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 Tym razem wystawa obrazów Danu-
ty Joppek (która oprócz wszystkiego 
jest przyjaciółką tej gazety) odbyła się 
w Galerii „Okno na Sztukę” w Domu
Kultury w Kutnie. Opiekun artystycz-
ny galerii, prof. Dariusz Kaca (na środ-
kowym zdjęciu po lewej; po prawej, 
Wojciech Erazm Felcyn – drukowa-
wany w czerwcowym „Aha! – czyta 
wiersz poety z Seattle, Henryka Wro-
żyńskiego pt. „Romantyczna abstrak-
cja” o malarstwie Danuty Joppek) za-
projektował piękny folder wystawy i 
zaaranżował ekspozycję. Wystawa
nosiła tytuł  „Ja i... ja”.
  Zjechało się gości – także z Gdańska 
i z Warszawy – był prezydent Kutna, 
pan Zbigniew Paweł Burzyński, dy-
rektor Kutnowskiego Domu Kultury, 
pan Radosław Rojewski, miejscowi 
artyści, mieszkańcy miasta oczywiście 
i sporo młodzieży.
  Podczas powitania przybyłych na 
wernisaż Artystka powiedziała m.in.:
 „(...) Według teoretyków i filozofów 
sztuki zaistnienie faktu artystycznego 
warunkują trzy przesłanki: twórca, 
dzieło, odbiorca. Jest twórca, jest jego 
dzieło, jest odbiorca – w tym wypad-
ku zbiorowy; jesteście państwo pełno-
prawnymi stworzycielami dzisiejsze-
go zdarzenia – zaświadczacie istnienie 
zaprezentowanych tu bytów artystycz-
nych. Wszak – byt nie stwierdzony nie 
istnieje, jak powiedział filozof, już nie 
pamiętam który.
  (...) Proszę państwa – tytuł tej wy-
stawy „Ja i... ja” to nie megalomań-
skie eksponowanie mojej osoby lecz 
prezentacja dwóch nurtów mojego ma-
larstwa. Mój obraz to ja – każde dzieło 
to wewnętrzny portret twórcy więc ja 
i... ja to inaczej moje malarstwo takie 
i... takie. A zatytułowałam tak dlatego, 
że wydało mi się to intrygujące.
  Pierwszy nurt to „tajemnicze opali-
zujące mgiełki” – jak prace te okreś-
lają niektórzy krytycy sztuki, zadając 
jednocześnie „pytanie jak artystka to 

osiąga, jaka jest tajemnica jej warsz-
tatu...” Nie będę teraz jej zdradzać, bo 
bardzo przedłużyłoby to mój występ, 
ale chętnie odpowiem na pytania, gdy 
już będziemy „luzem”. Tu powiem 
tylko, że to nadzwyczaj mozolna, mo-
ja własna technika, którą wynalazłam 
niechcący.
  Drugi kierunek to „przeróbka” nie-
udanych obrazów, z których niektóre 
pochodzą jeszcze z czasów studenc-
kich. Polega to na tym, że z niektórych 
obszarów płócien zeskrobuję starą far-
bę, nieraz do samego podłoża i inge-
ruję na nowo w to miejsce. Inne par-
tie zamalowuję, drę płótna na kawał-
ki wklejając w nowy obraz, niektóre 
fragmenty wycinam, łączę na zasadzie 
kolażu, uzupełniam surową węglową 
kreską...
  Nie są to jednak wyłącznie igraszki 
z formą. Natręctwem moim (myślę, że 
nie tylko moim, lecz ogromnej części 
ludzkości) jest obawa przed zagładą 
planety Ziemia. Jestem świadoma tego 
co się dzieje z klimatem, zanieczysz-
czeniem, zatruciem gleby i powietrza. 
Stąd aspekt „ekologiczny” tych prac – 
nie wyrzucam starych, lecz je spożyt-
kowuję.
  Jestem świadoma wojen, głodu, co-
dziennej masakry ludzi, zwierząt i 
przyrody, kataklizmów. Stąd czasem 
w tych ekspresyjnych kompozycjach 
umieszczam biały prostokąt jak kartę 
gotową do zapisania (np. tryptyk „Ko-
niec. Początek”); co napiszemy, co 
zrobimy po wielkim „boom”?
 Cykl ten nazwałam „Życie po Życiu”.
Malowany jest przeważnie w czer-
wieniach – to kolor życia, energii. Na 
różnych formatach – cykl w aranża-
cji będzie „drgał” jak bicie serca, jak 
krwioobieg. Bo mam nadzieję, że to 
Życie będzie trwało. I w tej intencji za-
praszam państwa do wypicia toastu.”
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