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Dwa ¿ywio³y. O „Lœnieniu” Magdaleny Na³êcz

Eugène Delacroix pisa³ przed laty: „natura jest naszym s³ownikiem, szukamy w niej s³ów”. Trzeba przyznaæ, ¿e „lœnienie” 
to s³owo piêkne i m¹dre zarazem. Ju¿ samo przeœlizgiwanie siê dwóch pierwszych spó³g³osek zapowiada z jakim 
rodzajem delikatnego przemieszczenia siê spotkamy.
Przygl¹daj¹c siê obrazom bieg³ej w s³owniku natury Magdaleny Na³êcz, nie mo¿e byæ miejsca na w¹tpliwoœæ – tytu³ 
wystawy trafnie wprowadza nas w sedno, ale poza sednem nie jest wcale mniej interesuj¹co.
Akt stworzenia malarskiego œwiata krakowskiej artystki zak³ada powo³anie do ¿ycia dwóch ¿ywio³ów – powietrza 
i wody. I to w zupe³noœci wystarcza. Rozleg³e po³aci nieba zestawione z bezkresnymi taflami mórz tworz¹ œwiat spójny, 
kompletny i zajmuj¹cy. 
Historia dialogowania dwóch ¿ywio³ów jest – przypatruj¹c siê jej od strony formalnej – kontynuacj¹ malarskich 
dociekañ, pal¹cych wielu twórców ubieg³ego stulecia: stopniowo autonomizowanej barwy i faktury bêd¹cej zapisem 
gestu artysty lub jego skrzêtnym zacieraniem. 
Tê „podwójnoœæ” malarstwa Magdaleny Na³êcz mo¿emy obserwowaæ tak¿e na innych p³aszczyznach. 
W prezentowanych pracach intryguje balansowanie miêdzy namacalnym konkretem a metafor¹ – miêdzy reporterskim 
zapisem a sugesti¹ g³êbszego znaczenia obliczonego w pamiêci, zrodzonego z indywidualnego doœwiadczenia natury. 
Woda i powietrze daj¹ artystce asumpt do malarskich medytacji; z szacunkiem i czu³oœci¹ obserwuje faktury, analizuje 
gry œwiate³, a z formy jednego ob³oku potrafi wyprowadziæ ca³e teatrum, w czym widaæ siêganie do najœwietniejszych 
tradycji krakowskich pejza¿ystów. 
Wœród malarskich dramatis personae „Lœnieñ” pró¿no szukaæ cz³owieka, co nie jest bynajmniej to¿same z krajobrazem 
nieludzkim czy niegoœcinnym. Jest w tych obrazach jakaœ ujmuj¹ca otwartoœæ, a ich humanistycznych charakter wynika 
nie z rodzajowego sztafa¿u, tylko z próby przywrócenia widzom m³odopolskiej metafory pejza¿u jako stanu duszy; 
natury jako opisu ¿ycia wewnêtrznego. Sekretnej osmozy miêdzy tym, co ukryte a tym, co dane wzrokowi. 
Prezentowany cykl odbieram jako zbiór malarskich wariacji na temat, stanowi¹cy osobiste zapisy tworzone z ró¿nych 
punktów widzenia, czucia, warsztatowego temperamentu,  nie zaœ jako sekwencjê narracyjn¹, prowadzon¹ po epickiej 
nitce do k³êbka wyrozumowanej puenty. „Lœnienia” to obrazy o czuciu. 
W bladych œwiat³ach przes¹czonych przez sk³êbione chmury w „Lœnieniu II” czy rozpuszczeniu linii horyzontu 
w dziewi¹tym obrazu cyklu znajdziemy wiele lirycznych subtelnoœci. Ósme p³ótno serii tchnie znów atmosfer¹ XVII-
wiecznych holenderskich marin, i trudno mi oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e tak jak przed laty Rauschenberg wymaza³ rysunek 
de Kooniga, tak Magdalena Na³êcz „wymaza³a” bitwê morsk¹ autorstwa dawnego mistrza, by pozostawiæ nas w b³ogim 
bezkresie niezm¹conego nieba, a obrazowi przywróciæ pokój i wolnoœæ wyra¿onej przestrzeni. 
 Dla odmiany „Lœnienie XVI” jest szlachetnie blade i uderza zmys³ow¹ sugesti¹ rzeœkiego wiatru, 
kontrapunktuj¹c piêtnasty obrazu serii z k³êbiastymi cumulusami zasnuwaj¹cymi niemal ca³e pole obrazowe.
Poza wariacjami wyrazowo odleg³ymi zdarzaj¹ siê jednak dobrane malarskie pary, jak chocia¿by „Lœnienie VII”, 
stanowi¹ce wariant swojego numeracyjnego poprzednika, powtarzaj¹c jego konstrukcjê, przeniesion¹ jednak do 
minorowych tonacji. Formalne analogie przy diametralnie ró¿nym nastroju znaleŸæ mo¿na w moim ulubionym „Lœnieniu 
XIII”. Ile przyjemnoœci jest w œledzeniu ró¿owych odbiæ ob³oków w rytmicznie rozfalowanej toni dowie siê tylko 
ogl¹daj¹cy to p³ótno. 

Wzorem dobrze skomponowanych wariacji, g³ówny motyw „Lœnieñ” podró¿uje nie tylko przez barwne tonacje, 
ale i tempa. Pe³en werwy i niepokoju, szeroki dukt pêdzla chmurnych obrazów zmienia siê w szóstym p³ótnie 
w niezm¹cenie pogodny poranek rodem niemal z p³ócien Paula Signaca i podobnie jak jego dzie³a, wykorzystuje drobne, 
szarpane poci¹gniêcia pêdzla pozostawiaj¹ce fakturowy œlad uk³adaj¹cy siê w dekoracyjny deseñ.
I znów trafiamy na biegunow¹ ró¿norodnoœæ. „Lœnienie XII” wydaje siê zwierciadlanie œliskie, a walorowy modelunek – 
nomen omen - lœni jak wypolerowana tafla, zupe³nie inaczej ni¿ osiemnaste p³ótno serii budowane reliefow¹, k³êbi¹c¹ 
siê w nieprzewidywanych splotach faktur¹. 
Wychodz¹c poza obrêb prac olejnych, mo¿na dostrzec w „Lœnieniu” jeszcze jedn¹ binarnoœæ. Choæ pozornie podobne, 
akwarele Magdaleny Na³êcz diametralnie ró¿ni¹ siê od jej malarstwa olejnego. Pos³uguj¹c siê farb¹ wodn¹, artystka 
znakomicie wyczuwa rozlewnoœæ plamy i niejednolitoœæ natê¿enia barwnego, stanowi¹ce o naturze medium. Tworzy 
kompozycje syntetyczne, sprowadzone niemal do znaku, stapiaj¹cego wodê i powietrze w abstrakcyjnym symbolu. 
Akwarelowe prace s¹ totemami œwiat³a, migawkow¹ obserwacj¹ lœnienia. 
Jednak i tu daje siê zauwa¿yæ myœlenie o kolejnych pracach jako ogniwach wariantywnego ³añcucha. Od œmiej¹cej siê 
oran¿ami i gêst¹ ¿ó³cieni¹ pierwszej akwareli, przez wspania³e œliwkowe fiolety w akwarelach oznaczonych numerami 
dwa i piêæ, pokrewne mandali struktury szóstej akwareli, posêpnie oliwkowe zielenie pracy numer siedem, a¿ po kodê 
serii akwarel – prac¹ oznaczon¹ przez artystkê numerem dziewiêæ, w której ¿ó³cienie stanowi¹ce barwny emblemat 
œwiat³a stapiaj¹ siê z fioletem. I znów udaje siê po³¹czyæ dwa ¿ywio³y pozornie ze sob¹ nie konsonuj¹ce. 
Nie bez kozery lœnienie i olœnienie dzieli raptem jedna samog³oska, a przez œrodek tej litery zobaczyæ mo¿na wielkie 
nieba i bezkresne morza, które ze „s³ownika natury” wybra³a Magdalena Na³êcz i znalaz³a dla nich osobisty wyraz. 

Pawe³ Bieñ
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