
Naj bar dziej w ba ti ku lu bi´ nie prze wi dy wal noÊç.

To, ˝e bez wzgl´ du na mo je chce nie i nie - ch ce nie, on za -

wsze po ka zu je swój cha rak ter – jak by w tym nie po zor nym

ka wa∏ ku p∏ót na ob raz by∏ ju˝ za kl´ ty i tyl ko pro wa dzi∏

mo je r´ ce nie pew ne, ku w∏a Êci we mu roz wià za niu. Pa trz´

wte dy na nie go pod Êwia t∏o, na te ma ria ̋e ko lo rów nie

mo ich, na te ˝y ∏y barw pod wo sko wà sko ru pà i my Êl´ so -

bie – czy my si´ zna my? I wiem, ˝e tak – ˝e przy szed∏ ze

mnie, tyl ko ja nie wie dzia ∏am, ˝e tam jest…

Bo po za wszyst kim ba tik uspo ka ja. Odu rza za pa -

chem go tu jà ce go si´ wo sku. Ko ∏y sze szu mem roz mów b∏a -

hych. I bar dziej ni˝ ja ka kol wiek dzie dzi na twór cza jest

wal kà. Bia ∏à bro nià.

Mag da le na Plisz czyƒ ska, B∏a he sto ry, 9 czerw ca 2005
http: //gram mi nea.blog.onet.pl
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151. Adriana Zych, Huipil II, batik, 2000
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Twór cy wspó∏ cze sne go ba ti ku pol skie go kon ty nu ujà ten den cje za ini cjo wa ne w pierw szych
de ka dach po wo jen nych. Ja ko od mia na ma lar stwa na tka ni nie tech ni ka ta sta ∏a si´ na wskroÊ in -
dy wi du al nà dzie dzi nà wy po wie dzi ar ty stycz nej, któ ra zdu mie wa ilo Êcià sto so wa nych roz wià zaƒ
i mo˝ li wo Êci tech nicz nych. Wie le prac wy ko na nych przez za wo do wych ar ty stów – ab sol wen -
tów uczel ni ar ty stycz nych, od zwier cie dla ten den cje pa nu jà ce w sztu ce eu ro pej skiej. 

Wspó∏ cze sne za sto so wa nia tej tech ni ki wy ko rzy stu jà ró˝ no rod ne mo˝ li wo Êci eks pre sji ar -
ty stycz nej, ja kie po mi ja ne by ∏y w tra dy cyj nej tka ni nie ja waj skiej. Na le ̋ y do nich ce lo we ∏a ma -
nie wo sku, wy wo ∏y wa nie przy pad ko wych efek tów lub te˝ wy ko rzy sty wa nie swo iste go zja wi ska
trans pa rent no Êci tka ni ny stwa rza ne go przez t´ me to d´ bar wie nia. 

Po mi mo wpro wa dze nia ró˝ no rod nych in no wa cji tech nicz nych ba tik po zo sta je na dal sztu -
kà pra co ch∏on nà, wy ma ga jà cà wie dzy tech nicz nej i do bre go przy go to wa nia w za kre sie tech no -
lo gii bar wie nia. Eli za Ci cha, ab sol went ka Wy dzia ∏u Gra fi ki ASP w War sza wie, jest jed nà z wie -
lu ar ty stek, dla któ rych tech ni ka ta sta no wi uzu pe∏ nie nie edu ka cji pla stycz nej wy nie sio nej
z uczel ni. Ta jem ni ce ba ti ku po zna ∏a w ¸ucz ni cy, pra cu jàc pod kie run kiem He le ny Szu by, a urok
miej sca, w któ rym od by wa ∏y si´ za j´ cia, za ch´ ci∏ jà do stwo rze nia se rii ba ti ków za in spi ro wa -
nych kra jo bra zem ma zo wiec kiej wsi (il. 155). Swo je do Êwiad cze nia pra cy z ba ti kiem opi sa ∏a
w ten spo sób: 

156. Zofia Bisiak – inicjatorka odnowy polskiego batiku w Akademii ¸ucznica – przy wyprasowywaniu wosku

Zofia Bisiak – the person who initiated the renewal of Polish batik. At the ¸ucznica Academy, removing wax from fabrics

157. Dorota
Wielkosielec
prezentuje prac´ 
z cyklu Âwiat∏a nocy,
batik, 2004 

Dorota Wielkosielec
presents her work from
the series ‘Night
Lights’, batik, 2004
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164. Iwona Boliƒska-Walendzik, Podró˝ V, batik, 2005

Iwona Boliƒska-Walendzik, Travel V, batik, 2005

166. Dorota Skubisz, Bajka, batik

Dorota Skubisz, Fairytale, batik

165. Iwona Boliƒska-Walendzik, Podró˝ III, batik, 2005

Iwona Boliƒska-Walendzik, Travel III, batik, 2005




