
Trzy obszary twórczoÊci Ma∏gorzaty Buczek 

Nak∏adajàce si´ na siebie obrazy otaczajàcej rzeczywistoÊci, zdarzenia i emocje z nimi zwiàzane stanowià
zasadnicze tworzywo wizji plastycznych Ma∏gorzaty Buczek. Wizje te artystka realizuje w ró˝nych gatunkach
twórczoÊci i technikach warsztatowych, poczynajàc od rysunku i malarstwa sztalugowego, poprzez tkanin´
typu gobelinowego a˝ po doÊwiadczenia z r´cznie czerpanym papierem.

Malarstwo i rysunek studiowa∏a w krakowskiej Akademii Sztuk Pi´knych w latach 1976-1981 pod kierunkiem
poczàtkowo Andrzeja Strumi∏∏y, póêniej Tadeusza Brzozowskiego. Z pracowni tego ostatniego wynios∏a upodobanie
do stosowania ˝ywej, nasyconej palety barw i ÊwietlistoÊci koloru, a tak˝e umiej´tnoÊci artyku∏owania 
w∏asnych emocji i wra˝eƒ. Znalaz∏o to wyraz ju˝ w dyplomowym cyklu obrazów olejnych, zatytu∏owanych
„Charaktery”, opartych na syntezie doznaƒ wizualnych, nak∏adajàcym si´ na nie odbiorze postaw ˝yciowych
i temperamentów osób portretowanych, wywodzàcych si´ z bliskiego grona zaprzyjaênionych osób. 

W póêniejszych latach impulsem do malarskich realizacji sta∏y si´ g∏ównie zatrzymane w pami´ci obrazy
oraz wywo∏ane przez nie prze˝ycia przywo˝one z kolejnych podró˝y, najpierw po Europie Zachodniej, 
póêniej z Meksyku. Fascynacje dynamicznym ruchem miejskim, ˝yciem paryskiej ulicy w dzieƒ i w nocy,
a zw∏aszcza ich odbiciem w szybach okolicznych budynków wraz z wielkimi, kolorowymi billboardami, 
migajàcymi reklamami Êwietlnymi, zacz´∏y karmiç wyobraêni´ artystki.
Podobne inspiracje spontanicznie powstajàcymi obrazami z nak∏adajàcych si´ kalek rzeczywistoÊci towarzyszy∏y
jej w salach kinowych, kiedy na tle ekranu z wyÊwietlanym filmem rysowa∏y si´ sylwetki ludzi wchodzàcych bàdê
wychodzàcych w czasie seansu. Te przypadkowe, niezamierzone uk∏ady przenikajàcych czy nak∏adajàcych si´
form obudzi∏y potrzeb´ ich uchwycenia i zatrzymania w kadrze w∏asnych kompozycji. Znalaz∏y wi´c prze∏o˝enie
na Êwiadomie obranà metod´ tworzenia, praktykowanà przez wiele nast´pnych lat. 

Równolegle z malarstwem w czasie studiów akademickich Ma∏gorzata Buczek zdobywa∏a umiej´tnoÊci
i wiedz´ o projektowaniu tkanin gobelinowych, warsztacie tkackim i farbiarstwie. Przewodnikiem po tej
dziedzinie bogatych tradycji w ró˝nych kulturach, ∏àcznie z rodzimà, by∏ Stefan Ga∏kowski – wybitny twórca
i autor pierwszych wspó∏czesnych polskich gobelinów. Otwiera∏y one drog´ do mi´dzynarodowych 
sukcesów polskiej tkaninie autorskiej, która w latach szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych wspó∏tworzy∏a
Êwiatowy klimat rewolucyjnych przemian w sztukach plastycznych i w tkaninie.

Kiedy Ma∏gorzata jako absolwentka opuszcza∏a uczelni´, by∏o ju˝ po okresie najwi´kszej popularnoÊci 
nowatorskich rozwiàzaƒ, lecz nie ustawa∏y dalsze poszukiwania nowych interpretacji. Zaczyna∏o uczestniczyç
w nich m∏odsze pokolenie, do którego nale˝a∏a artystka, która zakoƒczy∏a studia w 1981 roku dwoma 
dyplomami: z malarstwa i z tkaniny unikatowej. Oba rozbudzone i rozwijane w Akademii zainteresowania sta∏y
si´ dla niej wyznacznikiem dalszej, samodzielnej pracy. Zacz´∏y powstawaç obiekty ∏àczàce obie dziedziny.
Figuratywne rysunki i malarskie kompozycje przek∏adane na j´zyk w∏óknistej materii i warsztatu tkackiego,
przy którym zasiad∏a sama autorka projektów, zaskakiwa∏y przestrzennà materialnoÊcià struktur tkanych. 
Zachowywa∏y jednak swój pierwotny, autonomiczny wyraz plastyczny, zw∏aszcza ˝e stosowane by∏y na 
zasadach cytatu, jakby wmontowanego lub na∏o˝onego na wi´kszà p∏aszczyzn´ tkaniny, majàcej swój ustalony
ju˝ porzàdek ornamentalny, najcz´Êciej linearny lub geometryczny. Ze zderzenia odmiennych elementów 
tworzàcych kontrasty, a w ich wyniku napi´cia wewnàtrzkompozycyjne i kolorystyczne, powstawa∏y niepokojàce
ca∏oÊci zmuszajàce odbiorc´ do zatrzymania uwagi i prób´ znalezienia odpowiedzi o zamys∏ autorski.



Do malarskich i tkackich praktyk artystki do∏àczy∏a po kilku latach jeszcze jedna technika s∏u˝àca plastycznej
wypowiedzi, która zyska∏a niebywa∏à popularnoÊç w latach dziewi´çdziesiàtych wÊród polskich artystów.
By∏ nià papier r´cznie czerpany, wykonywany osobiÊcie przez autorów. Sta∏ si´ on równie˝ nowym 
medium dla Ma∏gorzaty Buczek, zw∏aszcza po jej powrocie z Meksyku, gdzie mia∏a okazj´ zapoznaç si´
z technologià jego wytwarzania i nabyç doÊwiadczenia. 

Szczególne walory fakturalne, niepowtarzalna kolorystyka zwiàzana z naturalnym surowcem roÊlinnym, 
dajàcym tylko sobie w∏aÊciwe, szlachetne barwy, a tak˝e podatnoÊç na kszta∏towanie zarówno kompozycji
p∏askich, jak i przestrzennych uczyni∏a papier wa˝nym medium w dzia∏alnoÊci twórczej. Ponadto tworzywo
to odegra∏o rol´ inspirujàcà jako mocno osadzone w tradycji pisma, stanowiàce jego pod∏o˝e, zwiàzane nie
tylko z literà, ale równie˝ z wszelkim znakiem graficznym, jaki si´ na nim pojawi∏. Dlatego zapewne 
artystka zacz´∏a tworzyç papierowe obiekty w formie stronic starych ksiàg lub ich zniszczonych, podartych
fragmentów, a tak˝e pod postacià umownych kopert, otwartych lub zamkni´tych, czasem pokrytych 
rysunkiem. Papier i jego technologia sta∏y si´ równie˝ od kilku lat tematem zadaƒ dydaktycznych, 
prowadzonych przez nià dla studentów w macierzystej uczelni.

DoÊwiadczenia ze sfery papierowej przenios∏a autorka w obszar twórczoÊci tkackiej, wzbogacajàc jà
o nowe interpretacje i motywy. Tym motywem sta∏o si´ g∏ównie owo umowne pismo i jego wersy 
z∏o˝one z g´sto rozmieszczonych punktów-znaków, niczym rz´dów liter pokrywajàcych p∏aszczyzny 
licznych gobelinów. Przy czym ich kompozycje przywodzà na myÊl cz´sto uk∏ad szpalt zamkni´tych
w kszta∏cie regularnego kwadratu lub prostokàta, niczym stronica ksià˝ki lub czasopisma, kiedy indziej 
dajàc si´ porównaç do przypadkowo powsta∏ych fragmentów podartej gazety o postrz´pionych brzegach. 

Te „pisane” kompozycje gobelinowe, si∏à rzeczy graficzne, rozwiàzane bywajà g∏ównie w konwencji czerni 
i bieli, czasem wzbogaca je malarski obraz wprowadzony jako barwna ilustracja zamieszczona w drukowanym
tekÊcie. Inny akcent koloru stanowià niekiedy wyraêne w kszta∏cie du˝e litery nawiàzujàce do tradycji inicja∏ów.

Osobne zagadnienie dotyczy sposobu prezentacji prac gobelinowych. Polega ono na „warstwowym” 
zawieszaniu kilku tkanin o ró˝nych formatach i kszta∏tach, jednych na tle drugich, w niewielkiej od siebie
odleg∏oÊci. Przy czym uk∏ady te mogà podlegaç pewnym zmianom w zale˝noÊci od aktualnej aran˝acji,
jednak w zasadzie zosta∏y zaprojektowane jako integralne ca∏oÊci. W odniesieniu do tkanin pozwalajà one
wydobyç efekty przestrzennoÊci i wartoÊci Êwiat∏ocieniowe, wprowadzajà równie˝ element ruchu 
i zmiennoÊci do stabilnych z natury gobelinów.

W póêniejszych malarskich realizacjach „warstwowoÊç” przybra∏a odmiennà form´, g∏ównie jednak nadal
na zasadzie zderzenia kilku planów i tematów. Ich odmiennoÊç, cz´sto czytelna jako konfrontacja 
kolejnych p∏aszczyzn, stanowiç ma o autonomii warstw. Kiedy indziej artystka wyraênie okreÊla hierarchi´
tych planów, zw∏aszcza w odniesieniu do figuratywnych przedstawieƒ stanowiàcych dominant´ w cyklu
obrazów, namalowanych pod wra˝eniem bliskich i dalekich podró˝y. Koncepcja „warstwowoÊci”, 
nak∏adania si´ form czy obrazów jest bowiem cechà immanentnà wizji plastycznych Ma∏gorzaty Buczek.

Warszawa, kwiecieƒ 2008 Irena Huml



PrzejÊcie w obszary papieru

Ma∏gorzata Buczek swojà karier´ artystycznà zawdzi´cza tkaninie, którà studiowa∏a na Wydziale Malarstwa
w pracowni prof. Stefana Ga∏kowskiego w Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie. Od dyplomu uzyskanego
z zakresu malarstwa i tkaniny, tkanin´ realizowa∏a równolegle z malarstwem i rysunkiem. 

Mój kontakt z pracami Ma∏gorzaty zaczà∏ si´ od poznania jej gobelinów, które utrwali∏y si´ na zawsze
w mojej pami´ci. Prace te majà charakter ilustrowanych stronic w czasopismach lub w albumach bàdê
stron z samymi tekstami. Chcà one pokazaç widzowi, jak wa˝na jest stronica ksià˝ki, jak dalece wa˝ne
niesie przes∏anie. Jednak widz musi sam zrozumieç treÊç przes∏ania w formie zmaterializowanego obiektu
sztuki, którego j´zykiem wypowiedzi jest ca∏a gama kolorów, przeró˝nych materia∏ów tkackich i wreszcie
struktur.
Nasuwa si´ porównanie i podobieƒstwo mi´dzy stronicà ksià˝ki a dzie∏em tkanym i obrazem malowanym.
Na linijk´ tekstu sk∏adajà si´ litery, s∏owa i zdania, które tworzà tekst wype∏niajàcy stronic´ ksià˝ki. Strony
po∏àczone w ca∏oÊç dajà ksià˝k´, jednak dzie∏o artystki b´dzie okreÊlaç zawarta w niej treÊç. 

Na budow´ tkaniny sk∏ada si´ splot dwóch nitek (wàtku i osnowy) jako pojedynczych elementów 
stanowiàcych materia∏ twórczy i poczàtek procesu tworzenia, wielokrotnoÊç daje powierzchni´ tkaniny,
która poprzez faktur´ i struktur´, i ich wzajemnie oddzia∏ywanie sterowane wolà artysty decyduje 
o jakoÊci i wymowie dzie∏a.

PrzejÊcie do realizacji papierowych jest niczym innym, jak kontynuacjà jej pierwszych malarskich i tkackich
pomys∏ów niosàcych to samo przes∏anie, jednak inaczej ukazane widzowi.
Papierowe obiekty sztuki znajdujà wypowiedê poprzez innà technologi´ tworzenia, a równie˝ inne materia∏y
w niej u˝yte. Jednak wyobraênia obraca si´ wokó∏ zapisu i pewnych rejestracji. MyÊli zawarte
w przestrzennych kopertach wykonanych z r´cznie czerpanego papieru przez autork´ zamykajà w sobie
nie tylko tajemnic´ êród∏a i inspiracji tkackich.
Zamiast kartek zapisanych literami znajdujemy w nich kawa∏ki runa, nici naturalnych lub sztucznych, 
fragmenty tkanin i wszystko to, co w pierwszym etapie jej twórczoÊci by∏o bodêcem do realizacji tkaniny
unikatowej. 

Papier prezentowany na wystawie w galerii „Na Jatkach” ma wcià˝ Êcis∏e odniesienie do tkaniny 
i wywodzi si´ z tego samego pnia. Zarówno w sztuce w∏ókna, jak i w sztuce papieru w poczàtkowej fazie
mo˝e to byç roÊlina, której w∏ókna wykorzystuje si´ do realizacji r´cznie wytworzonego papieru czy te˝
przetwarza si´ je na niç s∏u˝àcà do przeplotu. Wa˝na jest idea, decyzja i wola twórcy, który wykorzystujàc
wzajemne oddzia∏ywania materia∏ów i struktur kreuje nowe formy wypowiedzi artystycznej. 

Prace Ma∏gorzaty Buczek przesz∏y w∏aÊnie t´ drog´ rozwoju dzi´ki ÊwiadomoÊci i woli artystki.

dr Ewa Poradowska-Werszler

Wroc∏aw, styczeƒ 2000
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