
Wo lie ra (W.): Skàd wzià∏ si´ po -
mys∏ ozda bia nia ja jek wi ze run ka mi
pta ków?

Ewa Ma ria Ro gow ska (E.M.R.): Przy -
czyn by ∏o wie le. Przede wszyst kim nie mo -

g∏am ˝yç bez ma lo wa nia. Tra dy cje wiel ka -
noc ne zdo bie nia jaj bar dzo szyb ko prze -
kszta∏ ci ∏am w ma lo wa nie kunsz tow nych mi -
nia tur, opra co wa ∏am ró˝ no rod ne or na men ty
gra ficz ne. Ma lo wa ∏am ró˝ ne zwie rz´ ta ,

przy ro d´, las. Pi´k no i ró˝ no rod noÊç ga tun -
ków pta ków sk∏o ni ∏a mnie do te go by od daç
pta kom to co pta sie i ma lo waç pta ki na wy -
dmusz kach jaj. Wy da je si´ to na tu ral nym i
cie ka wym po my s∏em.

W.: A co z kru cho Êcià jaj, czy nie
oba wia si´ pa ni o swo je pra ce, ˝e ∏a -
two mo gà ulec znisz cze niu?

E.M.R.: To praw da, trze ba si´ z ni mi ob -
cho dziç „jak z jaj kiem”, ale ta kru choÊç to
cz´ Êcio wo mit. Na tu ra stwo rzy ∏a jaj ko ja ko
for m´ w kszta∏ cie do sko na ∏à, na ty le trwa ∏à,
by ochro niç ˝y cie. A sa ma sko rup ka, przy za -
cho wa niu ostro˝ no Êci mo ̋ e prze trwaç set ki
lat. Far by akry lo we – ja kich u˝y wam, utrwa -
lo ne ma to wym la kie rem rów nie˝ sà od por ne
na czas. Nie na le ̋ y jed nak prze cho wy waç jaj
pe∏ nych, gdy˝ mo gà z cza sem wy buch nàç

W.: Czy tech ni ka ja kà pa ni ma lu je jest
ja kaÊ nie zwy k∏a?

E.M.R.: Ra czej nie. Ró˝ ni si´ ra czej pod ∏o -
˝em. Po wierzch nia jaj ka po win na byç
od∏usz czo na (np. wo dà z octem) by far ba nie
sp∏y wa ∏a. Far by, któ ry mi ma lu j´ ma jà tà za le -
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t´, ˝e schnà bar dzo szyb ko i nie ule ga jà roz -
ma zy wa niu. Ma lo wa nie mi nia tur wy ma ga
du ̋ ej pre cy zji, sto su j´ syn te tycz ne p´dz le
mo de lar skie, do brze wy pro fi lo wa ne
z ostrym czub kiem.

W.: Czy tyl ko pa ni wy bra ∏a ta kà
for m´ ar ty stycz nej twór czo Êci?

E.M.R.: Obec nie zdo bie nie ja jek zaj mu je
wie lu pro fe sjo nal nych ar ty stów jak i ama to -
rów Za rów no w r´ kach jed nych jak i dru gich
po wsta jà pra ce no we, cie ka we, war to Êcio -
we pla stycz nie. Uka zu jà ró˝ ne for my tej
sztu ki. Od kunsz tow nych, wy ra fi no wa nych
prac, pla stycz nie doj rza ∏ych, zdo bio nych tra -
dy cyj ny mi i no wy mi tech ni ka mi do pro stych
form o ró˝ nej war to Êci ar ty stycz nej  - na ki -
czu skoƒ czyw szy, znaj du jà cym jed nak swo -
ich mi ∏o Êni ków i spra wia jà cych wie le przy -
jem no Êci za rów no twór com jak i od bior -
com.

W: Ma pa ni dzie ci, czy sà za in te re -
so wa ne tym co pa ni ro bi?

E.M.R.: Oka za ∏o si´, ˝e jest to za j´ cie za -
raê li we, wy ma ga cier pli wo Êci, ale od kil ku lat
po wsta jà w ich r´ kach ró˝ ne cie ka we pra ce.
Oczy wi Êcie ma jà w∏a sne in spi ra cje. Ra zem
jeê dzi my na wy sta wy, gdzie mo gà za pre zen -
to waç swo je pra ce. Ra zem po zna je my
i uczy my si´ no wych tech nik zob ni czych.

W.: Czy tyl ko w Pol sce wiel ka noc -
ne tra dy cje zdo bie nia jaj sà tak sil ne?

E.M.R.: Przed Wiel ka no cà w wie lu kra -
jach za chod nich or ga ni zo wa ne sà wy sta wy
sztu ki zdo bie nia jaj. Z ch´ cià uczest ni cz´ w
ta kich wy sta wach i je stem za pra sza na rok -
rocz nie od 15 lat Przy je˝ d˝a jà twór cy z ca ∏e -
go Êwia ta. Wie le mo˝ na si´ na uczyç. W
Niem czech wy sta wiam w ta kich mia stach
jak: Ko eln, Ha meln, Han no ver, Nor dheym

W.: Gdzie mo ̋ e my oglà daç pa ni
pra ce?

E.M.R.: Cz´Êç mo ich prac znaj du je si´
w mu zeum jaj ka w Cie cha now cu, sà do ∏à -
czo ne do ogrom nej ko lek cji pi sa nek Pa ni
prof. Ire ny Sta sie wicz Ja siu ko wej. W Ga le rii
My Êliw skiej Pa ni Iza be li Ma lec na Tar czyƒ -
skiej 1 w War sza wie mo˝ na zo ba czyç mo je
pra ce o te ma ty ce my Êliw skiej, jak rów nie˝
w Mu zeum Le Ênic twa w Go ∏u cho wie.

Wie le z nich sta no wi de ko ra cje wn´trz
w pry wat nych do mach.

W.: Skàd bie rze pa ni wy dmusz ki?
E.M.R.: Cza sa mi ro bi´ sa ma. Ku pu je rów -

nie˝ w fir mach pro du ku jà cych wy dmusz ki
z jak nie kon sump cyj nych (g´ sie ka cze, in dy -
cze, prze piór cze). Sà one przy go to wa ne do

ma lo wa nia. Za gra ni cà  fir my ta kie, ofe ru jà
jaj ka w jesz cze bo gat szym asor ty men cie,
mo˝ na ku piç wy dmusz ki jaj ∏a b´ dzia, me wy,
ba ̋ an ta, stru sia Emu i Nan du i wie le, wie le
in nych. Naj cie kaw sze wy dmusz ki jaj, ja kie
kie dy kol wiek zdo by ∏am, otrzy ma ∏am od Pa -
na dr An drze ja Kru sze wi cza, któ ry pra cu je
w war szaw skim Zoo. Nie za p∏od nio ne ja ja
ró˝ nych pta ków, sta no wià wspa nia ∏y ma te -
ria∏ do pra cy ar ty stycz nej. Ja ja pe li ka na, ̊ u ra -
wia, G∏usz ca, Pu cha cza, ¸a b´ dzia czar ne go,
olÊnia ka i wie lu in nych. Wraz z na ma lo wa ny -
mi na nich wi ze run ka mi pta ków od któ rych
po cho dzà, b´ dà na za wsze skar bem mo jej
ko lek cji ,  a wraz z ma lo wa ny mi jaj ka mi, któ -
re prze ka za ∏am Zoo b´ dà sta no wi ∏y ma te ria∏
przy sz∏ej, wspól nej pta siej wy sta wy. Ma lo wa -
nie pta ków na jaj kach, któ re sa me z∏o ̋ y ∏y,
nie jest Êci Êle zwià za ne z pi san kà, a w mo im
po my Êle ma cel po znaw czy, dy dak tycz ny.
Trud no sko ja rzyç so bie wy glàd pta ka z wy -
glà dem i wiel ko Êcià jaj ka ja kie zno si, a tak jest
to pro ste. Ta ka wy sta wa b´ dzie uzu pe∏ nie -
niem eks po zy cji pta ków, wzbo ga ci wie dz´
o tych nie zwy k∏ych zwie rz´ tach.

W.: Wiem, ˝e od wie dza pa ni re gu -
lar nie zoo. Czy szu ka tam pa ni in spi -
ra cji?

E.M.R.: Oczy wi Êcie ˝e tak. Przy glà dam
si´ pta kom któ re za mie rzam ma lo waç. Ob -

ser wu je ich za cho wa nie i ko lo ry ubar wie nia,
któ re na zdj´ ciach nie za wsze wy cho dzà na -
tu ral nie.

W.: Ja kie naj wi´k sze i naj mniej sze
ja ja pa ni ma lo wa ∏a?

E.M.R.: Naj wi´k sze ja jo stru sia afry kaƒ -
skie go ma lo wa ∏am ju˝ wie lo krot nie. Naj -
mniej sze ja kie uda ∏o mi si´ zdo byç, to bia ∏e
ja jecz ka ze ber ki i ja sno -nie bie skie ja jecz ka
ka nar ka. Ma lo wa ne sta no wià praw dzi we cie -
ka wost ki.

W.: Dzi´ ku je my za roz mo w´.

Fot. T. Zelmer   


