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Rzeźby, fotografie, 
instalacje dźwiękowe  

i optyczne…  
Prace młodych artystów 

zawładnęły British 
Library. Na trzech 

piętrach, na otwartej 
przestrzeni, można 

oglądać różne formy 
artystycznej ekspresji. 

Wśród nich również 
grafiki Polki, Agi Tamioły.

Ciekawa historia, oryginal-
na architektura. British Libra-
ry, jedna z najlepiej zaopatrzo-
nych w zbiory bibliotek świata, 
ewoluuje. Pod kierownictwem 
nowego dyrektora otwiera się 
na nowe pomysły, kusząc szer-
sze spektrum odbiorców. Wy-
stawa „Encounters between 
art and science” jest pierwszą 
tego typu w murach tej sza-
cownej instytucji.

Mózg szczura
Aga Tamioła. Obecnie stu-

dentka ostatniego roku lon-
dyńskiego College Central  
St Martins, University of the 
Arts, wcześniej absolwentka 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
na kierunku – lingwistyka sto-
sowana. Pochodzi ze Stargardu 
Szczecińskiego, w brytyjskiej 
stolicy mieszka od siedmiu lat.

– Od zawsze pasjono-
wałam się sztuką. Rysowa-
łam, malowałam, strugałam  
w drewnie. W Londynie mogę 
tę pasję oprawić w profesjo-
nalne ramki – opowiada Aga, 
która wybrała studia na jed-
nej z najlepszych artystycz-
nych uczelni. I oryginalny, 
wówczas pionierski kierunek, 
programowo łączący sztukę  
z nauką. Studenci praktykują 
w różnych miejscach. Instytut 
Neurofarmakologii – będący 
częścią Uniwersytetu Oks-
fordzkiego, Muzeum Anato-
mii w Londynie – z założenia 
przeznaczone dla studentów 
medycyny, niedostępne dla 
osób prywatnych, laborato-
ria badawcze. Młodzi artyści 
obserwują, uczą się, a potem 
swoje spostrzeżenia przekła-
dają na język sztuki.

– Ja w swojej twórczości 
skupiam się przede wszystkim 
na procesie naukowym, przy 
czym w centrum zawsze są lu-
dzie. Pracują razem, dochodzą 
do wspólnego celu, przeżywają 
wzloty i upadki – opowiada 
Tamioła, dodając, że owocem 
jej praktyk w Oksfordzie była 
instalacja, na którą składała się 
rzeźba zbudowana z przezro-
czystych slajdów pokazująca 
przekrój mózgu szczura oraz 
projekcja video przedstawiająca 
osobiste historie naukowców. 
Nastrój laboratorium został do-
stosowany do estetyki projektu.

W zmiennej percepcji
Szyba. Zwykła z pozo-

ru szyba wita wchodzących 
do British Library. Jednak 
optyczne płyty Fresnela po-
wodują u widza zmienną 

percepcję. Uzmysławiają, jak 
nierzeczywiste i złudne może 
być postrzeganie otaczają-
cej rzeczywistości. Człowiek 
widzi siebie w różnych miej-
scach, w różnych konfigu-
racjach, w zdeformowanych 
formach. 

Szyba, przygotowana przez 
Miriantochę Souzę z Cypru, 
to dopiero początek, kolejne 
projekty wystawiane przez 
studentów College Central St 
Martins, University of the Arts 
są równie niestandardowe. 

Pomysł wystawy zrodził 
się rok temu, przez kolejne 
miesiące dopracowywano 
szczegóły. Nad całością czu-
wała Johanna Kieniewicz  
z działu naukowego biblioteki, 
dziś efekty przyciągają wzrok. 
I dają do myślenia. Tak jak 
rzeźba Mony Choo z Hong-
kongu, która potraktowała to 
miejsce jako wspólnotę myśli 
– wszystkich tych, którzy tu 
przychodzą. Każdy ma swoje 
poglądy i zapatrywania, a jed-
nocześnie odbywa się intelek-
tualna interakcja między nimi. 
Rzeźba zrobiona z akrylo-
wych, przezroczystych rurek, 
jak spaghetti pnie się ku górze. 
Niespełna metr wysokości, 
pół metra szerokości. I małe 
światełka, symbolizujące coś 
odkrywczego.

Szklane płyty
Na koncie ma kilka wy-

staw, a w planach kolejne 
projekty. Aga Tamioła mówi 
o sobie, że jest artystką mul-
timedialną. Stosuje różne 
techniki – najbardziej odpo-
wiednie do wyrażenia danego 
projektu. Rzeźba, malarstwo, 
instalacje… Ale nie tylko.  
W British Library wystawia 

pięć swoich grafik. Wykona-
nych techniką druku wklę-
słego, związanych z ludnością  
i geografią Syberii początków 
ubiegłego stulecia. Jest rdzen-
na mieszkanka tych terenów, 
jest scena z polowania, są na-
mioty używane przez lokalną 
ludność. A także stacja mete-
orologiczna oraz miejscowe 
muzeum.

To pokłosie zainteresowań 
Tamioły językami różnych 
społeczności zamieszkują-
cych Arktykę. I powtarzające 
się pytanie – do jakiego stop-
nia geografia może wpływać 
na język? Jest też druga stro-
na medalu – jak bardzo język 
kształtuje nasze postrzeganie 
otoczenia…

Skąd jednak wzięła się Sy-
beria? – Kilka lat temu Bri-
tish Library zdigitalizowało 
szklane płyty dotyczące wła-
śnie tego regionu, w oryginale 
przechowywane w Rosji. Po-
chodzą z początków XX wie-
ku, przy ich pomocy w owym 
czasie robiło się zdjęcia.  
Na podstawie tych materia-
łów przygotowałam grafiki, 
które teraz prezentuję – wy-
jaśnia artystka. Jej twórczość, 
eksponowana w galerii na 
drugim piętrze, dobrze kom-
ponuje się z prezentowaną 
obok pracą Angielki Louise 
Beer – abstrakcyjną fotogra-
fią o frapującym tytule „For-
ce of mortality”, obrazującą 
życiowe cykle wszechświa-
ta. Autorka zastanawia się  
w niej, czy dostępna nam wie-
dza nie istniała już wcześniej. 
Niekoniecznie na ziemi... 

W kapsule dźwięku
Piętnaście projektów, 

różne detale. Refleksja, za-
duma, pytania. Ale to rów-
nież specyficzne podejście do 
prezentowanych zagadnień 
– zwarzywszy na fakt zróżni-
cowania narodowościowego 
studentów. 

– Na naszym roku jest 
dwadzieścia osób. Pochodzącą 
z Anglii, Walii, Włoch, Holan-
dii, Grecji, Bułgarii, Chin, Cy-
pru, Stanów Zjednoczonych, 
Hongkongu. No i ja z Polski 
– wylicza Tamioła. Kolejny 
duży projekt, do którego się 
przygotowuje, to instalacja 
dźwiękowa, która w czerwcu 
zostanie zaprezentowana na 
dziedzińcu Chelsea College of 
Art and Design – naprzeciwko 
Tate Britain. W realizację tej 
konstrukcji, powstającej na 
zamówienie prywatnej grupy 
BeOpen, zaangażowanych jest 
osiem osób. Na czym polega 
jej oryginalność?

– Ludzie wchodząc do 
specjalnej kapsuły (jednocze-
śnie będzie mogło zmieścić 
się w środku dwadzieścia 
osób – przyp. PG) usłyszą 
dźwięki. Przy czym będą one 
emitowane na różnych pozio-
mach, w kilku wymiarach – 
od stóp do głowy. Nazywam 
to rzeźbieniem dźwiękami, 
wrażenie jest niesamowite – 
zapewnia Aga.  r

Wystawę  
„Encounters between 
art and science”  
można oglądać  
do 24 marca.

Kiedy nauka 
spotyka sztukę…
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 „Rzeźba zrobiona z akrylowych, 
przezroczystych rurek, jak 
spaghetti pnie się ku górze. 
Niespełna metr wysokości, 
pół metra szerokości. I małe 
światełka, symbolizujące coś 
odkrywczego.
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