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PL

Olśnienie to podstawowy parametr charakteryzujący 
otoczenie świetlne, niepożądany efekt w procesie wid-
zenia. Wpatrywanie się w blask powoduje powstawanie 
uporczywych powidoków. Olśnieniem nazywano stan 
umysłu pozwalający na wykroczenie poza ludzki horyzont. 
Jakob Böhme, siedemnastowieczny śląski mistyk, ujrza-
wszy odblaski na cynowym naczyniu, doznał widzenia: 
ogarnęło go światło, w wyniku czego natura odkryła przed 
nim najgłębszą istotę rzeczy. Metafory świetlne pojawi-
ają się również w systemach filozoficznych i religijnych 
Wschodu. Oświecenie to stan osiągany poprzez medy-
tację; uwolnienie się od cierpienia i odsłonięcie wszyst-
kich zasłon niewiedzy. Przejrzyste światło w tradycjach 
tybetańskich można rozumieć jako niewyczerpane źródło 
dobra dla wszystkich odczuwających istot.

Kama Sokolnicka w swojej wystawie koncentruje się na 
wieloznaczności tytułowego blasku, definiowanego jako 
jaskrawe światło, przejaw, przebłysk oraz wspaniałość. 
Prace artystki to konstelacje semantyczne oparte na sko-
jarzeniach, które układają się w nielinearny esej wizual-
ny. Większość prac powstała podczas ciepłych, zalanych 
słońcem dni letnich, a materiały dobrane do ich wyko-
nania są nośnikami treści: mosiądz o dendrytycznym 
obrazie mikroskopowym przewodzi ciepło, filc izoluje 
dźwięk, wermikulit poprawia strukturę gleby, a powlec-
zone nim obiekty czyni ognioodpornymi. Ochronne właś- 
ciwości tworzyw mogą przywodzić na myśl praktyki 
znane z uprawy roślin, podkreślają czujność i dbałość  
o otoczenie. Czujność jest bowiem cechą przejawia- 
jącą się zarówno w konkretnych pracach Sokolnickiej, 
jak i samym procesie twórczym, co szczególnie dobrze 
widać na wystawie realizowanej w bezokiennym schronie. 
Proponując wyjście poza indywidualne, wewnętrzne 
przeżywanie świata, artystka afirmuje postawy pełne 
zrozumienia dla poszukiwań własnego miejsca w złożonej 
rzeczywistości, bycia częścią większej całości.

Joanna Kobyłt
kuratorka

ENG

Glare is a basic parameter characterising the light environ-
ment, an undesirable effect in the process of seeing. 
Staring at the glare causes persistent afterimages. Light 
and illumination are often associated with a state of mind 
that allows one to transcend the human horizon. Upon 
seeing the light reflecting off a tin vessel, Jakob Böhme, 
a 17th-century Silesian mystic, experienced vision: he was 
enveloped by lightness and the secret of being was 
revealed to him. Light metaphors also appear in the philo-
sophical and religious systems of the East. Enlighten- 
ment is a state achieved through meditation, resulting in 
freeing oneself from suffering and lifting all veils of 
ignorance. In the Tibetan traditions, radiant light can be 
understood as an inexhaustible source of good for all 
sentient beings.

In her exhibition, Kama Sokolnicka focuses on the ambiguity 
of the eponymous glare, defined as bright light, illumina- 
tion, flash and radiance. The artist’s works are semantic 
constellations based on associations that add up to form 
a non-linear visual essay. Most of the works were created 
during warm, sunny summer days, and the materials se-
lected for them are the carriers of the content: brass with 
a dendritic microscopic image conducts heat, felt insulates 
against sound, vermiculite improves soil structure and 
makes objects coated with it fireproof. The protective 
properties of the materials may trigger associations  
with the practices known from plant cultivation, emphasi-
sing alertness and care for the environment. Alertness  
is a characteristic manifested both in Sokolnicka’s indivi-
dual works and in the creative process itself, which is 
particularly evident at the exhibition in the windowless 
air-raid shelter. By attempting to go beyond the indivi-
dual, inner experience of the world, the artist affirms  
an attitude based on understanding for the search for 
one’s own place in a complex reality, being part of a lar-
ger whole.

Joanna Kobyłt
curator


