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k  Wernisaż międzynarodowej wystawy kolażu,  
Galeria Retroavangarda, Warszawa, 12.04.2019

k  Wernisaż wystawy, Galeria Retroavangarda, Warszawa, od lewej: Sara Vattano (artystka 
z Włoch), Anna Kłos (kurator wystawy), Karina Suarez (artystka z Argentyny)
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Międzynarodowa 
Wystawa Kolażu
Galeria Retroavangarda / Warszawa

Wystawa w Galerii Retroavangarda obejmowała 224 prace następujących artystów: Marcia Albuquerque / Tom Amoretti / 
Barrakuz / Allan Bealy / Walter Brovia / Andrea Burgay / Marta Caban / Angela Caporaso / Jérôme Cavailles / Adriana Cilloniz / 
Da Collages / Robin Colodzin / Tomasz Damm / Maks Dannecker / Demetrio Di Grado / Claire Dinsmore / John Andrew Dixon / 
Cinzia Farina / Rhed Fawell / Antonio Martin Ferrand / Geronimo Finn / Louis Fishauf / Stefan Fuchs / Antagonica Furry /  
Sandra Gea / Barbara Gibson / Radek Grabowski / Emilia Gutiérrez / William Hemmerdinger / Angela Holland / Aram Huerta 
/ Marta Ignerska / Sacha Itchi / Gene Johnson / Kaja Kant / Kamil Emanuel Klonowski / Anna Kłos / Grzegorz Kozera / Anna 
Krejbich / Marcin Królewicz / Peter Krsak / Lucyna Krzywik / Rafał Kucharczuk / Allen Ladd / Leo Litha / Petra Lorenz / Olga Lupi / 
Dorothee Mesander / Dariusz Mlącki / Sibylle Möndel / Marcos Montenegro / Koji Nagai / Sergey Nehaev / Joey Patrick / Veronica 
Penagos / Pep Quer / Maria Elisa Quiaro / Sabine Remy / Daniel Rodriguez / Ewa Rosłoniec-Czobodzińska / Mauricio Planel 
Rossiello / Alvaro Sanchez / Catarina Santos / Jonathan Sirit / Nikki Soppelsa / Pere Sousa / Michael Stephens / Karina Suarez 
/ Magda Tertelis / Patrizia Tictac / Ankie van Dijk / Sara Vattano / Tania Verhasselt / Pola Vesper / John Washington / Andrzej 
Wieteszka /

Kurator
dr Anna Kłos

Termin 
12.04.2019 – 15.06.2019

Organizator  
Retroavangarda
al. Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa

Współorganizatorzy  
Apollo Rida oraz WIT  

– Szkoła Wyższa pod 
auspicjami PAN

Patronaty Honorowe  
Ambasada Argentyny
Ambasada Brazylii  
Ambasada Peru
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Od 12 kwietnia do połowy czerwca br. w warszaw-
skiej Galerii Retroavangarda można było oglądać 
Międzynarodową Wystawę Kolażu. Wystawa była 

jednym z największych pokazów współczesnego kolażu 
w Europie w ostatnich latach i obejmowała ponad dwie-
ście oryginalnych, ręcznie wykonanych prac mistrzów 
kolażu z kilkudziesięciu krajów. Ekspozycja dała możli-
wość porównania, w jakim kierunku rozwija się współcze-
sny kolaż w poszczególnych krajach i jak różnice kulturowe 
mogą wpływać na jego formę. 

Kolaż jako technika znany był już w starożytnych Chi-
nach, ale początki współczesnego kolażu to wczesna 
twórczość Pabla Picassa i Georgesa Braque’a. To właśnie 
tych dwóch słynnych artystów uważa się za wynalazców 
współczesnego kolażu. Tworząc na wpół abstrakcyjne 
kompozycje, eksperymentowali z różnymi materiałami, 
przyklejając fragmenty gazet, opakowań, tapet czy nawet 
mebli. Z początkiem XX wieku (a dokładniej w latach 1912– 

–1915) spod ich ręki wyszła seria dzieł w technice kolażu. 
Na eksperymentach się skończyło i wkrótce obaj artyści 
zajęli się malarstwem kubistycznym. Kolaż natomiast 
przechwycili niemieccy dadaiści i to właśnie oni twórczo 
rozwinęli tę technikę. Doskonale pasowała do nastrojów, 
jakie panowały w Niemczech w latach 20. – buntu, nie-
pokoju, destrukcji, chęci szybkiego zbudowania czegoś 
zupełnie nowego na gruzach chorej rzeczywistości, która h  Anna Kłos / Polska

h  Alvaro Sanchez / Gwatemala

h  Dariusz Mlącki / Polska
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panowała wokół. Do najbardziej płodnych niemieckich 
dadaistów należał Kurt Schwitters, który stworzył kilka 
tysięcy prac kolażowych jeszcze przed drugą wojną 
światową. W owym czasie Schwitters współpracował 
z rosyjskimi konstruktywistami, miał też kontakty z twór-
cami polskiego BLOK-u. Kolaż upowszechniał się również 
na gruncie wschodnim. Potem kolaż wykorzystywali sur-
realiści do przedstawiania swych sennych, odrealnionych 
wizji. We współczesnym kolażu widać wyraźnie wpływy 
obu historycznych nurtów: dadaistycznej rewolty oraz sen-
nych wyobrażeń w duchu neo-surrealistycznym. 

Większość prac prezentowanych na Międzynarodo-
wej Wystawie Kolażu w Warszawie to prace najnowsze, 
powstałe w ostatnich dwóch latach. Wyjątek stanowią 
trzy kolaże z lat 70., autorstwa Williama Hemmerdingera 
ze Stanów Zjednoczonych. Do stworzenia prac autor 
użył różnych odmian papieru pochodzących najczęściej 
ze starych kopert, listów, przesyłek pocztowych. Są w nich 
zawarte fragmenty prywatnych zapisków i adresów. Hem-
merdinger tworzy swe prace z dużym wyczuciem kom-
pozycyjnym i kolorystycznym, ale nie widać w nich chęci 
przypodobania się odbiorcy i dążenia do dekoracyjności. 
Są jedynie fragmentami rzeczywistości zatrzymanej 
w czasie – przywodzą na myśl dadaistyczną twórczość 
Kurta Schwittersa, którego zresztą Hemmerdinger bardzo 
sobie ceni.

Wystawa w Galerii Retroavangarda 
była jednym z największych pokazów 
współczesnego kolażu w Europie  
w ostatnich latach i obejmowała ponad  
200 oryginalnych, ręcznie wykonanych  
prac mistrzów kolażu z kilkudziesięciu  
krajów.

h  Patricia Titac / Niemcy

h  Jonathan Sirit / Venezuela
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h  Wernisaż Międzynarodowej Wystawy Kolażu, Galeria Retroavangarda, Warszawa, 

h  John Washington / Wielka Brytania

h  Koji Nagai / Japonia

h  Ankie van Dijk / Holandia
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Omawianą wystawę kolażu cechuje przede wszystkim 
różnorodność. Różne są formaty prac, materiały, motywy 
oraz podejście artysty do tematu. Wielu odbiorców było 
zaskoczonych tym, jak szerokie spektrum rozwiązań for-
malnych daje ta popularna technika. Można było obejrzeć 
efektowne, przestrzenne asamblaże Grzegorza Kozery 
(dyptyk pt. Wiosna) czy serię kolaży Tani Verhasselt, 
wykonanych z ręcznie barwionych tkanin. Zdecydowana 
większość prac prezentowanych na wystawie to kolaże 
tradycyjne, ręcznie wykonane za pomocą nożyczek 
i kleju. Ale znalazło się też kilka prac cyfrowych. Cyfrowe 
kolaże zaprezentowane zostały głównie przez warszaw-
skie młode pokolenie artystów, takich jak: Rafał Kuchar-
czuk, Marta Ignerska, Beata Śliwińska (Barrakuz), którzy 
na co dzień trudnią się szeroko pojmowanym projektowa-
niem graficznym, tworząc plakaty, ilustracje prasowe lub 
projekty książek. 

Na wystawie zaprezentowało swe prace 77 artystów. 
Nie sposób omówić ich wszystkich. Przedstawię zatem 
pokrótce kilku wybranych.  

Koji Nagai – urodzony w 1950 r. w Hiroszimie. Po ukoń-
czeniu studiów w Hiroshima Designer College działał 
wyłącznie jako projektant graficzny, zdobywając wiele 
nagród w tej dziedzinie. Kolażem zafascynował się dość 
późno, bo dopiero w 35. roku życia, ale od tego momentu 
poświęcił się mu bez reszty. Jego prace wyróżniają się 
dużym formatem i mistrzowską precyzją wykonania. 
Widać w nich rozmaite inspiracje, ale twórczość Koji 
Nagai jest przy tym bardzo oryginalna i bardzo japońska. 
Moim zdaniem jest w nich fantastyczne połączenie pla-
katu japońskiego lat 60. i 70. oraz klasyki awangardy. Koji 
Nagai, jak sam przyznaje, jest wielkim fanem Tadanori 
Yokoo, a także Maxa Ersta. 

Duża liczba szczegółów i doskonałość warsztatowa 
sprawiają, że jego kolaże ogląda się jak obrazy Hieronima 
Boscha. Można je też przyrównać do świata oglądanego 
przez szkło powiększające. Podobnie jak Roman Cieśle-
wicz, Koji Nagai łączy w kolażach reprodukcje obrazów 
dawnych mistrzów z wycinkami z kolorowych magazynów. 
Dodatkowo jego twórczość naznaczona jest miejscem, 
w którym się urodził i mieszka do dziś. Prefektura Hiro-
szimy ma dwa obiekty światowego dziedzictwa narodo-
wego: A-Bomb Dome, symbol modlitw o pokój na świecie, 
oraz tajemniczą morską świątynię Itsukushima Jinja. Oba 
te symbole pojawiają się w różnych formach w jego twór-
czości. 

Egzotyczna może nam się też wydawać sztuka Alvaro 
Sancheza z Gwatemali. Artysta z imponującą sprawno-
ścią i swobodą operuje rozmaitymi materiałami, takimi jak 
stare zdjęcia, wycinki z gazet, tapety, mapy, fragmenty opa-
kowań, starych albumów, znaczków pocztowych i wielu 
innych. Łączy to z autorskimi rysunkami wykonanymi 
ołówkiem, tuszem, kredką lub długopisem. Mimo wielu 

użytych środków i narzędzi, jego prace są lekkie. Każda 
z nich zawiera motyw śmierci i przemijania. Pod pozorną 
lekkością i humorem kryją refleksję nad ludzkim bytem.

Zupełnie inne, ale równie fascynujące według mnie, 
są prace holenderskiej artystki Ankie van Dijk. Abstrak-
cyjne kompozycje powstają na kartach miniaturowych 
bibliofilskich książek. Do tworzenia kolaży Ankie używa 
dziurkacza, stempli lub igły z nitką. Nowoczesność łączy 
się tu z tradycją. Ankie, wychowana na oszczędnym stylu 
Bauhausu, przelewa swe fascynacje na własne kolaże. 

Artyści uprawiający kolaż to pasjonaci, wrażliwi 
na piękno starych druków „zbieracze”. Często i w różny 
sposób próbują nawiązać do tradycji dadaistycznych, 
surrealistycznych lub konstruktywistycznych. Wplatając 
do swych kompozycji współczesne motywy, komentują 
świat, w którym obecnie żyją. Komentarz ten jest przefil-
trowany przez indywidualny temperament i osobowość 
twórcy. Wszystko to sprawia, że każda seria prac prezen-
towanych na wystawie ma swój odrębny styl. W całości 
natomiast wystawa daje poczucie olbrzymiej różnorod-
ności rozwiązań. 

dr Anna Kłos
Kurator wystawy

h  Angela Holland / USA
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