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RZEèBA
SALWADORA DALI
Jeszcze jednym powodem do
odwiedzenia teraz Wroc∏awia jest
mo˝liwoÊç obejrzenia rzeêby
Salwadora Dali. Kompozycja nazwana po angielsku Profile of Time
przenosi nas w Êwiat wielkiego
surrealisty, stworzony w jego malarstwie pod koniec lat 30. ubieg∏ego wieku.
braz wielkoÊci 24 x 33 cm
namalowany w 1931 Persistencia de la memoria
(NatarczywoÊç pami´ci)
mo˝emy teraz oglàdaç
w trzech wymiarach, do tego jeszcze powi´kszony do wysokoÊci czterech metrów.
Sam obraz wystawiany by∏ przez Dalego w Galerii Pierze Colle w Pary˝u i zosta∏
kupiony za 250 dolarów amerykaƒskich.
Kolejny w∏aÊciciel, Stanley Resor, podarowa∏ go do nowojorskiego Museum of Modern Art w 1934 r. NatarczywoÊç czy inaczej
Trwa∏oÊç pami´ci pokazujàca rozp∏ywajàce si´
tarcze zegarowe na tle pejza˝u Katalonii
sta∏a si´ ikonà surrealizmu, kierunku
w sztuce pokazujàcego realnoÊç sennych
marzeƒ. Sta∏o si´ tak, mimo i˝ êróde∏ surrealizmu szuka si´ zwykle w psychoanalizie
Freuda i dzia∏alnoÊci Andre Bretona, autora
Manifestu surrealizmu, og∏oszonego w
1924 r. NieufnoÊç do racjonalnych êróde∏
badania rzeczywistoÊci i prawo do niekon-
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Inskrypcje oznaczajàce wroc∏awskà rzeêb´ (od lewej): sygnatura autora, trzeci egzemplarz z oÊmiu (na prawach orygina∏u), piecz´ç odlewni „Perseo”. Koszt zakupu rzeêby jest niebagatelny; mówi si´ o kwocie 1,3 mln. dolarów USA. Do tego
doszed∏ koszt transportu, instalacji, c∏o... Trudno jednak przeceniç zrealizowany pomys∏ inwestora przypominajàcy chyba
zmaterializowany sen historyka sztuki
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trolowanej ekspresji artystycznej z ruchu literackiego przekszta∏ci∏y w ruch malarski.
Wiele elementów przej´li surrealiÊci z destrukcyjnego dadaizmu.
Pierwsza wystawa sztuki surrealistycznej odby∏a si´ w Pary˝u w 1925 r. w∏aÊnie
w Galerii Pierre Colle. Wzi´li w niej udzia∏
tacy malarze, jak: Hans Arp, Georgio de
Chirico, Max Ernest, Paul Klee, Man Ray,
Mason, Miro, Picasso. W roku 1938
w mi´dzynarodowej wystawie surrealistycznej (Pary˝) wzi´∏o udzia∏ ok. 70 artystów z 14 krajów. Fascynacja mo˝liwoÊcià
pokazywania nierealnych cech przypisywanych przedmiotom na zasadzie poetyckiej
iluzji trafi∏a na podatny grunt i kierunek
ten rozwija∏ si´ bez ograniczeƒ po II wojnie
Êwiatowej. WÊród takich twórców, jak:
Henri Rousseau (Celnik), Marc Chagall,
Rene Magritte, Paul Delvaux, Ives Tangu
wymieniany jest tak˝e Salwador Dali.
Przywo∏anie tego autora jest jednoznaczne
dla wielu osób z przywo∏aniem Cieknàcych
zegarów. Geniusz Dalego kaza∏ mu pójÊç
dalej i tak w latach 1977 – 1984 powsta∏y
modele rzeêb nazwanych przekornie
Kszta∏t czasu.
Kompozycja rzeêbiarska prezentowana jest w domu handlowym Arkady Wroc∏awskie.
UroczystoÊç ods∏oni´cia rzeêby odby∏a
si´ 8 kwietnia br. póênym wieczorem, aby
nie zak∏ócaç handlowych nastrojów kupujàcych. Aczkolwiek w∏aÊnie w ich interesie
Profile of Time ustawiono w miejscu ogólnie
dost´pnym.
„Wroc∏awska” ju˝ rzeêba zakupiona zosta∏a przez LC Corp – spó∏k´ wznoszàcà obecnie najwy˝szy budynek w Polsce „Sky Tower”. Profile of Time b´dzie jego ozdobà i, zapewne, symbolem; do czasu ukoƒczenia „Sky
Tower” b´dzie niezwyk∏à atrakcjà Arkad.
Problem wyboru dzie∏a sztuki, które
powinno wype∏niç swoje wielorakie funkcje
nie by∏ prosty. Decyzj´ o zakupie obiektu
kojarzonego bez wahania z hiszpaƒskim artystà podjà∏ w∏aÊciciel LC Corp, Leszek
Czarnecki.
Wroc∏awski Profile of Time jest trzecià,
dotychczas wykonanà rzeêbà, z oÊmiu majàcych prawo nosiç miano „orygina∏u”.
„Pierwszà” i „drugà” zakupiono do Szwajcarii i Singapuru.
Fot. autor

Salwador Dali, Persistencia de la memoria, 1931. Fot. Internet.

Odlewnia „Perseo” – obróbka odlanych elementów rzeêby

Rzeêba powsta∏a w odlewni „Perseo”, w miejscowoÊci Mendisio w Szwajcarii (niedaleko w∏oskiego Como) specjalizujàcej
si´ w odlewach rzeêb Salvadora Dali.

Autor artyku∏u w odlewni „Perseo” w Mendisio, w trakcie odbioru rzeêby.

Instalacja rzeêby Salwadora Dali Profile of Time w Arkadach Wroc∏awskich.
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