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JAN PAMU¸A
Urodzony w 1944 roku w Spytkowicach,
k. OÊwi´cimia. Studiowa∏ malarstwo
i grafik´ w Akademii Sztuk Pi´knych
w Krakowie, 1961 -1968, i w Ecole
Nationale Supérieure des Beaux Arts
w Pary˝u, 1967. Dyplom uzyska∏ w
1968 roku w Pracowni Malarstwa
prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej.
Obecnie jest profesorem w Akademii
Sztuk Pi´knych w Krakowie. Uprawia
malarstwo, grafik´ i media elektroniczne.
Ponad 50 wystaw indywidualnych w kraju i za granicà. Udzia∏ w kilkuset wystawach
zbiorowych, mi´dzynarodowych, krajowych i zagranicznych. Liczne nagrody,
zw∏aszcza za twórczoÊç graficznà na wystawach mi´dzynarodowych i ogólnopolskich.
W 2003 roku - Nagroda im. Witolda Wojtkiewicza za wystaw´ malarstwa „Obiekty
geometryczne - retrospekcja“ w Starmach Gallery.
Prace w zbiorach muzealnych: Muzeum Narodowe w Warszawie, Krakowie; Muzea
Okr´gowe / Szczecin, Che∏m, Lublin/; Victoria and Albert Museum; Albertina
w Wiedniu: Portlant Art. Museum w Oregon; Muzeum w Bochum; Muzeum
w Gelsenkirchen; Mondrian Museum w Amersfoort.
Jest wieloletnim cz∏onkiem ZPAP, oraz cz∏onkiem "Grupy Krakowskiej", wielokrotnym
kuratorem oraz jurorem wystaw i konkursów.

Wybrane wystawy indywidualne:
1968 - Galeria La Scala, Rzym
1971 - Instytut Kultury Polskiej, Londyn; Zaydler Gallery, Londyn
1973 - Galeria Arkady, Kraków
1977 - Galeria BWA, ¸ódê
1978 - Galeria Artystów W´gierskich, Pecs
1979 - Galeria „OUT“ , Gdaƒsk; Project Studio One, Nowy Jork
1980 - Instytut Polski, Pary˝; Galeria Desa, Kraków; Galeria BWA, Opole
1981 - Galeria Krzysztofory, Kraków
1982 - Fundacja KoÊciuszkowska, Nowy Jork; Maria Hagadus Studio Gallery, Bedford Hills
1984 - Black Gallery, Kraków
1986/7 - „Galeria 72“ , Che∏m
1987 - Foyer Galerie, Darmstadt; „Galeria Sztuki Aktualnej“, M.A.Potocka, Kraków
1988 - Galeria Uniwersytetu Âlaskiego, Cieszyn
1990 - Galeria Podbrzezie, Kraków
1992 - Atrium Gallery, UCONN, Storrs, Conn.
1993 - Centrum Kultury, Kamienica Lamellich, Kraków
1994 - Windows Gallery, NYIT, Nowy Jork; Rotunda Gallery, Fundacja KoÊciuszkowska,
Nowy Jork; Galeria Aspekty, Warszawa
1996 - Pokaz towarzyszacy Miedzynarodowej Konferencji PAN „Grafika Komputerowa
i Przetwarzanie Obrazów“, Machocice
1997 - Starmach Gallery, Krakow
1998 - Uekallie - Kan Gallery, Tokyo
1999 - Galeria Esta, Gliwice
2000 - Galeria 261, ASP ¸ódê; Galeria Stara , BWA Lublin; Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa, Wie˝a Ratuszowa
2001 - Starmach Gallery, Kraków
2002 - Ma∏a Galeria, Nowy Sàcz;
Akademicka Galeria Sztuki, Akademia Âwi´tokrzyska, Kielce
2003 - Galeria Prezydencka, Pa∏ac Branickich, Warszawa
2004 - Galeria ZPAP, Sukiennice, Kraków; Galeria Biblioteki Sztuki, Uniwersytet,
Zielona Góra; Galeria „Oko dla sztuki“, KSW, Kraków
Ba∏tycka Galeria Sztuki Wspó∏czesnej, Galeria Kameralna, S∏upsk
2005 - Tczewskie Triennale Grafiki / Indywidualna wystawa towarzyszàca/, Tczew;
Instytut Polski, Praga, Wystawa Grafiki; Instytut Polski, Bratys∏awa, Wystawa
Grafiki; Rostworowski Gallery, „Dialog kolorów“- Wystawa Malarstwa
/ z Christine M. Pillot/

1980 - StypendyÊci Rzàdu Francuskiego, Salon UNESCO, Pary˝
1981 - Mi´dzynarodowe Biennale Sztuki, Brest
1982 - Mi´dzynarodowe Biennale Grafiki, Bradford; 8 Mi´dzynarodowa Wystawa
Grafiki, Kanagawa; „From Winslow Homer to Robert Rauschenberg“, Wystawa
grafiki, Pratt Graphic Center Gallery, Nowy Jork
1984 - „Welt und Krakau“, Mi´dzynarodowa wystawa grafiki, Museum Fridericianum,
Kassel
1989 - 2 Mi´dzynarodowy Festiwal Grafiki - Grafika Europy Wschodniej, Menton
1991,1994,1997 - Mi´dzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków
1992/1993 -„Computer Graphics in Fine Arts“, Galeria Paƒstwowa, Baƒska Bystrzyca;
Medium Gallery, Bratys∏awa
1993 - New York Digital Salon, Art Directors Club, Nowy Jork
1994 - I Mi´dzynarodowe Triennale „Kolor w Grafice“, Toruƒ
1985/1998 - „Sztuka i Geometria“, wystawy towarzyszàce mi´dzynarodowym
sympozjom, Galeria 72, Che∏m
1997 - „Construttivismo, Concretismo, Cinevisualismo ....“, Galeria Arte Struktura,
Mediolan; „Pi´ç wiekow grafiki polskiej“, Muzeum Narodowe, Warszawa
„The Prints of the World“, Kagawa
1998 - Tokyo International Mini-Print Triennial, Tama Art. University Museum;
Computerkunst’98, Gladbeck; Konstruktive Kunst in Polen, Stadtische Galerie,
Freiburg; Mini Print Finnland, Lahden Taidemusee, Lahti
1999 - Konstruktive Kunst in Polen, Tiroler Kunstpavillon, Innsbruck; Mi´dzynarodowa
wystawa „Sztuka konkretna i abstrakcja“, Goethe Institut + Galeria Sukiennice,
Kraków; „Kontrapunkt", Galeria Otwarta , Warszawa; Mi´dzynarodowe Triennale
Grafiki, Fredrikstad; Pytanie o Metafor´, Arsena∏ - Muzeum Czartoryskich,
Kraków; Sztuka Dwóch Czasów, Muzeum Narodowe w Gdaƒsku, Gdaƒsk - Oliwa; Spotkania, Galeri Gra, Sztokholm; Polska grafika w kolekcji Lilja,
Grafikenshus, Mariefred; Fragmenty Dialogu, Pa∏ac Sztuki, Lwów; ASP
w Krakowie „180 lat tradycji“, Archivio di Stato, Florencja
2000 - Sztuka konkretna i abstrakcja, Galeria Studio, Warszawa Instytut Polski,
Sztokholm; Wobec Wyspiaƒskiego, Muzeum Narodowe, Kraków; Przestrzenie
Grafiki, Konsulat RP, Nowy Jork; 3 Mi´dzynarodowe Triennale Kolor w Grafice,
Toruƒ; Mi´dzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2000, Kraków;
Intergrafia ‘2000 Katowice, Âwiatowa wystawa laureatów, Katowice
2001 - Costruttivismo, concretismo, cinevisualismo + nuova visualita internazionale,
Omegna; 9th New York Digital Salon, SVA Museum, Nowy Jork; Hommage
∫ Paul Klee, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu
2002 - 11 Mi´dzynarodowe Triennale Ma∏e Formy Graficzne, ¸ódê; Mi´dzynarodowe
Biennale Grafiki Komputerowej „Matrices“, Budapest; Sztuka Geometrii,
Ba∏tycka Galeria Sztuki, S∏upsk; „Âwiat∏o“, Malarstwo Abstrakcyjne, Galeria EL,
Elblàg; „Zeichen der Gegenwart“, Vienna Art. Center, Wiedeƒ
2003 - „Mi´dzy abstrakcjà a figuracjà“, Ars Cracovia, Bonn; Mi´dzynarodowe
Triennale “Kolor w Grafice“, Toruƒ; „Mistrzowie Grafiki“, 5 Mi´dzynarodowe
Biennale, Györ; (Grabowski, Orbitowski, Pamu∏a, WiÊniewski), Wystawa Malarstwa,
Galeria Komart, Bratys∏awa; 11 Mi´dzynarodowe Biennale Grafiki, Sarcelles;
„Rektorzy i forma“, Galeria Malarstwa ASP w Krakowie; ArtyÊci Grupy
Krakowskiej, Galeria Krzysztofory; „Âwiat∏o“, Malarstwo Abstrakcyjne, Centrum
Rzeêby Polskiej w Oroƒsku; 6 Âwiatowe Triennale Grafiki, Ma∏y Format,
Chamali¯res; „ Japonia - Polska“, wystawa grafiki, Centrum Manggha, Kraków
2004 - „Japonia - Polska“, wystawa grafiki, Lublin, ¸ódê; Mi´dzynarodowa wystawa
grafiki „Eurografik 2003/2005, Most Integracji Kultury Europejskiej“, Moskwa,
Lipsk; Mi´dzynarodowa wystawa „20 plenerów spod znaku geometrii“,
Galeria BWA, Katowice; Wystawa Grafiki Polskiej , Galeria 1112, Chicago;
I Mi´dzynarodowe Sympozjum i Wystawa Sztuki Nowych Mediów, Pekin
„ 5 mal Abstrakt“, Sale Wystawowe Schloß Düren
2005 - Mi´dzynarodowa wystawa grafiki, Musashino Art. University Gallery;
„ Geometrisch - Konkret - VIII“ Muzeum Mondriana, Amersfoort - „ Sakaide
Art. Grand Pri“, nagroda za grafik´ /Laureate Prize za „Image 023“/; Kontakt- Impakt“, Portfolia Graficzne, Muzeum Narodowe w Poznaniu.
2006 - Mi´dzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków; Mi´dzynarodowe Biennale
Grafiki Sarcelles, Wystawa Jubileuszowa, Kair, Muzeum Narodowe

Prace w zbiorach publicznych /wybór/:
Albertina Graphische Sammlung, Wiedeƒ; Bochum Museum, Bochum; Portland
Art Museum, Oregon; The Kosciuszko Foundation, Nowy Jork; Victoria and Albert

Wybrane Wystawy Mi´dzynarodowe:
1970 - Mi´dzynarodowe Biennale Grafiki, Musee d'Art Moderne, Pary˝
1970,1976,1986 - Mi´dzynarodowe Biennale Grafiki,Kraków
1974 - Mi´dzynarodowe Biennale Sztuki, Menton
1978 - „Geometria i Emocja“- Tendencje geometryczne w grafice XX wieku, Muzeum
Narodowe , Warszawa

Museum, Londyn; Muzeum Narodowe, Warszawa; Muzeum Narodowe, Kraków;
Muzeum OÊwi´cimskie; Muzeum im. Leona Wyczó∏kowskiego, Bydgoszcz; Muzea
Okr´gowe - Szczecin, Che∏m, Bytom, Lublin; Muzeum Architektury, Wroc∏aw; Zbiory
Biblioteki Jagielloƒskiej, Kraków; Kolekcja Politechniki Krakowskiej; Kolekcja Torsten
Lilja; Muzeum Mondriana - Mondriaanhuis, Amersfoort.
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JAN PAMU¸A - ANALIZA TWÓRCZOÂCI
Na poczàtku lat siedemdziesiàtych Jan Pamu∏a zaczà∏ interesowaç si´
j´zykiem geometrii. Podstawowe za∏o˝enie w jego sztuce stanowi
konstrukcja, jako element stabilizujàcy kompozycj´, oraz barwa, b´dàca
wyrazem uczuç i ekspresji autora. Dualizm ten zauwa˝yç mo˝na w twórczoÊci artysty od poczàtku lat siedemdziesiàtych do chwili obecnej. Oprócz
tego wa˝na w procesie twórczym jest metoda, system konstruowania
obrazu. Zastosowanie form geometrycznych i ich organizacja na p∏aszczyênie wed∏ug z góry ustalonego systemu, majàcego okreÊlony kod, zdajà si´
byç dla artysty kreatywnym polem do dzia∏ania. Malarz stwierdza: „Zajmuj´ si´
abstrakcjà geometrycznà. Zawsze próbowa∏em tworzyç pewne ca∏oÊciowe
systemy. Sà ludzie, którzy lubià, je˝eli coÊ mo˝na ujàç jako ca∏oÊç.
Ja do nich nale˝´“
Nale˝y napomknàç, ˝e Jan Pamu∏a w trakcie studiów i nied∏ugo po ukoƒczeniu akademii (tj. do 1969 r.) zajmowa∏ si´ malarstwem figuratywnym.
Zapytany jak dosz∏o do lak radykalnej zmiany j´zyka plastycznego malarz
odpowiada: „Namalowa∏em kiedyÊ niewielki obraz z b∏´kitem i ró˝owà
plamà. Malujàc plam´ doznawa∏em najwi´kszych emocji. W plamie i jej
otoczeniu zawarte jest ˝ycie, ˝ycie substancjalne, esencja koloru. To by∏o
doÊwiadczenie czystej formy i zetkni´cie si´ z abstrakcjà“
(...) „Obiekty geometryczne“ (Uk∏ady wieloelementowe) to skomplikowane
po∏àczenia ró˝nych, pod wzgl´dem proporcji i kszta∏tu blejtramów. W sumie
stanowià obiekt przestrzenny i sà nast´pstwem dwóch poprzednich cykli:
„Maszynki barwnej z ciàgiem elementów wymiennych“ (obiekt przestrzenny)
i „Uk∏adów“ (kompozycja p∏aska). Rezygnacja z tradycyjnego noÊnika, jakim
jest krosno malarskie, na korzyÊç wielop∏aszczyznowoÊci, stanowi istot´
koncepcji malarza. èród∏em tych kompozycji sà wczesne rysunki przedstawiajàce dwie postacie zespolone ze sobà, bàdê wspierajàce si´ wzajemnie.
Gest obj´cia postaci wyra˝a si´ w formie ∏uków nachodzàcych na siebie
w górnej cz´Êci obrazu. Krzywizny te prostujà si´ u podstawy obiektu, przechodzàc w prostokàty. Pierwsze „Obiekty“ powsta∏y w po∏owie lat
siedemdziesiàtych. Ostatnie w 1981 roku. Tak jak w cyklach „Uk∏ady“ czy
„Maszynka barwna“, gdzie elementy sk∏adowe zosta∏y przemieszczane
wed∏ug dwóch wymiarów - szerokoÊci i wysokoÊci, tak w przypadku
„Obiektów“ wymiana zachodzi wzgl´dem szerokoÊci, wysokoÊci
i g∏´bokoÊci. „Uk∏ady wieloelementowe“, mimo geometrycznej struktury,
nie sà czystà, wykalkulowanà geometrià. Kompozycja docelowa wywodzi si´
z postaci, czyli jest syntezà zjawiska realnego. Jan Pamu∏a nazwa∏ te obrazy
„rozgrywkami geometrycznymi, systemami barwnymi, które si´ w ró˝norodny sposób rozwijajà, w sumie stanowià jakieÊ byty. To takie byty barwne,
w tym sensie, ˝e faktycznie sà to zjawiska zmaterializowane, istniejàce
obiektywnie, ale majàce sens duchowy, psychiczny“. Warto zaznaczyç,
˝e ka˝de dzie∏o posiada ustalony wymiar (do 2 metrów wysokoÊci), zgodny
z proporcjami cia∏a ludzkiego.
Wybór gamy kolorystycznej wynik∏ w danym momencie z odpowiednich
predyspozycji psychicznych autora. Niekiedy paleta zaw´˝ona zosta∏a
do trzech podstawowych barw i wynikajàcych z ich mieszania barw pochodnych. W innym przypadku artysta dokona∏ jakby „rozszczepienia pigmentu“,
stosujàc bogaty i zró˝nicowany zestaw kolorystyczny. Ka˝dy element geometryczny obrazu (prostokàt bàdê wielobok) posiada wartoÊç barwnà.
Zestawienia tych figur pod wzgl´dem wielkoÊci i temperatury koloru sà
radykalne. Zastosowany gradient pot´guje wra˝enie dynamiki, nieustannego
drgania powierzchni malarskiej.
Konstrukcja obrazu pod wzgl´dem technicznym jest skomplikowana.
Aby uzyskaç form´ ∏uku, artysta wyprofilowa∏ odpowiednio krosna
malarskie, a raczej ramy. Posiadajà one ró˝nà g∏´bokoÊç, a to w celu uzyskania wra˝enia trójwymiarowoÊci. Na ramy naciàgni´te zosta∏o p∏ótno o bardzo drobnym splocie. Ca∏oÊç obiektu stanowià przykr´cone Êrubami blejtramy.
Farba akrylowa na∏o˝ona równoczeÊnie na powierzchni´ p∏ótna p´dzlem,
wa∏kiem a tak˝e metodà rozprysku, w efekcie da∏a jednorodnà powierzchni´ pod wzgl´dem ÊwietlistoÊci barwy.
„Obiekty geometryczne“ powsta∏e w 2001 roku, b´dàce kontynuacjà
doÊwiadczeƒ z lat siedemdziesiàtych, mimo podobnych za∏o˝eƒ konstrukcyjnych, posiadajà równie˝ swoistà warstw´ znaczeniowà. Rozbudowana
tkanka malarska i swobodny wybór Êrodków plastycznych daje w rezultacie
zró˝nicowanie obiektów pod wzgl´dem kompozycyjnym i znaczeniowym.
„Nekromanteion“ to tytu∏ pracy, w której warstwa kolorystyczna stanowi
o treÊci dzie∏a. Czerƒ, dominujàca barwa w obrazie, to nie tylko kolor systemowy, konstrukcyjny, ale równie˝ wyraz ekspresji i przekaz pewnej intencji
autora. „Hermes, ∏owca cieni“ to obiekt, w którym malarz Êwiadomie
ograniczy∏ palet´ barwnà do skali szaroÊci. Cieƒ rozumiany jako przestrzeƒ
pozbawiona Êwiat∏a i barwy wyra˝ony zosta∏ poprzez gradacj´ czerni i bieli.
Nastrój poetycki dzie∏a spowodowany redukcjà Êrodków malarskich ma na celu
wprowadzenie odbiorcy w sfer´ duchowoÊci. „Obiekty geometryczne“ przy
ca∏ej swojej z∏o˝onej morfologii posiadajà przede wszystkim walory
malarskie. Intensywna kolorystyka i radykalne, a zarazem wysublimowane
zestawienia tonów zimnych z ciep∏ymi, wytwarzajà iluzj´ promieniowania

Êwiat∏a z wn´trza obrazu (efekt osiàgany w witra˝u). Jan Pamu∏a bardzo
dobitnie mówi o tym aspekcie: „U˝yty przeze mnie kolor to raczej Êwiat∏okolor, b´dàcy jednoczeÊnie Êwiat∏em i kolorem. Kolorowe pasy i paski sà
u∏o˝one regularnie w oparciu o prawa symetrii lub asymetrii i zasady kompozycji osiowej. U˝yte przeze mnie barwy sà rytmicznie stopniowane i
cieniowane tworzàc kontrastujàce ze sobà grupy. Z jasnoÊci Êwiat∏a i koloru
p∏ynie obecnoÊç i nieobecnoÊç, ciemnoÊç i jasnoÊç, pe∏nia koloru i jej brak,
które nadajà ka˝dej kompozycji jej niepowtarzalny charakter i znaczenie“.
Cykl pt. „Zbiory chromatyczne“powsta∏ w 1972 roku i by∏ kontynuowany
w latach 1976-77. Oparty zosta∏ -podobnie jak omówione powy˝ej dzie∏a
- równie˝ na j´zyku geometrii. Podzia∏ p∏aszczyzny obrazu na cz´Êci
sk∏adowe stanowi istot´ koncepcji artysty. Podstawowa figura poddana
rozcz∏onkowaniu to prostokàt (lub kwadrat). Dzielenie pola obrazu przebiega∏o wzd∏u˝ linii pionowej i poziomej. Powsta∏y w len sposób mniejsze
czworoboki, majàce okreÊlonà, wynik∏à z tej procedury, wielkoÊç i proporcje.
LiczebnoÊç tych elementów wynika∏a z iloÊci podzia∏u. Natomiast odpowiednie
uszeregowanie prostokàtów zale˝ne by∏o od przyj´tego a priori systemu dzielenia.
„Zbiory chromatyczne“ to kompozycje z∏o˝one, wieloelementowe.
MnogoÊç i ró˝norodnoÊç detali (czworoboków) pod wzgl´dem proporcji
wielkoÊci wymog∏y na artyÊcie wi´kszà i bardziej skutecznà kontrol´
nad ca∏oÊcià budowy dzia∏a malarskiego. Narodzi∏a si´ potrzeba stworzenia
pewnego systemu, regu∏y post´powania, której celem by∏o uporzàdkowanie
formy strukturalnej dzie∏a. Kompozycje powsta∏e w latach siedemdziesiàtych
skonstruowane zosta∏y metodà tradycyjnà - przy u˝yciu linijki. Szczególnie
trudnym zadaniem by∏ podzia∏ p∏aszczyzny, w wyniku którego mia∏y powstaç
figury o niepowtarzalnej wielkoÊci. Ka˝de takie rozbicie elementu
wyjÊciowego autor chcia∏ precyzyjnie ustaliç. Majàc do czynienia z du˝à
iloÊcià coraz mniejszych cz´Êci sk∏adowych, mierzonych ju˝ w u∏amkach
milimetra, metoda odliczania odleg∏oÊci przy zastosowaniu linia∏u nie
sprawdzi∏a si´. Chcàc dok∏adnie okreÊliç struktur´ obrazu, artysta
postanowi∏ pos∏u˝yç si´ komputerem. Wyjazd stypendialny do Pary˝a
w roku 1980 umo˝liwi∏ twórcy zrealizowanie swoich wytycznych. W Centre
Georges Pompidou w pracowni ARTA (Atelier de Recherches Techniques
Avancees) powsta∏ cykl rysunków, stanowiàcych kontynuacj´ „Zbiorów chromatycznych". „Serie komputerowe“ to zestaw grafik wykonanych przy u˝yciu komputera.
Zadaniem programu komputerowego by∏o precyzyjne wykonanie podzia∏ów
pola obrazu tak, aby utworzyç „sieç" niepowtarzalnych pod wzgl´dem
wielkoÊci i proporcji elementów. Dzielenie danego prostokàta zawsze
na cztery cz´Êci przebiega∏o liniowo, równolegle do podstawy figury, oraz
prostopadle do jej boków. Zastosowanie nowego medium pozwoli∏o twórcy
na dalsze poszukiwania wyrazowe i formalne. Mo˝liwoÊç ustalenia
g∏´bokoÊci podzia∏ów, tzn. iloÊci elementów na ca∏ym rysunku, jak równie˝
dyspersji (rozrzutu prostokàtów), decydowa∏a o charakterze wizualnym
dzie∏a. Powsta∏y w tym czasie dwa cykle: „Seria komputerowa“ i „Seria
komputerowa“ (oko∏o 60 rysunków). DoÊwiadczenia w pracowni ARTA
wkrótce zaowocowa∏y wieloma artystycznymi produktami oraz poszerzeniem warsztatu plastycznego z wykorzystaniem komputera.
W latach osiemdziesiàtych Jan Pamu∏a wróci∏ do techniki tradycyjnej
wykonujàc seri´ obrazów akrylowych na p∏ótnie. Materia∏em wyjÊciowym
kompozycji malarskich by∏ cykl grafik komputerowych pt. „Seria komputerowa 1“,
wykonanych w Centre Georges Pompidou w Pary˝u. Powrót do techniki
malarskiej wynika∏ z koniecznoÊci nadania rysunkom komputerowym
wartoÊci kolorystycznych. Praca nad obrazem polega∏a na dok∏adnym przeniesieniu uk∏adu kompozycyjnego z wydruku komputerowego. Wype∏nienie
ka˝dego elementu kolorem, nast´powa∏o wed∏ug sta∏ego wzorca. Cztery
wybrane barwy odpowiada∏y czterem cz´Êciom podzia∏u (prostokàtom), zaÊ
wybór pigmentu zale˝a∏ wy∏àcznie od stanu emocjonalnego malarza
i nie podlega∏ ˝adnemu systemowi. Powsta∏y dwa du˝e cykle prac („Seria
komputerowa“ oraz „Dziesi´ç wersji jednego obrazu“), do których malarz
ch´tnie wraca i dzisiaj.
Na poczàtku lal dziewi´çdziesiàtych otworzy∏y si´ nowe perspektywy
i mo˝liwoÊci techniczne dla artysty. Zosta∏ zakupiony pierwszy komputer
do u˝ytku prywatnego. Jan Pamu∏a wzbogaci∏ swój warsztat pracy o nowy,
techniczny potencja∏. Majàc bogaty dorobek twórczy, postanowi∏ wykorzystaç
poprzednie doÊwiadczenia zawodowe. Cykl obrazów „Seria komputerowa 1“
oraz „Dziesi´ç wersji jednego obrazu“ wykonanych technikà akrylowà
wprowadzi∏ do komputera metodà skanowania diapozytywu. Tak przygotowany materia∏ zosta∏ u˝yty dla dalszej obróbki. Powsta∏y cykle pt.
„Obrazy“ (Images) oraz „Leonardo“, b´dàce Êwiadectwem nieposkromionej
fantazji i wyobraêni autora. Pe∏na swoboda w przekszta∏caniu formy wizualnej
w konsekwencji doprowadzi∏a do utworzenia nowego stylu, nowej interpretacji
rzeczywistoÊci. Artysta nie zrezygnowa∏ z j´zyka abstrakcyjnego, pomimo
zastosowania w obrazach cytatów plastycznych z poprzednich epok.
W przypadku obu cykli „komputer pe∏ni rol´ wspó∏twórcy i wykonawcy,
ujawniajàc maksymalne mo˝liwoÊci nowych technik. Pozwala tak˝e artyÊcie
na wprowadzenie zmian i udoskonalanie kompozycji niemal w nieskoƒczonoÊç,
co jest niemo˝liwe w przypadku tradycyjnych matryc“.
„Obrazy“ stanowià syntez´ doÊwiadczeƒ lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych. Strukturà przypominajà „Serie komputerowe“, jednak nie posiadajà
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w∏aÊciwoÊci systemowych. IloÊç elementów zosta∏a zwielokrotniona poprzez
nak∏adanie si´ obrazów na siebie oraz pomno˝enie (zró˝nicowanie) koloru,
który nie ogranicza si´ tylko do czterech barw. W cyklu pt. „Leonardo“
malarz wprowadzi∏ figuracj´. Cytaty ze znanych dzie∏ w∏oskiego twórcy,
Leonarda da Vinci, zniekszta∏ci∏ wed∏ug swojego uznania, uwspó∏czeÊniajàc
je i nadajàc ca∏oÊci pracy specyficzny klimat.
Mi∏osz Pobiedziƒski

ÂWIAT¸O I MIARA
Logika konstrukcji, precyzyjne i modularne podzia∏y p∏aszczyzny - systemowe pod∏o˝e kszta∏towania przestrzeni obrazów, sk∏aniajà nas do lokowania twórczoÊci Jana Pamu∏y w nurcie abstrakcji geometrycznej. Jednak
zewn´trzna ocena formy przys∏oniç mo˝e to co tkwi g∏´biej w jego malarstwie. Artysta wykorzystuje ideowe i konstrukcyjne doÊwiadczenia
Kandynskiego, Malewicza, Mondriana, jest kontynuatorem poszukiwaƒ
Strzemiƒskiego i Sta˝ewskiego, lecz zawartoÊç wewn´trzna jego obrazów,
osobista filozofia tworzenia - pozwala nam patrzeç na t´ twórczoÊç w perspektywie doÊwiadczania universum, kontemplacji, modlitwy, epifanii.
Jan Pamu∏a przeszed∏ przez dwa zwrotne punkty w swej twórczoÊci.
W 1970 r. pod wp∏ywem mistycznych przemyÊleƒ - wizji kosmicznego ∏adu
Swedenborga, filozofii Hegla i Kierkegaarda porzuci∏ metaforycznà
figuracj´ na rzecz uporzàdkowanych, geometrycznych uk∏adów o wyraênie
symbolicznej i metafizycznej proweniencji. W 1980 r. w trakcie pracy
w Atelier des Recherches Techniques Avancées paryskiego Centre Gcorges
Pompidou w oparciu o specjalnie przygotowany dla niego program komputerowy stworzy∏ pierwsze rysunki, b´dàce konstrukcyjnà podstawà wszystkich
obrazów i grafik z tzw. „Serii komputerowych I, II“ (1980-2000). NowoÊç
tego zjawiska w polskiej sztuce nie jest jednak powierzchownym nowinkarstwem. Wykorzystujàc nowà technologi´ artysta nie traktuje docelowo efektów pracy komputera. Jako robocze narz´dzie jest on tylko Êrodkiem do
znalezienia niepowtarzalnej podzielnoÊci modularnego kwadratu i jego
pochodnych przez 4. W rezultacie artysta osiàga absolutnà unikatowoÊç
strukturalnej budowy ka˝dego opracowywanego obrazu. W przeciwieƒstwie
do przyk∏adów z obszaru op-artu, czy klasycznej abstrakcji geometrycznej
- prace Pamu∏y nic posiadajà nachalnej jednakowoÊci i mechanicznoÊci
podzia∏ów, dos∏ownych powtarzajàcych si´ konstrukcji formalnych. Jego
obrazy ujawniajà wewn´trzny ruch, podskórne przemieszczanie si´ form
w g∏àb i wszerz, posiadajà kompozycj´ otwartà na nieskoƒczonoÊç lub
ukierunkowanà na niezbadane Centrum.
Strukturalny i systemowy klucz do ogarni´cia formy obrazów Jana Pamu∏y
zosta∏ szczegó∏owo ods∏oni´ty przez samego autora. Jego notatki i liczne
teksty do w∏asnych katalogów sà najlepszym êród∏em poznawania tajemnic
i sensów tej twórczoÊci. W s∏owie pisanym Pamu∏´ poznajemy nie tylko jako
myÊliciela, lapidarnym i precyzyjnym s∏owem ujmujàcego zasadnicze i podstawowe zale˝noÊci budowy wizualnej rzeczywistoÊci. Odkrywa si´ w nich
przede wszystkim postawa malarza, który precyzujàc swój formalny system
zmierza do autonomicznej zjawiskowoÊci malarstwa. Wtedy poznawanie,
doÊwiadczanie wizualnego wymiaru jego prac prowadzi nas w obszary nie przys∏oni´te ˝adnà ubocznà treÊcià prozy ˝ycia, ˝adnym doraênym spo∏ecznym
kontekstem, ˝adnà estetycznà, czy dekoracyjnà funkcjà sztuki. Jednak
malarz widzi istotny ogólny wymiar spo∏eczny swej sztuki. W swych teoretycznych rozwa˝aniach stwierdza: (...) „WartoÊci wizualne to wartoÊci,
którymi ˝yje si´ tak samo jak ka˝dymi innymi wartoÊciami, sà one tak samo
cenne jak wszystkie inne wartoÊci ujmowane na sposób ludzki i spo∏eczny.“
(Jan Pamu∏a. Obiekty geometryczne. Retrospekcja, Gallery Starmach,
Kraków 2002, s. 9).
Warto zbli˝aç si´ do malarstwa artysty od strony jego pracowni i warsztatu.
Atelier Pamu∏y skrywa setki, mo˝e tysiàce ideogramów rysunków, piktogramów - maleƒkich kolorystycznych aran˝acji, notowanych lub opracowywanych pomys∏ów, projektów. Na drobnych, cz´sto przypadkowych,
ró˝nej jakoÊci papierach rodzà si´ idee metarzeczywistoÊci artysty.
Nieskoƒczona iloÊç wariantów formalnych transmutacji, konstrukcyjnych
mo˝liwoÊci dowodzi, ˝e autor nim si´gnie po elektroniczne narz´dzie, zasadnicze myÊli notuje ufajàc przede wszystkim swej ÊwiadomoÊci i intuicji.
W momencie, gdy konkretny obraz danej serii jest ju˝ finalnie opracowywany, z wykorzystaniem precyzyjnych komputerowych strukturalnych
podzia∏ów, artysta nie stosuje mechanicznego wype∏nienia okreÊlonych pól
za∏o˝onymi barwami. Zanim to nastàpi, poszukuje absolutnych, najlepszych
zestawieƒ barwnych. I tu spotykamy si´ z bardzo rygorystycznym polem
doÊwiadczania chromatyki i achromatyki barwy. Zestawieƒ harmonicznych
lub dysonansowych, które wypróbowane, znalezione - dopiero mogà byç
po∏o˝one na p∏ótno lub drewno z dodatkowà korekcjà wczeÊniej przyj´tej
koncepcji kolorystycznej. Zresztà i tu Pamu∏a jest bezwzgl´dny dla swego
trudu i wst´pnych barwnych ustaleƒ. JeÊli w wyniku zasadniczych kolorystycznych oddzia∏ywaƒ w obrazie dany kolor „nie le˝y“, potrafi go wielokrotnie
zmieniaç a˝ do oczekiwanego skutku. (Proces poszukiwania wzajemnych
relacji pomi´dzy wielkoÊcià kszta∏tu a barwà wià˝e si´ cz´sto z próbà
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wyliczania idealnej zale˝noÊci. W jednej z prac z „Serii komputerowej I“, nr
2/90 /1990J zastosowa∏ np. Êcis∏e dostosowanie rodzaju czerwieni, oran˝u
i ˝ó∏ci do wielkoÊci modu∏u).
Obrazy, pomimo szczególnie racjonalnych, teoretycznych, formalnych
i warsztatowych podstaw, sà tradycyjnie malowane. Pozór sterylnoÊci metody,
nie odbiera im wizualnego pi´kna, nie uniknà - jak ka˝dy obraz - patyny
czasu, czy zmian fizycznych. W tym doskona∏ym malarstwie miary i porzàdku
pojawia si´ naturalny biologiczny wymiar, obrazy oddychajà, starzejà si´,
dostosowujà swà fizycznà idealnoÊç do u∏omnoÊci naszej rzeczywistoÊci.
(...) Malarstwo Jana Pamu∏y dotyka istoty dwug∏osu pomi´dzy rysunkiem
i kolorem. Nie rozstrzyga prymatu jednego kosztem drugiego. Mimo, ˝e przypisane okreÊlonej tendencji w sztuce, jest poza konwencjà, która cz´sto
stara si´ w∏aÊnie okreÊlaç prymat rysunku, bàdê koloru. Tej integracji
ulegamy szczególnie w nowym cyklu prac „Obiekty geometryczne.
Retrospekcja“, realizowanym od 2001 r. w oparciu o szkice i projekty z lat 70.
ubieg∏ego wieku (za namowà Andrzeja Starmacha).
Artysta powróciwszy do dawnych pomys∏ów, nowe prace wykona∏
w wymiarach zbli˝onych do skali cz∏owieka. Dynamika konstrukcji wielu elementów sk∏adajàcych si´ na ka˝dy obiekt, wykorzystujàca dominacj´ wertykalnych uk∏adów, dzia∏anie reliefu, zmiennych rytmów i proporcji pomi´dzy
formami du˝ymi i ma∏ymi, przestrzennie nawarstwiajàce si´ struktury
kwadratu, prostokàta, form ∏ukowych, oraz gra a˝urów - integralnej cz´Êci
formalnych wspó∏zale˝noÊci - a tak˝e chromatyczne rozÊwietlenie zastosowanych relacji kolorystycznych, czyni z tego przyk∏adu malarstwa
zjawisko wyjàtkowe nie tylko pod wzgl´dem formalnych walorów. Obrazy
obiekty, na wystawach wydobywane punktowym Êwiat∏em z mroku galerii,
stajà si´ niezwyk∏ym noÊnikiem Êwiat∏a - energii, ni to odbitej, ni to generowanej z samych siebie. Ca∏oÊç zjawiskowoÊci tego efektu dope∏niajà rzutowane na Êciany cienie o ró˝nym ci´˝arze i ostroÊci, jakby stajàce si´
swoistymi negatywowymi powidokami obrazów (prace sà zawieszane w pewnej
odleg∏oÊci od p∏aszczyzny ekspozycji). Kolor jest tu Êwiat∏em, nieistniejàca
w rzeczywistoÊci linia - tu materializuje si´, okreÊlajàc nie tylko kszta∏ty
form, ale i ukazujàc relatywizm relacji z otoczeniem. Wcià˝ precyzyjne, centralnie skomponowane, architektoniczne, archetypiczne, symboliczne
(motyw bramy, okna) sà ponad liczbà. Pozostajà jednak miarà mo˝liwoÊci
naszej percepcji, mo˝liwoÊci przejÊcia granicy niepoznawalnego.(...)

Romuald Oramus
11.XI.2003 r

JAN PAMU¸A
(...) Artysta ten pos∏uguje si´ obiektywnà odmianà przypadku u˝ywajàc
w tym celu komputerów. Nie rezygnuje on jednak z subiektywnoÊci. U˝ycie
mechanizmów losowych wià˝e z próbà „przekroczenia“ samego siebie,
czegoÊ co okreÊlane jest jako to˝samoÊç, a co w pewnym sensie ograniczone jest przez ró˝ne czynniki niezale˝ne od woli cz∏owieka.
W twórczoÊci Jana Pamu∏y wybór geometrii w po∏àczeniu z elementami
przypadku, jako najw∏aÊciwszej drogi artystycznej wypowiedzi, by∏ doÊç d∏ugi
i skomplikowany. W latach 1961- 68 artysta studiowa∏ malarstwo i grafik´
w Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie pod kierunkiem profesor Hanny
Rudzkiej-Cybisowej i Mieczys∏awa Wejmana. W 1967 roku przebywa∏ w Ecole
Nationale des Beaux-Arts w Pary˝u. We wczesnym okresie twórczoÊci,
przypadajàcym na lata 1965-1971, malowa∏ g∏ównie obrazy przedstawiajàce o charakterze metaforycznym. Na ogó∏ by∏y to kompozycje figuralne
o bogatej kolorystyce realizowane w formie obrazów lub grafik. Poprzez ich
oniryczny i ezoteryczny charakter mo˝na by∏o w nich odnaleêç zwiàzki
ze sztukà Odilona Redona czy z wczesnymi obrazami Pieta Mondriana.
Artysta pisa∏: „obok w∏asnych prze˝yç inspiracjà tych prac by∏y zainteresowania problemami religijnymi, teozoficznymi, okultystycznymi, a tak˝e
dzie∏a literackie i poetyckie (Rilke, Kafka, Joyce, Proust, Oscar Vienczyslav
de Lubicz Mi∏osz, Nerval, T. S. Eliot i inni). Równie˝ muzyka by∏a bardzo
istotna (np. Gustav Mahler), jak i wszelkiego rodzaju rzeczywistoÊç misteryjno-mitologiczna“.
W latach 1967-71 nast´puje jednak stopniowy i nieoczekiwany zwrot,
który artysta okreÊla „okresem przemian“. Pod wp∏ywem lektury Hegla,
Kierkegaarda i Swedenborga Pamu∏a przechodzi powoli od tworzenia poetyckich i metaforycznych kompozycji do prac o charakterze abstrakcyjnym.
Poczàtkowo obrazy te mia∏y zwiàzek z abstrakcjà „kosmicznà“. Jak podkreÊla∏, chodzi∏o mu o „wyra˝enie czystej duchowoÊci, a wszelkie dzia∏ania
koncentrowa∏y si´ wokó∏ zbudowania jednolitej, uniwersalistycznej koncepcji
rzeczywistoÊci“. Prace te, mimo swej abstrakcyjnej formy, nawiàzywa∏y
jeszcze do wczeÊniejszych obrazów, w których du˝à rol´ odgrywa∏ ∏adunek
emocjonalny i metafora. Zasadnicza zmiana, jak podkreÊla artysta, nastàpi∏a
w 1973 roku, kiedy powsta∏y pierwsze prace z cyklu Uk∏ady geometryczne
nazywane równie˝ Systemami. Nastàpi∏o wówczas ca∏kowite za∏amanie
wczeÊniejszej „wizji obrazowej Êwiata“. Artysta pisa∏: „Zwrot wiàza∏ si´
z bardzo powa˝nymi konsekwencjami. Po pierwsze - zaniechanie przedstawiania by∏o dla mnie czymÊ w rodzaju ca∏kowitego zawalenia si´ Êwiata.

Po drugie - ca∏kowita zmiana stosunku do malarstwa w najogólniejszym sensie:
wyzbycie si´ pikturalizmu, bezpoÊrednich sensualistycznych doznaƒ malarskich i zastàpienie tego wszystkiego ch∏odnà kontemplacjà abstrakcyjnych,
geometrycznych form, stworzy∏o pe∏nà niepokoju sytuacj´. By∏a to jednak
droga oczyszczenia i odnowy przez ca∏kowità zmian´ formy plastycznej“.
(...) Bardzo istotne znaczenie dla dalszej twórczoÊci Pamu∏y mia∏ niewielki
cykl obrazów zapoczàtkowany w 1972 roku i rozwini´ty w 1976 roku zatytu∏owany „Zbiory chromatyczne“. Prace zbudowane by∏y z du˝ej iloÊci
barwnych prostokàtów rozmieszczonych w ró˝norodny sposób. W∏aÊnie
ów problem ró˝nej mo˝liwoÊci ich organizacji sta∏ si´ wyzwaniem i zach´tà
do kontynuacji prac opartych na podobnym za∏o˝eniu w serii rysunków
komputerowych, b´dàcych z kolei punkiem wyjÊcia do obrazów malowanych
w latach osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych. Po raz pierwszy Pamu∏a
zastosowa∏ elektroniczne maszyny cyfrowe do realizacji obrazów w 1980 roku
w Centrum Georgesa Pompidou w Pary˝u. Powsta∏y wówczas „Seria komputerowa I“ i „Seria Komputerowa II“. Program komputerowy oparty by∏
na obrazach malowanych w latach 1972, 1976 i 1977 stanowiàcych cykl
„Zbiorów chromatycznych“. Autorem koncepcji ca∏oÊci by∏ Pamu∏a, natomiast sam program, w oparciu o ide´ obrazów i sugestie autora opracowa∏
Philipp Keller. Ogólnà zasadà „Serii, komputerowej I“ i „Serii komputerowej II“
by∏o konsekwentne i progresywne dzielenie ca∏ego pola obrazu na mniejsze
elementy. W pierwszej z nich p∏aszczyzna pracy dzielona by∏a na cztery
cz´Êci, które dalej uleg∏y podzia∏owi na kolejne cztery i tak dalej, a˝ do uzyskania du˝ej iloÊci, bardzo niewielkich rozmiarowo elementów. W serii
drugiej iloÊç podzia∏ów by∏a z góry okreÊlona. Pole obrazu dzielone by∏o
liniami pionowymi i poziomymi na odpowiednià iloÊç kwadratów lub prostokàtów, które ju˝ tylko raz uleg∏y podzia∏owi na cztery cz´Êci.
Najistotniejsze dla artysty w przypadku tych prac by∏o takie konstruowanie
dzie∏a, aby elementy wynikajàce z podzia∏u nigdy nie powtarza∏y si´,
stwarzajàc przez to ciàgle nowà i nieoczekiwanà sytuacj´ w ró˝nych punktach obrazu. Jak pisze artysta „w realizacji komputerowej wielkoÊci wynikajàce z podzia∏ów kszta∏towane by∏y - w jednej, jak i drugiej serii -aleatorycznie“. Program komputerowy, za pomocà którego Pamu∏a budowa∏ swoje
kompozycje, posiada∏ kilka wariantów i dawa∏ wiele mo˝liwoÊci operacyjnych. Przy ka˝dym nowym rysunku umo˝liwia∏ on wprowadzenie zmiennych zwiàzanych z iloÊcià podzia∏ów, ich wielkoÊcià, a co za tym idzie
z utworzeniem nowych wartoÊci wizualnych. Ponadto opracowany zosta∏
równie˝ program pozwalajàcy na Êcis∏à regulacj´ i stopniowanie wielkoÊci
elementów powstajàcych w wyniku kolejnych etapów dzielenia pola obrazu.
Jednak, samo zagadnienie regularnoÊci czy systematyzacji powtarzalnych
elementów nie stanowi∏o g∏ównego celu ani obiektu zainteresowaƒ Pamu∏y.
„O wiele bardziej interesujàcym dla kszta∏towania nowych wartoÊci wizualnych, wydawa∏ si´ byç proces tworzenia nieoczekiwanych podzia∏ów i ca∏ych
zestawieƒ podzia∏ów dokonujàcych si´ wed∏ug wyboru podejmowanego samodzielnie przez maszyn´“- pisa∏ artysta. W przypadku „Serii komputerowej II“
pojawiajà si´ dwa niezwykle wa˝ne zagadnienia, które odgrywajà w twórczoÊci artysty dominujàcà rol´. Pierwszym z nich jest zainteresowanie komputerem i sposób jego wykorzystania dla stworzenia w∏asnego, indywidualnego stylu. Drugie zagadnienie, to problem przypadku, który pojawia si´
w rezultacie u˝ycia przez Pamu∏´ maszyny elektronicznej, od której zale˝y
wielkoÊç i kszta∏t wykreÊlanych pól. Powoduje to, ˝e efekt wizualny jest dla
artysty niespodziankà, za ka˝dym razem zaskakuje go. Oba te problemy
wzajemnie przenikajà si´ w obrazach i grafikach Pamu∏y. Artysta podkreÊla,
˝e „u˝ycie maszyny cyfrowej w tym przypadku polega na zastosowaniu jej
mo˝liwoÊci w odniesieniu do j´zyka geometrycznych form (...) Komputer
zosta∏ tu wi´c u˝yty nie w celu ujawnienia mo˝liwoÊci nowej techniki, ale
pos∏u˝y∏ jako zwyk∏e pomocnicze narz´dzie“. Pamule zale˝a∏o na stworzeniu serii obrazów pozornie identycznych, jednak w rzeczywistoÊci
ca∏kowicie odmiennych. W mnogoÊci prostokàtów sk∏adajàcych si´ na obraz
˝aden z nich nic powtarza si´. Ka˝dy jest inny mimo, i˝ wydaje si´ taki sam
jak znajdujàce si´ obok.
(...)Wed∏ug Burnhama wspó∏czeÊnie ˝yjàcy ludzie powinni poszukiwaç
kontaktu z nowoczesnà technikà i jej przejawami. Zwiàzane jest to z wiarà
„˝e komputery zreorganizujà Êwiat wartoÊci spo∏ecznych, i to gruntownie - choç z poczàtku mogà to robiç nieudolnie“.
TwórczoÊç Pamu∏y jest swoistà odpowiedzià na te poglàdy i postulaty.
Komputer jako partner artysty pomaga mu przeprowadziç obliczenia
i podzieliç powierzchni´ obrazu w sposób niepowtarzalny i niemo˝liwy
niemal do osiàgni´cia przy u˝yciu innej metody. W pracach tych ka˝dy
element jest inny, odmienny, niepowtarzalny, mimo i˝ proces dzielenia oparty
jest zawsze na wspólnej zasadzie. Pamu∏a podkreÊla rol´ wspó∏pracy
z maszynà. Komputery pomagajà mu przy tworzeniu, szczególnie przydatna
jest ich zdolnoÊç do szybkich i precyzyjnych obliczeƒ. Z wielu propozycji
uk∏adów kompozycyjnych proponowanych przez maszyn´, artysta wybiera
najlepszy jego zdaniem, aby dalej go rozwijaç i przekszta∏caç.
(...) Abstrakcja geometryczna okreÊlana jest cz´sto mianem sztuki
„zimnej“. Kojarzona jest ze sztywnymi regu∏ami, licznymi ograniczeniami
i brakiem jakichkolwiek ludzkich pierwiastków. U˝ycie komputerów zdaje si´
jeszcze bardziej jà „mechanizowaç“, izolowaç od prawdziwego ˝ycia, przyrody, cz∏owieczeƒstwa. Czy rzeczywiÊcie sztuka la jest ascetycznym wyrze-

czeniem si´ wszelkich przyjemnoÊci i doznaƒ, które oferuje nam Êwiat?
Krystyna Czerni we wst´pie do katalogu artysty pisa∏a: „Êwiaty stwarzane
przez Pamu∏´, przy ca∏ej konsekwencji i rygorze kompozycji, sà zaskakujàco
rozmaite (...). Paradoksalnie, ten typ abstrakcji nie jest zaw´˝aniem, lecz
poszerzeniem pola ÊwiadomoÊci wzrokowej. Zamiast wra˝enia monotonii,
apodyktycznej dyscypliny czy ascezy - uderza bogactwo wzorów, dynamika
barwnych form, ich rozedrganie. JeÊli prawdà jest, ˝e sztuka ma nie tyle
wyra˝aç emocje, co je budziç - malarstwo Pamu∏y robi to skutecznie“. Prace
artysty mogà wywo∏ywaç najrozmaitsze skojarzenia. Niektórzy zauwa˝ajà
podobieƒstwo z póênymi obrazami Mondriana, przedstawiajàcymi swoisty
„pejza˝“ Nowego Jorku. Inni interpretujà te prace jako „wirujàce mg∏awice“,
czy „rodzàce si´ galaktyki“. Jednak tym, co jest najwa˝niejsze w tych
obrazach i grafikach to niezwykle subtelne po∏àczenie logiki i losowoÊci,
matematycznych obliczeƒ i przypadku, tego, co zaplanowane, przewidziane
z tym, co niespodziewane i zaskakujàce. Dzi´ki obrazom Pamu∏y, geometria
uzyskuje zupe∏nie nowe, odmienne oblicze.
Paulina Sztabiƒska
Fragment pracy Pauliny Sztabiƒskiej: G∏ówne kierunki poszukiwaƒ twórczych w polskiej abstrakcji
geometrycznej drugiej polowy XX wieku, Rozdz. IV: Problem przypadku. Str. 119-129.

METARZECZOWOÂå JANA PAMU¸Y
Pierwsze prace Jana Pamu∏y, malowane jeszcze na studiach i wkrótce
po ich ukoƒczeniu, by∏y przedstawiajàce i metaforyczne. Zwrot w twórczoÊci artysty nastàpi∏ po 1970 roku i by∏ równoznaczny z odejÊciem od
realizmu i aluzyjnoÊci w kierunku sztuki nieprzedstawiajàcej. Na zmian´ t´
wp∏yn´∏a w znacznym stopniu lektura pism filozoficznych, m.in. Emanuela
Swedenborga i Sorena Kierkegaarda, która umocni∏a w artyÊcie dà˝enie do stworzenia w∏asnego systemu porzàdkujàcego rzeczywistoÊç wed∏ug swoistego
subiektywnego uniwersalizmu, logicznej intuicji. Powsta∏ wówczas cykl
litografii i wkl´s∏odruków „Systemy“ i seria obrazów „Obiekty geometryczne“. I grafiki i obrazy by∏y kompozycjami ca∏kowicie abstrakcyjnymi,
zbudowanymi z prostokàtów, kwadratów, trójkàtów i wycinków ko∏a, pokrytych p∏asko czystymi barwami. Stanowi∏y rezultat badaƒ malarza nad formami
elementarnymi i z∏o˝onymi z nich figurami geometrycznymi, oraz nad
zjawiskiem modyfikacji kszta∏tów i przestrzeni pod wp∏ywem kolorów.
Artysta, jak minimaliÊci, dà˝y∏ do tego, by obraz by∏ doÊwiadczany
wy∏àcznie jako struktura wizualna. Przypadkowe skojarzenia jakie móg∏ mieç
widz, dopatrujàc si´ w kompozycjach na przyk∏ad analogii do detali
architektonicznych, wyp∏ywa∏y z percepcyjnych przyzwyczajeƒ oglàdajàcych
a nie z intencji twórcy.
W latach osiemdziesiàtych sztuka Jana Pamu∏y przesz∏a nast´pnà,
znaczàcà transformacj´. Nale˝y jà potraktowaç jako zmian´ jakoÊciowà,
spowodowanà wyciàgni´ciem finalnych wniosków z doÊwiadczeƒ opartych
na intuicji logicznej. Artysta wykreowa∏ wówczas w∏asny system oparty w
równym stopniu na logice co intuicyjnym wyborze i emocji. Jako Êrodek realizacji idei wykorzysta∏ komputer, stajàc si´ jednym z pierwszych polskich
artystów, o ile nie pierwszym, który uczyni∏ z komputera narz´dzie pracy,
szkicownik. Tym razem proces twórczy wyglàda∏ nast´pujàco - malarz,
pos∏ugujàc si´ programem opracowanym wspólnie z Philippem Kellerem,
dzieli∏ losowo powierzchni´ obrazu na cztery cz´Êci wed∏ug zasady, by
˝aden z elementów nie powtórzy∏ si´, ani w kompozycji, ani w serii. Wybór
koloru, stosowanego tak˝e najcz´Êciej wed∏ug zasady czwórkowej, nale˝a∏
do artysty i wynika∏ z jego decyzji, nastroju lub mimowolnego skojarzenia.
Nale˝y dodaç, ˝e podstawowe czynniki kompozycji jak kolor, linia, zestaw
form, stosunki liczbowe odnoszàce si´ do wymiarów, iloÊci i rozmieszczenia
elementów, za ka˝dym razem inne, same w sobie nie mia∏y byç noÊnikami
symbolicznych czy metaforycznych znaczeƒ. JeÊli wywo∏ywa∏y poj´ciowe
skojarzenia to dzia∏o si´ tak raczej z racji pewnych intuicji przekazywanych
mimo woli przez artyst´. Realizowanie tak pomyÊlanych obrazów dokonywa∏o si´, i dokonuje, tradycyjnie i jest dzie∏em ràk artysty.
Inaczej rzecz si´ ma w przypadku grafiki. Tym razem komputer pe∏ni rol´
wspó∏twórcy i wykonawcy, ujawniajàc maksymalne mo˝liwoÊci nowych technik.
Pozwala tak˝e artyÊcie na wprowadzanie zmian i udoskonalanie kompozycji
w∏aÊciwie teoretycznie w nieskoƒczonoÊç, co jest niemo˝liwe w przypadku
tradycyjnych matryc. Grafiki Pamu∏y sà znacznie bardziej mobilne stylistycznie ni˝ obrazy. Obok grafik powielajàcych meta rzeczowoÊç obrazów
powstajà zmodulowane cytaty ze sztuki dawnej, na przyk∏ad malarstwa
Leonarda da Vinci, po∏àczone z cytatami ze sztuki w∏asnej.
TwórczoÊç Jana Pamu∏y nale˝y do nurtu abstrakcji geometryczno-romantycznej. RównoczeÊnie artysta jest jednym z nielicznych twórców, którzy
wykreowali w∏asny, systemowy opis rzeczywistoÊci. Jego kompozycje sà
racjonalne i uporzàdkowane wed∏ug matematycznego systemu, programu.
Jednak to artysta wybiera jeden z wariantów ujawnionych, co istotne, losowo
przez komputer, i to artysta decyduje o kolorystyce obrazu. Tak wi´c rygorystyczny racjonalizm zostaje uzupe∏niony przypadkiem, intuicjà i emocjà.
Powstaje abstrakcyjna metafora o racjonalnym - nieracjonalnym Êwiecie,
powstaje metarzeczowoÊç Jana Pamu∏y.
Maria Zientara
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Seria komputerowa I „Hermeticus“ , 1 50 x 140 cm, akr yl na p∏ótnie, 2001

6

Seria komputerowa I , 1 60 x 103 cm, akr yl na p∏ótnie, 1987

7

Seria komputerowa I , 1 20 x 120 cm, akr yl na p∏ótnie, 1999

8

Seria komputerowa I , 1 20 x 120 cm, akr yl na p∏ótnie, 2001

9

Seria komputerowa 2/2006 , 1 00 x 100 cm, akr yl na p∏ótnie, 2006

10

Seria komputerowa 1/2007 , 5 0 x 50 cm, akr yl na p∏ótnie, 2007
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Obiekt geometryczny , akr yl, drewno

12

Obiekt geometryczny , akr yl, drewno
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26/2001 , 56 x 62 cm, grafika komputerowa, 2001
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6/2005 , 56 x 62 cm, grafika komputerowa, 2005
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Nowy obraz 15/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

Nowy obraz 16/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

Nowy obraz 17/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

Nowy obraz 18/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

lNowy
i t o gobraz
r a f i14/2003
a , Â W, 73I Ax 73
T cm,
C Yobraz
R Kcyfrowy,
U , 12003
953, 50x40 cm

Nowy obraz 13/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003
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Nowy obraz 8/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

Nowy obraz 9/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

Nowy obraz 6/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

Nowy obraz 10/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

Nowy obraz 11/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

o g rcyfrowy,
a f i a ,2003
1956,
Nowy obraz 23a/2003l i, t obraz

50x70 cm
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Nowy obraz 10/2004, 44 x 44cm, obraz cyfrowy, 2004

Nowy obraz 10b/2004, 44 x 44cm, obraz cyfrowy, 2004

Nowy obraz 21/2004, 44 x 44cm, obraz cyfrowy, 2004

Nowy obraz 22/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

lNowy
i t o gobraz
r a f i20/2004
a , Â W, 44I Ax 44cm,
T C obraz
Y R Kcyfrowy,
U , 12004
953, 50x40 cm

Nowy obraz 13/2004, 44 x 44cm, obraz cyfrowy, 2004
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Nowy obraz 17/2004, 44 x 44cm, obraz cyfrowy, 2004

Nowy obraz 23/2004, 44 x 44cm, obraz cyfrowy, 2004

Nowy obraz 18/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

Nowy obraz 16/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

Nowy obraz 12a/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

Nowy obraz
l i t 24/2003
o g r a f ,i a73, x 1739cm,
5 6obraz
, 5cyfrowy,
0 x 72003
0 cm
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Nowy obraz 11/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

Nowy obraz 25/2004, 44 x 44cm, obraz cyfrowy, 2004

Nowy obraz 10c/2004, 44 x 44cm, obraz cyfrowy, 2004

Nowy obraz 26/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003

lNowy
i t o gobraz
r a f i15/2003
a , Â W, 73I Ax 73
T cm,
C Yobraz
R Kcyfrowy,
U , 12003
953, 50x40 cm

Nowy obraz 14/2003, 73 x 73 cm, obraz cyfrowy, 2003
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Nowy obraz 27/2004, 44 x 44cm, obraz cyfrowy, 2004
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Obiekt geometryczny , 1976/2001/3, 195 x 93 cm, akr yl, drewno m a l a r s
two materii,olej p∏ótno, 1958, 40x
ok∏adka: Dziesi´ç wersji jednego obrazu , 157 x 246 cm, akryl, p∏ótno,1993 51 c m
ok∏adka: litografia barwna, 1962, 50x70 cm
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