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Czarna Woda. Galeria "Ostoja"
czwartek, 08 luty 2007

22 listopada 2000 r. otworzyÅ‚em galeriÄ™ "Ostoja". Nie z jakiegoÅ› uwielbienia do nazwiska. Po prostu przekonali mnie, Å¼e
to moÅ¼e byc noÅ›ne. Zawsze marzyÅ‚em o takiej galerii. Marzenia najpierw trzeba mieÄ‡, Å¼eby je pÃ³Åºniej realizowaÄ‡.
WiÃ³ry pryskajÄ… (tytuÅ‚ prasowy)

Budowa trwaÅ‚a, od momentu wbicia Å‚opaty, 4 miesiÄ…ce. WczeÅ›niej bardzo szybko, dziÄ™ki uprzejmoÅ›ci ludzi zaÅ‚atwiÅ‚e
wszystkie formalnoÅ›ci. Jest to galeria caÅ‚kowicie prywatnie wybudowana. Towarzystwo PrzyjaciÃ³Å‚ Czarnej Wody
sfinansowaÅ‚o czÄ™Å›Ä‡ podÅ‚ogi i wyÅ‚oÅ¼yli mi chodniczek. MiaÅ‚em pomoc duchowÄ… ze strony Starosty, Magdy i MichaÅ
Marzeckich, pani Barbary WiÅ›niewskiej ze Starogardu. Oni mi wszyscy kibicowali.

CaÅ‚e szczÄ™Å›cie, Å¼e nikt mi nie powiedziaÅ‚, ile to bÄ™dzie kosztowaÄ‡. To, co ma siÄ™ dostaÄ‡, od razu trzeba podzieli
a co ma siÄ™ wydaÄ‡, pomnoÅ¼yÄ‡ przez dwa.

...WiÄ™c caÅ‚kowicie prywatna. Kilka lat temu miaÅ‚em pomysÅ‚, Å¼eby robiÄ‡ z urzÄ™dem muzeum anioÅ‚Ã³w, ale nie miaÅ‚
doÅ›Ä‡ siÅ‚y, Å¼eby to przeforsowaÄ‡. Poza tym zaczÄ…Å‚em myÅ›leÄ‡, Å¼e byÅ‚oby to dwuznaczne - wyciÄ…gaÄ‡ na ten c
pieniÄ…dze. Prywatne, Å¼eby mi Å¼adna maÄ‡ mÄ…drala nie mÃ³wiÅ‚a, co mam robiÄ‡. Tu mogÄ™ powiedzieÄ‡, won za do
dotowanych muszÄ… taÅ„czyÄ‡, jak im zagrajÄ….

Powierzchnia - 60 metrÃ³w kwadratowych, razem z Å‚azienkÄ…. Jest miejsce, jest pracownia - wiÃ³ry pryskajÄ…! Taki cel,
Å¼eby obserwowaÄ‡ rzeÅºbiarza przy pracy. I sÄ… wycieczki, i sporo zapowiedzi wycieczek ze szkÃ³Å‚. W szkoÅ‚ach siÄ™ tym
interesujÄ…, bo majÄ… tam teraz nauczanie regionalne.

Od poczÄ…tku chciaÅ‚em, Å¼eby tu byÅ‚y rÃ³Å¼ne dziedziny sztuki. I sÄ…: rzeÅºba -mojego brata WÅ‚odzimierza, moje, Jack
Janowskiego ze SÅ‚upska (b. sÄ™dzia sÄ…du wojewÃ³dzkiego), BronisÅ‚awa Suchego ze ZÅ‚otowa, sÄ… pÅ‚askorzeÅºby
przedstawiajÄ…ce ryby autorstwa chÅ‚opaka Roberta OksentowiczaÂ Â z Czarnej Wody; malarstwo - Anna Rak - akwarela,
ale pokazujÄ…ca Kociewie i Kaszuby, Marta PodgÃ³rska z Å•odzi - pastele, ze Starogardu przywieÅºli swoje prace Magda i
Adam Haras i JÃ³zef Olszynka. Jest teÅ¼ plecionkarstwo z korzenia sosny, wiklina i wyroby z rogu Rudolfa KrÄ™ckiego -Â
pochodzÄ…cego ze Starogardu.

ZakÅ‚adaÅ‚em, Å¼e nie bÄ™dzie tu podziaÅ‚u na sztukÄ™ ludowÄ… i profesjonalnÄ…. Jest taka i taka, ale pasja jest ta sama.
twÃ³rca.
GÅ‚Ã³wne motywy - sakralne i ludowe scenki rodzajowe. NawiÄ…zujÄ… do regionu, tutejszej symboliki. Kapliczka przed CzarnÄ
WodÄ…?-Cczy to znak mojego artystycznego terytorium? CoÅ› w tym jest...
PostawiÅ‚em ÅšwiÄ™tego Krzysztofa -patrona drogowcÃ³w. MoÅ¼na powiedzieÄ‡ na poÅ‚udniowej rubieÅ¼y Kociewia.
Ale chciaÅ‚bym coÅ› wiÄ™kszego... ChciaÅ‚bym, Å¼eby przed wjazdem do miasta staÅ‚ olbrzymi, 5-metrowy anioÅ‚ z logo gale
poÅ‚owa sÅ‚oÅ„ca kociewskiego.

6-metrowy krzyÅ¼ stojÄ…cy na ojcowiÅºnie paÅ„stwa Marzeckich

Dlaczego anioÅ‚, anioÅ‚y... MoÅ¼e podÅ›wiadomie? 'Znak czasÃ³w - to, Å¼e w caÅ‚ej galerii jest parÄ™ zawstydzonych
diabÅ‚Ã³w, a caÅ‚a chmara anioÅ‚Ã³w. PrzyszÅ‚a moda na anioÅ‚y. KiedyÅ› rzeÅºbiarze rzeÅºbili wiÄ™cej diabÅ‚Ã³w, ja lubiÄ™
anioÅ‚y.
W ogÃ³le jest moda na Å›wiÄ…tki, kapliczki przydroÅ¼ne. Stowarzyszenie TwÃ³rcÃ³w Ludowych wystÄ…piÅ‚o z propozycjÄ…
zrobienia 2000 kapliczek i krzyÅ¼y na 2000-lecie. To jest potrzebne, bo Niemcy - nie hitlerowcy, nie faszyÅ›ci, a Niemcy zniszczyli ponad 3 tysiÄ…ce kapliczek i krzyÅ¼y na Pomorzu GdaÅ„skim.
W zeszÅ‚ym roku zrobiÅ‚em dla paÅ„stwa Marzyckich w Zielonej Hucie (gÅ‚Ä™bokie Kaszuby, ale pan Marzycki pracuje w
Polpharmie) krzyÅ¼. Stoi na ojcowiÅºnie, miedzy lasami w polu jako woto dziÄ™kczynne z okazji 25-lecia Å›lubu. Ma 6
metrÃ³w wysokoÅ›ci, a figury ponad 2 metry. Jest coraz wiÄ™cej zamÃ³wieÅ„ na kapliczki przydroÅ¼ne, czyli jest
zapotrzebowanie.

Mam rentÄ™, jestem na Å‚asce i nieÅ‚asce klientÃ³w. Gdybym nie miaÅ‚ tutaj swoich rzeÅºb, to mÃ³gÅ‚bym juÅ¼ zamknÄ…Ä‡.
mieÄ‡ niecaÅ‚e 2 tys. zÅ‚otych miesiÄ™cznie na utrzymanie galerii. MogÄ™ wystawiaÄ‡ innych, ale nie wszystkich. Wiem, Å¼e
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ludzie by mnie zawalili swoimi pracami, tylu pyta, ale ja mogÄ™ przyjÄ…Ä‡ tylko tych, ktÃ³rzy prowadzÄ… dziaÅ‚alnoÅ›Ä‡ gosp
Zgadzam siÄ™, Å¼e to zabija twÃ³rczoÅ›Ä‡ ludowÄ… - ktoÅ› robi coÅ›, chociaÅ¼ mnie bardziej niÅ¼ podatki zÅ¼era ZUS.

Czy moÅ¼na w ogÃ³le nie dotowaÄ‡? KiedyÅ› w polskich domach byÅ‚y obrazy. Dzisiaj jest koÅ„ ze skÃ³ry, wyskakujÄ…cy z ro
zegara. Edukacja plastyczna jest bardzo sÅ‚aba. Albo jak to moÅ¼e byÄ‡, Å¼e w GdaÅ„sku prÄ™dzej kupi siÄ™ ciupagÄ™ niÅ
wyrÃ³b tutejszego artysty? Albo kupujesz wyroby chiÅ„skie, albo sztukÄ™ murzyÅ„skÄ… - jakichÅ› MasajÃ³w.

Â We WÅ‚oszech jedna trzecia przychodÃ³w z turystyki pochodzi ze sprzedaÅ¼y pamiÄ…tek tamtejszej sztuki. A dlaczego
mÃ³j ptaszek (ptaszki to jest mÅ‚Ã³cka - siadam i w godzinÄ™ robiÄ™ 8 ptaszkÃ³w) nie ma byÄ‡ pamiÄ…tkÄ… regionalnÄ…? A
potrzebna jest Å›wiadomoÅ›Ä‡, jakiÅ› ruch - na przykÅ‚ad duÅ¼o pomÃ³gÅ‚ OÅ‚tarz Papieski. OkazaÅ‚o siÄ™, ilu nas jest. Tera
jeszcze miejsce, gdzie mogliby wystawiaÄ‡. W sumie przecieÅ¼ chodzi o to, Å¼eby w centralnym punkcie mieszkania nie
staÅ‚ jakiÅ› Philips za kilka tysiÄ™cy zÅ‚otych.

Czy tu mogÅ‚oby byÄ‡ takie miejsce? Ja ciÄ…gle myÅ›lÄ™ o rozbudowie i o tym muzeum anioÅ‚Ã³w. Miejsce na drugie skrzydÅ
obiektu jest. Na razie organizujÄ™ konkurs na ptaszki im. Jana GieÅ‚dona. Atak w ogÃ³le...

Marzy mi siÄ™ Å›wiat bez pitÃ³w, deklaracji podatkowych, bo to ciÄ…Å¼y jako miecz, Å¼e czegoÅ› nie zdÄ…Å¼ysz albo Åºle
wypeÅ‚nisz. I bez kas fiskalnych (bÄ™dÄ™ musiaÅ‚ niedÅ‚ugo uruchomiÄ‡). Nie wiem, czy to sÄ… odpowiednie warunki dla roz
twÃ³rczoÅ›ci... Ale marzÄ™ o muzeum anioÅ‚Ã³w, a najpierw muszÄ… byÄ‡ marzenia, Å¼eby potem je realizowaÄ‡.
Zanotowa Tadeusz Majewski
Tygodnik Kociewski 24.01.2000 r.
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