ANNA NAWROT
ur. 1960; Jarosław

Tytuł fragmentu relacji

Lublin jest za małym miastem

Zakres terytorialny i czasowy

Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe

Nawrot Anna (1960- ), Partum Andrzej (1938-2002), Mroczek Andrzej
(1941-2009), sztuki plastyczne, kultura, życie kulturalne

Lublin jest za małym miastem
Ale wtedy właśnie (II poł. lat 80.-dop.red.) Sławek Bagiński przywoził, czy dostawał z zachodu
KunstFor'a. I to dla nas była po prostu wiedza o sztuce. Myśmy przez tą pracownię, do której
Bagiński zapraszał artystów od Mroczka; typu Zbyszek Warpechowski, Jan Świdziński, Andrzej
Partum, Józek Robakowski, my młodzi ludzie chłonęliśmy tą sztukę. Myśmy poznali jako młodzi
ludzie tych artystów, często się bardzo szybko z nimi zaprzyjaźniając. Oni przyjeżdżali do
Mroczka w połowie lat 80., ale byli gośćmi pracowni. Potem zaczynali być gośćmi akademika na
Zana - tam gdzie mieszkaliśmy - ale nigdy nie byli autorami wystaw w Galerii Białej, z wyjątkiem
Andrzeja Partuma, który nie bezpośrednio, ale przesłał prace, i w jego imieniu w [19]87 roku
zrobiłam performance. Andrzej wtedy już wyemigrował do Danii. No i to był taki ogromnie
sympatyczny gest Partuma. Ale myśmy wtedy próbowali ustawiać wystawy jako - może nie
kontra wobec sztuki Mroczka, ale - jako inną alternatywę. Bo i, po pierwsze sami byliśmy dużo
młodsi. Korzystaliśmy z tej sztuki, ale wiedzieliśmy, że nie możemy tworzyć identycznej galerii w
tym samym mieście, bo Lublin jest za małym miastem, żeby powielać pewną ideę w ten sam
sposób Mroczkowy, prawda?; czyli odwołujący się do tamtej sztuki konceptualnej, do body artu,
do land artu - sztuka ziemi - to były takie wielkie realizacje, które były prezentowane szczególnie
w latach 70., ale i do dzisiaj są bardzo aktywne. Ale dla nas, jakby ta wiedza o sztuce, któr[ej]
uczyliśmy się tutaj u Mroczka - wtedy - jakby, jak już weszła do Galerii to weszła jedynie w
sensie pewnej świadomości, wiedzy, ale nie w sensie tej afirmacji i tego zachwytu, żeby
pokazywać ją jako tą naszą, galeryjną. Muszę powiedzieć, że się niezwykle utożsamiam z tą
sztuką, która jest.
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