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Kalendarium
do 15 marca
Galeria Debiut
wystawa rysunku
Ewy Bińczyk Fantomy

Akademicka Przestrzeń Kulturalna

Komiks w graffiti

6 marca
Sala widowiskowa APK - godz. 18:00
Bydgoscy Artyści w Hołdzie
The Doors - koncert

11 marca
ul Naruszewicza 11 - Budynek K
otwarcie wystawy: IPN Dekada
Przełomu NSZZ Solidarność
w Regionie Bydgoskim

12 marca
Sala widowiskowa APK
Festiwal Indii

19 marca
Sala widowiskowa APK
Bydgoska Sobota z Komiksem
11.00 otwarcie BSzK
- wystawa prac Jacka Michalskiego,
Jacka Przybylskiego
- wystawa komiksów historycznych
- wystawa rysunków Jerzego Wróblewskiego
i Andrzeja Nowakowskiego
- spotkania z rysownikami
11.10 - 11.30
- prezentacja sylwetek bydgoskich
rysowników (Maciej Jasiński)
11.30 - 13.00
- warsztaty prowadzone
przez Janusza Wyrzykowskiego
13.00 - 14.00
- wykład nt. komiksów historycznych
(prof. Piotr Zwierzchowski)
14.00 - 14.30
- konkurs z nagrodami
14.30 - 15.00
- spotkanie z Andrzejem Nowakowskim
i Andrzejem Białoszyckim
15.00 - 15.30
- prezentacja autorska prac Jakuba Kijuca
- Czarna Materia
15.30 - 16.00
- spotkanie z rysownikiem, bohaterem
filmu Zakazany owoc nr 6 Dariuszem
Palinowskim "Pałą" i autorami filmu
16.00 - 17.30
- pokaz filmu Zakazany owoc nr 6
(film tylko dla widzów dorosłych)

2 marca - 6 kwietnia
Photoshop - edycja zdjęć
- warsztaty fotograficzne

W ostatnich latach mamy do czynienia w Polsce ze zjawiskiem masowego wręcz przenoszenia komiksu na
mury miast. W powstawaniu nowego
typu graffiti uczestniczą zarówno
wykształceni artyści - malarze, zawodowi twórcy komiksów, jak i graficiarze, spośród których tylko nieliczni
kończyli akademie sztuk pięknych czy
licea plastyczne. Jakie obszary tematyczne obejmują te, nazwijmy je tak,
komiksografy (graf to jedna ze środowiskowych nazw graficiarskiej kompozycji)?
Najbardziej spektakularny nurt
wiąże się z przypominaniem zdarzeń
i scen z historii Polski. Najwięcej murali
porusza w nowy, ciekawy sposób temat Powstania Warszawskiego. Na
wewnętrznej stronie muru okalającego
Muzeum Powstania Warszawskiego,
od strony Ogrodu Różanego, powstało
w ciągu ostatnich 5 lat już ponad dwadzieścia prac takich twórców, jak
Dwurnik, Sasnal, Eidrigevicius, Pągowski, artyści z Grupy Twożywo. Unikają oni pokazywania martyrologii,
lecz ofiarę powstańców traktują w sposób uniwersalny, dzięki czemu etos
powstańczy nie tylko nie traci swego
przesłania, ale zyskuje nową wyrazistość. W sposób najbardziej bezpretensjonalny oddaje mu hołd mural
nr 19 namalowany wiosną 2009 roku
przez Henryka Chmielewskiego (Papcia
Chmiela), który walczył w Powstaniu.
Autor komiksu „Tytus, Romek i A'tomek”
przedstawia jego postacie jako uczestników Powstania 1944 roku w sposób
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barwny, za pomocą pstrokatego zestawienia kolorów, przy tym czyniąc
małpę jednym z bohaterów walk. Poetyka, zdawałoby się, mało patriotyczna, ale właśnie dzięki niej kompozycja ta wyróżnia się na tle innych,
a wychowana na komiksach i telewizji
młodzież łatwiej przyswaja sobie,
dzięki takiemu niestereotypowemu
ujęciu, historyczne treści.
Inaczej wizję Powstania Warszawskiego oddaje dwóch wykształconych
malarzy - Adam Walas i Rafał Roskowiński, którzy z ekspresjonistycznym
zacięciem (zwłaszcza Walas) przedstawili tragedię, heroizm i brawurę
powstańców na swoich muralach,
namalowanych na murze stadionu
Polonii przy ul. Konwiktorskiej. Artyści
podeszli do tematu nieszablonowo;
Walas uczynił jednym z głównych
elementów swego komiksografu tekst
piosenki powstańczej „Warszawskie
dzieci”, natomiast Roskowiński wykorzystał barwy narodowe i inne wyraziste kolory dla podkreślenia treści
patriotycznych i faktu, że w Powstaniu
walczyli głównie ludzie młodzi (w jednej z przedstawionych grup pokazani
zostali w kolorowych t-shirtach). Autor
powiedział przy okazji prezentacji
kilkuczęściowej pracy: „W Powstaniu
wzięli udział tacy sami chłopcy i dziewczęta jak my. Mural ma mówić, że
także dzisiaj, gdyby była taka potrzeba,
nie zawahamy się zrobić tak, jak zrobili
to powstańcy w sierpniu 1944 r. My
zawsze będziemy bronić naszej wolności, bo taka jest natura Polaka”.

www.apk.byd.pl
www.wernisaze.wsg.byd.pl
www.muzeumfoto.byd.pl

Komiks na murach służy także
przekazowi lżejszych treści. Ulubionym tematem graficiarzy, także
bydgoskich, jest ich status w społeczeństwie i codzienne funkcjonowanie
w otaczającej ich rzeczywistości. W parku
Witosa można oglądać na murze graficiarskiej galerii komiksowy obrazek
przedstawiający graficiarza, z którego
ust wychodzi dymek z perswazyjnym
w swej aluzyjności wyznaniem: „Bozia
rączki dała”. „Skoro dała, to trzeba je
uczciwie wykorzystać, np. do sprejowania murów. Nie dziwcie się więc, że
to robimy!” - takiego dopowiedzenia
spodziewa się, zapewne, autor rysunku, szukając zrozumienia dla swojej
sztuki w społeczeństwie. Z kolei, na
realizację na murze ma szansę komiksowy rysunek przedstawiający
graficiarzy, którzy są zmuszeni działać
w opresywnym społeczeństwie. W ironiczno-żartobliwej formie zostały w nim
pokazane wydarzenia z ich codziennego życia w realiach miasta, w którym
można się natknąć na wrogów - policjantów i ich informatorów, takich jak
niejaki Wtykowski (od wtyka 'konfident').
Rozterki twórców street artu
doskonale oddaje znacznie trudniejszy
w swoim przekazie komiksograf
w postaci ogromnego muralu, pokrywającego boczną ścianę dużej kamienicy przy ul. Piotra Skargi. Nosi
podpis „Śniadanie mistrzów” i dzięki
temu zwykły obserwator, ze swoją
wiedzą, wyobraźnią i potrzebą konceptualizacji, zostaje odesłany do tak
samo zatytułowanej, znanej powieści
amerykańskiego powieściopisarza
Kurta Vonneguta. Twórczość tego
zmarłego w 2007 roku twórcy ma
w sobie coś z ducha postmodernistycznej prowokacji i reprezentuje
czysto surrealistyczne podejście do
rzeczywistości. Vonnegut lubił bawić
się formą, przeplatać konwencje literackie i kpić z czytelnika, wciągając go
w różne intelektualne pułapki. Coś z tego klimatu przekornej prowokacji jest
w malowidłach twórców street artu.
Mural przedstawia głównego bohatera
tej powieści wyobcowanego i niespełnionego pisarza Kilgore'aTrouta,
zajadającego… trójwymiarowe elementy graficiarskiej kompozycji 3D.
Utożsamienie artysty słowa z artystą
obrazu jest symboliczne, a stoi za nim
marzenie o życiu w warunkach nieskrępowanej niczym swobody twórczej i społecznej akceptacji. Komiksowy charakter mają także inne wielkoformatowe murale bydgoskie, widniejące na ścianach kamienic z ul. 3 Maja
„Ptasiek” i „Olbrzym”, dobrze oddające niejednokrotnie skomplikowany
charakter egzystencji współczesnego
człowieka. Komiksowe kompozycje
umieszczone na murach miasta oswajają jego przestrzeń ikonograficzną
i czynią ją prawdziwie publiczną, dając
asumpt do dyskursu na tematy bliskie
jego mieszkańcom.
dr Włodzimierz Moch, WSG

