berenika kowalska

Z Bereniką Kowalską o dorastaniu do sztuki, o pułapkach, w jakie wpada się
tworząc, o kłamstwie i prawdzie w malarstwie oraz o tym, gdzie znaleźć tę ostatnią.
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Martyna Bunda: Ile kolorów jest na abstrakcyjnym obrazie, nazywanym
„żółtym”? Stał się symbolem twojego sposobu malowania. Niedawno zakupiło go Muzeum Narodowe w Gdańsku.
Berenika Kowalska: Widać żółty i biel, ale barw jest bardzo wiele. Samej
żółci użyłam pięć odcieni, w dodatku mieszały się ze sobą. Tak samo było
z bielą – używałam bardziej przyżółconej lub bardziej chłodnej. Dodawałam
też wiele odcieni różu i niebieskiego, ale tak, żeby nie było ich widać. Odbiorca miał zauważyć jedynie niuanse optyczne.
Powstał żółty obraz, który migocze, mruga. Żyje. Wygląda, jakby się poruszał. Jak to się stało, że od sztuki, która była rodzajem komentarza do
rzeczywistości – jak ludzie ubrani w stroje ludowe lub ornamentowe wnętrza – przeszłaś do abstrakcji?
Patrząc z technicznego punktu widzenia, musiałam wcześniej namalować
mnóstwo obrazów.
A z życiowego punktu widzenia?

Ta droga była jeszcze dłuższa.
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Zacznijmy od techniki.
Metoda prób i błędów to dobra szkoła, bo warsztat malarski polega na umiejętności przewidzenia, jak zachowa się farba. A ona, w zależności od tego,
na jakim tle ją położymy, z jakim odcieniem zestawimy, może dać zupełnie
inny efekt. Bezcenną wiedzę technologiczną o pigmentach dała mi nauka
malowania ikon. Nauczyłam się na przykład tego, jak kolory się „zjadają”.
Jedne pigmenty są bardziej agresywne, inne mniej. Jeśli na agresywny pigment, na przykład żółć, położy się nieagresywny, na przykład róż, po mniej
więcej tygodniu żółć wybije. Przestrzeganie zasad, jakie kolory kłaść na jakie jest w malowaniu ikon szczególnie ważne. Żeby uzyskać odcień skóry,
trzeba położyć jeden kolor, później drugi – i odczekać, żeby się przetrawiły.
Inaczej nie uzyska się efektu, na który się liczy. A ja, pracując nad ikonami,
w końcu zrozumiałam też, że w malarstwie chodzi mi właśnie o kolor. O jego
ekspresję. Naturę i wszystko, co za tym idzie. Kolor, to jest główny powód,
dla którego dziś maluję.
Próby i błędy, o których mówisz, wyostrzają wrażliwość na kolor?
We mnie ona była chyba pierwsza. W dzieciństwie pytałam mamę „ …a imię
Berenika z jakim kolorem ci się kojarzy?”
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Z czerwonym. Bo jest miękkie. Pytałam mamę: „A historia, z czym Ci się

jest się w mistycznym uniesieniu duchowym. Mnisi, którzy malowali ikony,

kojarzy? Bo mi z niebieskim” albo „A numer trzy? Mnie z zielenią". Wszystko

trzymali post, byli w odosobnieniu, więc i my staraliśmy się zachować dy-

kojarzyło się mi z kolorami.

stans do świata. Wielość niuansów – „trzy krople tego, dwie krople tego,

Ciekawa cecha. A zapachy?

jedną krople tego, mieszać drewnianym, a nie metalowym”, obowiązek

Nie. Zapachy na mnie nie działały. Okazuje się, że taka wrażliwość na kolor

szczególnego przygotowania się do pracy – to wszystko powodowało, że

ma nawet swoją nazwę: to synestezja.

malowanie ikon stawało się obrządkiem. Zajęciem wręcz alchemicznym.

W domu zauważono tę twoją szczególną cechę?

Dziś właśnie z tych powodów wydaje mi się, że ikona jest najbliżej sztuki

Dorastałam w niewielkim Lubartowie, ale mój dom chyba nie był typowy.

abstrakcyjnej. A ta – gdy traktowana serio, nieudawana – jest najwyż-

Ojciec medytował, stosował techniki buddyjskie. Nie uczył mnie tego, ale

szym stopniem wtajemniczenia w sztuce.

widziałam, że się na tym zna. Moja siostra jest silnie związana z kościo-
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pracy towarzyszył zapach, jaki wedle tradycji prawosławia czuje się, gdy

Kiedy sztuka jest nieudawana?

łem katolickim, ale w bardzo astralnym wymiarze. Ja też przez pewien

Gdy w proces jej tworzenia angażuje się duchowość i prawdę o sobie

czas czułam się związana z religią, choć ostatecznie od niej odeszłam.

samym. W ikonie, na przykład, nie chodzi o to, żeby ją zrozumieć, nie

Pochodzę więc z takiego domu, gdzie duchowość była. Nie mogę powie-

jest narracyjna, nie chodzi też o to, żeby odczytać jej symbole – że: „o,

dzieć, że była ważna, bo o niej się nie rozmawiało, ale ona gdzieś tam

ta gałązka symbolizuje drzewo Edenu”. One gdzieś tam są, ale to nie

sobie była. Może dlatego nie dziwiono się, gdy w taki sposób mówiłam

jest istota ikony. Dla mnie istotą sztuki jest odczucie, jakie wywołuje ona

o kolorach. Ale też rodzina nie popychała mnie w stronę sztuki. To raczej

u odbiorcy. Stan, w jaki pomaga mu wejść. Rodzaj tajemnicy, którą od-

ja sama od dziecka dobrze wiedziałam, że chcę to właśnie robić w życiu.

biorca odkrywa. Znajduje w samym sobie. Ale, żeby tak się stało, najpierw

Szukałam nauczycieli, chodziłam na korepetycje, wybłagiwałam w domu,

musi ją znaleźć twórca.

żeby te korepetycje opłacano.
I tak trafiłaś na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, do pracowni prof.

Żółty obraz, który pojechał do Gdańska, nie był twoją pierwszą abstrakcją.
Pierwsza też była żółta. Jak do tego doszło, że powstała?

Zbigniewa Bajka. Jak to się stało, że mając takich nauczycieli, zaczęłaś

Różne sprawy tak się ułożyły, że musiałam pożegnać coś dla siebie waż-

malować akurat ikony?

nego. Przejść żałobę. Ta niespodziewana, trudna pustka, jaka pojawiła

Wśród malarzy zainteresowanie podobnymi technikami, różnymi ich
aspektami, wcale nie jest rzadkie. Jerzy Nowosielski ikonom poświęcił

się w moim życiu stworzyła miejsce, żeby coś nowego się urodziło.
Kolor?

całą książkę, wywiad – rzekę. Akurat mnie chodziło w tamtym czasie

Właśnie. Wassily Kandinsky, wybitny malarz abstrakcjonista, pisze, że

o wiedzę techniczną. Eksperymentowałam z malarstwem figuratywnym,

kolor czarny i niebieski symbolizuje śmierć. Potem jest „przejście”, czyli

ludowym i chciałam dowiedzieć się czegoś więcej. Poszłam na kurs, do

zieleń i szarość, i „narodziny”, czyli żółć i biel. W wielu kulturach kolorom

Jezuitów, organizowany dla świeckich chętnych.

daje się podobne znaczenie. Okazało się, że nieświadomie przeszłam tę

Uczył nas ojciec Zygfryd, który swoją ogromną wiedzę przywiózł z Ro-

ścieżkę. Śmierć, trwająca rok, dała cykl czarnych ornamentowych luster.

sji i Francji. Doświadczenie malowania ikon okazało się dla mnie wręcz

Potem było bardzo krótkie przejście przez dwa zielonkawe obrazy z kwia-

mistyczne. Jeszcze ważniejsze od warsztatu, od przestrzegania zasad,

tami, które wyrosły na trumnie i miały tytuł „Umieranko”. Być może to było

dotyczących kolorów, było przestrzeganie zasad dotyczących samego

to coś jak akceptacja straty, śmierci. A zaraz potem przyszły narodziny

malowania. Jeśli do farb dodawaliśmy olejku różanego albo konwalio-

abstrakcji.

wego, to nie po to, żeby kolor zareagował, ale żeby samemu procesowi

Dla mnie istotą sztuki jest odczucie, jakie wywołuje ona u odbiorcy.
Stan, w jaki pomaga mu wejść. Rodzaj tajemnicy, którą odbiorca
odkrywa. Znajduje w samym sobie. Ale, żeby tak się stało,
najpierw musi ją znaleźć twórca.

No i z jakim?
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Dzięki akceptacji straty?

Być może też dzięki psychoterapii, na której
dowiedziałam się, kim jestem. Uświadomiłam
sobie, że przez całe życie chciałam malować
abstrakcje. Zawsze uważałam, że abstrakcja
jest najczystszą formą malarstwa, ale wcześniej myślałam też, że jestem za mała, żeby
tam sięgać. Przejście przez rozpacz, przejście
cyklu godzenia się ze stratą, daje odwagę.
W efekcie myśli się: Czemu nie? Ciekawe, że
te żółte obrazy zaczęłam malować od razu
na ogromnych płótnach. Kiedyś się takich
bałam. Więc tak, nastąpił przełom w moim
malowaniu.
Zmiana.

Głęboka zmiana, która dotyczyła sedna. Malar-
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stwo figuratywne, jakie uprawiałam wcześniej,
było jakoś tam narracyjne. Stała za nim historia, którą odbiorca poniekąd musiał zrozumieć.
Ukryte symbole, opowieść – dlaczego akurat to
zostało namalowane i co się za tym kryje. Przejście do abstrakcji pozbawiło mnie tej narracji,
ale i mnie od niej uwolniło! To było przejście ze
świata zewnętrznego w wewnętrzny, ze świata
rozumienia sztuki do świata odczuwania jej.
Dziś stoję w kontrze do odbierania malarstwa
poprzez rozum. Zrozumiałam to przed obrazami
Vermeera – mimo że to malarz realistyczny, to
w ogóle nie obchodziła mnie ta historia, która
się dzieje na obrazie, ale poczucie spokoju, melancholii i wielkiej ciszy. To we mnie drgało, gdy
patrzyłam na jego płótna. Dla takiego sposobu
odczuwania sztuki chcę malować. I z takiego
powodu. Teraz do malowania popycha mnie
wewnętrzny impuls, który każe mi tworzyć i ten
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krzyku narodzin, odnalezionej duchowości, przyszło normalne życie. Zgoda

obrazie coś innego niż ja. I dobrze, bo wtedy już obraz żyje swoim życiem, idzie

na to, że jest, co jest. Według Kandinsky’ego niebieski należy do śmierci.

dalej, organicznie się rozrasta. Ważne, żeby jakaś struna zadrgała. Nieważne,

Może nawiązuję do śmiertelności właśnie? Ale ultramaryna jest bardziej

która i czy spójna z moją.

świetlistym kolorem, bardziej wdzięcznym.

A zaczęło się od koloru. Żółtego.

Żółć i biel. Wręcz fizycznie je poczułam. Trochę na zasadzie, że „jak nie

Mało. Czysta ultramaryna i rodzaje bieli, może z dziesięć. Któregoś dnia

zjesz zaraz ogórka kiszonego, to umrzesz”. Wpada się w taki stan, że musi

przyszłam do pracowni, wyjęłam nieskończony biały obraz i domalowa-

być żółć. Widzi się ten żółty wszędzie naokoło. Jest tylko ten kolor, inne

łam ultramarynę. To był pierwszy wodospad. Dwa kolejne namalowały się

się nie liczą. Inne wręcz parzą, nie można ich dotknąć. Niby już byłam

same, w każdym interesował mnie kolor. Jego naturalna świetlistość, trud-

odważna, ale trochę się jeszcze asekurowałam, i przy pierwszym żółtym

na do znalezienia. Żeby ultramaryna zadźwięczała, potrzebnych było tych

obrazie wymyśliłam, że raz jeszcze zaczerpnę motywy z roślin. Powstały

10 odcieni bieli i niezagłuszanie koloru. Brak ornamentów, także w sensie

świetliste ślady. Ale sam proces malowania tego obrazu był bolesny. To,

metaforycznym.

że weszłam na nową ścieżkę oznaczało, że kończę ze wszystkim, co było.
A przecież moje wcześniejsze, figuratywne, pełne ornamentów obrazy były
dobrze przyjmowane. Kupowano je. Już byłam rozpoznawalna. Można by
tak dożyć. A ja odkryłam, że tam nie mogę już wrócić…
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Ile jest kolorów na tym niebieskim obrazie?

Długo malowałaś ten obraz?

Co przyszło po błękicie?

Czerwień.
Jak to się stało?

No właśnie. Jak to się stało? Przez całe życie mówiłam, że nie namaluję
nigdy czerwonego obrazu. Ja w ogóle wolę chłodne tonacje. Dla mnie

Może nie tyle długo, co z trudem. To było jak wykluwanie się. Trzeba było

to był szok, ze pojawiła się czerwień. Neonowa. Na szczęście znalazłam

tłuc skorupę, przebijać się. Ale to było doświadczenie bardzo mistyczne,

takie pigmenty – z przesyłką z Chin, potem okazały się złe, więc kolejne

duchowe, choć nie religijne. Przy okazji odkrywałam nowe rzeczy o sobie.

szukanie z przesyłką z Niemiec. Minął prawie miesiąc, aż przyszły pocztą.

Na przykład, że mam intuicję.

Myślałam, że oszaleję, czekając. Czerwone obrazy są przełomem, także

W tym potocznym sensie? Że człowiek przeczuwa, co się wydarzy?

Dokładnie w tym sensie. Im bardziej ufałam sobie, intuicji, tym bardziej

w tym sensie, że wróciłam do małych formatów, 30x40 cm.
Czerwony też ma swoją emocję?

– przy kolejnych żółtych płótnach - ufałam temu, co się na nich pojawia-

Oczywiście. Można by długo mówić. Ale ów emocjonalny czy też duchowy

ło. I właśnie wówczas powstał obraz, o którym mówiłyśmy na początku.

proces to tylko jedna strona twórczości. Bo malując, nie można zapomi-

Powstał sam, bez żadnego planu ani namysłu. Ja oczywiście wiedziałam,

nać, że to obraz na płótnie, że mamy do dyspozycji 2D, farbę, technologię

że to będzie żółć i biel, pojawiało się też przeczucie kształtu, że to ma

i zasady malarskie. Mimo wszystkich uniesień, ostateczny kształt obrazu

być obłe, miękkie… Przy tym obrazie poczułam, czym naprawdę jest, albo

powstaje dzięki gruntownej znajomości rzemiosła. Dopiero gdy materia już

może być, malowanie. Cała byłam w tym procesie.

nie przeszkadza w tworzeniu, można poczuć się malarzem.

Po żółtych, świetlistych obrazach przyszedł chłodny, ultramarynowy błękit.

Lubisz wszystkie swoje obrazy?

I ostre kształty… Pierwszy niebieski obraz powstał ze starego, białego,

Wszystkie. Gdy patrzę na żółte, wciąż wraca poczucie radości. Taki krzyk: „Ja

który czekał od pół roku, odłożony. Cykl niebieski zakończył się dla mnie

jestem!”, radość z bycia. Czasami jedne obrazy okazują się potrzebne, by

niedawno, jeszcze brak mi dystansu. Myślę, że ten kolor przyszedł do mnie

mogły powstać inne. Niektóre długo dojrzewają. Tak było z niebieskim, który

w momencie pogodzenia się z realnością, zwykłością życia. Takie zaak-

musiałam na pół roku odłożyć, nim go skończyłam. Co zresztą też było dla

ceptowanie przepływu życia, już płynęłam z nurtem. Po wybuchu żółci, tym

mnie odkryciem: że mogę odłożyć obraz! Nie muszę kończyć za wszelką cenę!

Uświadomiłam sobie, że przez całe życie chciałam malować
abstrakcje. Zawsze uważałam, że abstrakcja jest najczystszą
formą malarstwa, ale wcześniej myślałam też, że jestem za
mała, żeby tam sięgać.

impuls, jakąś emocję chce odbiorcy przekazać, chociaż on może poczuć w tym
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Nadsolidność to pułapka artystów?

Ogromna. „Skoro jestem malarzem, to maluję, więc muszę malować”.

obrazie coś jak agresję, więc to nie zawsze jest stan błogiej kontemplacji.

„Maluję, bo nie jestem leniem. Bo to jedyna rzecz, którą umiem robić,

Czasami są tam wszystkie możliwe emocje na raz. W ogóle nie wiem, jak

maluję, bo za to mi płacą, bo wynajmuję pracownię nie po to, żeby stała”.

on to zrobił.

Tak, to jest pułapka. Ale, z drugiej strony, nie mniej ważne niż umiejętność

Masz jakieś przypuszczenia?

odpuszczenia, odłożenia pędzla, jest to, żeby jednak próbować. Nie co-

Może to zabrzmi dziwnie, ale ostatnio ktoś zarzucił mi, że „jestem bardziej

dziennie, ale konsekwentnie. Obrazy rzadko malują się same.

za życiem, niż za malowaniem”. To była krytyka, a powinien być komple-

Dużo malujesz.

ment. Dla mnie w tym zdaniu jest odpowiedź, jak należy uprawiać sztukę.

Dużo było kiedyś. Codziennie po dwanaście godzin przez lata. Teraz po-

Bo tę przynosi życie. Sztuka nie rodzi się w artyście. Sztuka to życie, różne

zwalam sobie na przerwy, na to niemalowanie, co oznacza, że czasem nie

najpiękniejsze i najtrudniejsze stany, uczucia, jakie ono przynosi. Artysta

walczę z obrazem. Na walkę trzeba mieć siłę.

jedynie chwyta je i przetwarza, korzystając z warsztatu. Dopiero niedawno

Są inne pułapki, w które wpada się, tworząc?

12

draty albo podłużne linie, ale ten kolor… W Londynie widziałam w jego

zrozumiałam też, o czym mówił profesor Janusz Matuszewski, gdy byłam

Na przykład „czerwone buciki”. Jak w tamtej baśni – maluje się, maluje,

na pierwszym roku studiów. A mówił o dwóch drogach do wyboru. Kłam-

tworzy w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości i końca nie widać. Maluje

stwa, albo prawdy. Mówił, że nasza sztuka może wynikać z kłamstwa -

się za szybko, za dużo. To tworzenie, które nie jest już pracowitością, ale

i ona też działa, ludzie mogą ją doceniać, ale żebyśmy pamiętali, że jeżeli

destrukcją. Opętańczy taniec w czerwonych bucikach, które przyrosły do

pójdziemy choć kawałek tą drogą, to będzie bardzo trudno wrócić do

stóp i nie można ich zdjąć. Też już kiedyś byłam w tym miejscu.

prawdy. Myślę, że mimo wszystko odbiorca wie, które obrazy są prawdą,

Uczysz się od innych malarzy?

a które tylko udają.

Mam niemałą wiedzę i wciąż ogromne braki. Na studiach dużo czytaliśmy
innych artystów, ale jeszcze nie miałam prawa rozumieć, o czym piszą.
Wróciłam do tych lektur w czasie, gdy malowałam czarne obrazy. Ukazało
się akurat wznowienie rozmów z Nowosielskim. Zszokował mnie nie tylko
jego poziom wiedzy o ikonach, ale i poziom refleksji. Książka Kandinsky’ego „O duchowości w sztuce” mnie zmiażdżyła. Pisał o abstrakcji, ale
też o uczuciowej – emocjonalnej abstrakcji, duchowej abstrakcji. Okazało
się, że już był tam, gdzie ja może będę. Zaraz po Kandinsky’m wzięłam
Malewicza. Bo Malewicz też jakby stamtąd – „Świat bezprzedmiotowy”.
Po Malewiczu – Strzemiński. I tak szłam od abstrakcjonisty do abstrakcjonisty. Aż pojawił się Mark Rothko, który według mnie jest geniuszem.
Nie ma lepszego malarza.
Widziałaś jego obrazy na żywo?

W Stanach, Londynie, we Francji w Paryżu. Ale głównie w Stanach. To są
obrazy, przy których można klękać.
W jaki stan cię wprowadziły?

Wszystkich emocji. I jest to niesamowite, bo forma jest dosyć prosta. Kwa-

Rozmawiała: Martyna Bunda
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Berenika Kowalska on one's maturing towards art, on pitfalls one falls into when
creating, on truth and lies in painting and on where to find this truth.
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Martyna Bunda: How many colours make up your abstract painting, called 'The Yellow One'? It has become an icon of your painting style. The
painting was recently purchased by the National Museum in Gdańsk.
Yellow and white are visible, but there are very many colours there. Of
yellow alone I used five shades that mingled and blended with each other.
The same happened with white. I used it both with a tinge of yellow and in
cooler shades. I also blended it with a lot of pink and blue tones, however,
in a way that they remain invisible. The viewer was only meant to notice the
optical nuances.
The end effect is a painting that twinkles and glitters. It is alive. It looks
as if it was moving. How did it happen that you evolved from art which
commented on reality, like people dressed in folk costumes or ornamental interiors, towards abstract art?
Technically, I had to paint a lot of paintings prior.
And from your life’s point of view?
That was an even longer journey.
Let’s commence with the technical side.
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Trial and error is a very good training, because the painter’s skill is all
about the ability to foresee how the paint will behave. Depending on what
background the paint is applied to, and what shade we combine it with, we
can arrive at a completely different result. I gained invaluable technologi-

Trial and error is a very good
training, because the painter’s
skill is all about the ability
to foresee how the paint will
behave.

cal expertise on pigments from painting icons. Among other things, I learnt
how the colours 'eat' each other up. Some pigments are more aggressive,
others less. If an aggressive pigment, as yellow, is covered with a non-aggressive one, as pink, more or less a week later the yellow will show through.
Following the correct sequence of laying colour upon colour is particularly
relevant when painting icons. In order to obtain the skin tone, first one colour has to be applied, then another. Then one has to wait until they soak
into each other. Otherwise, the desired result will not come. By working on
icons, I finally came to understand that for me, painting is all about colour.
And its expression. Nature and all that follows. Colour is the main reason I
paint nowadays.
The trial and error you mentioned, does it intensify colour sensitivity?
For me, sensitivity came first, I think. As a child, I would ask my mum 'What
colour do you associate the name Berenika with?'
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What colour was it?
Red. Because the name is soft. I used to ask my mum:'What do you associa-

spirit. The monks who painted the icons fasted and lived in isolation. We

te history with?' and 'Because I do with blue.' or 'And the number 3? For me

also tried to keep the world at a distance. The wealth of nuances: 'three

it goes with green.' I associated everything with colours.

drops of this, two drops of that, one drop of that, stir it with a wooden in-

An interesting trait. And smells?

strument, not metal', the obligation to prepare oneself carefully for work –

No. Smells had no effect on me. It turns out, such sensitivity to colour

it all made icon painting become a ceremony. An alchemical occupation.

even has a name: synesthesia.

It is for these reasons that it seems to me icons are the closest to abstract

Has this special trait of yours been noticed at home?

20

thodox tradition, is perceived when experiencing mystical lifting up of the

art. When treated seriously and for real, abstract art is the highest level

I grew up in the small town of Lubartów, however, my home was not a

of expertise in art.

typical one, I guess. My father meditated and used Buddhist techniques.

When is art for real?

He did not teach me this, but I knew he was knowledgeable about it.

When the process of creation involves spirituality and the truth about

My sister has quite strong ties to the Catholic church, however, in a very

oneself. The icons, for instance, are not to be understood. They are not a

astral way. I also used to feel very much involved religiously, but in the

story. And they’re not about reading the symbols depicted in them, as in

end, I gave up religion. So, in my family, spirituality was present. I can’t

'Oh, this twig symbolises the tree in the Garden of Eden'. These symbols

say whether it was relevant, because it was never spoken of, but it simply

are there, but they are not the icon’s essence. To me, central to art is the

was there. Perhaps that’s why nobody was surprised at the way I talked

feeling it evokes in the viewer. A state it helps the viewer to reach. A kind

about colours. My family never pushed me into doing art either. It was

of a secret the viewer discovers. Finds it in himself. But before this can

me. Since childhood, I have known very well that this is what I wanted to

happen, the creator must find it themselves.

do in life. I was looking for teachers, I went to private lessons. I begged
my parents at home to pay for these lessons.
And you finally made it to the Academy of Fine Arts in Krakow, to study

The yellow painting that went to Gdańsk was not your first abstract one.

The first one was also yellow.
What brought about its creation?

under prof. Zbigniew Bajek. Learning from such teachers, how did you

Various things came together in a way that I had to bid farewell to some-

come to start painting icons?

thing important to me. I had to go through mourning. This unexpected,

The interest in such techniques and their various aspects is not really

difficult emptiness that came into my life created space for something

that rare among painters. Jerzy Nowosielski dedicated a whole book, an

new to be born.

extended interview, to icons. Back then, I was after technical know-how.

Colour?

I was experimenting with figurative and folk painting, and I wanted to

Exactly. Wassily Kandinsky, the famous painter of abstract art, says that

find out more. I joined a course organised by the Jesuits for lay people.

black and blue are symbols of death. Then one passes through a 'tran-

Our teacher was father Zygfryd, who had acquired his vast knowledge in

sition', meaning green and grey, and then through 'birth', meaning yellow

Russia and France. Icon painting turned out to be a downright mystical

and white. The colours have similar meaning in many cultures. As it turned

experience. Even more relevant than the skill and obeying the rules re-

out, I followed that path without realising it. Death that lasted a whole

garding colours, was adhering to the rules of the painting process itself.

year, gave rise to a series of black, ornamental mirrors. A very short tran-

If we added rose or lilly of the valley essential oil to the paints, it wasn’t

sition followed in form of two greenish paintings of flowers that grew on a

to make the colour react. The purpose was to have during the creative

coffin. I called it 'Deadly-Pedley'. Perhaps it was similar to accepting loss

process the presence of a fragrance, that, according to the Eastern Or-

and death. Directly afterwards came the birth of abstract art.
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To me, central to art is the feeling it evokes in the viewer.
A state it helps the viewer to reach. A kind of a secret the
viewer discovers. Finds it in himself. But before this can
happen, the creator must find it themselves.
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Thanks to accepting your loss?

was lucent traces. But the very process of working on this painting was

Maybe also thanks to psychotherapy. It made me understand who I am. I

painful. I turned over a new leaf, and that meant letting go of all things

realised that all my life, I have wanted to paint abstract art. I also belie-

past. On the other hand, my previous figurative, ornamental paintings

ved that abstract art was the purest form of painting, but back then I also

were received well. People bought them. I was recognisable. I could just

thought that I was too small to reach up there. Going through despair,

go on like this for life. But I realised, there was no turning back for me...

through the cycle of accepting loss, gives one courage. As a result, one

Did it take you long to complete this painting?

thinks: Why not? Interesting thing is, I started painting these yellow ima-

It did not, really. But it was difficult. It was like trying to hatch. I had to

ges on huge canvasses from the start. I used to fear them. Yes, that was

crack the shell and break through. This experience was very mystical and

a turning point in my painting.

spiritual, however, not religious. I discovered new things about myself.

A change.

A deep change that affected the core. Figurative painting I used to do

For example, my intuition.
In the ordinary sense? Meaning you can predict what will happen?

previously, was a kind of a narrative. There was a story behind it which

Precisely in this sense. The more I trusted myself and my intuition, the

the viewer had, in a way, to understand. Hidden symbols, a tale – why

more, with my yellow works, I trusted what emerged on the canvas. This is

it was this that got painted, and what lies beneath it. Moving over to

how the painting we talked about in the beginning came into existence.

abstract art took this narrative away from me, but it also freed me from

It just emerged, without a plan or thought. Of course, I knew it would

it! This meant a transition from the outer world into the inner, from the

be yellow and white, I also had a hunch about the shape. It had to be

world of understanding art into the world of feeling it. Today, I am in

rounded and soft... Working on this canvas, I came to feel what painting

opposition to viewing painting through one’s mind. I came to understand

really is or can be. All of me was involved in this process.

this standing before Vermeer's work. Although he was a realistic painter, I

After the luminous, yellow paintings, the time came for the cool ultramarine blue.

didn’t care about the story in his paintings, but about the sense of peace,

And for sharp edges... My first blue painting emerged from an old white

melancholy and the great quiet. This sent me quivering when I looked at

one, that had been put to one side 6 months before. I finished my blue

his canvases. It’s such a way of viewing art that makes me want to paint.

series not long ago, so I still haven’t gained the perspective. I think this

And a reason to do so. These days, an inner impulse makes me paint. It

colour came to me when I came to terms with life’s reality and its ordinary

is this impulse, an emotion, that I want to convey to my viewer, however,

character. I accepted the flow of life, and I went with it. After the eruption

they can feel different than me about a painting. This is good, because

of yellow, this birth cry, the newly-found spirituality, came ordinary life.

the painting takes it from there and lives its own life, it grows in an orga-

And the acceptance of what is. According to Kandinsky, blue is a colour

nic way. What matters is that it strikes a chord. Regardless what chord it

of death. Perhaps mortality is what I am refering to? Ultramarine is a

is and if it is in line with mine.

more luminous colour, a more rewarding one.

It started with colour. With yellow.

How many colours make up the blue painting?

Yellow and white. I felt them physically. A bit like 'If you don’t give in to

Not many. Pure ultramarine and some shades of white, maybe 10 in total.

this food craving now, you’ll die'. One drives oneself into a state, where

One day I just walked into my atelier, I took the unfinished white painting

yellow is a must. You see yellow everywhere. Only this colour exists, others

and I added the ultramarine. That was the first waterfall. The next two pa-

don’t matter. Other colours burn, and you can’t touch them. Actually, I

intings just painted themselves, I guess, and each of them was all about

already had the courage, but I was still playing it safe, and for my first

the colour for me. Its natural radiance, so dfficult to find. For ultramarine

yellow painting I thought I would once again use plant motifs. The result
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to really resound, those 10 white shades were needed with no colour
dampening. No ornaments, not even metaphorical ones.
What came after the blue?

Red.
How did this happen?

I used to. Twelve hours a day every day for years. These days I allow
myself breaks, non-painting time, which means that I sometimes don’t
struggle with a painting. You have to be strong to put up a fight.
Are there other traps one falls into when in the creative process?

Exactly. How did this happen? I have always said that I’d never make a

For example the 'red shoes'. As in the fairy tale – one paints and paints,

red painting. I prefer cool shades. It was quite shocking for me, that the

and creates in complete isolation from reality with no end in sight. You pa-

red did come. Neon red. Luckily, I founds such pigments – they needed

int too much too fast. Such a creative process is not assiduous any more. It

to be shipped from China. They turned out wrong, so I looked again. This

is destructive. Like dancing maniacally with your red shoes that have grown

time in Germany. After nearly a month, they came by post. I thought that

onto your feet and you can’t take them off. I have been there, too.

the waiting would drive me crazy. The red works are a turning point, also
because I went back to painting smaller formats, like 30x40cm.
Does red have its emotion, too?
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You paint a lot.

Do you learn from other painters?

I know quite a lot, and yet still lack a lot of knowledge. At the academy,
we used to read a lot of other artists’ writing, but back then there was no

Of course. I could go on and on about it. However, this emotional or

way I could understand what they meant. I reread these texts as I was

spiritual process only constituted one side to the creative process. As

working on my black works. At that time, the interviews with Nowosielski

you paint, you mustn’t forget, that it’s a picture on canvas – you have at

had a reprint. I was shocked, not only by his vast knowledge on icons but

your disposal 2D, paint, technology and rules by with which you paint.

also by his level of reflection. Kandinsky’s 'Concerning the Spiritual in

Regardless of all the effusion, the final shape of the painting is brought

Art' crushed me to pieces. He wrote about abstraction, also in feelings

about by a thorough know-how of the craft. Only when the matter is not

– emotional and spiritual abstraction. It turned out he had already been

in the way of creative work, can one start to feel like a painter.

where I might be heading. After Kandinsky I took on Malewicz. Malewicz

Do you like all your paintings?

is, in a way, from out there with his 'Non-Objective World'. And after

All of them. When I look at the yellow ones, the feeling of joy comes back

Malewicz I read Strzemiński. I went from one abstractionist to another.

again and again. This scream: 'I am!', this happiness of existence. Some-

Then I arrived at Mark Rothko who I believe is a genius. There is no better

times it is expedient for some paintings to precede others. Some works

painter.

mature a long time. As was the case with the blue one, that I had to put

Have you seen his works in real life?

to aside for 6 months before finally completing it. This was a discovery

In the US, in London, in Paris. Mainly in the States. These paintings can

to me, too – I can put a painting down for a while! I don’t have to finish

make you kneel before them.

it at any price!
Overreliability is an artist’s trap?

What state have they brought about in you?

All emotions. This is incredible, since they’re rather simple in form. Squ-

Definitely. 'Since I’m a painter, I paint, so I must paint.' or 'I’m painting,

ares or lines, but the colour... In London, I saw in his painting something

because I’m not lazy. This is the only thing I can do. I paint, because

like aggression, so it’s not always about blissful contemplation. Someti-

they pay me for this. I rent this atelier not so it can be empty.' Yes, it is a

mes, all possible emotions come together at once. I have absolutely no

trap. On the other hand, equally important as the ability to let go, to put

idea how he achieved this.

the brush down, is that you actually try. Not every day, but consistently.
Paintings rarely just paint themselves.

Can you make a guess?

It might sound strange, but recently someone accused me of 'preferring
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life to painting.' What should have been
compliment, came in the form of a criticism. To me, this is the answer. This is how
art should be done. Because it is brought
by life. Art does not emerge from the artist.
Art is life, all the various, most beautiful
and most difficult states of mind and the
emotions life brings. The artist only catches
them and processes, using their skill. Not
long ago, I also realised what professor
Janusz Matuszewski was talking about
when I was in my freshman year. He talked about the two paths you can choose.
Lies or truth. He said that our art can be
a result of lies. It also works. People might
appreciate such art. But we should remem-
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ber that, if we walk even a short distance
along this path, it will be very hard to return to truth. I think that, after all, the viewer realises which paintings are true, and
which are make believe.
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s. 33 | bez tytułu | 170 x 180 cm | olej na płótnie | p. 33 untitled | 170 x 180 cm | oil on canvas

31
30

s. 35 | bez tytułu | 160 x 150 cm | olej na płótnie | p. 35 | untitled | 180 x 170 cm | oil on canvas

33
32

s. 37 | bez tytułu | 150 x 120 cm | olej na płótnie | s. 36 | detal | p. 37 | untitled | 150 x 120 cm | oil on canvas | p. 36 | detail

35
34

s. 38 | bez tytułu | 180 x 130 cm | olej na płótnie | s. 39 |detal | p. 38 | untitled | 180 x 130 cm | oil on canvas | p. 39 | detail

37
36

s.40 | bez tytułu | 140 x 110 cm | olej na płótnie | s. 41 |detal| p. 40 | untitled | 140 x 110 cm | oil on canvas | p. 41 | detail

39
38

s. 42 | bez tytułu | 160 x 190 cm | olej na płótnie | s. 43 |detal | p. 42 | untitled | 160 x 190 cm | oil on canvas | p. 43 | detail

41
40

s. 44 | bez tytułu | 190 x 160 cm | olej na płótnie | s. 45 |detal | p. 44 | untitled | 190 x 160 cm | oil on canvas | p. 44 | detail

43
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s. 49 | bez tytułu | 140 x 160 cm | olej i tempera na płótnie | p. 49 | untitled | 140 x 160 cm | oil & tempera on canvas

47
46

s. 51 | bez tytułu | 160 x 150 cm | olej na płótnie | s. 50 |detal | p. 51 | untitled | 160 x 150 cm | oil on canvas | p. 50 | detail

49
48

s. 52 | bez tytułu | 180 x 170 cm | olej na płótnie | s. 53 |detal | p. 52 | untitled | 180 x 170 cm | oil on canvas | p. 53 | detail
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50

s. 55 | bez tytułu | 120 x 130 cm | olej na płótnie | s. 54 |detal | p. 55 | untitled | 120 x 130 cm | oil on canvas | p. 54 | detail
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s. 57 | bez tytułu | 150 x 120 cm | olej na płótnie | p. 57 | untitled | 150 x 120 cm | oil on canvas
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s. 61 | bez tytułu | 30 x 40 cm | tempera jajeczna na desce | p. 61 | untitled | 30 x 40 cm | egg tempera on wood

59
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s. 63 | bez tytułu | 60 x 40 cm | tempera jajeczna na desce | p. 63 | untitled | 60 x 40 cm | egg tempera on wood

61
60

s. 65 | bez tytułu | 30 x 40 cm | tempera jajeczna na desce | p. 65 | untitled | 30 x 40 cm | egg tempera on wood

63
62

s. 67 | bez tytułu | 30 x 30 cm | tempera jajeczna na desce | s. 66 | detal | p. 67 | untitled | 30 x 30 cm | egg tempera on wood | p. 66 | detail
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s. 69 | bez tytułu | 20 x 30 cm | tempera jajeczna na desce | p. 69 | untitled | 20 x 30 cm | egg tempera on wood

67
66

str. 71 | bez tytułu | 20 x 30 cm | tempera jajeczna na desce | p. 71 | untitled | 20 x 30 cm | egg tempera on wood

69
68

s. 73 | bez tytułu | 30 x 30 cm | tempera jajeczna na desce | s. 72 | detal | p. 73 | untitled | 30 x 30 cm | egg tempera on wood | p. 72 | detail
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Berenika Kowalska

Urodzona 14.02.1989 r. w Lublinie. Absolwentka wydziału malarstwa na
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom 2014 w pracowni interdyscyplinarnej prof. Zbigniewa Bajka. W 2010 r. studiowała na wydziale
malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Leona Tarasewicza, w ramach wymiany miedzy-uczelnianej „MOST” dla najlepszych studentów. W 2011 skończyła studia na miedzywydziałowej Otwartej
Pracowni Projektowania Mody (Otwarta Pracownia Projektowania Mody.
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie & Pracownia Odzieży Artystycznej
FAMA s.c). Wielokrotnie wyróżniana za malarstwo, rysunek i tkaninę artystyczną przez Radę Wydziału ASP Kraków. W 2014 otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2017 została wybrana
do reprezentacji Polski na JCE Biennale (Europejskie Biennale Młodych).
W 2017 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowefot. Janusz Zimon
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go. W 2017 obraz „bez tytułu” (s. 35) został zakupiony do kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Wystawy indywidualne

Wystawa indywidualna
Światło Wód BWA Zamość

2017

światło wód – BWA Zamość
2015

berenika kowalska – malarstwo – Galeria Stalowa i BWA Zamość
self – Galeria Artrakt, Wrocław
2014

zapomniane obrzędy ludowe – Galeria Gardzienice, Lublin
berenika kowalska – malarstwo – Galeria Stalowa, Warszawa
2012

berenika kowalska – malarstwo – Kamienica Szołayskich, Kraków
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Wystawy zbiorowe
2017

warschau ist feminin – Neuköllner Leuchtturm Gallerie, Berlin
2016

JCE european biennale of contemporary art – Vra, Wrocław,
Cesis, Como, Figures
2015

JCE european biennale of young modern art – ville de montrouge, Paryż
3 young polish painters – La Xina A.R.T Gallery, Barcelona
ciała i rzeczy – Galeria Miejska, Wrocław
8 kobiet – Regionalne Towarzystwo Zachęty, Częstochowa
2014
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stalowe plenery młodych 2013 – Galeria Stalowa, Warszawa
salon zimowy – Galeria Stalowa, Warszawa
strange stories – młode polskie malarstwo narracyjne
– Galeria Stalowa, Warszawa, Meno Forma Gallery, Kowno, Litwa
najlepsze dyplomy ASP w Krakowie – Pałac Sztuki, Kraków
najlepsze dyplomy ASP w Polsce – Wielka Zbrojownia, Gdańsk
niezła sztuka – Galeria Akademia w Bronowicach, Kraków
9 piętro – Galeria Pro-odlew, Kraków
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Berenika Kowalska

Born February 14, 1989 in Lublin. In 2014 she graduated the Faculty of
Painting at the Academy of Fine Arts in Kraków. She has a diploma obtained at the interdisciplinary studio of prof. Zbigniew Bajek. In 2010,
she studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw in Leon Tarasewicz
studio, in an exchange program 'MOST' for the best students. In 2011
she graduated at the inter-Open Studio Fashion Design (Fashion Design Open Studio. Academy of Fine Arts in Krakow & Workshop Artistic
Clothing FAMA sc). She received a lot of awards for painting, drawing
and textile art by the Council of the Faculty of Fine Arts of Kraków. In
2014, she received a scholarship from the Ministry of Science and Higher
Education. She was selected as one of the artists representing Poland at
JCE Biennale (Jeune Creation Europeenne). In 2017 she received a scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage. In 2017, her
fot. Janusz Zimon
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painting 'untitled' (p. 35) was bought for the National Museum collection
in Gdańsk, Poland. She lives and works in Warsaw.

Solo exhibitions

Solo exibition
Światło Wód BWA Zamość

2017

light of water – Bwa Zamość
2015

berenika kowalska – paintings – Stalowa Gallery & BWA, Zamość
self – Artrakt Gallery, Wrocław
2014

forgotten folk customs – Gardzienice Gallery, Lublin
berenika kowalska – paintings – Stalowa Gallery, Warszawa
2012

paintings – Kamienica Szołayskich, Kraków
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Group exhibitions
2017

Warschau ist feminin – Neuköllner Leuchtturm Gallerie, Berlin
2016

JCE european biennale of contemporary art – Vra, Wrocław, Cesis,
Como, Figures
2015

JCE european biennale of young contemporary art
– Ville de Montrouge, Paris
3 young polish painters – La Xina A.R.T Gallery, Barcelona
body and things – Galeria Miejska, Wrocław
8 women – Regionalne Towarzystwo Zachety, Częstochowa
fot. Janusz Zimon
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2014

stalowe young plein-airs of 2013 – Stalowa Gallery, Warszawa
winter salon – Stalowa Gallery, Warszawa
strange stories – young polish narration painting – Stalowa Gallery,
Warszawa, Meno Forma Gallery, Kowno, Litwa
the best diplomas of the academy of fine arts in Kraków –
Palace of Art, Kraków
the best diplomas of the academy of fine arts in Poland
– Wielka Zbrojownia, Gdańsk
nice piece of art – Academy in Bronowice Gallery, Kraków
9th Floor – Pr0-odlew Gallery, Kraków
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Wydawca

Polish Art Foundation Krzymowski Art

wydawca

publisher

Wojciech Krzymowski | www.polishartfoundation.com

Wojciech Krzymowski | www.polishartfoundation.com
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Założyciel Polish Art Foundation. Celem fundacji jest

Founder of the Polish Art Foundation. The purpose of

00-552 Warszawa

promocja polskiej sztuki w kraju i za granicą za pomo-

the foundation is promoting Polish art in the country and

wojciech@polishartfoundation.com

cą wydawnictw, stypendiów i wystaw. Wspiera młodych

outside its borders through publishing houses, scholar-

polskich artystów przy realizacji nowych projektów, przy-

ships and exhibitions. He supports young Polish artists in

czyniając się do większej dostępności i zrozumienia

the realization of new projects, contributing to a greater

sztuki polskiej na świecie.

availability and understanding of Polish art in the world.
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