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Zofia Artymowska, ur. w 1923 r. w Krakowie, zm. w 2000 r. w Warszawie. Żona Romana 

Artymowskiego (1919-1993), malarza i grafika. W latach 1945-50 studiowała na Wydziale 

Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uzyskała dyplom w pracowni 

Eugeniusza Eibischa. W latach 1950/51 pracowała jako asystentka na ASP. W 1951 r. 

przeniosła się do Warszawy, od 1980 r. mieszkała w Łowiczu. W latach 1953-56 

współtworzyła freski i sgraffita na murach odbudowywanej Warszawy. W 1954 r. odznaczona 

Złotym Krzyżem Zasługi. W latach 1960-68 wykładała na Uniwersytecie w Bagdadzie, a w 

latach 1971-83 w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawy indywidualne od 

1959 r. w Warszawie, Bejrucie, Bagdadzie, Łodzi, Wrocławiu, Szczecinie, Nowym Jorku. 

Prace artystki znajdują się w zbiorach muzeów w Bagdadzie, Bochum, Bogocie, Wrocławiu, 

Bydgoszczy, Dreźnie, Łodzi, Nowym Jorku i Warszawie. 

Multiplied Space IX, 1981 
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Artymowska tworzyła malarstwo abstrakcyjne, wykonywała kompozycje w mozaice i 

monotypie. Podczas pobytu w Bagdadzie, gdzie na uniwersytecie w Tahreer College w 

Kolegium Inżynierii na fakultecie architektury wykładała malarstwo, rysunek i kompozycję, 

zajęła się malarstwem olejnym. Od 1970 r. skupiła się na badaniu artystycznych możliwości 

wyrazu jednej formy geometrycznej – walca jako jednostki lub części maszyny. Artystka 

posługiwała się tą cylindryczną formą w tworzeniu obrazów. Struktury, które w ten sposób 

powstały, nazwała Poliformami. Z matematyczną dokładnością tworzyła kompozycje 

malarskie i graficzne składające się z modułu cylindrycznego, który dzięki zastosowaniu 

światłocienia nadawał pracom charakter trójwymiarowy. Przez to jej prace cechuje wibrująca 

powierzchnia obrazu i iluzja głębi. W kolażach fotograficznych artystka zestawiła Poliformy z 

fotografiami krajobrazów (głównie bliskowschodnich), osiągając tym samym efekt utopijnych 

obrazów. Poliformy symbolizują obecnie cały dorobek artystyczny Artymowskiej, są nie tylko 

jej indywidualnym wkładem w polski konstruktywizm, lecz stanowią również artystyczną 

interpretację zmechanizowanego i uprzemysłowionego świata. 

 

Literatura przedmiotu: Paintings by Zofia Artymowska, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 

Warszawa 1971; Zofia Artymowska. Poliformy 1970-1983, Biuro Wystaw Artystycznych, 

Łódź 1984; Saur Allgemeines Künstlerlexikon, t. 5, 1992. Online: Muzeum Tatrzańskie, 

Zakopane. 

 

Na początku lat osiemdziesiątych XX w., po ponad dziesięcioletniej pracy nad Poliformami z 

akrylem Artymowska uznała, że o wiele łatwiej i sensowniej jest oddać nieskończone 

powtórzenie geometrycznej formy za pomocą sitodruku. Równocześnie artystka odkryła, że 

głębia obrazu w Poliformach oddziałuje jeszcze mocnej, jeśli zestawi się je w kolażach z 

fotografiami. Niezwykła siła tych prac opiera się na przeciwieństwie różnych struktur obrazu, 

efektu obrazu w obrazie i różnych perspektywach. Multiplied Space IX przedstawia w 

sitodrukowym tunelu tworzonym przez pionowe i poziome cylindry (Poliformy) zdjęcie postaci 

odzianej w orientalne szaty, która wychodzi z budynku i idzie przez rusztowanie budowlane 

stojące przed jego fasadą. Nowoczesny świat maszyn i przemysłu przeciwstawiono 

archaicznemu motywowi, co łagodzi matematyczna struktura rusztowania. Człowiek nie 

sprawia wrażenia uwięzionego w nieskończonych poziomych i pionowych strukturach obu 

części obrazu. Wprost przeciwnie zdaje się zmierzać w stronę świetlistej i nie tak odległej 

przyszłości. 
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Jerzy Bereś, ur. W 1930 r. w Nowym Sączu, zm. w 2012 r. w Krakowie. Żonaty z rzeźbiarką, 

Marią Pinińską-Bereś (1931-1999), studiował rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych w 

Krakowie (dyplom honorowy przyznany przez Xawerego Dunikowskiego). W 1963 r. uzyskał 

pierwszą nagrodę w konkursie rzeźbiarskim w Krakowie. Od 1966 r. był członkiem 

ukonstytuowanej po II wojnie światowej na nowo Grupy Krakowskiej II. Artysta wziął udział w 

biennale w Sao Paulo w 1967 r. oraz Pawilonie Sztuki Współczesnej na Wystawie Światowej 

w Sewilli w 1992 r. Od 1958 r. prezentował prace na wystawach indywidualnych w Krakowie, 

Bochum, Humlebaek, Spocie, Łodzi, Lublinie, Sandomierzu i Warszawie. Jego dzieła 

znajdują się w licznych polskich muzeach, a ponadto w Amsterdamie, Bochum, Duisburgu, 

Humlebaek, Oksfordzie i Waszyngtonie. 

 

Od początku lat 60., po fazie rzeźb gipsowych i żelazobetonowych, Bereś zaczął tworzyć 

rzeźbiarskie asamblaże z wykorzystaniem nowych materiałów: surowego drewna, sznurów 

konopnych, kamieni, skóry i strzępów workowego płótna (seria Zwidy), przez co jego prace 

przypominały prymitywne sprzęty rolnicze. Artysta interesował się tradycyjną rzemieślniczą 

obróbką materiałów. Jego obiekty, które często fotografował na polach i między bruzdami 

ziemi, przywoływały na myśl tradycję ludową, archaiczne mity i rytuały jako źródło ludzkiej 

myśli i działania. Od 1965 r. wśród prac artysty pojawiły się przypominające dadaistyczne 

prace pojazdy (hulajnoga), obiekty o absurdalnych lub ironicznych tytułach (Klaskacz, 

Kasownik gazetowy) oraz o tytułach politycznych (Taczki polskie) odnoszące się do polskiej 

Zwid Kamienny II, 

1962 

Bereś, Jerzy (ur. w 1930 r. w 
Nowym Sączu, zm. w 2012 r. w 
Krakowie): Zwid Kamienny II, 
1962. Drewno, kamień, wysokość 
= 200 cm; Nr inwentarzowy 1215 
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rzeczywistości. Od 1968 r. Bereś przeprowadzał coraz więcej akcji i manifestacji, w których w 

sposób rytualny obok swoich rzeźb wykorzystywał własne nagie, pokryte farbą ciało. Do akcji 

włączał publiczność, z którą cały czas rozmawiał. W latach siedemdziesiątych realizował tzw. 

„msze”: refleksyjną, romantyczną i polityczną. W latach osiemdziesiątych stał się wybitnym 

przedstawicielem „spotkania z sacrum” (A. Gralińska-Toborek, 2003), co można rozumieć 

jako refleksję nad antykomunistycznym katolicyzmem w Polsce. Bereś razem z Kantorem 

uznawani są za pierwszych i najważniejszych przedstawicieli polskiego akcjonizmu. Do 2012 

r. udokumentowano ponad siedemdziesiąt akcji artysty nie tylko w Polsce, lecz także w 

Londynie, Essen, Bochum, Amsterdamie, Oksfordzie, Glasgow i Quebeku. 

 

Literatura przedmiotu: Profile IV. Polnische Kunst heute, Städt. Kunstgalerie Bochum 1964; 

Jerzy Bereś, Museum Bochum 1971; J. Hübner-Wojciechowska w: Saur Allgemeines 

Künstlerlexikon, t. 9, 1994; Jerzy Bereś. Zwidy, wyrocznie, ołtarze, wyzwania, Muzeum 

Narodowe, Poznań / Muzeum Narodowe, Krakau, Poznań 1995; Jerzy Bereś. Sztuka zgina 

życie, Bunkier Sztuki, Krakau 2007. Online: Museumsplattform NRW. 

 

Ryszard Stanisławski (ur. 1921 r.), polski historyk sztuki, jeden z dwóch kuratorów wystawy 

„Profile IV. Polnische Kunst heute” (Najnowsza sztuka polska) zorganizowanej w 1964/65 r. 

w Miejskiej Galerii Sztuki w Bochum tak napisał o Jerzym Beresiu we wstępie do katalogu: 

„Jego na pozór prymitywne kompozycje przywołują w nas obrazy prasłowiańskich bóstw, 

prehistorycznych narzędzi i sprzętów.” To właśnie Stanisławski wybrał pracę Zwid Kamienny 

II jako jeden z czterech obiektów artysty prezentowanych na wystawie, po zakończeniu której 

Muzeum zakupiło pracę. W katalogu towarzyszącym wystawie umieszczono zdjęcie obiektu 

na polu między bruzdami ziemi wykonane przez artystę. Zwid Kamienny II jest częścią 

tworzonego od początku lat sześćdziesiątych cyklu Zwidy, który sam Bereś przetłumaczył na 

język niemiecki jako Traumbilder. Artysta w katalogu do wystawy indywidualnej w Bochum w 

1971 r. tak przedstawił swoją twórczość , pisząc w języku niemieckim: „Tworzę prace z 

naturalnych materiałów, takich jak drewno, kamień, łyko, lecz nie podchodzę do nich tak 

rygorystycznie. Używam prostych narzędzi […] nazwanie tego rzeźbą wydało mi się 

niewystarczające; dlatego prace nazwałem Zwidami. Dla rozróżnienia między 

poszczególnymi obiektami wprowadziłem dodatkowo opisujące je przymiotniki.” Właściwym 

więc tłumaczeniem nazwy pracy na język niemiecki byłoby „Traumbild Stein II”. Jego prace, 

jak dalej we wspomnianym katalogu pisze artysta, są rezultatem „podświadomej działalności” 

(stąd nazwa Zwidy). Ich wykonanie jest „aktem twórczym”, który nie odnosi się do aktualnej 

„sytuacji w świecie sztuki” ani do „konwencji historycznych”. Podobnie jak inne prace z tego 

cyklu powstałe do 1966 r. Zwid Kamienny II jest wyobrażeniem archaicznej siły twórczej 

człowieka wyrażającej się w najprostszych formach obróbki materiału, konstrukcji (w tym 

wypadku z drewna, kamienia i żelaznego łańcucha) i uprawy ziemi. A ponieważ praca nie ma 

charakteru użytkowego, symbolizuje pierwotne korzenie człowieka poza nabytymi 

konwencjami kulturowymi i – być może – politycznymi. 
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Kiejstut Bereźnicki, urodził się w 1935 r. w Poznaniu, mieszka w Sopocie. Absolwent 

Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku (w 1958 r. dyplom w pracowni Stanisława Teisseyre). 

Od 1960 r. asystent, później profesor macierzystej uczelni. W latach 1981-84 był jej 

prorektorem. W 1984 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1994 r. profesora 

zwyczajnego. W 1965 r. brał udział w biennale w Sao Paulo. Został odznaczony Złotym 

Krzyżem Zasługi w 1969 r. Był laureatem nagrody Ministra Kultury i Sztuki w latach 1971, 

1977 i 1991. W 1985 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Od 1964 r. 

prezentował swoje prace na licznych wystawach indywidualnych w Polsce, jak również w 

Brukseli (1976), Sofii (1988/89), Lipsku (1994/95), Berlinie, Darmstadt i Wiedniu. Jego prace 

znajdują się w zbiorach polskich i zagranicznych muzeów (m.in. w Bochum, Bordeaux, 

Moskwie, Paryżu, Skopje i Sofii).  

 

Po ukończeniu studiów Bereźnicki stał się przedstawicielem malarstwa figuratywnego 

pełnego metafor oraz symbolicznych rekwizytów. W latach sześćdziesiątych malował 

głównie martwe natury zainspirowane barokowym malarstwem niderlandzkim. W 

późniejszym okresie pojawiły się obok portretów indywidualnych i zbiorowych sceny z 

postaciami przypominającymi manekiny przedstawianymi w tajemniczych pomieszczeniach i 

groteskowych klimatach. Tematem tych prac jest dramat ludzkiej egzystencji, który artysta 

przedstawia bez patosu i histerii, niemal ze stoickim spokojem. W licznych cyklach 

malarskich Bereźnicki maluje różne wariacje na tematy biblijne. W latach sześćdziesiątych i 

Martwa natura z kołatkami, 1964 

Bereźnicki, Kiejstut (ur. w1935 r. w Poznaniu, 
mieszka w Sopocie): Martwa natura z 
kołatkami, 1964. Olej/płótno, 130 x 134 cm; 
Nr inwentarzowy 1216 
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siedemdziesiątych nazywano go neotradycjonalistą w obrębie neofiguracji. Jego doskonały 

warsztat jest typowy dla przedstawicieli szkoły sopockiej.  

 

Literatura przedmiotu: Profile IV. Polnische Kunst heute, Städt. Kunstgalerie Bochum 1964; 

Kiejstut Bereźnicki. Malarstwo, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa 1971; H. 

Kubaszewska w: Saur Allgemeines Künstlerlexikon, t. 9, 1994; Kiejstut Bereźnicki. Malerei 

und Zeichnungen von 1980 bis 1994, Polnisches Institut, Leipzig 1994; Kiejstut Bereźnicki. 

Malarstwo, rysunek, Muzeum Narodowe, Gdańsk 2008. Online: Państwowa Galeria Sztuki, 

Sopot; culture.pl. 

 

W latach sześćdziesiątych Kiejstut Bereźnicki malował przede wszystkim martwe natury, 

nawiązując do martwych natur w malarstwie niderlandzkim okresu baroku, czego przykładem 

jest Martwa natura z czaszką i kartami do gry z 1961 r. We wczesnym okresie posługiwał się 

głównie chłodnymi barwami, jak np. błękit na obrazie Martwa natura z kołatkami z 1964 r. 

Licznie użyte przez Bereźnickiego rekwizyty są cytatami symboli malarskich stosowanych na 

barokowych obrazach wanitatywnych, które oglądającym miały uzmysłowić przemijanie i 

marność (vanitas) ludzkiego życia i działania. Najoczywistszym symbolem przemijania 

ludzkiej egzystencji jest czaszka. Karty natomiast symbolizują uzależnienie od hazardu, 

klepsydra i zegarek - mijający czas, lampa olejna - gasnące światło, otwarte książki - 

przemijające dążenie do wiedzy, sznur pereł – próżność, nóż – łatwość zranienia człowieka, 

pusta muszla – śmierć, niepełne kielichy i karafki – nałóg alkoholowy, dychotomię pustego i 

pełnego oraz łamliwość szkła, a talerze i półmiski – koniec ludzkiego szczęścia. Głównym 

motywem tego płótna są jednak liczne okrągłe grzechotki z uchwytami, leżące i wiszące na 

całym obrazie. Nikomu już niepotrzebne i odłożone na bok przywodzą na myśl dzieciństwo, 

które przeminęło oraz przebrzmiałą muzykę, zgubiony dźwięk na podobieństwo 

instrumentów muzycznych w barokowych martwych naturach. Tytuł Martwa natura z 

kołatkami jest wymieniony w katalogu wystawy „Profile IV. Polnische Kunst heute” 

(Najnowsza sztuka polska) wydanym w 1964/65 r. przez Miejską Galerię Sztuki w Bochum, 

na której obraz pokazano, a później zakupiono do zbiorów Muzeum. Nazwa niemiecka 

obrazu prawdopodobnie jest wynikiem błędu translacyjnego, ponieważ obraz właściwie 

powinien nazywać się Martwa natura z grzechotkami. Bereźnicki umieszcza wanitatywne 

symbole nie na stole, jak to przedstawiano na obrazach barokowych, lecz w schowku z 

niszą, gdzie znajdują się półki i dwa krzesła. W ten sposób przenosi je w czasy współczesne. 

Kolejny obraz artysty prezentowany na tej samej wystawie Martwa natura z dzieckiem z 

1964 r. także przemawia za interpretacją obrazu jako symbolu minionego dzieciństwa i 

płonności przyszłego życia. Malowidło pokazuje zamyśloną dziewczynkę w otoczeniu 

grzechotek, bębenka i wspomnianych już wyżej symboli wanitatywnych. Również w 

późniejszych i bardziej nasyconych kolorem pracach artysty sceny z postaciami rozgrywają 

się w ciasnych, zamkniętych pomieszczeniach. 
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Henryk Berlewi, ur. w 1984 r. w Warszawie, zm. w 1967 r. w Paryżu. Studiował w latach 

1904-1909 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych malarstwo m.in. u Edwarda 

Trojanowskiego, w latach 1909-1910 na Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii u Juliaana de 

Vriendta oraz 1911-1912 w École des Beaux-Arts w Paryżu u Paula Marou. W 1921 r. poznał 

w Warszawie El Lissitzky’ego, w ślad za którym wyjechał do Berlina. W latach 1922-23 

znalazł się w kręgu twórców europejskiej awangardy w Berlinie (Mies van der Rohe, László 

Maholy-Nagy, Raoul Hausmann, Theo van Doesburg), przystąpił do lewicowej 

Novembergruppe. W 1924 r. w Warszawie współtworzył m.in. z Władysławem Strzemińskim i 

Henrykiem Stażewskim konstruktywistyczną grupę „Blok”. Był także współzałożycielem biura 

reklamowego „Reklama-Mechano”. W 1927 r. spotkał w Warszawie Kazimierza Malewicza. 

Rok później wyjechał do Francji. W 1944 r. uciekł z Paryża do Nicei. W latach 1943/44 był 

członkiem francuskiego ruchu oporu. W 1945 r. powrócił do Paryża. Na zaproszenie 

Akademii Sztuk Pięknych przebywał kilka miesięcy w 1962 r. w Berlinie. Od 1921 r. 

prezentował prace na wystawach indywidualnych w Warszawie, Berlinie, Nicei, Paryżu, 

Bremie, Brukseli i Łodzi. Jego prace znajdują się w zbiorach w Berlinie, Bochum, Hamburgu, 

Jerozolimie, Krefeld, Lwowie, Łodzi, Nowym Jorku, Paryżu, Stuttgarcie, Tel Avivie i 

Warszawie. 

 

Berlewi po studiach u malarzy tradycyjnych zetknął się w Paryżu z kubizmem, później w roku 

1914 z futuryzmem i dadaizmem, a w 1918 r. z żydowskim folklorem (Marc Chagall). Od 

1921 r. pozostawał pod wpływem El Lissitzky’ego, konstruktywizmu i suprematyzmu. W 1923 

r. zaczął tworzyć kompozycje z rytmicznie rozłożonych prostokątów, belek i kropek, 

Kompozycja mechanofakturowa, 1924/1961 

Berlewi, Henryk (ur. 1894 r. w Warszawie, 
zm. w 1967 r. w Paryżu): Kompozycja 
mechanofakturowa, 1924/1961. Sitodruk, 
61 x 50 cm; Nr inwentarzowy 1504 
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najczęściej w kolorze czarnym, białym i czerwonym, które pod względem struktury i typografii 

przypominały obrazy artystów Bauhausu. Berlewi teoretyczną zasadę geometrycznych 

obrazów tworzonych za pomocą szablonów nazwał mechanofakturą. Swoją teorię 

artystyczną ogłosił w 1924 r. na łamach berlińskiego pisma „Der Sturm”. Teorii tej nauczał 

Josef Albers w Bauhausie. Od 1928 r. Berlewi zwrócił się ponownie ku sztuce realistycznej i 

portretowej, w latach 1947-56 powrócił do kubizmu. W 1957 r. ponownie zaczął tworzyć 

mechanofaktury i próbował, szczególnie w USA, przypomnieć się jako prekursor op-artu.  

 

Literatura przedmiotu: Retrospektive Ausstellung H. Berlewi, Berlin 1964; Andrzej K. 

Olszewski: Henryk Berlewi, Warszawa 1968; Visuell konstruktiv. Henryk Berlewi, 

Kunstbibliothek, Berlin 1968; Georg Brühl: Herwarth Walden und „Der Sturm“, Köln 1983; U. 

Leszczyńska w: Saur Allgemeines Künstlerlexikon, t. 9, 1994. Online: Henryk Berlewi 

Archive; monoskop.org; YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. 

 

Sitodruk z 1961 r. powtarza motyw z cyklu Mechanofaktury zapoczątkowanego przez 

Henryka Berlewiego w 1923 r. Oryginalny obraz z 1924 r. wykonany czarnym tuszem i 

czerwoną akwarelą na papierze można zobaczyć na historycznej fotografii ukazującej artystę 

na wystawie Mechanofaktur zorganizowanej w 1924 r. w salonie automobilowym Austro-

Daimler w Warszawie. Obraz ma wymiary 98 x 81 cm (reprodukcja w Georg Brühl: Herwarth 

Walden und „Der Sturm“). W roku 1924 na łamach wydawanego przez Herwartha Waldena 

berlińskiego pisma „Der Sturm” (rocznik 15, zeszyt 3) opublikowano manifest artystyczny 

Berlewiego, w którym twórca nawołuje do tworzenia sztuki kolektywnej, uwzględniającej 

przemiany społeczne, kierującej się zasadami industrialnymi. Wzywa do odrzucenia iluzji 

przestrzennej w malarstwie i zaakcentowania dwuwymiarowości płótna. W tamtym czasie 

Berlewi zainteresował się reklamą, designem, technikami druku i typografią. Był blisko 

związany poprzez El Lissitzky’ego, którego poznał w 1921 r. w Warszawie, z rosyjskim 

konstruktywizmem, przez Theo van Doesburga, którego spotkał w 1922 r. w Berlinie z 

neoplastycyzmem holenderskiej grupy „De Stijl” oraz z Bauhausem przez László Maholy-

Nagy, który od 1923 r. razem z Josefem Albersem prowadził kurs podstawowy na tej uczelni. 

Pierwsze szkice Mechanofaktur artysta pokazał w 1923 r. na Wielkiej Berlińskiej Wystawie 

Sztuki częściowo poświęconej Novembergruppe. W lipcu 1924 r. Berlewi zaprezentował je w 

galerii berlińskiego czasopisma „Der Sturm” Herwartha Waldena. Nie można wykluczyć, że 

na jego twórczość wpłynęły typograficzne szkice Herberta Beyera oraz Joosta Schmidta, 

artystów związanych z Bauhausem, gdzie w owym czasie także nauczano teorię jedności 

sztuki i techniki. Mechanofaktura oznacza tworzenie pewnej struktury za pomocą środków 

mechanicznych. Różne wariacje w obrębie serii powstają za pomocą perforowanych 

szablonów. Pod koniec 1950 r. pod wpływem sztuki geometryczno-optycznej Victora 

Vasarely’ego oraz rodzącego się op-artu artysta powrócił do Mechanofaktur. Krytycy sztuki, 

podobnie jak sam Berlewi, widzieli w nim właściwego „ojca” rodzących się wówczas 

kierunków sztuki, a w Vasarely’m epigona. W celu upowszechnienia swoich szkiców z lat 

dwudziestych artysta sięgnął po technikę sitodruku. Kiedy MOMA przygotowywało wystawę 

o op-arcie i Vasarely’m jako jego najważniejszym przedstawicielu, Berlewi wyruszył do 

Nowego Jorku, by zaprezentować się jako właściwy twórca tego kierunku. Ostatecznie w 

1965 r. pokazał prace z cyklu Mechanofaktury na pierwszej dużej wystawie op-artu „The 

Responsive Eye” w Museum of Modern Art wraz z Josefem Albersem, który od 1933 r. 
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Marta Deskur (ur. w 1962 w Krakowie, gdzie mieszka): 
Memory/Hasła, 1997. Czteroczęściowa praca fotograficzna, 
123 x 200 cm, wideo 3 min. 12 s.; Nr inwentarzowy 3982 a-d 

Muzeum Sztuki w Bochum 

nauczał w Black Mountain College w Północnej Karolinie. Muzeum Sztuki w Bochum nabyło 

sitodruk z 1961 r. z wystawy w Bremie w 1968 r. Gwasz z 1924 r. znajduje się w zbiorach 

Muzeum Sztuki w Łodzi. W 2013 r. był centralnym obiektem na wystawie „Inventing 

Abstaction 1910-1925” zorganizowanej przez MOMA w Nowym Jorku. 

 

 

 

 

 

 

  

  

        

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Deskur, urodziła się w 1962 r. w Krakowie, gdzie do tej pory mieszka. Studiowała na 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1980-82), w École supérieure d'art, Aix-en-Provence 

(1983-88; dyplom), w School of Visual Arts w Brystolu (1986). W latach 1983-88 

współpracowała z Teatrem Stu w Krakowie. W latach 1989-90 nauczała rysunku w Aix-en-

Provence. W roku 1992 była artystką – rezydentką w School of Design w Altos de Chavón, a 

w latach 2002/03 stypendystką Philip Morris Kunstförderung Künstlerhaus Bethanien w 

Berlinie. Od 1991 r. prezentuje swoje prace na wystawach indywidualnych w Marsylii, 

Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Białymstoku, Nowym Jorku, Grazu, 

Słupsku, Lipsku, Budapeszcie, Gdańsku i Düsseldorfie. Jej prace znajdują się w 

Białymstoku, Bochum, Budapeszcie, Grazu, Krakowie, Kwangju, Łodzi, Szczecinie, 

Warszawie i Wrocławiu. 

 

Marta Deskur debiutowała na początku lat dziewięćdziesiątych obrazami abstrakcyjnymi, 

których tematem były różne odmiany tekstur i odcieni kolorów w obrębie color field painting. 

W swoich instalacjach i przypominających teatr inscenizacjach badała oddziaływanie 

Memory/ Hasła, 1997 
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oplatających jedno lub łączących kilka pomieszczeń pajęczyn linii, rur neonowych, światła i 

ciemności. W pracach fotograficznych przedstawiających dzieci i członków rodziny 

interesowały ją głównie relacje między postaciami (Human Clear, 1996; To jest Klara, to 

jestem ja, Pico / This is Klara and this is me, Pico, 1998). Później zwróciła się ku instalacjom 

fotograficznym, audio i wideo, wynikającym z obserwacji zmian współczesnego 

społeczeństwa i będącym ich interpretacją. Artystkę zajmuje przede wszystkim zagadnienie 

iluzji codzienności i świata rzeczy oraz mistyfikacji rzeczywistości zdeterminowanej przez 

komercję. Marta Deskur zastanawia się nad źródłem zjawisk społecznych. Jej prace 

fotograficzne dominuje paradoksalna opozycja. Z jednej strony artystka próbuje osiągnąć 

najwyższy stopień prawdopodobieństwa i obiektywności w sposobie przedstawiania 

motywów zdjęciowych. Z drugiej strony dystansuje się od nich i ukazuje w sposób 

niekonwencjonalny za pomocą odrealnienia i groteski. Jej prace wchodzą w dialog z 

rzeczywistością (Family 1999, Dziewice, 2002, The New Jerusalem, 2007). W najnowszych 

realizacjach zajmuje się przesądami religijnymi, seksualnymi i etnicznymi, zwracając uwagę 

publiczności na nasze lęki, ksenofobię i obłudę (Sweet Aberration, 2011). 

 

Literatura przedmiotu: Transfer Polska - Nordrhein-Westfalen, Muzeum Rzeźby im. 

Xawerego Dunikowskiego, Warszawa / Museum Bochum m.in. 1998; Saur Allgemeines 

Künstlerlexikon, t. 26, 2000; Marta Deskur. Fanshon, Künstlerhaus Bethanien, Berlin 2003; 

Marta Deskur. not to be touched, Minoriten-Galerien, Graz 2005. Online: culture.pl; Galeria 

Le Guern, Warszawa; Galeria Arsenał, Białystok 

 

Współczesna sztuka od czasów Marcela Duchampa opiera się na skojarzeniach i 

doświadczeniach widza o wiele bardziej, niż to miało miejsce w przypadku dzieł sztuki 

minionych epok, kiedy to prace sięgały do tradycyjnego kanonu znaczeń religijnych, 

mitologicznych, symbolicznych, historycznych i politycznych. Marta Deskur łączy 

czteroczęściową pracę fotograficzną zatytułowaną „memory/hasła” z wideo, na którym 

można przeczytać zapisane wersalikami hasła: JEŚLI CHCESZ/ZRÓB/GRĘ 

SKOJARZEŃ/MEMORY MIX/MIX FOR EAT/WYBIERZ/SKOJARZ/ZAPAMIĘTAJ […]. Można 

je przeczytać w katalogu do wystawy „Transfer Polska – Nadrenia Westfalia” z 1998 r. w 

Muzeum Sztuki w Bochum, po której praca została zakupiona przez Muzeum. Niemiecki tytuł 

realizacji wykorzystuje rzadko obecnie stosowane słowo Losungen (hasło, slogan), ponieważ 

polskie słowo hasła można też przełożyć jako Schlagwort (slogan, frazes, hasło), Devise 

(dewiza, hasło) czy Stichwort (hasło, kluczowe słowo), a zgodnie z definicją w słowniku 

Duden Schlagworte mogą oznaczać: Wahlspruch (hasło wyborcze, myśl przewodnia), 

Allgemeinplätze (komunały), Floskeln (frazes), Redensarten (zwrot, frazes), Plattitüden 

(frazes, banał) czy Phrasen (fraza, frazes, komunał). W pierwszym bloku tekstowym hasła 

Marty Deskur odnoszą się do opowiadań o popularnym, religijnym czy historycznym źródle: 

DZIŚ WIDZIAŁAM MORDERSTWO…/ WSZYSTKO ZALEŻY OD BOGA, LECZ NIE JEST 

BOGIEM/ EVERYTHING IN THE WORLD IS FUNNY/ NIE ZAPOMNIJ MNIE/ GRIMALD I 

BADUCHENA U SPOWIEDNIKA […]. W drugim bloku tekstowym zacytowane hasła mają 

charakter ogólnych frazesów, zwrotów i fraz: KOCHAĆ JEŚĆ/ ZJEŚĆ COŚ DOBREGO/ 

KOCHAĆ MIŁOŚĆ/ U NAS WSZYSTKO DOBRZE/ JEŚLI CHCESZ, TO IDŹ/ CZASEM 

DOBRZE JEST POPŁAKAĆ / TO OCZYSZCZA NICZYM DESZCZ […]. Oba bloki tekstowe 

są zaproszeniem widza do zabawy w skojarzenia dotyczące pokazywanych zdjęć. Fotografie 
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Fijałkowski, Stanisław (ur. w 1922 r. w Zdołbu-
nowie/Wołyń, mieszka w Łódzi): 17 I 74, 1974. 
Olej/płótno, 73 x 60 cm; Nr inwentarzowy 2090 

Muzeum Sztuki w Bochum 

 

przedstawiają matkę siedzącą przy stole z dziećmi. Jednak każdy członek rodziny je w 

samotności i pozostaje sam. Na talerzu matki leży kaganiec, a ona zamyka sobie usta 

końcem widelca. Na drugim obrazie nakłada na swoje usta kaganiec. Dziewczynka nic nie je, 

tylko bawi się na stole zabawkami i sprzętem kuchennym, równocześnie jest malowana 

pędzlem (na dwukrotnie naświetlonym zdjęciu). Jedzący chłopiec myśli o psie, którego 

widział podczas zabawy (ZAWSZE WIDZIAŁEM TAM PSY), a przed nim na stole leży 

ogromny pies. Tematem ciągu obrazów i gry skojarzeń jest komunikacja w domu i rodzinie, 

która zwykle odbywa się przy stole, składa z tradycyjnych opowieści i komunałów i 

najczęściej trafia w próżnię. Matka sama zadaje sobie przemoc, zamykając symbolicznie 

własne usta. Dzieci zajmują się sobą, lecz wobec nich też stosuje się przemoc, co 

symbolizuje malowanie i obecność psa. Realizacja zachęca widza do upiększenia 

rodzinnego konfliktu zasobem własnych wspomnień (MEMORY MIX). Instalacja artystki 

należy do serii prac fotograficzno-filmowych, w których od połowy lat dziewięćdziesiątych 

zajmuje się dziećmi, członkami rodziny i relacjami między nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Fijałkowski, urodził się w 1922 r. w Zdołbunowie na Wołyniu, mieszka w Łodzi. W 

latach 1944-45 deportowano go jako robotnika przymusowego do Królewca. Studiował w 

Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (1946-51), był uczniem 

Władysława Strzemińskiego, Stefana Wagnera. Dyplom z grafiki zrobił w pracowni Ludwika 

Tyrowicza. W latach 1947-93 pracował w macierzystej uczelni w pracowni malarstwa i grafiki. 

Był prorektorem, a w latach 1971-78 dziekanem Wydziału Grafiki, który współtworzył. W 

17 I 74, 1974 



Muzeum Sztuki w Bochum – zbiory sztuki polskiej | 12 

1983 r. został profesorem tej uczelni; w 2002 r. otrzymał jej doktorat honorowy. W 1969 r. 

reprezentował Polskę na biennale w Sao Paulo, a w 1972 r. na biennale w Wenecji. W latach 

1989-90 wykładał gościnnie na uniwersytetach w Gießen i Marburgu. Jest laureatem 

nagrody im. Jana Cybisa (1990) oraz wielu nagród międzynarodowych. W 2002 r. został 

odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Członek Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk. Od 

1957 r. swoje prace prezentuje na wystawach indywidualnych w Polsce oraz w Paryżu, 

Hamburgu, Hannowerze, Berlinie, Gießen, Marburgu i Düsseldorfie. Jego dzieła znajdują się 

w licznych polskich i niemieckich muzeach, ponadto w Londynie, Nowym Jorku, Pradze i 

Wiedniu. 

 

Fijałkowski do połowy lat pięćdziesiątych malował kubistyczne i konstruktywistyczne studia 

na tle natury. Później kontynuując dziedzictwo Strzemińskiego, oparł się na formie. Pod 

wpływem pism Kandinskiego (m.in. O duchowości w sztuce), które przełożył na język polski, 

oraz fascynacji surrealizmem zaczął tworzyć kompozycje z ostro zarysowanych form 

geometrycznych i amorficznych, które można zinterpretować zarówno jako wyabstrahowane 

przedmioty jak i formy abstrakcyjne. Ta ambiwalentna konstrukcja odwołuje się do 

podświadomości widza i łączy jasne, realistyczne pojmowanie formy z wrażeniami 

transcendentnymi, mitycznymi i poetyckimi. W cyklu powstającym od lat siedemdziesiątych 

do przełomu lat 1999/2000 zatytułowanym Autostrady, który cechuje wyrafinowana 

symbolika liczb i kolorów, Fijałkowski łączy doświadczenia z codziennego, realnego świata z 

emocjami i fantazjami: „Ambiwalentna ziemia – droga i mały trójką wypalonej trawy. Niebo, 

wprawdzie bez podziału, lecz tak namalowane, że równie dobrze może być wodą jak i 

powietrzem.” (Fijałkowski, 1976 r.). 

 

Literatura przedmiotu: Stanisław Fijałkowski. Bilder und Grafik 1965-1977, Museum für Kunst 

und Kulturgeschichte Lübeck, Museum Bochum u.a., 1977; J. Ładnowska w: Saur 

Allgemeines Künstlerlexikon, t. 39, 2003; Wystawa prac Stanisława Fijałkowskiego, Miejska 

Galeria Sztuki, Łódź 2012. Online: culture.pl 

 

Tytuł jest datą powstania obrazu, 17 stycznia 1974 r. Żaden z kolorowych elementów ani 

żadna płaszczyzna nie są jednoznaczne. Błękitna, skręcająca w lewo wstęga bierze 

początek w brązowo-zielonej płaszczyźnie i w niej niknie. To źródło, rzeka a może odnoga 

morska. Wszystko zależy, czy w otaczającej przestrzeni zobaczy się masyw górski, ciągnący 

się w dal krajobraz czy też rozłożoną mapę. Żółty krzyż, czerwone, punktowe linie i 

spontaniczne czerwone maźnięcia pędzlem sprawiają wrażenie znaków na planie ulic. 

Jednak jasna plama w górnej części obrazu wydaje się być niebem rozciągającym się nad 

pagórkowatym krajobrazem, w którym poruszają się dziwne żółte obiekty latające. Każda 

forma, każda barwa czy perspektywa odnosi się do realnie otaczającej nas natury, nabiera 

jednak nowego znaczenia pod wpływem uczuć i wyobrażeń, otwierając przed 

uczestniczącym w rozszyfrowaniu obrazu widzem własne poetyckie możliwości interpretacji. 

Liczne osi i przekątne determinują obraz i oscylują między różnymi perspektywami. 

Wystarczy zakryć poszczególne znaki wodne, by natychmiast zawalił się ów zmyślny system. 
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Jerzy Grabowski, ur. w 1933 r. w Gutkach, zm. w 2004 r. w Warszawie. Studiował 

architekturę na Politechnice we Wrocławiu (1953-62) i grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w 

Warszawie (1956-62; dyplom w pracowni Józefa Morszczaka). W latach 1962-74 pracował 

dla różnych wydawnictw. Od 1975 r. współpracował z Richardem Paulem Lohse. Od 1976 r. 

prowadził Pracownię Technik Litograficznych na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej 

Szkoły Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2001 r. profesor zwyczajny. Od 1993 r. kierował 

seminariami graficznymi w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Wielokrotnie 

wyróżniany polskimi i międzynarodowymi nagrodami, medalami i odznaczeniami w 

dziedzinie grafiki. Od 1963 prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych w 

Warszawie, Kopenhadze, Sztokholmie, Gdyni, Lund, Düsseldorfie, Krakowie, Zurychu, 

Hagen, Hamburgu, Sopocie, Łodzi, Chicago, Tokio, Vichy. Jego prace znajdują się w 

Bochum, Bratysławie, Bremie, Brukseli, Helsinkach, Lille, Ludwigshafen, Moskwie, Wiedniu 

oraz licznych muzeach polskich. 

 

Jerzy Grabowski jest wybitnym przedstawicielem abstrakcji geometrycznej w Polsce 

kontynuującej tradycję polskich konstruktywistów z grupy „Blok” działającej w latach 

dwudziestych minionego wieku. Jego założenia teoretyczne wynikają z szerokich 

zainteresowań artysty sięgających od matematyki, poprzez fizykę, cybernetykę, aż po 

Rozważania o symbolice cyfr, 1993 

Grabowski, Jerzy (ur. w 1933 r. w Gutkach, zm. w 2004 r. w Warszawie): 
Rozważania o symbolice cyfr, 1993. Wypukłodruk, papier, 62 x 91 cm;  
Nr inwentarzowy 3705 

Muzeum Sztuki w Bochum 

 



Muzeum Sztuki w Bochum – zbiory sztuki polskiej | 14 

filozofię. Dla Grabowskiego najistotniejszym etapem pracy twórczej jest proces intelektualny 

prowadzący do koncepcji przyszłego dzieła. W roku 1967 powstają jego pierwsze rysunki i 

akwarele oparte na przypadkowo wybranych cyfrach i uporządkowanych ciągach 

dziesiętnych. Artysta zamienia wartości liczbowe na figury geometryczne, takie jak trójkąty i 

kwadraty, przez przyporządkowanie wartości liczbowych systemowi barw zgodnym ze 

współczesnym międzynarodowym kołem barw. Jego kompozycje opierają się na 

„matematycznym kodzie” wywodzącym się z żydowsko-chrześcijańskiej symboliki liczb. Od 

1968 r. artysta w grafice uzupełnia ów system o druki wypukłe. Przy czym dla Grabowskiego 

doskonałą figurą i stałym elementem prac jest trójkąt równoramienny wpisany w koło i 

kwadrat. W ten wzór wprowadza mieniące się barwy podstawowe. Matematyczne obliczenia 

jego kompozycji oraz wybór kolorów zbliżają go do Richarda Paula Lohse. Dla 

Grabowskiego jego system matematyczny ucieleśnia filozoficzne rozważania na temat bytu i 

kosmosu oraz istoty religii. Prace artysty zwracają jednak głównie uwagę ze względu na 

doskonałą technikę.  

 

Literatura przedmiotu: Vier zeitgenössische polnische Künstler, Galerie Elisabeth Henning, 

Hamburg / Kunsthalle Wilhelmshaven, 1977; Geometrie als Sprache. Zeitgenössische 

polnische Konstruktivisten, Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart 1991; M.T. Krawczyk 

w: Saur Allgemeines Künstlerlexikon, t. 59, 2008; Sebastian Dudzik: Jerzy Grabowski. Artist 

and the Universe / Artysta i Uniwersum, Lublin 2012. Online: Komart Gallery, Bratislava. 

 

Tytuł odręcznie zapisany na grafice w tłumaczeniu na język niemiecki brzmi „Nachdenken 

über die Zahlensymbolik”. W chwili powstania grafika była pewnym podsumowaniem 

trwającej niemal trzydzieści lat pracy nad realizacją „matematycznego kodu” w formie 

trójkąta równobocznego – figury symbolizującej dla artysty idealną formę geometryczną. W 

centrum kompozycji znajduje się trójkąt równoboczny w uporządkowanych zgodnie z kołem 

barw kolorach - czerwonym, niebieskim i żółtym oraz „niekolorach” - białym i czarnym. 

Przedłużeniem tego trójkąta aż ku dolnemu brzegowi grafiki są drukowane wypukłe trójkąty, 

które na przemiennie stoją na podstawie lub na wierzchołku. Białą płaszczyznę po lewej 

stronie tej kompozycji tworzą wypukłe trójkąty ustawione tylko na wierzchołku, a prawą 

stronę - wypukłe trójkąty ustawione na podstawie. Powyżej kolorowego trójkąta dwie białe 

przecinające się płaszczyzny tworzą kolejny ustawiony na wierzchołku trójkąt. W kompozycji 

pojawiają się ponadto trzy kolejne wypukłe figury przypominające sygnety: po lewej stronie 

jest to trójkąt ustawiony na wierzchołku, na dole gwiazda utworzona z trójkątów znajdujących 

się w kole wpisanym w kwadrat, a po prawej stronie kwadrat z wpisanymi weń trójkątami. 

Dwie skośne linie przebiegające równolegle do lewego boku kolorowego trójkąta, utworzone 

z odcieni czerwieni oraz błękitu nadają całej kompozycji dynamikę przeniesioną z boku. 

Grafika powstała w czasie, kiedy artysta interesował się zagadnieniem wizualizacji 

ponadczasowych i ponadkulturowych wartości zakodowanych w znakach, symbolach i 

liczbach. Uniwersalne wykorzystanie trójkąta równobocznego jest odniesieniem do 

żydowsko-chrześcijańskich tradycji, w których trójkąt oznacza pierwiastek boski, 

doskonałość i kosmos. Jest także symbolem Trójcy Świętej i absolutu. Jako element idealny 

w wymiarze mikro kształtuje strukturę świata, a jako symbol nadrzędny czuwa nad jego 

organizacją. Uniwersalny pierwiastek boski ucieleśniają nie tylko geometryczne formy, w 

których także skrywa się żydowsko-chrześcijańska symbolika liczb, czasem nawet 
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Napad – Troja, 1971 

nieczytelna dla widza, lecz również wykorzystanie kolorów podstawowych. (informacja 

listowna dr. Sebastiana Dudzika z Torunia). Grafika jest darem artysty dla Muzeum Sztuki w 

Bochum. Grafikę o tym samym tytule również sygnowaną przez artystę, na której linie 

ukośne są jednak białe, można było zobaczyć w Galerii Test w Warszawie na wystawie 

retrospektywnej, zorganizowanej po śmierci artysty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władysław Hasior, ur. w 1928 r. w Nowym Sączu, zm. w 1999 r. w Krakowie. W latach 1947-

52 uczył się w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem u Antoniego 

Kenara. W latach 1952-58 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dylopm w 

pracowni rzeźbiarskiej Mariana Wnuka). W latach 1957-66 był nauczycielem w Państwowym 

Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem, w latach 1970-71 wykładał w Wyższej Szkole 

Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1970 roku reprezentował z Józefem Szajną, Polskę na 

biennale weneckim. W 1971 r. otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za wybitne 

osiągnięcia. Od 1961 r. swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych w Polsce 

oraz w Sztokholmie, Humlebaek, Goteborgu, Londynie, Helsinkach, Moskwie, Brukseli i 

Budapeszcie. Jego dzieła znajdują się w licznych muzeach polskich oraz w Ålborg, Bochum, 

Edynburgu, Helsinkach i Oslo. 

Hasior, Władysław (ur. w 1928 r. W Nowy Sączu, zm. w 1999 r. 
w Krakowie): Napad – Troja, 1971. Drewno, tkanina, lalki, 
przedmioty znalezione, elektryczna instalacja na płycie wiórowej 
ze złotą ramą, 90 x 129 x 25 cm; Nr inwentarzowy 1672 

Muzeum Sztuki w Bochum 
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W Zakopanem w trakcie nauki u Antoniego Kenara, który łączył współczesną rzeźbę z 

ludową sztuką góralską, Hasior poznał techniki rzeźbienia w drewnie. W 1959 r. otrzymał 

stypendium francuskiego ministerstwa kultury, dzięki czemu odwiedził Niemcy, Belgię, 

Holandię, Włochy i pracował w Paryżu w atelier Ossipa Zadkina. Zetknął się wówczas z 

późnymi surrealistami oraz przedstawicielami nowego realizmu. Po powrocie zaczął 

konstruować obiekty i stał się przeciwnikiem polskiego konstruktywizmu. Obiekty i 

asamblaże tworzył z przedmiotów znalezionych i zabawek, często także wykorzystywał 

technikę aplikacji na tkaninach. Jego prace miały charakter surrealistyczny, przywodziły na 

myśl fetysze bądź totemiczne elementy sztuki ludowej. Od połowy lat sześćdziesiątych 

powstają pierwsze sztandary, dla których inspiracją były polskie chorągwie bojowe i 

kościelne feretrony. Był pomysłodawcą akcji artystycznych, happeningów, procesji i instalacji 

przestrzennych z użyciem swoich sztandarów i wykorzystaniem ognia i rytuałów żałobnych. 

Niemal wszystkie pracy artysty stanowią komentarz do wydarzeń i zagadnień historycznych, 

a zwłaszcza do II wojny światowej, ponadto do mitologii, religii i literatury. Zaprojektowane 

przez Hasiora pomniki ofiar wydarzeń polskiej historii faktycznie zostały zrealizowane w 

Czorsztynie, Koszalinie, Szczecinie i Zakopanem.  

 

Literatura przedmiotu: Profile IV. Polnische Kunst heute, Städt. Kunstgalerie Bochum 1964; 

Władysław Hasior, Museum Bochum 1971; Władysław Hasior - Camiel van Breedam, 

Kunsthalle Darmstadt, Museum Bochum m.in. 1990/91, Brüssel 1989; Anna Żakiewicz: 

Władysław Hasior, Muzeum Narodowe, Warszawa 2005; A. Żakiewicz w: De Gruyter 

Allgemeines Künstlerlexikon, t. 70, 2011. Online: Museumsplattform NRW; Muzeum 

Tatrzańskie Zakopane; culture.pl 

 

Troja – Napad należy do serii asamblaży w ramach, które artysta tworzył od 1968 r. do lat 

dziewięćdziesiątych i które sam nazywał „obiektami, które udają obrazy (ćwiczenie 

kolorystyczne)” (Katalog wystawy 1990/91, Darmstadt/Bochum). Praca została pokazana w 

roku powstania w Bochum na wystawie indywidualnej Hasiora i po zakończeniu wystawy 

zakupiona przez Muzeum. Aplikacje z różnokolorowych tkanin naszywanych niczym relief 

układają się w pejzaż. Scenerię ożywiają zwierzęta zabawki, owalne obiekty w małych 

czarnych futerkach i rozłożony warkocz lalki udający drzewo. Straż przednia z owieczek 

otwiera pochód wojenny Greków z koniem trojańskim, który sprawia wrażenie bycia w ruchu 

dzięki oświetlonym przez tylną lampkę plastikowym skrzydłom zamieniającym go w Pegaza. 

W ślad za nim idą przyodziani w czarne futra, choć dość abstrakcyjni wojownicy. Warkocz 

lalki prawdopodobnie symbolizuje Helenę, która poprzez swoje zainscenizowane porwanie 

do Troi doprowadziła do trwającej dziesięć lat wojny trojańskiej. Okrągła aplikacja jest 

czarnym słońcem symbolizującym grożące nieszczęście. Ten asamblaż wpisuje się w prace 

Hasiora odnoszące się do wątków mitologicznych i literackich. Interpretacja znaczenia tej 

pracy jako aluzji do wkroczenia wojsk paktu warszawskiego do Pragi w sierpniu 1968 r. 

wydaje się mało prawdopodobna, biorąc pod uwagę, że powstała trzy lata po tym 

wydarzeniu. Malownicza sceneria, a zwłaszcza użyte materiały, które niosą ze sobą 

skojarzenia oniryczne, wywołując silne emocje, sprawiają, że praca bliska jest obrazom i 

asamblażom surrealistów (por. Meret Oppenheim „Śniadanie w futrze”, 1936 r.). 

Surrealistyczne jest także połączenie dwóch właściwie obcych sobie źródeł literackich z 

pomyślaną na nowo historią na bazie legendy o koniu trojańskim i mitologicznej postaci 
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Kantor, Tadeusz (ur. 1915 w Wielopolu 
Skrzyńskim, zm. w 1990 r. w Krakowie): 
Relikt nr 2, 1968. Olej/płótno, parasol, 
200 x 130 cm; Nr inwentarzowy: 2046 

Muzeum Sztuki w Bochum 

Pegaza, skrzydlatego konia, potomka boga mórz Posejdona i gorgony Meduzy. Scalenie obu 

wątków udało się Hasiorowi dzięki niepozornemu elementowi – czerwonemu, plastikowemu 

skrzydłu, któremu autor poprzez instalację elektryczną przypisuje szczególną funkcję w 

przedstawionej na obrazie historii. Nie można też pominąć humorystycznych aspektów 

pracy.  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Kantor, ur. w 1915 r. w Wielopolu Skrzyńskim, zm. w 1990 r. w Krakowie. W latach 

1934-39 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (malarstwo i scenografię u 

Karola Frycza i Zbigniewa Pronaszki). W latach 1942-44 współtworzył podziemny teatr 

eksperymentalny. Od 1945 r. przygotowywał scenografie dla różnych krakowskich teatrów. 

W tym samym roku powstała Grupa Młodych Plastyków, której był współzałożycielem. W 

1947 r. po raz pierwszy wyjechał do Paryża. W 1948 r. założył Grupę Krakowską II. W latach 

1948-49, 1967-69 wykładał na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1955 r. współtworzył 

w Krakowie teatr Cricot 2, w którym powstały jego liczne realizacje teatralne. W latach 

osiemdziesiątych teatr odbył światowe tournee. Brał udział w Documenta II w Kassel w 1959 

r., w biennale w Sao Paulo w 1967 r., w Documenta 6 w Kassel w 1977 r. Kantor jest 

laureatem licznych nagród, m.in. nagrody im. Rembrandta, Bazylea 1978r., nagrody Obie 

Relikt nr 2, 1968 
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Award, Nowy Jork w latach 1982 i 1986, nagrody Ministra Kultury i Sztuki w 1981 r., dyplomu 

Ministra Spraw Zagranicznych za upowszechnianie kultury polskiej za granicą w 1982 r., 

Komandorii Orderu Sztuki i Literatury (Arts et Lettres) w 1989 r., Wielkiego Krzyża Zasługi 

Republiki Federalnej Niemiec w 1990 r. Od 1956 r. swoje prace prezentował na wystawach 

indywidualnych w Warszawie, Sztokholmie, Paryżu, Düsseldorfie, Nowym Jorku, Lozannie, 

Baden-Baden, Edynburgu, Londynie, Berlinie, Krakowie, Tokio, Norymberdze, Kopenhadze, 

Florencji, Pradze i Zurychu. Jego prace znajdują się w licznych muzeach w Polsce oraz w 

Bochum, Gandawie, Künzelsau, Norymberdze, Paryżu i Sztokholmie. 

 

Kantor przez całe życie był zarówno twórcą teatralnym (najpierw wystawiał sztuki innych 

autorów, m.in. Stanisława Ignacego Witkiewicza, a od 1975 r. wyłącznie swoje), jak również 

malarzem, a od 1964/65 r. także performerem i twórcą asamblaży. Zmiany konwencji w 

inscenizacjach teatralnych oraz w sztukach plastycznych przebiegały u Kantora równolegle, 

oddziałując na siebie (informel w malarstwie/informel w teatrze). Artysta w manifestach 

określał zasady poszczególnych etapów zarówno w swoim teatrze jak i w sztukach 

plastycznych. Międzynarodową sławę przyniosły mu realizacje teatralne grupy „Cricot 2”, 

przez które w Kantorze widziano najważniejszego przedstawiciela teatru absurdu, a także 

międzynarodowe produkcje w latach osiemdziesiątych. W sztukach plastycznych Kantor 

debiutował w 1946 r. późno kubistycznymi portretami naśladującymi ówczesne obrazy 

Picassa. W latach 1947-52 pojawiły się obrazy „metaforyczne” nawiązujące do surrealizmu, 

a w latach 1955-60 obrazy olejne w stylu informel, w których artysta zastosował technikę 

drippingu Jacksona Pollocka. W 1961 r., kiedy w teatrze ogłosił „objaw realności niższej 

rangi” i zaczął używać „przedmiotów biednych” w roli rekwizytów symbolizujących bliski życia 

obiektywizm, do swoich obrazów wprowadził również materiały ze śmietnika i trouvés. Od 

ogłoszonego w 1963 r. manifestu Ambalaże (fr. opakowania) realizował akcje opakowywania 

ludzi na scenie podobnie jak przedmiotów i postaci muzealnych (np. Infantki inspirowane 

Velázquezem, 1966) w sztukach plastycznych. Od 1965 r. organizował happeningi, w 

których aktorzy, przedmioty różnego pochodzenia i idee wchodzili ze sobą w dość dowolne 

relacje. Spektakl „Umarła klasa” z 1975 r. jest początkiem tzw. „teatru śmierci” w realizacjach 

teatralnych Kantora, w których tematem, podobnie jak w instalacjach i ambalażach stają się 

wspomnienia z dzieciństwa w małym galicyjskim miasteczku oraz mechanizmy rządzące 

pamięcią i obsesyjnie powracające sceny. W obrazach z lat osiemdziesiątych artysta 

nawiązuje dialog z dziełami malarstwa europejskiego (Velázquez, Goya, Chagall), a w 

autoportretach snuje refleksje autobiograficzne. 

 

Literatura przedmiotu: Tadeusz Kantor. Ambalaże, Muzeum Sztuki, Łódź 1975; Tadeusz 

Kantor. Emballages 1960-1976, Galerie R Johanna Ricard / Institut für Moderne Kunst, 

Nürnberg 1976; Tadeusz Kantor, Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich 2009; 

Tadeusz Kantor. Er war sein Theater, Institut für Moderne Kunst, Nürnberg 2011; K. Czerni 

w: De Gruyter Allgemeines Künstlerlexikon, t. 79, 2013. Online: culture.pl. 

W katalogu do wystawy Ambalaże zorganizowanej w 1975 r. w Muzeum Sztuki w Łodzi 

Tadeusz Kantor napisał pod polskim hasłem parasol: „W 1964 r. przytwierdziłem pierwszy 

parasol na płótnie”. To, czego artysta wówczas poszukiwał, nie było jakimkolwiek 

przedmiotem potrzebnym do skomponowania kolażu, lecz szczególną formą ambalażu. Dla 

Kantora ambalaż oznaczał, zgodnie z ogłoszonym rok wcześniej manifestem pod takim 
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właśnie tytułem, artystyczne uznanie i wykorzystanie fenomenu opakowania (fr. emballage). 

Opakowania, jakie artysta od tamtego czasu stosował w realizacjach teatralnych wobec 

żywych aktorów, miały dla niego znaczenie głęboko psychologiczne. Rytuał opakowywania 

równał się rytuałowi wtajemniczenia. Obwiązywanie sznurkiem przywodziło na myśl 

zwyczaje sakralne, a opakowywanie ucieleśniało „ludzkie dążenie i skłonność do 

przechowywania, odseparowywania, skrywania”. Opakowywanie ma w sobie „urok czegoś 

nieznanego i tajemniczego”, niesie z sobą możliwość psychologicznego wycofania: „Jeśli 

chce się coś ukryć bardzo głęboko… ambalaż! Odseparować od świata, chronić przed 

głupotą, ignorancją, bezczelnością! Ambalaż!” (Manifest Ambalaż, 1963 r., katalog, 

Norymberga 1976). Parasol, jak pisał Kantor w 1975 r., „jest osobliwym metaforycznym 

ambalażem; ‘przykrywką’ dla wielu ludzkich spraw, mocno zakorzenionym poetycko. Czymś 

niepotrzebnym, bezradnym, obojętnym, a przecież pełnym nadziei i drwiny. Wszystkie te 

znaczenia parasola opatrzyłem malarskim komentarzem, najpierw w stylu informel, potem 

figuratywnym. Dopiero później zauważyłem, że parasol był dla mnie w latach 1946-78 niemal 

fetyszem. Zbierałem parasole […], a kiedy już miałem ich odpowiednio dużo, pomogły mi 

tworzyć surrealistyczne pejzaże […] W dodatku parasol jest cyrkiem i teatrem. Aktorzy w 

spektaklu „Cyrk” Mikulskiego (zrealizowanym przez teatr Cricot w 1957 r.) używają parasoli, 

by chronić swoje pozbawione korzeni, nędzne życie i to, co z niego zostało w poezji i 

nadziei.” (tłum. z ang., Katalog, Łódź 1975 r.). W latach 1964-1970 Kantor tworzy wiele 

obrazów z umieszczonymi na nich parasolami na całym świecie, m.in. w 1965 r. w Nowym 

Jorku, w 1966 r. w Baden-Baden i Sztokholmie, na biennale w 1967 r. w Sao Paulo, na 

wystawie w Norymberdze w 1968 r. Czarne parasole używane w kompozycjach są często, 

podobnie jak w przypadku opisywanego obrazu, łączone z portretem lub sceną z postaciami. 

Czasem artysta pokrywa je całkowicie białą farbą, co powoduje, że tak opakowane stapiają 

się z tłem. Jednak nie tylko parasole są dla Kantora szczególnymi formami ambalaży – 

schowków na wspomnienia, lecz także walizki, torby i drewniane skrzynie. Również one 

odgrywają ważną rolę zarówno jako rekwizyty na scenie jak i aplikacje na obrazach. W 1963 

r. Kantor tworzy z części drewnianych skrzyń zaśrubowany asamblaż z torbą papierową i 

namalowanymi chłopięcymi nogami, wielokrotnie zamknięty i opatrzony napisem „EMBA…” 

(Relikt I, 1963 r., Muzeum Sztuki w Bochum). W przedstawionym powyżej obrazie (Relikt Nr 

2 z 1968 r.) parasol odpowiada postaci zwisającego głową w dół z sufitu chłopca, który jest 

podobny do autora, oraz samotnym męskim nogom przymocowanym do platformy opartej o 

ścianę, które mogłyby pochodzić ze sztuczki iluzjonistycznej bądź z teatru absurdu. 

Podążając tropem interpretacji samego autora obrazów parasola, postać chłopca można by 

uznać za symbol postawionych na głowie wspomnień dzieciństwa i przeszłości. Męskie nogi 

mogłyby wówczas symbolizować element szczątkowo obecnej, męskiej teraźniejszości. 

Zarówno przeszłość jak i teraźniejszość nie znajdują prawdziwej ochrony w parasolu. 

Przeszłość i teraźniejszość są „reliktami” tego, co „pozostało w poezji i nadziei” z życia, i co 

uzupełniają różne „płaszczyzny znaczeń” parasola czyli bezużyteczność, bezradność i 

drwina. Muzeum Sztuki w Bochum nabyło obydwa obrazy wraz z instalacją Portret matki 

(1976) po zakończeniu wystawy Amabalaże w Norymberdze w 1976 r.  
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Kantor, Tadeusz (1915 ur. w Wielopolu Skrzyńskim, zm. w 1990 r. w Krakowie): 
Portret matki, 1976. Instalacja (fotografia na płótnie, drewniana skrzynia, lniane worki 
ze zdjęciami portretowymi), 95 x 105 cm, 26 x 159 x 90 cm; Nr inwentarzowy 2047 

Muzeum Sztuki w Bochum 

 

Portret matki, 1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Kantor, ur. w 1915 r. w Wielopolu Skrzyńskim, zm. w 1990 r. w Krakowie. W latach 

1934-39 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (malarstwo i scenografię u 

Karola Frycza i Zbigniewa Pronaszki). W latach 1942-44 współtworzył podziemny teatr 

eksperymentalny. Od 1945 r. przygotowywał scenografie dla różnych krakowskich teatrów. 

W tym samym roku powstała Grupa Młodych Plastyków, której był współzałożycielem. W 

1947 r. po raz pierwszy wyjechał do Paryża. W 1948 r. założył Grupę Krakowską II. W latach 

1948-49, 1967-69 wykładał na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1955 r. współtworzył 

w Krakowie teatr Cricot 2, w którym powstały jego liczne realizacje teatralne. W latach 

osiemdziesiątych teatr odbył światowe tournee. Brał udział w Documenta II w Kassel w 1959 

r., w biennale w Sao Paulo w 1967 r., w Documenta 6 w Kassel w 1977 r. Kantor jest 

laureatem licznych nagród, m.in. nagrody im. Rembrandta, Bazylea 1978r., nagrody Obie 

Award, Nowy Jork w latach 1982 i 1986, nagrody Ministra Kultury i Sztuki w 1981 r., dyplomu 

Ministra Spraw Zagranicznych za upowszechnianie kultury polskiej za granicą w 1982 r., 

Komandorii Orderu Sztuki i Literatury (Arts et Lettres) w 1989 r., Wielkiego Krzyża Zasługi 

Republiki Federalnej Niemiec w 1990 r. Od 1956 r. swoje prace prezentował na wystawach 

indywidualnych w Warszawie, Sztokholmie, Paryżu, Düsseldorfie, Nowym Jorku, Lozannie, 

Baden-Baden, Edynburgu, Londynie, Berlinie, Krakowie, Tokio, Norymberdze, Kopenhadze, 

Florencji, Pradze i Zurychu. Jego prace znajdują się w licznych muzeach w Polsce oraz w 

Bochum, Gandawie, Künzelsau, Norymberdze, Paryżu i Sztokholmie. 

 



Muzeum Sztuki w Bochum – zbiory sztuki polskiej | 21 

Kantor przez całe życie był zarówno twórcą teatralnym (najpierw wystawiał sztuki innych 

autorów, m.in. Stanisława Ignacego Witkiewicza, a od 1975 r. wyłącznie swoje), jak również 

malarzem, a od 1964/65 r. także performerem i twórcą asamblaży. Zmiany konwencji w 

inscenizacjach teatralnych oraz w sztukach plastycznych przebiegały u Kantora równolegle, 

oddziałując na siebie (informel w malarstwie/informel w teatrze). Artysta w manifestach 

określał zasady poszczególnych etapów zarówno w swoim teatrze jak i w sztukach 

plastycznych. Międzynarodową sławę przyniosły mu realizacje teatralne grupy „Cricot 2”, 

przez które w Kantorze widziano najważniejszego przedstawiciela teatru absurdu, a także 

międzynarodowe produkcje w latach osiemdziesiątych. W sztukach plastycznych Kantor 

debiutował w 1946 r. późno kubistycznymi portretami naśladującymi ówczesne obrazy 

Picassa. W latach 1947-52 pojawiły się obrazy „metaforyczne” nawiązujące do surrealizmu, 

a w latach 1955-60 obrazy olejne w stylu informel, w których artysta zastosował technikę 

drippingu Jacksona Pollocka. W 1961 r., kiedy w teatrze ogłosił „objaw realności niższej 

rangi” i zaczął używać „przedmiotów biednych” w roli rekwizytów symbolizujących bliski życia 

obiektywizm, do swoich obrazów wprowadził również materiały ze śmietnika i trouvés. Od 

ogłoszonego w 1963 r. manifestu Ambalaże (fr. opakowania) realizował akcje opakowywania 

ludzi na scenie podobnie jak przedmiotów i postaci muzealnych (np. Infantki inspirowane 

Velázquezem, 1966) w sztukach plastycznych. Od 1965 r. organizował happeningi, w 

których aktorzy, przedmioty różnego pochodzenia i idee wchodzili ze sobą w dość dowolne 

relacje. Spektakl „Umarła klasa” z 1975 r. jest początkiem tzw. „teatru śmierci” w realizacjach 

teatralnych Kantora, w których tematem, podobnie jak w instalacjach i ambalażach stają się 

wspomnienia z dzieciństwa w małym galicyjskim miasteczku oraz mechanizmy rządzące 

pamięcią i obsesyjnie powracające sceny. W obrazach z lat osiemdziesiątych artysta 

nawiązuje dialog z dziełami malarstwa europejskiego (Velázquez, Goya, Chagall), a w 

autoportretach snuje refleksje autobiograficzne. 

 

Literatura przedmiotu: Tadeusz Kantor. Ambalaże, Muzeum Sztuki, Łódź 1975; Tadeusz 

Kantor. Emballages 1960-1976, Galerie R Johanna Ricard / Institut für Moderne Kunst, 

Nürnberg 1976; Tadeusz Kantor, Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich 2009; 

Tadeusz Kantor. Er war sein Theater, Institut für Moderne Kunst, Nürnberg 2011; K. Czerni 

w: De Gruyter Allgemeines Künstlerlexikon, t. 79, 2013. Online: culture.pl. 

 

Instalacja Portret matki (1976) to niemal ostatnia praca z 1976 r. z cyklu Ambalaże pokazana 

na wystawie przygotowanej przez Galerię R Johanny Ricard i Instytut Sztuki Współczesnej w 

Norymberdze w 1976 r. Po zakończeniu prezentacji instalacja wraz z obrazami Relikt I 

(1963) i Relikt nr 2 (1968) została zakupiona przez Muzeum Sztuki w Bochum. Ambalaże to 

od czasów ogłoszonego pod tym samym tytułem w 1963 r. manifestu (Katalog, Norymberga 

1968) Kantora określenie na działania teatralne oraz obrazy, asamblaże, obiekty i instalacje, 

w których główną rolę odgrywa opakowanie (fr. emgallages). Opakowywanie, obwiązywanie 

sznurkiem, przechowywanie, odseparowywanie, ukrywanie są dla Kantora nie tylko ludzkimi 

rytuałami i potrzebami, lecz kryją w sobie potencjał obsesyjnego zajmowania się 

wspomnieniami. Opakowania, w które na scenie zostają owinięci aktorzy, torby, walizki, 

skrzynie, pudełka i oczywiście parasole stanowiące zarówno rekwizyty w realizacjach 

teatralnych jak i elementy stosowane do tworzenia ambalaży i instalacji, stają się 

rzeczywistymi kryjówkami dla wspomnień i obsesji. Bądź przyjmują funkcję schowków, bo za 
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takie uznał je artysta, aby wspomnienia odseparować od świata i chronić przed głupotą, 

ignorancją i bezczelnością (manifest Asamblaże 1963). W happeningach Kantora bardzo 

często jako miejsce przechowywania wspomnień pojawiają się skrzynie hermetycznie 

zamknięte i równocześnie odsłaniające zgromadzone w nich relikty: „ciasny, ciemny pokój, 

pełen skrzyń, wielkie skrzynie stoją, bądź leżą jedna na drugiej. Wszystkie zabite 

gwoździami. Ktoś wbija długie gwoździe w wieko ostatniej z nich. Bezustannie, aż do końca. 

Ze skrzyń wyskakują białe płótna i koszule, zwisają z nich w strzępach. Na krześle leży bez 

ruchu opakowana forma przypominająca ludzkie ciało.” (Katalog, Norymberga 1976). 

Właśnie taką skrzynię przedstawia powyższa instalacja. Wieko skrzyni leży obok, jakby 

przechowywane w niej wspomnienia same się z niej uwolniły. Ciasno zasznurowane lniane 

worki z nadrukowanymi zdjęciami portretowymi matki Kantora zrobionymi w różnych 

sytuacjach i etapach życia, reprezentują zawarte w nich i nieznane widzowi wspomnienia. 

Pamięć o matce choć wyciągnięta na światło dzienne pozostaje jednak mocno 

zasznurowana w workach: „Ambalaż! Odseparować od świata, chronić przed głupotą, 

ignorancją, bezczelnością! Ambalaż!” (Manifest Ambalaż, 1963 r., katalog, Norymberga 

1976). Spektaklem „Umarła klasa” (1975) Kantor otworzył nową jak na tamten czas drogę dla 

teatru i „opuścił autostradę awangardy, by podążać cmentarną ścieżką” (Teatr śmierci. 

Teksty z lat 1975-84, Wrocław 2004, 16). W swoim „teatrze śmierci” poprzez sekwencje 

obrazów, zdjęcia niczym z rodzinnym albumów, fragmenty wspomnień, powracające 

obsesyjnie sceny i absurdalne sytuacje pragnął ukazać mechanizmy pamięci i w ten sposób 

ujawić gąszcz wzruszeń, wspomnień, fragmentów pamięci i tęsknot determinujących ludzką 

egzystencję. Obrazowym reliktem owego „teatru śmierci” jest w opisywanej instalacji 

powiększona do rozmiarów obrazu stara fotografia w kolorze sepii z rodzinnego albumu, na 

której widać grób rodziny Kantora. W spektaklu Wielopole, Wielopole, który powstał niemal w 

tym samym czasie co instalacja, artysta mierzy się z wszystkimi nieżyjącymi już wówczas 

krewnymi, którzy byli blisko związani z galicyjskim miasteczkiem jego dzieciństwa. Kiedy 

ojciec Kantora nie wrócił po I wojnie światowej do domu, jego matka, Helena Kantor (z domu 

Berger), przeprowadziła się z dwójką dzieci do brata, wiejskiego proboszcza. Kantor dorastał 

na plebani w Wielopolu. Po śmierci wuja matka artysty musiała opuścić z dziećmi wieś 

(Donata Kaman: Theater der Maler in Deutschland und Polen, Münster 2001, str. 247). W 

opisywanej instalacji Kantor łączy wspomnienie matki – ujawniając je, a równocześnie 

zasłaniając – z miejscem swojego dzieciństwa. Fotografia rodzinnego grobu jest fragmentem 

wspomnień dającym wyraz ogromowi ludzkich wzruszeń. 
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Karsten, Danuta (ur. w 1963 w Małej Słońcy, mieszka w 
Recklinghausen): Bez tytułu, 1999. Papier, klej stolarski, 
nici, pleksi, 50 x 50 cm; Nr inwentarzowy 4013 
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Danuta Karsten, urodziła się w 1963 r. w Małej Słońcy (na południe od Gdańska), mieszka w 

Recklinghausen. W latach 1983-85 studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk 

Pięknych w Gdańsku. W latach 1986-93 na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie, w 

pracowni Klausa Rinkego, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem oraz w pracowni prof. 

Günthera Ueckera. W 1998 r. otrzymała nagrodę specjalną przyznawaną z nagrodą Lovis-

Corinth Stowarzyszenia Artystów Esslingen. W 2009 r. prowadziła gościnne wykłady na 

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2012 otrzymała nagrodę specjalną Flottmann-

Hallen, Herne. Od 1994 r. swoje prace prezentuje na wystawach indywidualnych m.in. w 

Essen, Recklinghausen, Ratyzbonie, Herne, Münster, Remscheid, Bochum, Gdańsku, 

Otterndorf i Reutlingen. 

 

Danuta Karsten w swoich pracach koncentruje się głównie na wnętrzach galerii, muzeów lub 

budynków historycznych. Bardzo często tworzy instalacje z białych bądź przezroczystych 

materiałów, takich jak szkło wodne, papier, folia PCV, sznurek nylonowy, poduszki 

powietrzne, folia bąbelkowa, taśmy z tworzywa sztucznego, szare mydło czy lateks, stosując 

je w seriach. Po dokładnym zapoznaniu się z pomieszczeniem i długiej fazie produkcji, 

podczas której artystka przetwarza tysiące taśm, skrawków papieru lub folii, pomieszczenie 

zostaje zamienione w tymczasowe dzieło sztuki. Instalacje często zajmują dużą część 

przestrzeni, organizując ją geometrycznie. Zwisają w dół, w poprzek, unoszą się w powietrzu 

lub pokrywają podłogę. Karsten za pomocą materiałów rysuje na nowo pomieszczenie. W jej 

przypadku obliczenia, warsztat i konstrukcja prowadzą do zmysłowego doznania nowych 

artystycznych światów. 

 

Bez tytułu, 1999 
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Szeroka szczelina między 
niebem a naturą, 1969 

Literatura przedmiotu: Danuta Karsten - Rauminstallationen, Museum Bochum 2001; Danuta 

Karsten, Bönen 2012. Online: danutakarsten.com 

 

Obiekt zakupiony w 1999 r. przez Muzeum Sztuki w Bochum tworzy zamontowana między 

dwiema szybami z pleksi papierowa siatka z 529 okienkami z kleju stolarskiego, w którym 

artystka precyzyjnie umieściła nici tekstylne, tworząc fikcyjne litery, jakich nie znajdziemy w 

żadnym języku. Karsten, podobnie jak w instalacjach przestrzennych, łączy w tej pracy 

geometryczny zamysł i seryjne wykonanie z indywidualną siłą wyrazu delikatnie przyciętego 

materiału. Okienka po zastygnięciu kleju stolarskiego utworzyły małe przejrzyste przestrzenie 

gotowe na przyjęcie indywidualnie tworzonych liter. W tym niedużym formacie połączenie 

wyliczeń, warsztatu, koncepcji i znajomości materiału urzeczywistniło abstrakcyjną myśl, tj. 

stworzenie nowego pisma, pozwalając widzowi odnieść się do własnych wyobrażeń, wiedzy i 

doświadczenia kulturowego. W 2007 r. Danuta Karsten przygotowała na wystawę 

„Sprachzeichen – Raumzeichen” (Znaki językowe – znaki przestrzenne) w Galerii Kränzle w 

Göppingen instalację Kaligrafie, na której zawieszone na nylonowych sznurach w długich 

seriach znaki kaligraficzne z pomalowanego na biało drewna tworzą fikcyjną przestrzeń 

językową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobzdej, Aleksander (ur. w 1920 r. w Olesku na Ukrainie, 
zm. w 1972 r. w Warszawie): Szeroka szczelina między 
niebem a naturą, 1969. Tworzywo sztuczne, olej/płótno, 
138 x 130 cm; Nr inwentarzowy 1623 
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Aleksander Kobzdej, ur. w 1920 r. w Olesku na Ukrainie, zm. w 1972 r. w Warszawie. W 

latach 1939-41 studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej, w 1945 r. na Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie (malarstwo w pracowni Eugeniusza Eibischa). W latach 1945-55 

był asystentem Władysława Lama na Wydziale Rysunku i Malarstwa Politechniki Gdańskiej, 

gdzie w 1946 r. zdobył dyplom inżyniera budownictwa. W 1943 r. deportowano go do 

Niemiec, skąd uciekł do Jugosławii. W 1945 r. wrócił do Polski. W latach 1946-51 był 

docentem w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych w Sopocie (najpierw asystentem 

Józefa Wnuka). W latach 1951-72 był związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie 

(Wydział Architektury Wnętrz, potem od 1954 r. Wydział Malarstwa, gdzie zrobił dyplom w 

1955 r., a później kilkakrotnie pełnił funkcję dziekana. W 1958 r. uzyskał tytuł profesora 

nadzwyczajnego, a w 1971 r. zwyczajnego. W latach 1965-66 wykładał na Wydziale 

Malarstwa w Hochschule für Bildende Künste w Hamburgu. Odznaczony Złotym Krzyżem 

Zasługi w 1952 r. W 1954 wziął udział w biennale w Wenecji. W 1957 r. odbył podróże 

studyjne do Włoch, Austrii, Francji i Szwajcarii. W 1960 r. podróżował po USA, odwiedził 

również Anglię i Holandię. W 1959 r. reprezentował Polskę na biennale w Sao Paulo, a w 

1964 r. na Documenta III w Kassel. W 1966 r. otrzymał nagrodę im. Herdera Fundacji Alfreda 

Toepfera w Hamburgu i stypendium Uniwersytetu Wiedeńskiego. Od 1953 r. prezentował 

swoje prace na wystawach indywidualnych m.in. w Pekinie, Warszawie, Budapeszcie, 

Paryżu, Nowym Jorku, Krakowie, Freiburgu, Kopenhadze, Essen, Berlinie i Szczecinie. Jego 

obrazy znajdują się w licznych polskich muzeach, a ponadto w Bochum, Nowym Jorku, 

Sztokholmie i Belgradzie. 

 

Kobzdej debiutował w 1945 r. jako postimpresjonista, później zainteresował się 

dziewiętnastowiecznym realizmem. Jako przedstawiciel szkoły sopockiej, malujący 

realistyczne obrazy robotników (Podaj cegłę, 1949) został oficjalnie uznany w 1949 r. za 

wybitnego prekursora socrealizmu. Pod wpływem podróży do Chin i Wietnamu (1953/54) 

jego język malarski nabrał ekspresji. Podróże po Europie zachodniej odbyte po 1957 r. i 

kontakt z międzynarodowymi prądami w sztuce również odcisnęły piętno na jego malarstwie. 

Pod ich wpływem Kobzdej zwrócił się ku sztuce informelu, abstrakcji i malarstwa materii. Pod 

koniec lat sześćdziesiątych stworzył serię prac zatytułowanych Szczeliny, w których 

elementy reliefowe przekraczają ograniczenia płaszczyzny. Od 1970 r. reliefy zastąpił 

konstrukcjami formowanymi z masy z tworzyw sztucznych wylewającymi się z płaszczyzny 

obrazu i udrapowanymi na metalowej siatce. 

 

Literatura przedmiotu: Profile IV. Polnische Kunst heute, Städt. Kunstgalerie Bochum 1964; 

Aleksander Kobzdej. Ölbilder - Zeichnungen 1969-1971, Kunstamt Berlin-Charlottenburg, 

1971; Alexander Kobzdej. Zmagania z materią / Struggle with matter, Galeria Polskiego 

Domu Aukcyjnego Sztuka, Kraków 2002; A. Straszewska w: De Gruyter Allgemeines 

Künstlerlexikon, t. 81, 2013. Online: culture.pl 

 

W wyniku podróży po Europie zachodniej (1967) oraz przez USA (1960) Aleksander Kobzdej 

zainteresował się międzynarodowymi prądami w sztukach plastycznych. Muzeum Bochum 

posiada obraz Niebieski strażnik (1963) z serii bardzo kolorowych, namalowanych z patosem 

prac zbliżonych do taszyzmu i sztuki Wolsa. Obraz Szeroka szczelina między niebem a 

naturą (1969) należy do serii Szczeliny powstałej później. Pośrodku, pomiędzy pasmem 
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Kulik, Zofia (ur. we Wrocławiu, mieszka w Łomiankach-
Dąbrowie): Kto zdobędzie świat, 1994. Czarno-białe 
fotografie, 302,5 x 656,5 cm; Nr inwentarzowy 3276 
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Kto zdobędzie świat, 1994 

 

błękitu u góry obrazu symbolizującego niebo, a dolnym pasmem zieleni ucieleśniającej 

naturę, widnieje głębokie tło, z którego wyłaniają się kolorowe strzępki materiału 

przypominające resztki tapet, materiałów budowlanych czy konstrukcyjnych, uformowane 

jednakże z tworzywa sztucznego. Kobzdej używając sztucznego tworzywa, nawiązuje do 

reliefów Jeana Fautriera, a surowy, nietypowy dla malarstwa materiał przypomina obrazy 

Alberto Burriego i Antoniego Tapiesa tworzone z lnianych worków, drewnianych listew, 

tworzyw sztucznych i piasku. Lecz praca Kobzdeja w środkowej części jest całkowicie 

przestrzenna. Dzięki wprowadzeniu dwóch płaszczyzn na obrazie i rezygnacji z ram artysta 

oddala się od malarstwa tablicowego, którego ślady są jeszcze widoczne. Jego praca plasuje 

się gdzieś między malarstwem realistycznym a abstrakcyjnym. Poprzez zastosowaną 

kolorystykę niebo i natura są natychmiast rozpoznawalne, można je jednak zinterpretować 

jako abstrakcyjne płaszczyzny kolorystyczne bez przyporządkowywania im konkretnego 

znaczenia. Podobnie rzecz ma się ze środkową częścią obrazu, w której dostrzec można 

symbol odpadów i brudu lub potraktować ją jako abstrakcyjnie ukształtowaną materię. Biorąc 

pod uwagę czas powstania pracy nie można wykluczyć, że Kobzdej tworzył ją w duchu 

wczesnego krytycznego realizmu, myśląc o industrializacji i zanieczyszczeniu środowiska.  

W tym sensie środkowy relief wpychający się między czysty obszar nieba i natury 

symbolizowałby śmieci wydostające się z wnętrza ziemi. Muzeum Bochum razem z tym 

obrazem nabyło w 1971 r. obiekt z kolejnego etapu twórczego artysty zatytułowany Dwie 

przestrzenie I (niedatowany), w którym spomiędzy dwóch pionowych płyt obrazu wypływa 

abstrakcyjna forma z tworzywa sztucznego. 

 

 

 

 
 

Zofia Kulik, urodziła się w 1947 r. we Wrocławiu, mieszka w Łomiankach-Dąbrowie. Żona 

Przemysława Kwieka (ur. 1945 r.), malarza, performera, twórcy instalacji i rzeźbiarza. W 

latach 1965-1971 studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (w 

pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza; uczęszczała też na zajęcia do Oskara Hansena). W lata 
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1970-87 działała wspólnie z Przemysławem Kwiekiem, tworząc duet KwieKulik. W 1997 r. 

reprezentowała Polskę na biennale w Wenecji. W 2007 r. wzięła udział w Documenta 12 w 

Kassel. Prace duetu KwieKulik wystawiano od 1971 r. w Elblągu, Malmö, Nowym Jorku. Od 

1990 artystka prezentuje swoje prace na wystawach indywidualnych w Nowym Jorku, 

Warszawie, Pradze, Krakowie, Bochum, Rostocku, Berlinie. Jej prace znajdują się w 

muzeach w Amsterdamie, Bochum oraz w Polsce. 

 

Prace duetu artystycznego KwieKulik pozostawały pod dużym wpływem teorii Formy 

Otwartej Oskara Hansena (Forma Otwarta, 1959), zgodnie z którą najważniejszy jest 

performance, akcja, działanie, rejestracja i interakcja z publicznością. W 1973 r. duet założył 

prywatne archiwum dokumentujące historię współczesnej polskiej awangardy, uzupełniane 

własnymi pracami. Artyści zajmowali się sztuką konceptualną, performances, akcjami 

artystycznymi i fotografią. Akcja przeprowadzona na przełomie 1970/71 r. i zatytułowana 

Wycieczka polegała na odwiedzeniu, razem z innymi artystami, warszawskich instytucji 

kultury i osiedli z wielkiej płyty. Jej celem było zwrócenie uwagi na ich represyjny charakter. 

Akcję udokumentowano na filmie i zdjęciach. Działania z Dobromierzem to tytuł szeregu akcji 

przeprowadzonych w latach 1972-74, zarejestrowanych na niemal dziewięciuset zdjęciach, 

przedstawiających syna artystów w codziennych i artystycznie zainscenizowanych 

sytuacjach. Działania na głowę (1978) miały na celu połączenie sztuki z polityką i 

zreformowania polskiego systemu zarządzania kulturą. Prezentacja rzeźby Człowiek-kutas 

na wystawie sztuki polskiej w Malmö w 1975 r. spowodowała odmowę wydania zgody na 

wyjazd artystów za granicę. Duet KwieKulik brał więc udział w kolejnych wystawach 

międzynarodowych akcją z kręgu sztuki poczty. Działania zatytułowane Sztuka Pasożytnicza 

polegały na interwencji artystycznej na pracach innych artystów i oznaczały ich konfrontację 

z pracami duetu oraz krytyczny komentarz pod adresem codziennego życia w systemie 

komunistycznym. W 1987 r. Zofia Kulik zrezygnowała z pracy w duecie artystycznym i 

przestała angażować się w reformę systemu politycznego w Polsce. Od tego czasu artystka 

skupia się na pracach fotograficznych. Najczęściej stosuje biało-czarne fotografie poddane 

podwójnemu naświetlaniu i zakamuflowane, które łączy w wielkoformatowe kolaże. Głównym 

tematem tych prac jest kwestia panowania systemów politycznych nad ludźmi, co artystka 

przedstawia za pomocą ornamentalnych i symetrycznie uporządkowanych symboli 

militarnych, religijnych i politycznych zestawionych z nagimi ciałami jednostek.  

 

Literatura przedmiotu: Zofia Kulik. Symbolic Weapon IV, XLVII. Międzynarodowe biennale w 

Wenecji, Pawilon Polski, Warszawa 1997; Zofia Kulik. Od Syberii do Cyberii / From Siberia to 

Cyberia, Muzeum Narodowe, Poznań 1999; Zofia Kulik. From Siberia to Cyberia. Und 

andere Arbeiten, Museum Bochum / Kunsthalle Rostock 2005; A. Wiszniewska w: De 

Gruyter Allgemeines Künstlerlexikon,t. 82, 2014. Online: Museumsplattform NRW; culture.pl; 

kulikzofia.pl. 

 

Kto zdobędzie świat, praca Zofii Kulik z 1994 r. została pokazana w tym samym roku na 

wystawie grupowej „Natur im Stilleben – natura morta? Fünf Positionen zum Stilleben” 

(Natura w martwej naturze – natura morta? Pięć pozycji na temat martwej natury) w Muzeum 

Sztuki w Bochum, a następnie zakupiona do zbiorów Muzeum. Pytanie zawarte w tytule 

pracy jest pytaniem retorycznym, ponieważ jednoznacznie odpowiadają na nie zdjęcia 
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amunicji do karabinów maszynowych tworzące zewnętrze obramowanie pracy oraz liczne 

postaci mężczyzn zgromadzonych w jej centrum. Nad wszystkim króluje artystka (pośrodku 

górnego obramowania) w pozie nieruchomej strażniczki, która składa ręce w symbolicznym, 

typowo kobiecym geście przywodzącym na myśl kształt waginy. Fotokolaż powstał z niemal 

stu pojedynczych zdjęć. Całość przypomina orientalny dywan. Praca należy do cyklu 

obrazów „dywanów” złożonych z czarno-białych fotografii, zapoczątkowanej fotokolażem pt. 

All the Missiles Are One Missile z 1994 r. Wcześniej pojawiły się mandale i formy 

przypominające gotyckie okna. W międzynarodowych zbiorach sztuki można znaleźć także 

pojedyncze, wchodzące w skład fotokolaży segmenty o wymiarach 50 x 60 cm. Już na nich 

pojawiają się różnorodne wariacje motywów w podobnej formie. Na mandali pt. Myself, 

Poppies and the Joke (1992) pośrodku wojennego kręgu życia widać artystkę w otoczeniu 

włóczni, amunicji oraz części maszyn w pozie strażniczki z berłem przypominającym 

włócznię. Prace z tamtego okresu wyrażają sprzeciw Kulik wobec wojen, czystek etnicznych 

i wszelkiego ucisku, który artystka tropi poprzez pieczołowicie rozłożone w fotokolażu zdjęcia 

prasowe. W opisywanej wyżej pracy Kulik umieściła trzy pola poniżej centrum fotokolażu 

zdjęcie dłoni na karabinie i fotografię zagłodzonego dziecka. Artystka przyjmuje pozycję 

świadka sympatyzującego z cierpiącymi i bierze w kobiece władanie liczne, ukazane w 

najróżniejszych pozach, męskie postaci (Ewa Hornowska, 1999). W rzeczywistości są to 

zdjęcia tego samego mężczyzny, jednego modela, którego Zofia Kulik przez lata 

fotografowała nago w coraz to innych pozach. Zdjęcia te artystka używa w swoich pracach w 

roli „dekoracji, które może dowolnie powielać i na nowo porządkować” (Zofia Kulik, 1994), 

przez co pozbawia jednostkę cech indywidualnych. Tworzy homunkulusa, postać, nad którą 

artystką ma władzę i którą wykorzystuje, by stworzyć własne dzieło. W opisywanym 

fotokolażu postać mężczyzny połączono z porem, papryką i innymi warzywami ułożonymi na 

czterech talerzach umieszczonych w rogach „dywanu”. Prawdopodobnie są one tak samo jak 

dłoń podająca jabłko (w dolnej obwódce) banalnymi symbolami (prze-)życia stanowiącymi 

kontrast do licznych symboli śmierci, np. czaszek na dwóch przeciwległych krańcach pracy. 

Zaangażowany temat – osobisty stosunek artystki do wojny i ucisku – zostaje podniesiony do 

rangi ponadczasowego i niepodważalnego dzieła sztuki godnego miejsca w muzeum nie 

tylko dzięki ornamentalnej kompozycji upodabniającej fotokolaż do dywanu, lecz także 

licznym cytatom odnoszącym się do historii sztuki, np. wazy po bokach pracy, które 

przypominają renesansowe groteski (Jan Stanisław Wojciechowski, 1997). 
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Lebenstein, Jan (ur. w 1930 
r. w Brześciu Litewskim, zm. 
w 1999 r. w Krakowie): 
Figura No. 156, 1962. 
Olej/płótno, 180 x 96 cm; Nr 
inwentarzowy 1228 
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Jan Lebenstein ur. w 1930 r. w Brześciu Litewskim, zm. w 1999 r. w Krakowie. W latach 

1948-54 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (pod kierunkiem 

Kazimierza Tomorowicza, Eugeniusza Eibischa i Artura Nacht-Samborskiego). W latach 

1949-55 był asystentem na warszawskiej ASP. Od 1959 r. mieszkał w Paryżu. W 1971 r. 

przyjął obywatelstwo francuskie. W 1959 r. zdobył Grand Prix de la Ville de Paris, wziął 

udział w Documenta II w Kassel. W 1987 r. wyróżniono go nagrodą im. Jana Cybisa. W 1998 

r. otrzymał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Od 1959 r. pokazywał swoje prace na 

wystawach indywidualnych w Polsce oraz w Paryżu, Nowym Jorku, Brukseli, Kolonii, Berlinie 

i Chicago. Jego prace znajdują się w licznych polskich i zagranicznych muzeach. 

 

Lebenstein dorastał w czasie II wojny światowej. Jego brat walczył w szeregach Armii 

Krajowej, za co Niemcy zamordowali ich ojca. W 1945 r. rodzina uciekła z zajętego przez 

Rosjan Brześcia do Polski. Po ukończeniu studiów na warszawskiej ASP artysta tworzył 

cykle Figur hieratycznych całkowicie sprzeczne ze stylistyką socrealizmu i polskiego 

konstruktywizmu. Podróże studyjne do Amsterdamu i Paryża stały się okazją do poznania 

kierunków dominujących wówczas w sztuce zachodnioeuropejskiej. Jego pierwsza wystawa 

indywidualna odbyła się w warszawskim awangardowym Teatrze na Tarczyńskiej w 1956 r. 

Zainteresowanie artysty strukturami morfologicznym zaowocowało cyklem Figur Osiowych 

(1958-63), które niczym wachlarz z insektów rozkładały się na plastycznie uporządkowanej 

powierzchni obrazu wzdłuż centralnie położonej wertykalnej osi. Ta seria przyniosła 

Figura No. 156, 1962 
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Lebensteinowi szereg zaproszeń na międzynarodowe wystawy indywidualne. Dzięki 

stypendium polskiego Ministerstwa Kultury artysta wyjechał do Francji, gdzie postanowił się 

osiedlić. W kolejnych latach tworzył cykle pełne baśniowych wyimaginowanych postaci 

prehistorycznych. Półludzie – półzwierzęta symbolizują ciemną stronę ludzkiej psychiki. Na 

przełomie lat 70. i 80. Lebenstein malował nabrzmiałe erotyzmem sceny i ilustracje do 

powieści George’a Orwella, Księgi Hioba oraz Apokalipsy.  

 

Literatura przedmiotu: Profile IV. Polnische Kunst heute, Städt. Kunstgalerie Bochum 1964; 

Jan Lebenstein. Monströse Kreaturen und „Carnet intime“, Gal. Gmurszynska, Köln 1965; 

Jan Lebenstein. Demony, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2005; Jan 

Lebenstein. Warszawa-Paryż. Prace z lat 1956-1972, Galeria Zachęta, Warszawa 2010; 

M.T. Krawczyk w: De Gruyter Allgemeines Künstlerlexikon, t. 83, 2014. 

 

Obraz należy do liczącego niemal dwieście prac cyklu Figury Osiowe, który Jan Lebenstein 

zaczął malować jeszcze w Warszawie w 1958 r., a ukończył w 1963 r. w Paryżu. Jesienią 

1959 r. artysta zaprezentował te prace na pierwszym biennale w Paryżu zainicjowanym 

przez André Malraux, zdobywając główną nagrodę. W 1961 r. Lebenstein pokazał prace z 

tego cyklu na wystawie indywidualnej w Musée d’art moderne de la Ville de Paris oraz na 

wszystkich znaczących europejskich wystawach. Prace zakupiono do paryskich zbiorów oraz 

do Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Opisywany obraz został zakupiony przez 

Muzeum Sztuki w Bochum w 1956 r. po zakończeniu wystawy „Profile IV. Polnische Kunst 

heute” (Najnowsza sztuka polska) przygotowanej przez Ryszarda Stanisławskiego i 

Mieczysława Porębskiego. Po obu stronach pionowej osi bądź kręgosłupa widać 

prehistoryczną postać rozłożoną na części wewnętrzne. „Nabita na pal, na centralnie 

ustawioną ość. Niespreparowane trzewia symetrycznie poćwiartowane. Te postaci 

przedstawiają zapewne jedne z najbardziej przygnębiających istot, jakie stworzyło 

współczesne malarstwo.” (Gérald Gassiot-Talabot, 1965). Sam malarz określał swoje obrazy 

mianem „emocjonalnych metafor” duszy wielokrotnie wyrwanej z korzeniami i poddanej 

sekcji. Dzięki reliefowej teksturze obrazu postaci na powierzchni płótna nabierają kształtów i 

zyskują własne życie. Nie można zapomnieć, że prace Lebensteina powstawały w 

określonym kontekście sztuki współczesnej. Jego obrazy łączą w sobie zamysł 

istotopodobnych struktur Jeana Fautriera z okresu wczesnego informelu, a poprzez użycie 

żółto-brązowych gęstych farb zbliżają się ku reliefowym pejzażom Antoniego Tapiesa 

tworzącego telluryczne prehistoryczne kształty, chcąc uciec w świat równoległy 

zdeterminowany przez psychikę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muzeum Sztuki w Bochum – zbiory sztuki polskiej | 31 

Makowski, Zbigniew (ur. w 1930 r. w Warszawie, gdzie 
obecnie mieszka): 1 ½ Mandala, 1964. Tusz, akwarela na 
papierze, 48 x 61 cm; Nr inwentarzowy 1220 
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Zbigniew Makowski, urodził się w 1930 r. w Warszawie, gdzie obecnie mieszka. W latach 

1950-56 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni malarstwa 

Kazimierza Tomorowicza). W latach 1962-63 r. przebywał w Paryżu, gdzie poznał André 

Bretona. Wziął udział w wystawie „Mouvement surréaliste et Mouvement Phases” w Paryżu. 

W 1963 r. uczestniczył w biennale w Sao Paulo, a w 1972 r. w biennale w Wenecji. 

Wyróżniono go w 1992 r. nagrodą im. Jana Cybisa. Odbył podróże studyjne do Drezna, 

Leningradu, Wenecji, Budapesztu, Jugosławii, Wiednia oraz do Prowansji. Od 1957 r. 

prezentuje prace na wystawach indywidualnych w Warszawie, Poznaniu, Nowym Jorku, 

Miami, Lozannie, Dusseldorfie, Bochum, St. Gallen, Zurychu, Paryżu, Bolonii, Mantui, 

Krakowie i Gdańsku. Jego prace znajdują się w zbiorach polskich muzeów oraz w 

Amsterdamie, Bochum, Mannheim, Nowym Jorku, Paryżu, Pradze, a także w Rio de Janeiro. 

Po studiach w pracowni Tomorowicza, przedstawiciela późnego kubizmu, Makowski rozwinął 

styl zimnego konstruktywistycznego „unizmu” zgodnie z koncepcją Władysława 

Strzemińskiego. W tym samym czasie powstały też rysunki i akwarele pełne 

stereometrycznych figur, które artysta rozmieszczał razem z ludzkimi postaciami, ptakami i 

roślinami na płaszczyźnie obrazu niczym na szachownicy, bądź lokował na tle mrocznych 

krajobrazów. Sam Makowski określa swoje obrazy jako „surrealistyczne”. Artysta interesuje 

się literaturą starożytną, filozofią, psychoanalizą i literaturą ezoteryczną oraz pisze wiersze. 

W Paryżu pod wpływem spotkania z André Bretonem i członkami międzynarodowego 

ugrupowania „Phases” Makowski na dobre zafascynował się surrealizmem. Od lat 70. 

powstają kolorowe obrazy, w których artysta z luźno połączonych ze sobą wystylizowanych 

przedmiotów, osób, zwierząt, roślin, widoków ulic, elementów architektonicznych i figur 

stereometrycznych układa płaskie struktury lub kompozycje przypominające pejzaże o 

niedużej głębi. Każdy element posiada określone, najczęściej znane jedynie Makowskiemu, 

1 ½ Mandala, 1964 
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znaczenie symboliczne. Prace tworzone na papierze zawierają dodatkowo liczby, litery i 

teksty liryczne. Ostatnio artysta tworzy wielkoformatowe obrazy, na których kobiece akty i 

portrety przeciwstawione są geometrycznym figurom, realistycznym symbolom i kręgom 

barw. Makowski jest również autorem książek artystycznych (Tabula itineraria, Kraków 2001) 

oraz poetą.  

 

Literatura przedmiotu: Profile IV. Polnische Kunst heute, Städt. Kunstgalerie Bochum 1964; 

Zbigniew Makowski, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf 1964; 

Zbigniew Makowski. Gemälde und Gouachen, Zeichnungen und Bücher, Kunsthalle 

Düsseldorf, 1973; Zbigniew Makowski, Muzeum Narodowe, Wrocław / Biuro Wystaw 

Artystycznych, Łódź, 1978; Zbigniew Makowski, Muzeum Narodowe, Wrocław 2008.  

Online: culture.pl; Galeria Grafiki i Plakatu, Warszawa. 

 

Miejska Galeria Sztuki w Bochum na przełomie 1964/65 r., po zakończeniu wystawy „Profile 

IV. Polnische Kunst heute” (Najnowsza sztuka polska) przygotowanej przez Ryszarda 

Stanisławskiego i Mieczysława Porębskiego, nabyła cztery rysunki malowane tuszem i 

akwarelą Zbigniewa Makowskiego, w tym powyższą pracę. Rysunek należy do dużej grupy 

rysunków określanych przez artystę mianem „surrealistycznych”, malowanych przez niego 

od początku lat 60. Na płaszczyźnie podzielonej niczym plansza do gry na pola utworzone 

przez kwadraty, prostokąty i lamówki artysta porządkuje różnorodne symbole, m.in. kielich i 

siedmioramienny świecznik, rękę, figury geometryczne i stereometryczne, wykresy 

punktowe, słupkowe i procentowe, ornamenty i wzory, cyfry arabskie i litery alfabetu 

łacińskiego, wykresy słów np. ANNA i AMOR, ponumerowane linijki tekstu i biegnące w 

nieskończoność paski zapełnione literami i tekstem. Jeśli ktoś szukałby w tej pracy odniesień 

do surrealistów, to znajdzie je choćby w figurach stereometrycznych pojawiających się także 

na obrazach Giorgio de Chirico (Le Muse inquietanti z 1917 r.). Obraz przypomina też 

rysunki i gwasze twórcy dadaistycznego Maxa Ernsta z 1920 r. przedstawiające fantastyczne 

urządzenia i konstrukcje geometryczne. Rysunki Makowskiego mają jednak indywidualny 

charakter, przypominają rebusy, średniowieczne karty do gry, plany budowlane, 

okultystyczne lub alchemiczne instrukcje, których rozmyślnie nieregularna i odręczna 

struktura pozoruje pochodzenie z minionych wieków. Tytuł pracy pochodzi od mandali 

znajdującej się po prawej stronie, wpisanej w kwadrat, którego rogi zdobią litery składające 

się w słowo A-M-O-R (łac. Miłość). Mandala to zakorzeniony w hinduizmie i buddyzmie 

motyw artystyczny o znaczeniu religijnym, malowany lub rysowany z elementów 

geometrycznych bądź figuratywnych, który symbolizuje cały kosmos wraz z niebem, ziemią i 

krainą umarłych. Po lewej stronie pracy widnieje również występujące w tytule pół mandali. 

Inny rysunek Makowskiego znajdujący się w zbiorach Muzeum Sztuki w Bochum 

przedstawia „ogród zamknięty od środka” otoczony ponad stu symbolicznymi polami 

przypominający renesansowy park o układzie geometrycznym. Rysunki dokumentują 

zainteresowanie artysty „historią kultury i cywilizacji” na jego ulubionej „liście erudycji” 

(Notizen, Katalog Düsseldorf 1964). Stanowią dokumenty do odszyfrowania (względnie 

zaszyfrowania) świata, których sens może odgadnąć jedynie artysta. Nie pomogłoby w tym 

nawet odczytanie napisów na pasku, „jeśli się wie, że literackie detale Makowskiego są tak 

samo zaszyfrowane jak wszystkie pozostałe elementy jego oryginalnego języka 

malarskiego.” (Karl-Heinz Hering, Katalog Düsseldorf 1964). 
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Myjak, Adam (ur. w 1947 r. w Starym Sączu, 
mieszka w Warszawie): Głowa, około 1986r. Brąz, 
40 x 44 x 38 cm; Nr inwentarzowy 2471 
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Adam Myjak, urodził się w 1947 r. w Starym Sączu, mieszka w Warszawie. W latach 1965-71 

studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (m.in. w pracowni rzeźby Stanisława 

Kulona). W latach 1979-81 przebywał na stypendium Lehmbrucka w Duisburgu, gdzie 

wykładał również rzeźbę na tamtejszym uniwersytecie. Od 1982 r. wykłada na Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1990 r. uzyskał tytuł profesora. Przez cztery kadencje pełnił 

funkcję rektora tej uczelni (1990-96 oraz 1999-2005). W 2012 r. po raz piąty został rektorem 

warszawskiej ASP. W 2005 r. został odznaczony złotym medalem Gloria Artis za zasługi dla 

kultury polskiej. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne, m.in. od 1970 r. w 

Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Amsterdamie, Duisburgu, Łodzi, Krakowie, 

Bochum, Pradze, Orońsku, Białymstoku, Sopocie i Lublinie. Jego prace znajdują się w 

Bochum, Duisburgu, St. Urban, Chicago oraz w wielu polskich muzeach.  

 

Wszystkie prace Adama Myjaka koncentrują się na postaci człowieka i jej przedstawieniu. 

Temu zagadnieniu poświęcone są głowy, popiersia, torsy i rzeźby całych sylwetek ludzkich. 

Na początku lat 70. pojawiają się niemal abstrakcyjne, potężne głowy z barwionej gliny 

ceramicznej i polichromicznego stiuku o pofałdowanej powierzchni i nieznacznie 

zaznaczonej twarzy. Dość wcześnie dają się odczytać jako symbole zranionej duszy. Nieco 

później Myjak łączy większe formy sześcienne, tworząc z nich monumentalne popiersia 

ustawione bez postumentu w otwartym krajobrazie (cykl Przemijanie, 1973) i wyraźnie 

nawiązując do prac Henry’ego Moore’a. Na gładkich bądź poprzecinanych powierzchniach 

nikną szczegóły, uwagę natomiast przykuwają ekspresyjne usta i puste oczodoły. Głowy 

stają się fikcyjnymi portretami obdarzonymi cechami artysty lub jego ojca, które dla twórcy są 

Głowa, około 1986r 
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„oznakami portretu, śladami pewnego prawdziwego życia” (wywiad, katalog wystawy, 

Bochum 1989). Pod koniec lat 70. Myjak zaczyna pracować przede wszystkim z brązem, 

któremu nadaje różnorodny wyraz poprzez pozostawienie surowych elementów, umyślne 

zastosowanie patyny czy politurowanie. Podczas pobytu na stypendium w Duisburgu artysta 

zaczyna eksperymentować z nowymi materiałami, łącząc brąz z kamieniami sztucznymi (cykl 

Maski, 1981). Od połowy lat 80. tworzy torsy z zaznaczonymi jedynie głowami, których 

wydłużona forma i pozorny brak stabilności przywodzą na myśl prace Alberto Giacomettiego, 

artysty bardzo cenionego przez Myjaka. Od lat 90. twórca koncentruje się na przedstawianiu 

całych postaci. Rzeźby artysty wyrażają ludzkie cierpienie i lęki, emocje i przemijanie, 

określane przez Myjaka ludzkim pejzażem: „W ten ludzki pejzaż wtopiłem moje głowy, 

popiersia, sylwetki” (wywiad, katalog wystawy, Bochum 1989). 

 

Literatura przedmiotu: Adam Myjak, Muzeum Bochum 1989; Adam Myjak. Rzeźba, Zachęta 

Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2005. Online: adammyjak.com.  

 

Muzeum Sztuki w Bochum w 1986 r., dwa lata przed wystawą indywidualną Myjaka w 

Muzeum, nabyło bezpośrednio od artysty dwa popiersia. Jedno większe portretowe z 

aluminium, do którego przytwierdzono ramiona i usta z brązu, oraz pokazaną wyżej nieco 

mniejszą rzeźbę z brązu. Tutaj, w przeciwieństwie do większej z rzeźb, głowa, popiersie i 

ramiona ukazane są dość abstrakcyjnie. Artysta zrezygnował z przedstawienia typowych 

znamion głowy, ramion i popiersia, które tworzą jedną gładko wypolerowaną, łukowatą 

formę. Ostre kanty przypominają rzeźby kubistyczne z początku XX w. (np. Alexandra 

Archipenko, Rudolfa Bellinga) czy też powstałe około 1960 r. i zredukowane do sześcianów 

rzeźby Henry’ego Moore’a. W zdeformowanej głowie, przy czym deformację należy odnieść 

także do treści rzeźby, jedynym znakiem określającym przestawioną fizjonomię są 

asymetryczne usta. Uniesiona górna warga i skierowany w dół kącik ust wskazują na nastrój 

niezadowolenia, być może gorzkiej ironii. Nad ustami widać butne, aroganckie czoło. 

Abstrahując od indywidualnej interpretacji znaczenia rzeźby przez oglądających, warto 

zauważyć, że właśnie dzięki skoncentrowaniu się na kilku zaledwie cechach przedstawianej 

postaci artysta ukazuje skomplikowane przeżycia ludzkie. Myjak pod pojęciem ludzkich 

pejzaży pojmuje wewnętrzny, zdominowany przez uczucia nastrój człowieka, na który 

składają się doznane w ciągu życia doświadczenia, lęki, emocje, cierpienia i z pewnością 

także chwile szczęścia, co jest tematem działań artysty. Podobny tytuł, tj. Ludzki pejzaż, nosi 

powstały w 1961 r. cykl, typowy dla sposobu pracy tego artysty, który tworzy tematyczne 

serie wielu korespondujących ze sobą rzeźb. Jedna praca z tego cyklu przedstawiająca 

głowę z zaznaczonym tylko popiersiem jest bardzo podobna do opisywanej rzeźby. Można 

zatem założyć, że obie powstały na podstawie tego samego projektu, który uległ 

nieznacznym tylko zmianom w przypadku nieco późniejszego popiersia z brązu. W 

pofałdowanej powierzchni głowy można dopatrzeć się ukształtowanego przez wiatr oraz 

pogodę (życia) krajobrazu. To połączenie właściwie dość różnych motywów pejzażu oraz 

głowy stanowi element surrealistyczny w tej pracy. 
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Stażewski Henryk (ur. w 1894 r. w Warszawie, zm. w 
1988 r. w Warszawie): Relief no 26/1968, 1968. Olej na 
płycie pilśniowej, 60 x 60 cm; Nr inwentarzowy 1681 
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Henryk Stażewski, ur. w 1894 r. w Warszawie, zmarł tamże w 1988 r. W latach 1913-19 

studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (malarstwo w pracowni Stanisława Lenza). 

W 1924 r. założył razem z m.in. Władysławem Strzemińskim i Henrykiem Berlewi grupę 

konstruktywistyczną „Blok”, w 1926 r. ugrupowanie „Praesens”, w 1929 r. ugrupowanie „a.r.”. 

W 1925 r. przebywał w Paryżu, gdzie spotkał Michela Seuphora, Pieta Mondriana, Georgesa 

Vantongerloo, Paula Dermée, Céline Anraulda. W 1927 r. w Warszawie poznał Kazimierza 

Malewicza. W 1928 r. wziął udział w Salonie Jesiennym w Paryżu. Członek 

ukonstytuowanych w Paryżu międzynarodowych ugrupowań od 1929 r. „Cercle et Carré”, a 

od 1931 r. „Abstraction-Création”. W 1939 r. podczas bombardowania Warszawy zniszczeniu 

uległo jego mieszkanie i atelier, w wyniku czego utracił swój cały dorobek artystyczny. W 

1946 r. rozpoczął nowy etap w pracy twórczej, tworząc kompozycje figuralne. W 1955 r. 

został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 1966 r. wziął udział w biennale w Wenecji. W 

1972 r. wyróżniono go nagrodą im. Herdera przyznawaną przez Fundację F.V.S. z 

Hamburga obejmującą pobyt stypendialny na Uniwersytecie Wiedeńskim. Od 1933 wystawiał 

w Warszawie, a od 1955 r. w Warszawie, Rzymie, Londynie, Chicago, Wrocławiu, Łodzi, 

Pradze, Brukseli, Kolonii, Bydgoszczy i Hamburgu. Jego prace znajdują się w Amsterdamie, 

Berkeley, Bochum, Den Haag, Londynie, Nowym Jorku, Otterlo, Pradze, St. Gallen, 

Rotterdamie oraz licznych polskich muzeach. 

Relief no 26/1968, 1968 
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W trakcie dwóch ostatnich lat studiów Stażewski związał się z polskimi ekspresjonistami i 

ugrupowaniem Formistów Polskich, z którymi wystawił swoje prace już w 1920 r. W tamtym 

okresie artysta malował wysoce abstrakcyjne, prawie monochromatyczne portrety i martwe 

natury. Po wystawach sztuki współczesnej w Wilnie i Łodzi w 1923 r. ukonstytuowała się 

nowa grupa kubistów, konstruktywistów i suprematystów pod nazwą „Blok” (Blok Kubistów, 

Konstruktywistów i Suprematystów), której współzałożycielem był Stażewski. Artysta był 

także wydawcą pierwszych pięciu numerów pisma o tym samym tytule, prezentującego 

dorobek międzynarodowej awangardy, m.in. Malewicza, Marinettiego, van Doesburga i 

Schwittersa. W tym czasie Stażewski zajął się również projektowaniem wnętrz i scenografii. 

Jego obrazy z tamtego okresu nawiązują do konstruktywizmu i są inspirowane teorią 

Władysława Strzemińskiego. Przedstawiają fakturowo zróżnicowane pola na 

monochromatycznym płótnie. Później pojawiają się kompozycje utworzone z siatki 

poziomych i pionowych linii oraz kolorów podstawowych: czerwonego, żółtego i niebieskiego 

oraz „niekolorów”: czarnego, białego i szarego, nawiązujące do malarstwa holenderskiej 

grupy „De Stijl” skupionej wokół Mondriana i van Doesburga. Opublikowane podczas pobytu 

w Paryżu pisma teoretyczne oraz eseje przyczyniły się do popularności Stażewskiego, który 

reprezentował polskie malarstwo na wystawach w Europie i w Ameryce (Machina Age 

Exposition, Nowy Jork 1927). Na początku lat trzydziestych skrystalizował się w twórczości 

artysty nurt figuratywny, obfitujący w pejzaże, portrety i martwe natury. Podczas niemieckiej 

okupacji Warszawy (1939-45) Stażewski zaniechał wszelkiej działalności artystycznej. Od 

zakończenia wojny do połowy lat pięćdziesiątych tworzył martwe natury i pejzaże bliskie 

abstrakcji. Od 1955 r. artysta wprowadził do swego języka plastycznego nowy element – 

relief, początkowo o formach organicznych, później geometrycznych, zamknięty kwadratową 

ramą. Od 1960 r. Stażewski skupił się na białych kompozycjach i efektach świetlnych, czym 

w tym samym czasie w Düsseldorfie zajmowała się grupa ZERO. W latach 70. i 80. nastąpiła 

faza kolorowych geometrycznych obrazów malowanych akrylem podbudowanych wieloraką 

teorią.  

 

Literatura przedmiotu: Profile IV. Polnische Kunst heute, Städt. Kunstgalerie Bochum 1964; 

Bożena Kowalska: Henryk Stażewski, Warszawa 1985; Henryk Stażewski (1894-1988). W 

setną rocznicę urodzin, Muzeum Sztuki, Łódź 1995; Henryk Stażewski. Ekonomia myślenia i 

postrzegania / The economy of thought and perception, Galeria Foksal, Warszawa 2005. 

Online: culture.pl; Encyclopaedia Britannica.  

 

Konstruktywiści prezentujący sztukę geometryczną około 1920 r. wychodzili od różnych 

założeń teoretycznych. Malewicz i reprezentanci rosyjskiego suprematyzmu tworzyli 

kosmiczno-dynamiczne kompozycje o wymowie społecznej dające się zastosować w 

architekturze i planowaniu przestrzeni miejskiej. Władysław Strzemiński, który studiował w 

Mińsku i w 1918 r. związany był z grupą Malewicza i Wladimira Tatlina, za najważniejsze 

uznawał autonomię dzieła i zrównoważoną kompozycję figur i płaszczyzny. Holenderska 

grupa „De Stijl” ograniczała się do linii uporządkowanych pionowo i poziomo, prostokątów i 

kwadratów oraz trzech kolorów podstawowych, co w teorii „neoplastycyzmu” jako forma 

„kształtująca przestrzeń” znalazło zastosowanie w architekturze. Artyści związani z 

niemiecką uczelnią Bauhaus ogłosili, że geometryczne projektowanie jest symbolem wieku 

maszyny. Stażewski był blisko związany z każdym z w. w. artystów i kierunków, jednak już w 
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latach 20. minionego wieku stworzył własny, niepowtarzalny system. Interesował się 

autonomią figur geometrycznych w stosunku do płaszczyzny i przestrzeni, w której się 

znajdowały, dzięki czemu stworzył niezwykle wyraziste kompozycje. Po stracie całego 

dorobku artystycznego podczas II wojny światowej i po fazie figuratywnej wrócił w 1955 r. do 

sztuki geometrycznej. Chętnie też eksperymentował. W czasie, kiedy rodził się op-art, sztuka 

minimalistyczno-konceptualna Ellswortha Kelly’ego w USA, powstawały pierwsze kinetyczne 

obiekty, eksperymenty świetlne oraz białe kompozycje grupy ZERO z Düsseldorfu skupionej 

wokół twórców takich jak Mack, Piene czy Uecker, Stażewski tworzył aż do lat 

siedemdziesiątych reliefy z figur geometrycznych, niekiedy ruchomych, zamontowanych na 

płaszczyznach umieszczonych w wystających jak boki skrzyń ramach. W ten sposób w jasno 

zdefiniowanych granicach eksperymentował z trzecim wymiarem. Relief nr 26 jest 

przykładem takiej właśnie pracy. W kwadracie jednoznacznie określonym ramą artysta 

stworzył surową kompozycję z równoramiennych trójkątów, podporządkowanych przekątnej 

kwadratu. Trójkąty zajmują zupełnie autonomiczne miejsce na czarnej płaszczyźnie, unosząc 

się w wyznaczonej przestrzeni. Są wariacjami koloru podstawowego - niebieskiego i 

pochodnego – zielonego (utworzonego z domieszki żółtego) w dwóch odcieniach. Zgodnie z 

wymową całej twórczości Stażewskiego obraz reprezentuje autonomiczną formę artystyczną 

ukształtowaną zgodnie z jasno określonymi zasadami. Jednak w kontekście sztuki lat 60. 

można dopatrzeć się tu również motywów „malarstwa jako gry myśli” (Karl Ruhrberg) z 

użyciem przestrzeni i materiału. Od 1961 r. Miejska Galeria Sztuki w Bochum posiadała dwa 

dzieła artysty. Stażewski wziął udział w wystawie przygotowanej przez Ryszarda 

Stanisławskiego i Mieczysława Porębskiego „Profile IV. Polnische Kunst heute” (Najnowsza 

sztuka polska). Po 1972 r. Muzeum uzupełniło swe zbiory o kolejne prace artysty: obrazy, 

reliefy i grafiki, w tym powstały w 1968 r. relief. 
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Strzemiński Władysław (ur. 
w 1893 r. w Mińsku, zm. w 
1952 r. w Łódzi): Zielono-
czerwona architektura, 
1928. Olej na tekturze, 48 x 
30 cm; Nr inwentarzowy 
2071 
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Władysław Strzemiński, ur. w 1893 r. w Mińsku, zm. w 1952 w Łodzi. W latach 1911-14 

studiował w Wojskowej Szkole Inżynieryjnej w Petersburgu. Od wybuchu I wojny światowej 

służył w wojsku w randze oficera. W 1916 r. został ciężko ranny i okaleczony do końca życia. 

W szpitalu wojenny po raz pierwszy spotkał Katarzynę Kobro. W latach 1918/19 uczęszczał 

do Pierwszych Państwowych Wolnych Pracowni (SWOMAS) w Moskwie. W 1919 podjął 

pracę w Oddziale Sztuk Pięknych (IZO) Ludowego Komisariatu Oświaty w Mińsku. W latach 

1919/20 przebywał w Smoleńsku, gdzie przystał do grupy UNOWIS. W 1921 r. poślubił 

rzeźbiarkę, Katarzynę Kobro, która w latach 1917-20 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych 

w Moskwie. W 1921 osiedlił się w Wilnie i zaczął nauczać rysunku, najpierw w ramach 

Wojskowych Kursów Maturalnych im. Łukasińskiego, potem w gimnazjum w Wilejce (obecnie 

na Białorusi), Szczekocinach i Brzezinach. Współpracował z krakowskim czasopismem 

„Zwrotnica”. W 1923 zorganizował Wystawę Nowej Sztuki w Wilnie. Był jednym z inicjatorów 

utworzenia w 1924 r. grupy konstruktywistycznej „Blok” (współtworzyli ją m.in.: Henryk 

Berlewi, Henryk Stażewski, Katarzyna Kobro). W 1931 r. przeprowadził się do Łodzi. W 1932 

r. został członkiem międzynarodowego ugrupowania „Abstraction-Création” działającego w 

Paryżu. W 1945 objął stanowisko wykładowcy w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 

Plastycznych (PWSSP), której był współzałożycielem i skąd zwolniono go w 1950 r. pod 

zarzutem nierespektowania norm doktryny realizmu socjalistycznego. Swoje prace 

prezentował od 1927 r. na wystawach indywidualnych w Warszawie, Poznaniu, Lwowie i 

Łodzi. Po śmierci prace artysty pokazywano na wystawach w Düsseldorfie, Łodzi, 

Zielono-czerwona 
architektura, 1928 
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Warszawie, Bonn, Appeldoorn i Las Palmas. Obrazy Strzemińskiego znajdują się w zbiorach 

sztuki w Bochum, Jerozolimie, Nowym Jorku, Otterlo, Petersburgu, Stuttgarcie oraz w 

licznych polskich muzeach głównie w Muzeum Sztuki w Łodzi. 

 

Strzemiński zafascynowany zbiorami sztuki przemysłowca z Moskwy, Siergieja Szczukina, 

zaczął interesować się sztukami plastycznymi w 1917 r. W 1918/19 r. wziął udział w 

rewolucyjnych akcjach artystycznych organizowanych przez artystów skupionych wokół 

Władimira Tatlina, Kazimierza Malewicza i Antoine’a Pevsnera oraz w imprezach agitacyjno-

propagandowych. W 1919 r. zaprojektował dekorację na obchody pierwszej rocznicy 

powstania Armii Czerwonej w Mińsku. Razem z Antoinem Pevsnerem kierował Centralnym 

Biurem Wystaw Artystycznych w Moskwie. Na ośmiu wystawach zorganizowanych przez 

biuro pokazał też własne prace. Do czasu pobytu w Wilejce malował w stylu późnego 

kubizmu i suprematyzmu. W 1923 r. zorganizował Wystawę Nowej Sztuki w Wilnie z 

udziałem m.in. Henryka Stażewskiego. Od 1924 r. pracował nad teorią unizmu, która 

odrzucała dynamiczne kompozycje Malewicza oraz idee podporządkowania sztuki wymogom 

społecznej użyteczności. Zamiast tego Strzemiński opowiadał się za autonomią sztuki, 

uwolnieniem jej od wszelkiej dynamiki, za harmonijną jednością formy i tła (esej Unizm w 

malarstwie, 1928). Po okresie niemal monochromatycznym artysta kolorami o jednakowym 

natężeniu zaczął malować wyważone kompozycje utworzone z biomorficznych form. W 

latach 30. ponownie pojawiły się w jego twórczości późno kubistyczne obrazy miejskie i 

pejzaże oraz zainspirowane prawami percepcji wizualnej abstrakcyjnie kształtowane 

płaszczyzny o charakterze eksperymentalnym. W czasie okupacji niemieckiej Strzemiński 

stworzył ekspresyjną dokumentację prześladowania Żydów i wojennej rzeczywistości. W 

latach 1948/49 powstały abstrakcyjne kompozycje utrwalające optyczne wrażenia wywołane 

spojrzeniem na słońce (Powidok słońca, niedatowane). W ostatnim okresie twórczości 

artysta poszukiwał nowych dróg w formule realistycznego obrazowania, różnych od oficjalnej 

doktryny socrealizmu. 

 

Literatura przedmiotu: Władysław Strzemiński 1893-1952, Kunstmuseum Bonn, 1994; 

Władysław Strzemiński. Uniwersalne oddziaływanie idei, Akademia Sztuk Pięknych im. 

Władysława Strzemińskiego, Łódź 2005. Online: culture.pl; ddg.art.pl; monoskop.org; 

Muzeum Sztuki, Łódź. 

 

W 1928 r., tj. roku powstania obrazu Zielono-Czerwona-Architektura Władysław Strzemiński 

opublikował esej zatytułowany Unizm w malarstwie w drugim tomie pism ugrupowania 

artystycznego „Praesens”, które współzałożył w 1926 r. w Warszawie. W teorii unizmu, nad 

którą pracował od 1924 r., głosił konieczność „jednorodnego” i „organicznego” malarstwa. 

Płaska płaszczyzna obrazu wyklucza malowanie motywów przestrzennych czy 

iluzorycznych. „Płaska płaszczyzna obrazu powinna być podstawą dla jednorodnego wyrazu 

linii i koloru. Nie należy postrzegać linii i koloru oddzielnie. Linia jest ograniczeniem koloru… 

Linia i kolor tworzą jedność…”. Jego prace w stylu unizmu powstałe po 1925 r. cechują 

linearnie zdeterminowane formy organiczne, zbliżające lub oddalające się od siebie, 

namalowane w tym samym kolorze co tło, na którym się poruszają. W tym samym czasie, w 

którym powstawały Kompozycje unistyczne, artysta namalował także serię Kompozycji 

architektonicznych (1926-32), do których należy opisywany obraz. Prace te również są 



Muzeum Sztuki w Bochum – zbiory sztuki polskiej | 40 

Strzemiński Władysław (ur. w 1893 r. w Mińsku, zm. w 1952 
r. w Łodzi): Pejzaż morski, 1934. Gwasz, 21 x 27 cm; Nr 
inwentarzowy 2072 

Muzeum Sztuki w Bochum 

 

typowe dla unizmu, ponieważ przedstawiają płaskie kompozycje, gdzie kontury są 

identyczne z płaszczyzną kolorową, ta zaś jest jednorodna z formą. Obrazy są 

skomponowane wg obliczeń, stosunku wielkości, szeregów liczbowych i modułów, które 

artysta, bazując na swoich studiach inżynierskich, badał na przykładzie budowli 

historycznych i które określił dla współczesnego mu rytmu przestrzenno-czasowego. 

Większość niemal dwudziestu obrazów z tego cyklu ma ten sam wymiar, tj. 96 x 60 cm. 

Opisywany obraz jest o połowę mniejszy. Wszystkie obrazy z tego cyklu przedstawiają dwie 

lub trzy graniczące ze sobą, barwne płaszczyzny, których wielkość Strzemiński określił wg 

szeregu numerycznego lub w stosunku 1:2. Na opisywanym obrazie stosunek czerwonego 

do zielonego wynosi około 1:1,6. Dla artysty w każdym przypadku znaczenie całości 

wynikało z jej struktury. Strzemińskiego interesuje równość lub różnice w danym zbiorze, 

podział płaszczyzny, wzajemne przenikanie się form, kontrast między liniami prostymi i 

krzywymi, pomiędzy lewą i prawą stroną obrazu, różnica między dolną i górną jego częścią, 

przeciwstawienie kolorów komplementarnych (w tym wypadku: czerwonego i zielonego), itd. 

Wszystkie te elementy składają się na unistyczną wariację Kompozycji architektonicznych. 

„Żadna część struktury nie może samodzielnie istnieć; cykl architektoniczny powstaje jako 

sekwencja koloru i formy.” (Janina Ladnowska, 1993). Ze względu na różnorodność 

kolorystyczną wszystkie te kompozycje są unikatowe. Strzemiński nie mieszał swoich 

kolorów, tylko nakładając na siebie kolejne warstwy farby, określał ich odcień i nasycenie, 

przez co jakość malarska powierzchni obrazu jest subtelna i poruszająca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władysław Strzemiński, ur. w 1893 r. w Mińsku, zm. w 1952 w Łodzi. W latach 1911-14 

studiował w Wojskowej Szkole Inżynieryjnej w Petersburgu. Od wybuchu I wojny światowej 

służył w wojsku w randze oficera. W 1916 r. został ciężko ranny i okaleczony do końca życia. 

Pejzaż morski, 1934 
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W szpitalu wojenny po raz pierwszy spotkał Katarzynę Kobro. W latach 1918/19 uczęszczał 

do Pierwszych Państwowych Wolnych Pracowni (SWOMAS) w Moskwie. W 1919 podjął 

pracę w Oddziale Sztuk Pięknych (IZO) Ludowego Komisariatu Oświaty w Mińsku. W latach 

1919/20 przebywał w Smoleńsku, gdzie przystał do grupy UNOWIS. W 1921 r. poślubił 

rzeźbiarkę, Katarzynę Kobro, która w latach 1917-20 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych 

w Moskwie. W 1921 osiedlił się w Wilnie i zaczął nauczać rysunku, najpierw w ramach 

Wojskowych Kursów Maturalnych im. Łukasińskiego, potem w gimnazjum w Wilejce (obecnie 

na Białorusi), Szczekocinach i Brzezinach. Współpracował z krakowskim czasopismem 

„Zwrotnica”. W 1923 zorganizował Wystawę Nowej Sztuki w Wilnie. Był jednym z inicjatorów 

utworzenia w 1924 r. grupy konstruktywistycznej „Blok” (współtworzyli ją m.in.: Henryk 

Berlewi, Henryk Stażewski, Katarzyna Kobro). W 1931 r. przeprowadził się do Łodzi. W 1932 

r. został członkiem międzynarodowego ugrupowania „Abstraction-Création” działającego w 

Paryżu. W 1945 objął stanowisko wykładowcy w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 

Plastycznych (PWSSP), której był współzałożycielem i skąd zwolniono go w 1950 r. pod 

zarzutem nierespektowania norm doktryny realizmu socjalistycznego. Swoje prace 

prezentował od 1927 r. na wystawach indywidualnych w Warszawie, Poznaniu, Lwowie i 

Łodzi. Po śmierci prace artysty pokazywano na wystawach w Düsseldorfie, Łodzi, 

Warszawie, Bonn, Appeldoorn i Las Palmas. Obrazy Strzemińskiego znajdują się w zbiorach 

sztuki w Bochum, Jerozolimie, Nowym Jorku, Otterlo, Petersburgu, Stuttgarcie oraz w 

licznych polskich muzeach głównie w Muzeum Sztuki w Łodzi. 

 

Strzemiński zafascynowany zbiorami sztuki przemysłowca z Moskwy, Siergieja Szczukina, 

zaczął interesować się sztukami plastycznymi w 1917 r. W 1918/19 r. wziął udział w 

rewolucyjnych akcjach artystycznych organizowanych przez artystów skupionych wokół 

Władimira Tatlina, Kazimierza Malewicza i Antoine’a Pevsnera oraz w imprezach agitacyjno-

propagandowych. W 1919 r. zaprojektował dekorację na obchody pierwszej rocznicy 

powstania Armii Czerwonej w Mińsku. Razem z Antoinem Pevsnerem kierował Centralnym 

Biurem Wystaw Artystycznych w Moskwie. Na ośmiu wystawach zorganizowanych przez 

biuro pokazał też własne prace. Do czasu pobytu w Wilejce malował w stylu późnego 

kubizmu i suprematyzmu. W 1923 r. zorganizował Wystawę Nowej Sztuki w Wilnie z 

udziałem m.in. Henryka Stażewskiego. Od 1924 r. pracował nad teorią unizmu, która 

odrzucała dynamiczne kompozycje Malewicza oraz idee podporządkowania sztuki wymogom 

społecznej użyteczności. Zamiast tego Strzemiński opowiadał się za autonomią sztuki, 

uwolnieniem jej od wszelkiej dynamiki, za harmonijną jednością formy i tła (esej Unizm w 

malarstwie, 1928). Po okresie niemal monochromatycznym artysta kolorami o jednakowym 

natężeniu zaczął malować wyważone kompozycje utworzone z biomorficznych form. W 

latach 30. ponownie pojawiły się w jego twórczości późno kubistyczne obrazy miejskie i 

pejzaże oraz zainspirowane prawami percepcji wizualnej abstrakcyjnie kształtowane 

płaszczyzny o charakterze eksperymentalnym. W czasie okupacji niemieckiej Strzemiński 

stworzył ekspresyjną dokumentację prześladowania Żydów i wojennej rzeczywistości. W 

latach 1948/49 powstały abstrakcyjne kompozycje utrwalające optyczne wrażenia wywołane 

spojrzeniem na słońce (Powidok słońca, niedatowane). W ostatnim okresie twórczości 

artysta poszukiwał nowych dróg w formule realistycznego obrazowania, różnych od oficjalnej 

doktryny socrealizmu. 
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Literatura przedmiotu: Władysław Strzemiński 1893-1952, Kunstmuseum Bonn, 1994; 

Władysław Strzemiński. Uniwersalne oddziaływanie idei, Akademia Sztuk Pięknych im. 

Władysława Strzemińskiego, Łódź 2005. Online: culture.pl; ddg.art.pl; monoskop.org; 

Muzeum Sztuki, Łódź. 

 

Władysław Strzemiński do 1934 r. malował Kompozycje unistyczne, w których za pomocą 

płaskich kompozycji abstrakcyjnych sprawdzał swoją ideę unizmu w malarstwie (Unizm w 

malarstwie, Warszawa 1928). Wówczas powstały monochromatyczne obrazy, np. w kolorze 

szarym lub oliwkowym wypełnione licznymi niedużymi, plastycznie zarysowanymi 

prostokątami, kołami i figurami owalnymi. W środku obrazu figury były największe, im bliżej 

brzegu tym stawały się mniejsze i gęściejsze, przez co powierzchnia obrazu sprawiała 

wrażenie wypukłej. Vicktor Vasarely i inni twórcy op-artu nawiążą w latach 60. do 

eksperymentów optycznych Strzemińskiego. W 1932 r., po ukończeniu cyklu Kompozycji 

architektonicznych i równolegle do ostatnich prac unistycznych, artysta zaczął pracę nad 

nową serią Pejzaże morskie, do której należy powyższy obraz z 1934 r. Prace powstały po 

urlopie spędzonym wraz z Katarzyną Kobro i zaprzyjaźnioną rodziną na Półwyspie Helskim i 

w Zatoce Gdańskiej latem 1932 r. Wielorakie wariacje pejzaży morskich różniące się kolorem 

i formą stanowią kontynuację kompozycji unistycznych z poprzednich siedmiu-dziesięciu lat. 

Przedstawiają bowiem biomorficzne, wyraźnie określone pod względem koloru i kształtu, 

płaskie formy w pokrewnych kolorach (w tym wypadku: błękitny, biały, szary), które znajdują 

się w harmonijnym stosunku zarówno do siebie jak i do powierzchni obrazu. Kontury 

przesunięte w stosunku do powierzchni kolorów i bez własnej treści zdają się być czymś 

odrębnym. Jednak płaszczyzna, kolor, linie i tło obrazu razem tworzą jednorodną całość 

zgodnie z duchem unizmu. Strzemiński zrezygnował z operowania kolorami 

komplementarnymi znanymi z Kompozycji architektonicznych. Za to dużego znaczenia 

nabrał kontrast światłocieniowy. W 1935 r. artysta napisał: „Wznoszące się i opadające fale i 

miękka linia brzegowa spotykają się analogicznie do ruchu oczu, które je śledzą. Tworzą linie 

w rytmie, który odnosi się do całości”. Przetwarzanie rzeczywistości i porządkowanie jej form 

jest bliższe życiu i niezbędne współczesnym czasom. (czasopismo FORMA, 1935, Nr 3, str. 

17, str. 5) Na opisywanym obrazie oprócz kształtu fal i linii brzegowej można dostrzec obłoki 

w prawym górnym rogu, które podobnie jak we wcześniejszych unistycznych obrazach 

poruszają się ku brzegowi obrazu. W tym wypadku jednak powstrzymuje je i modyfikuje 

czarny kontur. 
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Jan Tarasin, ur. w 1926 r. w Kaliszu, zm. w 2009 r. w Warszawie. W latach 1946-51 

studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (w pracowniach malarstwa Zbigniewa 

Pronaszki i Zygmunta Rudnickiego oraz grafiki Andrzeja Jurkiewicza). W 1962 r. odbył 

podróż do Chin i Wietnamu. W tym samym roku przystąpił do Grupy Krakowskiej II 

(reaktywowanej po II wojnie światowej). W latach 1963-67 wykładał na Wydziale Architektury 

Wnętrz krakowskiej ASP. Podróżował do Holandii, Francji i Szwecji. W 1965 r. wziął udział w 

biennale w Sao Paulo. Od 1967 r. mieszkał w Warszawie. W latach 1974-96 wykładał 

malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1985 r. uzyskał tytuł profesora 

nadzwyczajnego. W latach 1987-90 pełnił funkcję rektora warszawskiej ASP. Został 

wyróżniony nagrodą im. Jana Cybisa w 1984 r., a w 2005 r. odznaczony Złotym Medalem 

Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Od 1957 r. prezentował swoje prace na wystawach 

indywidualnych w Warszawie, Nowej Hucie, Paryżu, Rotterdamie, Uppsali, Krakowie, 

Lublinie, Tokio, Poznaniu, Szczecinie, Lipsku, Kolonii, Bielefeld, Sopocie i Płocku. Jego 

prace znajdują się w zbiorach w Bochum, Nowym Jorku, Rotterdamie, Tokio, Waszyngtonie 

oraz licznych polskich muzeach. 

 

Pejzaże i martwe natury, które Tarasin malował w latach 1947-60, wyrażają różne fazy 

abstrakcji, od późnego kubizmu przypominającego Picassa (Martwa natura, 1954), przez 

płaskie symboliczne abstrakcje geometryczne (Zima, 1948), aż po niefiguratywne 

kompozycje nawiązujące do Bena Nicholsona (Wnętrze, 1957). W tych fazach abstrakcji 

Wielka plaża, 1964 

Tarasin Jan (ur. w 1926 r. w Kaliszu, zm. w 2009 r. w Warszawie): Wielka 
plaża, 1964. Olej, płótno, 95 x 125 cm; Nr inwentarzowy 1218 

Muzeum Sztuki w Bochum 
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trudno znaleźć chronologiczną kolejność. Od 1960 do 1970 r. Tarasin zafascynowany 

międzynarodowym kierunkiem informel malował martwe natury i pejzaże odnoszące się pod 

względem kompozycji obrazu, poszczególnych struktur i figuratywnych form do realnych 

wrażeń, zachowujące jednak wciąż charakter informelu i promieniujące silną materialnością. 

Do takich obrazów należy np. powstały na przełomie 1963/64 r. cykl obrazów Plaże. Na 

początku lat 70. Tarasin zastąpił zdecydowanie abstrakcyjne obrazy natury pojedynczymi 

symbolami, które ustawiał na jasnym najczęściej tle w rzędzie niczym szeregi liter. Szukając 

obiektywizujących i abstrakcyjnych znaków dla przedstawienia przeżywania natury, artysta 

do obrazów z szeregami znaków wprowadził kolory. W grafice (sitodruk i rysunek tuszem) 

powstały monochromatyczne tablice z piktogramami, kaligrafią i pismem, które artysta 

nakładał niczym folię na pejzaże i widoki wnętrz. Pod koniec lat 90. kompozycje Tarasina 

przypominały układy techniczne z zaznaczonymi układami scalonymi, alfabetem Morse’a i 

taśmą dziurkowaną. 

 

Literatura przedmiotu: Profile IV. Polnische Kunst heute, Städt. Kunstgalerie Bochum 1964; 

Jan Tarasin. Biuro Wystaw Artystycznych, Łódź 1988; Jan Tarasin, Galeria Sztuki 

Współczesnej Zachęta, Warszawa 1995. Online: Artists of Kalisz; Galeria ESTA, Gliwice; 

culture.pl. 

 

Powyższy obraz Muzeum Sztuki w Bochum nabyło w 1965 r. po zakończeniu wystawy 

przygotowanej przez Ryszarda Stanisławskiego i Mieczysława Porębskiego zatytułowanej 

„Profile IV. Polnische Kunst heute” (Najnowsza sztuka polska). Obraz należy do cyklu Plaże 

namalowanego w latach 1963/64. Na początku lat 60. Artysta z doznań natury i krajobrazu 

zaczął wyławiać znaczące struktury, zarysy formy, kontrast kolorów i światła, a później 

intensyfikować je i mnożyć, aż powstały z nich abstrakcyjne kompozycje. Na opisywanym 

obrazie plaża jest wyraźnie zarysowaną formą krajobrazu o bogatej strukturze i niemal 

realistycznej głębi, dokładnie odcinającą się od nieba. Można nawet rozpoznać sylwetki 

poszczególnych postaci, samotnych lub będących w interakcji z innymi. Obraz sprawia 

jednak wrażenie niefiguratywnej kompozycji w stylu informel dzięki podziałowi 

powtarzających się i różnorodnie ukształtowanych płaszczyzn oraz powiązanego z nimi 

kontrastu światłocieniowego, których nie da się pogodzić z przedmiotami występującymi w 

naturze. Praca Tarasina jest wyraźnie pod wpływem tradycji abstrakcji geometrycznej, nurtu, 

który narodził się w latach 40. minionego wieku w Paryżu i który chciał za pomocą wrażeń 

optycznych i duchowych być bardziej prawdziwy niż malarstwo realistyczne, a jednak nie tak 

nierealistyczny jak realne i geometryczne układy. W malarstwie Tarasina z początku lat 60. 

widać też wpływ utrzymanych w brązach, tellurycznych pejzaży Antoniego Tapiesa, a także 

niemieckich taszystów i artystów informelu, np. Emila Schumachera, którzy poszukiwali istoty 

i struktur ukrytych poza światem widzialnym. Relief, rysujący się lekko na powierzchni 

obrazu, dowodzi fascynacji artysty substancją i tworzywem. Ponadto ostre, a równocześnie 

nieprzejrzyste kontrasty wskazują na jego zainteresowanie fotografią, którą faktycznie 

Tarasin zajmował się przez wiele lat.  
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