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RENA WOTA
e-mail:rena.wota@gmail.com

Urodzona w Przemyślu gdzie mieszka. Freelancer, członkini ZPAMiG / Zweiązek Polskich Artystów
Malarzy i Gragików i European Artists e.V. w Niemczech. Od 1998 roku zajmuje się malarstwem,
grafiką, unikatową tkaniną, tworzy obiekty, instalacje, akcje i działania w przestrzeni otwartej.
Wystawy i realizacje: Polska (Warszawa, Gdynia, Kraków, łódź, Lublin, Opole, Radom, Rzeszów,
Przemyśl, Słonne, Krosno, Jarosław, Krasiczyn, Gorlice); Węgry (Hajduboszormeny, Zalaegerszeg,
Vaya, Debrecen, Kendlimajor); Niemcy (Oldenburg, Bonn, Velbert, Essen-Borbeck, Bochum, Berlin,
Paderborn, Stolberg-Zweifall, Bad Driburg, Naviges, Essen Werden, Osnabrück, Freiburg,
Muhlhausen); Rumunia (Aiud, Oradea, Cluj-Napoca); Slovakia (Spiska Nova Ves, Kosice, Presov,

Svidnik, Bardejov); Austria (Vienna, St. Michael, Leoben); Włochy (Castelmaggiore, Turin, Cerva di
Rossa); Slovenia (Maribor); Serbia (Begec, Novi Sad); Finlandia (Hameelinna, Tampere); Egipt
(El Gouna); Grecja (Thermopylae); Mołdawia (Kishinev); USA (New York, Amherst); Holandia (Delft).
Międzynarodowe Triennale Grafiki 2012 - Kraków / Oldenburg / Wiedeń; Międzynarodowe Triennale
Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2012 / Polska / Rumunia / Słowacja / Ukraina /
Węgry; Where is printmaking? In search of new meanings, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole; Artists
From Rzeszow and Podkarpacki Region, Museum of Modern Art, Thermopylae / Grecja; 11th
Exhibition of Polish Unique Fabric, Łódź 2010; International Biennial of Painting and Unique Fabric
EKO-BALT, Gdynia 2009 / Poland.
W latach 2002 - 2010 we wsi Słonne i Nozdrzec zrealizowała dziewięć wielogodzinnych, otwartych
formalnie akcji parateatralnych i performatywnych z aktywnym udziałem artystów i zaproszonych
gości: Bachanalia; HatonHead; WhiteDay; RedDay; FlowerPowerDay; PlasticFantasticDay; OpArtDay;
EcoGreenDay; LongLiveBal!.
Udział w międzynarodowych sympozjach i spotkaniach artystów w Polsce, Niemczech, Belgii,
Rumunii, Finlandii, Austrii, Serbii, Egipcie, we Włoszech i na Węgrzech.
Laureatka Grand Prix: 6th International Artistic Linen Cloth Biennial (Krosno, 2010); Międzynarodowe
Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2009 (Przemyśl); Doroczna Nagroda
Artystyczna im. Mariana Strońskiego (Przemyśl, 2009). Stypendystka Prezydenta Miasta Przemyśla
(2007).

Touch Me Please, 2010
technika własna / sitodruk / papier / płótno - own technique / silkscreen / paper / canvas
(100 x 100 x 8 cm)

W najnowszych pracach - Rena Wota koncentruje się na budowie ascetycznych w formie,
wielowarstwowych obiektów przestrzennych tworzonych przy użyciu płótna lub szarego papieru
pakowego które maluje lub zadrukowuje. Autorka nie stroni także od starych gazet, kolorowych
magazynów, folderów reklamowych, książek czy albumów. Tego rodzaju druki gotowe / ready prints
stanowią obecnie podstawowy materiał / obszar jej zainteresowania.
Za pomocą prostych w formie zabiegów, preparuje / formuje / montuje we właściwy sobie bezpośredni sposób - pojedyncze lub wieloczłonowe obiekty albo raczej przedmioty - do dotykania,
gładzenia, ale także przeglądania, poszukiwania czy odnajdywania znajomych tropów, analizowania
rozpoznanych znaków, kojarzenia napotkanych faktów, a w końcu ale nie na końcu - także do
czytania ...
Tytuł większego cyklu "Touch Me Please" jest niejako zaprzeczeniem znanej i frustrującej sytuacji
w wielu muzeach i galeriach gdzie bezpośredni kontakt z Dziełem Sztuki jest zupełnie niemożliwy. Dla
Reny Wota ta sytuacja wydaje się trudna do zaakceptowania. Interaktywna / bezpośrednia / fizyczna
łączność z odbiorcą jest podstawą obecnego wymiaru jej sztuki. Poprzez wyjątkową formę, prace te
wprost zachęcają czy wręcz prowokują odbiorcę do bezpośredniego, fizycznego kontaktu.

Touch Me Please, 2012 - technika własna / papier, płótno (100 X 100 X 8 cm) fragment

In recent works, Rena Wota focuses on the construction of the ascetic in form and multi-layered
spatial objects, created with canvas or grey packing paper, which she paints or prints over.
The author does not hesitate to use old newspapers, colourful magazines, catalogues, advertising
booklets, books or albums. These types of ready-prints are currently her basic material / area of
interest.
Using simple means, the author prepares / forms / assembles in her own direct manner single or
multi-section objects or rather items for touching, stroking, and also viewing, searching and finding

familiar traces, analysing the recognised signs, associating the encountered facts and at last, but not
the least, for reading…
The title of the biggest series "Touch Me Please" is a kind of denial of the known and frustrating
situation in many museums and galleries, in which direct contact with any piece of art is absolutely
impossible. For Rena Wota, this situation seems to be unacceptable. The interactive / direct /
physical connection with the viewer is the basis for the contemporary dimension of her art. Through
their exceptional form, these works directly encourage or even provoke the viewer to direct physical
contact.
Woytek Grela
Rena Wota / Zapis Energii Miejsc / fragmenty
Rena Wota / Capturing The Energy of Places / fragments

Touch Me Please - 1, 2012
technika własna / papier / płótno - own technique / paper / canvas
(60 x 60 x 8 cm)

RENA WOTA / ZAPIS ENERGII MIEJSC
Dla ptaków podstawową zasadą przy budowie gniazda jest znalezienie nań odpowiedniego miejsca.
Miejsce
Czym jest i co zawiera - tak oczywiste pojęcie, którym zazwyczaj określamy właściwe dla nas - dobre
miejsce? Co tak naprawdę ostatecznie decyduje o jego wyborze? Jak określić czy zdefiniować
niezbędne warunki, które musi spełniać właśnie ta - konkretnie wybrana przestrzeń?
Dlaczego tak usilnie poszukujemy wartości, którymi zazwyczaj określamy, czy definiujemy miejsca
wybrane? Co je wyróżnia od innych - zdecydowanie odrzuconych? Dlaczego tak mozolnie staramy się
je udoskonalać, a tak naprawdę - dostosować do naszych oczekiwań czy potrzeb - w nadziei
i przekonaniu uzyskania pożądanych, obiektywnych wartości? Czym są te wartości i co decyduje
o tym, że z pełnym przekonaniem mówimy - to jest nasze miejsce na ziemi - tu chcemy żyć
i pracować?
Czym są miejsca wybrane, dlaczego właśnie te miejsca mają dla nas unikalną wartość i wyjątkową jak mówimy - energię? Dlaczego wytrwale do nich wracamy i tak boleśnie przeżywamy ich utratę?
Co kryje się pod pojęciem miejsca szczęśliwe? Jak je rozpoznać i jak do nich trafić? Jak odnaleźć,
określić i zdefiniować ich wyjątkową aurę, pozytywną moc i energię?
Czym naprawdę jest tajemnicza wartość - określana jako Genius loci, identyfikująca i opisująca
miejsca szczególne, wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju o niezwykłej magicznej atmosferze,
przyciągające do siebie, generujące niezwykłe zjawiska i stymulujące rozwój talentów?
Jakie interesujące problemy czy rozwiązania przynosi analiza zasad filozofii Feng Shui, związanej jak
wiadomo, przede wszystkim z poszukiwaniem dobrego miejsca, jego analizą, opisem
i właściwościami?
Dlaczego mówimy, że niektóre miejsca mają dobrą energię i pozytywną moc, a w innych tak często
dochodzi do niewyjaśnionych wypadków? Dlaczego miejsca owiane negatywną aurą powszechnie
uważane są za fatalne - generujące złe, negatywne uczucia i emocje?
Dlaczego tzw. złe miejsca przyciągają nas nie mniej silnie niż te, które zazwyczaj wiążemy z pozytywną
aurą. Skąd bierze się zła „sława”, a nawet fascynacja miejscami powszechnie uważanymi za
przeklęte?
Wielu ludzi twierdzi, że jednym z najbardziej znanych miejsc o pozytywnej, unikalnej mocy jest znany
od wielu lat „zapewniający opiekę” wawelski czakram, znajdujący się ponoć w kaplicy św. Gereona.
Jak głosi legenda - jeden z siedmiu magicznych kamieni, które bóg Sziwa rozrzucił kiedyś na Ziemi.
W miejscach na które upadły, ma się koncentrować wyjątkowa energia, służąca dobru. Tą legendę
zdają się potwierdzać liczne wydarzenia w historii Krakowa i Wawelu.
Miejsca o pozytywnej mocy, mają ponoć znajdować się także na Jasnej Górze w Częstochowie,
w katedrze gnieźnieńskiej, rezerwacie „Kamienne Kręgi” w Odrach koło Czerska, na Łysej Górze
i w prawosławnym klasztorze w Jabłecznej nad Bugiem. Wyjątkową energią cieszy się również
tajemnicza piramida w Rapie koło Gołdapi, a także wiele innych, nie mniej znanych miejsc w Polsce
i na świecie. (…)

Tego typu przypadki możemy oczywiście sprowadzić do tradycyjnych zachowań związanych
z wierzeniami ludowymi, tradycją, wpływami religii, czy mniej lub bardziej żywych legend i tym
podobnych uwarunkowań, ale (jak wiadomo) nie zawsze wszystko da się w ten sposób wyjaśnić…
Powszechnie uważa się, że magiczne miejsca o unikalnej aurze, są zazwyczaj dobrze wyczuwalne
chociaż trudne do jednoznacznego określenia i zdefiniowania. Ich natura skutecznie wymyka się
ludzkiemu doświadczeniu i należy raczej do sfery transcendencji wykraczającej z reguły poza zasięg
naszego poznania.
Podobne pytania czy wątpliwości można postawić analizując intrygującą sytuację związaną
z wydawałoby się irracjonalnym, ale przecież bardzo dobrze znanym nam wszystkim obszarem, czy
raczej przestrzenią, którą w pewnych sytuacjach skutecznie budujemy np. wokół siebie. Jak
wiadomo, istnieje kilka stref związanych z bardzo silnym i ważnym dla nas w wielu sytuacjach –
poczuciem bezpieczeństwa.
Każdy z tych kilku obszarów wiąże się z konkretnym zachowaniem i wywołuje reakcję adekwatną do
sytuacji i naszej oceny stopnia zagrożenia czy poczucia niezależności w przestrzeni uznawanej przez
nas za bezpieczną. Inny obszar dotyczy tzw. strefy intymnej, a zatem najbliżej, do której dopuszczamy
wyłącznie osoby bardzo blisko z nami związane emocjonalnie np. partnerów, rodziców, rodzeństwo
czy bardzo bliskich znajomych. Czym innym jest tzw. strefa osobista, która zakreśla bardziej
swobodny obszar / przestrzeń w której pozostajemy np. w czasie przyjęć, pełnienia społecznych
funkcji czy przyjacielskich spotkań. Z kolei inaczej czujemy się w tzw. strefie społecznej, dotyczącej
naszych luźnych relacji z obcymi, których nie znamy dość dobrze, a inaczej w tzw. strefie publicznej,
którą wyznacza tłum zupełnie obcych nam ludzi.
(…) Co decyduje o tym, a nie innym wyborze miejsca przy stole, w kinie czy na parkingu. Przypadek,
fatum czy podświadomość - a może wszystkie te elementy po części mają tutaj swój wpływ ? Jak to
zakwalifikować, jak racjonalnie wyjaśnić?
Odpowiedź na te kolejne pytania nie jest łatwa i oczywista. W moim przekonaniu wszystkie
wymienione sytuacje odnoszą się w zasadzie do obszaru związanego ze świadomym czy
podświadomym poszukiwaniem i rozpoznaniem jednej z najbardziej istotnych dla nas wartości
podstawowej - własnej przestrzeni, a więc jedynego w swoim rodzaju unikalnego obszaru, miejsca
które powinno spełniać dokładnie określone i niezbędne dla nas warunki.
Tak naprawdę, chodzi o bardzo istotną sferę, związaną z możliwością bezkolizyjnej adaptacji miejsca
wybranego, a także dokładnego poznania i zaakceptowania jego aury. W konsekwencji stajemy
wobec zasadniczej sytuacji, warunkującej równie istotny dla nas moment związany z możliwością
podjęcia działania bez straty czasu związanego z przełamywaniem wielu prozaicznych z pozoru
czynników pozazmysłowych.
Dla Reny Wota miejsce to jedno z najważniejszych i podstawowych źródeł inspiracji. Jej prace
powstałe w ostatnich latach są bez wątpienia bezpośrednio związane z odnalezionymi przez nią /
wybranymi i zaadoptowanymi miejscami. To co je łączy, to bezpośredni i silny emocjonalnie związek
autorki z każdym z nich, budowany poprzez bezpośrednie oddziaływanie jego aury, będące
kompilacją wielu drobnych z pozoru, ale niezwykle istotnych dla autorski elementów.

Specyficzna aura / energia, a także lokalny koloryt, budują spójną całość, tworząc swego rodzaju żywą
materię będącą tworzywem, dzięki któremu możliwe jest podjęcie wyzwania i zmierzenie się autorki
z wyzwaniem, jakie stawia przed nią przestrzeń miejsc wybranych.
Przy użyciu właściwych sobie środków artystka dokonuje swoistej weryfikacji wybranego. Jest to
jedna z najważniejszych czynności początkowych, które ma podstawowe znaczenie wartościujące
i budujące. Poszukując istotnych dla niej wartości, autorka buduje własną ikonosferę danego miejsca
w postaci fizycznego, otwartego formalnie zapisu, utrwalającego najważniejsze dla nie wartości.
Forma tak rozumianego zapisu jest oczywiście uzależniona od wielu zewnętrznych, ale także
wewnętrznych czynników. Ma to decydujące znaczenie, określające możliwość swobodnego
kreowania w formie zwartych bądź otwartych konstrukcji / obiektów o wielu odniesieniach
i przemyślanym przesłaniu.
Inne prace powstały w Polsce, inne w Egipcie, Belgii, Niemczech czy Rumunii, inne w Serbii lub na
Węgrzech. Odrębność miejsc wybranych tworzy własny, metafizyczny język sztuki, a oddziaływanie
ich aury, przekłada się bezpośrednio na powstający zapis. Wszystkie te elementy wydają się równie
istotne i są podstawą wartością warunkującą wszelkie dalsze działania.
Energia
Kwadrat / Magiczny Kwadrat jest znany w filozofii chińskiej od niemal 5000 lat. Jak głosi legenda, jego
tajemnica związana z ziemią i diagramem świata zmysłów, opisuje podstawową energię przychodzącą
z ośmiu kierunków - z energią Ziemi w centrum - jako punktem odniesienia. Kwadratów magicznych
jest nieskończenie wiele i w zasadzie, każdy może je dowolnie tworzyć na własną potrzebę.
Nie wnikając w szczegóły, generalnie ma to obrazować zmieniający się wszechświat oraz przepływ
energii w naszym otoczeniu i czasie. Centralna liczba - symbolizująca człowieka - jest równocześnie
symbolem pięciu podstawowych rodzajów energii z których zbudowany jest wszechświat: drewna,
ognia, ziemi, metalu i wody. Kontemplacja takiego "doskonałego" układu liczb ma wzmacniać
koncentrację, pozwala uporządkować myśli i jest ponoć pomocna w szybkim kojarzeniu różnych
faktów.
Ta ciekawa i pouczająca historia może mieć interesujące implikacje jeżeli dokładnie przyjrzymy się
zewnętrznej i wewnętrznej strukturze prac Reny Wota. Odrzucając matematyczne implikacje, autorka
chętnie przyznaje się do fascynacji sztuką wschodu, kładąc przy tym bardzo mocne akcenty przede
wszystkim na poszukiwaniu pierwotnych źródeł energii decydującej o podstawowych warunkach
związanych z koncentracją. W jej przekonaniu są to niezbędne wartości, konieczne do podjęcia
wyzwania przed jakim staje każdy artysta przystępujący do zmierzenia się z wieloma poważnymi
problemami związanymi z procesem kreowania.
Kwadrat pozostaje od dawna jej przestrzenią. Autorka wydaje się wiązać swój wybór z magicznymi
właściwościami tej figury, które w połączeniu z energią tworzą w jej przekonaniu - niezbędny element
wspomagający proces kreacji, daje poczucie pewności działania i osiągania założonego celu.
Zasadniczą wartość kwadratu upatruje w jego formalnie równej otwartości na poszukiwania, gdzie
zakładany brak ograniczeń, stanowi o zasadności wybory właśnie tego obszaru, tej przestrzeni.
Ta „najspokojniejsza” figura geometryczna traktowana jako swoisty kadr / wycinek przestrzeni /
fragment większej całości – prowokuje, ale także daje szansę odbiorcy - do równie otwartych,

własnych poszukiwań, interpretacji, a nawet kreacji - dobudowania własnej, wirtualnej rzeczywistości
- pozostającej niejako poza obszarem tej realnie istniejącej.

Touch Me Please, 2009 / tryptyk / triptych (fragment)
technika własna / papier / płótno - own technique / paper / canvas
3 (60 x 60 x 8 cm)

Zapis
Powierzchnię kwadratu autorka z reguły zapełnia regularnie kładzionymi elementami, tworząc
dokładnie uporządkowaną strukturę. Ten rodzaj działania - posiadający, podobnie jak w przypadku
np. budowy ściany przy użyciu cegieł wewnętrzny porządek - tworzy swoisty kod, wizualną ikonosferę
wieloznacznych sensów i znaczeń.
Rena Wota wytrwale poszukuje adekwatnych dla siebie znaków, kolorów i form tworzących
autonomiczny język sztuki, który w prosty sposób mógłby przekazać to co dla niej ważne. Zależy to od
wielu, bardzo istotnych dla autorki czynników, związanych zarówno z miejscem, nastrojem, czasem,
ale także z wieloma innymi bardzo istotnymi dla niej implikacjami.
Jednym z najważniejszych elementów kreujących te prace - jest bez wątpienia kolor. Autorka,
z niezwykłą subtelnością i swobodą porusza się po zagmatwanym w istocie świecie wrażliwości
kolorystycznych. Bez wahania potrafi zdecydować o zestawieniu dowolnej ilości kolorów. Taką
wiedzę - czy raczej - taką wrażliwość trzeba po prostu mieć w sobie. Tego nie można się nauczyć.
To dar - tak oczywisty, jak np. słuch absolutny czy tzw. łatwość zapamiętywania lub malowania.

Wiele wcześniejszych prac artystki ma także bardzo charakterystyczne „gotowe” elementy - patyczki,
sznurki, szpilki sosnowe, liście, kawałki gazet, rulony, pocięte fragmenty większej całości itp.
Te „gotowe” elementy - swego rodzaju artefakty związane są bezpośrednio z konkretnym miejscem
z którego pochodzą. Ich odnalezienie i wybór nadaje im nową, szczególną wartość. Ich użycie w
konstruowaniu / budowie obrazów burzy ich jednostajną / pierwotną kompozycję, tworząc
równocześnie odrębne przestrzenie zapełnione wieloma dodatkowymi odniesieniami i implikacjami.
Mamy tu zatem do czynienia z dwojako rozumianą wielowarstwowością strukturalną z których każda
ma dla autorki równie ważną role do spełnienia.

Touch Me Please - 2, 2012
technika własna / papier / płótno - own technique / paper / canvas
(60 x 60 x 8 cm)

Pierwsza - związana jest z początkową dwuwymiarowością tych prac. W swojej konstrukcji /
strukturze prace te fizycznie anektują i absorbują przestrzeń, rozsadzając ramy pierwotnego
dwuwymiaru - zarówno optycznie jak i formalnie. Prosty z pozoru zabieg, polegający na specyficznym
montażu uprzednio tworzonych modułów konstruujących - buduje w efekcie zmienną fakturę,
a właściwie strukturę tych prac - przełamującą ich pierwotną dwuwymiarowość. Tworzona - poprzez
szereg specyficznych zabiegów, nieregularna, a przy tym ruchoma forma - trójwymiarowa bryła staje się swego rodzaju obiektem anektującym zarówno światło jak i przestrzeń. Tutaj nie ma
przypadku. Każdy element budujący, ma swoje dokładnie wyznaczone miejsce - inaczej działa
w trzecim rzędzie, a inaczej w dziesiątym. Artystka doskonale radzi sobie w tej pozornej gmatwaninie
i różnorodności form, kolorów i przestrzeni.
Odpowiednie oświetlenie odgrywa tutaj równie istotną rolę. Tworząc specyficzny światłocień –
autorka otrzymuje dodatkowe, bardzo interesujące wartości, których działanie skierowane jest
zarówno na strukturę wewnętrzną jak i zewnętrzną - budując wiele istotnych asocjacji wychodzących
poza sam obiekt wyznaczony formatem. W efekcie, mamy do czynienia ze zmiennym, żywym
działaniem kolorystyczno-formalnym i znaczeniowym.

Touch Me Please, 2009
technika własna / akryl / papier / płótno - own technique / paper / canvas
(80 x 80 x 8 cm)

Drugim, nie mniej ważnym elementem jest wielowarstwowa przestrzeń związana z przesłaniem tych
prac. Autorka tworzy je poprzez kompilację specyficznych materiałów i elementów gotowych. Każda z
przestrzeni istnieje niejako niezależnie i posiada własną strukturę, logikę i przesłanie.
Ich wzajemne związki, uzupełniają się bądź wykluczają, tworząc w konsekwencji żywą i pulsującą,
zunifikowaną przestrzeń wieloznacznego przesłania. Każda konstrukcja jest odrębnym zapisem
zbudowanym z wielu warstw skojarzeń, implikacji i uzależnień. Daje to wielowarstwową strukturę
dającą możliwość własnych wyborów, czy interpretacji - w ramach wyznaczonych / zakreślonych
przez autorkę.
Kolejnym i ważnym elementem konstruującym jest rytm i związane z nim odniesienia. Układane
rzędy drobnych, ciasno obok siebie ustawionych elementów budują strukturę wieloczłonowych
obiektów. Z jednej strony tworzą poczucie ładu, uporządkowanej struktury, spokoju i równowagi
kompozycyjnej, z drugiej, tworzą swego rodzaju przedziwną i tajemniczą konstrukcję. Ich pozornie
jednostajny i nawarstwiający się układ z powodzeniem można by porównać z hipnotycznym
działaniem jednostajnych dźwięków bębna czy psychodelicznego działania wielokolorowych,
jednostajnie pulsujących świateł prowadzących odbiorców w kierunku rytualnego transu, a tym
samym obszaru działań i zachowań pierwotnych. Autorka zdaje się zapraszać nas w tak
konstruowaną, równie tajemniczą - wręcz magiczną podróż obiecującą wiele intrygujących zdarzeń i
atrakcji…

Touch me Please, 2012
technika własna / akryl / papier / płótno - own technique / acrilic / paper / canvas
(100 x 100 x 8 cm)

Warsztat
To długi i skomplikowany proces wymagający przede wszystkim stałej koncentracji, a także
cierpliwości i wewnętrznej dyscypliny. W dużym skrócie, polega na dwustopniowym, a zarazem
dwupłaszczyznowym działaniu.
Pierwszy etap związany jest z tworzeniem niezależnych, zróżnicowanych kolorystycznie,
abstrakcyjnych obrazów, które z powodzeniem można by eksponować jako prace gotowe.
Na tym etapie autorka zużywa wiele metrów płótna lub arkuszy papieru. Swoje działanie opiera na
swobodnej pracy, odwołując się do skojarzeń i zarejestrowanych implikacji, związanych bezpośrednio
z konkretnym miejscem i jego aurą. Jest to szybka notacja, pełna energii i podstawowych reakcji
opierających się w zasadzie na klasycznym warsztacie malarskim.
Etap drugi to swoista gra, mającą również cechy jakby terapeutycznej zabawy. Jest to niezbędny
i ważny element, pozwalający na budowanie swoistego balansu pomiędzy poszczególnymi etapami
kreacji. Artystka poddaje szereg gotowych elementów dalszym zabiegom bezpośrednim. W dużym
skrócie polega to na ich dalszej obróbce i formowaniu poprzez ręczne gniecenie i tzw. wyrabianie,
a następnie ich formalnej destrukcji - cięciu lub darciu na różnej wielkości prostokąty, pasy lub
kwadrat, w końcu - na ich zwijaniu, zakładaniu itd.

Touch Me Please, 2010
technika własna / akryl / papier / płótno - own technique / acrilic / paper / canvas
(80 x 80 x 8 cm)

Tak powstające elementy mają swoją odrębną wartość i stanowią podstawowy materiał do dalszych
przetworzeń. Przy jego pomocy artystka buduje nowe rzeczywistości - nowe byty w formie
strukturalnie formowanych - wieloczłonowych i wielopłaszczyznowych obiektów mających teraz
nową, odrębną wartość.
Ta swoista rewitalizacja, swego rodzaju recykling ma dla autorki zasadnicze znaczenie. Z jednej strony
pozwala na połączenie jakby dwóch czasów - tworząc w efekcie jeden zunifikowany i zintegrowany
zapis będący jednocześnie kompilacją wielu elementów, zmieszaniem wielu sytuacji - bytów,
w ujednoliconą i żywą formę nowych i wieloznacznych odniesień.
Podobnie rzecz ma się z pracami wykonanymi przy użyciu malowanego, a następnie swobodnie
formowanego płótna. Obiekt „Twisted” z roku 2010 wykonany z 1363 ciasno skręconych / zwiniętych
w rulony, malowanych pasów płótna (Grand Prix na Międzynarodowym Triennale Tkaniny Lnianej
„Z krosna do Krosna”, 2010) prowokuje / zmusza do bezpośredniego kontaktu / dotykania.
Umieszczone pionowo, ciasno obok siebie, stanowią wielobarwną, falującą strukturę, która „…
stanowi swego rodzaju - wizualną autodefinicję sztuki tkaniny…”1
Z kolei 3 obiekty przestrzenne zatytułowane „BoomBox” (zrealizowane w trakcie międzynarodowego
sympozjum w Essen w Niemczech w roku 2010) poprzez swoją specyficzną formę / konstrukcję
przyciągają widza do zbliżenia się i bliskiego / bezpośredniego oglądu całości. Podobna rzecz ma
miejsce w przypadku realizacji 4-częściowego obiektu „Four Fold” / Niemcy / 2011, w którym swoista
struktura zbudowana z barwionego płótna w kolorze brązu i złota przywodzi na myśl porowatą korę
drzewa, czy żłobione w kamieniu kolumny greckie.

Touch Me Please, 2009 - tryptyk / triptych
technika własna / papier / płótno - own technique / paper / canvas
3 (60 x 60 x 8 cm)
Podobnie konstruowany jest cykl niewielkich rozmiarów prac / obiektów zrealizowanych w formie
brył geometrycznych - swego rodzaju ekskluzywnych gadżetów, które z powodzeniem można
1

Sztuka Podkarpacia / tom 2 (2012), Magdalena Rabizo-Birek / Rena Wota / Czary-mary sztuki, tekst krytyczny
(str. 206 - 209)

eksponować w dowolny sposób w dowolnym miejscu. W moim przekonaniu, prace te otwierają
bardzo interesującą możliwość połączenia funkcji obiektu sztuki z jej użytkowym wymiarem. Prosty
z pozoru zabieg zmiany skali tych obiektów, może im nadać monumentalną formę z pogranicza
rzeźby, tkaniny i obiektów kształtujących przestrzeń zewnętrzną.
Prace powstałe w latach 2010, 2011 i 2012 są wynikiem nieoczekiwanego dla autorski zderzenia
z zupełnie nowym wyzwaniem / wymiarem, jakimi okazały się kilkutygodniowe pobyty
w Kolbuszowej - miejscu unikalnym - tak bardzo charakterystycznego tutaj, galicyjskiego pomieszania
ludowej kultury Lasowiaków, żydowskich tradycji ze współczesnym popwymiarem. Tak wybuchowy
konglomerat zaowocował nowymi, bardzo ciekawymi realizacjami, w których wyraźne są odniesienia
do wielokulturowej tradycji historycznej tego miejsca nad Nilem. Cztery cykle obiektów (Słońce
Kolbusza / 2010 i Pasiaki / Szczypanki Kolbusza / 2011, Alfabet Kolbusza / 2012 czy Bule Kolbusza /
2014) w prosty i bezpośredni sposób nawiązują do symboliki i kulturowej tradycji tego miejsca próbując na nowo połączyć te wartości w nowej formie i przekazie.

Touch Me Please (Garmoszka In The Flying Space), 2009 - dyptyk / diptych
technika własna / papier / płótno - own technique / paper / canvas
2 (50 x 70 x 8 cm)
W tym miejscu należałoby przypomnieć szereg bardzo ciekawych realizacji autorki w przestrzeni
otwartej, które są mocno związane z miejscem kreowania, ale także bezpośrednimi odniesieniami do
miejscowej kultury i tradycji. Prace te z powodzeniem wykorzystują materiały odnalezione na
miejscui zaadoptowane w przestrzeń nowej rzeczywistości wizualnej.
Dla przykładu, obiekt (3. Colours – Red / White / Green) zrealizowany w roku 2006 na Węgrzech,
nawiązuje do tak charakterystycznych na tym terenie motywów totemicznych w połączeniu
z bezpośrednimi odniesieniami do symboliki narodowych barw. Podobne odniesienia miał tryptyk (3.
Colours - Black / Yellow / Red), wykonany w tym samym roku w Niemczech, czy tak bardzo błękitna
instalacja (RedSea) zrealizowana w Egipcie w trakcie sympozjum nad brzegiem Morza Czerwonego,
a także duża realizacja przestrzenna (Hommage for YU) z roku 2009 w Begec w Serbii.

Z kolei Instalacja (Twist On…) zrealizowana z roku 2008 w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu,
a następnie w Galerii BWA w Krośnie (2010) czy w Galerii na najwyższym poziomie w Rzeszowie
(2011) zbudowana została z wielu długich ruchomych (rurowych) elementów wertykalnych
zawieszonych swobodnie w przestrzeni. Elementy te o różnej długości i średnicy zostały owinięte
pasami malowanego płótna. Wprawione w ruch - wirują, tworząc bardzo dynamiczną formę
przestrzenną. Z jednej strony angażują i zarazem anektują fizycznie przestrzeń i światło - z drugie zaś,
wciągają widza do bezpośredniej ingerencji - manipulowania ruchomymi obiektami instalacji nawiązują do bezpośrednich działań interaktywnych, gdzie oprócz analizy wartości czysto
plastycznych, równie istotną jest forma otwartej zabawy.
Zupełnie inaczej rzecz ma się w przypadku instalacji (Dama z Krokodylem / Jeśli nie chcesz mojej
zguby…) zrealizowanej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (2010), a następnie
w Teatrze Maska w Rzeszowie (2010) i w Galerii na najwyższym poziomie w Rzeszowie (2011) gdzie
autorka w swobodny, przewrotny sposób łączy elementy gotowe, zakupione w sklepie zabawki,
artefakty z pracowni czy manekiny z charakterystycznym dla siebie - owijaniem elementów instalacji
w malowane uprzednio pasy płótna. Całość ma wiele odniesień i asocjacji, zapożyczonych symboli,
cytatów z literatury czy malarstwa, ale także do miejsc i symboli muzealnych. Tego typu działania
pojawiły się już we wcześniejszych realizacjach artystki - m.in. w cyklu obiektów (Bandaże z St.
Michael) - zrealizowanych w Austrii w roku 2004.

Touch Me Please, 2012
technika własna / papier / płótno - own technique / paper / canvas
(60 x 60 x 8 cm)

W instalacji (Twisted Room) zrealizowanej w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu (2012),
Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (2013) i Muzeum Kresów w Lubaczowie (2013) - stanowiącej
część grupowego projektu Artefakty 12 / czas to świnia! - autorka zbudowała kopię pokoju z własnej
przeszłości. Wszystkie elementy zostały starannie dobrane, a każdy z ich ma swoją odrębną historię.
Teraz po latach zostały odnalezione i na nowo zestawione. Wraz z dźwiękiem i oświetleniem
w ciasnej przestrzeni niewielkiego pokoju tworzą swego rodzaju przestrzeń wspomnień, wypełnioną
wieloma detalami / artefaktami z tamtego czasu. Z kolei w instalacji „Twisted Randez Vous”
zrealizowanej w roku 2014 w Essen w Niemczech, widzimy opuszczone na chwilę miejsce spotkania
dwojga bliskich sobie ludzi. Niewielki, wyizolowany fragment kawiarni, stolik, dwa krzesła,
pozostawiona torebka, kapelusz, obok wieszak i stojąca lampa. Na stole filiżanki, kieliszki, butelka
wina, kwiaty i płonąca świeca.... atmosfera intymnej rozmowy, przerwanej na chwilę z jakiegoś
powodu...
Charakterystyczne owijanie detali w malowane pasy płótna - przywołuje prostą czynność
bandażowania, a zatem swego rodzaju działanie ochronne. Ta dramatyczna próba ukrycia ich przed
nami jest jednocześnie działaniem obliczonym na zachowanie czy przedłużenia egzystencji
przedmiotów ukrytych. Ich ślad na zewnętrznej stronie „bandaży” jest równocześnie rodzajem
kamuflażu, barwą ochronną, pozwalającą na zmieszanie jednoznacznego przekazu. Artystka w prosty
i sugestywny sposób łączy czas przeszły z teraźniejszym w oparciu o wieloznaczną symbolikę
formalną.

Touch Me Please, 2009 / tryptyk / triptych
technika własna / papier / płótno - own technique / paper / canvas
3 (60 x 60 x 8 cm)

Trzy obiekty wykonane w Begec w Serbii w latach 2007 i 2009 (Transition, Sun of Begec i Hommage
for YU) związane są bezpośrednio z miejscem w którym powstały. W dwóch pierwszych obiektach,
autorka wykorzystała kilka elementów drewnianych odnalezionych w tym bardzo specyficznym
miejscu, gdzie w oparciu o żywe odniesienia do czasów imperium rzymskiego (miejsce dawnej osady),
można bez większego trudu odnaleźć piękne artefakty.
Inna w skali i formie totemiczna realizacja przestrzenna (Hommage for YU) umieszczona na stałe
w pobliżu tego miejsca, została wykonana poprzez zaadoptowanie trzech dużych, uschniętych,
starych pni drzewa, które przez wiele lat służyły gospodarzom za podpory upraw. Poprzez ich
rewitalizację (oczyszczenie, i zakonserwowanie), a następnie tak charakterystyczne - żmudne
i dokładne bandażowanie), artystka w prosty i sugestywny sposób połączyła czas przeszły
z teraźniejszym w oparciu o prostą symbolikę formalną i kolorystyczne odniesienia nawiązujące do
podstawowych dla Serbów wartości. Ustawione w przestrzeni ogrodu trzy pale owinięte w malowane
w trzech walorach kolorystycznych płócienne niby bandaże, tworzą z otaczającą je roślinnością,
drzewami nową formę mającą odniesienie do upływającego czasu tak ważnego dla mieszkających
tam ludzi.

Touch Me Please, 2009 - tryptyk / triptych (fragment)
technika własna / papier / płótno - own technique / paper / canvas
3 (60 x 60 x 8 cm)

Energia podwojona
Odrębnym obszarem działania autorki są jej spektakularne, często wielogodzinne akcje, realizowane
w latach 2002 - 2010, przede wszystkim we wsi Słonne, ale także w Nozdrzcu w trakcie trwania
Międzynarodowych Spotkań Artystów związanych z tymi miejscami od roku 1981.
Akcje te - z pogranicza działań parateatralnych i performatywnych, w moim przekonaniu mają
wyraźne odniesienia do tradycyjnych form ludycznej zabawy, karnawału czy korowodów
przebierańców o otwartej formule i trudnym do przewidzenia spontanicznym przebiegu.
Bezpośrednio związane z wybranym, konkretnym miejscem i aktywnym udziałem grupy artystów /
aktorów uczestniczących od wielu lat w Spotkaniach, tworzą niepowtarzalną atmosferę pełnej
nieoczekiwanych zwrotów - wielogodzinnej wspólnej kreacji. Sama autorka, pełni w nich bardzo
specyficzną i charakterystyczna rolę moderatorki - swego rodzaju spiritus movens całego fermentu,
a zarazem jego aktywnej uczestniczki. Określając hasło przewodnie / ogólne ramy i swego rodzaju
otwarty scenariusz poszczególnych akcji, przygotowuje i współtworzy także scenografię i wszelkie
niezbędne elementy dodatkowe, zaprasza do udziału, daje sygnał do rozpoczęcia, inicjuje kolejne
etapy i przeprowadza to wszystko do finału.
Bardzo trudno jest jednoznacznie określić konkretne powody czy cel jaki przyświeca ich uczestnikom.
Wydaje się że istotną wartością jest tutaj nieskrępowana chęć uczestnictwa w swobodnej, wspólnej
kreacji mającej zewnętrzną formę jakby otwartej zabawy. To co wydaje się silnie łączyć ich
uczestników to swego rodzaju forma wtajemniczenia wyróżnionego / wybranego przez autorkę grona
uczestników. Przywodzi to na myśl rytualne obrzędy inicjacyjne tak charakterystyczne w tajnych
stowarzyszeniach czy bractwach. Tutaj także mamy do czynienia z prawdziwym bractwem złożonych
w przeważającej części z artystów, od lat związanymi ze sobą wspólnotą zainteresowań / profesją,
a także miejscem i wieloma innymi nie mniej ważnymi dla nich wartościami, które w tym przypadku
maja bardzo istotne znaczenie. Brak przewidywalnego scenariusza, tajemniczość i niejednoznaczność
kreowanych zachowań, a także otwartość formy, tworzy nieprzewidywalną, a przez to bardzo
atrakcyjną dla jej uczestników, ciekawą wizualnie i formalnie - żywą i zmienną akcję wieloznacznych
odniesień i asocjacji.

Touch Me Please, 2014
technika własna / sitodruk / papier / płótno - own technique / silkscreen / paper / canvas
(20 x 20 x 8 cm)

Tego typu działania wydają się również nawiązywać i przywoływać zachowania z okresu dzieciństwa.
Tak charakterystyczne dla tego okresu przebieranie się i kreowanie dziwnych, wymyślonych sytuacji
jest powszechnym sposobem poznawania świata naszych wyobrażeń i pragnień związanych
z otaczającą nas rzeczywistością, zaobserwowanymi obrzędami czy wydarzeniami rodzinnymi.
Z powodzeniem można je analizować odwołując się także do atawistycznych zachowań, emocji
i instynktów, których podłoże uzależnione jest od behawioralnych predyspozycji psychofizycznych,
wynikających w dużej mierze ze stopnia naszej wrażliwości czy podatności na zachowania
powszechnie uznawane za pierwotne.
Tworzenie alternatywnej rzeczywistości, pełnej spontanicznych zachowań i swobodnej kreacji jest
próbą powrotu lub odtworzenia idealnego, utopijnego świata z przeszłości - świata bez trosk
i uzależnień związanych z cywilizacyjnymi i kulturowymi ograniczeniami czy narzuconymi, sztucznymi
regułami. W efekcie mamy wrażenie jakby narkotycznego upojenia chwilą, rodzajem transu
z możliwością bezkarnej otwartości przełamującej wszelkie bariery i konwenanse. Jego wartością jest
jakby fizyczne zatrzymanie w czasie i oddzielenie od rzeczywistości. Ten inny czas jest teraz
swobodnie kreowany, niezależnie i w oderwaniu od czasu zewnętrznie i obiektywnie istniejącego.
Jego wymiar ogranicza jedynie wyobraźnia uczestników, ich spontaniczność i otwartość na
rozwijającą się akcję. Zmieszanie konwencji i ich realnie multimedialny wymiar tworzy swoisty zapis
energii miejsca i czasu.

Touch Me Please, 2014
technika własna / sitodruk / papier / płótno - own technique / silkscreen / paper / canvas
(20 x 20 x 8 cm)

Akcje uzupełniane są równie spontanicznie realizowanymi dekoracjami, bardzo dokładną aranżacją
wybranych miejsc, a także dużą dbałością o kostiumy i wiele innych detali - tworzący wraz
z oświetleniem i muzyką - swego rodzaju mobilną scenografię, a raczej anturaż wtłoczony
w abstrakcyjną rzeczywistość wybranego miejsca. Pozwala to na formalną unifikację wszystkich tych
elementów z uczestniczącymi w akcji aktorami, tworząc jednolitą, chociaż wieloznaczną
i spontanicznie rozwijaną otwartą, żywą formę. Wydaje się, że wcześniejsze doświadczenia
i realizacje scenograficzne autorki okazały się teraz bardzo pomocne znajdując teraz zupełnie nowy
wymiar.
W okresie pomiędzy rokiem 2002 a 2010, autorka przy czynnym i kreatywnym udziale i pomocy
grupy artystów i zaproszonych gości, zrealizowała 9 wielogodzinnych akcji we wsi Słonne
i w Nozdrzcu: 2002 - Bahanalia; 2002 - WhiteDay; 2003 - HatOnHead; 2004 - FlowerPowerDay; 2005 PlasticFantasticDay; 2006 - RedDay; 2007 - OpArtDay; 2008 - EcoGreenDay; 2010 - Niech żyje Bal!.
*
W najnowszych pracach, Rena Wota koncentruje się na budowie ascetycznych w formie,
wielowarstwowych obiektów przestrzennych tworzonych przy użyciu płótna lub szarego papieru
pakowego które maluje lub zadrukowuje. Autorka nie stroni także od starych gazet, kolorowych
magazynów, katalogów, folderów reklamowych, książek czy albumów. Tego rodzaju druki gotowe /
ready prints stanowią obecnie podstawowy materiał / obszar jej zainteresowania.

Touch Me Please, 2009
technika własna, papier płótno - own technique / paper / canvas
4 (60 x 60 x 8 cm)
Za pomocą prostych zabiegów, autorka preparuje / formuje / montuje we właściwy sobie bezpośredni sposób - pojedyncze lub wieloczłonowe obiekty albo raczej przedmioty - do dotykania,
gładzenia, ale także przeglądania, poszukiwania czy odnajdywania znajomych tropów, analizowania
rozpoznanych znaków, kojarzenia napotkanych faktów, a w końcu ale nie na końcu - także do
czytania ... Tytuł większego cyklu „Touch Me Please” jest niejako zaprzeczeniem znanej i frustrującej
sytuacji w wielu muzeach i galeriach gdzie bezpośredni kontakt z jakimkolwiek Dziełem Sztuki jest
zupełnie niemożliwy. Dla Reny Wota ta sytuacja wydaje się trudna do zaakceptowania. Interaktywna
/ bezpośrednia / fizyczna łączność z odbiorcą jest podstawą obecnego wymiaru jej sztuki. Poprzez

wyjątkową formę prace te wprost zachęcają czy wręcz prowokują odbiorcę do bezpośredniego,
fizycznego kontaktu z nimi poprzez dotyk.

Touch Me Please, 2009
technika własna, papier płótno - own technique / paper / canvas
(60 x 60 x 8 cm)

Podobnie rzecz ma się z realizacjami wykonanymi przy użyciu malowanego, a następnie swobodnie
formowanego płótna. Obiekt „Twisted” z roku 2010 wykonany z 1363 skręconych płóciennych
elementów (Grand Prix na Międzynarodowym Triennale Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”, 2010)

prowokuje / zmusza do bezpośredniego kontaktu / dotykania. Z kolei 3 obiekty przestrzenne
zatytułowane „BoomBox” (zrealizowane w trakcie międzynarodowego sympozjum w Essen
w Niemczech w roku 2010) poprzez swoją specyficzną formę / konstrukcję przyciągają widza do
zbliżenia się i bliskiego / bezpośredniego oglądu całości. Podobna rzecz ma miejsce w przypadku
realizacji 4-częściowego obiektu „FourFold” / Niemcy / 2011, w którym swoista struktura zbudowana
z barwionego płótna w kolorze brązu i złota przywodzi na myśl porowatą korę drzewa, czy żłobione
w kamieniu kolumny greckie.

Touch Me Please, 2009
technika własna, papier płótno - own technique / paper / canvas
(60 x 60 x 8 cm)
W dyptyku „Touch Me Please 3” z roku 2010, autorka wykorzystała 200 arkuszy szarego papieru
pakowego - dwustronnie zadrukowanego białą i czarną farbą w proste znaki nawiązujące w formie

i stylistyce do obszaru związanego z magią znaków runicznych. Gotowe wydruki zostały następnie
pocięte na kilka tysięcy równej długości pasów. Tak pozyskany materiał posłużył do zbudowanie
nowej konstrukcji. Umieszczenie pasów papieru ściśle obok siebie utworzyło trójwymiarową zmienną kolorystycznie, miękką konstrukcję, która przyciąga i wręcz zachęca widza do
bezpośredniego kontaktu. Z kolei, podobny w formie tryptyk „Touch Me Please 2” z roku 2009 - ma
niewielką, ale istotną różnicą - powstał z materiału graficznego pozyskanego z gotowych druków
(ready prints). Na dodatek, zewnętrzne krawędzie pasów zadrukowanego papieru gazetowego
zostały swobodnie oddarte. Stworzyło to dodatkowy i bardzo ciekawy efekt - miękkiej, łagodnie
falującej - żywej powierzchni.

Touch Me Please, 2012
technika własna / papier / płótno - own technique / paper / canvas
(100 x 100 x 8 cm)

Tego typu działanie, w moim przekonaniu ma kilka podstawowych aspektów. Po pierwsze - to czysta
i radosna zabawa materią, formą, przestrzenią i światłem. Z drugiej strony - to swego rodzaju dialog
z czasem, który w pracach Reny Wota - szczególnie w ostatnich realizacjach odgrywa zasadnicze
znaczenie. W końcu to także gra intelektualna zarówno z odbiorcą jak i samym sobą. Celem jest
konsekwentna analiza i budowanie własnego sposobu artykulacji - swoistego metajęzyka znaków,
kontekstów, informacji.

Twisted, 2014
technika własna / papier - own technique / paper
(60 x 60 x 5 cm)

Czy można te prace traktować jak grafikę, tkaninę czy może malarstwo? - to drugorzędna sprawa.
Generalnie zależy od tego, co obecnie rozumiemy pod tymi pojęciami. W moim przekonaniu, te prace
nie można kwalifikować w tych kategoriach. Zdecydowanie nie liczą się z tym co zwykliśmy określać
jako tzw. czystość gatunku. W dominującej części realizacji, które można ostatecznie zakwalifikować
jako grafika, a zatem efekt bezpośredniej pracy artysty nad tzw. matrycą autorską, służącą do
uzyskania większego nakładu tych samych wydruków, w ogóle nie istnieje. Nawet w tych obiektach,
które wykorzystują pośrednio pewien rodzaj matrycy (druk sitodrukowy), to pojęcie sprowadza się
jedynie do wykonania potrzebnej ilości druków, rozumianych tutaj jako materiał wyjściowy, który podobnie jak inny masowy produkt - zostaje przez autorkę wykorzystany do budowania zupełnie
nowych formalnie i znaczeniowo konstrukcji.

Touch Me Please, 2012
technika własna, papier / płótno - own technique / paper / canvas
(100 x 100 x 8 cm)

W zasadzie mamy tu do czynienia z gotowym - anonimowym drukiem masowym jako materiałem /
środkiem do budowania nowej formy graficznej - autorskiego obiektu graficznego. W każdym razie,
takiego dylematu nie miało międzynarodowe jury decydując o zaproszeniu Reny Wota do udziału
w Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie, Wiedniu czy Oldenburgu…

W Poszukiwaniu siebie…
… Podczas otwarcia mojej wystawy w Niemczech dr Alexandra Sucrow przytoczyła słowa francuskiego
dramaturga Jeana Anouilh'a2 - „Rzeczy nigdy nie są takie, jakie są. Są zawsze takie, jakimi je
przedstawiamy”.3 Wtedy te słowa wydały mi się zbyt oczywiste i banalne. Teraz jednak często do nich
wracam z przekonaniem, że tak formułowana prosta zależność pomiędzy rzeczywistością a jej kreacją
jest w zasadzie podstawą zrozumienia zasad odróżniających to co zwykliśmy określać pracą twórczą
od innych form aktywności człowieka.
Lubię pracować i to warunkuje całą moją dotychczasową działalność. Nowe miejsca i związane z nimi
tajemnice są dla mnie zawsze intrygującym wyzwaniem. Wiele podróżuję w poszukiwaniu nowych
wyzwań, inspiracji i doświadczeń. Poznaję wielu ludzi, ich fascynacje, przekonania, relacje do
najważniejszych wartości. Służy to przede wszystkim odnalezieniu swego miejsca w otaczającym nas
świecie. W poszukiwaniu siebie odnajdujemy też naszych bliskich, a w konsekwencji swoje miejsce
pośród nich.
Staram się przekazać odbiorcy wrażenia i uczucia które biorę przede wszystkim z natury, otoczenia,
energii miejsc szczególnych i związanych z nimi tajemnic. Poszukuję właściwej drogi i sposobu aby
odnaleźć i przekazać prawdę o sobie i otaczającej nas rzeczywistości. Chciałabym dawać radość,
a jednocześnie przekazywać dobre emocje. Ktoś powiedział, że moje prace są bardzo energetyczne
w pozytywnym, wręcz terapeutycznym znaczeniu. Dla mnie są emanacją pozytywnej energii, która
w moim życiu ma decydujące znaczenie. / Rena Wota.
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2

Jean-Marie-Lucien-Pierre Anouilh, francuski dramatopisarz i reżyser teatralny. Anouilh podejmował
problematykę moralną dotyczącą współczesności, choć niejednokrotnie posługiwał się sztafażem mitów
antycznych (Wikipedia)
3
Dr Alexandra Sukrow, fragmenty tekstu wygłoszonego w trakcie wernisażu wystawy Janusza J. Cywickiego
i Reny Wota w Paderborn w Niemczech

