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Zaczytany Anioł, olej/płótno, 70x25, 2011

Anioł z Kanoniczej, olej/płótno, 70x25, 2011

Cud nad Kanoniczą, olej/płótno, 100x50, 2010

Opiekun Mariackiego, olej/płótno, 70x25, 2011

Zlecieli anieli…

Łucja Kłańska-Kanarek jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych i Wydziału Plastycznego
Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Pierwsze miejsce wśród jej malarskich
inspiracji zajmuje ,,zaczarowany” Kraków i pejzaż zapamiętany z dzieciństwa. Maluje również portrety, martwą
naturę, interesuje ją tematyka judaistyczna.
Maluje obrazy olejne, sięga też chętnie
po gwasz, pastel, piórko i akwarelę.
Jest autorką 45 wystaw indywidualnych, uczestniczyła też w wielu wystawach zbiorowych. Jej prace znajdują się
w licznych zbiorach prywatnych i galeriach w Polsce i wielu krajach Europy,
USA, Kanadzie, Izraelu i Japonii.

„Złoty był pierwszy wiek, była wieczna wiosna, płynęły strugi mleka i słodkiego nektaru, a złoty miód
ciekł z zieleniejącego dębu...” – pisze Owidiusz w swych Metamorfozach. „Świat był młody i dobry a ludzie
piękni i sobie życzliwi, zaś łuk i strzały płochego Amora były jedyną znaną im bronią. Zgoła nie śmiercionośną,
a nawet jakby przeciwnie.
Potem nastał wiek srebrny, gorszy od złotego, po nim spiżowy, surowszy, acz jeszcze bez zbrodni, choć już
gotów do wojny. Ostatni jest wiek z twardego żelaza, wiek chytrości, zdrady, mordu i przemocy tudzież innych
utrapień, – wspomnianych z żalem przez Ignacego Krasickiego – minęły czasy szczęśliwej prostoty, trzeba się
uczyć, upłynął wiek złoty...”
Lecz tęsknota za nim pozostała. Stara jak ludzkość tęsknota, w której znajduje ucieleśnienie nasze dążenie do dobra i jednakiego z nim piękna złączonym w ideale kalakogathii i niedostępnych niestety, lecz z wymarzonych arkadyjskich krainach wiecznej szczęśliwości, do których drogę zna wyłącznie sztuka. I tylko jej klucz
potrafi otworzyć wiodące do niej bramy.
Od najdawniejszych też lat stara się nam ją ukazać. W najpiękniejszych barwach i kształtach na jakie stać
wyobraźnię artystów, bo rację miał Tadeusz Makowski mówiąc – „przyjacielu, jeśli ci do głowy przyjdzie myśl
jaka - ubierz ją w formę a zobaczysz, o ile jesteś artystą”. Od tysięcy też lat malarze prześcigają się w roztaczaniu swych idyllicznych wizji, czasem nam bliskich, a zawsze miłych, boć przecie każdy nosi w sobie swe
własne wyobrażenie sielanki; czy to renesansowych „ogrodów miłości” czy też rubasznych nieco „Schlaraffenlandów” z ich pieczonymi gołąbkami, które same... Tak rodzi się sztuka lirycznej poezji.
Nierzeczywista w swym pięknie, lecz jednocześnie realna. Paradoks? Wręcz przeciwnie nawet. Nasza wyobraźnia, nasze poczucie ideału i nieziemskiego piękna nie potrafi oderwać się od uroków ziemi i nie chce tego
czynić. Zmysłowy raj Mahometa jest nam bliższy od abstrakcyjnej Nirvany.
Budujemy więc nasz Eden z elementów znanej nam i kochanej rzeczywistości, z tego, co nam najbliższe
i co stało się uosobieniem najwyższego dobra, własnym, osobistym ideałem i punktem wszelkiego odniesienia.
Dla Łucji Kłańskiej-Kanarek absolutem tym jest Kraków. Tak przynajmniej twierdzi, a my musimy jej
wierzyć, choć prawda jest nieco inna: owszem, Kraków zajmuje w jej sercu i umyśle, miejsce szczególne,
lecz nawet on musi ustąpić pierwszeństwa barwie, światłu i kompozycji. Oraz klimatowi bajki i romantycznego
marzenia, jakim są przepojone obrazy artystki.
Natomiast Kraków tworzy ich naturalną scenerię. Naturalną? Ależ skąd! Łucja Kłańska-Kanarek widzi
nasze miasto z całkiem innej perspektywy. Tej, jaką można by nazwać seraficzną nie tylko dla eliminacji
wszelkiego brudu i brzydoty nie tylko fizycznego rodzaju. Nad jej Krakowem unoszą się w sposób naturalny
prawdziwe anioły i jeżdżą po nim anielskimi dorożkami, siedzą w puchu chmur równie konkretnych i namacalnych jak puchowa poduszka... Po Jej Krakowie spacerują damy dworu w wysokich czepcach hennin, pięknych
i smukłych jak czapka czarnoksiężnika, tych czepcach, których subtelna kokieteria budziła w średniowieczu
zgorszenie surowych kaznodziejów, podczas gdy my dostrzegliśmy w nich atrybut dobrej wróżki. Obok nich
kroczą wystudiowanym krokiem smukli „mignon” w safianowych ciżmach, jadą na siwych koniach monarchowie w koronach i książęta w swych purpurowych mitrach, trubadurzy muzykują na violach d’amore, jasne
półksiężyce wiodą tajemny dyskurs z bladymi słońcami i pada śnieg pogodnej grudniowej nocy Wigilijnej, bo
w sztuce Łucji Kłańskiej-Kanarek brzmi rzewne nuta dobrej, świątecznej, nocy wraz z jej spokojnym oczekiwaniem szczęścia zabarwionego kropelką jakże naszym sercom miłej nostalgii.
Taki jest klimat obrazów Łucji Kłańskiej-Kanarek. Rzewny, tkliwy i przekonywujący bo szczera prostota
ma wielki dar przekonywania: wszak każdy z nas zachował gdzieś, w jakimś zakamarku swej duszy, najmilszy sobie i zazdrośnie strzeżony przed trywialnością dorosłego świata zakątek dzieciństwa, do którego wraca
w złych chwilach zwątpienia, by czerpać zeń nadzieję i siły; boć przecie każdy z nas ma w sobie również coś
z Anteusza.
Kraków artystki jest więc jej Krakowem. Jest wizją miasta, które nigdzie i nigdy nie istniało, miasta, którego najświetniejsze budowle skupiły się w przemienionym w salon Rynku, a wieże pochylają się ku sobie tanecznym ruchem dla wymienienia pikantnych za pewne, lecz jednocześnie życzliwych ploteczek, zaś wytworni
mieszkańcy oddają się rozrywkom wiecznej młodości. Artystka z całą premedytacją odwraca się od cywilizacji,
od grubiańskiej techniki, od zdyszanego tempa naszych dni. Ucieka w przeszłość i przyrodę niekiedy, w przestrzeń nieskalaną dotknięciem ręki współczesnego człowieka. W przestrzeń owej specyficznej, bo eleganckiej
ozdobności, z której nasze technicyzujące się otoczenie jest konsekwentnie ogałacane. Nakłada na siebie najlepsze klisze swych myśli i swojej pamięci. Tak powstaje obraz, który ma jej i nam sprawić przyjemność.
I to jej się udaje. Czemu?
Być może z przyczyn, ujętych w dewizę przez teoretyka nadrealizmu, więc nurtu równie chętnie sięgającego w baśniowość, André Bretona „nie chodzi o produkowanie dzieł sztuki, ale o rozświetlenie części nieodkrytej
naszej istoty, której całe piękno, miłość i cnota zaledwie przez nas poznane lśnią blaskiem intensywnym”.
Jerzy Madeyski

Na pierwszej stronie folderu obraz: Z pierwszą gwiazdką, olej/płótno, 70x50, 2009-2011
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Zlecieli anieli…
malarstwo Łucji Kłańskiej-Kanarek
grudzień 2011

Pod opieką, olej/płótno, 30x40, 2011

Impresja krakowska I, olej/płótno, 50x70, 2011

STANISŁAW KAMOCKI, Kwiaty przed chatą, olej na dykcie, 61 x 66,5
cm, ok.1908
Muzeum Narodowe w Krakowie

Roztańczona Kanonicza, olej/płótno, 70x50, 2010
Zaczarowana dorożka, olej/płótno, 40x50, 2010
Impresja krakowska II, olej/płótno, 50x70, 2011

Najmilszy mój Krakowie!
Niech Cię Anioły strzegą i motyle
Niech swym płaszczem Najświętsza Panna otacza Cię do końca świata
Niech wieże Twych kościołów będą przystanią dla gołębi i obłoków
Niech skrzydłem magii otulone będą Twe mury
Niech Zielony Balonik na zawsze tu pozostanie
Niech gwiazdy nad Tobą najjaśniej świecą
Niech duchy dobre i duchy piękne nigdy Cię nie opuszczają
Niech będzie mi dane malować Cię, malować, malować...
Extra Cracoviam non est vita.
Piękny jest Kraków. W każdym calu.
Tajemnicza noc, technika mieszana/papier, 70x100, 2011

Śnieżyca, technika mieszana/papier, 70x100, 2011

Łucja Kłańska-Kanarek

