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Jaki jest jej Êwiat ?

WYSTAWAWYSTAWA

Mimo burzy, jaka rozp´ta∏a si´ tego licowego po-
po∏udnia, na wernisa˝ przybyli wielbiciele sztuki ar-
tystki. Wszystkich zaintrygowa∏ tytu∏ wystawy, który
mia∏ uchyliç ràbka tajemnicy, jaki jest Êwiat Ma∏gorzaty
Iwanowskiej-Ludwiƒskiej. Ekspozycja sk∏ada si´ z kilku
tematycznych cz´Êci. Malarka zaprezentowa∏a portrety
swoich bliskich, którzy jà wychowali - rodziców: Anny
i Wac∏awa Iwanowskich oraz babci Heleny Lichaskiej-
Siwik. Nie zabrak∏o obrazu przedstawiajàcego dom z
czasów dzieciƒstwa - legendarnego Starego Dworku,
czyli „wójtówki”, b´dàcej te˝ przez wiele lat mieszka-
niem s∏u˝bowym lekarza uzdrowiskowego. By∏ to XIX
-wieczny drewniany dworek, zbudowany z d´bowych
desek bez u˝ycia gwoêdzi na drewnianych çwiekach.
Wac∏aw Iwanowski mieszka∏ tu z rodzinà przez wiele
lat, kiedy zajà∏ miejsce dr. Ignacego Dembickiego. ˚al,
˝e ten obiekt nie przetrwa∏ do naszych czasów. W wier-
szu  „Dworzec autobusowy nocà” poetka pisze o nim:

„(…) fantom drewnianego domu trwa jak malowany.
Jak gwiezdny magnes srogi
chwyta wcià˝ za serce,
przypominajàc jasne okna, gonty i kasztany.”

Iwanowska-Ludwiƒska zaprezentowa∏a równie˝
rysunki charakterystycznych widoków uzdrowiska:
t´˝ni, koÊcio∏a, fontanny Grzybek, ¸azienek. Du˝e wra-
˝enie robi obraz siedziby Zarzàdu Przedsi´biorstwa
Uzdrowisko Ciechocinek SA wy∏aniajàcej si´ zza drzew.
Mistrzyni pejza˝u namalowa∏a drog´ na Kuczek pod
Ciechocinkiem z niezwykle intensywnym blaskiem
zachodzàcego s∏oƒca, stary sad na Kujawach.

Na wystaw´ z∏o˝y∏y si´ te˝ prace obrazy prezen-
towane w ostatnich latach w toruskich galeriach.
Sà to  „Cztery b∏´kity” z cyklu „Po˝egnanie chmur”
z 2013 roku, prace z cyklu „Che∏mionka” (popularna
nazwa dzielnicy Torunia). Mistrzostwem sà obrazy
mieszkaƒców przedmieÊcia - go∏´biarzy i zbieraczy.
Iwanowska znakomicie potrafi uchwyciç niespieszne

tempo ˝ycia peryferii. Swojà subtelnà kreskà ocala
te˝ od zapomnienia architektur´, która powoli znika
z krajobrazu Torunia, mijane po drodze barwne po-
stacie odmieƒców. Zaciekawienie budzi widok lotnis-
ka z kamieniem meteorologicznym. Autorka pokusi∏a
si´ o przepisanie przezabawnej instrukcji tego urzàdze-
nia. Ca∏oÊç uzupe∏niajà pejza˝e Kujaw: stogi mieniàce
si´ w s∏oƒcu, tory kolejowe wiodàce w dal, a tak˝e na-
strojowy „Stary cmentarz w Kotlinie K∏odzkiej”. Je˝eli
na obrazie pojawià si´ postaci, to intryguje ich obec-
noÊç, oryginalnoÊç , chocia˝  wydaje si´, ˝e zajmujà
si´ banalnymi czynnoÊciami. Sà, tkwià w krajobrazie,
ale kryjà w sobie tajemnic´, którà widz chcia∏by poznaç.

Ma∏gorzata Iwanowska - Ludwiƒska zaprezento-
wa∏a nam swój Êwiat Êwiadczàcy o jej niezwyk∏ej wra-
˝liwoÊci. Jest w nim miejsce na dzieciƒstwo, które
up∏yn´∏o w cieniu ciechociƒskich t´˝ni, na Dolny Âlàsk,
gdzie krótko mieszka∏a, na Toruƒ, z którym zwiàza∏a
swoje doros∏e ˝ycie,  przedstawiony z  ma∏o znanej
strony. Naprawd´ warto wniknàç w niezwyk∏y Êwiat
Artystki…

Z wernisa˝em po∏àczona by∏a promocja najnowszej
ksià˝ki „Toruƒ w s∏oƒcu” wydanej przez Wydawnictwo
Adam Marsza∏ek. Mo˝na jà nabyç w MBP, ul. ˚elazna.

               Aldona Nocna

Ma∏gorzata Iwanowska - Ludwiƒska urodzi∏a si´ w Poznaniu.  Wychowa∏a si´ w Ciechocinku, bowiem
jej rodzice pracowali jako lekarze w uzdrowisku. Jest absolwentkà tutejszego Liceum Ogólnokszta∏càcego
im. S. Staszica. Pierwszych lekcji rysunku udzielali jej mieszkajàcy w naszym mieÊcie Karol Kossak i Zdzis∏aw
Szmidt. W latach 1968 - 73 studiowa∏a na Wydziale Sztuk Pi´knych Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika
w Toruniu. Uzyska∏a dyplom magisterski w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Stanis∏awa Borysowskiego.
Po studiach pracowa∏a w Warszawskiej Galerii Wspó∏czesnej prof. Janusza Boguckiego w Teatrze Wielkim.
Potem przeprowadzi∏a si´ do Wroc∏awia. Pracowa∏a w eksperymentalnej placówce terapii psychiatrycznej
poprzez sztuk´. W koƒcu powróci∏a do Torunia, gdzie dotàd mieszka. Uprawia malarstwo, rysunek praz
poezj´ i ma∏e formy literackie. Mia∏a wiele wystaw indywidualnych w Polsce i w Niemczech. Bra∏a równie˝
udzia∏  w wystawach zbiorowych. Jest cz∏onkiem Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich.

W Czytelni-Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Janusza ˚ernickiego odby∏a si´ wystawa prac
Ma∏gorzaty Iwanowskiej -Ludwiƒskiej „Mój Êwiat”.


