SALON MARCOWY 2018
Miejska Galeria Sztuki im. W³adys³awa hr. Zamoyskiego
ul.Krupówki 41, Zakopane

Salon Marcowy nie jest wystaw¹ prac okreœlonej grupy artystycznej, czy
okreœlonego kierunku. Nie prezentuje twórczoœci jednego œrodowiska
artystycznego, ani te¿ nie prezentuje wszystkich œrodowisk. Tak¿e i generacje
twórców skupia ró¿ne. Jest prób¹, i jak przy ka¿dej próbie pewnie sporo tutaj bêdzie
i przypadkowoœci i niesprawiedliwoœci. Jest on tak¿e niejako spotkaniem podobnym
do wielu innych spotkañ w miejscowoœciach turystycznych, podczas których mimo,
¿e ka¿dy mówi w³asnym, sobie w³aœciwym jêzykiem, przecie¿ tak wiele nawi¹zuje
siê przyjaŸni.
Andrzej Jakimowicz
Fragment wstêpu do katalogu Salon Marcowy 1958
Kiedy ponad 60 lat temu nieliczne grono artystów zakopiañskiej bohemy toczy³o „na
przedwioœniu” gor¹ce dysputy o prymat trendów wspó³czesnej sztuki, rozdartej
pomiêdzy figuracj¹ a abstraktem, nikt z obecnych nie przypuszcza³, ¿e po 60-ciu
latach idee I Salonu Marcowego bêd¹ nadal tak ¿ywe, noœne intelektualnie
i inspiruj¹ce twórczo.
Zakopiañski Salon Marcowy AD 2018 – jest prób¹ spojrzenia z perspektywy lat na
pewne cykliczne procesy zachodz¹ce w sztuce, na genezê pewnych idei
i kierunków estetycznych, na analizê biografii twórczych, ale równie¿ pewn¹
refleksj¹ o charakterze socjologicznym i kulturotwórczym, daj¹c¹ wgl¹d w proces
ewolucji spo³eczeñstwa. Z dzisiejszej perspektywy wydaje siê wrêcz
nieprawdopodobne, ¿e koncept zrodzony w tytoniowym dymie, przy dŸwiêkach
jazzowej muzyki, pod mrocznym sklepieniem Piwnicy Plastyków w hotelu Morskie
Oko, znajdzie swój artystyczny wyraz po drugiej stronie ulicy Krupówki, w salach
zakopiañskiej Galerii BWA, daj¹c pocz¹tek wieloletniej tradycji prezentacji
wspó³czesnej sztuki polskiej na najwy¿szym poziomie.
Grono zakopiañskich artystów, skupionych wokó³ Tadeusza Brzozowskiego
i Kazimierza Królikowskiego, postawi³o przed sob¹ zadanie arcytrudne.
W œrodowisku prowincjonalnym, pozbawionym w³asnych autentycznych mediów,
w³asnej wyrobionej krytyki artystycznej, zdominowanym przez silne tendencje
regionalne i niestety zdziesi¹tkowanym intelektualnie przez wojnê i programowe,
ideologiczne sterowanie kultur¹ – stworzyæ wydarzenie artystyczne, wolne,
„pó³oficjalne – pó³towarzyskie” (jak pisa³a prasa), bêd¹ce kontynuacj¹ salonu
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niezale¿nych, interdyscyplinarne i wieloœrodowiskowe. Bardzo istotnym czynnikiem
by³a równie¿ têsknota za twórczym o¿ywieniem œrodowiska zakopiañskiego,
które nostalgicznie rozpamiêtywa³o czasy swojego rozkwitu w dobie formizmu,
marz¹c o zakopiañskim Montparnasse.
Kiedy dzisiaj z uznaniem i podziwem spogl¹damy na listê uczestników I Salonu,
to ka¿de z nazwisk jawi siê nam jako znacz¹ca czêœæ historii sztuki polskiej XX w.
Przypomnijmy ich: Roman Artymowski, Marian Bogusz, Tadeusz Brzozowski,
Tadeusz Dominik, Wojciech Otton Fleck, Barbara Gawdzik-Brzozowska, Stefan
Gierowski, Antoni Haska, Maria Jarema, Kazimierz Królikowski, Rudolf Krzy¿ak,
Jan Lebenstein, Marian Malina, Adam Marczyñski, Alfons Mazurkiewicz, Kazimierz
Mikulski, Roman Modzelewski, Jerzy Nowosielski, Jerzy Panek, Teresa P¹gowska,
Rajmund Pietkiewicz, Zenon Pokrywczyñski, Anna Rokossowska, Teresa
Rudowicz, Stanis³aw Rzepa, Teresa Stankiewicz, Jonasz Stern, Andrzej Strumi³³o,
Jan Szancenbach, Wac³aw Taranczewski, Jerzy Tchórzewski, Bohdan Urbanowicz,
Mieczys³aw Wejman, Franciszek Wójcik, Stanis³aw Wójtowicz, Rajmund Ziemski.
Ka¿da postaæ to odrêbna historia, wyrazista osobowoœæ, postawa twórcza i dzie³a,
które sta³y siê klasyk¹ gatunku. Jest wielce w¹tpliwe, aby dzisiaj, dysponuj¹c nawet
kolosalnym instrumentarium marketingowym i niemal nieograniczonym nak³adem
si³ i œrodków, zorganizowaæ tak znacz¹c¹ ekspozycjê z udzia³em prawie
40 najwybitniejszych przedstawicieli sztuki polskiej i trafnie zdefiniowaæ ideê
konsoliduj¹c¹. Z perspektywy wspó³czesnego twórcy i konsumenta sztuki (która
dawno utraci³a swój klasyczny podzia³ na rzecz tzw. „sztuk wizualnych”),
uzbrojonego w pamiêæ cyfrow¹ i pod³¹czonego na sta³e do strumienia
informacyjnego „globalnej wioski”, jawi siê dopiero prawdziwie autentyczny i wielki
wymiar tamtych postaw i dzia³añ. Wówczas trzeba by³o pisaæ rêcznie listy do setek
twórców, krytyków, dzia³aczy i notabli partyjnych, trzeba by³o peregrynowaæ
do odleg³ych zak¹tków kraju, spotykaæ siê z twórcami, wybieraæ „na gor¹co” obrazy
w pracowniach i rozmawiaæ, rozmawiaæ, rozmawiaæ…
Lidia Rosiñska-Podleœny
z-ca dyr. ds. artystycznych
Miejska Galeria Sztuki im. W³. hr. Zamoyskiego
Fragment tekstu do wystawy
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