
                                                         RzeŸby i kola¿e  Gra¿yny  Roman Dobrowolskiej
                
                       „Tu by³ cz³owiek - szed³  t¹ drog¹” -  taki  sens  ma figura ludzka u³o¿ona  z      
kamieni spotykana w Górach Skalistych w Kanadzie. Ów fascynuj¹cy œlad 
pozostawiony przez tubylca, odkrywcê szlaków nieznanych, zauwa¿y³a, przetworzy³a 
i przypomina nam dziœ w swej nowej nieznanej dot¹d twórczoœci Gra¿yna Roman 
wœród rzeŸb prezentowanych na fotogramach. W 2005r. rzeŸby powsta³y i pozosta³y w 
Kanadzie. Nie dotkniemy wiêc piêkna tych kamieni wybranych przez Artystê z 
bezmiaru bez³adnie darowanych przez naturê. Umknie nam wiele zalet czysto 
artystycznych, formalnych, ale sens najdonioœlejszy jest tu dany -  przypomnienie nie 
tylko o piêknie kamienia  i talencie artysty , ale  tak¿e  o roli  pamiêci   i wyobraŸni o roli 
porz¹dku i ³adu. Takie budowane z kamienia rzeŸby tworzy³a Gra¿yna Roman ju¿ 
wczeœniej. Zapewnie wiêc spotkane w Górach Skalistych dawne rzeŸby tubylców 
potwierdza³y jej w³asne nowe ujêcia formy. Zafascynowaniu rzeŸbami trwaj¹cymi w 
Górach Skalistych ulegamy równie¿. Wa¿ny to by³ znak - pe³ni³ role drogowskazu. 
Upamiêtnia³ obecnoœæ. To dostojne przypomnienie niezmiernie wa¿ne  
zawdziêczamy  wystawie  dzie³  Gra¿yny Roman  w  Galerii  M³ynek...  
Autorka rzeŸb monumentalnych i znakomitych rzeŸbiarskich portretów zadziwia 
nowymi ujêciami formy w rzeŸbie i co wiêcej, zaskakuje nas wysublimowanymi 
kola¿ami.  Do wielkiej  sztuki  wprowadzony  kola¿  przez  twórców  awangardy  XX w.
[np. George Braque, Pablo Picasso,  Andre Breton] s³u¿y³ nowym kierunkom  w sztuce.  
Symboliczne, œwietnie konstruowane kola¿e Gra¿yny Roman s³u¿¹ nowym ujêciom 
formy i swoistej monografii Artysty pisanej autoportretami, portretami, pejza¿ami, 
wedutami.  Ka¿dy  z  nich  to  osobny rozdzia³  wymagaj¹cy  osobnej  interpretacji. 

Nale¿y uwzglêdniæ 4 cykle tematyczne przewidziane przez Autorkê. I.cykl „100 twarzy jednej 
kobiety” [np.„wspomnienia lata 60-te]  II. cykl  „ Matki, Babki, Prababki” [np. „Prababka Helena”  
2008r. ]  III. cykl Wojna [ spójrzmy na wielow¹tkowy ” Hebdow” i „ Lasek katyñski ” 2009 r.                                          
IV. cykl „Pejza¿e i weduty” [ np. Bia³ka, 2003 r. i  Singapur 2006 r.,  przyjrzyjmy siê „ Czystej 
formie']. Wa¿na jest sygnatura. Umieszczone cytaty poszerzaj¹  pole interpretacyjne obrazu np. 
ks. Jana Twardowskiego “ …Czy pierwsza jest ostatni¹ czy ostatnia jest pierwsz¹”… na 
autoportrecie  z  2003 r.  lub  cytaty  z  fraszek Sztaudyngera: ”Motyle…o tyle…o ile” 2004 r.  
”ONA-Œlub”… „mogê przewidz ieæ z  góry awanse i  awantury”… 2004r .                         
Najwczeœniejszym wystawionym tu kola¿em jest pe³ny delikatnoœci i urody „Wspomnienie 
pierwszej mi³oœci” z 2002 r. Po oœmiu latach pokazane tu dzie³a  zaskakuj¹ „ przemian¹ ” 
rzeŸbiarki.  S¹dzê  jednak,  ¿e  ju¿  „ Portret Mezi”  z 1978 r. ukazywa³  ten  pocz¹tek  „nowego”    
w twórczoœci Gra¿yny Roman. Przyjrzyjmy siê obrazowi „Wspomnienia, wspomnienia, 
wspomnienia lata 60 - te..”  z 2003 r. Ile¿ tu zakodowanych znaczeñ! Œliczne stópki nad piêkn¹ 
ró¿¹, zwierzaki w koronie nad g³ow¹  symetrycznie ujêtej twarzy, piêknej o groŸnym spojrzeniu, 
ptaki,  piêkny  paw  na prawym  ramieniu,  kwiaty,  secesyjna pl¹tani na  w³osów w  tle  -  dalekie 
echo meduzy [?] , spêkana skóra twarzy, dodaæ nale¿y œwietn¹ grê kolorów. A to nie wszystkie 
elementy zagadki. Tylko Autorka je zna, ale przecie¿ ka¿dy widz ma swoje wewnêtrzne 
widzenie lat 60-tych i ukazanej w obrazie surrealistycznej rzeczywistoœci. Zobaczmy we 
wspomnieniach powrót do Ÿróde³ do pocz¹tku. W  dwojakim sensie. Pamiêæ i przemiany które 
godz¹ nas  z przemijaniem.  Powrót ,  który now¹  drogê  artystyczn¹  zaczyna.

                                                                                               Maria Lewañska   (Historyk sztuki )                                                                                                                                                                                      
Warszawa 8.I. 2010                                                                                                                                                          
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Gra¿yna Roman - Dobrowolska urodzona w Hebdowie  k/ Krakowa w 1935r.
Studiowa³a w Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie u  profesorów: 
Ludwiki Nitshowej, Oskara Hansena, Franciszka Strynkiewicza w którego pracowni 
u z y s k a ³ a  d y p l o m  z  R z e Ÿ b y  w  1 9 6 0 r .
Posiada liczne realizacje rzeŸb w materia³ach szlachetnych, g³ównie w  kamieniu. 
RzeŸby znajduj¹ siê w ró¿nych parkach i miastach polskich oraz wnêtrzach, 
przyk³ady prac: “Œw. Piotr “- d¹b polichromowany, koœció³ Redemptorystów  w Gdyni 1995. 
„Madonna”- marmur carrara  w seminarium w P³ocku 1990r .Tablica pami¹tkowa Fieldorfa 
portret  -  p ³askorzeŸba  w koœciele œw. Jacka w Warszawie 1999.
Zajmowa³a siê projektowaniem terenów parkowych, dla zabaw dzieciêcych i rzeŸb¹ 
plenerow¹. Uprawia równie¿: medalierstwo, rzeŸbê kameraln¹ i rzeŸbê portretow¹, 
malarstwo portretowe,  kola¿e.
Prace autorki  znajduj¹ siê  w muzeach : Sztuki  Medalierskiej - Wroc³aw,  Sztuki Teatralnej 
-Warszawa,  Narodowe Muzeum - Kopenhaga,  Dantego - Rawenna , Muzeum  de 
Picardie  Amiens,  oraz   w zbiorach prywatnych  w  Polsce  i  zagranic¹.
Niektóre wystawy : „Sztuka sakralna” razem z Jerzym Sk¹pskim 1998, Gdynia , Warszawa. 
wielokrotnie w Chiostro di Dante „Biennale Danteska di Rawenna” 1997, 1979, 1973,.  
„Œwiadectwo obecnoœci” 1986, 1982  Warszawa.
,,Polskie  Medale  Wspó³czesne”  1979  Praga,  Bratys³awa,  Budapeszt, Bukareszt,
„Polska sztuka medalierska” Ermita¿ w Leningradzie, Muzeum Puszkina w Moskwie, 
Muzeum  miejskie  w  Rydze, 1978  
 “VIII-e i XX-eme  Exposition Internationale de penitures et sculptures d'Amiens” 1976, 
1978  „W  krêgu  polskiej rzeŸby  wspó³czesnej”  Koszalin 1978,   
„XXIXe Salon de la Jeune Sculpture” w salonach i ogrodach UNESCO, Pary¿ 1977,  
FIDEM  XVII Budapeszcie1977.  FIDEM XV  w  Helsinkach 1973, 
”50-lat Medalierstwa Polskiego”  Pary¿  Hotel  de la  Monnaie  1971,
“Miêdzynarodowa wystawa  medali”  Arezzo 1970, 
“Sztuka Sakralna”  we Wroc³awiu w Koœciele Marii Panny na Piaskach 1970,
 „Salon Europeen  68”  Nancy.
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