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DZIEKANOWICE 94.

W  1989 roku Ostrów Lednicki przez kilka miesięcy byl m iejscem  pracy Tadeusza 
Sobkow iaka z poznańskiego środow iska artystycznego. Powstałe na w yspie obrazy 
złożyły się na aranżację —  Św iątynia zielonego kamienia —  zainscenizow aną na led
nickim  podgrodziu. W roku następnym  na w yspie przebywał Piotr C. Kowalski. W  w y
niku tego pobytu i pod wpływem doznanych przeżyć powstał cykl obrazów, prezen
towany na wyspie jesienią 1990 roku, Cztery strony świata.

M yślą przew odnią inicjatora obu pokazów M ieczysława Nadolskiego było podjęcie 
próby wykreowania Ostrow a Lednickiego jako  m iejsca niekonwencjonalnych prezen
tacji sztuki współczesnej. Przedstaw iciele Nowej Sztuki, pojawiający się na wyspie, 
podjęli próbę św iadom ego dyskursu artystycznego z potencjałem  historyczno-kulturo- 
wym  zaw artym  w tak niezwykłym  miejscu jakim  jes t wyspa lednicka zw iązana z po 
czątkam i naszej państwowości. N ależy się w pełni zgodzić z M. N adolskim , iż  działania 
tego rodzaju stwarzają niepowtarzalną szansę przełam ania tradycyjnych technik m u
zealnych i wystawienniczych. Są bow iem  bezprecedensow ym  przykładem  budow ania 
pom ostów pom iędzy historyczną tradycją, a w spółczesnością w yrażoną przez w spół
czesne środki wypowiedzi artystycznej.

Po kilkuletniej przerw ie w dniach od 6 do 16 sierpnia 1994 roku nad Lednicą 
ponownie pojawili się artyści plastycy. Tym razem w plenerze zorganizowanym z inicja
tywy Towarzystwa Szlaku Piastowskiego wzięli udział: K atarzyna Zygadlew icz, To
m asz Akusz, Tadeusz Sobkowiak, Jacek Strzódka. Konsekwencją bezpośredniego kon
taktu z przeszłością —  piastow ską architekturą Lednicy, odkrywanymi grobam i szkie
letowymi na badanym  cm entarzysku w Dziekanowicach, ukształtow anym  w wyniku 
kilkutysiącletniej działalności człow ieka W ielkopolskim  krajobrazem  było powstanie 
21 obrazów. W szystkie one są indywidualnym  odbiorem  naszej historii, a dzięki ar
tystycznej wyobraźni przeszłości ukazują świat miniony. Em anuje z nich radość two
rzenia i fascynacja miejscem  połączona z głęboką refleksją nad historią, tajem niczością 
i duchow ością m iejsca gdzie powstały. T rudno w tych obrazach widzieć jedynie proste 
odwzorowanie pejzażu z tkwiącym i w nim zabytkami. Trudno też zobaczyć proste 
artystyczne przetworzenie otoczenia. W pow stałych obrazach odciśnięty jes t fragm ent 
przeszłości i zaklęta tajem nica tego wyjątkowego m iejsca jakim  jes t Ostrów Lednicki.

Powstałe nad Lednicą obrazy m ożna było obejrzeć na wystawie w M uzeum  Po
czątków Państwa Polskiego w Gnieźnie, która miała m iejsce w dniach 1 8 - 3 0  listopada
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Ryc. I. Jacek Strzódka, Lednica 94 (90 x  100) 
Abb. 1. Jacek Strzódka, Lednica 94 (90 x  100)

1994 roku. W ystawie towarzyszył katalog wg projektu T. Akusza z komentarzem 
J. W rzesińskiego. O bok obrazów na wystawie w Gnieźnie m ożna było zapoznać się 
z zabytkam i i dokum entacją z wczesnośredniowiecznego cm entarzyska D ziekanow i
ce 22. N a zainscenizowanej wystawie (autorstwa Anny i Jacka W rzesińskich) obe
jrzeć m ożna było odkryte w 1994 roku groby szkieletowe, towarzyszące im zabytki, 
a także powstające w trakcie wykopalisk rysunki i fotografie, oraz narzędzia pracy 
archeologów.
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