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Justyna Napiorkowska

Z

yciowa i artystyczna droga Jana de
Weryhy-Wysoczanskiego poprowadzila go szlakiem hanzeatyckim. Z Gdanska,
gdzie studiowal w latach 1970-1976 na wydziale rzezby Akademii Sztuk Pieknych,
wyruszyl do Hamburga. TEildroqe przemierzaty nieqdys okrety wiozace drewno z lasow Rzeczpospolitej szlacheckiej na zachod Europy. Drewno okazato sie zarowno fetyszem, jak i podstawowym przedmiotem artystycznych poszukiwan wspotczesnego rzezbiarza. Jego prace mozna
byto oqladac w pazdziernlku w Oronsku
oraz w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
Oqladac to - w wypadku prac Jana de Weryhy-Wysoczanskiego - za malo. Warto je
rownlez dotykac, qtaskac, rnuskac misterne drewniane konstrukcje. Artysta dokonuje najpierw dekonstrukcji, by potern, w ciszy ogromnego atelier pod Hamburgiem,
budowac drewniane formy, wczesnie] zWEilglaja,c, osrnalajac, struqajac poszczeqolne ich elementy. Powstaja w ten sposob
ogromne drewniane tablice przestrzenne.
Na pozor surowe, w rzeczywistoscl subteIne i wysublimowane. Gladkosc drewnianych powierzchni sasiaduje z chropowatoscia ujawniaja, sie niuanse kolorow, subtelna gra barw zestawianych przez artyste fraqrnentöw drewna. Drewniane klocki
ukladane sa w przerozne konfiguracje. Poczatkowo widz rnoze sie zastanawiac nad
semantyka, tych drewnianych krornlechöw,
Jednak nie 0 znaczenia tutaj chodzi, lecz
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o tajemniczy i efemeryczny moment .pewnej kolaboracji", gdy artysta i natura, z ktorej ten czerpie, wspotdztalala w procesie
tworczyrn, Natura dostarcza surowego i
piekneqo w swojej surowosci tworzywa, a
artysta - dtutem, slekiera palnikiem - obrabia to tworzywo tak jak jubiler wydobywaja,cy piekno brylantu z dlarnentow
Weryha odkrywa tajemnice drewna tkwiace w bogactwie kolorow, politur,
ukladow szczepow, W
pieczolowitym ukladaniu
drewnianego
budulca
znaczy go swoim pietnern, indywidualizuje i uszlachetnia - przetwarzajac je w dzie10 sztuki. Czy to minimalizm? Nie. Konceptualizm? Tym bardziej nie. Sztuka de Weryhy-Wysoczanskiego
nie miesci sie w
tych pojeciach, zbyt sterylnych i zbyt dia
niej rozgraniczaja,cych. Ta sztuka z jednej strony pierwotna, z drugiej - przewrotna i wyszukana, staje sie holdem artysty
dia natury, qdzies na pograniczu estetyki
i religii.

Jan de Weryha-Wysoczariski .• ,Drewniany kubik",
Galeria Kaplica, Centrum Rzeiby Polskiej
w Ororisku, od 16.10.2004 r.
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Wood turned out to be the artist's
memento and primary mean
01 artistic expression.
His sculpture is being exhibited
at the Szyb WilsonGaltery
n
atowice and in Oronsk,

1. Jan de Weryha-Wysoczariski,
.Drewnlany szescian",
drewno, 2003 r.
2. Jan de Weryha-Wysoczariski,
.Drewniana tablica",
drewno, 2002 r.
3. Jan de Weryha-Wysoczariski,
bez tytulu, klon, 2000 r.
4. Jan de Weryha-Wysoczariski,
bez tytulu, lipa, 1999 r.
Na nastepne] stronie:
Jan de Weryha-Wysoczariski,
.Drewniana tablica",
drewno, 2003 r.
Fot. Archiwum
J. de Weryha-Wysoczariskiego
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