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‘I won’t let you go’  
 

Ik liep met mijn rugzak op mijn rug en met mijn haar vol zand almaar westwaarts over 

het herfststrand en leefde op whisky, brood en water. (Haruki Murakami, Blinde wilg, 

slapende vrouw). 

 

 

‘I won’t let you go’ is de titel van de nieuwe tentoonstelling 

van Stanislaw Lewkowicz bij Flatland Gallery.  
 

 

I won’t let you go is gebaseerd op een reis van Lewkowicz door India. 

 

Data: 8 januari tot en met 5 februari 2011.  

 

Lewkowicz maakt fotografisch werk van die momenten wanneer je gedachtewereld in 

conflict is met de "werkelijke wereld". Er is geen list en bedrog, geen 

potsierlijkheid, geen verpletterende gulheid die geen respect kent, geen omheining. Er 

is niets, behalve dan die setting waar je mag denken, mijmeren, zinnen herinneren. Waar 

je alles wat onecht is mag veronachtzamen omdat je eigen illusie groot is en echt. Je 

herinnert je als die 'backpacker' op een stoffige weg in India op weg naar een plaats 

om te slapen. Je vraagt je af of je nog dezelfde bent als toen je zeven of acht jaar 

oud was. Als je je ogen dichtknijpt, denk je ‘I won't let you go’. 

 

 

Biografie 
Stanislaw Lewkowicz studeerde aan de Academie voor Beeldende kunsten (Utrecht) en korte 
tijd aan de kunstacademie van Warschau. In zijn werk gaat het Lewkowicz om de relatie 
van de mens met de omgeving of eerder het ontbreken of om het verlies van de relatie 
met de dingen om ons heen. Dingen die er altijd zijn, dingen zoals een donker gat, een 
schaduw, de stilte.  
 
Om de gelaagdheid van zijn thema over te brengen, onderwerpt hij zijn litho's/foto’s 
aan verschillende, vaak experimentele druktechnieken, afhankelijk van het onderwerp. 
Dit geldt zowel voor de maatvoering als voor de verschillende materialen die Lewkowicz 
combineert. Lewkowicz drukt bijvoorbeeld zijn litho’s / foto's af op gekreukelde 
holografische folie, matte zilverfolie of zelfs golfplaten.  
 
Naast zijn vrije werk, maakt Lewkowicz kunstwerken in de openbare ruimte. In deze 
projecten weet hij op gelijke poëtische wijze bijzondere aspecten in een omgeving 
zichtbaar te maken. Enkele projecten zijn: Aankomst 3 voor luchthaven Schiphol (1995), 
nevelsculptuur voor de Nederlandse Ambassade in Berlijn (2004), de Sterrenhemel voor de 
gemeente Veenendaal (2007), De eenzame hoek in Capelle van de IJssel (2009) en het 
Klokkenlint in Berkel en Rodenrijs (2006 – 2011). 
  
 


