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Dobra wiadomość z Polski: Nagroda Marszałka
„Aktywność artystyczna naszych dni,
niechlujnie wcielająca się w nędzny
gadżet płytkiego zamysłu twórczego,
ma potrzebę odwołania się czasami
do swego rodzaju godności plastycznej. Sztuka Danuty Joppek jest przykładem takiej właśnie godności (…)”.
To fragment wypowiedzi André
Verdeta w katalogu wystawy „Malarstwo i poezja na cztery ręce”, która odbyła się lata temu we Francji, w „miasteczku artystów” Saint-Paul-de-Vence. Miejscem wystawy było municypalne muzeum – to samo, w którym na
cztery lata przed śmiercią miał swoją
wystawę Marc Chagall, mieszkający
na obrzeżach miasteczka, na górze
w lesie, w wilii La Colline, będąc sąsiadem André Verdeta.
Kto to jest Danuta Joppek (także: kto
to jest dla mnie) pisałem w numerze
grudniowym. Kim był André Verdet
dowiedzieć się można z fragmentu
tekstu gdańskiej artystki-rysowniczki
Alicji Bach:
„Cezurą w biografii artystycznej Danuty Joppek było spotkanie w 1996
roku André Verdeta i wspólna z nim
wystawa La Peinture et la Poesie
a Quatre Mains w Musee Minicipal
w Saint-Paul-de-Vence we Francji.
(André Verdet – poeta, filozof sztuki,
rysownik, rzeźbiarz. Przyjaciel, współpracownik i egzegeta takich artystów
jak: Pablo Picasso, Fernand Léger,
Marc Chagall, Henri Matisse, Jacques
Prévert, Jean Cocteau, Igor Strawiński, Jon Anderson z zespołu Yes i inni.)”
I dalej o twórczości Danuśki:
„Poezję, uczucia i emocje malarka zamyka w abstrakcyjne formy, które wirują, unoszą się, czasami rozpychają na
jej obrazach. Danuta Joppek maluje
na płótnach surowych, ale i na mocno
kolorystycznie zdefiniowanych tłach,
świetnie panując nad kompozycją elementów budujących obraz. Fakturowe
plamy oplata tam często żywa, ekspresyjna kreska. Metafora, symbolika,
treść, sens w ryzach abstrakcji, to wszystko sprawia, że obszar interpretacji
jest tak szeroki i ciekawy, co nie raz

sprawiło, że sztuka Danuty Joppek stała się inspiracją dla innych. Sama przenosi mit prawdziwego artysty – godnego, mądrego i otwartego – w dzisiejszy dzień, a jej osobowość i uroda,
są nie do przecenienia w gdańskim środowisku artystycznym.
Niektórzy malarze przekształcają słońce w żółtą plamę, ale są inni, którzy
dzięki swojej sztuce i inteligencji przekształcają żółtą plamę w słońce - Pablo
Picasso. Mówiąc to na pewno miał na
myśli Danusię.”
A tak pisze poeta z Seattle, Henryk
Wrożyński:
ROMANTYCZNA ABSTRAKCJA
(o twórczości Danuty Joppek)
Patrzyłem długo na te kolory i wiem,
że nikt tak nie maluje.
Romantyczna dusza uśmiecha się i zagląda nam prosto w oczy.
Bo przecież ma prawo. Ten czas spędzony w samotności trzepocze jak motyle abstrakcji nad obrazem. Razem
z naszymi myślami i zaraz odlecą.
Prostokąty, kwadraty, spirale i tysiące
wariacji, które siadają blisko jak ulubiony kolor i wcale nie musimy szukać
wytłumaczenia dlaczego istnieją.
One tutaj są tak samo jak my. Razem
z nami. Są szeptem Artystki zawieszonym w naszej wyobraźni.
Tam otwierają się wszystkie magiczne okna i świat przygląda się samemu
sobie. Jeszcze raz ktoś zobaczył go inaczej. I dzięki temu możemy się uśmiechnąć. Właśnie jesteśmy i nie odchodzimy nigdzie. Jej świat jest cały czas
w procesie tworzenia. Na każdym obrazie. I miliony lat nie mają znaczenia.
Liczy się tylko ta chwila. Nie szukamy
żadnego realnego wytłumaczenia obrazu, bo po prostu jest nam to niepotrzebne.
Danuta Joppek zrozumiała to już
dawno temu i woła nas z daleka. A
jak się zatrzymamy na chwilę to podchodzi bardzo blisko. Jakby chciała
nas dotknąć ręką.
/Henryk Wrożyński/

Pojawia się jeszcze w tej historii autor
Trans-Atlantyku. Pisze mi Danuśka:
„20 km od Saint-Paul-de-Vence mieszkał Gombrowicz z Ritą. Tam zmarł i
tam jest pochowany. Zawsze Go odwiedzam, gdy jestem na południu
Francji.”
Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał Artystce nagrodę, która
nazywa się – jakże trafnie – Nagrodą
Marszałka Województwa Pomorskiego, i przyznana została Danucie Joppek
„za całokształt dokonań artystycznych;
z podziękowaniem za niesłabnące zaangażowanie w promowanie sztuki,
w tym szczególnie za cykl wystaw
W drodze…”
(O wspomnianym wyżej cyklu wystaw pisałem w grudniu. Jeśli ktoś to
przeoczył, może sięgnąć do Internetu.)
Czy to nie szczęście – coś, co naprawdę liczy się w życiu – być serdecznie
zaprzyjaźnionym z taką osobą?
Andrzej Jar

HENRYK WROŻYŃSKI
Po spalonym niebie
Danucie Joppek na wszystkich płótnach
Mówię Vincent że to czyste szaleństwo
Że idziemy razem po spalonym niebie
Dźwigamy sztalugi, pędzle, farby
Właściwie farby mieszamy po drodze
Kolory dobiorą się nam same w głowie
Łopatki do nakładania farby
Terkoczą w torbie jak kołatki śmierci
Twoje błękity zielenie czernie i brązy
Płoną jak ogień
Nikt nie maluje płonących kolorów
One są gorące w zieloności
W niebieskości
I nikt ich nie zatrzyma
Agostina Segatori siedząca w Cafe du Tabourin
Spogląda na twój ciemny portret w filcowym kapeluszu
Chyba cię uwodzi
Tak naprawdę wolę te żółcie i pomarańcze
W twoim portrecie
I te łódki jakbyś nas wiózł gdzieś w zaświaty
Uwodzisz nas brzegami rzek
I mówisz że potrzebujesz kobiety
Która dotknie twoją głowę
I uciszy ciszę
Twoje jabłka w koszykach
Są jak pejzaż ze śmiercią
Tak samo jak ziemniaki zostawione w piekle
Można byłoby je nakryć gałązkami akacji
Albo wyczarować zapach
Kwitnącej gałązki migdałowego drzewa
Ciekawy jestem czy woń migdałów
Cię podnieca
Malujesz takie piękne migdałowe wariacje
Boulevard de Clichy
Jest tak delikatny
Że chyba wypiję kieliszek anyżówki
Chcę tańczyć z tymi kolorami
Twoich chryzantem bym nie rozrzucał po cmentarzach
Kwiaty ucierasz na płótnach na perfumy
Szepczą pięknie jak kochanki
Ta dama w czerwonej sukni z czerwoną parasolką
Przechodzi pod mostem
Zatrzymujesz ją w czasie
Pozwala się objąć
Mosty cię fascynują
W burdelach wszyscy piją absynt
Orgazmy jak święci kłócą się w korytarzach
I znowu inwazja nocnego nieba nad kawiarnią
Kasztany płoną jak świece gdy kwitną
Ta kobieta jak czarownica
Wychodzi z jesiennego pejzażu
Na innym obrazie
Jakby chciała objąć zachodzące słońce
I to wszystko w towarzystwie zdziwaczałych topoli
Przekradają się w kolorach jak strachy na wróble
Ktoś znowu pisze o twoim szaleństwie
Ja siadam i robię herbatę:
Lniany olej
Płatki róż
Pestki słoneczników
I tych kilka kolorów
Wymieszaj to wszystko pędzlem
PAWEŁ KAWIECKI
Assemblage
Danusi Joppek

Uroczystość wręczenia nagrody. Danuta Joppek z Panem Marszałkiem

Zimą
Kwitnące okna naprzeciw
A moja twarz między światem
Tu
Tam w szkle oddechu
Lalka została z tyłu
Jej włosy podłożą się
W oknie brzoza może Hanka
I Bóg wie co
I biel
Z korony mrozu czarne nitki wyciąga
Tu lalka
A tam
Zimno
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