
      Dobry lekarz to nie tylko specjalista zajmujàcy si´
leczeniem chorych. To tak˝e ktoÊ, kto dobrym s∏owem
i uÊmiechem potrafi przynieÊç im ulg´ w cierpieniu.
O tym, ˝e medycy sà niezwykle wra˝liwymi ludêmi,
mo˝e Êwiadczyç te˝ fakt, ˝e wielu z nich w wolnym
czasie zajmuje si´ twórczoÊcià artystycznà.
      Ich dokonania mogliÊmy podziwiaç 1 paêdziernika
w Galerii „Pod Dachem Nieba” podczas wieczoru po-
etycko - muzycznego. Impreza ta, odbywajàca si´ z
inicjatywy Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, w tym roku
mia∏a miejsce po raz trzeci.
      Ju˝ na wst´pie okaza∏o si´, ˝e liczba publicznoÊci
znacznie przeros∏a oczekiwania organizatorów. Z te-
go powodu uroczystoÊç rozpocz´∏a si´ z kilkuminuto-
wym opóênieniem, a mimo dodatkowych krzese∏, nie
dla wszystkich wystarczy∏o miejsc siedzàcych.
      Gdy zgas∏y Êwiat∏a, przenieÊliÊmy si´ do zupe∏nie
innej rzeczywistoÊci. W niezwyk∏ej scenografii stwo-
rzonej przez Krystyn´ Paszkiewicz (porozrzucane je-
sienne liÊcie, wijàcy si´ bluszcz, mnóstwo palàcych si´
Êwiec) rozbrzmia∏y utwory autorstwa lekarzy w inter-
pretacji Klary Drobniewskiej, Marzeny Gmiƒskiej, El˝-
biety Pietrzykowskiej, Jerzego Sobierajskiego i Walde-
mara Gmiƒskiego. Ten ostatni zadba∏ równie˝ o opraw´
muzycznà. Swà recytacj´ urozmaica∏ Êpiewem oraz grà
na gitarze i pianinie, a jego wspania∏y g∏os zachwyci∏
publicznoÊç (a zw∏aszcza t´ damska cz´Êç).
      Podczas tego wieczoru wys∏uchaliÊmy utworów

poruszajàcych najwa˝niejsze zagadnienia ludzkiej
egzystencji. By∏y zatem zapisy codziennych zdarzeƒ,
relacje z podró˝y, wspomnienia z dzieciƒstwa czy po-
dzi´kowania rodzicom za trud wychowania. Nie za-
brak∏o te˝ przesiàkni´tych jesiennym klimatem rozwa-
˝aƒ o smutku, l´ku, t´sknocie i mi∏oÊci. W ostatniej
cz´Êci znalaz∏y si´ natomiast pe∏ne wdzi´cznoÊci wier-
sze adresowane do Boga, który pomaga cz∏owiekowi
w najtrudniejszych sytuacjach i daje mu pewnoÊç, ˝e
nie jest ca∏kowicie osamotniony.
      Po koƒcowych oklaskach ka˝dy móg∏ porozmawiaç
z autorami oraz otrzymaç pamiàtkowe tomiki z auto-
grafami.
      To spotkanie z twórczoÊcià tych, którzy na co dzieƒ
obcujà z ˝yciem i Êmiercià, z pewnoÊcià zaliczyç nale˝y
do udanych. MogliÊmy bowiem podczas jego trwania
choç na chwil´ zwolniç tempo, zatrzymaç si´ i innym
wzrokiem spojrzeç na otaczajàcà nas rzeczywistoÊç.
 Justyna Stawiszyƒska

PS. Podczas imprezy zaprezentowano utwory nas-
t´pujàcych autorów: B. Klejny, E. Depta, M. Kuchciak-
Brancewicz, K. Kijanka, Z. Kostrzewa, B. Jaremin, S.
Szponder, S. Milczarek, M. Sobków, B.Sawicki, M. Paw-
likowski, M. Âmia∏ek, L. Ziurkowska-Michalewska, M.
˚ywicka-Luckner, J. Kowalczyk, J. Kaliƒski A. Borkows-
ki, B. Rybak, J. Wanecki, A. Kraus, M. Cz∏apiƒska, J.
Junosza-Gzowska, B. Szeffer.

Dla cia∏a i dla ducha

TE OBRAZY P¸ACZÑ

Daria Tansini, choç urodzi∏a si´ we W∏oszech w Magencie, obecnie ˝ycie swoje
dzieli pomi´dzy Toskani´ i Warszaw´. Jak sama przyzna∏a, malowanie tak naprawd´
zacz´∏o si´ dopiero w Polsce, wczeÊniej artystka zajmowa∏a si´ projektowaniem sztuki
u˝ytkowej. Pos∏ugujàc si´ materia∏ami z odzysku, ̋ ywicami epoksydowymi i muraƒskim
szk∏em, tworzy∏a sto∏y, lampy i krzes∏a. Jej projekty mo˝na podziwiaç w Mediolanie
w galeriach „Foyer” i „AUS18”. To jednak nie wystarczy∏o m∏odej artystce. Od 2003
roku mieszka w Warszawie, tu te˝ na powa˝nie zacz´∏o si´ jej malowanie. Na pytanie
- dlaczego niektóre jej prace sà tak nerwowe i wyglàdajà na niedokoƒczone? Odpowia-
da krótko - jestem osobà niecierpliwà i zawsze chc´ szybko zobaczyç efekt swojej
pracy, dlatego te˝ cz´sto pomijam wiele szczegó∏ów.

Ekspozycja nosi tytu∏ „Incontri - Spotkania”, kogo zatem mo˝emy spotkaç na
wystawie, oglàdajàc wystaw´? Obiektem zainteresowaƒ malarki jest cz∏owiek. Malo-
wane tuszem i atramentem na  papierze lub kartonie postacie sà brzydkie, przypomi-

Do 30 paêdziernika w Galerii „Pod Dachem Nieba” mo˝na oglàdaç wystaw´ prac  Darii Tansini.
Po spotkaniach z kulturà s∏owackà przysz∏a kolej na malarstwo polsko - w∏oskie. W trakcie uroczystego
otwarcia wystawy, 29 wrzeÊnia organizatorzy postarali si´, aby nie zabrak∏o na niej w∏oskich akcentów.
O polski akcent postara∏a si´ sama artystka, która bardzo dobrze mówi∏a po polsku.
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najà bry∏y kreÊlone zamaszystà, nerwowà czasami
wr´cz wÊciek∏à linià. Kobiety i m´˝czyêni cz´sto chwy-
tywani w nieestetycznych pozach z  roz∏o˝onymi no-
gami, widocznymi genitaliami jakby ze zdeformowa-
nym cia∏em. Obrazy artystki zape∏niajà postaci bez
oczu, które zosta∏y zastàpione ciemnymi jamami.
Wszystkie praca sprawiajà wra˝enie niedokoƒczonych,
wiele poprzecinane jest strugami tuszu czy farby.

fot. J. Giza

Choç wielu powie, ˝e obrazy te sà brzydkie, mro-
czne i przygn´biajàce, to jednak jest w nich coÊ, co
intryguje i przyciàga uwag´. I choçby dlatego warto
zobaczyç wystaw´ zorganizowanà w Galerii „Pod Da-
chem Nieba” w 22. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo
- Rehabilitacyjnym przy ulicy Wojska Polskiego 5.

     Jakub Giza

Daria Tansini przy swojej ulubionej pracy.


