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 Podczas jednego z wielu spotkañ w Salonie Antykwarycznym Nautilus, powsta³ pomys³ cy-
klicznych wyjazdów „rekreacyjno-plenerowych” dla artystów zapraszanych przez galerie krakowskie 
(Nautilus, Rostworowski Gallery). 
Pozosta³ problem wyboru miejsca pierwszego pleneru, miejsca ciekawego, atrakcyjnego, które mog³oby 
zainspirowaæ artystów.
 Wybór, trochê za moj¹ namow¹, pad³ na Kretê. Uwa¿a³em, ¿e jej bogata kultura, historia, tra-
dycja, zwyczaje, etc. po³¹czone z piêknymi widokami, goœcinnoœci¹ Kreteñczyków i klimatem po³udnia 
mog¹ byæ i bêd¹ Ÿród³em inspiracji. Jak chodzi o czas i jego wykorzystanie, to artyœci mieli absolutnie 
woln¹ rêkê i rozporz¹dzali nim wed³ug w³asnego uznania (Bior¹c zreszt¹ pod uwagê ich zdecydowanie 
okreœlone i ró¿ne osobowoœci, jakakolwiek próba narzucenia im wspólnego programu, z góry by³a ska-
zana na niepowodzenie). ¯eby jednak dwutygodniowy pobyt nie mia³ jedynie charakteru wypoczynku, 
uczestnicy „pleneru” zostali zobowi¹zani do tego, ¿eby po szeœciu miesi¹cach od powrotu, wystawiæ 
prace, które, bez wzglêdu na miejsce powstania, nosi³yby œlady pobytu na Krecie.
 Warunek ten jest tylko pozornie ³atwy, rodzi bowiem wiele pytañ i artystycznych wyzwañ. Jak 
przedstawiæ coœ, dla danego miejsca szczególnego, nie wchodz¹c w estetykê pocztówki i lukrowatoœæ 
turystycznej atrakcji ? (Piotr Kidawski, Magdalena Na³êcz, Lucyna Patalita). Jak unikaj¹c dos³ownoœci 
cytatu przywo³aæ wspomnienie osoby, przemierzaj¹c poniek¹d te same co ona drogi i odwiedzaj¹c te 
same miejsca (Zbigniew Cebula). Do jakiego stopnia mo¿na syntetyzowaæ jakieœ zjawisko podkreœlaj¹c 
a nie os³abiaj¹c jego istotê ? (Tamara Berdowska, Leszek Oprz¹dek). Jak oddaæ nastrój sytuacji i jej cha-
rakter ? (Anna £¹tka, Luiza Grabda, Zbigniew Sprycha), czy wy³uskaæ intryguj¹cy fragment i przenieœæ go 
we w³asny œwiat malarski (Edyta Sobieraj).
 Pytania mo¿naby mno¿yæ, ale bior¹c pod uwagê charakter tej poplenerowej wystawy, mo¿na 
je tak¿e zredukowaæ do dwóch podstawowych. Pierwsze skierowane do artysty - czy dzie³o nadal od-
powiada intencjom jakie towarzyszy³y jago powstaniu ? Drugie do odbiorcy - na ile przekaz artysty jest 
w stanie przyci¹gaj¹c uwagê poruszyæ jego wewnêtrzny œwiat ?  
 Je¿eli odpowiedzi na te pytania s¹ pozytywne, to zarówno pobyt jak i wystawa spe³ni³y pok³a-
dane w nich oczekiwania.
 Na zakoñczenie chcia³bym skierowaæ szczególne podziêkowania w imieniu galerii Nautilus 
i Rostworowski oraz artystów, Panu Grzegorzowi Arendtowi za wydatn¹ pomoc w s?nansowaniu pleneru.
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Tamara Berdowska

Obiekt, technika w³asna, 70 x 56 x 140 cm
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Edyta Sobieraj

Martwa natura z blach¹, 2005 r., olej na p³ótnie, 180 x 130 cm

6.





Zbigniew Cebula

Cykl Handakos, 2004/05 r., olej na p³ótnie, 140 x 150 cm

8.





Zbigniew Sprycha

Podwórko, 2005 r., olej na p³ótnie, 150 x 200 cm

10.





Luiza Grabda

Zau³ek, 2005 r., olej na p³ótnie, 105 x 141 cm

12.





Anna £¹tka

Na pla¿y, 2005 r., olej na p³ótnie, 95 x 95 cm

14.





Magdalena Na³êcz

Wspomnienie z Krety II, 2005 r., olej na p³ótnie, 150 x 180 cm

16.





Lucyna Patalita

Okolice Palaiochory, 2004 r., olej na p³ótnie, 80 x 100 cm

18.





Piotr Kidawski

Pejza¿, 2004 r., guma chromianowa, 25,5 x 40 cm
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Dominik Rostworowski

Kreta, 2005 r., olej na p³ótnie, 180 x 152 cm

22.





Tamara Berdowska

Obiekt, 2004/05, technika w³asna, 70 x 56 x 140 cm, il. s. 4

Zbigniew Cebula

Cykl Handakos, 2004/05, olej na p³ótnie, 140 x 150 cm, il. s. 8

Cykl Handakos, 2004/05, olej na p³ótnie, 140 x 150 cm

Luiza Grabda

Zau³ek, 2005, olej na p³ótnie, 105 x 141 cm, il. s. 13

Wzburzone morze, 2005, olej na papierze, 21 x 29,5 cm

Piotr Kidawski

Pejza¿, 2004, guma chromianowa, 25,5 x 40 cm, il. s. 20

Pejza¿, 2004, guma chromianowa, 25,5 x 40 cm

Anna £¹tka

Na pla¿y, 2005, olej na p³ótnie, 95 x 95 cm, il. s. 15 

Na pla¿y, 2004, papier, ?amaster, kredka, 23,5 x 21 cm

Na pla¿y, 2005, olej na tekturze, 30 x 40 cm

Na pla¿y, 2005, olej na tekturze, 30 x 40 cm

Magdalena Na³êcz

Wspomnienie z Krety I, 2005, olej na p³ótnie, 135 x 160 cm

Wspomnienie z Krety II, 2005, olej na p³ótnie, 150 x 180 cm, il. s. 17

Wspomnienie z Krety III, 2005, olej na p³ótnie, 100 x 115 cm

Wspomnienie z Krety IV, 2005, olej na p³ótnie, 150 x 180 cm

Leszek Oprz¹dek

Bez tytu³u, 2005, ceramika, 43 x 11 x 11 cm, il. s. 5

Lucyna Patalita

Okolice Polirynii, 2004, olej na p³ótnie, 90 x 100 cm

Do Polirynii, 2004/05, olej na p³ótnie, 75 x 100 cm

Do Polirynii, 2004, olej na p³ótnie, 75 x 100 cm

Okolice Palaiochory, 2004, olej na p³ótnie, 80 x 100 cm, il. s. 19

Gonias, 2005, olej na p³ótnie, 60 x 80 cm

Dominik Rostworowski

Kreta, 2005 r., olej na p³ótnie, 180 x 152 cm, il. s. 23

Edyta Sobieraj

Martwa natura z blach¹, 2005, olej na p³ótnie, 180 x 130 cm, il. s. 7

Wanna, 2005, olej na p³ótnie, 150 x 170 cm

Zbigniew Sprycha

Podwórko, 2005 r., olej na p³ótnie, 150 x 200 cm, il. s. 11S
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