K r z y s z t o f H o ra ł a

D NA

Obrazy jak żyłki słoneczne na ścianie
Nowe dzieła Krzysztofa Horały to hymn pochwalny dla malarstwa. Monumentalne
płótna pokryte czystym kolorem, plamami układającymi się w kompozycje kształtów,
jakby rozrzuconych na powierzchni jak w kalejdoskopie, zdają się nie mieć granic.
Bez początku i bez końca, nie ograniczone, tworzą byty samoistne. Wykreowane
ręką malarza, przemyślnie układane w struktury swoistego porządku wymykają się
klasycznym rygorom. Konfiguracje zdefiniowanych pędzlem kształtów zapełniają
obszar obrazu tworząc nowe współistnienia.
Aby zdecydować się na tego rodzaju afirmację malarstwa, pełną optymizmu i radości
trzeba posiadać niemałą erudycję kulturową, brzemienną w doświadczenie historyczne.
Kontemplując sekwencje płócien przychodzi mi na myśl teoria widzenia Władysława
Strzemińskiego.
„W procesie widzenia nie to jest ważne, co mechanicznie chwyta oko, lecz to co człowiek
uświadamia sobie ze swojego widzenia”. Dzięki analizie bodźców, ich uogólnieniu
powstaje świadomość wzrokowa, rozwijana na bazie doświadczeń postrzegania
rzeczywistości i przetwarzana w praktykę artystyczną.
Stworzona przez Horałę plamka barwna – swoisty byt malarski jest dalekim echem
„Powidoków” Strzemińskiego. Bo patrząc na ich koegzystencje podobnie widzimy
wewnętrzne obrazy powstające na siatkówce oka, po chwili wpatrywania się
w poszczególne fragmenty odbijające światło lub same będące jego źródłem.
Kompozycje „tańczących” ciągów zrywają z tradycyjną narracją i przedmiotowością.
Wyabstrahowane z rzeczywistych doświadczeń wzrokowych, redukujące środki wyrazu
do powtarzalnych form i intensywnego, czystego koloru, kładzionego płasko na płótnie
są dialogiem z teorią unizmu w sztuce.
Przede wszystkim jednak, poza bagażem skojarzeń artystycznych, te obrazy
są afirmacją malarstwa. Każde z dzieł, nasycone intensywnym kolorem,
niejednoznaczne w kompozycji, niedookreślone i abstrakcyjne w treści prowokuje
odbiorcę do odczytywania po wielokroć, ciągle na nowo, z apetytem na więcej.
Nie mogę oprzeć się wrażeniu paraleli z wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
„Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen,
kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon,
jak młodym wiatrem oddychanie…” Obraz też potrafi być poezją!
Aleksandra Sobocińska
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DNA 07, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2020

DNA 09, akryl na płótnie
140x140 cm, 2019
DNA 01, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2019
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Od autora:
Pod koniec 2018 roku poczułem, że dalsze żmudne stawianie kropek na leżącym płótnie
przestało już mi wystarczać. Obrazy kropkowe długo dawały mi dużo radości, bowiem
mogłem eksperymentować i stwarzać różne formy i kompozycje z układających się kropek
mimo, że zawsze w tych samych 5 kolorach i zawsze na czarnym tle. Zapragnąłem spróbować
malować wieloma kolorami. Na początku myślałem o kropkach wielokolorowych, ale szybko
zdecydowałem się na zupełnie inne kształty. W obrazach kropkowych w pewnym momencie
pojawiły się zestawy kropek układające się w kształty, które nazwałem trójwyobłościami.
Postanowiłem te trójwyobłości malować jako plamy w różnych kolorach. Tło pozostało
na początku czarne, ale z czasem pojawiły się też tła w innych brawach, np. żółte, zielone,
czerwone. Poszczególne trójwyobłości układały się w wijące łańcuchy. Przypominało mi to
struktury DNA, stąd wziąłem nazwę dla tego całego cyklu obrazów — „DNA”, Każdy obraz
z cyklu został potem kolejno numerowany. Na każdym obrazie łańcuchy składają się
z różnych trójwyobłości zarówno jeśli chodzi o barwę i wielkość, ale są też lekkie zmiany
kształtu, takie trochę uszkodzone, jak to zdarza się w przyrodzie, różne, jak różne są geny
każdej żywej istoty. Z pewnością pod mikroskopem nie da się tych kolorów ani kształtów
zobaczyć, ale możliwe, że podobnie wygląda DNA jakichś nieznanych jeszcze żyjątek
czy innych form życia.
6

DNA 11, akryl na płótnie
100 x 81 cm, 2020
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Malując te obrazy myślałem o wykorzystaniu specjalnego oświetlenia ze zmieniającym się
spektrum widma światła. Wówczas cały obraz zaczął by żyć swoim życiem. Różne kształty
pojawiały by się i po zmianie światła znikały. I tak powinno się te obrazy prezentować.
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DNA 05, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2019
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DNA 03, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2020

Powierzchnia płótna ograniczona krawędziami ograniczała także swobodne
rozwijanie się łańcuchów trójwyobłości. Wtedy przyszedł pomysł na malowanie
na kolumnie. Tutaj łańcuch mógł się dowolnie wić naokoło kolumny, w górę lub w dół.
Z powodu dużej powierzchni użyłem większej ilości farb. Jak dotąd namalowałem
tylko jedną kolumnę, tę w czasie izolacji przed pandemią, ale z pewnością wkrótce
powstaną następne.
Krzysztof Horała
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DNA 13, kolumna, akryl na kartonie
wysokość 230 cm, średnica 30 cm, 2020
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Obrazy

Kolumna

DNA 01, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2019

DNA 02, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2019

DNA 03, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2020

DNA 04, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2020
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DNA 05, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2019

DNA 06, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2020

DNA 07, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2020

DNA 08, akryl na płótnie
116 x 89 cm, 2019

DNA 09, akryl na płótnie
140 x 140 cm, 2019

DNA 10, akryl na płótnie
140 x 140 cm, 2020

DNA 11, akryl na płótnie
100 x 81 cm, 2020

DNA 12, akryl na płótnie
100 x 81 cm, 2020

DNA 13, akryl na kartonie
230 x 30 cm, 2020
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Autor dziękuje za pomoc w organizacji wystawy:
Kurator wystawy – Pani Emilii Domańskiej
Prezesowi PGK Centrum Sp. z o.o. – Panu Jackowi Soboniowi

Krzysztof Horała
Rocznik 1961, mieszka w Poznaniu. Od 30 lat maluje olejem i akrylem.
Od 2007 roku tworzy obrazy kropkowe akrylem na płótnie lub na papierze.
Inspiracją jest twórczość ludów pierwotnych, do których nawiązuje zarówno kolorystyką
ziemi, jak i formą kół, abstrakcyjnych ścieżek. Powstają swoiste rastry, z których
zbudowane są również charakterystyczne postacie i twory malowane w stonowanej kolorystyce.
Po 2016 roku maluje cykl DNA, w żywych nasyconych barwach w postaci plam na jednolitych tłach.
Powstają kompozycje otwarte, tworzące łańcuchy-labirynty bez początku i końca.
Wystawy indywidualne:
Galeria Perlegal, kwiecień 2011
Waga Miejska, Poznań, styczeń 2012
Galeria Pod Schodami, Poznań 2016
Wystawy zbiorowe:
Artyści Warci Poznania – Urząd Miejski w Poznaniu, listopad 2011
Leszno, kwiecień 2012.
Awangarda wokół Wielkopolski – Parlament Europejski, Bruksela, czerwiec 2012

GALERIA POD SCHODAMI
ul. Marcelińska 90, Poznań
Poznań, październik – listopad 2020
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Kurator wystawy, wystawiennictwo – Emilia Domańska, projekt katalogu – Mirka Korbańska, fotografie obrazów ze zbiorów Autora.
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