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Rosa Tarruella 
Ur. w 1947 roku w Barcelonie. Studia artystyczne od-
była w Escuela Massana w Barcelonie (dyplom w roku 
1968). W roku 1969 studiowała w Ecole Superieure 
des Techniques de Publicite w  Brukseli. W  latach 
1970–74 studiowała grafikę w Conservatorio de las 
Artes del Libro w Barcelonie. W latach 1974 i 1978 
uzupełniała studia graficzne w  Accademia Rafaello 
w Urbino (Włochy). Ponadto w roku 1982 ukończy-
ła wydział historii sztuki Uniwersytetu w Barcelonie.
W czerwcu 1989 roku przyjechała po raz pierwszy do 
Polski z wystawą indywidualną, a we wrześniu wzięła 
udział w plenerze w Słonnem. W 2006 roku kupiła 
dom na Zalesiu w Gminie Krasiczyn, gdzie corocznie 
spędzała wakacje. Zmarła w 2019 roku w Barcelonie.



Pierwszy raz zetknąłem się z  grafiką Rosy Tarruelli 
Planas na wystawie Graphica Atlantica w  Reykjavi-
ku. Islandia, położona pomiędzy Europą i  Ameryką 
Północną, była w czerwcu 1987 roku miejscem dużej 
wystawy z udziałem grafików tych dwu kontynentów. 
Zaproszono do udziału w wystawie artystów z kilku-
nastu krajów europejskich oraz Kanady i USA. Wysta-
wie towarzyszyło sympozjum, w którym uczestniczy-
łem jako jeden z dwojga reprezentantów Polski. 

Jechałem tam, wyposażony w  służbowy paszport 
wydany przez Pagart, nie tylko jako grafik, również 
jako dyrektor galerii – z zamiarem nawiązania nowych 
kontaktów, które by pozwoliły uatrakcyjnić wysta-
wienniczą ofertę. 

Grafiki Rosy wydały mi się kwintesencją hiszpań-
skości. Miały coś z klimatu prac lubianego przeze mnie 
Antoniego Tàpiesa. Pomyślałem, że ciekawe by było 
pokazanie większego zestawu prac tej autorki w Prze-
myślu. Napisałem. Zaproszenie zostało przyjęte. 

Był czerwiec 1989 roku. Rosa z  teką grafik wy-
lądowała w Wiedniu, skąd pociągiem dostała się do 
Katowic (jechała przez Czechosłowację bez wizy tran-
zytowej, stąd miała duże nieprzyjemności). 

Rosa zamieszkała w hotelu „Pod Białym Orłem”, 
skąd zwykle chodziliśmy do miasta przez park. To był 
jej pierwszy kontakt z naszą – bujną w porównaniu 
z  Katalonią – przyrodą. Nie zdawałem sobie wtedy 
nawet sprawy z tego, jak poważne konsekwencje przy-
niesie ta wizyta, spowodowana moją chęcią pokazania 
w galerii kogoś z Hiszpanii.

Takie były początki. Później Rosa wpadła na po-
mysł napisania pracy doktorskiej na temat współcze-
snej grafiki polskiej (co też zrobiła). Był to powód jej 
częstych przyjazdów. Zapraszaliśmy ją również na ple-
nery do Słonnego. Przy okazji uznała, że nie od rzeczy 
będzie nauczyć się polskiego.

We wrześniu  2004 roku gościliśmy Rosę wraz 
z kilkorgiem uczestników pleneru w naszym ogrodzie.
Podczas garden party Rosa uznała, że wartałoby mieć 
własny dom w  Polsce. Obiecałem jej znaleźć jakieś 
ładne miejsce. Przez rok szukałem, a kiedy znalazłem, 
przez kolejny rok (jako jej notarialny pełnomocnik) 
załatwiałem zezwolenie na zakup w  Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

I w ten oto sposób, z Barcelony przez Reykjavik, 
Rosa trafiła do Przemyśla, a później na Zalesie.

Tadeusz Nuckowski
Rosa na Zalesiu
Tekst z Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego 2 / 2008 



Rosa Tarruella, Bez tytułu V, 1986, sucha igła, 24 x 48,5 cm, grafika eksponowana na wystawie Graphica Atlantica w Reykjaviku



Rosa Tarruella, Bez tytułu III, 1986, sucha igła, 24 x 48,5 cm, grafika eksponowana na wystawie Graphica Atlantica w Reykjaviku



Od czasu mojej wystawy w przemyskiej galerii w roku 
1989, wiele razy uczestniczyłam w  organizowanych 
przez nią wrześniowych plenerach w Słonnem. Moje 
prace miały bezpośredni związek z miejscem, w któ-
rym powstawały; oprócz grafik były to również insta-
lacje czy akcje na rzece San. W Słonnem pracowało 
się w małych pokoikach ośrodka wypoczynkowego, 
w nie najlepszych warunkach. Dysponowałam ogra-
niczonymi środkami, tym, co zdołałam ze sobą przy-
wieźć lub znaleźć na miejscu. Warsztat sprowadzony 
był do najprostszych i najbardziej niezbędnych środ-
ków, zupełnie inaczej niż w mojej pracowni. To miało 
swój urok, było wręcz podobne do wędrującego ze 
swym warsztatem w  średniowiecznej Europie drze-
worytnika czy drukarza pierwszych książek.

W pewnym momencie poprosiłam Tadeusza o po-
moc w  znalezieniu niewielkiego domu w  okolicach 
Przemyśla. Chciałam mieć stałe miejsce, do którego 
mogłabym przyjeżdżać, nie będąc ograniczona tylko 
do dni, w których odbywa się plener. Na dodatek za-
jęcia na uniwersytecie, gdzie pracuję, od jakiegoś cza-
su zaczynają się już we wrześniu, co w praktyce unie-
możliwia mi przyjazdy do Słonnego.

W końcu znalazło się takie miejsce, mam je! Zaczę-
łam pracować, początkowo w warunkach nie lepszych 
niż w Słonnem. Bywam tu podczas letnich wakacji.

Pośród licznych zajęć związanych z  codziennym 
życiem, ogrodem, wizytami przyjaciół i zwiedzaniem 
okolicy znajduję czas na pracę – w spokoju i ciszy we 
własnej pracowni. Ta pracownia to niewielki, wolno 

Rosa Tarruella Planas
Tekst z Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego 2 / 2008 



stojący domek, będący kiedyś stajnią dla huculskich 
koni, a później królikarnią. Dzisiaj, jeśli idzie o fau-
nę, bywają w niej tylko myszy. Czasem też wpadnie 
Diana, całoroczna strażniczka obejścia, moja ulu-
biona suka, którą opiekują się moi najbliżsi sąsie-
dzi: Anita i  Jurek. Przyzwyczajona jestem do pracy 
w  obecności zwierząt, w  Barcelonie towarzyszy mi 
kot Tomb.

Kiedy przed trzema laty, już jako mieszkanka Za-
lesia, po raz pierwszy znalazłam się w  lesie, byłam 
pod wielkim wrażeniem. Prawdę mówiąc, nigdy 
wcześniej czegoś takiego nie widziałam i  nie do-
świadczyłam. W  Katalonii, co oczywiste, również 
mamy lasy, jednak całkiem odmienne. Znam je od 
zawsze, stąd wydają mi się czymś zwyczajnym i oczy-
wistym. Zetknięcie z lasami rozciągającymi się wokół 
mojego polskiego domu było całkiem innym do-
znaniem. Jak je opisać? Tajemnicza atmosfera, cisza, 
dostojność starych i omszałych pni wysokich drzew. 
Zupełnie inne światło, liście – czasem prześwietlane 
promieniami słońca, przedzierającymi się przez ko-
rony drzew, nieraz w  bezruchu, nieraz szeleszczące 
w  podmuchach wiatru. Wędrówki po lesie, zwykle 
z  sąsiadami, czasem połączone z grzybobraniem, to 
jedna z większych atrakcji mojego pobytu tutaj.

W zupełnie naturalny sposób, w zgodzie z nazwą 
Zalesie, moje rysunki i grafiki powstające w polskiej 
pracowni związane są z lasem, będącym niewyczerpa-
nym źródłem inspiracji. Tu rozpoczęte prace, często 
w  formie szkiców czy luźnych notatek, kontynuuję 

w Barcelonie, w zupełnie innych warunkach, jednak 
bez przerwy w duchowym kontakcie z miejscem ich 
poczęcia. Relacje grafik z konkretnym miejscem są dla 
mnie bardzo ważne, każda z  prac ma jakieś związki 
z otoczeniem, w którym powstała bądź została zain-
spirowana.

Tak więc doświadczenie lasu transponuję na pa-
pier – poprzez rysunki, często w  formie frotaży 
z użyciem liści różnych drzew: dębu, lipy, wiązu. Te-
maty te kontynuuję później w  swojej barcelońskiej 
pracowni w  postaci akwaforty. I  w  tych pracach, 
powstających już z daleka od Polski, chciałabym za-
wrzeć przeżycia wynikające z doświadczania różnych 
miejsc. Zdaję sobie sprawę, że moje intencje mogą 
się okazać trudne lub wręcz niemożliwe do odczyta-
nia przez odbiorcę. Mimo to wierzę, że w tych pra-
cach można odnaleźć piękno naturalnych form, do 
których się odwołują, lub przynajmniej szczere za-
miary jego pokazania.

Zajmuję się również fotografowaniem. Przeglą-
dając zdjęcia w komputerze, wynajduję materiały do 
pracy nad książkami artystycznymi, które są kolej-
ną ważną dziedziną mojej aktywności twórczej. Ale 
z  tym fotografowaniem jest zwykle tak, że zdjęcia 
powstają na zapas. Sięgam po nie czasem dopiero po 
roku lub jeszcze później, w zależności od potrzeb ak-
tualnie powstającej pracy.



Rosa
wiele razy zapraszała mnie do swojego domu w Zalesiu. Kiedy już tam pojechałam, od Pani Anieli dowie-
działam się, że w tym roku Rosy nie było. Później usłyszałam, że Rosa odeszła. W 2022 roku narodził się 
pomysł fotograficzny o Rosie i Zalesiu. Powiększyłam jedną z fotografii do naturalnych rozmiarów i z wy-
ciętą sylwetką Rosy jeździłam do Zalesia. Szukałam miejsc, w których mogła znaleźć tematy do swoich 
grafik. Byłam też w jej domu i pracowni. Rozmawiałam o niej z mieszkańcami Zalesia, których znała 
i z którymi się przyjaźniła. Kiedy poznałam to miejsce, stwierdziłam, że Rosa dokonała dobrego wyboru. 

Beata Jędruch – Członek Związku Polskich 
Artystów Fotografików (nr leg. 1065),  
e-mail beajed2@gmail.com
Udział w wystawach
w kraju: doroczne wystawy Towarzystwa „White 
Photo Gallery” w Przemyślu – 1995–1999; udział 
w festiwalu fotografii, Przemyśl – 1998, 1999; po-
konkursowa „Foto Odlot”, Rzeszów – 1998 (wy-
różnienie) – 2000; pokonkursowa „Złota Muszla”, 
Koszalin – 1999 (nagroda), 2000; pokonkursowa 
„Dziecko niepełnosprawne”, Warszawa – 2000 (wy-
różnienie); „Black and White”, Krasiczyn – 2002; 
„Salon Portretu”, Przemyśl – 2006; zbiorowa „Black 
and White”, Kielce – 2007; indywidualna „Nie taki 
Cygan straszny”, Przemyśl – 2006, Jarosław – 2007, 
Rzeszów – 2007; „Ecce Homo”, Jarosław – 2007; 
„Jazz bez” Przemyśl – 2008; Konfrontacje foto-
graficzne „Tylko jedno zdjęcie”, Jarosław – 2008, 

2009; „Buriacja i okolice”, Toruń 2012; „Majdan 
4 miesiące później”, Jarosław – 2014; XVIII Bien-
nale Plakatu Fotograficznego, Płock – 2015; pokon-
kursowa „Portret”, Koło – 2018; 3 edycje wystawy 
pokonkursowej im. Mariana Strońskiego, Przemyśl; 
„3 X FOTO”, GSW Przemyśl – 2019; „Nie taki Cy-
gan straszny”, GSW Przemyśl – 2019; „To nie teatr” 
GSW Przemyśl – 2020; Mała e-Galeria Fotografii – 
2020, „Tutaj jesteście bezpieczni”, Przemyśl 2022.
Za granicą: poplenerowa „Ulica Warhola”, Medzila-
borce (Słowacja) – 1998; „Modelki”, Lwów (Ukra-
ina) – 1999; „Black and White”, Lwów – 2000, 
2002, Humenne (Słowacja) – 2000; „Oblicze mia-
sta”, Lwów – 2006; poplenerowa „Karpaty”, Lwów – 
2006; „Z miłością do kobiety”, Lwów – 2006, 2007; 
projekt „Romskie Getto”, Lwów – 2013.
Autorski projekt Community Children In Medzila-
borce (Foundation Open Society Institute).
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Rosa na Zalesiu 
To jedne z moich nielicznych fotografii, na których nie ma człowieka. Choć czy naprawdę nie ma? Zaczyna-
jąc ten cykl, myślałem o tym, co w Zalesiu tak bardzo ujęło Rosę, że postanowiła tutaj mieć swój dom i pra-
cownię? Tego dzisiaj mogę się tylko domyślać. Była artystką i patrząc na świat widziała inaczej, z dużą wraż-
liwością. Słyszałem od mieszkańców Zalesia, że Rosa interesowała się naturą. Potrafiła zachwycić się jakimś 
kwiatkiem, lubiła zwierzęta, podziwiała las. W Zalesiu wszystko było dla niej inne niż w rodzinnej Katalonii. 
Może urzekła ją tutejsza sielskość. Mieszkańcom ona już dawno spowszedniała, a Rosa na nowo odkrywała 
uroki natury w swoich grafikach. Próbowałem znaleźć w Zalesiu właśnie sielskość i naturalność. Obrazy (od 
szerokich planów po fragmenty czy detale), które mogły Rosę fascynować i inspirować. Fotografowałem jej 
pracownię, którą nazywała „królikarnią”. Wewnątrz ponad stuletni żłób wydrążony z jednego pnia, który 
pomalowała na niebiesko. Proste krzesło ozdobione przez nią kwiatkami i prosty stół służący do pracy ze 
zwykłą kreślarską lampą. Widać było, że Rosa oswajała i adaptowała to surowe wnętrze, żeby stworzyć klimat 
odpowiedni do pracy. Podobnie urządziła mieszkanie w wyremontowanym starym domu. Starannie zakom-
ponowała każdy szczegół i kolorystykę. Po prostu w każdym calu była artystką. 

Jacek Szwic – artysta fotografik, dziennikarz, członek 
Związku Polskich Artystów Fotografików (nr. leg. 
775). e-mail: photjack@o2.pl   www.szwic.pl
Brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych, 
miał 34 wystawy indywidualne w kraju i za grani-
cą (Francja, Grecja, Irlandia, Słowacja, Ukraina). 
Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Andy 
Warhola w Medzilaborcach, w Muzeum Fotogra-
fii w Arles, w Galerii „Światło i cień” we Lwowie, 
w Galerii Domu Polskiego w Dublinie oraz w ga-
leriach krajowych i zbiorach prywatnych. Zorgani-
zował wiele plenerów i akcji artystycznych, między 
innymi dwie edycje Międzynarodowego Festiwalu 
Fotografii w Przemyślu (1998, 99). Założył mię-

dzynarodową grupę twórczą Black & White. Przez 
dziesięć lat prowadził White Photo Gallery w Klubie 
Niedźwiadek w Przemyślu. Był autorem i kurato-
rem międzynarodowego projektu „The Limits Of 
The Document” realizowanym przez Galerię Sztuki 
Współczesnej w Przemyślu. W ramach „Roma De-
cade” brał udział w projekcie Community Children 
In Medzilaborce finansowany przez Foundation 
Open Society Institute (OSI-ZUG). W 2014 roku 
w ramach stypendium twórczego Prezydenta Miasta 
Przemyśla zrealizował autorski projekt „Pracownie 
przemyskich artystów”. Od 2016 roku jest kurato-
rem Małej Galerii Fotografii w Muzeum Historii 
Miasta Przemyśla.

Jacek Szwic
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Tadeusz Nuckowski
Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom 
w 1974 roku w pracowni drzeworytu prof. Franciszka 
Bunscha i w pracowni plakatu prof.  Macieja Makare-
wicza. Uprawia grafikę warsztatową (głównie linoryt) 
i projektową, malarstwo, rysunek, fotografię. W latach 
1976 –1996 był dyrektorem Galerii Sztuki Współcze-
snej w Przemyślu (BWA). W roku 1995 rozpoczął pracę 
pedagogiczną, w 2012 uzyskał tytuł profesora sztuk 
plastycznych. W dorobku ponad 40 wystaw indywi-
dualnych w Polsce (m. in. Gdańsk, Kraków, Przemyśl, 
Rzeszów, Toruń, Warszawa, Wrocław) i za granicą 
(Anglia, Francja, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Szwecja, 
Ukraina), nagrody na wystawach lokalnych, ogólnopol-
skich i międzynarodowych, prace w polskich i zagra-
nicznych kolekcjach muzealnych.

Ptaki Zalesia, 2022, rysunek, 100 x 200 cm



Grażyna Niezgoda
Odległe pejzaże Rosy Tarruelli

Trudno w to uwierzyć ale zarówno życie jak i twór-
czość Rosy Tarruelli zmieniły się po jej przyjeździe do 
Polski, po tym jak wzięła udział w plenerze artystycz-
nym odbywającym się w niewielkiej wsi Słonne pod 
Dubieckiem. Niezwykła bujność natury, siła pejzażu, 
wrześniowe światło końca lata, rzeka San, wszystko 
to było widocznie tak inne od jej dotychczasowego 
doświadczenia, oddziałało na nią tak silnie, że mimo 
wielu przeszkód, które musiała pokonać, kupiła pod 
Przemyślem dom, a  właściwie gospodarstwo, i  spę-
dzała w Polsce czas od czerwca do października. Był 
tam ogród, stodoła, a  także stajenka (królikarnia), 
w której urządziła letnią pracownię. Była tam także 
stara szopa, którą Rosa przerobiła na altankę z wido-
kiem na rozległą dolinę – belvedere – żartowała. Wieś 
nazywa się Zalesie i leży 8 km od Przemyśla. 

Urodzona w Barcelonie katalońska artystka zosta-
ła odkryta dla Polski przez Tadeusza Nuckowskiego, 
który zobaczywszy jej grafiki na wystawie Graphica 
Atlantica w Reykjaviku, zaproponował jej pokazanie 
swego dorobku w Polsce. A mógł to zrobić, był bo-
wiem wówczas dyrektorem Biura Wystaw Artystycz-
nych w  Przemyślu. Do Słonnego Rosa przyjechała 
w roku 1989 wraz z drugą artystką – Antonią Vila. 
Z czasem w plenerach w Słonnem zaczął brać udział 
jeszcze trzeci mieszkaniec Barcelony – Francesc Vila 
Sole (od roku 1995).

W Słonnem Rosa Tarruella, graficzka, rozpoczęła 
żmudne przekładanie na język sztuki doznań, które 
nią najwyraźniej wstrząsnęły. Poszukiwała środków 

artystycznych, które by wyraziły uczucia związane 
z obserwacją takich zjawisk jak: szum rzeki, czaple we 
mgle, wilgoć, poranny chłód, las. Rozpoczęła budo-
wanie nowego warsztatu dla swojej twórczości, któ-
rej tematem uczyniła naturę. Wymagało to czasu ale 
taki zestaw środków wyrazu został utworzony. Rosa 
Tarruella zaczęła się wypowiadać poprzez instalacje, 
instalacje dźwiękowe, książki-obiekty, performance. 
Warto przypomnieć kilka jej dzieł, które za temat 
mają naturę a ich wspólnym mianownikiem jest rzeka 
San i pobyt w Polsce. Tematy rozpoczęte w Słonnem 
były kontynuowane w  letniej pracowni w  Zalesiu, 
jednak formy wypowiedzi użyte w Polsce, dawały się 
oczywiście zastosować do innych bardzo osobistych 
tematów podejmowanych przez artystkę w Hiszpanii, 
były one już bowiem jej własną drogą twórczą.

Instalacja Czaple w Sanie, 1991 
W  książce Narodziny obrazu Kazimierz Wiśniak 
wspomina:

Wcześniej, w 1991 roku, tematem czapli zajęła się 
Rosa Tarruella1. Wykonała dużą ilość sylwetek tego 
ptaka wyciętych z  tektury, na nogach z  patyków, 
i osadziła w kamienistym dnie rzeki. Oparły się rwą-
cemu nurtowi. Oglądane z odległości wyglądały jak 
ptaki prawdziwe. Tylko wnikliwy obserwator mógł 
mieć wątpliwości, bowiem ich ilość na niewielkiej 
przestrzeni zaprzeczyła wiedzy o czapli samotnej.

1  Kazimierz Wiśniak, Grażyna Niezgoda, Narodziny obrazu, 
GSW Przemyśl, 2010, s.25
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Dalsze instalacje 
Jak widać z powyższego, już pierwsze działanie polega-
ło na wprowadzeniu w naturę obiektu „sztucznie wy-
tworzonego”. Można by tu zwrócić uwagę na fakt, że 
słowo „sztuka” – „art” ma ten sam rdzeń co „sztuczny” 
– czyli „udawany”, „imitowany”, „udający, że”. Przyj-
rzyjmy się innym językom: sztuczny to „artificial” 
w języku angielskim a „künstlich“ w niemieckim. Ła-
cińskie „artificialis“ – „sztuczny“, zostało zaadoptowa-
ne w wielu językach europejskich i „sztuczny“ – „nie-
naturalny», «nieprawdziwy», «zmyślony», «stanowiący 
imitację», «dodany» – to po katalońsku – „artificial“, 
a po francusku – „artificiel“. 

Rosa pewnie nie zastanawiala się nad takimi po-
krewieństwami słowa sztuka ale zaczęła d o d a w a ć  
swoje obiekty do natury. Robiła to dyskretnie, bez 
nagłaśniania – był to raczej dialog z naturą, a nie eks-
pozycja. Na przykład w roku 1995 dodawała gdzie-
niegdzie na nadsańskiej łące małe, naturalnej wielko-
ści, zielone koniczynki, a w roku 2008 umieszczała na 
klombach przed pałacem w Nozdrzcu róże, rysowane 
piórkiem na półprzeświecających kalkach. 

Motyw koniczyny jako cytat, jej osobisty znak, 
stempel, wystąpił także w pięknej pracy Tarruelli – Me-
lancolia, a róża – rosa – to powracający w jej twórczo-
ści temat, w tym wystawy grafiki Róża w roku 2015 
w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu.

Zaś motyw czapli został powtórzony w roku 1992 
w Katalonii, w instalacji Stalowa Rzeka, Sala Amics de 
les Arts, Terassa. 

Sztuka audio
Rzeka San przepływająca bardzo blisko ośrodka 
w  którym odbywały się Międzynarodowe Spotka-
nia Artystów w Słonnem, nieustannie wymagała od 
uczestników reakcji, jej bliska obecność narzucała wy-
zwania. Dla Rosy były to nie tylko ptaki i ryby, woda 
i mgły ale także traktory, wozy z  sianem, kajakarze, 
dzieci – całe okoliczne życie związane z płynącą rzeką 
i przekraczanym brodem. Jednym z podjętych dzia-
łań były zapisy dźwiękowe, w tym nagrania płynącej 
wody oraz dźwięków słyszanych wokół rzeki. Z tego 
materiału powstała instalacja audio Vanitas – Me-
lancolia, w skład której wchodził obiekt-skrzyneczka 
z  zapisem tych odgłosów. Autorka prezentowała to 
dzieło w projekcie Index d’audiencia (Stan słyszalno-
ści), (The listening, /d‚ Oïda) – na festiwalu organi-
zowanym w katalońskiej miejscowości Vilafranca del 
Pendes przez Galerię Sztuki Palma XII.2 Jest to bardzo 
ważna galeria, współpracowali z  nią m.in. Eugènia 
Balcells czy Roman Opałka, który miał tam wystawę 
indywidualną (1998) oraz brał również udział w cy-
klu audio, o  czym poniżej. Tarruella prezentowała 
swoje prace w projekcie Index d’audiencia w Vilafran-
ca kilkakrotnie. O innej, także związanej z Polską pre-
zentacji dźwiękowej – z  roku 1989, relacjonuje dla 
magazynu Odra prof. Beata Baczyńska: 

W Vilafranca del Pendes (Katalonia) 9 maja 1989 
miał miejsce wernisaż inaugurujący grupę instalacji 

2  https://www.levygorvy.com/wp-content/uploads/2017/02/
OPALKA_CV_2019.pdf [dostęp 01.2021] 



pod wspólnym tytułem Index d’audiencia. Zamy-
kają one trzeci tematyczny – poświęcony zmysłowi 
słuchu sezon w Galerii Sztuki Palma XII. Instala-
cje z założenia miały wpisać się w polifonię miasta 
– stając się dźwiękowym i wizualnym wyzwaniem 
dla przechodniów.[…] Wernisaż przybrał formę 
spaceru z  udziałem artystów, miejscowych nota-
bli, a  także konsula RP w  Barcelonie Zdzisława 
Fabjańskiego. Obok katalońskich artystów zapro-
szono bowiem do udziału Romana Opałkę, który 
w kaplicy świętego Pelegri pokazał montaż oparty 
o  dzieło-program realizowany przez artystę we-
dług reguł przestrzeganych ściśle od 33 lat Opałka 
1965/I –  ∞ […] W innym punkcie miasta, w miej-
scu, gdzie ruchliwy ciąg rozwidla się, rozbrzmiewa 
fragment kompozycji Fryderyka Chopina, a wzrok 
przykuwa zaskakująco zaaranżowana przeszklona 
loggia na piętrze. To Allegro sostenuto – instalacja 
Rosy Tarruelli 3.
 

Performans
W 2004 roku dwie artystki, niezależnie od siebie i jed-
nocześnie, przyjechały na słonneński plener z  przy-
gotowanym wcześniej podobnym zamysłem. Helen 
Ganly z  Oxfordu przywiozła papierowe, niebieskie 
łódki do puszczenia ich rzeką San w nocy, z zastoso-
waniem światła z małych świeczek do podgrzewaczy 
(tealight), zaś Rosa Tarruella zaplanowała użycie świa-
tła dziennego i półprzezroczystość białej kalki. Obie 

3  Odra 1998, nr 9, s.134–135

akcje – Helen Sampans on the San i Boats on the San– 
Rosy, zwracały uwagę na relacje – światło, dzień lub 
noc, woda, natura. O wpływie obu działań na dzieła 
malarskie, graficzne czy fotograficzne innych, obec-
nych tam artystów, o twórczym przenikaniu, wzajem-
nych relacjach i artystycznej odpowiedzi warto napi-
sać osobny tekst, tutaj należy jednak zwrócić uwagę 
na stałe, nieustanne poszukiwanie przez Rosę dialogu 
z żywiołem, który nazywa się rzeka.

Nadal San 
Największą, najbogatszą realizację tego tematu zor-
ganizowała Rosa w  roku 2012 w  kieleckiej galerii 
BWA. Odbyła się tam wystawa San – Symfonia w ca-
łości poświęcona tej rzece jako zjawisku. Poszuki-
wanie dla Sanu znaków plastycznych zaowocowało 
dużymi płaszczyznami półprzezroczystych papierów 
rozpostartych i  rozwieszonych w  galerii. Artystka 
zastosowała akwarelę, odbitki litograficzne, ołówek, 
wszystko to na chińskim papierze Wenzhou, odwija-
nym z rolki lub ciętym na arkusze. Były prace, w któ-
rych rzeka została ukazana z  góry a liczne meandry 
ułożyły się w znak falistej linii, w innych, bogactwo 
i  dźwięczność rzecznych barw, migotanie światła, 
przedstawiono w płaszczyznach obrazów abstrakcyj-
nych. 

Dla tego samego tematu w  wystawie grupowej 
czterech artystek Return to Przemyśl w  roku 2016, 
sięgnęła Tarruella po środki cyfrowe. Pokazała krótki 
film – 6 min. 48 sek. – zapisany podczas przeprawy 



promowej Nozdrzec – Siedliska. Prom, zastępujący 
most w tej okolicy, kursuje w dni powszednie i sobo-
ty od godz. 6.00 rano  do zmierzchu, a w niedziele 
– od 9.00 do 19.00. Komunikacja mieszkańców obu 
brzegów jest całkowicie zależna od pogody i  rzeki 
–nie działa, gdy stan wody jest zbyt duży lub zbyt 
niski, gdy rzeka zamarznie lub płynie nią zbyt dużo 
kry. SAN, 2016 to zapis cyfrowy przeprawy, a do od-
biorcy należy wszelka refleksja o relacjach człowiek/
żywioł.

Książka artystyczna/ artist’s book/ bookwork 

Maluję, jakbym szedł ulicą. Zbieram perłę lub skórkę 
chleba; to, co znajduję, jest tym, co oferuję
                                             Joan Miró 

Artbook, bookwork, książka-artysty, książka kon-
cepcyjna, książka-obiekt, książka-artefakt – to dzieło 
artystyczne, ciąg obrazów zbudowanych w  uznany 
przez artystę sposób i  ułożonych przez niego w waż-
nej dla niego kolejności. 

Takie dzieło-obiekt może mieć najróżniejsze, do-
wolne formy – może się składać z czarno-białych kse-
rokopii, kolorowych kserokopii, kolorowych fotogra-
fii, zmodyfikowanych fotografii, obiektów – kolaży 
– fotografii, wydruków cyfrowych, kolaży rysunko-
wych, obiektów malowanych, znaczków rysunkowych, 
obiektów-listów, obiektów-pocztówek, książek-obiek-
towych, heliografii, poezji wizualnej, manifestów, 
obiektów-wierszy, plakatów. Może to być dokumen-

tacja aktywności, publikacja artysty, oryginalna książ-
ka artystyczna, katalog, płyta, publikacja obojętna, 
magazyn, magazyn audio, publikacje różne, publika-
cje drobne, publikacje grupowe. Może w końcu być 
pokazem slajdów na ścianie. Decyzja, czy mamy do 
czynienia z książką artysty, należy do artysty.

Rosa Tarruella z  koncepcją artystycznej książ-
ki-obiektu spotkała się na wystawie Mail Art, która 
odbyła się w barcelońskiej Galerii Metrònom w 1980 
roku. Katalog wystawy Metrònom, Centrum Doku-
mentacji Sztuki Aktualnej napisany na maszynie mani-
fest, ukazywał różne środki właściwe dla dzieł otwar-
tych, nie kojarzących się w powszechnym odbiorze ze 
sztuką. 

Mimo zachwytu koncepcją książki-obiektu musia-
ło minąć wiele lat i dopiero w  roku 1998 powstała 
grupa artystyczna poświęcona temu środkowi wyra-
zu. Grupa 13 L (13 Libras) składała się z pedagogów 
sztuki z barcelońskiego Uniwersytetu i  eksponowała 
swoje artefakty na wielu wystawach w wielu krajach. 
Prezentacja 13L odbyła się także w Przemyślu, w Ga-
lerii Sztuki Współczesnej w roku 2007. Rosa Tarruel-
la była kuratorem tej wystawy,4 tak jak wcześniej była 
współzałożycielką grupy i  propagatorką tej idei na 
sympozjach naukowych.  

Książka-obiekt okazała się dla autorki ważnym na-
rzędziem, które pozwalało jej w  sposób szczególnie 
osobisty rozwiązywać i wyrażać nasuwające się tematy 
artystyczne. Twórczość Tarruelli, delikatna i subtelna, 

4  13L. Katalog wystawy, GSW Przemyśl 2007



operująca nieoczywistymi metaforami i  skojarzenia-
mi, ma bardzo silny wymiar poetycki i w bardzo po-
dobnej do poezji ekspresji opowiada o  świecie. Jeśli 
tak, to jej artbooki miały w sobie coś z haiku. Podej-
mowały jeden mały temat, pozornie nieważny, jak 
dwie jaszczurki spotykane na tarasie pracowni czy 
wiejska kotka rodząca co roku sześcioro kociąt, a jed-
nak, kiedy odbiorca zapoznał się z jej przekazem, siła 
tej wizji i wielki szacunek do toczącego się obok życia, 
zostawały w pamięci na zawsze. To poetyckie skoja-
rzenie potwierdziła sama autorka nazywając jedną ze 
swoich książek Cztery haiku, a składa się ona z takiej 
właśnie liczby zeszytów.

Digital video
To, czego nie widać gołym okiem
Toshio Matsumoto.

W  katalogu wystawy zbiorowej Return to Przemyśl, 
w  której w  2016 roku Rosa wzięła udział, artystka 
pisze: 

Po raz pierwszy prezentuję filmowy materiał arty-
styczny. Filmy te są dla mnie wizualnym (i dźwięko-
wym) zapisem codziennego życia w Polsce. Chcia-
łam w nich pokazać to, czego nie widać gołym okiem.  

Są w nich spojrzenia ludzi, ślady ruchu, zbliże-
nia i odejścia istot i przedmiotów. Cieknące krople 
deszczu; wiry płynącej rzeki, które, na szczęście, nie 
ustają. Jest jeszcze zapis ciszy i  bezruchu, innych 
dźwięków, które mi zawsze towarzyszą.5

5 Katalog wystawy Return to Przemyśl, s. 9

W  tej technice powstały prace: GRIS, 2016, za-
pis cyfrowy / digital video (15:30) oraz omawiany 
wcześniej SAN, 2016, zapis cyfrowy / digital video 
(06:48). 

Rysunek i frotaże 
Frotaże to kolejny środek wyrazu zastosowana do 
opowieści autorki o  przyrodzie, tym razem o  rośli-
nach. W  swej pracowni w  Zalesiu kopiowała liście 
drzew na japońskim delikatnym papierze, metodą 
zwaną w  historii sztuki frotażem a  znaną każdemu 
dziecku odbijającemu np. kształt monety przy pomo-
cy ołówka. Powstawały niezwykle piękne, subtelne 
czarno-białe dzieła, swoista, jak to nazwał Max Ernst, 
historie naturelle. Artystka zaprezentowała te prace 
m.in. dwukrotnie w Przemyślu – w Galerii PCKiN 
Zamek na wystawie Res de nou / Nic nowego, 2016, 
oraz na wystawie w Galerii Ok(N)o, w której obiekt 
mógł być oglądany z  ulicy. Wystawa Embroideries / 
Hafty, 2008, była obecna w  przestrzeni społecznej 
24 godziny, 7 dni w  tygodniu. Praca Embroideries 
oprócz frotażu liści zawierała piękną, niewielką grafi-
kę, akwafortę z fragmentem podkarpackiego pejzażu, 
wielokrotnie powtórzoną.

Grafika
Grafiki Rosa tworzyła cały czas, stosowała technikę 
suchej igły na małych miedzianych płytkach ale tak-
że akwafortę, mezzotintę, drzeworyt i kolaż cyfrowy. 
W roku 2006 powstały abstrakcyjne akwaforty Z od-



ległych pejzaży, zaś w 2012 suche igły dotyczące mostu 
na rzece San w Słonnem. Szczególnie fascynowało ją 
zarówno w technice suchej igły jak i mezzotinty ryto-
wanie bezpośrednio na płycie.

Organizując wspomnianą wyżej wystawę grafiki 
Róża, pisała: 

[…] Wyglądają elegancko, ale prawdą jest iż mają 
najrzadsze kształty i są nieuporządkowane i niere-
gularne, jeśli przyjrzeć im sie bliżej. Uważam także 
za bardzo interesujące i dziwne kształty ich kolców. 
A także z powodu pąków, kiedy widzę, że mają się 
rozwinąć, są jak małe tajemnice, które prowokują 
ciekawość […]6 

Rosa
Kiedy przyjechała do Polski, poza rodzinnym kata-
lońskim mówiła także po hiszpańsku, francusku i an-
gielsku. Żeby czuć się tu swobodnie ukończyła kurs 
języka polskiego dla obcokrajowców w Łodzi, kupi-
ła samochód, zrobiła prawo jazdy. I  choć nigdy do 
końca nie wyzbyła się lęku i nie prowadziła auta po 
zmroku, to jednak mogła wyjeżdżać sama z Zalesia 
i załatwiać różne sprawy w Przemyślu czy Krasiczynie 
oraz podróżować do Słonnego. Barcelona nie wyma-
gała takich umiejętności. 

Profesorka grafiki, doktorka historii sztuki, kone-
serka muzyki, niezwykle skromna i z wielkim poczu-
ciem humoru, pięknie tańczyła, ceniła sobie towarzy-

6  Zaproszenie na wystawę „Róża”, 18.09.2015, Muzeum 
Archidiecezjalne w Przemyślu

stwo, dobre jedzenie i spacery. Można powiedzieć, że 
dbała o każdą godzinę życia. 

W czterotomowym wydawnictwie Sztuka Podkar-
pacia, wśród przedstawionych dwustu czterech arty-
stów naszego regionu nie ma sylwetki Rosy Tarruelli, 
choć w czasie kiedy wydawnictwo wychodziło, Rosa 
pracowała już w swojej pracowni w Zalesiu. Czerpa-
ła z pejzażu, słuchała, obserwowała, poszukiwała. Jak 
sama pisała: 

Źródłem moich rysunków są krajobrazy wewnętrz-
ne, które pochodzą z obserwacji i pobytu w Zalesiu. 
Przyszły tam do mnie we wrześniu. Pracując nad 
niedokończonym rysunkiem, usłyszałam orzechy 
spadające ze starych gałęzi w pustkę, w dół, żeby za-
stukać o kamienie mojego ogrodu. Dźwięki jesieni.7

Fragment ten wyraźnie pokazuje słuch artystki na 
naturę. Spadający orzech, opadły, skazany na zniszcze-
nie liść – wszystkie te przejawy życia zwykłego i pozor-
nie mało ciekawego, znalazło w sztuce Rosy Tarruelli 
czułą uważność. Tytuł jednej z prac Vanitas – Melan-
colia wskazuje kierunek jej rozmyślań, a zapisy dźwię-
ków, roślin, artbooki poświęcone jednej egzystencji, 
video, wszystko to było wielką afirmacją życia, pod-
szytą świadomością przemijania. A  San, do którego 
nigdy nie wejdziemy dwa razy – był ukochaną tego 
metaforą.

Myślę, że możemy z całą odpowiedzialnością i dumą 
stwierdzać: Rosa Tarruella – artystka Podkarpacia. Była 
nią z zachwytu i  z wyboru.

7  Jak wyżej. s. 9
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