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Oślepienie   

Jak na nadmiar świata reaguje oko? Co robi z nadmiarem światła? Kiedy popatrzymy w słońce, po zamknięciu
powiek będziemy widzieli jeszcze długo poruszającą się, żywą, kolorową plamę wypaloną w kadrze naszego
widzenia. Tak działa słoneczny żar, ogień płonący tam daleko w przestrzeni. Ta plama będzie potem obecna 
jakiś czas nawet po otwarciu powiek, będzie poruszać się i tańczyć na obiektach naszego spojrzenia, towarzyszyć
oglądanemu światu jak znak, pieczęć, oparzenie wzroku nagłym uderzeniem światła. Bomba światła będzie
wirować i pulsować, rozpraszając się i emitując z siebie, ze swojego czarnego centrum kolory. Można zobaczyć,
jak ta czarna dziura emanuje kolorami, skąd wychodzą fale barw, energia, radość, ciepło i ruch.

Kiedy światła jest mniej i w polu naszego widzenia pojawi się kropla wody, w której pryzmacie załamuje się 
i rozprasza światło – tak jak to się dzieje, kiedy patrzymy przez szybę w czasie deszczu – świat rozmywa się, traci
ostrość i barwy stają się bledsze, chłodniejsze, ciemniejsze, chmury wiszą ponad nami. Jedne i drugie wchodzą
na siebie, zacierają się i zagarniają wzajemnie, osłabiają się i zamazują, podobnie jak wszelki kształt, którego
granice wykrzywia i wygina, czasem zupełnie rozpraszając soczewka, którą jest kropla, lub wiele kropel, spływających
gdzieś w dół, w najciemniejsze rejony, najbardziej gęste i najintensywniejsze.

Tak działa woda, tak działa ogień. W obrazach Kasi Banaś świat istnieje poddany obu tym żywiołom. Pod nimi,
pod plamami, pod kroplami wody, widzimy kształty, niejasne, coś, co tam jest, czai się, spoczywa, czeka. 
Nie jest do końca pewne, co widzimy, ponieważ uderzyła nas bomba światła, ponieważ do oka wpadł nam
okruch świata i podrażniony organ broni się łzą, kroplą, która przesłoniła nam na chwilę widok i sama stała się
widokiem, oddalając lub przybliżając perspektywę, dodając głębi aż po nieskończoność, albo pozwalając
kolorom przyjść do nas, eksplodować tuż przed nami. I tak, oślepieni barwami, idziemy drogą przez pola, 
zanurzamy się w morzu i wchodzimy głęboko w niebo, tam, gdzie najintensywniejszy błękit i granat, a potem
jeszcze coś, czego nie opowiem, ponieważ malarstwo zaczyna się tam, gdzie się kończą słowa.   

Prześwit III, olej na płótnie, 60 x 80 cm, 2013



Kama Wyszyńska

List Kasi Banaś

List oceaniczny to kolejny projekt wrocławskiej malarki inspiro-
wany poezją. Obrazy z trzech poprzednich cykli powstały w oparciu
o twórczość Duńczyków: Clausa Juela, Henrika Nordbrandta i Jensa
Fink-Jensena. Po fascynacji literaturą skandynawską przyszedł czas
na interpretację rodzimych krajobrazów zaklętych w wierszach
Tomasza Różyckiego – poety, eseisty, tłumacza, którego sposób
postrzegania rzeczywistości okazał się szczególnie bliski artystycznej
wrażliwości Kasi Banaś.

Powstałe w 2013 roku prace nawiązują do jedenastu wybranych
wierszy oraz fragmentu książki Tomi. Notatki z miejsca postoju.
Tytuł wystawy – List oceaniczny – został zaczerpnięty z utworu
Tomasza Różyckiego, który traktuje o istocie poetyckiego przekazu,
a zarazem doskonale tłumaczy motywację Kasi Banaś do tworzenia
obrazów tak silnie związanych ze słowem pisanym. W wersach 
tytułowego wiersza pobrzmiewa również echo horacjańskiego exegi
monumentum, będącego elementem ponadczasowych rozważań
na temat sensu twórczości artystycznej. W jednym z wywiadów
Różycki mówi: Piszę o sobie, a potem wyławia to ktoś po drugiej
stronie oceanu i odnajduje w tym coś dla siebie. (...) Przez wiersz
świat się nie zatrzyma, ale przynajmniej zakłuje go serce, przynaj-
mniej ktoś coś poczuje. Niekoniecznie miłego, ale przejmującego. 
I dla czegoś takiego warto pisać. (...) Mania zapisywania to próba
zatrzymania, chęć zostawienia po sobie śladu, wołanie o pomoc,
wysyłanie sygnałów w galaktykę.* Obrazy prezentowane na wy-
stawie nie są więc ilustracjami do wierszy, a raczej impresjami, 
intymną odpowiedzią na list w butelce wrzucony do morza. 

Kasia Banaś przetwarza tę metaforyczną korespondencję i wysyła
dalej swoją własną, napisaną przy pomocy odmiennych środków
artystycznego wyrazu. Używa charakterystycznego języka malar-
skiego, bazującego na zdecydowanych plamach barwnych 
igrających z rozedrganym konturem, które upodabniają krajobraz
do abstrakcji. Pomimo, że List oceaniczny jest spokojniejszy 
i bardziej wyważony od poprzednich cykli „poetyckich”, płótna
aż kipią emocjami, wzmaganymi przez śmiałe zestawienia
kolorystyczne, w które artystka ubiera podporządkowane hory-
zontowi kształty, odnalezione w słowach Tomasza Różyckiego.
Buduje wizualny kontekst dla opisywanych przez niego codziennych
sytuacji, drobiazgów, będących pretekstem do dygresji i głębo-
kich osobistych przemyśleń. Te ulotne chwile zostają podniesione
do rangi wyjątkowego przeżycia, którego nieodłączną częścią 
są elementy szkicowanego w tle pejzażu. 

Można zauważyć szereg analogii pomiędzy artystami. Poruszają
się w tej samej krainie niejednoznaczności i nieoczywistości, 
ciągle balansując na pograniczu snu i jawy. Kasia Banaś twierdzi,
że w twórczości Tomasza Różyckiego urzekł ją między innymi (...)
motyw podróży, brak zakorzenienia, ciągła tęsknota za miejscem,
w którym się nie jest, życie jakby w dwóch równoległych rzeczy-
wistościach (...). Wiąże się on ze szczególnym wątkiem auto-
biograficznym, poruszonym między innymi w wierszu Spalone
mapy. Jak mówi artystka: Rodzina Tomasza, podobnie jak moja,
przywędrowała z Kresów i być może dlatego oboje mamy 
w sobie głęboką potrzebę poszukiwania swojego magicznego



List oceaniczny V, olej na płótnie, 60 x 80 cm, 2013

miejsca. Podróż dla Tomka to nie tylko odkrywanie zachwycających
miejsc, ale też doświadczanie bólu, rozstania, rozczarowania,
strachu przed śmiercią. Pejzaż widziany jego oczyma zawsze
łączy w sobie moment zachwytu i podskórny mrok. 

Motyw podróży i tęsknoty determinuje wybór wierszy, pocho-
dzących z różnych tomików. Powstaje nostalgiczna opowieść 
o uczuciach człowieka zagubionego i poszukującego,  potrafiącego
jednocześnie odnaleźć ogromne pokłady piękna w najdrobniej-
szych urywkach rzeczywistości. Określenie narratora i bohatera
historii jest kwestią sporną - w tej roli najprościej byłoby obsadzić
któregoś z artystów, ale jednocześnie mógłby się w nią wcielić
każdy potencjalny odbiorca Listu oceanicznego. Przywołane 
w poszczególnych wierszach sytuacje są konkretne i subiektywne,
a zarazem dobrze znane, wręcz uniwersalne.

Zestawienie malarstwa Kasi Banaś z poezją Tomasza Różyckiego
pozwala dostrzec ich twórczość w zupełnie nowym świetle. Jest to
niezwykle interesująca synergia, bowiem przy pierwszym zetknięciu
z dziełami artystów widoczna jest diametralna różnica w nastroju.
Obrazy Banaś sprawiają wrażenie bardzo optymistycznych, tryska
z nich pozytywna energia, a nawet dziecinna naiwność, co kłóci
się z pełną niepokoju, tęsknoty, a nawet smutku, twórczością
Różyckiego. Połączenie to działa trochę na zasadzie równoważą-
cych się sił yin i yang – przy bardziej wnikliwym oglądzie okazuje
się, że pogodne malarstwo kryje w sobie zagadkową nutę
goryczy, a nostalgiczna poezja w niesamowity sposób celebruje
urok świata. 

* Magdalena Rybak, O pięknych trzęsieniach ziemi – wywiad z Tomaszem Różyckim.



List oceaniczny

Już nigdy tu nie wrócę. Wrzucam na pamiątkę
do zatoki butelkę po wytrawnym porto
kupioną za ostatnie znalezione drobne,
może ona po latach zatka gdzieś aortę

świata, jeżeli wierzyć, że ma on podobny
do naszego swój krwiobieg wód, wódek i płynów,
i jeżeli uwierzyć, że gdzieś w końcu płyną
wszystkie nasze spojrzenia, że gdzieś tam się kończą

tory, kable, poręcze, że na końcu wreszcie
jest ta cholerna szafa, gdzie znajdą się wszelkie
zgubione rękawiczki. Kiedy tam dopłynie, 
ja będę już zajmował rozkładane miejsce

w międzygwiezdnej salonce, i choć nie zatrzyma
się przez nią świat, przynajmniej zakłuje go serce.

luty 2001

Tomasz Różycki

List oceaniczny III, olej na płótnie, 80 x 100 cm, 2013





List oceaniczny I, olej na płótnie, 80 x 100 cm, 2013



List oceaniczny II, olej na płótnie, 100 x 120 cm, 2013



List oceaniczny IV, olej na płótnie, 80 x 100 cm, 2013



Od wczoraj śnieg, olej na płótnie, 80 x 100 cm, 2013



Daleko stąd na południu

Na chwilę przed zmierzchem jeszcze płynie
ta kropla naprzeciwko mnie, kusząc, rozbierając
chmury, kolory. Przypominam sobie dużo uboższe
momenty, inne zachody. Słońce idzie tarasami w dół,
zbierając oliwki, wprost w rozwarte pory.

I już cień składa skrzydło w dolinie, skończone, na wieki.
Więc piję to wino z popiołu, żeby nie zwątpić,
kiedy opuści mnie światło, zatopi żal.

Tomasz Różycki

Daleko stąd na południu (dla T. R.), olej na płótnie, 80 x 100 cm, 2013





Daleko stąd na południu I, olej na płótnie, 120 x 150 cm, 2013



Daleko stąd na południu II, olej na płótnie, 80 x 100 cm, 2013



Daleko stąd na południu III, olej na płótnie, 100 x 120 cm, 2013



Daleko stąd na południu IV, olej na płótnie, 60 x 80 cm, 2013



Niepodległość I, olej na płótnie, 100 x 120 cm, 2013



Niepodległość II, olej na płótnie, 80 x 100 cm, 2013



Biesy

A teraz jest koniec lata, w jeden wieczór pajęczyny
zarastają przejścia i puste miejsca nad rzeką. Idę
i zbieram to wszystko z twarzy. Tak myślałem:
przychodzić tutaj co dzień, opowiadać wszystko,

co jest między nami a resztą świata, ze szczegółami,
i wrzucać do wody kulki chleba i zmięte kartki,
okruchy ze stołu i z pościeli, niczego nie ukrywać,
niech ma, niech się nażre, niech nie przychodzi więcej.

Tak myślałem: a potem wreszcie pójść, nie otwierać
oczu, nie pochylać się, nie odwracać, zostawić to i iść,
zupełnie sam w tej ciemności, po tym wszystkim zupełnie
sam naprzeciw reszty świata, zrywając z twarzy te pajęczyny,

jesień. Z zamkniętymi oczami iść śpiąc, i nie mamrotać,
nie wyć, nie wołać przez sen.

wrzesień 1997

Tomasz Różycki

Biesy, olej na płótnie, 120 x 150 cm, 2013





Prześwit I, olej na płótnie, 80 x 100 cm, 2013



Prześwit II, olej na płótnie, 80 x 100 cm, 2013



Spalone mapy
Dla J.B.

Pojechałem na Ukrainę, to był czerwiec
i szedłem po kolana w trawach, zioła i pyłki
krążyły w powietrzu. Szukałem, lecz bliscy
schowali się pod ziemią, zamieszkali głębiej

niż pokolenia mrówek. Pytałem się wszędzie
o ślady po nich, ale rosły trawy, liście,
i pszczoły wirowały. Kładłem się więc blisko,
twarzą na ziemi i mówiłem to zaklęcie –

możecie wyjść, już jest po wszystkim. I ruszała
się ziemia, a w niej krety i dżdżownice, i drżała
ziemia i państwa mrówek roiły się, pszczoły
latały ponad wszystkim, mówiłem wychodźcie,

mówiłem tak do ziemi i czułem, jak rośnie
trawa ogromna, dzika wokół mojej głowy.

maj 2005

Tomasz Różycki

Spalone mapy I, 120 x 150 cm, 2013   





Spalone mapy II, 120 x 150 cm, 2013   



Tawerna w porcie, olej na płótnie, 120 x 150 cm, 2013



Vaterland, olej na płótnie, 80 x 100 cm, 2013



Takie widoki I, olej na płótnie, 80 x 100 cm, 2013



Idą cienie chmur

Szachownica na łące, idą cienie chmur.
Skacząc jak konik, wciąż próbuje minąć
te czarne mknące pola, ale to wzór
jest szybszy. Jest maszyna, co o milion
ruchów wyprzedza go, więc stoi. Stoi tu
i czeka, niech przejdą same, niech giną
rozbite o krawędź lasu te czarne 
kwadraty. Listopad. Zresztą nieważne.

Słońce już samo liże go po twarzy.
Jeszcze wiele mamy do powiedzenia,
prawda? Za górami kurzy się rdzawy
horyzont, miasteczko w popiele zmienia
się w czarną żagiew i szron kosi trawę
na boisku przed szkołą. Jak kamienie
odlicza dzień za dniem, lecz słońce nagle
wszystko obraca wniwecz jednym palcem.

Tomasz Różycki

Idą cienie chmur, olej na płótnie, 120 x 150 cm, 2013





Takie widoki II, olej na płótnie, 60 x 160 cm (dyptyk), 2013



Takie widoki III, olej na płótnie, 60 x 160 cm (dyptyk), 2013



A jednak szarość jest najpiękniejszym kolorem. O siódmej trzydzieści rano, 
w grudniu, na dworcu: dwadzieścia odmian szarości. Peron, słupy trakcji,
wiadukt i kominy, wagony we mgle, wszystko w rozproszonym świetle.
Tomi, najpiękniejsze miasto świata.

Tomasz Różycki, fragment książki Tomi. Notatki z miejsca postoju

Peron w Tomi, olej na płótnie, 60 x 80 cm, 2013







Lubin, Polska; 1996: • Galeria Abakus, Wrocław;
1994: • Obrazy, Galeria ASP, Wrocław

WYSTAWY ZBIOROWE
2013: • 11 Warszawskie Targi Sztuki (z Galerią Sztuki 
Platon) • Filharmonia Wrocławska, wystawa zorgani-
zowana przez Galerię Sztuki Platon • Atelier Klint, Sylt,
Niemcy • Galleri Uggerby, Lønstrup, Dania • RING
Targi Sztuki, Muzeum Współczesne, Wrocław (z Gale-
rią Sztuki Platon); 2012: •Art Herning (z Galerie Bram),
Herning, Dania • Galerie Bram, Hobro, Dania • Codan
Forsikring (z Weibull’s Kunstgalleri), Kopenhaga, Dania;
2011: • Warszawskie Targi Sztuki (z Galerią Sztuki 
Platon) •Art Herning (z Galerie Bram), Herning, Dania
• Olga Santos Galeria, Oporto (Porto), Portugalia 
• Galeria M, Wrocław (Noc Muzeów) • Galerie Bram,
Hobro, Dania • Summer in the city! Enjoy art!, Galeria
Sztuki Platon, Wrocław • Galleri Uggerby, Lønstrup,
Dania • Exposición de Art Postal, Galería Krabbe – Fri-
giliana (Malaga) Hiszpania • Galleria d’Arte Buffone,
Gagliano Aterno, Włochy • Weibull’s Kunstgalleri,
Vedbæk, Dania; 2010: • Art Herning, Targi Sztuki,
Herning, Dania • Galeria Krabbe, Malaga, Hiszpania;
2009: • Art Herning (z Galerie Bram), Herning, Dania
• Galerie Bram, Hobro, Dania • Mediteran, Muzej
Grada Trogira, Galerija Cate Dušin Rinbar, Trogir,
Chorwacja; 2008: • Art Herning (z Galerie Bram),
Herning, Dania • Hillerød Kunstmesse (z Galerie Bram),
Dania • Mediteran, Zgrada Hazu, Palača Milesi, Split,
Chorwacja; 2007: • Hillerød Kunstmesse (z Galerie
Bram), Hillerød, Dania; • Danske Bank, Hobro, Dania;
2006: • Ogrody, Galeria BWA, Zamek Książ • III Między-
narodowe Biennale Pasteli, Galeria BWA; 2005: • Art
of Love, The Oxo Gallery & Bargehouse, Londyn, Anglia
• Biennale Małych Form Malarskich, Galeria Sztuki
Wozownia, Toruń; 2004: • II Międzynarodowe Bien-
nale Pasteli, Pałac Sztuki, Kraków • Dolnośląskiej Wy-
stawy Sztuki Ciąg Dalszy: Malarstwo 2004, Galeria
BWA, Wrocław • Triennale Malarstwa, Miejska Galeria
Sztuki, Częstochowa; 2003: • International Biennial
Pastel, Galerie Kralingen, Rotterdam, Holandia; 
2002: • II Międzynarodowe Biennale Miniatury, Galeria

Ośrodka Promocji Kultury, Częstochowa; 2001:
• IV Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych, V Konkurs
im. E. Gepperta, Galeria BWA, Wrocław; 2000:
• I Międzynarodowe Biennale Miniatury, Galeria
Ośrodka Promocji Kultury, Częstochowa; 1999:
• Aqua fons vitae, Galeria BWA, Bydgoszcz; 1998:
• Ogólnopolskie Biennale Pasteli, Galeria BWA, Nowy
Sącz • XVII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczes-
nego, Galeria ZPAP Kierat, Szczecin • Ogólnopolski
Przegląd Malarstwa Młodych - Promocje'97, Legnica 
• III Jesienny Salon Plastyki, Galeria BWA, Ostrowiec
Świętokrzyski • Kobieta w grudniu, Arsenał, Wrocław;
1997: • Artyści plastycy Wrocławia, Galeria Pod Plafo-
nem, Wrocław • Bielska Jesień, Galeria BWA, Bielsko-
-Biała; 1996: • Wernisaż w Piątce, TVP, Wrocław 
• Malarstwo, grafika, rzeźba Wrocławskiej ASP, Braun-
schweig, Niemcy • Profesor Hałas i jego uczniowie,
Galeria w Pasażu, Wrocław

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
2002: • Nagroda Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, 
I Międzynarodowe Biennale Pasteli, Galeria BWA,
Nowy Sącz; 2000: • Salon Plastyki Egeria, Galeria Sztu-
ki Współczesnej, Ostrów Wielkopolski (wyróżnienie) 
1998: • III Jesienny Salon Plastyki, Galeria BWA, 
Ostrowiec Świętokrzyski (wyróżnienie) • V Ogólnopol-
ska Wystawa Muzyka w Malarstwie, Galeria Obok,
Tychy • Ogólnopolskie Biennale Pasteli, Galeria BWA,
Nowy Sącz (Trzecia Nagroda oraz Wyróżnienie 
im. Marii Ritter)

TARGI SZTUKI
   Warszawskie Targi Sztuki (z Galerią Sztuki Platon),
Arkady Kubickiego, Zamek Królewski
RING Targi Sztuki, Muzeum Współczesne, Wrocław 
Art Herning (z Galerie Bram), Herning, Dania
Hillerød Kunstmesse (z Galerie Bram), Hillerød, Dania
UDZIAŁ W SYMPOZJACH
2010: International Art Symposium, Šolta, Chorwacja
2008: International Art Symposium, Trogir, Chorwacja
2005: Międzynarodowe Sympozjum Malarstwa, 
Nowy Sącz

Kasia Banaś
www.banas.art.pl

Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom 
z malarstwa obroniła w 1997 roku w pracowni 
profesora Józefa Hałasa. 

WYSTAWY INDYWIDUALNE
2013: • List Oceaniczny –  obrazy inspirowane wier-
szami Tomasza Różyckiego, Galeria Sztuki Platon,
Wrocław • Filharmonia Wrocławska, wystawa zorga-
nizowana przez Galerię Sztuki Platon; 2012: • Galeria
Miejska, Wrocław (Noc Muzeów) • Olga Santos Gale-
ria, Porto, Portugalia • Galleri Uggerby, Lønstrup,
Dania • Galerie Bram, Hobro, Dania • Duński Instytut
Kultury, Warszawa; 2011: • Galeria Szalom, Kraków 
• Rudersdal Rådhus, Holte, Dania (z Weibull’s Kunst-
galleri), Galleri Uggerby, Lønstrup, Dania ; 2010: 
• Galeria Miejska, Wrocław (wystawa pod patronatem
Konsulatu Królestwa Danii) • Galerie Bram, Hobro,
Dania • Duński Instytut Kultury, Warszawa • Nordalia
(Festiwal Kultury Skandynawskiej), Muzeum Historii
Katowic • Ambasada Danii w Warszawie • Galeria
Zamkowa, Lubin; 2009: • Galeria M Odwach, Wro-
cław; • Galerie Bram, Hobro, Dania; 2008: • Galeria
Zamkowa, Lubin • The Brick Lane Gallery, Londyn, 
Anglia; • Cafe Druen & Bønnen (z Galerie Bram),
Odense, Dania – wystawa związana z wydaniem
książki poetyckiej Perfecte Brudstykker autorstwa
Clausa Juela, ilustrowanej malarstwem Kasi Banaś 
• Galerie Bram, Hobro, Dania; 2007: • Galerie Bram,
Hobro, Dania; 2006: • Galeria M Odwach, Wrocław 
• Galerie Bram, Hobro, Dania; 2005: • Hotel HP Park
Plaza, Wrocław; 2003: • Galeria, Ciechanów, Polska;
2001: • Galeria Abakus, Wrocław, Polska; 2000:
• Galeria Miejska, Oleśnica; 1999: • Ludwig Maximilian
Universität, Monachium, Niemcy (z grupą En Bloc);
1997: • Galeria Abakus, Wrocław • Galeria Na Odwa-
chu, Wrocław, Polska • Bank Śląski, Wrocław; 1998:
• Galeria F, Szklarska Poręba • Galeria Zamkowa,



NAGRODY
Laureat konkursu literackiego im. K. K. Baczyńskiego
w Łodzi 1997, Czasu Kultury 1997, Rainera Marii
Rilkego w Sopocie 1998. Nagroda za najlepszą
Książkę Wiosny 2004 w Bibliotece Raczyńskich 
w Poznaniu. Nominowany do Paszportu „Polityki”
za 2004 rok i do Nagrody Nike 2005, finalista 
Nagrody Nike i Nagrody Literackiej Gdynia w 2007,
laureat Nagrody Kościelskich (2004) i Nagrody
Zeszytów Literackich im. Josifa Brodskiego 2006.
Laureat stypendium twórczego Vermont Studio
Center 2009 oraz nagrody Arts & Litterary Prize 3
Quarks Daily 2010. W 2010 roku został laureatem
Nagrody „Kamień” w Lublinie.

TŁUMACZENIA
Jego wiersze tłumaczono m. in. na hiszpański,
francuski, angielski, bułgarski, niemiecki, litewski,
rosyjski, słoweński, ukraiński, publikowane były 
w zagranicznych antologiach i czasopismach. 
W 2005 pokaźny zbiór przekładów na francuski
jego wierszy autorstwa Jacquesa Burko ukazał się
nakładem wydawnictwa Murmure w książce „Trois
poètes polonais: Maciej Niemiec. Jacek Podsiadło.
Tomasz Różycki”, w 2006 ukazało się dwujęzyczne
wydanie „Kolonii” w tłumaczeniu tego samego 
autora w wydawnictwie „L’Improviste” („Les Colo-
nies”), natomiast w 2007 ukaże się tłumaczenie
„Dwunastu stacji” na język niemiecki (tł. Olaf Kuhn:
„Zwolf Stationen” Luchterhand Literaturverlag). 
W 2007 roku wydano wybór wierszy w tłumacze-
niu na angielski w Stanach Zjednoczonych („The
Forgotten keys”(2007) oraz „The Colonies” (2013)
wydawnictwo „Zephyr Press”, tł. Mira Rosenthal), 
a także wybór wierszy w tłumaczeniu na słowacki
„Protivietor” ( tłum. Katerina Laucikova, wyd. Ars
Poetica ), w 2009 wybór wierszy we Włoszech 
w tłumaczeniu Leonardo Masi i Alessandro Ajres
pt. „Antimondo” (Edizioni della Meridiana).

FESTIWALE
Brał udział w Pociągu Literackim Literaturexpress
Europa 2000 i w Poezija Expres 2001 w Słowenii.
Uczestnik festiwali poetyckich w Słowenii i we
Włoszech Medana 2002, Litwie w Wilnie Wiosna
Poetycka 2001, Ukrainie we Lwowie Inscriptis
2003, Francji – w Paryżu Marche de la Poesie 2000
i 2009, Paryżu Rencontres Europeennes de la Poe-
sie 2004, Lille Monde Parallele Litterature 2004,
Dijon Temps des Paroles 2005, Niemczech, 
w Berlinie Literaturwerkstadt 2000 i Literaturfestival
2006, Szwajcarii – w Bazylei Salon du Livre 2005 
i w Solothurn ( Solothurn Days of the literature )
2005, Potery International 2008 w Londynie, 
Poetry and Politics 2007 w Boston, Fontane Festival
w Neuruppin oraz wielu w Polsce, m.in. : Fort 
Legnica 1998 i 1999, Port Wrocław 2005, „Mic-
kiewicz i my” Białystok 1998, „Norwid bezdomny”
Warszawa 2001, „Na Dziko” Katowice 1999, 
„Polsko-amerykańskie seminarium poetyckie 
– Amerykanie w Krakowie” 2004, „Opolska Jesień
Poetycka” 2005 i 2006, „Gdzie Wschód, gdzie
Zachód? Rola i przyszłość regionów literackich. 
Polsko-niemieckie spotkanie pisarzy we Wrocławiu”
2005, „In Croce della Civita” w Wenecji 2011 
i wielu innych spotkaniach.

STYPENDIA
Chateau de Lavigny, Szwajcaria 2008
Vermont Studio Center, USA, 2009
Kuenstlerhaus Edenkoben, Niemcy, 2010
AIR Krems, Austria, 2011
Claremont McKenna College, USA, 2011
Literaturisches Colloquium Berlin, Niemcy, 2012

Tomasz Różycki

Tomasz Różycki, urodzony w 1970 roku w Opolu,
jest poetą i tłumaczem. Ogłosił m.in.: poemat
Dwanaście stacji (Znak 2004, Nagroda Kościelskich),
tomy wierszy Kolonie (Znak 2006; nominacja 
do Nagrody Nike), Księga obrotów (Znak 2010)
oraz powieść Bestiarium (Znak 2012). Tłumacz 
Du Bellaya, Mallarmégo, Segalena. Laureat 
Nagrody „Zeszytów Literackich” im. Josifa 
Brodskiego w dziedzinie poezji.

PUBLIKACJE
Publikował w wielu czasopismach i antologiach 
w kraju i zagranicą. Wydał tomy wierszy „Vater-
land” (1997), „Anima” (1999), „Chata umaita”
(2001), „Świat i Antyświat” (2003, według ankiety
Forum Krytyki Literatorium Najlepszą Książkę 
Poetycką 2003) oraz poemat epicki „Dwanaście
stacji” (Znak, 2004 – nagroda za najlepszą Książkę
Wiosny 2004 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu).
W 2004 roku ukazał się zbiór „Wiersze” zbierający
utwory wydane w poprzednich tomach. Następną
jego książką jest tom 77 wierszy zatytułowany
„Kolonie” ( Znak, 2006). Ostatnio opublikował tom
wierszy „Księga obrotów” (Znak, 2010), powieść
„Bestiarium” ( Znak, 2012) oraz zbiór esejów „Tomi.
Notatki z miejsca postoju” (Fundacja Zeszytów 
Literackich, 2013).

PRACA TRANSLATORSKA
Jako tłumacz publikował w czasopismach (Studium,
Literatura na Świecie, Arkadia) przekłady wierszy
Victora Segalena, Arthura Rimbaud, Pierre’a Alferi,
Abdellatifa Laâbi.
W 2006 ukazał się w jego tłumaczeniu w wydaw-
nictwie „Ha!Art” „Rzut kośćmi” Stephane’a 
Mallarme a w 2011 w Wydawnictwie Literackim
„Wątpewności” Jacquesa Burko.



Wszystkie obrazy prezentowane w katalogu są inspirowane wierszami Tomasza Różyckiego. Utwory zamieszczone w katalogu pochodzą z książek:
Vaterland (1997), Anima (1999), Chata umaita (2001), Kolonie (2007), Księga Obrotów (2010). 
Tytuły obrazów zaczerpnięto z wierszy Tomasza Różyckiego.
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