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Słowo na wernisażu pani Katarzyny Bucholc 

 

 

Malować pędzlem życia, aby wyrazić niewidzialne. 

 

 Gdy zwiedzamy galerie obrazów w muzeach, czy w innych miejscach 

wystawowych, oglądamy działa sztuki malowane na płótnie lub na desce, na 

starannie przygotowanym podkładzie, często oprawione w drogie, złocone 

ramy. Przyjmujemy za rzecz całkowicie normalną, że warsztat malarski 

współczesnych twórców dzieł sztuki jest dość drogi. Drogie są same farby, 

złocenia, podkłady do malowania. Można powiedzieć, że malarstwo jest dość 

ekskluzywną dziedzina sztuki. Dlatego też ceny obrazów nie są małe. 

Natomiast, gdy patrzymy na obrazy pani Katarzyny Bucholc widzimy coś 

zupełnie przeciwnego. Obrazy te są malowane na przypadkowo znalezionych 

kawałkach tektury, czasem posklejanych ze sobą, na kawałkach płyty wiórowej 

– pozostałych po pracach stolarskich jej męża. Obrazy te malowane są resztkami 

farb, czasem pozostałych po malowaniu ścian, czasem farbami szkolnymi jej 

dzieci. Jej twórczość przypomina trochę dzieła Nikifora Krynickiego, który na 

kawałkach papieru i tektury znalezionych w śmieciach malował genialne 

obrazy, posiadające niezwykłą głębię przekazu duchowego. Również często do 

swych obrazów używał  szkolnych farbek, bo innych nie miał. Można zatem 

powiedzieć, że twórczość pani Katarzyny Bucholc od strony użytych środków 

materialnych jest bardzo uboga.   

Dodać do tego trzeba, że obrazy pani Katarzyny powstają w kontekście 

całego jej życia, powstają wewnątrz jej życia – na palecie życia. Nie posiada ona 

specjalnego miejsca do malowania, osobnego atelier. Pani Katarzyna maluje w 

pokoju na podłodze. Wokół biegają dzieci, które czasem wprost współtworzą jej 

dzieła sztuki. „Wiesz mamo to, co tu namalowałaś, nie pasuje do całego 

rysunku” – mówi sześcioletni Staś i wybiega z pokoju. W ten sposób chłopiec 

przyczynił się do kształtu obrazu O uczcie królewskiej. Obraz ten ukazuje dużą 
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przygotowaną salę i zastawiony stół, który czeka na biesiadników w królestwie 

niebieskim (por. Mt 22, 1-14). Obrazy Ewangelii, które pani Katarzyna maluje 

na kolejne niedziele roku kościelnego – na prośbę jednego z kapłanów z jej 

rodzinnej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach w Warszawie, 

powstają w kontekście całego jej życia osobistego, życia duchowego, 

rodzinnego, zawodowego, a także w kontekście jej zaangażowania w kościelny 

ruch modlitwy za kapłanów – w Misję świętej Teresy do Dzieciątka Jezus.  

Ewangelia powinna przenikać całe życie ludzi wierzących. Powinna stać 

się samą treścią ich życia. Powstawanie obrazów Ewangelii pani Katarzyny 

Bucholc w kontekście całego jej życia świadczy o jedności, przenikaniu się jej 

życia i Ewangelii. W życiu artystki nie da się oddzielić Ewangelii od życia. Ona 

pisze Ewangelię swoim życiem i maluje obrazy Ewangelii całym swoim życiem. 

Nie tylko maluje pędzlem trzymanym w dłoni, ale także życiem swoich dzieci, 

swojego męża, swą pracą zawodową, swoim zaangażowaniem w Misję świętej 

Teresy, bo to wszystko kształtuje wnętrze duszy, z której wypływa jej twórczość 

artystyczna.  

Każde dzieło sztuki, o ile w ogóle nim jest, wyraża jakiś promień, obraz 

piękna transcendentnego, wyraża to, co jest niewidzialne. Sztuka wyraża piękno 

wcielonego Boga – Chrystusa. My ludzie mamy dostęp do Boga tylko za 

pośrednictwem człowieczeństwa Chrystusa. „Boga nikt nigdy nie widział” – 

mówi święty Jan Apostoł – „Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o 

Nim pouczył” (J 1, 18). „Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z 

wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś. Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. 

Dlaczego wiec mówisz: Pokaż nam Ojca?” (J 14, 9). Człowieczeństwo 

Chrystusa jest dla ludzi mostem do wieczności, a w sztuce jest ono obrazem, 

promieniem niewidzialnej wieczności Boga. Tylko w Chrystusie odbija się 

piękno, prawda i dobro wieczne, które artyści na miarę otrzymanego od Boga 

talentu i włożonej pracy, starają się ująć, wyrazić w widzialnych formach sztuki. 

Ale trzeba pamiętać, o czym już wspomniano wyżej,  że artyści tworzą dzieła w 

kontekście swego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego... I im bardziej 

tworzą jej w kontekście swego życia, tym bardziej dzieła te są autentyczne i 

czytelniej ukazują, wyrażają obraz transcendentnego piękna, prawdy i dobra. 

Oczywiście będzie tak wtedy, gdy życie artysty zanurzone jest w Ewangelii, 

jeśli jest z nią zgodne. Bowiem im pełniej dzieło sztuki malowane jest pędzlem 

człowieczeństwa artysty ukształtowanego na podobieństwo Chrystusa, tym 

łatwiej dostrzec w nim można ślady Chrystusa – jedynego obrazu 

niewidzialnego Boga. 



3 

 

Wspomnieliśmy, że pani Katarzyna Bucholc tworzy swoje obrazy także w 

kontekście zaangażowania w Misji świętej Teresy od Dzieciątka Jezus – misji 

modlitwy za kapłanów. Z Misją związała się ona jeszcze przed założeniem 

rodziny. Dla tego ruchu modlitewnego w Kościele pani Katarzyna maluje 

obrazy podczas rekolekcji wakacyjnych, przygotowuje projekty materiałów 

poligraficznych, folderów, pocztówek, maluje ilustracje do książek dla dzieci, 

redaguje Biuletyn Misji św. Teresy. Pracując dla Misji odkrywa ona i żyje małą 

drogą duchową świętej Teresy z Lisieux. Niewątpliwie duchowość ta znajduje 

odzwierciedlenie w jej twórczości artystycznej, nie tylko w malowaniu obrazów 

i rysunków, ale także w pracy zawodowej na uczelni. Bowiem specyficzna 

forma życia duchowego artysty ma największy wpływ na jego twórczość, na 

kształt tego co robi, na tematykę i technikę pracy. Przykładem tu może być 

sposób malowania dzieci przez panią Katarzynę – jako tych, które oddają się z 

ufnością, powierzają swoim rodzicom, czy Bogu. Owo zawierzenie dziecka 

zawarte jest w duchowym tle jej obrazów – nie tylko obrazów 

przedstawiających dzieci. Zawierzenie, charakterystyczne dla małej drogi 

świętej Teresy, kieruje także samym procesem tworzenia – artystka przystępuje 

do malowania często nie wiedząc, co będzie na obrazie. Jej obrazy pojawiają się 

dopiero w czasie tworzenia. Za takim stylem powstawania dzieł sztuki 

niewątpliwie kryje się dziecięce zawierzenie Bogu, co – jak powiedzieliśmy – 

należy do istoty małej drogi świętej Teresy z Lisieux.  

Pani Katarzyna Bucholc od strony duchowej bardzo związana jest z 

kapłaństwem Chrystusa, nie tylko przez swoje zaangażowanie w Misji świętej 

Teresy, w której modli się za kapłanów, ale również przez wieloletni związek z 

duchowością karmelitańską. Karmelitanki mają wpisane z swe powołanie 

modlitwę i ofiarę za kapłanów. Rys kapłański w duchowości pani Katarzyny 

wiąże ją ściśle z tajemnicą Ofiary Chrystusa, wiąże ją z Eucharystią. 

Eucharystia sprawowana przez kapłanów stanowi samo centrum, źródło jej 

duchowości. Pani Katarzyna często uczestniczy we Mszy świętej. 

Odpoczynkiem dla niej jest adoracja Chrystusa obecnego w Najświętszym 

Sakramencie. Duchowość Eucharystyczna pani Katarzyny niewątpliwie ma 

wpływ na tematykę i formę tworzonych przez nią obrazów. Jej obrazy często 

wprost wpisane są w Najświętszą Hostię, przyjmują kształt Hostii. Wystarczy 

spojrzeć na obraz uczniów w Emaus – dla których Chrystus łamie Chleb, obraz 

otwartego grobu Chrystusa w kształcie Hostii, czy obraz przedstawiający lud 

Boży zjednoczony przez Eucharystię-Hostię, aby dostrzec wpływ duchowości 

Eucharystycznej na twórczość Autorki.  
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Wpływ na twórczość pani Katarzyny Bucholc ma również doświadczenie 

krzyża – duchowe przeżywanie Ofiary Chrystusa w codziennym życiu. W jej 

życie, jak w życie każdego chrześcijanina, każdego człowieka, wpisane są 

problemy rodzinne, niepokój o zdrowie dzieci, trud pracy ponad siły... Swego 

czasu pani Katarzyna broniła doktorat mając dwoje małych dzieci, a trzecie pod 

sercem. Jej twórczość naznaczona jest niemożnością tworzenia. Tworzy po 

nocach – jak to sama ujęła od strony duchowej – tworzy na wzór Chrystusa, 

który Paschę odprawiał w nocy. Dzięki tej niemocy tworzenia, jej obrazy 

posiadają duchową siłę oddziaływania. Krzyż Chrystusa jest zawsze życiodajny. 

Obrazy pani Katarzyny, które niejako powstają na krzyżu, powstają w 

krwawiącym Sercu Zbawiciela, niosą w sobie przedziwną moc i światło Boże – 

stają się odbiciem Bożej mocy i światła.  

Niech Chrystus dalej w tym kierunku kształtuje życie i twórczość pani 

Katarzyny Bucholc. Niech nadal tworzy ona w niemożności tworzenia, niech 

tworzy na krzyżu, niech miesza farby na palecie życia i nakłada je pędzlem 

swojej duchowości, niech żyje i tworzy w nocy i niech ta noc będzie nad niej i 

dla oglądających jej dzieła światłem. Niech pani Katarzyna nadal tworzy w 

nocy, w pośpiechu, w braku czasu, skromnymi środkami, bo taka jest Pascha 

Pana – Pascha w drodze do wieczności. Niech pani Katarzyna się spala dla 

Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem. A ten ogień stanie się najpiękniejszym 

światłem bijącym z jej obrazów i ukazującym wieczne piękno, prawdę i dobro – 

Boga, do którego w Chrystusie wszyscy zmierzamy. Tego chciałbym życzyć, 

dziękując jednocześnie za wszelkie dobro duchowe, które dzięki jej życiu i 

pracy otrzymuję wraz z całą Misją świętej Teresy.     

    

 


