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Ukończyła grafikę warsztatową na Wydziale Sztuk
Pięknych UMK w Toruniu (1984), gdzie następnie
prowadziła zajęcia poświęcone książce autorskiej.
Jest niezwykle cenioną na świecie artystką,
słynącą głownie z autorskich picturebooków,
którymi zadebiutowała w Korei Południowej. 

Iwona Chmielewska ur. 5.02.1960 r.
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Picturebook to „specyficzna forma książki, 
w której narracja słowna i wizualna odgrywają
równorzędną rolę, tekst i ilustracje wzajemnie
się uzupełniają, tworząc spójny komunikat.
Autor i ilustrator (jeśli nie jest to ta sama
osoba) ściśle ze sobą współpracują, dzięki
czemu istnienie tekstu jest uwarunkowane
obrazem i odwrotnie.” 
                           
                                      
                                     -Encyklopedia Książki, 2017 T.1.
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Iwona Chmielewska trzykrotnie zdobyła
nagrodę Bologna Ragazzi Award
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Po raz pierwszy w 2011 roku za książkę Maum.
Dom duszy z tekstem Henkong Kim. Kolejny raz
otrzymała tą nagrodę za w pełni autorskie Oczy.
Siedem lat później  uhonorowano książkę
Kołysanka dla Babci. Ta ostatnia publikacja nie
ukazała się jeszcze w Polsce.
                           
                                      
                                   



metafora wizualna
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Dobrym przykładem zastosowania tego środka artystycznego
picturebook Dwoje ludzi (Media Rodzina, 2014). Jest to  jedna z
najlepiej znanych realizacji Iwony Chmielewskiej w Polsce. Stało
się tak dlatego, że książka była i nadal jest modnym prezentem
kupowanym z okazji ślubu czy rocznicy małżeństwa.  Za
pomocą prostych metafor artystka opisała zależności w
związkach. Relacje dwojga ludzi ukazano tu przez różne obrazy:
maszt i żagiel, łodyga i kwiat, dwa koła roweru. Wszystkie
wymienione figury (i nie tylko one) stały się tu nośnikami
znaczeń. Istotne jest to, że w porównaniu do innych
picturebooków tej autorki, ten jest bardzo prosty w odbiorze.
Najważniejsze sensy zapisane w tym utworze odczyta każdy,
kto posiada elementarne kompetencje estetyczne.



interpiktorialna aluzja
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Występuje wtedy, gdy artysta  w niebezpośredni sposób nawiązuje
do uniwersum symboli i znaków zakorzenionych w kulturze.
wspominane symbole zwykle nie są na obrazie pokazane wprost.
Często występują w formie mocno przetworzonej przez artystę.
Dobrą ilustracją jest tutaj rozkładówka  z Pamiętnika Blumki
(Media Rodzina, 2011). Po prawej stronie widać dwa trójkątne
odłamki szkła. Na innej rozkładówce  Chmielewska umieściła szybę
z pęknięciami układającymi się w kształt Gwiazdy Dawida. Szyba
ukazana jest na moment przed rozbiciem. Tak więc trójkątne
odłamki są zawoalowanym nawiązaniem do tradycji judaizmu a tym
samym do kultury żydowskiej, która była piętnowana i "rozbijana
na kawałki" tak jak cała społeczność żydowska w czasach II wojny
światowej. Rozproszone na wielu obrazach trójkątne kawałki szkła
pełnią więc funkcję aluzyjną.



interpiktorialny cytat
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Ten niezwykły sposób obrazaowania jest dobrze widoczny
w książce Cztery strony czasu (Media Rodzina, 2013).
Mówimy o nim, gdy artysta zawarł w swojej pracy
elementy wyjęte z innego dzieła sztuki. Na stronach 24 i
25 możemy dostrzec trzy takie cytaty. Pies i lustro
pochodzą z obrazu „Małżeństwo Arnolfinich” Jana van
Eycka w dolnej części strony jest wycinek ze szkicem
anatomicznym Leonarda da Vinci.



fot. 1. Małżeństwo Arnolfinich,
Jan van Eyck, 1434. 
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żart wizualny

9

Ilustratorka ma szczególny talent do umieszczania dobrze
znanych elementów w nowych, nieoczekiwanych
kontekstach. Taki zabieg stosuje też wobec bohaterów
swoich ilustracji. Wydźwięk takich operacji może być różny.
Katarzyna Smyczyńska opisując publikację abc.de (Warstwy,
2015) poświęca szczególną uwagę stronie 26. Iwona
Chmielewska ukazała tu braci Grimm z latarką, w ciemnym
lesie. W tym wypadku wydźwięk jest humorystyczny, tym
bardziej, gdy pamiętamy o tym, że Wilhelm i Jakub
Grimmowie umieszczali bohaterów swoich baśni w
mrocznych sceneriach, takich jak mroczny las, w którym
autorów baśni umieściła Iwona Chmielewska.



10fot. 2. Schemat pomocniczy dla publikacji abc.de - opracowanie własne



motoryka kart książki
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Picturebook Maum. Dom duszy (Wolno Lusowo, 2016)
jest doskonałym przykładem wykorzystania motoryki
kart książki jako składnika artystycznej wypowiedzi.
Poruszając okładkami książki, możemy zdecydować
czy drzwi, które widzimy na rozkładówce są otwarte,
czy zamknięte (s.7-8). Możemy złapać lub wypuścić
motyla (s.11-12). Dzięki takiej formie kompozycji Iwona
Chmielewska wchodzi w interakcję z odbiorcą.



figura sylepsis

12

Marta Baszewska opisuje występowanie tego
zjawiska w książce Oczy (Warstwy, 2016). Zawierająca
je realizacja artystyczna   może przybierać różne
formy. Iwona Chmielewska wychodzi od
powtarzającego się w całej książce kształtu
wyciętych oczu, który po przewróceniu karty 
 otrzymuje zupełnie nowe znaczenie. Wycięte otwory
stają się uchwytami kluczy (s. 12), a źrenice wizjerami
w drzwiach (s. 13). 

 



nadawanie znaczenia wielu elementom
strukturalnym książki
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Artystka wykreowała obrazy do tekstu Justyny
Bargielskiej Obie (Wolno Lusowo, 2016).
Projektując książkę, zdbała o to aby nić
łącząca składki stała się nośnikiem znaczenia.
Na jednej z rozkładówek Chmielewska ukazała
dziewczynkę na chwilę przed przecięciem tej
nici, która w tym wypadku jest metaforą więzi.  
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Dziękuję za uwagę.
 


