




CONQUISITIO to już druga organizowana przez naszą galerię wystawa pochodząca z prywatnych zbiorów kolekcjonera 
Waldemara Tkacza. W 2016 roku prezentowaliśmy zbiór kilkudziesięciu rysunków, których autorem jest Henryk Płóciennik 
- artysta od urodzenia związany z Łodzią. Pomimo braku akademickiego wykształcenia stworzył niepowtarzalny styl, łącząc 
w swych dziełach awangardę z motywami tradycyjnymi, czerpiąc m.in. z mitologii greckiej. W zbiorach pana Tkacza dominowały 
jednak rysowane tuszem, niekiedy podkolorowywane gwaszem, wizerunki nagich kobiet. To, co urzekło w nich kolekcjonera 
to forma, sposób w jaki artysta przedstawia nagie ciało, na zasadzie dyskretnej kreski, bez upiększeń i zbędnych elementów, 
które mogłyby odwrócić uwagę od modelki oraz niezwykła subtelność i naturalność sportretowanych kobiet. Całość kolekcji 
liczyła wówczas blisko 50 rysunków - większość z nich została zaprezentowana na wystawie, a wybrane prace zreprodukowane 
w katalogu towarzyszącym ekspozycji.

Waldemar Tkacz to kolekcjoner sztuki plakatów, malarstwa, rysunku i grafiki, miłośnik książek i wrażeń z licznych zagranicznych 
podróży. Udało mu się zgromadzić imponujący zbiór ponad 5 tysięcy plakatów filmowych i teatralnych z lat 50., 60., 70. i 80. 
ubiegłego wieku, prezentujących najwybitniejsze arcydzieła polskiego i światowego kina wykonanych przez polskich artystów 
na niezwykle wysokim poziomie artystycznym. Jego najnowsza kolekcja to zbiór prac malarskich i graficznych systematycznie 
nabywanych na Aukcjach Promocyjnych w Rynku Sztuki, autorstwa absolwentów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Składa się 
z ponad 200 prac młodych twórców i jest jedną z największych w Polsce. 

Spośród wielu dzieł artystów młodego pokolenia, znajdujących się w tej olbrzymiej kolekcji, szczególne miejsce zajmują prace 
Beaty Jarmuż-Sochy. Ponad 20 kolaży i 4 rzeźby, które prezentujemy na wystawie to owoc licytacji aukcyjnych od 2008 roku. 
Najstarsze, odlane z brązu Orkiestra II i III pochodzą jeszcze z okresu studenckiego, kiedy artystka podejmowała pierwsze próby 
realizacji obiektów również z takich materiałów jak żywica, metal i ceramika. Czas eksperymentów rzeźbiarskich przebiegał 
u artystki równolegle z tworzeniem kolaży. Jak sama mówi „Posługuję się różnymi środkami wyrazu artystycznego. Obraz 
powstaje z mieszaniny technik, kawałków innych prac lub papierów o ciekawej strukturze, wydruków grafiki komputerowej, 
zdjęć i innych materiałów zlepionych ze sobą w całość. Te rzeczy składają się jak układanka w wykreowaną przeze mnie 
wieloznaczną rzeczywistość. Gdy zaczynam nową pracę mam ogólny pomysł, zarys tego jak ma wyglądać, ale zanim skończę 
często wszystko ulega transformacji, pojawiają się nowe skojarzenia, pomysły, czasem o tym jak praca będzie wyglądać 
ostatecznie decyduje przypadek. Zdarza się, że jedna praca w trakcie tworzenia przechodzi tyle przekształceń, że mogłyby 
powstać z niej trzy różne.”  

O swoich pracach mówi, że są poetyckie, liryczne, aluzyjne, odrealnione, a także dwuznaczne. Opowiadają o człowieku 
i otaczającym go świecie, o relacjach międzyludzkich. Prace poruszają problematykę samotności, także samotności w tłumie. 
Powtarzająca się w dziełach postać to znak-piktogram, to „człowiek jeden z wielu albo jeden i ten sam, w relacji sam ze 
sobą.” Bohater dzieł Beaty Jarmuż-Sochy rzadko ukazany jest statycznie, raczej w ruchu, jakby czegoś poszukiwał, dokądś 
zmierzał. Stąd też pojawił się pomysł na tytuł wystawy: conquisitio - poszukiwanie. Słowo, które doskonale łączy autorkę 
(poszukującą wciąż nowych rozwiązań problemowych i technicznych), jej prace (próba odnalezienia się bohatera w otaczającej 
go rzeczywistości) i Waldemara Tkacza (wciąż poszukującego nowych obiektów do swojej kolekcji).

Julia Niewiarowska-Kulesza

Słowem wstępu
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Wywiad z Waldemarem Tkaczem
Spośród ponad setki artystów, których dzieła oferujemy na Aukcjach Promocyjnych od 13 lat, Pan upodobał sobie 
prace Beaty Jarmuż. Skąd fascynacja twórczością akurat tej artystki?

Po pierwsze papier. Od lat zbieram plakaty filmowe. Także i tu, i tu wychodzimy od tego samego materiału. Jak Pani kiedyś 
wspomniała - papier ma to do siebie, że żyje. To, co najciekawsze w technice kolażu to możliwość zastosowania głębi - poprzez 
nakładanie na siebie kolejnych warstw papieru czy tektury praca przestaje być płaska.

A po drugie?

Drugim wspólnym mianownikiem dla bliskich mi plakatów filmowych i kolaży naszej autorki to zagadkowość. Zarówno 
plakaciści jak i Beata Jarmuż-Socha pozostawiają odbiorcy wolne pole do interpretacji swoich dzieł. Tu i tu mamy do czynienia 
z elementem tajemniczości związanym właśnie z tą niejednoznaczną interpretacją. Czy ten człowiek dokądś zmierza czy właśnie 
skądś wraca? I po co on w ogóle idzie? Jaki jest cel jego wędrówki? Te kolaże są niejednoznaczne.

Patrząc na wiszące wokół nas plakaty od razu nasuwa mi się pytanie o interpretację danego tematu już nie tyle przez 
odbiorcę, a samego artystę?

To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawy temat. Właśnie na przykładzie plakatów filmowych bardzo wyraźnie widać, na co 
gotów jest artysta gdy pozostawia mu się możliwość samodzielnej interpretacji. Proszę spojrzeć na dwa plakaty do „Mistrza 
i Małgorzaty” - stworzone do tej samej powieści, a jak różny mają wydźwięk.

Pozostaje jeszcze pytanie o rzeźby Beaty Jarmuż-Sochy - to były pierwsze prace tej artystki, które znalazły się 
w Pańskiej kolekcji.

Ubolewam, że rzeźby tak rzadko się pokazują na aukcjach i to nie tylko Beaty Jarmuż. Dla mnie stanowią bardzo ważny element 
kolekcji. Podoba mi się zastowanie w nich różnych materiałów, ale przede wszystkim forma. I tutaj znowu muszę się odnieść 
do niejednoznaczności. Ich intrygujący kształt, użyte w przypadku rzeźby Lot III trybiki, normalnie stosowane w mechanice, 
tutaj nadają obiektowi dodatkowej trójwymiarowości i znowu przyczyniają się do rozważań, do poszukiwań coraz to nowych 
jej interpretacji.

Rozmawiała Julia Niewiarowska-Kulesza
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ukończyła łódzką Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego na Wydziale Edukacji Wizualnej. Dyplom 
z wyróżnieniem wykonała w Pracowni Multimediów, aneks w Pracowni Rysunku i Malarstwa. W 2008 roku prezentowała swoje 
dzieła na wystawie indywidualnej „Symbole” w Galerii Młodych Talentów w łódzkim domu aukcyjnym Rynek Sztuki. Brała udział 
w kilkunastu wystawach zbiorowych m.in.: 
„Trzeci Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców“, Galeria ASP w Łodzi i Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Bałucka 
(2016);
„Filmowe inspiracje”, Muzeum Kinematografii w Łodzi (2014); 
„EL art”, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź (2014); 
„Pierwszy Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców”, Wytwórnia, Łódź (2014); 
„ELanie-ze zbiorów Rodziny Majdas”, Galeria Urzędu Miasta Łodzi (2014); 
„Edukacja Wizualna. Wybrane dyplomy z lat 1990-2007”, Muzeum Historii Miasta Łodzi (2007); 
„Rocznik 04”, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (2005). 
Uczestniczyła w licznych warsztatach i plenerach w kraju i zagranicą. Od 2005 roku bierze udział w aukcjach prowadzonych 
przez dom aukcyjny Rynek Sztuki.

Beata Jarmuż-Socha (ur.1978, Łódź) 



Kołowrotek | 2016 collage, 30x24 cm
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Drzewo | 2016 collage, 30,5x40,5 cm 7



8 Mozaika | 2018 technika mieszana, papier, 30x40 cm Mozaika | 2017 collage, 45,5x45,5 cm 9



10 Rejs II | collage, papier, 24x30 cm Ptaki II | 2015 collage, papier, 40x50 cm 11



12 Odpływy i przypływy | 2019 technika mieszana, papier, 28,5x30 cm Iść, ciągle iść w stronę słońca | technika mieszana, papier, 30x40 cm 13 



14 Połączeni | 2019 technika mieszana, papier, 48,5x50,5 cm Kalejdoskop | 2017/2018 technika mieszana, tektura, 35x35 cm 15



16 Witraż | 2017 collage, 48,5x48,5 cm Młynek | 2016 collage, 39,5x39,5 cm 17



18 Samotnik | 2019 technika mieszana, papier, 50x70 cm Dziwny ogród | 2019 technika mieszana, papier, 70x100 cm 19



20 Pejzaż jesienny | 2015 collage, papier, 30x40 cm Pejzaż zimowy | 2018 collage, papier, 40x50 cm 21



22 Galaktyka II | 2011 collage, płyta, 51,5x64 cm; Praca była prezentowana na wystawie ELart w Muzeum Miasta Łodzi (2014). 23Ogród | 2019 technika mieszana, papier, 40x38 cm



24 W stronę zachodzącego słońca II | collage, 21x30 cm Widnokrąg | 2010 collage, 21x21 cm 25



26 Księżyc | 2018 collage, papier, 48x35 cm Żeglowanie | 2012 collage, 24x30 cm 27



28 Wyspa z cyklu „Symbole” | 2008 collage, 24x30 cm Schody z cyklu „Symbole” | 2008 collage, 40x30 cm 29



30 Ryba z cyklu „Symbole” | 2008 collage, 40x50 cm Klepsydra z cyklu „Symbole” | 2008 collage, 40x30 cm 31



32 Po drugiej stronie | 2012 collage, 35x50 cm Horyzont II | 2013 collage, 40x50 cm 33



34 Orkiestra II | 2001 brąz, 10,5x11,5x10 cm Orkiestra III | 2001 brąz, 10x7x4 cm 35 



36 Lot V | 2010/2012 żywica, płyta CD, metal, 44x10x9 cm Lot III | 2009 żywica, metal, drewno, 36,5x18x7 cm 37 
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