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Ws p ó ∏ c z e s n y
batik polski
Najbardziej w batiku lubi´ nieprzewidywalnoÊç.
To, ˝e bez wzgl´du na moje chcenie i nie-chcenie, on zawsze pokazuje swój charakter – jakby w tym niepozornym
kawa∏ku p∏ótna obraz by∏ ju˝ zakl´ty i tylko prowadzi∏
moje r´ce niepewne, ku w∏aÊciwemu rozwiàzaniu. Patrz´
wtedy na niego pod Êwiat∏o, na te maria˝e kolorów nie
moich, na te ˝y∏y barw pod woskowà skorupà i myÊl´ sobie – czy my si´ znamy? I wiem, ˝e tak – ˝e przyszed∏ ze
mnie, tylko ja nie wiedzia∏am, ˝e tam jest…
Bo poza wszystkim batik uspokaja. Odurza zapachem gotujàcego si´ wosku. Ko∏ysze szumem rozmów b∏ahych. I bardziej ni˝ jakakolwiek dziedzina twórcza jest
walkà. Bia∏à bronià.
Magdalena Pliszczyƒska, B∏ahe story, 9 czerwca 2005
http: //gramminea.blog.onet.pl
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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

Twórcy wspó∏czesnego batiku polskiego kontynuujà tendencje zainicjowane w pierwszych
dekadach powojennych. Jako odmiana malarstwa na tkaninie technika ta sta∏a si´ na wskroÊ indywidualnà dziedzinà wypowiedzi artystycznej, która zdumiewa iloÊcià stosowanych rozwiàzaƒ
i mo˝liwoÊci technicznych. Wiele prac wykonanych przez zawodowych artystów – absolwentów uczelni artystycznych, odzwierciedla tendencje panujàce w sztuce europejskiej.
Wspó∏czesne zastosowania tej techniki wykorzystujà ró˝norodne mo˝liwoÊci ekspresji artystycznej, jakie pomijane by∏y w tradycyjnej tkaninie jawajskiej. Nale˝y do nich celowe ∏amanie wosku, wywo∏ywanie przypadkowych efektów lub te˝ wykorzystywanie swoistego zjawiska
transparentnoÊci tkaniny stwarzanego przez t´ metod´ barwienia.
Pomimo wprowadzenia ró˝norodnych innowacji technicznych batik pozostaje nadal sztukà pracoch∏onnà, wymagajàcà wiedzy technicznej i dobrego przygotowania w zakresie technologii barwienia. Eliza Cicha, absolwentka Wydzia∏u Grafiki ASP w Warszawie, jest jednà z wielu artystek, dla których technika ta stanowi uzupe∏nienie edukacji plastycznej wyniesionej
z uczelni. Tajemnice batiku pozna∏a w ¸ucznicy, pracujàc pod kierunkiem Heleny Szuby, a urok
miejsca, w którym odbywa∏y si´ zaj´cia, zach´ci∏ jà do stworzenia serii batików zainspirowanych krajobrazem mazowieckiej wsi (il. 155). Swoje doÊwiadczenia pracy z batikiem opisa∏a
w ten sposób:
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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

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

166. Dorota Skubisz, Bajka, batik

Iwona Boliƒska-Walendzik, Travel III, batik, 2005

Dorota Skubisz, Fairytale, batik

206

207

