonalnie (zimne sza-
rości i błękit nieba), w lewej ręce trzyma papieros —
zapewne element nonszalanckiego wyglądu, jego
prawa ręka jest wolna do witania się ze znajomymi
podczas przechadzki.
MAN WITH A FOULARD is a classic dandy, well
aware of the impression he projects. Although the
impression is strong, it is also fleeting — leaving
behind the mark of a person based on appearance
and clothing — tall, straight, with blond hair under
an elegant, small hat, and with a slightly tousled
foulard around his bow tie; somewhat emotio-
nally cold (hence the cold shades of grey and sky
blue), holding a cigarette in his left hand —
probably as an element of fashionably nonchalant
appearance, leaving his right hand free to greet
friends while walking.

PRZYJACIELE — starszy mężczyzna z silną osobo-
wością, choć nieco niskiej postury, co zgrabnie
ukrywa za pomocą wysokiego, zwężającego się ka-
pelusza i nadrabia pewnością siebie, z nieodłą-
cznym papierosem i skórzanymi rękawiczkami, oraz
młodszy, niemal jeszcze student, dopiero kształ-
tujący postawę życiową, zapatrzony w starszego.
FRIENDS — an older man with a strong personality,
albeit a rather short stature, which he neatly hides
behind a tall hat narrowing towards the top, and
behind his confidence, with an inseparable
cigarette and leather gloves; and a younger man,
still almost a student, still shaping his attitude
towards life, looking up to his elder.
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KOBIETA W KAPELUSZU — wiecznie roześmiana
i w ruchu, beztroska, w rozwianym płaszczu i z apa-
szką trzymaną w ręce. Emanuje ciepłem i radością,
ale trudno uchwytną — pozostają tylko jakieś
elementy, ogólna jasność figury i jej rozmyta forma
z nielicznymi akcentami.
WOMAN IN A HAT — always laughing and in mo-
tion, carefree, in a dishevelled coat, holding a scarf
in her hand. She emanates warmth and joy, but
one that is difficult to grasp — only some vestiges
remain, the overall brightness of the figure and its
blurred form, with few accents.

PRZYJACIÓŁKI — bezspornie jedna z nich ma tzw.
artystyczną duszę i emanuje bezpretensjonalnym
wdziękiem, druga natomiast jest jej przeci-
wieństwem — to osoba „od a do z”, przesadnie
„poukładana”, wyważona, skromna w ubiorze, typ
perfekcyjnej przyzwoitki, brak rysy lub wyró-
żniającego elementu sprawia, że rozpływa się na tle
innych.
GIRLFRIENDS — indisputably, one is the so-called
“artistic soul” and exudes unpretentious charm;
while the other is the opposite — a person “who
crosses her t’s and dots her i’s”, excessively
ordered, balanced, modest in her attire, the perfect
chaperone type; lack of a distinctive features makes
her dissolve into the background.
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Fragment obrazu PRZYJACIELE (s. 11)
Fragment of the FRIENDS painting (p. 11)
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Fragment obrazu ZAKUPY (s. 16)
Fragment of the SHOPPING painting (p. 16)
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CAREFREE TIME ǀ CZAS BEZTROSKI
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FRIVOLOUSWALK, 140☓160 cm, oil on canvas, 2018 FRYWOLNY SPACER, 140☓160 cm, olej na płótnie, 2018

These two pictures were inspired by the atmos-
phere of the era, perceptible through the documents
in the family archive: joyful, cordial, full of peculiar charm,
somehow frivolous or light-hearted. Some traces
(swirls) left by the tools on the right side of the painting
above are intended to emphasize this specific
atmosphere.Apparently, in the interwar period, this way
of friends or acquaintances walking – arm in arm – was
typical, and did not imply more intimate familiarity.

Do namalowania obu obrazów zainspirowała mnie
atmosfera epoki, odczuwalnawdokumentach z archi-
wum rodzinnego: radosna, serdeczna, pełna
swoistego, nieco frywolnego uroku. Niektóre ślady
narzędzia (zawijasy) po prawej stronie obrazu
powyżej mają podkreślać ów specyficzny klimat.
Podobno w okresie międzywojennym takie
chodzenie pod rękę osób znajomych sobie było
typowe i nie oznaczało intymnej zażyłości.
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My great-grandparents: Stefania and Edward, born
in Lviv. They got married there in 1904 in the church
of St. Nicholas. My grandfather Kazimierz was one
of their children.

My great-grandfather liked the uniform. He was
twice in captivity; he was decorated with orders
and received the rank of major of the Polish Army,
before he devoted himself to teaching where he
made the most of his thorough education. In his
military qualification record from 1921, he was
described as “a devoted patriot; extraordinary
educator, in which regard he positively influences
his subordinates; strong and righteous, noble
character, sociable and friendly, eagerly welcome
and esteemed by his colleagues and associates.
He moves in intellectual circles” 1.

Pradziadkowie: Stefania i Edward, urodzeni we Lwo-
wie, tam się pobrali w 1904 r., w kościele św. Miko-
łaja. Mój dziadek Kazimierz był jednym z ich dzieci.

Pradziadek lubił mundur. Dosłużył się dwóch
niewoli, orderów i stopnia majora Wojska Pol-
skiego, zanim oddał się dydaktyce, wykorzystując
w pełni swoje gruntowne wykształcenie. W woj-
skowej karcie kwalifikacyjnej z 1921 r. tak o nim
napisano: „bardzo dobry patriota; nadzwyczajny
pedagog, pod którym względem wpływa dodatnio
na swoich podwładnych; silny i prawy szlachetny
charakter, towarzyski i koleżeński, przez kolegów
i obcujących z nim chętnie widziany i poważany.
Obraca się wyłącznie w sferach inteligentnych”1.
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Great-grandfather Edward’s baptism certificate,
and record of his university education

Świadectwo chrztu pradziada Edwarda i dokument
potwierdzający jego uniwersyteckie wykształcenie
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� BUILDING THE MONUMENT of Józef Piłsudski
in Krakow. It was decided that his memorial would
have the form of a mound, in reference to the al-
ready existing memorial-mound of Tadeusz Kościu-
szko. Bothwere intended to express the idea of strug-
gle for independence. The construction was a pub-
lic effort, and even ladies in hats and lace gloves
participated, if only symbolically2. My grand-
mother and her friends also joined in – which at the
time was rather typical, desirable, and of course,
fashionable. I was moved by the photograph – very
much like a “selfie” – which the ladies took on this
occasion: on the construction site, with appropriate
attributes – wheelbarrows filled with building ma-
terial, the memorial under construction in the back-
ground, and the portrayed heroines elegantly
dressed – in their formal attire, dress hats, and
those lace gloves. The canvas also refers to oriental
travel, popular in certain circles as early as the
nineteenth century3. We are familiar with typical
photographic documentation of such expeditions,
depicting people in European costumes, almost
formal evening dress, against the backdrop of the
pyramids, often complete with a camel – the ap-
pearance of the characters seems completely
absurd in the context of the place. The lack of detail,
the freemovement of the brush – are intended to pro-
duce the impression of a mirage (a typical effect for
desert areas), and colours emphasize that par-
ticular reference.

� BUDOWA POMNIKA Piłsudskiego w Krakowie.
Postanowiono, że będzie miał formę kopca,
w nawiązaniu do już istniejącego pomnika-kopca
Tadeusza Kościuszki. Oba miały wyrażać ideę
walki o niepodległość. Budowa miała charakter
czynu powszechnego — nawet damy w kapelu-
szach i w koronkowych rękawiczkach brały sym-
boliczny udział w tym przedsięwzięciu2. Moja
babcia z przyjaciółkami także się przyłączyły,
co wówczas było raczej typowe, pożądane i, oczy-
wiście, modne. Mnie ujęło ówczesne prawie
„selfie”, jakie sobie szanowne panie z tej okazji
wykonały: na placu budowy, z odpowiednimi
atrybutami — taczkami wypełnionymi materiałem
budowlanym i pomnikiem w budowie w tle, a bo-
haterki zdjęcia elegancko ubrane — w wyjściowych
sukniach, zdobionych kapeluszach i koronkowych
rękawiczkach. Płótno nawiązuje też do podróży
orientalnych, popularnych w pewnych środo-
wiskach już w XIX wieku3. Powszechnie znamy
typową dokumentację fotograficzną z takich
wypraw przedstawiającą osoby w strojach euro-
pejskich, niemal salonowych, na tle piramid,
często też i wielbłąda, czyli wygląd postaci ja-
wi się jako kompletnie absurdalny w konte-
kście miejsca. Brak detalu, swobodny ruch pędzla
mają w obrazie oddać wrażenie fatamorgany
(efekt typowy dla obszarów pustynnych) i wraz
z kolorystyką podkreślać wspomniane odniesienie.

� BUILDING THE MONUMENT, 1937
130☓200 cm, oil on canvas, 2017

� BUDOWA POMNIKA, 1937
130☓200 cm, olej na płótnie, 2017
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Fragment obrazu KOBIETAW KAPELUSZU (s. 12)
Fragment of the WOMAN IN A HAT painting (p. 12)
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Fragment obrazu BUDOWA KOPCA, 1937 (s. 58)
Fragment of the BUILDING THE MOUND, 1937, painting (p. 58)
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TIME OF TERROR ǀ CZAS TRWOGI

PLAYING. To me, this winter landscape of playing
in the snow is a mysterious scene. I got the inspi-
ration from an undated photo, showing civilians
and military men enjoying a snowball fight. I could
not decide whether the photograph was taken
before the war and these are the last moments of
the innocent playful atmosphere before the ap-
proaching drama, already felt in the air as a pre-
monition; or just after the war, showing joy in spite
of the tragedy that everyone experienced – and
after all, the people in the photo have survived.
Because of this ambiguity, I decided on a very
simplified, silhouette treatment, with colours
reduced to white and a few spots of black.

ZABAWA. Ten zimowy pejzaż z zabawą na śniegu
to tajemnicza scena. Zainspirowało mnie nieda-
towane zdjęcie przedstawiające cywilów oraz woj-
skowych bawiących się w śnieżki. Nie byłam w sta-
nie rozstrzygnąć, czy fotografia została wykonana
przed wojną i są to ostatnie chwile niewinnej
radosnej atmosfery przed dramatem, którego
nadejście przeczuwano, czy może jest to zdjęcie
wykonane tuż po zakończeniu wojny i pokazuje
wesołą zabawę na przekór tragedii, której wszy-
scy doświadczyli, ale osoby na zdjęciu przeżyły.
Z powodu tej niejednoznaczności zdecydowałam
się na bardzo uproszczone, sylwetowe rozwią-
zanie z barwą zredukowaną do bieli i kilku czerni.
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ZABAWA, 130☓180 cm, olej na płótnie, 2017
PLAYING, 130☓180 cm, oil on canvas, 2017
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Świadectwo chrztu mojego dziadka Kazimierza.
Pradziadowie mieszkali wówczas we Lwowie, przy
ul. Szeptyckich 25. Kamienica istnieje do tej pory.

Following the family tradition, grandfather attended
the University of Lviv. After moderately diligent
study, he became a Master of Law.

Birth certificate andbaptism recordofmygrandpaKazi-
mierz. At the time,my great-grandparents lived in Lviv,
at number 25 in Szeptyckich st. Thehouse is still standing.

Dziadek, zgodnie z tradycją rodzinną, uczęszczał
na lwowski uniwersytet. Po raczej umiarkowanie
pilnej nauce został magistrem praw.
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GENTLEMAN I KOT, 130☓94 cm, olej na płótnie, 2016
GENTLEMAN AND CAT, 130☓94 cm, oil on canvas, 2016
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NEW TIMES ǀ NOWE CZASY

BAPTISM OF UNCLE KRZYSIEK ǀ HOLY FAMILY.
The painting shows numerous members of my fam-
ily, of whom I knew only two personally: my
grandmother — who did not live with us, and she died
when I was 6 years old, and so I remember her very
poorly — and uncle Krzysiek, who passed away a few
years ago, and I felt that loss deeply, because we
had a connection — we got on well. Therefore, the
bundle with the newly born baby-uncle is emotio-
nally closest to me in this scene. I wished to vividly
emphasize this most important motif, but also to sin-
gle out my own grandparents, without resorting
to overly realistic representation. I decided that the
area of the canvas referring to my uncle would be
distinguished with a more intense colour in relation
to the shades of grey in the rest of the painting.
Further, the parts of my grandparents’ faces would
be the most “vivid” and realistic, compared to the
others. After finding the right — “noble” — shades of
grey for the persons portrayed, the solution for the
whole turned out to be filling the background with
“sauces” — as dense as possible, and penetrating
each other like a “rainbow”. Until now, I have avoid-
ed such effects at all cost. Not only that I didn’t like
them, but also they brought associations with nine-
teenth-century painting, particularly the famous
phrase “Munich sauces”5, already condemned by the
Colourists; meanwhile — this is the twenty-first cen-
tury6. As for the Colourists, I don't know if it is a good
orabadthing, but I’ve always heard from my profes-
sors that I myself was a colourist, which shows in my
paintings, I hope.

CHRZCINY WUJKA KRZYŚKA ǀ ŚWIĘTA RODZINA.
Obraz przedstawiający licznych członków mojej
rodziny, z których miałam szansę osobiście po-
znać tylko dwie osoby: babcię — nie mieszkała z na-
mi i zmarła, gdy miałam 6 lat, przez co bardzo słabo
ją pamiętam — oraz wujka Krzyśka, który odszedł
kilka lat temu, co mocno przeżyłam, bo mieliśmy
ze sobą rzadki, ale bardzo dobry kontakt. Zawi-
niątko z dopiero co urodzonymwujkiem jest mi zatem
emocjonalnie najbliższe w tej scenie. Zależało mi,
aby plastycznie podkreślić ten najważniejszy
motyw, ale też wyróżnić moich własnych dziadków,
nie odwołując się przesadnie do realistycznego
odwzorowania. Zdecydowałam, że obszar płótna
z odniesieniem do wujka będzie wyróżniał się in-
tensywniejszym kolorem w stosunku do rozbudo-
wanej gamy szarości reszty płaszczyzny. Co więcej,
partie twarzy moich dziadkówmiały być najbardziej
„żywe” i realistyczne w stosunku do pozostałych.
Po odnalezieniu odpowiednich („szlachetnych”)
szarości dla postaci rozwiązaniem dla całości
okazało się wypełnienie tła możliwie gęstymi
„sosami” i to położonymiw sposóbprzenikający się na-
wzajem. Dotychczas tego rodzaju efektów
bezwzględnie unikałam. Nie dość, że mi się nie po-
dobały, to kojarzyły mi się z malarstwem z XIX
wieku, szczególnie „sosy” ze słynną frazą „sosy
monachijskie”5, potępiane już przez kolorystów6

(a wiadomo – jesteśmy w XXI wieku). Co do kolory-
stów, to już sama nie wiem, czy to dobrze, czy źle,
ale zawsze słyszałam odmoich profesorów, że jestem
kolorystką, co – mam nadzieję – pozostaje widoczne.
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CHRZCINYWUJKA KRZYŚKA ǀ ŚWIĘTA RODZINA, 100☓180 cm, olej na płótnie, 2018
BAPTISM OF UNCLE KRZYSIEK ǀ HOLY FAMILY, 100☓180 cm, oil on canvas, 2018



42

LAS, 140☓160 cm, olej na płótnie, 2017
FOREST, 140☓160 cm, oil on canvas, 2017
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I painted several pictures with a car as the main
motif; a very specific car — dark blue Renault Floride.
My dad came into the possession thereof during
the period of deep PRL (People’s Republic of Poland),
when the fulfilment of dreams about any four-
wheeled vehicle, let alone such amodel, was hardly
realistic. While I only admire the aesthetics, my dad
also appreciated what was under the hood. At that
time, it was a great treasure indeed. The car was
used, among other things, for trips outside the
city, and my mother — at that time, the girlfriend of
the car’s owner — was sometimes brought along for
the ride. The preserved photographs show that the
proud owner is equally interested in portraying his
vehicle as his woman. In other photographs he
poses alone, standing next to the car. His attitude
is quite modest. The clothing remains emphatically
in the spirit of the era — the bland sweater and collar
of a white shirt emerging from under it.
Due to its painterly qualities, my attention was also
drawn to the background — the magnificent, mini-
malist landscape, which I also saw as a grey void —
a metaphorical representation of those times. In all
four paintings, which I painted with the afore-
mentioned motifs, I was looking for an essential arti-
stic expression of the landscape of the world at the
time, contrasted with a foreign element, which was
the car — an entity that was crafted in another reality.

AMERYKAŃSKI PEJZAŻ Z PRL, 140☓180 cm, olej na płótnie,
2016
AMERICAN LANDSCAPE FROM THE PEOPLE’S REPUBLIC
OF POLAND, 140☓180 cm, oil on canvas, 2016

� POMOST, 120☓200 cm, olej na płótnie, 2018
� THE BRIDGE, 120☓200 cm, oil on canvas, 2018
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Namalowałam kilka obrazów, w których głównym
motywem jest samochód, konkretny samochód —
granatowy Renault Floride. Mój tata wszedł w jego
posiadanie w okresie głębokiego PRL-u, kiedy
spełnienie marzeń o dowolnym czterokołowym
pojeździe było mało realne, a co dopiero o takim
modelu. Przy czym ja doceniam teraz tylko sylwetę,
natomiast tata doceniał także to, co znajdowało
się pod maską. W tym czasie był to wielki skarb.
Samochód służył również do wycieczek za miasto,
a moja mama — ówczesna dziewczyna właściciela,
czasami dostępowała zaszczytu przejażdżki. Na za-
chowanych zdjęciach widać, że dumny posiadacz
w takim samym stopniu portretuje swój pojazd, jak
i swoją kobietę. Na innych fotografiach sam pozuje,
stojąc obok samochodu. Poza jego jest dość
skromna. Ubranie w duchu epoki podkreśla nijaki
sweterek i kołnierzyk białej koszuli wyłaniającej
się spod niego.
Z racji swych zalet malarskich moją uwagę zwró-
cił także drugi plan — wspaniały, minimalistyczny
krajobraz, który zobaczyłam także jako szarą pu-
stkę — metaforyczną reprezentację tamtych czasów.
We wszystkich obrazach, jakie z wymienionymi mo-
tywami namalowałam, poszukiwałam plastycznego,
esencjonalnego wyrazu pejzażu ówczesnego świa-
ta, skontrastowanego z elementem obcym, jakim
była maszyna — byt wzorniczo z innej rzeczywistości.

PEJZAŻ PRL, 140☓180 cm, olej na płótnie, 2016
PRL LANDSCAPE (PEOPLE’S REPUBLIC OF POLAND),

140☓180 cm, oil on canvas, 2016





51

� OCZEKIWANIE, 180☓140 cm, olej na płótnie, 2016 Fragment obrazu LAS (s. 42)
� WAITING,180☓140 cm, oil on canvas, 2016 Fragment of the FOREST painting (p. 42)
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EXHIBITIONS ǀ LVIV EXHIBITION

MEMORY OF THE PLACE, Museum of Ideas, Lviv, Ukraine
15 June 2018 — 10 July 2018

Presentation of part of the works and family documents; discovering facts
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WYSTAWY ǀ WYSTAWA WE LWOWIE

PAMIĘĆ MIEJSCA, Muzeum Idei, Lwów, Ukraina
15 czerwca — 10 lipca 2018

Prezentacja części prac i dokumentów rodzinnych, odkrywanie faktów
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EXHIBITIONS ǀ KRAKÓW EXHIBITION

NOBODY PAINTS LIKE THIS ANY MORE, Retro Building, Tytano Foundation ǀ Dolne Młyny, Kraków, Poland
October 19—28, 2018

Presentation of the entire project took place in a space
that resonated particularly well with the theme of the
exhibition, and the nature of theworks. Large-format oil
paintings were exhibited in the austere, postindus-
trial, nineteenth-century interior; in a layout, which
used that interior’s perspective and emphasized the

relationships between individual works. Visitors were
able tomove freely between the canvases, as if walk-
ing alongwith the people portrayed in the paintings.
While crossing the ephemeral wall of the projec-
tion, they integrated almost physically with histor-
ical figures, who were literally “projected onto” them.
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WYSTAWY ǀ WYSTAWA W KRAKOWIE

DZIŚ NIKT JUŻ TAK NIE MALUJE, Budynek Retro, Fundacja Tytano ǀ Dolne Młyny, Kraków, Polska
19—28 października 2018

Prezentacja całości projektu odbyła się w przestrzeni,
która wyjątkowo harmonizowała z tematem wy-
stawy i charakterem prac. Wielkoformatowe obrazy
olejne zostały zawieszone w surowym, pofabrycznym,
XIX-wiecznym wnętrzu w układzie, który wykorzy-
stując perspektywę wnętrza, podkreślał związki

między poszczególnymi pracami. Zwiedzający mógł
się swobodnie przemieszczać pomiędzy płótnami,
tym samym spacerować wraz z osobami przedstawio-
nymi na obrazach. Przekraczając zaś efemeryczną ścia-
nę projekcji, integrował się niemal fizycznie z posta-
ciami historycznymi, które się w niego „wświetlały”.



58



59



60



61



62



63

Artist dealing with painting and experimenting
with video and installation media, also intermedia
projects. The key motif of her creativity is man and
his relationship with the environment. Born in Kraków,
she graduated with honors from the Faculty of
Painting at the Academy of Fine Arts in Kraków; she
is Associate Professor, PhD in Fine Arts. Scholarship
holder of the Ministerio Español de Asuntos Exte-
riores (creative scholarship in Spain) and Association
BecomeBecome (artistic residence “Island of Con-
sciousness” in Indonesia). Her paintings, video and dig-
ital works have been repeatedly awarded in inter-
national competitions and qualified for presentations.
She exhibited her creative achievements at numerous
exhibitions inPolandand abroad (Croatia, Great Britain,
Indonesia, Slovakia, South Korea, Spain, Ukraine).
Associated with the academic community — she teach-
es in Poland and abroad. She often writes about art,
and her texts are published in industry magazines.
She is a member of the Polish Artists’ Association,
artistic group20minutes, and SPACE Start collective.

Selected one-woman shows
2018 Nobody paints like this any more, Retro

Building, Kraków
2018 Memory of The Place, Museum of Ideas,

Lviv, Ukraine
2014 Interferences, Pod RejentemGallery, Kraków
2014 Emotions and The Body, ZPAP Pryzmat Gal

-lery, Kraków
2013 Rhythm, Arsene Wiatrak Gallery, Kraków
2011 The Swimmer. Multimedia installation with

a painting, Arsene Wiatrak Gallery, Kraków
2010 Leaving. Installation with a painting, Arsene

Wiatrak Gallery, Kraków
2007 Hubbub, Pod Rejentem Gallery, Kraków
2004 Nakedness, Olympia Gallery, Kraków
2001 Breath of the Caribbean, MBWA, Nowy Sącz

Wybrane wystawy indywidualne
2018 Dziś nikt już tak nie maluje, Budynek Retro,

Kraków
2018 Pamięć miejsca, Muzeum Idei, Lwów, Ukra-

ina
2014 Interferencje, Galeria Pod Rejentem, Kraków
2014 Emocje i ciało, Galeria ZPAP Pryzmat, Kra-

ków
2013 Rytm, Galeria Arsene Wiatrak, Kraków
2011 Pływaczka. Instalacja multimedialna z obra-

zem, Galeria ArseneWiatrak, Kraków
2010 Odchodzi. Instalacja z obrazem, Galeria Ar-

seneWiatrak, Kraków
2007 Zgiełk, Galeria Pod Rejentem, Kraków
2004 Nagość, Galeria Olympia, Kraków
2001 Oddech Karaibów, MBWA, Nowy Sącz

www.kaczmarska.pl www.kaczmarska.pl

Artystka zajmująca się malarstwem oraz eksperymen-
tująca z mediami typu wideo i instalacja, realizuje tak-
że projekty intermedialne. Kluczowymmotywem jej
twórczości jest człowiek i jego relacje z otoczeniem.
Urodzona w Krakowie, ukończyła z wyróżnieniemWy-
dział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
jest doktorem habilitowanym sztuki. Stypendystka
Ministerio Español de Asuntos Exteriores (stypendium
twórcze w Hiszpanii) oraz Association BecomeBecome
(rezydencja artystyczna „IslandofConsciousness”w In-
donezji). Jej obrazy, wideo i prace cyfrowe były wielo-
krotnie wyróżniane w międzynarodowych konkursach
i kwalifikowane do prezentacji. Swój dorobek twórczy
eksponowała na licznych wystawach w kraju i za gra-
nicą (Chorwacja, Hiszpania, Indonezja, Korea Połu-
dniowa, Słowacja, Ukraina, Wielka Brytania).
Związana ze środowiskiem akademickim — pracuje dy-
daktycznie w Polsce i za granicą. Często piszeo sztuce,
a jej tekstysąpublikowanewczasopismachbranżowych.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków,
artystycznej grupy20minut i kolektywu SPACE Start.
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Page 1 features a fragment of the GIRLFRIENDS painting (p. 13) Na s. 1 fragment obrazu PRZYJACIÓŁKI (s. 13)

Przypisy
1 Karta kwalifikacyjna, Powiatowa Komenda Uzupełnień, Sambor, 5 kwie-
tnia 1921.
2 Kopiec Piłsudskiego usypano w latach 1934-37, proj. inż. arch. Franciszek
Mączyński. [7]
3 Na przykład seria Księgarni Akademickiej „Polskie podróżopisarstwo i re-
portaż XIX i XX wieku”.
4 Bitwa nad Bzurą rozegrała się w dniach 9-18 września 1939 r. Było to naj-
większe starcie kampanii wrześniowej, krwawe i zaciekłe. [8,9]
5 Ciężkie, brudne kolory. Określenie stosowane przy opisach obrazów arty-
stów szkoły monachijskiej (poł. XIX w.). [10]
6 Koloryzm polski, kierunek w malarstwie polskim lat 30. XX w., Repre-
zentowany głównie przez ugrupowania: kapistów, Jednoróg, Zwornik i Pry-
zmat.Według kapistów istotą malarstwa miało być widzenie rzeczywistości
poprzez kolor — wyrażanie kolorem światła, przestrzeni, bryłowatości i in-
nych cech odwzorowywanych na płótnie form i zjawisk. [11, 12]

Notes
1 Military qualifications, District Draft Office, Sambor, April 5, 1921.
2 Piłsudski Mound was built in 1934–37, designed by engineer architect
Franciszek Mączyński [7].
3 For example, the series by the Księgarnia Akademicka “Polskie
podróżopisarstwo i reportaż XIX i XX wieku” (Polish travel and reportage
of the 19th and 20th centuries).
4 The Battle of Bzura took place on September 9–18, 1939. It was the
biggest clash of the September campaign, bloody and fierce [8, 9].
5 Heavy, dirty colours. The term used to describe paintings by artists of the
Munich School (mid-nineteenth century) [10].
6 Polish Colourism, a movement in Polish painting of the 1930s, repre-
sented mainly by the following groups: Kapists, Jednoróg, Zwornik, and
Pryzmat. According to Kapists, the essence of painting was to see reality
through colour — the latter expressing the light, space, shapes, and other
features of the forms and phenomena represented on the canvas [11, 12].
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