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Można też zanurzyć się w świat baśni,
otwierając całą przestrzeń grimmowo-andersenowskich skojarzeń. Ostateczna interpretacja i odbiór są sprawą indywidualną,
tak jak indywidualna jest wrażliwość i mapa
skojarzeń każdego odbiorcy sztuki. Nie ma
klucza, są impresje. Malowidła umieszczane w przestrzeni miejskiej zaczynają żyć
własnym życiem, oswajane oraz nazywane przez mieszkańców swoistymi przezwiskami – nowo powstały mural czeka na
„taki los”.

„A ja Łódź wolę! Jej brud i dym”. Od momentu, gdy słowa te pisał, pochodzący
z „Kominogrodu”, znakomity polski poeta Julian Tuwim upłynęło sporo czasu.
Dziś również wiele osób „Łódź woli”, lecz przyczyny owego „wolenia” uległy zmianie.
Kominy wygasły, fabryki nie przędą, a miasto nabrało kolorów – coraz częściej ukazuje
się mieszkańcom i turystom w nowej, barwnej odsłonie. Festiwal Światła, liczne graffiti,
murale oraz wiele innych form street artu (wlepki, tagi, plakaty) to zaledwie kilka
z puzzli tej wielobarwnej układanki.

Nowa odsłona
przedsiębiorstwa Plus

Muralem
malowane – między
reklamą a sztuką ulicy

Artyści z całego świata „malują muralami” oblicze miasta,
ubierając budynki, zakamarki
i skwery w magiczną szatę. Niektóre
elewacje kamienic same przypominają
murale w mieście-galerii, jak często nazywana jest Łódź. Monumentalne obrazy
ozdabiają szare, zniszczone ściany, stając się prawdziwą miejską sztuką. Ich
autorzy to często absolwenci wyższych
szkół plastycznych: graficy, malarze, co
gwarantuje wysoki poziom prac. Twórcy
szybko zrozumieli, że mural jest znakomitym nośnikiem nie tylko reklamy,
ale też indywidualnego stylu. To już nie
„fuchy”, a swoiste wizytówki i ozdoby
miasta.
Łódź kontrastami stoi. Kontrastowe są
także łódzkie murale: od reklamowych
z czasów PRL-u przez konceptualne,
z tezą lub komiksowe po abstrakcyjne
i futurystyczne kompozycje przestrzenne
(graffuturyzm, typograffiti).
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Mały mural – duży obraz
W Łodzi przy ulicy Tuwima 98, jednej z najstarszych w mieście, pojawił się kolejny
mural. Zleceniodawcą przedsięwzięcia jest
łódzkie przedsiębiorstwo Plus (hurtownia
dodatków piekarniczych i cukierniczych),
zaś autorem i wykonawcą projektu absolwent łódzkiej ASP (Wydział Grafiki i Malarstwa) Jakub Michalski. Mural umieszczony
jest na jednym z budynków należących do
firmy (pustostan z ceglanymi, surowymi
ścianami). Główna siedziba hurtowni zbudowana została w 1919 roku przez Hugo
Gütla i Józefa Wójtowicza, którzy na ulicy
Przejazd (obecnie Tuwima) założyli Fabrykę
Mydła i Kosmetyków. Fabryczna przeszłość
zabudowy oraz elewacja z cegły stworzyły idealne warunki do zaistnienia muralu-obrazu z łódzkim rysem i retro sznytem.
Tak właśnie widzieć można wyłaniający się
z muru wizerunek.
Łódzki artysta „zrobił ścianę” w niemalże
malarski sposób. Wynika to zarówno z jego

wykształcenia, jak i wrażliwości. Niewielkich rozmiarów mural (6 x 7 m) został namalowany „z ręki” farbami akrylowymi.
Autor posłużył się projektem w skali z naniesioną siatką. Praca nie sprayowo-szablonowa, inspirowana starymi fotografiami w sepii, przedstawia bosą dziewczynkę
na tle zniszczonego budynku z wybitym
oknem. Dodatkiem są elementy organiczne: pies, ptak, drzewo. Styl vintage przypomina również zastosowana kolorystyka:
ograniczona paleta przytłumionych barw,
głównie odcienie brązów, zieleni i błękitów. Cechy te sprawiają, że to raczej duży
obraz niż typowy mural. Umieszczony na
załamaniu ściany, idealnie zlewa się z otoczeniem (stwarza iluzję fragmentu kamienicy z odrapanym tynkiem), wykorzystując
ceglane tło jako integralną część obrazu.
Realistyczne przedstawienie z „zakurzoną” wymową czyni malowidło immanentnym elementem przemysłowej przestrzeni
i daje niewymuszone, harmonijne drugie

życie budynkowi. „Ilustracja” jest doskonałym przykładem starannego wpasowywania twórczości w otaczającą ją przestrzeń
i wykorzystywania istniejących rozwiązań
architektonicznych. Nie jest to jedyna realizacja wielkoformatowa w tej okolicy. Na
Tuwima 16 można podziwiać techniczno-steampunkowe malowidło jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów
sztuki ulicznej Mariusza „M-city” Warasa.

Za-kulisy,
czyli o co chodzi
Kontekst architektoniczny i kulturowy miejsca, w jakim powstał mural, nazwa ulicy,
jak również ogólna aura malowidła przywodzą na myśl poetycki świat Tuwima,
rozkochanego w Łodzi „melancholisty”,
czującego cały jej ciężar. Jedną z luźnych
inspiracji autora muralu były słynne Kwiaty polskie, w których poeta opisuje klimat
przedwojennej Łodzi i dzieci robotniczych
dzielnic:

Bałuckie limfatyczne dzieci
Z wyostrzonymi twarzyczkami
(Jakbyś z bibułki sinoszarej
Wyciął ich rysy nożyczkami)


(fragment poematu Kwiaty polskie)

Choć projekt prosty w formie, jednak bogaty w treści. Pozostając w orbicie Tuwimowskich znaczeń, można skanować twórczość
poety w poszukiwaniu kolejnych odniesień
i nastrojów:

Więc kocham twoją „urodę złą”,
Jak matkę niedobrą – dziecię,
Kocham twych ulic szarzyznę
mdłą,
Najdroższe miasto na świecie!

(wiersz Łódź)

Łódzka firma jako pomysłodawca
i inicjator powstania muralu po raz kolejny udowadnia, że działalność handlowa nie musi oznaczać jedynie agresywnej reklamy. Wprzęga elementy sztuki
w sferę interesów, tym samym wykazuje
szersze rozumienie lokalnego biznesu.
W ten sposób nieinwazyjnie, niemniej
skutecznie, zwraca uwagę i intryguje
potencjalnych klientów. Zmiana szaty
graficznej, a także upiększanie budynków firmowych w zgodzie ze strategią
promocyjną i stroną wizualną miasta
niewątpliwie działają na korzyść Plusa,
który identyfikuje się z tradycjami Łodzi.
Spójny wizerunek oraz strona estetyczna są dla firmy równie ważne, co standardowe działania komercyjne. „Druga
strona reklamy”, jak można by określić
przedsięwzięcie, już w stadium przygotowań wzbudzała zainteresowanie. Położenie firmy przy skrzyżowaniu ulic Tuwima
i Wierzbowej daje dogodną możliwość
obserwowania muralu. Ta estetyzacja
codzienności ma przełamywać monotonię miejską nie perswazją, a refleksją,
nie towarem, a emocją. Przedsiębiorstwo
usytuowane w obrębie Nowego Centrum
Łodzi (obszar integrujący kulturę, biznes,
handel i transport) swoją inicjatywą wpisuje się w założenia projektu: spajania
historii z nowoczesnością. Malowidło jest
kolejnym „łódzkim kwiatem” wplecionym
w tkankę miasta, elementem mozaikowego krajobrazu krzyżujących się tożsamości i wpływów. Plus, włączając się w szlak
murali, włącza się również w kulturalny
rytm miasta.
Odsłonięcie muralu odbyło się w październiku – szczegóły wydarzenia na www.
plus.biz.pl.
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