WIZYTÓWKA

Niemal-realnoÊç
Malarstwo Marty Lipowskiej
Katarzyna Porczak

Marta Lipowska, Fragment ca∏oÊci IV, olej, 73 x 92 cm

Trzeba myÊleç w ten sposób: tu widz´ kwadracik niebieskoÊci, tu

najszybciej, co powoduje, ˝e nie dostrzegamy ulotnoÊci chwili.

pasmo ró˝u i malowaç dok∏adnie jak je pani widzi, zachowujàc ich

W tym aspekcie zrozumiemy, dlaczego artystka, której jedynà pasjà

kszta∏t i kolor, a˝ doprowadzi to do powstania osobistej, naiwnej sce-

jest uchwycenie prawdy w tym, co jest najbardziej ulotne, zanim od-

ny, na którà si´ patrzy. (Monet do m∏odej malarki amerykaƒskiej)

da t´ ulotnà prawd´ musi jà przetworzyç i przedstawiç na nowo. Po-

Ta konkluzja nasuwa mi si´ gdy widz´ malarstwo Marty Lipow-

zwala nam poznaç ró˝nic´ pomi´dzy tym, co „chwilowe” a tym, co

skiej. Prace tej artystki to tysiàce odcieni barw, które nak∏adane na

„tymczasowe”. Prace Marty Lipowskiej sà ciche i ˝ywe, jakby od pa-

siebie powodujà zatarcie przedstawianych przedmiotów, ludzi i sy-

trzàcych oddziela∏a je lekka zas∏ona. Sà w swojej w∏asnej atmosfe-

tuacji. Malarski Êwiat artystki jest bardzo rozleg∏y, rozciàga si´ mie-

rze. Na dnie tego, co maluje artystka znajduje si´ odbicie wzruszeƒ,

dzy królestwem czystej barwy a rzetelnie penetrowanej „niemal-re-

które ka˝dy doskonale rozumie, gdy˝ chodzi o psychiczny Êlad

alnoÊci”.

spraw tak podstawowych, jak mi∏oÊç, czas czy t´sknota.

W jej twórczoÊci spotykajà si´ dwa sprzeczne aspekty: jeden k∏a-

Wi´kszoÊç prac to portrety jej bliskich, w których stara si´

dzie akcent na form´ plastycznà i jej autonomi´, drugi na si∏´ psy-

utrwaliç nie tylko charakterystyczne rysy modela, ale tak˝e ukazaç

chicznà i jej wybuchowoÊç. Artystka zdaje si´ mówiç swojà sztukà.

jego psychik´. Temat prac stanowià równie˝ sceny rodzajowe i zwie-

W swoich pracach uwypukla fakty codzienne, wydarzenia uchodzà-

rz´ta (koty, ptaki), natomiast pomostem ∏àczàcym wszystkie prace

ce za banalne, czyli te obrazy, do których nasze oko przyzwyczaja si´

artystki jest pozytywne przes∏anie b´dàce – jak mniemam – odbi-
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ciem osobowoÊci autorki, która kocha swojà rodzin´ oraz to, co jà

kowymi dotkni´ciami p´dzla tworzy bruzdy i naroÊla, co powoduje,

otacza, ujmuje i wzrusza. W jej obrazy wpisana jest analiza Êwiata we

˝e formy rozp∏ywajà si´ w g´stej, wielobarwnej masie. Malarka roz-

wszystkich jego przejawach, tych pi´knych, ale tak˝e tych zwyczaj-

prowadzajàc plam´ barwy na p∏ótnie modeluje jà za pomocà go-

nych, codziennych. Rodzina i dom, przyjaciele, przechodnie na uli-

ràczkowych i subtelnych dotkni´ç p´dzla. Ta ekspresja wypowiedzi

cy, ptaki szykujàce si´ do lotu czy chocia˝by kot leniwie wygrzewajà-

plastycznej cechuje wszystkich wspó∏czesnych twórców próbujàcych

cy si´ na s∏oƒcu – wszystko zostaje przedstawione takie, jakie jest.

podà˝aç po wydeptanych Êcie˝kach tego niezbyt ciekawego kierun-

Wynika to z wra˝liwoÊci malarki oraz pokory w spoglàdaniu na Êwiat,

ku, przekleƒstwa dwudziestowiecznej sztuki. Przecie˝ powsta∏o tysià-

który jà otacza.

ce namalowanych w podobny sposób obrazów, absolutna oryginal-

Marta Lipowska jest malarkà stosujàcà zró˝nicowane techniki;

noÊç jest utopià. Ignorancjà jest próba odci´cia si´ od tradycji

w jej obrazach mo˝na odnaleêç odmienne kolorystycznie style (tj.

i wspó∏czesnoÊci i bezmyÊlne podà˝anie oraz poszukiwanie przez ar-

abstrakcja liryczna, koloryzm, impresjonizm, ekspresjonizm). Jej ob-

tystów oryginalnoÊci. Problem le˝y w dostrze˝eniu ró˝nicy pomi´dzy

razy sà dobrym przyk∏adem „konwulsji” koloryzmu, jak równie˝ po-

uczeniem si´ na dobrych wzorach a naÊladownictwem.

przez samà technik´ dotkni´ç p´dzla stajà si´ barwnà p∏aszczyznà,

Podstawowym kryterium jakoÊci w sztuce jest prawda, kategoria

masà g´stà i grudkowatà, k∏adzionà pod dyktando rozumu, nasyco-

nieuchwytna, a jednak decydujàca i niezale˝na. Czy malarstwo Mar-

nà zmys∏owoÊcià i soczystoÊcià. Faktura w tego typu malarstwie jest

ty Lipowskiej podà˝a w kierunku prawdy – to musi zweryfikowaç

kolejnym sposobem wyrazu; farba k∏adziona krótkimi, ró˝nokierun-

czas i odbiorca.

Marta Lipowska, Fragment ca∏oÊci II, olej, 60 x 90 cm

●

Marta Lipowska, Fragment ca∏oÊci III, olej, 60 x 60 cm

Marta Lipowska – studia na Wydziale Artystycznym UMCS

35. roku ˝ycia portalu „Kompas M∏odej Sztuki”; w ˝yciu zawodowym

w Lublinie, dyplom w 2003 r. w pracowni malarstwa prof. Jacka Woj-

zajmuje si´ równie˝ snycerstwem, prowadzi pracowni´ rzeêby

ciechowskiego; wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicà;

w drewnie w Warsztacie Terapii Zaj´ciowej; jest stypendystkà progra-

kilkukrotnie nagradzana w sandomierskich Porównaniach; w 2008 r.

mu M∏odzi – wysokokaratowi, którego opiekunem jest fundacja COR-

znalaz∏a si´ w rankingu najbardziej obiecujàcych polskich artystów do

NU AMALTHEAE.

•Wystawy indywidualne:

•Wa˝niejsze wystawy zbiorowe:

lipiec 2007 r.
Tarnobrzeski Dom Kultury

Porównania, 12 – 17 – wystawy prezentujàce
dorobek artystyczny Êrodowiska plastycznego
zwiàzanego z Ziemià Sandomierskà
2003-2008
BWA w Sandomierzu

paêdziernik 2007 r.
Dom Kultury w O˝arowie

PrzedwioÊnie 28
2005
BWA w Kielcach

listopad 1999 r.
Dom Kultury „Kolejarz” w Lublinie

styczeƒ 2008 r.
Centrum Wikliniarstwa w Rudniku n. Sanem
maj 2008 r.
Samorzàdowe Centrum Kultury w Mielcu
luty 2009 r.
Galeria Sztuki Wspó∏czesnej „Secesja”
w Tarnowskich Górach
marzec 2009 r.
Art Hause Galerie, Erstadt / Niemcy
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III Ogólnopolski Konkurs im. Mariana Michalina
na Obraz dla M∏odych Malarzy
2007
Miejska Galeria Sztuki w Cz´stochowie
IX Mi´dzynarodowy Jesienny Salon Sztuki
2008
BWA w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim
Barwy polskoÊci – wystawa grafiki i malarstwa
2009
Muzeum Cascina Farsetti w Rzymie

Marta Lipowska, Fragment ca∏oÊci I,
olej, 70 x 60 cm
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