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Przestrzeń dla Nauki i Sztuki

Space for Science and Art

W tym samym czasie, kiedy Autorka tej pięknej książki realizowała
projekt artystyczny w Collegium Biologicum na poznańskim
Morasku, w mieszczących się tam laboratoriach trwały intensywne
badania naukowe, zaś w salach wykładowych zdobywali wiedzę
studenci Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Naukowcy opisywali nowe dla wiedzy gatunki i zjawiska
przyrodnicze, testowali różne hipotezy badawcze oraz odkrywali
mechanizmy funkcjonowania życia na wszystkich poziomach jego
organizacji: od cząsteczki do krajobrazu. Efektem prowadzonych
wówczas badań jest kilkaset publikacji naukowych, w tym także w
czasopismach o najwyższej, światowej renomie. Wzbogacają one
dorobek Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, tworzonego
przez Wydział Biologii UAM oraz Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Owocem pracy artystycznej są
wspaniałe murale oraz obrazy na deskach i płótnie, które nie tylko
zdobią Collegium Biologicum ale są także źródłem refleksji nad
relacją między nauką i sztuką. W trakcie specjalnie organizowanych
konferencji i związanych z nimi wystaw, a także podczas zwykłych,
codziennych spotkań podejmowane są różne aspekty trwającej „od
zawsze” dyskusji nad wzajemnym oddziaływaniem nauki i sztuki,
a także nad wzajemnym oddziaływaniem na siebie uczonych
i artystów.
Spoglądając z tej perspektywy nie można mieć wątpliwości, że
projekt Izabeli Rudzkiej zrealizowany w Collegium Biologicum pt.
“Artyzm Natury – Geneza Subtelności. Synergia tworzy całość”
już spełnił swoje zadanie. Dla uczonych stał się szansą na wyjście
poza świat bardzo założonych procesów biologicznych i głębokich
problemów badawczych. Dla licznych przedstawicieli świata
artystycznego otwarta została przestrzeń biologii, w tym świata
RNA, mającego fundamentalne znaczenie dla poznawania tajemnic
życia i mechanizmów ewolucji. Jest zatem całkowicie zrozumiałe,
że tytuły dwóch części składających się na projekt artystyczny Izabeli
Rudzkiej, uwzględniają dwa podstawowe atrybuty życia, tj. czas
i przestrzeń.
W przekonaniu, że dzieło artystyczne Izabeli Rudzkiej znajdujące
się w Collegium Biologicum godne jest upowszechnienia, wyrażam
radość z wydania tej monografii drukiem i gorąco polecam je
wszystkim koneserom sztuki inspirowanej nauką.

At the same time when the Author of this beautiful book was
implementing her arts project at Collegium Biologicum at the
Morasko Campus in Poznań, scientists were conducting research in
their laboratories and students of the Faculty of Biology at the Adam
Mickiewicz University (UAM) were attending lectures. Scientists were
describing newly discovered species and natural phenomena, testing
various research hypotheses and studying life mechanisms at every
level of its organisations: from a molecule to a landscape. The result
of the research conducted during that time are hundreds of scientific
papers, appearing also in the most prestigious journals. They enrich
the achievements of the National Leading Scientific Centre made
up of the Faculty of Biology at AMU and the Institute of Bioorganic
Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Poznań. The result
of artistic work are wonderful murals and paintings on boards and
canvas which not only adorn Collegium Biologicum but also constitute
a source of reflection on the relations between science and art. During
conferences and associated exhibitions organised especially for this
occasion, as well as during ordinary, everyday meetings various aspects
of the on-going debate regarding the interrelation between science
and art and scientists and artists have been discussed.
Looking from this perspective there is no doubt that the project of
Izabela Rudzka carried out at Collegium Biologicum and entitled
“Artistry of Nature – Genesis of Subtlety. Synergy makes a whole” has
already fulfilled its task. For scientists it has offered an opportunity to
go beyond a world of highly complex biological processes and deep
research problems. For numerous representatives of the artistic world
the space of biology has been opened, including the world of RNA
which is of fundamental importance for unravelling the mysteries
of life and the mechanisms of evolution. Therefore, it is completely
understandable that the titles of two parts making up the artistic
project of Izabela Rudzka incorporate two basic attributes of life –
time and space.
Being convinced that the artistic work of Izabela Rudzka located at
Collegium Biologicum is worthy of propagation, I would like to express
my satisfaction from the publication of the monograph and I warmly
recommend it to all connoisseurs of art inspired by science.
Professor Bogdan Jackowiak
Dean of the Faculty of Biology AMU

Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak
Dziekan Wydziału Biologii, UAM
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Renesans poszukiwany

Renaissance Sought

Sztuka i nauka mają to samo źródło inspiracji: naturę. Badacz stara
się zgłębić reguły rządzące światem, zrozumieć go, z kolei artysta
inspirując się pięknem i potęgą otaczającej go natury przetwarza je
w obraz, rzeźbę, muzykę lub dzieło literackie. Sztuka uwrażliwia
na piękno i jest człowiekowi potrzebna od zarania dziejów, o czym
świadczyć mogą rysunki naskalne czy zdobnictwo przedmiotów
użytkowych sprzed dziesiątków tysięcy lat. Nauka jest człowiekowi
potrzebna również od samych początków cywilizacji, czego
dowodzą wyrób narzędzi, hodowla zwierząt i roślin uprawnych
lub leczniczych. Czy nauka jest potrzebna sztuce i czy sztuka jest
potrzebna nauce? Wydaje się, że w oczywisty sposób odpowiedź na
to pytanie brzmi: tak. Wyobraźnia i dzieła artystów niejednokrotnie
stawały się inspiracją do badań naukowych. Przykładem mogą
być dzieła literackie z gatunku science-fiction, które inspirowały
pomysłami badaczy. Z kolei nauka i odkrycia naukowe dostarczają
sztuce nowych środków wyrazu i przekazu, odkrywają dla artystów
struktury cząsteczek, obrazy mikroskopowe, które z kolei stają się
dla nich inspiracją do działań twórczych.
Epoka renesansu wydała wielkich twórców uosabiających swoimi
dziełami wzajemną stymulującą rolę nauki i sztuki. Największym
i najsławniejszym z nich jest zapewne Leonardo da Vinci, który
stworzył genialne dzieła sztuki i zarazem zajmował się anatomią
ludzkiego ciała, studiował maszyny latające i projektował fortyfikacje.
Innym przykładem takiej synergii nauki i sztuki są dzieła Michała
Anioła. Jest on twórcą wspaniałych fresków w Kaplicy Sykstyńskiej
i wielu słynnych rzeźb, a jednocześnie zasłynął jako architekt,
tworząc projekt istniejącej do dzisiejszego dnia kopuły Bazyliki
Świętego Piotra w Rzymie.
Czy dzisiejsze zbliżenie artystów i naukowców pozwoli na pojawienie
się tej miary twórców i osobowości jak w epoce renesansu? Tego
oczywiście nie wiemy, ale głęboko wierzymy, że kontakt artystów
i naukowców pobudzi obie grupy do podejmowania odważnych
i oryginalnych działań przełamujących stereotypy i dogmaty.

Art and science share the same source of inspiration: nature. A
scientist attempts to fathom the rules governing the world, while an
artist, inspired by the beauty and power of the surrounding nature,
processes it into a painting, sculpture, music or a work of literature.
Art makes us sensitive to beauty and has accompanied people since
times immemorial, as attested by cave paintings or ornaments on
everyday objects made tens of thousands of years ago. Science, too
has accompanied us since the very beginning of our civilisation. It is
reflected in the production of tools, the breeding of cattle and the
growing of crops and medicinal plants. Does art need science and
vice-versa? It seems that the answer to this question is obvious: yes,
it does. The imagination and works of artists have inspired many
scientific endeavours. Science-fiction literature which has provided
inspiration for researchers is a good example. On the other hand,
science and its discoveries provide art with new means of expression
and communication, revealing to artists the structure of molecules,
microscope images which inspire their creativity.
The Renaissance epoch gave birth to great artists embodying in their
works the mutually stimulating role of science and art. Undoubtedly,
the greatest and most famous of them was Leonardo da Vinci who
gave us true works of genius while studying human anatomy, designing
flying machines and designed fortifications. Another example of such
synergy between science and art are the works of Michelangelo. He
was the author of the breathtaking frescoes in the Sistine Chapel, while
making his mark as an architect, designing the famous cupola of St
Peter’s Cathedral in Rome.
Can today’s encounter between artists and scientists produce
personalities matching those in the Renaissance period? Of course, we
do not know this, but we deeply belive that contacts between artists
and scientists will stimulate both groups to take bold and oryginal
action overcoming steretypes and dogmas.
Professor Zofia Szweykowska-Kulińska
Professor Artur Jarmołowski

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska
Prof. dr hab. Artur Jarmołowski
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Artyzm Natury – Geneza Subtelności.
Synergia tworzy całość.

Artistry of Nature – Genesis of
Subtlety. Synergy makes a whole.

Człowiek to brzmi dumnie. I być człowiekiem jest
największym powodem do dumy. U podstaw humanizmu
leży dążenie do poznawania i percepcji otaczającej człowieka
rzeczywistości oraz umiejętność tego poznawania. Rzeczywistość
jest zawsze jedna, mimo że kompleksowa. Dążenie do integracji
z tą rzeczywistością oraz doświadczanie siebie jako części tej
rzeczywistości jest bezpośrednią pochodną humanizmu. Dążenie
człowieka do szukania całości, dążenie inspirujące wielkich myślicieli
powraca w dzisiejszych czasach pod nazwą „synergia”. Synergia
bowiem tworzy całość. Wizerunek całości, na tyle na ile potrafimy
go stworzyć, jest nam potrzebny, żeby umieścić, odnaleźć siebie
w tej całości. Główne filary rzeczywistości, w której się znajdujemy,
to natura i człowiek. Człowiek istnieje w tej rzeczywistości, działając
poprzez percepcję i twórczość. Te działania człowieka integrują go z
rzeczywistością. Pierwsze działanie człowieka, jego percepcja, zostało
wizualizowane przez niego w malarstwie naskalnym, które jest tym
samym początkiem sztuki wizualnej. Jak pisze Zbigniew Herbert,
jednym z najpiękniejszych portretów zwierzęcych wszechczasów
jest tak zwany „koń chiński” z jaskini w Lascaux. „Nazwa nie oznacza
rasy; wyraża hołd złożony rysunkowej percepcji mistrza z Lascaux.
Czarny, miękki kontur, nasycający się i zanikający, stanowi nie
tylko obrys, ale modeluje masę ciała. Krótka jak u koni cyrkowych
grzywa, rozpędzone, dudniące kopyta. Ochra nie wypełnia całego
ciała, brzuch i nogi są białe. Zdaję sobie sprawę, że wszelki opis –
inwentarz elementów, bezsilny jest wobec tego arcydzieła, które ma
tak oślepiającą i oczywistą jedność. Tylko poezja i baśń mają moc
błyskawicznego kreowania rzeczy. Więc chciałoby się powiedzieć
tyle: Był sobie raz piękny koń z Lascaux”*.

The man - it sounds proudly. And being a man is the
biggest reason to be proud. Humanism is based on striving towards
recognising and perceiving the reality surrounding humans and on
the ability to recognise this reality. There is always just one reality,
even though the complex one. Endeavouring to integrate with
this reality and experiencing self as part of this reality is a direct
derivative of humanism. Human quest for seeking the whole, the
quest inspiring the great thinkers, returns today under the name of
“synergy”. Synergy makes a whole. We need the image of the whole
as far as we can create it, in order to place and to find ourselves
in this entirety. The main pillars of our reality are nature and man.
Man exists in this reality, acting through perception and creativity.
These human actions integrate us with reality. The first such action
of man, his perception, was visualised in the cave paintings which
are the very beginning of visual art. According to Zbigniew Herbert,
one of the most beautiful animal portraits of all times is the so-called
“Chinese horse” from the caves in Lascaux. “The name does not
denote race; it is a homage to the drawing perception of the master
from Lascaux. The black, soft contour, saturating and disappearing,
is not just an outline, but it depicts body mass. The short mane, just
like of circus horse, the speeding, rumbling hoofs. Ochre does not fill
the entire body, the belly and the legs are white. I am aware that any
description, an inventory of elements, is powerless when faced with
this master work which has such blinding and obvious oneness. Only
poetry and fairy tales have the power to instantly create things. So,
one would like to say: Once upon a time, there was a beautiful horse
from Lascaux”*.

Percepcja rzeczywistości przez człowieka w najszerszym tego
słowa znaczeniu, rozwijając się, dała początek nauce. Twórcze
działanie człowieka to sztuka oraz materialna aplikacja nauki.
Synergia, którą wymieniłam, jest procesem rozwoju człowieka oraz
jego świadomości. Proces ten jest zawsze dynamiczny, bo takie
też są jego elementy, ewaluuje i nigdy się nie kończy. Analizując
wymienioną klasyfikację działań człowieka, należy zauważyć, że
de facto wszystkie działania człowieka reprezentowane są poprzez
naukę i sztukę (aplikacje nauki są pochodną sztuki).
Nauka i sztuka były ze sobą scalone od początku wizualizowanych
działań człowieka. Malarstwo naskalne Lascaux czy malarstwo
Leonarda da Vinci są potwierdzeniem tej tezy. Czas i komercjalizacja
działań człowieka rozdzieliły te dwie działalności. Jednak, również
dzisiaj, sztuka jest wizualizacją percepcji rzeczywistości oraz wyobraźni
człowieka.

By developing, perception of reality by man in the widest sense of
this term gave rise to science. Man’s creative activity encompasses
art and material application of science. Synergy which I mentioned
above is a process of development of man and his consciousness. This
process is always dynamic because its elements are also dynamic. It
evolves and has no end. Analysing this classification of man’s activities
one has to note than in fact they are all represented through science
and art (applications of science are a derivative of art).
Science and art have been merged with each other since the beginning
of the visualised actions of man. The cave paintings of Lascaux or the
works of Leonardo da Vinci are a confirmation of this thesis. Time and
the commercialisation of human endeavour have separated these
two forms of activity. However, even today art is a visualisation of the
perception of reality and and of human imagination.

Nauka, również dzisiaj, jest działaniem człowieka dążącym do
zrozumienia rzeczywistości w jej widzialnych i niewidzialnych
wymiarach, w płaszczyznach szeroko pojętej percepcji oraz poza
tymi płaszczyznami. Jest działaniem odkrywającym nieznane nam
jeszcze wyobrażenia nieskończonej rzeczywistości także poza
naszymi aksjomatami i wyobraźnią. Czy wszystkie prawa natury
schodzą się w jedno, jak powiedział Richard Feynman, czy też
misterium natury będzie tylko większe, jak mówił Albert Einstein, tak
jak i sztuka, nauka zmienia nasze spojrzenie na świat.
Naukę i sztukę, również dzisiaj, łączy rzeczywistość oraz percepcyjny
człowiek: dwie strony jednej całości. Świadomość percepcji, której
dzisiaj doświadczamy, oraz świadomość rzeczywistości, która
dzisiaj w nas ewaluuje, czynią synergię nauki i sztuki naturalną
potrzebą człowieka XXI wieku. Cytując Terencjusza, można tutaj
powiedzieć: “Homo sum et nihil humanum a me alienum
esse puto”** i stwierdzić po czasie, że Terencjusz miał rację.
Potrzeba człowieka, o której wspomniałam wyżej, wraca do nas jak
bumerang humanizmu. Bo humanizm był, jest i będzie wizerunkiem
nas w rzeczywistości, w której jesteśmy i którą również tworzymy.
Humanizmem było malarstwo naskalne w Lascaux, humanizmem
była erudycja Leonardo da Vinci, humanizmem jest synergia nauki
i sztuki.
Spośród wielu nauk biologia jest nauką, która odkrywa nam
i wizualizuje naturę w skali naszej planety, pokazuje nam jej artyzm,
prezentuje nam galerię sztuki natury Ziemi. Natura bowiem jest
największym mistrzem sztuki, ona tworzy wszystkie znane nam
i nieznane formy, struktury i kolory. Natura inspiruje człowieka do
tworzenia w ramach jego działalności nazwanej „sztuką”.
Wizualizując synergię nauki i sztuki w projekcie “Artyzm Natury Geneza Subtelności. Synergia tworzy całość”, w pierwszej części
projektu o nazwie “Przekaz Czasu” wybrałam dynamiczne formy
malarstwa naskalnego, żeby ich energią zaakcentować dynamikę
tej synergii a także jej ciągłość, jak również jej nieskończoność.
Biegnące lwy, galopujące byki, bizony i jelenie przedstawione
tak jak w przeszłości, głównie z profilu, uchwycone w ruchu
i w dynamicznym rysunkowo-malarskim geście tworzą motywy na
współczesnym malarskim przedstawieniu.
Drugą część projektu o tytule “Przestrzeń Percepcji” tworzą
wielkoformatowe strukturalne obrazy, dla których punktem wyjścia
stała się indywidualnie i wewnętrznie postrzegana Natura.

Science, also today, is aimed at understanding reality in its visible
and invisible dimensions, different planes of perception and outside of
them. It uncovers the still unknown perceptions of infinite reality, also
beyond our axioms and imagination. Whether all laws of nature boil
down to one, as claimed Richard Feynman, or whether the mystery
of nature is bound to increase, as maintained by Albert Einstein, just
like art, science is changing the way we look at the world.
Science and art, also today, are linked by reality and perceptive man:
two sides of the same coin. The awareness of perception which we
experience today and the awareness of reality which evolves in us
make the synergy of science and art a natural need of man in the
21st century. Quoting Terence, one could say here: “Homo sum et
nihil humanum a me alienum esse puto”** and one could realise
lather that Terence was right. The need of man mentioned above
keeps coming back to us like a boomerang of humanism. Because
humanism was, is and will be the image of us in the reality in which
we find ourselves and which we also create. Humanism encompasses
the cave paintings in Lascaux, the erudition of Leonardo da Vinci and
the synergy between science and art.
Among many sciences biology is the discipline which uncovers to us
and visualises nature at the scale of our plant, shows us its artistry,
presents a gallery of the Earth nature’s art. Nature is the greatest
master of art since it creates all forms, structures and colours known
and unknown to us. Nature inspires man to create art.
By visualising the synergy of science and art in the “Artistry of Nature
– Genesis of Subtlety. Synergy makes a whole” project, in the first part
of the project called “The Message of Time” I chose dynamic forms of
cave painting to stress by its energy the dynamics of this synergy and
its continuity as well as its infinity. Running lions, galloping bulls, bison
and deer, presented just like in the past, mostly in profile, captured in
movement and and in a dynamic sketch-painting gesture, from the
motives of contemporary painting spectacle.
Part two of the project titled “Perception Space” consists of largeformat structural paintings where the point of departure is Nature
perceived individually and internally.
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Autorski projekt artystyczno-naukowy “Artyzm Natury – Geneza
Subtelności. Synergia tworzy całość” i jego dwie pierwsze części
“Przekaz Czasu” i “Przestrzeń Percepcji” zrealizowane zostały w na
terenie Collegium Biologicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Projekt ten jest projektem otwartym na nowe działania
artystyczne, twórcze oraz naukowe i mam nadzieję, że otwiera
drogi do współpracy i wymiany pomiędzy sztuką i nauką.
Synergia tworzy całość, poznanie tej całości jest procesem,
w którym jesteśmy, i celem, do którego zmierzamy. Całość jest jedna
i zarazem nieskończona. Bo, tak jak wszechświat jest nieskończony,
tak też nieskończona jest synergia nauki i sztuki, nieskończona jest
galeria sztuki natury Ziemi. Artyzm natury wyzwala w nas wrażliwość,
kształtuje w nas subtelność. Synergia wrażliwości oraz subtelności
sublimuje naszą percepcję rzeczywistości. Spróbujmy czerpać
energię z prezentowanej synergii, uczestniczyć w tym procesie
humanizmem, który jest w nas i razem z nami tworzy całość, której
szukamy i do której dążymy.

The proprietary artistic and scientific project entitled “Artistry of
Nature – Genesis of Subtlety. Synergy make a whole” and its first two
parts “The Message of Time” and “Perception’s Space” was carried out
at Collegium Biologicum of the Adam Mickiewicz University in Poznań.
This project is open to new artistic, creative and scientific activities and
I hope that it open the way to co-operation and exchange between
art and science.
Synergy makes a whole, investigating this whole is a process in which we
participate and the goal to which we strive. A whole is one and infinite.
Because just like Universe is infinite also the synergy between science
and art as well as gallery of the Earth nature’s art are infinite. The
artistry of nature triggers our sensitivity, shapes the subtlety in us. The
synergy of sensitivity and subtlety sublimes our perception of reality.
Let’s try to draw energy from the presented synergy, to participate in
this process with humanism which is in us and which together with us
makes up the whole we search and we strive for.
Izabela Rudzka

Izabela Rudzka

*
Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa
2004, s. 10.
**
Terencjusz ( 195-159 p.n.e.) „Człowiekiem jestem i sądzę, nic co ludzkie nie jest
mi obce” (łac). Terence’s comedies, Printed for E. and C. Dilly, 1767, s. 271.
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Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa
2004, s. 10.
**
Terencjusz ( 195-159 p.n.e.) „Człowiekiem jestem i sądzę, nic co ludzkie nie jest mi
obce” (łac). Terence’s comedies, Printed for E. and C. Dilly, 1767, s. 271.

Podziękowania

Thanks

Projekt „Artyzm Natury – Geneza Subtelności. Synergia tworzy
całość” powstał dzięki spotkaniu na mojej drodze życiowej dwójki
wspaniałych profesorów: prof. dr hab. Zofii SzweykowskiejKulińskiej i prof. dr hab. Artura Jarmołowskiego, miłośników sztuki,
wspaniałych naukowców, biologów, którym bardzo dziękuję za
inspiracje i wiarę w ten projekt.
Chciałbym przekazać podziękowania dla Dziekana Wydziału
Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pana
prof. dr hab. Bogdana Jackowiaka, dla Prodziekanów Wydziału
Biologii UAM: Pana prof. dr hab. Jerzego Błoszyka, Pani prof. dr
hab. Joanny Deckert, Pana prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka za
wsparcie idei synergii nauki i sztuki i możliwość realizacji projektu
„Artyzm Natury – Geneza Subtelności. Synergia tworzy całość” na
terenie Collegium Biologicum UAM w Poznaniu.
Dziękuję bardzo władzom mojego macierzystego Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, za poparcie idei projektu i pomoc
w realizacji jego pierwszej części „Przekaz Czasu” oraz Zespołowi
studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, z którymi
pracowałam przy tym projekcie.

The “Artistry of Nature – Genesis of Subtlety. Synergy makes a whole”
project was created thanks to my fortunate encounter with two
wonderful scientists from the Adam Mickiewicz University: Professor
Zofia Szweykowska-Kulińska and Professor Artur Jarmołowski, art
lovers, outstandings scientists, biologists. I wish to thank them very
much for the inspiration and for believing in my project.
I would like to thank the Dean of the Biology Department at the Adam
Mickiewicz University in Poznań, Professor Bogdan Jackowiak, Deputy
Deans of the Faculty of Biology AMU: Professor Jerzy Błoszyk, Professor
Joanna Deckert, Professor Przemysław Wojtaszek for supporting the
idea of synergy between science and art and for allowing me to carry
out the “Artistry of Nature – Genesis of Subtlety. Synergy Makes a
Whole” project at Collegium Biologicum UAM in Poznań.
I also want to thank the leaders of my own Faculty of Pedagogy and
Fine Arts in Kalisz at the Adam Mickiewicz University in Poznań for
supporting the idea of the project and assistance in the implementation
of its first part entitled “Message of Time” and a team of students of
Faculty of Pedagogy and Arts AMU with whom I worked on this project.
Izabela Rudzka

Izabela Rudzka
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Izabela Rudzka
PRZEKAZ CZASU
I etap projektu
ARTYZM NATURY – GENEZA SUBTELNOŚCI.
SYNERGIA TWORZY CAŁOŚĆ
THE MESSAGE OF TIME
I part of the project:
ARTISTRY OF NATURE – GENESIS OF SUBTLETY.
SYNERGY MAKES A WHOLE

15
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Przekaz czasu.

The Message of Time

Tranzytorium zbiorów Natury poddanych działaniu czasu.
Ściany tranzytorium wizualizują galopujące lwy i nosorożce.

Transitorium of Nature’s collection subjected to the action of time.
The walls of the transitorium visualise galloping lions and rhinos.

Lokalizacja: Collegium Biologicum, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Izabela Rudzka: autorka projektu, realizacja malarstwa.
Współpraca przy realizacji malarskiej: Mateusz Dolatowski, Jakub
Godziszewski, Jagoda Kaszuba, Gabriela Michalak, Przemysław
Michałowski, Karolina Treska – studenci kierunku Edukacja
Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych Wydziału PedagogicznoArtystycznego w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Termin zakończenia realizacji I-szej części projektu: 2014 rok

Location: Collegium Biologicum, Adam Mickiewicz University in Poznań
Izabela Rudzka: author of the project, realization of painting.
Co-operation in painting: Mateusz Dolatowski, Jakub Godziszewski,
Jagoda Kaszuba, Gabriela Michalak, Przemysław Michałowski,
Karolina Treska – students of the Faculty of Pedagogy and Fine Arts in
Kalisz, Adam Mickiewicz University in Poznań.

Galopujące lwy i nosorożce naniesione na ściany tranzytorium
techniką malarstwa strukturalnego, symbolizują czas biegnący
zawsze i wszędzie, jego ślady pozostawione na materii żywej
i nieżywej, jego energię, która przewyższa energię Natury
i energię życia, modulując je obydwie swoją częstotliwością.
Galopujące dzikie zwierzęta są nieujarzmione, napędza je instynkt
walki o przetrwanie, walka o życie, instynkt, którego nie można
powstrzymać. Pozostawiają one za sobą ślady swojej agresywności
na żywej Naturze.Tak jak galopujące lwy i nosorożce, tak również
i czas pozostawia na wszystkim swoje ślady przemian, agresywności,
zniszczenia i turbulencji, oddziałuje i przekształca przestrzeń. Czas
jest nieujarzmioną energią, która jest niezbędna, żeby każdy proces
tworzenia mógł się rozwijać i ewaluować w kierunku końca, który
stanie się inicjacją, początkiem, nowego procesu tworzenia.
Zbiory śladów Natury w przestrzeniach sąsiadujących z tranzytorium
są śladami działania energii czasu na elementy Natury, które dzięki
czasowi stały się nimi właśnie. Czas ten będzie w dalszym ciągu
je erozyjnie przekształcał. Przekaz czasu w tranzytorium kolekcji
śladów Natury zaprasza do poznawania atelier Artyzmu Natury
w symbolicznym tunelu wydrążonym w energii czasu przez
energię życia. Tranzytorium przekazu czasu pokazuje również, że
dwie subtelne dzialałności człowieka : sztuka i nauka, są działaniami,
które wywodzą się ze wspólnego początku, które ewaluowaly się
swoimi prawami i które zasilane są tymi samymi energiami.

Galloping lions and rhinos displayed on the walls of the transitorium with
structural painting technique symbolise time which flies always and
everywhere, its marks left on animate and inanimate matter, its energy
which exceeds the energy of Nature and energy of life, modeling both
with its own frequency. Galloping wild animals are untamed, powered by
the instinct of the struggle for survival, struggle for life, which cannot be
stopped. They leave behind traces of their aggressiveness on the living
Nature. Just like galloping lions and rhinos, time too leaves everywhere
its traces of change, aggression, destruction and turbulence, it affects
and transforms space. Time is untamed energy which is necessary for
every process of creation to develop and to evolve towards an end
which will become the initiation, the beginning of a new process of
creation.
The collection of Nature’s traces in the spaces adjacent to the
transitorium consists of marks left by the energy of time on nature’s
elements which have emerged thanks to time. Time will continue
to transform them through erosion. The message of time in the
transitorium of the collection of Nature’s traces invites visitors to the
atelier of Nature’s Artistry in a symbolic tunnel drilled in the energy of
time by the energy of live. The transitorium of message of time shows
also that two subtle activities of man: art and science have a common
beginning, they have evolved with their own laws and they have been
powered by the same energies.

Izabela Rudzka

Completion date of the 1 st part of the project: 2014

Izabela Rudzka
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inspiracje / inspirations
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Izabela Rudzka
Wnętrze i lwy, 2005, akryl na płótnie, 110x160 cm
Interior and Lions, 2005, acrylic on canvas, 110x160 cm

inspiracje / inspirations

Izabela Rudzka
Przekaz czasu (detal), 2014 mural
Message of time (detail), 2014 mural
19

inspiracje / inspirations
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Izabela Rudzka
Lwice nocą, 2009, akryl na płótnie,100x170 cm
Lionesses at night, 2009 oil on canvas, 100x170 cm

inspiracje / inspirations

Izabela Rudzka
Przekaz czasu (detal), 2014 mural
Message of time (detail), 2014 mural
21

inspiracje / inspirations
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Izabela Rudzka
Walczące byki, 2000, olej na desce, 41 x 44 cm
Fighting Bulls, 2000, oil on board, 41x44 cm

inspiracje / inspirations

Izabela Rudzka
Przekaz czasu (detal), 2014 mural
Message of time (detail), 2014 mural
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inspiracje / inspirations
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Izabela Rudzka
Nosorożce i czerwony stół, 2005, akryl na płótnie, 85x175 cm
Rhinos and a Red Table, acrylic on canvas, 85x175 cm

inspiracje / inspirations

Izabela Rudzka
Przekaz czasu (detal), 2014 mural
Message of time (detail), 2014 mural
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proces powstawania / work in progress

Człowiek zburzył porządek natury myśleniem i pracą. Starał się
stworzyć nowy ład, narzucając sobie szereg zakazów. Wstydził się
swojej twarzy, widomego znaku różnicy. Przywdziewał chętnie
maskę, i to maskę zwierzęcą – jakby chcąc przebłagać za zdradę.
Jeśli chciał wyglądać pięknie i potężnie - przebierał się, zmieniał
w zwierzę. Wracał do początku, zanurzał się z lubością w naturę.
Z. Herbert „Barbarzyńca w ogrodzie”

Man has destroyed the order of nature with thinking and work. He tried
to create a new order, imposing upon himself a number of interdictions.
He was ashamed of his face, a visible sign of difference. He liked to
wear a mask, an animal mask, as if trying to atone for betrayal. If he
wanted to look beautiful and powerful – he would disguise himself as an
animal. He would returned to the beginning, immersing in nature with
delight
Z. Herbert „Barbarian in the Garden”
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proces powstawania / work in progress

korytarz przed aranżacją
before
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proces powstawania / work in progress
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proces powstawania / work in progress

Izabela Rudzka przy pracy nad projektem
Przekaz czasu (detal), 2014 mural
Izabela Rudzka at work on the project
Message of time (detail), 2014 mural
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proces powstawania / work in progress
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proces powstawania / work in progress

Izabela Rudzka przy pracy nad projektem
Przekaz czasu (detal), 2014 mural
Izabela Rudzka at work on the project
Message of time (detail), 2014 mural
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proces powstawania / work in progress
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proces powstawania / work in progress

1)

2)

3)

4)

Studenci przy pracy nad projektem
Students at work on the project
1) K. Treska i G. Michalak,
2) J. Kaszuba,
3) M. Dolatowski,
4) J. Godziszewski
33

efekt końcowy / final effect
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Izabela Rudzka z Zespołem
Przekaz Czasu – część I, 2014
Przekaz Czasu – part I, 2014

efekt końcowy / final effect

Izabela Rudzka z Zespołem
Przekaz Czasu (detal) – część I, 2014
Message of time (detail) – part I, 2014
35

efekt końcowy / final effect
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Izabela Rudzka z Zespołem
Przekaz Czasu – część II, 2014
Przekaz Czasu – part II, 2014

efekt końcowy / final effect

Izabela Rudzka z Zespołem
Przekaz Czasu (detal) – część II, 2014
Message of time (detail) – part II, 2014
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efekt końcowy / final effect
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Izabela Rudzka z Zespołem
Przekaz Czasu – część III, 2014
Przekaz Czasu – part III, 2014

efekt końcowy / final effect

Izabela Rudzka z Zespołem
Przekaz Czasu (detal) – część III, 2014
Message of time (detail) – part III, 2014
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efekt końcowy / final effect
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Izabela Rudzka z Zespołem
Przekaz Czasu – część IV, 2014
Przekaz Czasu – part IV, 2014

efekt końcowy / final effect

Izabela Rudzka z Zespołem
Przekaz Czasu (detal) – część IV, 2014
Message of time (detail) – part IV, 2014
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efekt końcowy / final effect
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efekt końcowy / final effect

Przekaz Czasu – realizacja, Collegium Biologicum UAM
Message of Time – realization, Collegium Biologicum AMU
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efekt końcowy / final effect
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efekt końcowy / final effect

Przekaz Czasu - część I, 2014
Message of time - part I, 2014
45

efekt końcowy / final effect
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efekt końcowy / final effect

Przekaz Czasu - część II, 2014
Message of time - part II, 2014
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efekt końcowy / final effect
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efekt końcowy / final effect

Przekaz Czasu - część III, 2014
Message of time - part III, 2014
49

efekt końcowy / final effect
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efekt końcowy / final effect

Przekaz Czasu - część IV, 2014
Message of time - part IV, 2014
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autorka z zespołem / author and her team

Izabela Rudzka przy muralu
Przekaz Czasu w Collegium
Biologicum UAM, Poznań,
2014 rok
Izabela Rudzka with the mural
Message of Time, Collegium
Biologicum AMU, 2014
52

autorka z zespołem / author and her team

Zespół przy muralu Przekaz Czasu;
od lewej stoją: Karolina Treska,
Jagoda Kaszuba, Izabela Rudzka,
Jakub Godziszewski, Mateusz Dolatowski,
foto: Gabriela Michalak
Team with mural Message of Time
left standnig: Karolina Treska,
Jagoda Kaszuba, Izabela Rudzka,
Jakub Godziszewski, Mateusz Dolatowski,
Photo: Gabriela Michalak
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projekt w trakcie zmiany / project during the change

Izabela Rudzka
Nosorożce – wizualizacja komputerowa
Rhinos – digital visualisation
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projekt w trakcie zmiany / project during the change

Izabela Rudzka
Nosorożce – prace wstępne
Rhinos – preliminary work
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uroczystość otwarcia / opening ceremony

Uroczyste otwarcie projektu „Artyzm Natury –
Geneza Subtelności. Synergia tworzy całość” na
Wydziale Biologii UAM w Poznaniu – 10.04.2014.
Projekt „Artyzm Natury – Geneza Subtelności. Synergia tworzy
całość” I etap „Przekaz Czasu” autorski projekt artystyczno-naukowy
dr Izabeli Rudzkiej został uroczyście otwarty dnia10 kwietnia 2014
roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza
w Poznaniu podczas obchodów XXX-lecia Wydziału Biologii UAM
i III Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Wydziału Biologii UAM
pt. „Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki
i ochrony środowiska”.
Uroczyste otwarcie Projektu uświetniła obecność prorektorów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. dr hab.
Andrzeja Lesickiego i prof. dr hab. Marka Nawrockiego, Dziekana
Wydziału Biologii prof. dr hab. Bogdana Jackowiaka, prodziekana
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM prof. UAM dr hab.
Moniki Kostrzewy, Dyrektora Instytutu Biologii Molekularnej
i Biotechnologii prof. dr hab. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej, prof.
dr hab. Artura Jarmołowskiego i innych znamienitych gości.
Autorką całej koncepcji projektu „Artyzm Natury – Geneza
Subtelności. Synergia tworzy całość” jest dr Izabela Rudzka,
prowadząca przedmiot Projekty Twórcze na kierunku Edukacja
Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, na Wydziale
Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.

Official opening of the “Artistry of Nature – Genesis
of Subtlety. Synergy Makes a Whole” project at the
Faculty of Biology AMU in Poznań – 10.04.2014.

56

The “Artistry of Nature – Genesis of Subtlety. Synergy Makes a Whole”
project, stage 1 – “Message of Time” – an artistic-scientific project
of Dr Izabela Rudzka, was officially opened on 10 April 2014 at the
Faculty of Biology of the Adam Mickiewicz University in Poznań during
the celebrations of the 30th anniversary of the Faculty of Biology AMU
and the 3rd Scientific-Didactic Conference of the Faculty of Biology
AMU titled “Challenges of Contemporary Biology, Biotechnology, Bioinformatics and Environmental Protection”.
The formal opening of the project was attended by tthe Vice-Rector of
Adam Mickiewicz University in Poznań Professor Andrzej Lesicki and
the Vice-Rector of Adam Mickiewicz University in Poznań Professor

Marek Nawrocki, the Dean of the Faculty of Biology AMU Professor
Bogdan Jackowiak, the Deputy Dean of the Faculty of Pedagogy and
Fine Arts AMU Professor Monika Kostrzewa, Director of the Institute
of Molecular Biology and Biotechnology Professor Zofia SzweykowskaKulińska, Professor Artur Jarmołowski and other illustrious guests.
The author of the “Artistry of Nature – Genesis of Subtlety. Synergy
Makes a Whole” project is Dr Izabela Rudzka who teaches Creative
Projects classes offered as part of Artistic Education studies at the
Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz, the Adam Mickiewicz
University in Poznań.

uroczystość otwarcia / opening ceremony
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uroczystość otwarcia / opening ceremony
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uroczystość otwarcia / opening ceremony
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Sesja Nauka- Sztuka na Wydziale Biologii UAM
w Poznaniu – 02.04.2014.
W ramach projektu „Artyzm Natury – Geneza Subtelności. Synergia
tworzy całość” 12 kwietnia 2014 roku odbyła się sesja naukowa
poświęcona idei synergii nauki i sztuki o tytule: „Nauka – Sztuka”
zorganizowana podczas III Konferencji Naukowo-Dydaktycznej
Wydziału Biologii UAM.
Sesja Nauka – Sztuka z udziałem Czesława Bieleckiego, dr
Małgorzaty Dyrlicy, prof. dr hab. Joanny Hoffmann-Dietrich, dr
Dariusza Głowackiego, Macieja Mazurka, prof. dr hab. Tomasza
Osiejuka, prof. Andrzeja Przyłębskiego, dr Izabeli Rudzkiej, prof. dr
hab. Beaty Zagórskiej-Marek oraz prof. dr hab. Zofii SzweykowskiejKulińskiej i prof.dr hab. Artura Jarmołowskiego zorganizowana
została przez Wydział Biologii UAM we współpracy z Wydziałem
Pedagogiczno-Artystycznym UAM i Zarządem Głównym Związku
Polskich Artystów Plastyków. Koncepcja i koordynacja sesji NaukaSztuka: Izabela Rudzka i Maciej Mazurek. Sesji towarzyszyła
wystawa malarstwa „Synergia. Izabela Rudzka, Maciej Mazurek”
zorganizowana w Think Art – Myślenie Sztuką w Poznaniu.

The Science – Art Session at the Faculty of Biology of
the UAM in Poznań – 02.04.2014.
On 12 April 2014, as part of the “Artistry of Nature – Genesis of
Subtlety. Synergy Makes a Whole” project, a scientific session dedicated
to the idea of synergy between science and art was held. The session
was entitled “Science-Art” and was organised during the 3rd ScientificDidactic Conference of the Faculty of Biology of the AMU.
The “Science-Art” session, attended by Czesław Bielecki, Dr
Małgorzata Dyrlica, Professor Joanna Hoffmann-Dietrich, Dr Dariusz
Głowacki, Maciej Mazurek, Professor Tomasz Osiejuk, Professor Andrzej
Przyłębski, Dr Izabela Rudzka, Professor Beata Zagórska-Marek and
Professor Zofia Szweykowska-Kulińska, Professor Artur Jarmołowski was
organised by the Faculty of Biology of the AMU in co-operation with
the Pedagogy and Art Department of the UAM and the Main Board
of the Union of Polish Artists. Session concept and co-ordination:
Izabela Rudzka and Maciej Mazurek. The Session was accompanied
by an exhibition of paintings titled “Synergy. Izabela Rudzka, Maciej
Mazurek” organised at Think Art-Myślenie Sztuką in Poznań.
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“Nauka - Sztuka” / “Science & Art”
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Izabela Rudzka
PRZESTRZEŃ PERCEPCJI
II etap projektu
ARTYZM NATURY – GENEZA SUBTELNOŚCI.
SYNERGIA TWORZY CAŁOŚĆ
PERCEPTION SPACE
II part of the project:
ARTISTRY OF NATURE – GENESIS OF SUBTLETY.
SYNERGY MAKES A WHOLE
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Przestrzeń percepcji

Perception Space

Przestrzeń percepcji – pasaż, którego ściany stanowią tło obrazów
malowanych na płótnie.

Perception space – passage with walls being a bacground for the
backdrop for paintings on canvas.

Lokalizacja: Collegium Biologicum, Instytut Biologii Molekularnej
i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Autorka projektu: Izabela Rudzka
Poznań, 2015

Location: Collegium Biologicum, Institute of Molecular Biology and
Biotechnology, Adam Mickiewicz University in Poznań
Author of the project : Izabela Rudzka
Poznań, 2015

“Przestrzeń percepcji” to przestrzeń stworzona przez obrazy
autorstwa Izabeli Rudzkiej zrealizowane specjalnie dla Krajowego
Naukowego Ośrodka Badawczego RNA w Poznaniu na Wydziale
Biologii UAM w Poznaniu w ramach drugiego etapu autorskiego
projektu “Artyzm Natury – Geneza Subtelności. Synergia tworzy
całość.”
Tematyką obrazów jest artystyczny przekaz obserwacji Natury.
Tematyka ta przezentowana jest w dwóch częściach malarskich:
Wspólny Początek oraz Przekazy Początku.
Wspólny Początek dostrzegany jest jako źródło Natury.
Cykle zmian przekazów Natury oraz ich generator – Źródlo Natury,
tworzą spójną całość dostępną dla nas jako Przestrzeń Obserwacji
Natury, zwaną Przestrzenią Percepcji.
Motywy prezentowanych obrazów wpisują się w rytm przekazów
Natury, a ich koloryt odźwierciedla wpływ światła na ewaluacje
Natury i na naszą jej percepcję.
To samo światło, jako energia i geneza percepcji pozwala wykreować
artystyczną wizualizacje rytmu transformacji w otaczającej nas
Naturze.
Doświadczenia naszej historii mówią nam, że cywilizacje
przemijają, lecz ich przekazy o poznawaniu przez nie otaczającej ich
Rzeczywistości (o ile realizowane są metodami opartymi na siłach
i zasobach Natury) przechodzą wraz z przemianami Rzeczywistości
do przyszłości.
Przekazy cywilizacji realizowane metodami opartymi na
chwilowych technologiachnologiach znikają w przepaści zaślepienia
teraźniejszością.
Przestrzeń obserwacji Natury bądąca jednocześnie Przestrzenią
Percepcji jest zaproszeniem do szukania czasoodpornych form
przekazu Źródła Natury i naszego odbioru echa procesu tworzenia.

“Perception space” is a space created by paintings by Izabela Rudzka
painted especially for the KNOW RNA Research Centre in Poznań at
the Faculty of Biology AMU as part of the second stage of a proprietary
project entitled “Artistry of Nature – Genesis of Subtlety. Synergy makes
a whole.”
The paintings are an artistic rendering of Nature observations.
This topic is presented in two painting parts: the Common Beginning
and the Messages of the Beginning.
The Common Beginning is perceived as the source of Nature.
Cycles of changes of the Nature’s messages and their generator –
Nature’s Source, make up a coherent whole which we can access as
the Nature Observation Space, called Perception Space.
The motifs of the paintings match the rhythm of the Nature’s messages
and their colours reflect the impact of light upon the evaluation of
Nature and our perception of Nature.
The same light, as the energy and genesis of perception, enables to
create an artistic Visualization of the rhythm of transformation in the
surrounding Nature.
Experiences of our history tell us that civilisations pass, but the
messages regarding learning the surrounding Reality (providing the
messages are conveyed with methods based on forces and resources
of Nature) move into the future along with all changes in the Reality.
Messages of civilisations conveyed using methods based on momentary
technologies disappear in the precipice of blindness cased by the glare
of the present.
The Nature’s observation space being also the Perception Space is
an invitation for seaking the Time-resistant forms of transmission of
Nature’s Source and for our perception of the echo of the Process of
creation.

Izabela Rudzka

Izabela Rudzka

65

Wirus sztuki

The Art Virus

Najnowszy cykl obrazów Izabeli Rudzkiej powstał w ramach projektu
artystyczno-naukowego “Artyzm Natury – Geneza Subtelności. Synergia
tworzy całość” - etap II projektu Przestrzeń Percepcji. Warto zatrzymać się
na moment nad połączeniem słów “artystyczno-naukowy”.

The latest cycle of paintings by Izabela Rudzka was created as part of an
artistic and scientific project titled: Artistry of Nature – Genesis of Subtlety.
Synergy makes the entire., stage II of the Space of Perception project. We
should ponder for a moment the combination of the words artistic and
scientific.

Medialne przekazy, różnego rodzaju publikacje i wystąpienia zdają
się utwierdzać nas w podziwie dla nauki. Jej supremacja jawi się jako
niezagrożona, budzi niemy szacunek, czasami nawet strach i lęk. Kondycja
sztuki tak dobra nie jest. Czy sztuka i nauka są w ogóle sobie potrzebne?
Czy są to światy odległe od siebie, leżące na antypodach? Czy sztuka może
coś nauce dać?
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Media reports, various publications and statements seem to strengthen our
admiration for science. Its supremacy appears uncontested, gives rise to
silent respect and sometimes even evokes fear and anxiety. The condition
of art is not so good. Does art need science and vice-versa? Are these two
distant worlds found on the antipodes? Can art give science anything?

Oba obszary kultury, nauka i sztuka, powstawały na podobnym gruncie,
obserwacji i próbach dociekania natury świata. Od nauki wymagamy, aby
wyniki i wnioski swoich badań przedstawiała językiem intersubiektywnym
i precyzyjnym, muszą być one weryfikowalne i powtarzalne. Duchem
opatrznościowym jest dla niej, przynajmniej dla nauk przyrodniczych,
matematyka. Łatwo odnieść wrażenia, że wszystko jest w nauce racjonalne
i uporządkowane. Jest to wrażenie złudne. W biologii uczeni nie potrafią
stworzyć jednego systemu klasyfikacji organizmów żywych. Mimo istnienia
całej nauki (o paradoksie) zajmującej się taksonomią, międzynarodowych
instytucji dla nomenklatury przyrodniczej, może się okazać, że byty
natury mają różne nazwy i zupełnie inne pokrewieństwa. Nauka nie jest
nawet w stanie rozstrzygnąć, czy popularne przecież zjawisko pod nazwą
wirus, jest żywe, czy nieożywione. Przykładów zamętu pojęciowego
i rozstrzygającego bardziej fundamentalne kwestie znaleźć możemy bez
liku. Kiedy dochodzimy do krańców nauki, kiedy staje się ona właściwie
tylko zagadnieniem interpretacji wyników, tak jak w mechanice kwantowej,
jesteśmy w istocie w przestrzeni ezoterycznej. Obszar, który nie mieści
się już w polu nauki, jej kraniec, to miejsce gdzie od dawna zadomowiona
jest sztuka.

Both areas of culture, science and art, arise from a similar soil –
observations and attempts to fathom the nature of the world. We require
science to present the results of its research in an inter-subjective and
precise language. These results must be verifiable and possible to repeat.
Mathematics is its spirit of providence, at least in the case of natural
sciences. It is easy to get the impression that everything in science is
rational and systematised. However, this impression is wrong. In biology
scientists are unable to create a single taxonomy system. Despite the
existence of an entire science which, paradoxically, deals with taxonomy,
international institutions developing the nomenclature of natural sciences,
it may turn out that nature beings have different names and completely
different propinquities. Science is even unable to resolve whether such a
popular phenomenon like viruses are animate or inanimate objects. There
are innumerable examples of terminology confusion and a failure to
resolve more fundamental issues. When we reach the outer boundaries of
science it becomes an issue of results interpretation, just like in quantum
mechanics, we find ourselves in an esoteric space. An area which is beyond
science, its outer reaches, is a place which for a long time has been
inhabited by art.

Punktem wyjścia dla najnowszych obrazów Izabeli Rudzkiej jest natura.
Technicznie rzecz biorąc wszystkie obrazy są spójne, materia ich świata
jest zwarta i konsekwentna. Na obrazach „Łodzie do przyszłości” i „Przed
burzą”, natura jest jeszcze rozpoznawalna i czytelna. Poprzez pozostające
w jakiejś relacji do rzeczywistości „Chmury i woda”, dochodzimy jednak do
obrazów zupełnie zaskakujących. Dzieła „Wspólny początek” i „Otwarty
horyzont” to właściwie pejzaże wewnętrzne, promieniujące tajemniczym
światłem. Pojawiające się na nich ślady i znaki przypominające pismo, zdają
się być nieco ironicznym komentarzem i jednocześnie wyrazem zwątpienia
w racjonalne wyjaśnienie natury. Płótna artystki pisane/malowane są
językiem prywatnym, absolutnie subiektywnym.Wydaje się, że są znakomitą
przeciwwagą do wiary w siłę i potęgę nauki. Ich moc może być dla osób
parających się nauką doskonałym uzupełnieniem ich poszukiwań na

The point of departure for the latest paintings by Izabela Rudzka is nature.
Technically speaking, all the paintings are coherent, the matter of their
world is compact and consistent. In paintings titled “Boats to the future”
and “Before a storm” nature is still recognisable and legible. However,
through the work called “Clouds and water” which still retains some link
to the reality we reach paintings which are completely surprising. Pictures
such as “Common beginning” and “Open horizon” are internal landscapes
radiating a mysterious light. The traces and signs resembling writing
which appear in them seem to be a slightly ironic comment and at the
same time an expression of doubt in a rational explanation of nature.
The artist’s canvases are written/painted in a private language which is
totally subjective. They seem to be a perfect counterbalance to the faith
in the power and might of science. For scientists their power may be

gruncie racjonalnym i czymś znacznie więcej niż przyjemnością estetyczną.
Nie mniej frapującą niż niektóre zagadnienia, którymi zajmują się na co
dzień. Bo obie dziedziny, sztuka i nauka, odnoszą się przecież do jednego
świata, świata kultury człowieka. Zdecydowane i indywidualne opowieści
o świecie są zawsze szansą na wzbogacenie swojej wiedzy i wrażliwości, na
zobaczenie czegoś nieoczekiwanego.

an ideal complement to their rational search and something much more
than a source of aesthetic pleasure. No less intriguing than some of the
issues pondered by them on a daily basis. After all, both disciplines, art and
science, pertain to one world, the world of human culture. Forceful and
individual tales about the world always offer a chance for enriching one’s
own knowledge and sensitivity, for seeing something unexpected.

dr Dariusz Głowacki

dr Dariusz Głowacki
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Przestrzeń Percepcji / Space of Perception

Chmury i woda – geneza Początku

Clouds and water – the Beginning genesis

Pytanie Początku: co było przed Początkiem?
Inny Początek. Karuzela Początków.
Ale zawsze było Istnienie, a w nim pierwszy Początek.

Question from the Beinning: what was the Beginning?
Another Beginning. The carousel of the Beginnings.
Existence was always. The first Beginning was in it.

Izabela Rudzka
Chmury i woda – detal
Clouds and water – detail
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Izabela Rudzka
Chmury i woda 2011, akryl na płótnie,135 cm x 200 cm
Clouds and water 2011, acrylic on canvas, 135 cm x 200 cm
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Przed burzą - pomiędzy przestrzenią i czasem
Gradient czasoprzestrzeni z Ziemi w kierunku centrum naszej
galaktyki – echo inflacji Początku.
Gradient implikuje cykliczność, czyli przed burzą jest zawsze też
po burzy.

Izabela Rudzka
Przed burzą – detal
Before the storm – detail
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Before the storm – between Space and Time
Gradient of time-space from the Earth towards the Centre of our
Galaxy – echo of inflation of the Beginning.
The gradient implies periodicity, thus before storm is always after
storm as well.

Przestrzeń Percepcji / Space of Perception

Izabela Rudzka
Przed burzą 2015, akryl na płótnie,135 cm x 200 cm
Before the storm 2015, acrylic on canvas, 135 cm x 200 cm
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Łodzie do przyszłości – wyjście z teraźniejszości

Boats to the Future – exit from Presence

Czas – jako jedna z inkarnacji energii Rzeczywistości, pozwala nam
doświadczać jego wszystkie wyjścia i wejścia.

Time – as one of incarnations of energy of Reality, enables us to
experience its all enters and exits.

Izabela Rudzka
Łodzie do przyszłości – detal
Boats to the future – detail
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Izabela Rudzka
Łodzie do przyszłości 2015, akryl na płótnie,135 cm x 200 cm
Boats to the Future 2015, acrylic on canvas, 135 cm x 200 cm
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Otwarty horyzont – artyzm Istnienia

Open horizon – art skill of Existece

Istnienie wyprzedza Rzeczywistość, artyzm Natury wyprzedza
sztukę człowieka.
Horyzont jest otwarty dla Istnienia. Nasze spojrzenie go zawsze
zamyka.

Existence precedes Reality, art skill of Nature precedes human.
Horizon is open for Existence. Our approach (glance) shut it down.

Izabela Rudzka
Otwarty horyzont – detal
Open horizon – detail
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Izabela Rudzka
Otwarty horyzont 2015, akryl na płótnie,135 cm x 200 cm
Open horizon 2015, acrylic on canvas, 135 cm x 200 cm
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Wspólny Początek

Common Beginning

Artyzm jest w każdym Początku. Artyzmem jest również karuzela
Początków.
Wspólny Początek przekazuje wszystkim Początkom swoją
transkrypcję, jest on również przekazem DNA do RNA dla Natury.

Art Skill is in every Beginning. Carousel of the Beginnings is also the
Art Skill
The common Beginning transmit to all Beginnings its own transcription.
It is also the transmission (the transcription for Nature) of DNA to
RNA.

Izabela Rudzka
Wspólny Początek – detal
Common Beginning – detail
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Izabela Rudzka
Wspólny Początek 2015, akryl i olej na płótnie, 200 cm x 135 cm
Common beginning 2015, acrylic and oil on canvas, 200 cm x 135 cm
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proces powstawania / work in progress

Dziś dochodzi się do obalenia twierdzenia Hegla, że myśl zabija
sztukę. Wprost przeciwnie, sztuka idzie dalej niż myśl. Można
powiedzieć, że w odwiecznym konflikcie między filozofią prawdy
i filozofią dobra sztuka dokonuje jedynej syntezy... Zgodzono się już,
że dzieło sztuki nie tyle posiada znaczenie metafizyczne, lecz samo
nim jest.
P. Evdokimow “Prawosławie”

Today, Hegel’s claim that thought kills art is being refuted. On the
contrary, art goes further than thought. One may say that in the eternal
conflict between the philosophy of truth and the philosophy of good, art
performs the only synthesis... It has even been agreed that a work of art
not only has a metaphysical meaning, but is that meaning itself.
P. Evdokimow “Prawosławie”
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proces powstawania / work in progress

korytarz przed aranżacją
before
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proces powstawania / work in progress
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proces powstawania / work in progress

82

efekt końcowy / final effect
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efekt końcowy / final effect
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efekt końcowy / final effect

85

efekt końcowy / final effect
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efekt końcowy / final effect
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uroczystość otwarcia / opening ceremony
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uroczystość otwarcia / opening ceremony
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IZABELA RUDZKA – biografia
www.thinkart.pl
izabelarudzka@thinkart.pl

IZABELA RUDZKA studiowała malarstwo w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
W roku 2011 obroniła przewód doktorski w dziedzinie sztuki
plastyczne, w dyscyplinie sztuki piękne na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu.
Od 2012 roku pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale PedagogicznoArtystycznym.
Izabela Rudzka jest aktywną malarką, promuje sztukę działając jako
kurator wystaw. Projektuje obiekty szklane dla hut na Murano koło
Wenecji we Włoszech. Współpracuje z Teatrem Ósmego Dnia w
Poznaniu jako projektantka kostiumów i elementów scenografii.
Jest autorką projektów artystycznych w Polsce, Chinach i we
Włoszech, między innymi „Artyzm Natury Geneza Subtelności.
Synergia Tworzy całość.” dla Wydziału Biologii UAM. Stworzyła i
prowadzi przestrzeń dla sztuki Think Art – Myślenie Sztuką.
AUTORSKIE PROJEKTY ARTYSTYCZNE
2015 – „Przestrzeń Percepcji”- realizacja na Wydziale Biologii
UAM w Poznaniu - dla KNOW RNA i IBMiB w Poznaniu.
2013/2014 – „Artyzm Natury- Geneza subtelności” – dla
Wydziału Biologii UAM, Poznań
2010 – „Think Art – Myślenie Sztuką” zainicjowanie przestrzeni
dla Myśli i Sztuki w Poznaniu
2008 – „Wenecja – Poznań. Obiecujący związek”. Projekt
wymiany kulturalnej pomiędzy miastami Poznań i Wenecja
2004 – „China. Yesterday, Today and Tomorrow. Art passage
through time, space and thought”. Projekt realizacji malarstwa i
obiektów przestrzennych dla przestrzeni miejskiej Szanghaju
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WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE
2016 – „Timeless” (malarstwo na jedwabiu) M.A.ERSOY
University, Burdur, Turcja

2016 – ”Przekazy horyzontów” (malarstwo), Think Art,
Poznań 2015 – „Różne wspomnienia” (malarstwo), Muzeum
Ziemiaństwa, Dobrzyca
2015 – „Róże na górze” (malarstwo), Galeria Sztuki „Warzywniak”,
Gdańsk
2015 – „Entrance – Between – Exit”, Galeria Sztuki Współczesnej
Winda, Kielce
2014 – „Punkt widzenia” (malarstwo i obiekty szklane Murano
Glass), Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz
2013 – „Geny Błękitu” (malarstwo i obiekty szklane Murano).
Galeria CKiS Wieża Ciśnień, Konin
2012 – „Yesterday Once More. Mój 4 wymiar” (malarstwo i
pastele) – Think Art, Poznań
2011 – „Harmonia, przyspieszenie, przewrót” (malarstwo), Think
Art, Poznań
2007 – „Venice between old symbols and new expressions”
(malarstwo i obiekty szklane), Berengo Collection ,Wenecja,
Włochy
UDZIAŁ W WYBRANYCH WYSTAWACH ZBIOROWYCH
2016 – ”pozaPoznaniem”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
2015 – „Światło²” (malarstwo, rzeźba i szkło Murano), Think Art,
Poznań
2015 – „Mosty Sztuki” Kalisz 2015, Uniwersytecka Galeria Sztuki,
WPA UAM, Kalisz
2014 – „DźwiękObrazy”, Think Art, Poznań
2014 – „Mosty Sztuki”, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz
2014 – 4 Międzynarodowe Biennale Obrazu Łódź 2014,
(wyróżnienie honorowe) Muzeum Włókiennictwa , Łódź
2014 – „Synergia”, Think Art, Poznań
2013 – Saatchi Screen Project, Prezentacja obrazu „Flying Sofa/
Fruwająca Kanapa”, Saatchi Gallery, Londyn
2013 – „ŚwiatłoŚwiaty” Awangardowe malarstwo w klimacie
anarchiczno-archaicznym, Think Art, Poznań
2010 – Otwarcie przestrzeni Think Art – malarstwo i rzeźba,
Think Art, Poznań
2008 – „Fresh Glass. Wenecja-Poznań obiecujący związek”
(Murano Glass), Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań
„Glass Bridge” (Murano Glass) Mediations Biennale,Muzeum
Narodowe Poznań.

IZABELA RUDZKA – biography
www.thinkart.pl
izabelarudzka@thinkart.pl

She studied painting at the Poznań Academy of Fine Arts.
In October 2011 she was awarded with doctor degree in painting art
by the Art University of Poznań.
She is working as an assistant professor in the Department of Art and
Education at University of Adam Mickiewicz in Poznań.

2012 – “Yesterday once more. My 4th dimension” (painting and
pastels), Think Art, Poznań
2011 – “Harmony, acceleration, upheaval”, Think Art, Poznań
2007 – “Venice between old symbols and new expressions” (paintings
and Murano glass objects) Berengo Collection, Venice, Italy

Izabela Rudzka is today a creative painter and art curator. She
designs glass objects for glassworks on Murano near Venice in Italy.
She collaborates with Theatre of the Eight Day in Poznań as a
costume and scenography designer. She is the author of art projects
in Poland, China and Italy among others project “Artistry of the
nature – genesis of subtleties. Synergy makes the entire” for Faculty
of Biology AMU. She created and leads a space for art Think Art –
Myślenie Sztuką in Poznań.

PARTICIPATION IN GROUP EXHIBITION
2016 – “outside Poznań”, Gallery Arsenał, Poznań
2015 – “Światło²” (painting, sculpture, Murano glass), Think Art,
Poznań
2015 – “Art Bridges” Kalisz 2015, University Gallery of Art, WPA
UAM, Kalisz
2014 – “DźwiękObrazy”, Think Art, Poznań
2014 – “Art Bridges”, District Museum, Kalisz
2014 – 4 International Biennal of Painting, Łódź 2014, Textile
Museum, Łódź
2014 – “Synergy”, Think Art, Poznań
2013 – Saatchi Screen Project, Presentation of painting “Flying Sofa”,
Saatchi Gallery, Londyn
2013 – “ŚwiatłoŚwiaty” Awangardowe malarstwo w klimacie
anarchiczno- archaicznym, Think Art, Poznań
2010 – Think Art space openning –paintings and sculpture , Think
Art, Poznań
2008 – “Fresh Glass. Venice-Poznań a promising connection”.
Exhibition of glass objects from the collection of Berengo Studio,
Venice-Murano, Arsenal Gallery, Poznań
“Glass Bridge” – Mediations Biennale , National Museum, Poznań

ART PROJECTS
2015 – “Space of Perception“ for: KNOW RNA, IBMiB, Faculty of
Biology AMU, Poznań
2013/2014 – “Artistry of Nature – Genesis of Subtlety. Synergy makes
a whole” – for Faculty of Biology AMU, Poznań.
2010 – Creation of the space THINKART – the space for art and
thoughts in Poznań.
2008 – Cultural exchange project between cities Venice and Poznań
under the title“Venice – Poznań – a promising connection“
2004 – Project for Shanghai City “China yesterday, today and
tomorrow – art passage through time, space and thoughts“. Project
for urban space of Shanghai utilizing art of painting and glass art
objects.
SELECTED INDIVIDUAL EXHIBITIONS
2016 – “Timeless” (painting on silk) M.A.ERSOY University, Burdur,
Turkey
2016 – “Messages horizons” (painting), Think Art, Poznań
2015 – “Different memories” (paintings), Museum Landowners,
Dobrzyca
2015 – “Roses on top” paintings, Art Gallery “Warzywniak”, Gdańsk
2015 – “Entrance- Between – Exit”, Contemporary Art Gallery „
Winda”, Kielce
2014 – “Point of view” (paintings and Murano glass objects), Kalisz
District Museum, Kalisz
2013 – “Genes of the blue” (paintings and Murano glass objects),
Wieża Ciśnień Gallery, Konin
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