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Str. I i IV okładki Białe tulipany, fragment
Str. II okładki Złoty nosorożec, fragment
Str. III okładki Błękitny nosorożec, fragment
str. 3 Nosorożec 1515, Albrecht Dürer, National Gallery of Art, Public Domain

CEFEUSZ, HERAKLES
I JEDNOROŻEC INDYJSKI
Cefeusz, Herakles i Jednorożec Indyjski
to mój pierwszy obraz z nosorożcem.
W towarzystwie mitycznych postaci rozpiętych na gwiazdach stoi pomnikowo
jednorożec indyjski – żywa skamielina
przechowująca pamięć początku świata.
Brzmi metafizycznie, ale najpierw nosorożec był tylko realistyczną formą, na
której mogłam osadzić moje poszukiwania organicznych faktur. Z czasem sama
forma jego ciała okazała się intrygująca.
Uczyłam się jej w Chorzowie szkicując
Zulusa, Hope i Faith, czy projektując
ilustracje do książki. Był to komentarz
filozoficzny do XIX-wiecznej rozprawki
Stetigkeit und irrationale Zahlen, w której
– jak się dowiedziałam – wprowadzono
ważne dla arytmetyki liczb rzeczywistych pojęcie Schnitt.

Cięcie takie znalazłam na bokach nosorożca. Konsultując z autorem książki
różne szczegóły, dowiedziałam się, że
w historii matematyki występowało
pojęcie kątów rogowych (wielkości
nieskończenie małych). Kilka ilustracji
poświęciłam więc samemu rogowi,
a jedna z nich otwiera rozdział o analizie
niestandardowej. Z biegiem lat dość
dobrze poznałam anatomię nosorożca.
Dzisiaj nie próbuję go przekształcać,
raczej szukam idealnej formy, proporcji,
krzywizny rogu. W rezultacie każdy nosorożec jest inny.
Zoologia zna nosorożce białe i czarne,
sumatrzańskie, indyjskie, afrykańskie.
Tych gatunków było więcej. Nosorożce
chodzą po Ziemi od 7 milionów lat.
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Podróż Nosorożca Dürera, 2011/2021.
Akryl i olej na płótnie, 200 x 300 cm.
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Róg nosorożca jest dla nich amuletem,
afrodyzjakiem, lekarstwem na wszystkie
choroby. Gram rogu jest dwa razy droższy od grama złota.
W marcu 2018 umarł ostatni samiec
afrykańskiego białego nosorożca północnego, Sudan. Pozostały dwie samice
tego gatunku – Najin i Fatu – niezdolne
do rozrodu. Zwierzęta hodowano w rezerwacie, aby odtworzyć wytrzebiony
gatunek. Nie udało się.
W wyścigu z ewolucją i zachłannością
człowieka nosorożec indyjski wypada
lepiej. Na początku XX wieku, w Indiach
było tylko 100 sztuk tego gatunku.
W 1910 roku wprowadzono program
ochrony i dziś jest ich ponad 3600. Ciągle są oczywiście ofiarą polowań, ale
w tych starciach ginie więcej kłusowników niż zwierząt. Nosorożec wydaje się
zwalisty, ciężki, powolny, a jest zwinny
i szybki. Potrafi biec 55 km/h. Tak rozpędzony miażdży, jak pociąg towarowy
w zderzeniu z samochodem.

Ewoluują. Giną. W XX wieku ich naturalnym wrogiem stał się człowiek.
W Chinach czy Wietnamie ludzie dużo
płacą za rozczłonkowane ciała i krew
nosorożców.

Najsłynniejsze w historii sztuki przedstawienie nosorożca jest na drzeworycie
Albrechta Dürera. To nosorożec indyjski,
pancerny jednorożec, Rhinoceros
unicornis. Był darem dyplomatycznym
sułtana Muzafara II dla portugalskiego
króla Manuela I Szczęśliwego. Król zaś
chciał przekazać nosorożca papieżowi
Leonowi X, który miał już białego słonia
o imieniu Hanno. Nosorożec był oswojony i przyzwyczajony do morskich podróży. W nowej obroży z zielonego aksamitu, zdobionej różami, złotymi ćwiekami,
frędzlami i pozłacanym łańcuchem, wypłynął do Rzymu w grudniu 1515. Statek
się rozbił. Ciało nosorożca odnaleziono,
a skórę spreparowano. Dalsze losy tego
artefaktu są nieznane.

5

Podobno Albrecht Dürer nigdy nie
widział żywego nosorożca i odtworzył
go na podstawie krążących po Europie opisów i szkiców. Wszystkie źródła
powielają tę tezę. Coś jednak widział.
Nałożyłam zdjęcie nosorożca indyjskiego
na drzeworyt. Proporcje są idealne. Jest
mało prawdopodobne, aby nosorożec
powstał tylko na podstawie przekazów
słownych i niedokładnych szkiców.
Nie zgadza się natomiast faktura skóry.
W komentarzu do grafiki Dürer porównuje ją do nakrapianej szylkretowej
skorupy żółwia. Na drzeworycie są to
postrzępione suche fałdy, grzbiet składa
się z regularnych kawałków, wysuszony
prostokąt za uszami ma wyraźne pęknięcia. Z grzbietu wystaje jakiś dziwny rulonik – jakby róg, albo część konstrukcji
wewnętrznego stelażu.

indyjski pławi się w jeziorze pod wodospadem. Następnie, spiralnie, z biegiem wskazówek zegara, akcja przenosi się do ujęcia,
gdzie nosorożec śpi, a żołnierze są już
gotowi, by go pojmać. W kolejnej scenie,
nosorożec pogodzony z niewolą podróżuje z biegiem żółtej rzeki, mija kolejne strefy
klimatyczne i gwiazdozbiory Wielkiego
Psa, Panny, Wolarza i Woźnicy; przeniosłam
je dosłownie z rękopisu perskiego astronoma Albumasara. Na ostatnim ujęciu,
w prawym górnym rogu, Albrecht Dürer
ogląda nosorożca na postumencie – to
nosorożec wyjęty z jego drzeworytu.

W poezji średniowiecznej nosorożec
symbolizował ujarzmioną miłość. W ikonografii chrześcijańskiej, wystylizowany
na jednorożca, był personifikacją Jezusa
Chrystusa, jego męki i śmierci na krzyżu.
Wraz z rozwojem humanizmu jednorożec
nabrał bardziej świeckich znaczeń, będąc
To, co widzimy to raczej spreparowane
symbolem czystej miłości i wiernego
zwierzę: skóra nosorożca wypchana
małżeństwa. Gdy już połączymy nososłomą. W Europie już od średniowiecza
rożca z jednorożcem, to podobnym skorozwijano taksydermię i dobrze opajarzeniom nie ma końca. Moją wersję tej
nowano to rzemiosło. Trudnili się nim
astrolodzy i aptekarze, czyli ówcześni na- historii opowiedziałam w wystawie Moje
ukowcy. Zgaduję, że Dürer widział spre- Millefleur.
parowanego, wypchanego nosorożca,
a na podstawie zniszczonej, zdeformoKatarzyna Kopańska
wanej i wysuszonej skóry stworzył obraz
średniowiecznego rycerza – jednorożca
w żelaznej zbroi.
Obraz Podróż Nosorożca Dürera nawiązuje do tej historii. W kompozycji przypomina on fragment średniowiecznej
mapy świata. Perspektywę rzędową
połączyłam tu z widokiem z lotu ptaka.
Poszczególne sekwencje budują opowieść nawiązując do historii pojmania
i śmierci mitycznego białego jednorożca
z XVI-wiecznych tapiserii wystawianych
w MET Cloisters. Fabuła rozwija się od
środka, gdzie jednorogi nosorożec
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Nosorożec Biały, 2021.
Akryl na płótnie, 100 x 120 cm.
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Chihuly w ogrodzie botanicznym na Bronksie, 2021.
Akryl na płótnie, 90 x 130 cm.
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Legwan zielony i wilga, 2021.
Akryl na płótnie, 140 x 80 cm.
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Od morza lekko wieje, 2021.
Akryl i olej na płótnie, 90 x 130 cm
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Jednorożce indyjskie przystaneły w Parku Jeleni na czas kazania Buddy, 2021.
Akryl na płótnie, 100 x 120 cm
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Srebrny Tygrys, 2021.
Akryl na płótnie, 100 x 140 cm.
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Ukryty tygrys, przyczajony legwan, 2021.
Akryl i olej na płótnie, 90 x 130 cm.
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Slońce jeszcze nie zaszło, a Księżyc już na niebie, 2021.
Akryl na płótnie, 100 x 120 cm.
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Złote schody, 2021.
Akryl na płótnie, 100 x 120 cm.
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Pełnia Księżyca i samoloty, 2021.
Akryl i olej na płótnie, 80 x 140 cm.
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Teoria zaćmienia Księżyca, 2021.
Akryl na płótnie, 90 x 130 cm.
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Białe tulipany, 2021.
Akryl na płótnie, 100 x 100 cm.
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Na azymut, 2021.
Akryl na płótnie, 100 x 120 cm.

19

Katarzyna
Kopańska-Błaszczyk

(ur. 1967 w Ostródzie, Polska).
Polska malarka, rysownik i grafik.
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk
Plastycznych w Bydgoszczy i Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom
z wyróżnieniem 1992).
Studiowała malarstwo, rysunek
i fotografię w pracowniach
profesorów: Stanisława Rodzińskiego,
Zbyluta Grzywacza, Jerzego
Nowosielskiego, Teresy KotkowskiejRzepeckiej, Juliusza Joniaka, Józefa
L. Ząbkowskiego i Zbigniewa Łagockiego.

www.kopanska.pl

Wystawy
2020 – Barok, Dopamina i Meteory, malarstwo,
Galeria w Pałacu Vauxhall, Krzeszowice.
Wystawa indywidualna.
2019 – Moje Millefleur, malarstwo i prace
na papierze, Muzeum w Ostródzie, Zamek,
Ostróda. Wystawa indywidualna.
2018 – Profesor Juliusz Joniak i jego uczniowie,
Pałac Sztuki, Kraków.
2011 – Sensuellabilder, prace na papierze,
Galeria Abbekas Joanny NicklassonMłynarskiej, Abbekas, Szwecja. Wystawa
indywidualna.
2009 – Zakwitające dziewczęta, prace na
papierze, Galeria Abbekas Joanny NicklassonMłynarskiej, Abbekas, Szwecja.
2008 – Jasne Pastwiska, malarstwo, Galeria
Raven, Kraków. Wystawa indywidualna.
2005 – Według Johannesa Angelusa, prace na
papierze, Galeria Abbekas Joanny NicklassonMłynarskiej, Abbekas, Szwecja.
2001 – Międzynarodowe Targi Sztuki, Sollentune, Szwecja.
2001 – Poganiacze Kotów, malarstwo, Polska
Institutet Stockholm, Szwecja. Wystawa
indywidualna.
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1999 – L’Art et les Animaux / Sztuka i Zwierzęta,
Bajek, Kopańska, Martini, Couleurs en Val Mosan, Huy, Pailhe, Belgia.
1999 – Żółta Rzeka, malarstwo i prace na
papierze, Warszawskie Centrum Finansowe,
Warszawa. Wystawa indywidualna.
1997 – Rekomendacje artystyczne, Galeria
Autorska Mariana Gołogórskiego, Dom Polonii, Kraków.
1997 – Malarstwo i prace na papierze, Galeria
Autorska Mariana Gołogórskiego, Dom Polonii, Kraków. Wystawa indywidualna.
1996 – Międzynarodowe Triennale Malarstwa
Sofia’96, Sofia.
1994 – Moim bohaterem jest Kolor, malarstwo
i prace na papierze, Bernauer 111, Berlin. Wystawa indywidualna.
1994 – Najmłodsi Członkowie ZPAP, Galeria
Pryzmat, Kraków.
1993 – Konfrontacje Najmłodszych Artystów Krakowskich Myślenice ’93, Myślenice
(wyróżnienie).
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