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Sztuka Mathilde Papapietro od samego początku była związana z roślinami. Tak, jak jej życie 
w domu na pustkowiu w prowansalskim Drome. Organiczny, symbiotyczny związek z naturą. 
Ogród, łąka, zarośla… Potem, w Polsce, poszukiwanie podobnej energii przyrody. 
Fotografowanie ogródków działkowych. Rośliny są u Mathilde tematem, inspiracją, 
motywem. Najczęściej są to te pospolite: trzciny, trawy, żarnowce, w ostatnim cyklu – płatki 
słonecznika. Graficzne. Z wyraźnym rysunkiem. Naturalizm. Linie łodyg, żyłkowania płatków, 
unerwienia liści…

Rośliny były także tworzywem jej prac – jak igły w cyklu „Zasięg znaków”. Choć rośliny nie są 
one bezpośrednią materią jej prac, nie wprowadza żywych roślin w przestrzeń swojej sztuki, 
to zawsze są one u jej początku. Mathilde dokonuje interwencji, drobnych, choć czasem 
„bolesnych”: skręca źdźbła żarnowców, zapętla łodygi trzcin, naznacza je farbą, jak krwistą 
czerwienią, zgina i rozdziera płatki słoneczników, łączy je szypułkami… To, co naturalne 
poddaje dyktatowi gestu, by definiować formę artystyczną. By uzyskać czytelny zapis. 
Elegancję i kaligraficzny charakter. Z roślinnych fragmentów Mathilde Papapietro układa 
uniwersalny język natury. Zapisuje zmienną, nietrwałą mowę. Utrwala ją poprzez artystyczne 
działanie: śladem farby na łodygach trzciny, rysunkiem na kamieniu litograficznym, 
wycinaniem w zimnym, ostrym szkle, w chłodnym marmurze. Tej ulotnej, szepczącej mowie 
próbuje nadać trwały kształt – poprzez fotografię lub grafikę, lub łącząc te dwie techniki, jak 
w przypadku cyklu digigrafii, w której wykonane są „Helianthes”. Lub układając instalacje – z 
grawerowanych w płytach z marmuru z zarysami traw, czy jak teraz – z tafli luster z 
wyciętymi nich kształtami płatków słonecznika. 

Pismo i znak mają genealogię roślinną, wiele alfabetów bezpośrednio nawiązuje do kształtu 
roślin, jak alfabet runiczny. U Mathilde Papapietro ten kaligraficzny trop był zawsze obecny. 
Pismo to zapis języka. Sztuka Mathilde rozgrywa się także w tej przestrzeni, mówi o 
„gramatyce traw”, o morfologii łodyg, teraz – o składni płatków. Jej sztuka jest układaniem 
języka z wątków natury i zapisywaniem go. Kali-grafia. Grafika. Foto-grafia. Znaki. Elementy. 
Układy. Cykle. Serie. Jednak nie jest to chłodna kombinatoryka. W tym roślinnym języku 
zawiera się też pierwiastek kobiecy – subtelność, płynność, efemeryczność i tajemnica. 

Sztuka Mathilde posługuje się nie tylko językiem obrazów, realizuje się też w przestrzeni 
słów, wydobywając związki, analogie, asocjacje słowne. Językowy ślad zawierają także tytuły 
cykli Mathilde. W tytule jednego z jej cykli - „Ideogramy” (1991) – przedstawiającego „pismo 
traw”, po francusku usłyszeć można echo słowa graminées, które oznacza rośliny trawiaste. 
Także nazwa obecnej serii grafik – „Helianthes” – jest twórczością obrębie języka. 
„Helianthe” to słowo stworzone przez Mathilde. Wieloznaczne. Odwołuje się od łacińskiej 
nazwy słonecznika - heliantus, do etymologicznego źródłosłowu, nie zamyka jednak w 
przestrzeni botaniki. Otwiera na krąg solarnych odniesień. Prace z ostatniego cyklu Mathilde 
Papapietro przedstawiają płatki słonecznika. To kwiat słońca, energii, także w tym 
dosłownym znaczeniu –słonecznik jest przecież rośliną jadalną. To kwiat kojarzony z 
Południem Europy, z którego pochodzi Mathilde. Żółty kolor płatków to też odniesienie do 



chińskiej filozofii przypisującej tej barwie pozytywną energię ziemi. To kolor radości, harmonii 
i wewnętrznej równowagi. W „Żółcieniach” pociąga nas i zadziwia naturalizm ich 
przedstawienia, osiągnięty dzięki fotografowaniu z zastosowaniem dużej głębi ostrości, 
powiększeniu motywu do ponadnaturalnych rozmiarów, oczyszczeniu ze zbędnych 
szczegółów. Fascynująca jest intensywność i żywość koloru, wyrazistość szczegółów, 
wyraźnie widzimy żyłkowania płatków, meszek pokrywający ich szypułki, linie zgięć płatków 
oraz wrażenie przestrzenności i trójwymiarowości przedstawienia. Lecz jednocześnie 
naturalizm powoduje, że usłonecznione płatki stają się jakością wizualną „samą w sobie”. Im 
bardziej się im przyglądamy, tym oczywistość tego, co przedstawione znika. Zapominamy o 
słonecznikach, pojawiają się inne skojarzenia: podobieństwo do skrzydeł ptaków w locie, 
delikatnych tkanin, jesiennych liści, znaków pisma i zapisu nut. „Muzyczność” jest także 
istotną jakością prac Mathilde Papapietro. Muzyczność rozumiana jako porządek wszystkich 
elementów kompozycji, jako rytm, wzajemne dostrojenie, niczym harmoniczne porozumienie 
instrumentów w orkiestrze. Podkreślenie wartości kompozycji ma zapewne źródło w 
muzycznym wykształceniu artystki. Mathilde jest absolwentką Konserwatorium Muzycznego 
w Valence. Pierwsze „Żółcienie”, które powstały w 2008 roku, były spokojne, statyczne, jakby 
znieruchomiałe i delikatniejsze. Kolejne grafiki z cyklu są coraz bardziej dynamiczne, jakby 
rozwibrowane, emanują silną energią. Takie wrażenie wywołuje zarówno sposób ułożenia 
płatków, swobodnie rozrzuconych, ale także kompozycja wydobywająca wewnętrzne 
napięcia: motyw ciasno wypełnia niemal całą płaszczyznę lub przeciwnie – „unosi” się w 
przestrzeni. „Żółcienie” mają coś z tańca, z płynności ruchów tai chi, z lotu klucza ptaków. 
Mają „lekkość wiatru”, jak wrażliwie napisał o wcześniejszych pracach Mathilde Papapietro 
Michel Hardy. W przypadku „Hélianthes” to wrażenie pozostaje. Mają też wschodnią 
powściągliwość i elegancję. Bo są blisko natury, roślinności, które mówią cicho, 
powściągliwie, „nie wygłaszają długich mów”… 

Magdalena Wicherkiewicz, kwiecień 2011


