Jest bardzo zdolnym człowiekiem, nie tylko maluje, rzeźbi, projektuje budynki i wieże,
ale także potrafi obchodzić się z pszczołami...
Potrafi także wspaniale gotować, jeździć na nartach i zna wszystkich żyjących artystów.
Nieżyjących też zna, ale nie lubi się do tego przyznawać...
Jestem przekonany, że Andrzej posiada w sobie genialny dar, zwany przez wielu iskrą bożą.
Zawsze, gdy patrzę na jakiekolwiek dzieło Andrzeja, pojawia się właśnie u mnie ta myśl:
- Kurczę, ale ten facet potrafi wymyślać takie jednocześnie proste i piękne rzeczy...
Moim zdaniem, Andrzej ma w sobie właśnie to coś, co odróżnia innych ludzi od prawdziwych artystów.
Niestety, nie da się tego słowami wyrazić. Dlatego pewnie Andrzej maluje...
Konrad Szukalski
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Andrzej Fogtt, Portret Jana Wołka

Kiedy już udało się nam zejść z drzew (a jeszcze nie zapanowaliśmy nad schodzeniem ze schodów) zaczęło się w nas rodzić to,
co nazywamy samoświadomością. Samoświadomość zaś jest
bliską krewną samouwielbienia. Najwyższym wyrazem samouwielbienia (prócz onanizmu) jest nieodparta chęć utrwalenia własnego wizerunku. Początkowo wskutek braku umiejętności i silnego
instynktu stadnego nasi protoplaści utrwalali człowieka, jako takiego, czyli wypadkową, manifestując przynależność do gatunku.
Owa „wypadkowa“ przejawiała się w postaci naskalnych kreskówek i nie budzących dziś najmniejszych namiętności seksualnych
tęgawych Wenus. Zresztą w takiej formie przetrwała także do
dziś, pod hasłem „twórczej syntezy“ i zdobi drzwi od publicznych
sraczy, jako przydział płci.
I warto się było mordować tyle czasu?
Gdy nam się już trochę z tymi umiejętnościami poprawiło, a nie
nadszedł jeszcze czas sweet foci, daliśmy upust błogostanom
na własny temat w postaci portretów. Miały być podobne, lub
jeszcze podobniejsze, tak, by indywidualne cechy naszej urody
przetrwały do czasu, gdy przewidziana przez różnych
Nostradamusów kometa pieprznie wreszcie w naszą błękitną
planetę. Zatem ku chwale i nieśmiertelności przez miniatury i epitafia, na deskach, płótnie, tynkach, ludzką wrażliwość
podawali sobie przez lata i van Eyck i Petrus Christus i van der Weyden i Memling i Gerard David i Durer i Leonardo
da Vinci i Rembrandt i Ingres i Matejko i Rodakowski i Wyspiański i Picasso i tysiące innych, choćby tylko po to,
by zmierzyć się z tą trudną materią. I tak aż do Fogtta.
Ten nieco żartobliwy ton, w którym piszę te słowa nie jest ani troszkę wyrazem braku szacunku. Przeciwnie, jest
wyrazem głębokiego szacunku, ale też zakłopotania i bezradności, jak zawsze wówczas, gdy ma się do czynienia
z czymś, co jest trudne do ogarnięcia. Odwagi dodaje mi także fakt, że z Andrzejem znamy się doskonale i przyjaźnimy,
przez co (jak domniemuję) mogę sobie pozwolić na spoufalenie i lekki luz.
Portrety Fogtta można by nazwać „wartością dodaną“ do Jego malarstwa, z którym na co dzień wychodzi do publiczności, gdyby nie fakt, że tych portretów namalował już ponad 2000! Nie myślę tutaj o ilości, co tęskni za jakością,
bo jakość nie budzi wątpliwości, ale o tym jak poważnie Andrzej traktuje ten wycinek swojej pracy, choć dokonuje się
ona często w okolicznościach zgoła niepoważnych. Poważny jest proces i jego efekt, a że bywa przy winie, przy luźnej
rozmowie... Uczestniczyliśmy razem w dziesiątkach plenerów malarskich. Wieczorami po robocie siadamy do stołu.
Andrzej ma coś, co nazwałbym „syndromem swędzącej ręki“. Ręka nie uzbrojona w narzędzie pracy twórczej, to dla
Andrzej proteza. Kikut. Musi rysować. Musi malować. Obojętne, czy jest to płótno, papier, obrus, kawiarniana serwetka,
czy ściana w tejże kawiarni. Sportretował nas po wielokroć, tych, którzy mu pozowaliśmy i tych, którzy pozować mu
już nie mogą, bowiem zeszli.

Przy portrecie zazwyczaj pracuje bardzo szybko. W ogromnym skupieniu. W przeciwieństwie do malarstwa nieprzedstawiającego, (tu pewnie by polemizował, bo uważa, że ono przedstawia) które jest Jego
codziennością, do portretu stosuje inne techniki (mam na myśli metodę). O ile Jego obrazy (głównie duże
formaty, lub monumenty), malowane in pasto i wielowarstwowo, są jakby ulepione z farby z mocną fakturą
(mam na myśli olej), o tyle portret jest płaski i linearny. Owa kreska z dużą pewnością zakreślająca owal
twarzy, kształt oczu, ust i nosa przywodzi na myśl karykaturę, gdyby nie zasadnicza różnica. Karykatura
szuka cech szczególnych, charakterystycznych, bądź zabawnych i je uwypukla. Tymczasem u Andrzeja
ważna jest istota. Podobieństwo nie jest formalne. Przynajmniej nie tylko ono. Bywa, że w zdawkowo
nakreślonym portrecie odczytujemy osobę modela nie w przekładalności rysunku na faktyczny wygląd,
ale rodzaj „charakterologicznego DNA“ typowego dla tej osoby. Jak to robi? - nie wiem. I nie wiem także,
jak w tym wszystkim mieści jeszcze swoje artystyczne „linie papilarne“, które pozwalają w portrecie
natychmiast rozpoznać autora.
Posługuje się miękkim pędzlem, lub grubym flamastrem. Wykonuje twardy, czarny (zazwyczaj) rysunek.
Dopełnia barwną plamą, lub graficznymi ozdobnikami. Czasem portrety mają charakter domyślny. Zawiera
się w nich znak-zagadka dla wtajemniczonych i inteligentnych. Wtedy są rodzajem rebusu. Żartem, - choć
jak sądzę dla Andrzeja taką oczywistością, że nie dostrzega w tym nic zabawnego. Nie jest wykluczone,
że takimi nas widzi. (Boże broń!). W owych portretach „domyślnych“ czasem postaci określa kontekst.
Tak było w portrecie rodzinnym, który mi namalował. Twarz mojej żony i dziecka były gwarantem, że fragment łysiny, która wystaje w drugim planie, to muszę być ja. Andrzej wiedział, że tam jestem i uznał to za
wystarczający dowód mojej obecności.
Portret, jak to portret zazwyczaj, jest wielkości naturalnej. Choć Andrzej nie jest przewidywalny i może się
zdarzyć gęba wielkości parowozu. Ale zazwyczaj te większe to portrety grupowe malowane en pied.
Jakby sceny rodzajowe odnotowane po naszych spotkaniach. Muzyk, dwóch malarzy. Czy nasza banda
wymalowana na ścianie na jednym z plenerów, co uznano (nie my rzecz jasna) za akt wandalizmu ze
względu na delikatną pikanterię nie przystającą w przekonaniu „komisarza“ do powagi miejsca, w którym
odbywają się pokomunijne przyjęcia. No cóż, wiele dzieł w ten sposób dokonało żywota.
Nie pamiętam Andrzejowych portretów z profilu. Zazwyczaj maluje en face, lub en trois quarts.
Nie pamiętam też Jego autoportretów.
Nigdy nie pytałem go po co to robi. Nie jest to dla Niego źródło utrzymania. Rozumiem, że robi portrety
„wielkich nieobecnych“ od Matejki poczynając. My chwalić Boga jeszcze jesteśmy obecni. Być może
odpowiedź brzmi w tej niebywałej szybkości i precyzji z jaką portretuje. Jakby chciał nadążyć za chwilą.
Kiedyś poprosił mnie, bym zagrał jakąś piosenkę. „A ja ją narysuję“ - dodał. Przez trzy kolejne minuty
grałem, a Jędruś „zapisywał“ piosenkę. Zdumiewający wykres własnych emocji. W czasie równoległym.
Może jesteśmy „wykresem Jego emocji“? Coraz starszym i pomarszczonym. Nie wiem. Andrzej nie jest
przewidywalny. I pewnie tak ma być, skoro jest.
Jan Wołek, wstęp do katalogu-albumy wystawy Artyści, Warszawa 2019

moja Pani Profesor, ręka stara jak Świat

MAGDALENA ABAKANOWICZ

fot. polsatnews.pl

(Falenty k. Warszawy 1930 – Warszawa 2017)
Studiowała w Gdańsku (1949-1950) i w warszawskiej ASP
(1950-1954). Wykładała w PWSSP w Poznaniu (1965-1990).
Od początku lat 60. zajmowała się tkaniną unikatową, tworząc
autorskie formy przestrzenne, nazwane od jej nazwiska
„abakanami“. W 1965 zdobyła Złoty Medal na II Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Sao Paulo. W latach 70. zaczęła
tworzyć cykle figuralne z juty utwardzanej żywicą: „Alteracje“
(od 1974), „Plecy“ (1976-80), „Embriologia“ (1978-80),
„Tłumy“ (od 1986). Od lat 80. artystka uprawia rzeźbę plenerową, używając drewna, gliny, kamienia i odlewów (grupy „Tłum“,
„Katharsis“ w prywatnej kolekcji we Włoszech, „Negev“ –
7 kolosalnych kamiennych kół w parku Israel Museum w Jerozolimie). W 1987 zaczęła pracę nad „Grami wojennymi“,
wielkimi formami przypominającymi pociski, konstruowanymi
z naturalnego drewna i żelaza. Od 1991 rozwijała koncepcję
„architektury arborealnej“, pierwotnie projektowanej jako
przedłużenie osi La Defense w Paryżu, którą propagowała jako
rozwiązanie problemów wielkich aglomeracji.
Uczestniczyła w najważniejszych przeglądach sztuki współczesnej, jak Biennale w Sao Paulo (1965, 1979), Biennale
w Wenecji (1968, 1980) i in. Jest laureatką wielu polskich
i zagranicznych nagród.

Portret Magdaleny Abakanowicz, 2015, olej, płótno, 70 x 100 cm

...pamiętam wystawę w 1969 roku w BWA w Poznaniu,
rysunki i fotografie. To jest jego prawdziwa siła…

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI

fot. kulturaliberalna.pl

(Sanok 1929 – Warszawa 2005)
Studiował w latach 1947-1952 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Był artystą samoukiem, który osiągnął
niekwestionowaną pozycję w polskiej sztuce współczesnej,
potwierdzoną obecnością jego prac na prestiżowych wystawach i w kolekcjach muzealnych. Początkowo zajmował się
fotografią, którą interesował się od lat studenckich, po 1956
zyskując uznanie jako twórca fotogramów o estetyce opartej
o efekty fakturowe. W latach 1958-1962 tworzył abstrakcyjne
obrazy-reliefy o bogatej fakturze, głównie metalowe, będące
odmianą malarstwa materii. Pod koniec tego okresu powstawały ażurowe formy o kształtach figur i pełnoplastyczne rzeźby
w metalu. W latach 60. rysował piórkiem i tuszem figuralne
kompozycje odznaczające się karykaturalną deformacją
postaci. Jego charakterystyczny styl bazował na perfekcji
technicznej, której towarzyszyła niezwykłość wizji. Malował
świat po katastrofie, naznaczony piętnem śmierci i rozpadu.
Jego obrazy zaludniają postaci i stwory o ludzkich wprawdzie
bądź zwierzęcych kształtach, lecz o cechach fantomów,
automatów lub rozpadających się trucheł. Artysta nie nadawał
swym obrazom i rysunkom tytułów (poza porządkującymi
symbolami), akcentując w ten sposób swój brak zainteresowania dla literackiej strony przedstawień. W ostatnich latach
włączył do swego warsztatu artystycznego elektroniczne
techniki generowania obrazu, które wykorzystywał do
tworzenia komputerowych fotomontaży. Sztuka Beksińskiego,
wielokrotnie wystawiana i omawiana, budzi skrajne emocje
wśród znawców i publiczności.

Portret Zdzisława Beksińskiego, 2015, olej, płótno, 50 x 40 cm

lubię jej obrazy czułe jak oczy dziecka...

OLGA BOZNAŃSKA

fot. wikipedia.org

(Kraków 1865 – Paryż 1940)
Wybitna malarka polska – początkowo kształciła się w Krakowie. W 1886 wyjechała do Monachium. Od 1889 pracowała
samodzielnie i miała w Monachium własną pracownię. Od 1895
nauczała w prywatnej szkole malarstwa Theodora Humla.
Z Monachium wielokrotnie jeździła do kraju, a także do Francji
i Szwajcarii. W 1898 przeniosła się na stałe do Paryża, gdzie –
przez lata – była jedną z czołowych postaci polskiej kolonii
artystycznej. Debiutowała w roku 1886 na wystawie w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych i odtąd stale
uczestniczyła w wystawach krajowych i zagranicznych, zdobywając medale i wyróżnienia. W roku 1910 otrzymała francuską
Legię Honorową, w roku 1938 order Polonia Restituta. Należała
do wielu znaczących – polskich i europejskich – stowarzyszeń
artystycznych. Główną domeną jej twórczości był portret –
we wcześniejszym, monachijskim okresie często cało postaciowy, monumentalny i zwarty w formie; w czasach paryskich
bardziej kameralny, nastrojowy, o zróżnicowanych walorowo
plamach barwnych podporządkowanych dominacji jednego
tonu, gubiących kontury i zacierających ostrość planów.
Malowała też martwe natury i – rzadziej – pejzaże miejskie
czy kompozycje rodzajowe.

Portret Olgi Boznańskiej, 2015, olej, płótno, 130 x 100 cm

Nazywaliśmy profesora Tadziem.
Cudny człowiek i malarz... lubił góralską muzykę.

TADEUSZ BRZOZOWSKI

fot. opak.org.pl

(Lwów 1918 – Rzym 1987)
Od 1936 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. W czasie okupacji związany był z Teatrem
Podziemnym Tadeusza Kantora. W tym okresie zajmował się
też konserwacją dzieł sztuki, co okazało się owocne dla jego
własnej techniki malarskiej w przyszłości. Do 1948 wystawiał
z Grupą Młodych Plastyków, uczestnicząc w najważniejszych
wystawach młodego ruchu artystycznego, aż do narzucenia
przez władze socrealizmu jako obowiązującego stylu obrazowania. W 1954 przeniósł się do Zakopanego, gdzie podjął
pracę pedagogiczną w Szkole Kenara. Pracował w niej do
1969, w latach 1959-1961 jako dyrektor; w Zakopanem mieszkał
do końca życia. W tym okresie, w toku samodzielnych prób
i doświadczeń stał się wirtuozem techniki malarskiej. Kolor,
faktura, gra laserunków i walorów, cała „alchemia“ jaką stosował w swoich obrazach złożyły się na niepowtarzalne zjawisko
malarstwa abstrakcyjnego, które zdolne było „opowiadać“
samą swą formą. W 1955 powrócił do udziału w wystawach,
uczestnicząc w licznych pokazach w Polsce i za granicą, organizując też wiele wystaw indywidualnych. W 1957 wszedł
w skład reaktywowanej Grupy Krakowskiej. W 1959 w Paryżu
związał się z międzynarodowym ruchem „Phases“. Wielka
wystawa pośmiertna eksponowana była w Muzum Narodowym
w Warszawie, a następnie w muzeach w Zakopanem, Wrocławiu i Krakowie w latach 1997-1998. Towarzyszył jej katalog
oeuvre artysty w dziedzinie malarstwa i rysunku: Tadeusz
Brzozowski 1918-1987, pod red. Anny Żakiewicz, Muzeum
Narodowe, Warszawa 1997.

Portret Tadeusza Brzozowskiego, 2015, olej, płótno, 70 x 50 cm

Pierwszy obraz Józefa Czapskiego zobaczyłem w domu mojego
profesora Zdzisława Kępińskiego. W dzieciństwie opowiadał mi
o Józefie Czapskim mój ojciec porucznik 21 pułku ułanów.

JÓZEF CZAPSKI

fot. polskieradio24.pl

(Praga 1896 – Paryż 1993)
Malarz, rysownik, pisarz i publicysta. Początkowo studiował
prawo, później w 1918 kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk
Pięknych. Przerwał studia, by na polecenie polskich władz
wojskowych udać się do Rosji w poszukiwaniu zaginionych
oficerów polskich. W 1920 uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 1923-1924 studiował w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. W 1924 wraz z grupą uczniów Józefa
Pankiewicza, tworzących tzw. Komitet Paryski, wyjechał na
dalsze studia do Paryża, gdzie przebywał do roku 1931.
Po powrocie do kraju uczestniczył w wystawach kapistów,
m.in. w warszawskim Instytucie Propagandy Sztuki. Uczestnik
kampanii wrześniowej, więzień m.in. obozu w Starobielsku;
uwolniony z niewoli wstąpił do armii Andersa i w latach 19411942 prowadził poszukiwania oficerów i żołnierzy uwięzionych
i zaginionych w ZSRR. Po 1944 stale mieszkał w Maisons-Laffitte pod Paryżem. Był jednym z założycieli miesięcznika
„Kultura“. Jako pisarz opublikował, m.in. Wspomnienia starobielskie, Na nieludzkiej ziemi oraz liczne eseje o sztuce.
Malował pejzaże, martwe natury, wnętrza, rzadziej także
portrety. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
obrazy i rysunki artysty były kilkakrotnie prezentowane na
wystawach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu. Jego malarstwo
– początkowo bliskie szkole Pankiewicza, później bardzo indywidualne i ekspresyjne – szerzej przedstawia album autorstwa
Joanny Pollakówny (Czapski, Warszawa 1993).

Portret Józefa Czapskiego, 2015, olej, płótno, 70 x 50 cm

niezwykle dowcipny kolorowy Ogrodnik

TADEUSZ DOMINIK

fot. Grażyna Jaworska/Agencja Gazeta

(Szymanów 1928 – Warszawa 2014)
Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie pod
kierunkiem prof. Cybisa. Od 1965 prowadził własną pracownię,
w 1979 otrzymał tytuł profesora. W czasie studiów oddziałały
na niego idee polskiego koloryzmu, które następnie twórczo
i samodzielnie kontynuował. Początkowo tworzył obrazy
figuratywne. Debiutował na słynnej wystawie w warszawskim
Arsenale w 1955, gdzie zdobył nagrodę. W tym okresie obok
malarstwa uprawiał drzeworyt, operujący szerokimi płaszczyznami bieli i czerni (drzeworyty wystawiał m.in. na Biennale
w Wenecji w 1956). W drugiej poł. lat 50. zaczął malować
obrazy abstrakcyjne, początkowo utrzymane w ekspresyjnej
i spontanicznej stylistyce malarstwa informel. W latach 60.
wzbogacił swe prace o efekty fakturowe. Niezmienną inspiracją była dla malarza natura, bogactwo i kolorystyka jej form.
Stopniowo rozjaśniał i wygładzał swe kompozycje, wprowadzając efekty dekoracyjne, jak rytmiczne powtórzenia czy
rodzaj malowanych „rastrów“, regularnie znaczących fragmenty kompozycji. Równolegle z malarstwem zajmował się gobelinem, ceramiką, a ostatnio również grafiką komputerową.

Portret Tadeusza Dominika, 2015, olej, płótno, 60 x 50 cm

Nasze obrazy były na 41 Biennale Sztuki w Wenecji i się nie pogryzły.
Wspaniały kolega…

JERZY DUDA GRACZ

fot. encyklopediateatru.pl

(Częstochowa 1941 – Łagów 2004)
Malarz, rysownik, scenograf, pedagog. Dyplom w Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach
otrzymał w 1968. W latach 1976-82 był wykładowcą tej uczelni,
następnie profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Wykładał również w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie
(1992-2001). Jego malarstwo charakteryzuje się wirtuozerią
warsztatową i dbałością o szczegóły. Uprawiał sztukę w szeroko pojętej konwencji realistycznej z dominującą deformacją
postaci i groteską. Tworzył świat o demaskatorskim charakterze, posługując się językiem publicystyki i alegorii. Jest autorem kilku większych realizacji, m.in. plafonu „Przemienienia“
w kościele w Toporowie (1995) oraz cykli „Golgota Jasnogórska“
w klasztorze OO Paulinów w Częstochowie (2000/2001).
Artysta ma w swoim dorobku ponad 180 wystaw indywidualnych w kraju oraz za granicą. Obrazy Jerzego Dudy Gracza
znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie,
Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius w Krakowie, Muzeum
Ziemi PAN w Warszawie, w zbiorach sztuki na Jasnej Górze
w Częstochowie i w innych muzeach okręgowych i miejskich
oraz w kolekcjach prywatnych, m.in. W. Ochmana i W. Fibaka;
za granicą – w zbiorach Uffizi we Florencji, w Muzeum im. Puszkina w Moskwie, Muzeum Miejskim w Gandawie, w Fundacji
„BAWAG“ w Wiedniu i Kolekcji Watykańskiej oraz w galeriach
i kolekcjach na całym świecie.

Portret Jerzego Dudy Gracza, 2015, olej, płótno, 40 x 50 cm

lubiłem Jego poczucie humoru, zostało w obrazach, to dość rzadka
cecha, nie tylko w malarstwie

EDWARD DWURNIK

fot. kielce.wyborcza.pl

(Radzymin 1943 – Warszawa 2018)
Barwna postać artystycznego świata i jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów współczesnych. Malarz studiował na wydziale malarstwa i grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie oraz na wydziale rzeźby. Dyplom zdobył w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa w 1970. Rok później odbyła
się jego debiutancka wystawa w Galerii Współczesnej w Warszawie. Przełomowym momentem w początkowym etapie
twórczości Dwurnika, było zetknięcie się w 1965 z pracami Nikifora, który był dla artysty najważniejszym mistrzem. Inspiracje
twórczością krynickiego artysty naiwnego widać szczególnie
w cyklu prac Dwurnika przedstawiających widoki miast z lotu
ptaka, zatytułowanych „Podróże autostopem“ – jest to cykl
najliczniejszy i zarazem najbardziej rozpoznawalny. W latach
70. Artysta zapoczątkował cykle: „Robotnicy“ i „Sportowcy“,
które kontynuował do lat dziewięćdziesiątych, zyskując dzięki
nim miano malarza PRL-owskiej codzienności. W latach 80.
malarstwo Dwurnika stało się bardziej ekspresyjne i dramatyczne, odnosiło się do zmian jakie zaczęły zachodzić w Polsce:
Sierpnia ‘80, czy proroczej wizji wprowadzenia stanu wojennego. W latach 90. artysta tworzył kontynuację „Podróży Autostopem“, czyli „Błękitne miasta“ przedstawiając m.in.: Londyn,
Paryż, Stuttgart czy Barcelonę. Pracował także nad nowymi
cyklami: „Diagonalne“, „Błękitne“, „Wyliczanka“. Po 2000 roku
zaczął zajmować się także sztuką abstrakcyjną, tworząc cykl
„Dwudziesty piąty“ oraz namalował serię kobiecych aktów.
Rok 2010 zaowocował niecodzienną interpretacją „Bitwy pod
Grunwaldem“. Edward Dwurnik był twórcą wielokrotnie nagradzanym, w swoim dorobku miał wiele wystaw indywidualnych
i zbiorowych, a jego obrazy znajdują się w kolekcjach na całym
świecie.

Portret Edwarda Dwurnika, 2015, olej, płótno, 50 x 40 cm

Twardy facet, ręka jak u cieśli. Nie zapomnę spotkania i tych pięknych
słów… gdyby nie Wojciech Zamecznik, to tych obrazów by nie było…

WOJCIECH FANGOR

fot. ksiazki.wp.pl

(Warszawa 1922 – Warszawa 2015)
Malarstwa uczył się u Tadeusza Pruszkowskiego i Felicjana
Szczęsnego-Kowarskiego (1940-44). W 1946 uzyskał dyplom
w ASP w Warszawie. W 1954-62 był docentem na Wydziale
Grafiki tej uczelni. Uczestniczył w oficjalnym życiu artystycznym
okresu socrealizmu jako malarz i grafik-plakacista. W malarstwie niekiedy stosował przerysowania na granicy zamierzonej
karykatury („Postaci“, 1950). W plakatach filmowych operował
metaforą i syntetycznym znakiem malarskim w sposób odbiegający od doktryny socrealizmu („Silniejsi od nocy“, 1955),
stając się współtwórcą tzw. polskiej szkoły plakatu. Współpracował też z architektami, m.in. ze Stanisławem Zamecznikiem,
z którym stworzył w 1958 „Studium przestrzeni“, pierwsze polskie environment, które bazowało na jego obrazach optycznych.
W 1961 wyjechał z Polski, początkowo do Wiednia, potem do
Waszyngtonu (1962), Paryża (1962-1964), Berlina Zachodniego
(1964-1965) i Anglii (1965-1966). W 1966 osiedlił się na stałe
w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykładał na Fairleigh Dickinson University w Madison (1966-1983) i na Wydziale Architektury Harvard University w Cambridge, Massachussets (1967-68).
W 1978 otrzymał nagrodę Fundacji Jurzykowskiego. W 1989
przeniósł się do Santa Fe w stanie Nowy Meksyk, by ostatecznie od lat 90. mieszkać znów w Polsce.

Portret Wojciecha Fangora, 2015, olej, płótno, 100 x 70 cm

...można tylko ze wzruszeniem, a pod powieką łzy.
Taki był Władysław w tworzeniu i w życiu…

WŁADYSŁAW HASIOR

fot. sacz.in

(Nowy Sącz 1928 – Kraków 1999)
Studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w latach 1952
-1958. W 1959 przebywał na stypendium w Paryżu i podróżował
po Europie. W latach 1957-68 pracował w Szkole Kenara w Zakopanem, a w latach 1970-71 jako scenograf w Teatrze Polskim
we Wrocławiu i pedagog w tamtejszej PWSSP. Od 1957 tworzył
assemblages. W 1960 zaczął odlewać w cemencie formy wydrążone w ziemi, co stało się podstawą niektórych jego późniejszych
realizacji plenerowych. W 1965 powstały pierwsze „Sztandary“
i pierwsze projekty szklanego pomnika (nigdy nie zrealizowanego). Od 1969 łączył niektóre swe realizacje pomnikowe z akcjami efemerycznymi („Golgota“, Montevideo 1969, „Słoneczny
rydwan“, Sodertalje 1972, „Pochód sztandarów“ i „Płomienne
ptaki“, Łąck 1973, „Ogniste ptaki“, Szczecin 1975, „Płomienne
ptaki“ II wersja, Koszalin 1977, „Płonące sztandary“, Drawsko
Pomorskie 1979). Zrealizował pomniki: „Ratownikom górskim“,
Zakopane 1959, „Pamięci rozstrzelanych zakładników“, Zakopane 1964, „grający“ pomnik na przełęczy Snozka k. Czorsztyna
1966, „Tym, co walczyli o polskość i wolność ziem Pomorza“,
Koszalin 1978-1980. Równolegle tworzył kameralne rzeźby.
W latach 80. i 90. znaczącym wątkiem twórczości artysty stały
się „Portrety“, wykonywane w technice assemblage’u i collage’u.
Wystawiał od 1961, w latach 1963-65 związany był z międzynarodowym ruchem Phases. Brał udział w Biennale w Sao Paulo
w 1965 i 1971, w Biennale w Wenecji w 1970, w Festiwalu w Edynburgu w 1972 i innych prestiżowych przeglądach międzynarodowych. Mieszkał i tworzył w Zakopanem, gdzie od 1985 działa
autorska galeria jego prac – dziś oddział Muzeum Tatrzańskiego. Hasiora pochowano na cmentarzu na Pęksowym Brzyzku.
Przemówień nie było, zagrała tylko góralska kapela. W 2005
roku Muzeum Narodowe w Warszawie zorganizowało wielką,
monograficzną wystawę artysty.

Portret Władysława Hasiora, 2015, olej, płótno, 130 x 100 cm

Poznałem Tadeusza Kantora u Erny Rosenstein. Pamiętam, jak zawiesiła
w swojej pracowni biały obraz z parasolem. Byłem w Wielopolu tydzień
temu. Wróciły wspomnienia: ludzie, okupacja, zagłada i te wszystkie
rekwizyty... Taka siła w jednym spektaklu bez zbędnego gadania.

TADEUSZ KANTOR

fot. msl.org.pl

(Wielopole Skrzyńskie 1915 – Kraków 1990)
Studiował scenografię w ASP w Krakowie w latach 1934-1939.
W 1942 założył Teatr Podziemny, który działał do 1944.
W trakcie prac nad spektaklami zawiązało się grono artystów,
którzy w 1945 utworzyli pod wodzą Kantora „Grupę Młodych
Plastyków“. Ta z kolei stała się zalążkiem zarówno eksperymentalnego teatru Cricot 2 (utworzonego w 1955), jak i drugiej
„Grupy Krakowskiej“ (utworzonej w 1957). W 1947 Kantor
przebywał na rocznym stypendium w Paryżu, po powrocie był
jednym z organizatorów I Wystawy Sztuki Nowoczesnej,
Kraków 1948/49. Od 1955 jego twórczość biegła dwutorowo.
Z jednej strony działał jako malarz, twórca „ambalaży“, od
1965 happeningów, z drugiej – poświęcał się pracy nad kolejnymi spektaklami Cricot 2, z których każdy był wydarzeniem
artystycznym, zwłaszcza od lat 70.: „Umarła klasa“ (premiera
1975), „Wielopole, Wielopole“ (1980), „Niech sczezną artyści“
(1985), „Nigdy tu już nie powrócę“ (1988); zmarł po ostatniej
próbie spektaklu „Dzisiaj są moje urodziny“ (premiera 1991).
Współpracował stale z galeriami: Krzysztofory w Krakowie
(gdzie również miał siedzibę teatr Cricot 2) i Foksal w Warszawie. Od 1979 wraz z teatrem Cricot 2 przebywał głównie we
Florencji. Był teoretykiem sztuki i teatru, autorem wielu manifestów. Uczestniczył w wystawach międzynarodowych najwyższej rangi, jak Documenta w Kassel (1959, 1965), Biennale
w Wenecji (1960), Biennale w Sao Paulo (1967). Otrzymał, m.in.
Prix Rembrandt Fundacji Goethego, Bazylea 1978, Medal „Arts
et Lettres“ Ministra Kultury Francji 1982, nagrodę Fundacji
im. Alfreda Jurzykowskiego, Nowy Jork 1982 i wiele nagród
teatralnych.

Portret Tadeusza Kantora, 2015, olej, płótno, 70 x 100 cm

Zrobiłem szkic do portretu Panu Lebensteinowi w Czytelniku,
obraz powstał niestety po Jego śmierci.
Pierwsze obrazy Jana Lebensteina, figury na osi, pokazał mi
prof. Zdzisław Kępiński.

JAN LEBENSTEIN

fot. Ryszard Horowitz

(Brześć Litewski 1930 – Kraków 1999)
W latach 1948-1954 studiował malarstwo w ASP w Warszawie
pod kierunkiem prof. Eugeniusza Eibischa i Artura NachtaSamborskiego. W 1955 wziął udział w wystawie w warszawskim
Arsenale. W 1959 zdobył Grand Prix de la Ville de Paris na
I Biennale Młodych w Paryżu i w tym roku przeniósł się na stałe do Paryża. Po seriach „figur kreślonych“ (na papierze milimetrowym) i „figur hieratycznych“ z lat 1955-1958 maluje cykl
„figur osiowych“ (1958-1962), które wystawia w Paryżu i USA.
Równolegle w 1960 zaczyna rysowane „karnety“, rodzaj dziennika, który w przyszłości dostarczy motywów wykorzystanych
w obrazach. W latach 1964-1965 maluje „Bestiarium“, cykl fakturowych, archaizowanych stworów przypominających prehistoryczne wykopaliska. Bezpośrednio po nich wprowadza do
swych obrazów postaci ludzkie i fantastyczne, odgrywające
sceny ni to mitologiczne, ni to ze snu, często przesycone
erotyką. W 1970 projektuje witraże dla Centre du Dialogue
w Paryżu. W 1974 powstają gwasze inspirowane Folwarkiem
zwierzęcym George’a Orwella. W latach 1976-1989 tworzy
wyłącznie w technice gwaszu i pastelu, podejmując tematykę
mitologiczną i zaczerpniętą z Biblii: cykle ilustracji do Księgi
Hioba (wyd. 1979) i do Apokalipsy (wyd. 1986) w nowych
przekładach Czesława Miłosza. W 1989 powraca do malarstwa
olejnego (cykl „Pergamon“). Jeden z najwybitniejszych polskich
artystów współczesnych.

Portret Jana Lebensteina, 2015, olej, płótno, 100 x 70 cm

Ten klimat dzieci u szewca... czuję do dziś ten zapach pasty i skóry
i drewna, ciemnej izdebki warsztatu.
Widziałem liryczne obrazy Tadeusza Makowskiego w dzieciństwie.

TADEUSZ MAKOWSKI

fot. Kurier Codzienny/nac.gov.pl

(Oświęcim 1882 – Paryż 1932)
Malarz, grafik; w latach 1903-1908 studiował malarstwo u Józefa Mehoffera i Jana Stanisławskiego w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych. W czasie studiów podróżował do Wenecji,
po ich ukończeniu wyjechał do Paryża i tam pozostał na stałe.
W czasie I wojny światowej przebywał w Bretanii, przyjaźniąc
się z Władysławem Ślewińskim. W 1916 wrócił do Paryża.
W początkach twórczości inspirował się malarstwem Pierra
Puvis de Chavannes’a. W latach 1912-1915 w jego obrazach
widoczna jest fascynacja kubizmem, a później także inspiracje
dawnym malarstwem holenderskim i polską sztuką ludową.
Z czasem artysta coraz bardziej upraszczał formę, dochodząc
do stworzenia „własnego systemu znaków plastycznych“.
Szczególnie często malował dzieci, w okresie późniejszym
także starych ludzi, a zawsze chętnie kwiaty i pejzaże. Wiele
wystawiał we Francji, natomiast w kraju nie był specjalnie
znany. Jedyna większa wystawa jego prac odbyła się w 1936
w warszawskim Instytucie Propagandy Sztuki. Dziś jest uznany
za jednego z najciekawszych malarzy polskich okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jego twórczość, wnikliwie opracowana i omówiona w książkach prof. W. Jaworskiej, prezentowana była w 1960 na wystawie monograficznej w Muzeum Narodowym w Warszawie, na wystawie w 1990/1991 pokazywanej
w Bochum i Muzeum Narodowym w Warszawie i na ostatniej
wystawie w Muzeum Śląskim w Katowicach i ponownie
w Muzeum w Warszawie.

Portret Tadeusza Makowskiego, 2015, olej, płótno, 80 x 90 cm

W dzieciństwie Pan Jan Matejko podobnie jak ja zjeżdżał po poręczy
schodów, Matejko rozbił sobie głowę o posadzkę, a ja o skrzynkę na
listy. Tak powstaje historia sztuki...

JAN MATEJKO

fot. wikipedia.org

(Kraków 1838 – Kraków 1893)
Najwybitniejszy polski malarz historyczny. Studia malarskie
rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (lata 18521858). Następnie uczył się w Akademii monachijskiej (1859)
i przez dwa miesiące w Akademii wiedeńskiej. Po studiach
mieszkał i pracował w Krakowie. W 1873 objął stanowisko
dyrektora tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych, pełniąc tę funkcję
aż do śmierci. Dużo podróżował – wielokrotnie wyjeżdżał do
Paryża (w latach 1865-1880), Wiednia (1866-1888), w 1872 był
w Konstantynopolu, a rok później w Pradze i Budapeszcie,
odwiedzał również Włochy (1878-1879 i 1883). Był członkiem
licznych akademii i towarzystw artystycznych, m.in. Académie
des Beaux-Arts (1873) i Instytutu Francuskiego (1874) w Paryżu, berlińskiej Akademii Sztuki (1874), Akademii Rafaelowskiej
w Urbino (1878) i Künstlersgenossenschaft w Wiedniu (1888).
W 1864 został członkiem Towarzystwa Naukowego w Krakowie, w 1887 otrzymał doktorat filozofii honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był twórcą wielkich i znanych płócien,
m.in. Kazania Skargi, Rejtana, Unii Lubelskiej, Batorego pod
Pskowem, Bitwy pod Grunwaldem, Hołdu Pruskiego czy Kościuszki pod Racławicami. Malował także portrety i – rzadziej –
sceny religijne czy rodzajowe. Ważną rolę w jego twórczości
odgrywał rysunek – artysta opracował, m.in. album Ubiory
w Polsce od 1200 do 1795 oraz rysunkowy cykl Poczet królów
i książąt polskich. W rodzinnym domu malarza, przy ulicy Floriańskiej w Krakowie od 1898 mieści się poświęcone mu muzeum
– Dom Matejki (Oddział MNK). Jan Matejko usiłował przez
swoje obrazy tłumaczyć historię Polski, przyczyny upadku
Rzeczpospolitej, niemożności jej odrodzenia. Postrzegał losy
państwa poprzez psychikę i czyny wybitnych jednostek tę
historię kształtujących.

Portret Jana Matejki, 2015, olej, płótno, 130 x 100 cm

Jedyny... nie trzymał ptaków w klatce.

KAZIMIERZ MIKULSKI

fot. sztuka.agraart.pl

(Kraków 1918 – Kraków 1998)
Studia malarskie rozpoczął przed II wojną światową w ASP
w Krakowie. Po wojnie ukończył dwuletnie studia aktorskie
w Studio Dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie
i do 1948 pracował jako aktor. Jednocześnie w 1945 ukończył
Warsztat Filmowy Młodych. W latach 1948-1979 był kierownikiem plastycznym i scenografem Teatru Groteska w Krakowie,
dla którego projektował lalki, kostiumy, dekoracje itp.
Równolegle cały czas zajmował się malarstwem i działalnością
w kręgu Tadeusza Kantora, najpierw jako członek Grupy Młodych Plastyków, a od 1957 w Grupie Krakowskiej, której był
współzałożycielem i prezesem w latach 1965-1967. Był też
członkiem zespołu teatru Cricot 2, grał m.in. w spektaklach
Kurka wodna, Nadobnisie i koczkodany, Umarła klasa oraz we
własnej sztuce Cyrk. W swych obrazach z drugiej poł. lat 40.
artysta przedstawiał lekkie, linearne formy unoszące się w pustych przestrzeniach. Było to malarstwo zarazem surrealistyczne i abstrakcyjne. Już ok. 1950 zaczął malować w charakterystyczny dla niego sposób – odrzucając abstrakcję, prezentował
niezliczone warianty i układy kilku ulubionych motywów (głowa lub postać kobiety-lalki, koty, motyle).

Portret Kaziemirza Mikulskiego, 2015, olej, płótno, 70 x 100 cm

Znalazł drzwi z nazwiskiem ojca, ale nie zapukał.
Odnalazł swoją Twarz i przekuł w kamień i brąz.

IGOR MITORAJ

fot. wikipedia.org

(Oederan, Niemcy 1944 – Paryż 2014)
Ukończył liceum plastyczne w Bielsku-Białej, następnie studiował malarstwo w ASP w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora
(1967-1968). W 1968 wyjechał z Polski. Przez kolejne dwa lata
kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts w Paryżu. W połowie lat 70. poświęcił się rzeźbie, tworząc kameralne
głowy, torsy itp. w charakterystycznych zawojach czy bandażach. Pokazał je na pierwszej wystawie indywidualnej w 1976
w Paryżu, która przyniosła mu sukces u publiczności i marszandów. Dalsze lata swej kariery artysta dzielił między Paryż
i okolice Carrary we Włoszech. Pracował w klasycznych technikach (rzeźba w kamieniu i brązie), tworząc zarówno rzeźbę
kameralną, jak monumentalną. W swej sztuce odwoływał się
do tradycji antyku, traktując jego spuściznę jako relikty złotego
wieku kultury i wiecznotrwałe wzory. Wyrazem tej świadomości był nie tylko wybór rzeźby jako głównego środka wyrazu
(poza nią artysta wykonywał tylko rysunki), ale też nawiązywanie do kanonu piękna i dążenie do harmonii w tematyce
i opracowaniu rzeźb, wreszcie – dbałość o warsztat i czysto
techniczną doskonałość prac. Artystę, znanego i cenionego za
granicą, w Polsce przypomniała wystawa „Jesteśmy“ w 1990,
po której przyszły dalsze prezentacje indywidualne i na wystawach zbiorowych, jak „Ars Erotica“ w warszawskim
i „To lubię“ w krakowskim Muzeum Narodowym (1994 i 1996).

Portret Igora Mitoraja, 2015, olej, płótno, 50 x 70 cm

Był pomysł jednego z krytyków sztuki na wspólną naszą wystawę.
Mój cykl obrazów „Kuraszewo“ był inspirowany prawosławiem.
Może w przyszłości ktoś z muzealników dostrzeże wspólne wątki...

JERZY NOWOSIELSKI

fot. dzieje.pl

(Kraków 1923 – Kraków 2011)
Jeden z najwybitniejszych polskich artystów 2. połowy XX w.
Malarz, rysownik, scenograf, filozof, a także prawosławny
teolog. W 1940 zaczął studia w Kunstgewerbeschule w Krakowie. W 1942 przebywał przez niecały rok w Ławrze św. Jana
Chrzciciela pod Lwowem. Studiował tam sztukę malowania
i historię ikon. Po powrocie do Krakowa w 1943 nawiązał
ponowne kontakty z kręgiem przyszłej Grupy Krakowskiej.
Po wojnie kontynuował studia w ASP w Krakowie pod kierunkiem prof. Eugeniusza Eibischa (1945-1947). Na I Wystawie
Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948/49 pokazał obrazy
utrzymane w nurcie abstrakcji geometrycznej. W latach socrealizmu nie wystawiał, zajmując się w tym czasie scenografią
oraz malowaniem cerkwi i kościołów. W drugiej połowie lat 50.
osiągnął charakterystyczny styl aktów, pejzaży i scen figuralnych we wnętrzach, który zawdzięczał swej fascynacji ikoną
i doświadczeniom z malarstwem sakralnym. W 1976 podjął na
nowo realizacje monumentalne, wykonując m.in. malowidła
ścienne, stacje Drogi Krzyżowej i projekty witraży w kościele
Opatrzności Bożej w Wesołej pod Warszawą (1976-1979).
Artysta powszechnie uznawany był za autorytet w dziedzinie
sztuki zakorzenionej w wartościach duchowych.

Portret Jerzego Nowosielskiego, 2015, olej, płótno, 100 x 70 cm

Pamiętam odwiedziny Romana Opałki w mojej pracowni przy ulicy
Lwowskiej. Zapytałem, jak wytrzymujesz Romanie ten codzienny reżim
pisania cyfr, fotografowania swojej twarzy i drżenia ręki i bicia serca?
Ta twarz pocięta tym rytmem czasu, taki jest ten mój portret.

ROMAN OPAŁKA

fot. TouTube

(Abbéville, Francja 1931 – Rzym 2011)
Po przyjeździe wraz z rodziną do Polski uczył się w szkole
poligraficznej w Nowej Rudzie, po czym podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (19491950). Kontynuował je w ASP w Warszawie (1950-1956).
We wczesnym okresie tworzył cykle malarskie i rysunkowe
(„Chronomy“, 1961-1963, „Fonematy“, 1963-1964, „Alfabet
grecki“, 1965), obiekty przestrzenne („Poduszkowce“, „Integracje“, 1964-1966) oraz cykle graficzne i ilustracje. Od 1965
realizuje program „Obrazów liczonych 1-oo“, który jest projektem na całe życie, polegającym na zapełnianiu powierzchni
obrazów kolejnymi liczbami. Zapisując cyfry na płótnie, twórca
za pomocą malarskich środków rejestrował upływający czas.
Proces ten, zorientowany na utopijne odliczanie do nieskończoności, połączony był z jednoczesnym dokumentowaniem
zmian zachodzących w samym artyście. Praca nad każdym
z obrazów była nagrywana – odliczając kolejne cyfry Opałka
rejestrował swój głos na taśmie magnetofonowej. Natomiast
przed rozpoczęciem procesu tworzenia obrazu i tuż po nim,
wykonywał on fotografię swojej twarzy. W swojej twórczej
działalności, artysta pragnął sukcesywnie nanosić białą farbę
liczb na coraz bledsze płótno, co w konsekwencji miało dać
efekt „wyliczania detali bielą na bieli“.

Portret Romana Opałki, 2015, olej, płótno, 50 x 80 cm

Z Teresą Pągowską pracowaliśmy w komisji stypendialnej
Ministra Kultury i Sztuki. Paliła jak smok wawelski. Piękna Pani...

TERESA PĄGOWSKA

fot. laviemag.pl

(Warszawa 1926 – Warszawa 2007)
Studiowała malarstwo i techniki ścienne w PWSSP w Poznaniu
w pracowni Wacława Taranczewskiego, gdzie uzyskała dyplom
w 1951. W latach 1950-1964 pracowała w PWSSP w Gdańsku.
Uczestniczyła w restauracji gdańskiej Starówki (1953). W 1958
wywarły na nią wpływ malarstwo i osobowość Piotra Potworowskiego. W latach 1971-1973 była zatrudniona w PWSSP
w Łodzi, od 1973 pracowała w ASP w Warszawie. W 1988
uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Wystawiała od lat 50.,
uczestnicząc, m.in. w wystawie w Arsenale w 1955, w Biennale
Młodych w Paryżu 1959. W 1963 udział w wystawie „Ecole de
Paris“ w Galerie Charpentier przyniósł jej honorowe członkostwo Nouvelle Ecole de Paris i grupy Realités Nouvelles. W latach 1963-1966 wystawiała na Salon de Mai w Paryżu. W 1990
otrzymała Nagrodę Fundacji im. Jurzykowskiego. Wiele podróżowała, zwiedzała, uczestniczyła w życiu artystycznym, unikając jednak wiązania się z grupami artystycznymi. Od początku
twórczości, mimo dalekich niekiedy, ekspresyjnych odkształceń, pozostawała wierna figuracji. Malowała cyklami: „Dni“
(lata 60.), „Monochromaty“ (do 1975), „Figury magiczne“ (kontynuacja poprzedniego cyklu w kolorze). Do 1995 preferowała
duże formaty, w których często wykorzystywała efekt niegruntowanego płótna. Równolegle powstawały małe studia pojedynczych przedmiotów i znaków. Malarka niezwykle wyczulona na
barwę, jej dźwięczność, natężenie. Główne miejsce w jej pracach
zajmowały postaci ludzkie, szczególnie kobiece. Przedstawiała
je najczęściej skrótowo, domyślnie, uchwycone w nienaturalnych,
ekspresyjnych pozach. Przypominają widma, refleksy o delikatnych, lekko tylko zarysowanych konturach. Malarka stosowała
przy tym silne plamy koloru, kontrastujące z wątłością
bohaterów na obrazach, co pozbawia ich jednoznaczności.

Portret Teresy Pągowskiej, 2015, olej, płótno, 70 x 100 cm

Wielki jak Byk, czuły jak dziecko.

FRANCISZEK STAROWIEYSKI

fot. pisarze.pl

(Bratkówka k. Krosna 1930 – Warszawa 2009)
Pochodził z rodziny szlacheckiej, pieczętującej się herbem
Biberstein. Używający pseudonimu Jan Byk, studiował w latach
1949-1952 w ASP pod kierunkiem prof. Wojciecha Weissa, po
czym kontynuował studia w ASP w Warszawie. W latach 60.
i 70. największe uznanie zdobył jako twórca plakatu, w którym
szybko dorównał koryfeuszom tej dziedziny sztuki w Polsce.
Uprawiał plakat typu autorskiego, o rozpoznawalnym stylu
bazującym na zamaszystym i zarazem kaligraficznym rysunku,
przede wszystkim zaś zaskakujących, surrealistycznych skojarzeniach. Od 1964 był kierownikiem artystycznym modnego
miesięcznika „Ty i Ja“. Z czasem przewagę w jego dokonaniach
zdobył „czysty“ rysunek, od 1980 często prezentowany w formie dynamicznych seansów tzw. Teatru Rysowania, z udziałem
modelek, publiczności i samego artysty, spełniającego się w nim
w roli demiurga. Tworzył wiele kompozycji malarskich i rysunkowych emanujących surrealną atmosferę życia na skraju fizycznego rozpadu, będących współczesną wersją tematu vanitas. Zafascynowany kulturą baroku, artysta od 1970 antydatował wszystkie prace o 300 lat wstecz. Artysta był laureatem
licznych nagród, które zdobywał m.in. na takich wystawach,
jak Biennale Sztuki w Sao Paulo 1973, Międzynarodowa Wystawa Plakatu Filmowego, Cannes 1974, “Annual Key Award“,
Los Angeles 1978. Wielokrotnie przebywał w Nowym Jorku
na zaproszenie Fundacji Kościuszkowskiej. W 1980 był profesorem w Berliner Hochschule der Künste, w latach 90. wykładał
w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego pasje,
erudycja, egzaltacje i ekstrawagancje zdają się być odosobnionym zjawiskiem na intelektualnej mapie współczesności.

Portret Franciszka Starowieyskiego, 2015, olej, płótno, 180 x 130 cm

Zawsze przychodzą mi na myśl listy, które otrzymywałem
od Pana Henryka Stażewskiego i te precyzyjne literki pisma,
jakże podobne do pisma Witolda Lutosławskiego.
Współpraca natury i łaski tworzenia.

HENRYK STAŻEWSKI

fot. swiatobrazu.pl

(Warszawa 1894 – Warszawa 1988)
Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w latach
1913-1920. W początkach kariery malował martwe natury.
Przejściowo wystawiał z ugrupowaniem „Formiści“ (1922).
Wziął też udział w Wystawie Nowej Sztuki w Wilnie w 1923.
O tego czasu tworzył pod wpływem konstruktywizmu. Polskie
i międzynarodowe ugrupowania awangardy, z którymi wystawiał i współpracował jako publicysta, to kolejno: „Blok“ (19241926), „Praesens“ (1926-1930), „Cercle et Carré“ (1929-1931),
„Abstraction-Création“ (1931-1939), „a. r.“ (1932-1939). Należał
też do Koła Artystów Grafików Reklamowych (1933-1939).
W 1930 był współorganizatorem zbiórki dzieł artystów
międzynarodowej awangardy przeznaczonych dla muzeum
łódzkiego (obecnie w Muzeum Sztuki w Łodzi). Po II wojnie
mieszkał i działał w Warszawie. W latach 40. i 50. podejmował
próby dostosowania się do postulatów sztuki figuratywnej.
Z tego okresu pochodzą rysunkowe i malarskie kompozycje
o tematyce pracy, budowy, a także projekty monumentalne.
Po 1956, uznawany powszechnie za patrona polskiej awangardy, uprawiał już wyłącznie abstrakcję o konstruktywistycznym
rodowodzie. Tworzył cykle prac, będących studiami płaszczyzn,
linii, kolorów w różnych układach względem siebie. Przy pozorach chłodnej perfekcji umiał nasycić je emocją bezpośredniego dotknięcia, śladu ręki. Obok malarstwa i form pochodnych,
jak collages, reliefy, multiple, tworzył formy przestrzenne i grafikę (autoryzował serigraficzne repliki swoich prac). Był laureatem wielu nagród i odznaczeń krajowych i zagranicznych,
w tym Nagrody Herdera, Wiedeń 1972.

Portret Henryka Stażewskiego, 2015, olej, płótno, 70 x 100 cm

Podobno egzystencjalizm, to m.in. dokonywanie przez człowieka
samodzielnych wyborów... to słowo samodzielnych zawsze jest dla mnie
zagadką.

ALINA SZAPOCZNIKOW

fot. karakter.pl

(Kalisz 1926 – Praz-Coutant, Francja 1973)
Pochodziła z rodziny żydowskich lekarzy. W czasie wojny przebywała w getcie w Pabianicach, a potem więziona była w niemieckich obozach koncentracyjnych. Po wyzwoleniu zamieszkała w Pradze. Podjęła tam artystyczną praktykę w pracowni
rzeźbiarza Otokara Velimskiego, a następnie rozpoczęła studia
w Wyższej Szkole Artystyczno-Przemysłowej. Cztery lata studiowała w paryskiej École nationale supérieure des beaux-arts.
Ciężka choroba zmusiła ją jednak do przerwania nauki. W 1951
wróciła do Polski i na stałe osiadła w Warszawie. Początkowo
wykonywała rzeźby w obowiązującym socrealistycznym stylu.
Po tzw. odwilży w poł. lat 50. mogła wreszcie pokazać to, co ją
fascynowało: formę i tworzywo. Powstają wtedy rzeźby wyznaczające kolejne etapy w twórczości artystki. Figury kobiet: Pierwsza miłość, Trudny wiek; organiczne formy: Pnąca, Bellissima;
rozpięte na stalowych rusztowaniach masy materii, które zdają
się drwić z prawa grawitacji: Maria Magdalena, Błazen. W 1963
wyjechała z kraju i na stałe zamieszkała w Paryżu. W pracowni
w Malakoff eksperymentowała z nowymi materiałami: poliestrem
czy poliuretanem. Tworzyła kompozycje przestrzenne z wykorzystaniem odlewów własnego ciała, jak i osób jej bliskich. Pod
koniec życia niektóre z jej projektów miały charakter konceptualny. Zmarła w sanatorium Praz-Coutant w Passy, po długich
zmaganiach z chorobą nowotworową. Za decydujące dla odczytywania sztuki Szapocznikow uznać można eksponowanie napięć i kontrastów istniejących pomiędzy pięknem – brzydotą,
radością – smutkiem, wewnętrzną energią – rozpadem, witalnością – niedomaganiami ciała. Ten punkt wyjścia wynika z patrzenia na jej dzieła przez pryzmat biografii, która uległa swego
rodzaju procesowi mitologizacji. Z perspektywy wspomnień
wyłonił się spójny obraz Szapocznikow – pełnej życia, ciężko
doświadczonej przez los, wcześnie zmarłej pięknej kobiety.

Portret Aliny Szapocznikow, 2015, olej, płótno, 40 x 50 cm

Wiele osób coś zbiera. Jan Tarasin zbierał kropki z dalmatyńczyków
i umieszczał je na swoich obrazach.
Wielka sztuka ma początek w naturze…

JAN TARASIN

fot. culture.pl

(Kalisz 1926 – Anin 2009)
Studiował malarstwo w ASP w Krakowie pod kierunkiem prof.
Zbigniewa Pronaszki (1946-1951). Jeszcze jako student zadebiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie (1948/49).
W połowie lat 50. stworzył cykle litografii: „Nowa Huta i jej
mieszkańcy“, 1954, „Dom“, 1955). W pierwszym przeciwstawił
się oficjalnemu optymizmowi, w drugim, operując symboliką
martwej natury, zawarł treści egzystencjalne i odnoszące do
niedawnego dramatu wojny. Po 1956 zaczął malować obrazy
niefiguratywne. Układy wyodrębnionych elementów (określanych jako „przedmioty“) umieszczane były przez artystę na
płaszczyźnie (cykl „Wnętrze“, 1957), lub w aluzyjnej przestrzeni (cykle „Uczta“, 1957, „Brzeg“, 1962-1964, „Przedmioty policzone“, od 1968, „Antykwariat“, 1968). Zasada ta utrzymuje się
w jego malarstwie w następnych latach, różnice między okresami twórczości dotyczą sposobu opracowania „przedmiotów“
i ich usytuowania w przestrzeni obrazu lub wobec tła. Od lat 70.
„przedmioty“ zmieniają się w graficzne, zwykle czarne znaki na
jasnych tłach (cykl „Kolekcja“, od 1971). W latach 90. artysta wrócił do kolorystycznego, bardziej malarskiego rozwiązywania
zarówno znaków, jak i teł, często ciemnych lub przenikających
się z „przedmiotami“ (cykl „Wylęgarnia przedmiotów“, 1992).
Tarasin od 1962 był członkiem „Grupy Krakowskiej“. W latach
1963-67 uczył na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej
ASP. W 1967 przeniósł się do Warszawy, w 1974 podjął pracę
pedagogiczną na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie.
W 1987-90 był rektorem tej uczelni. Równolegle z malarstwem
zajmował się rysunkiem i grafiką – do lat 60. litografią, od 1974
serigrafią. W 1995 w Galerii Zachęta odbyła się wystawa artysty,
której towarzyszył monograficzny katalog.

Portret Jana Tarasina, 2015, olej, płótno, 50 x 40 cm

ta pomarszczona skóra natury

JERZY TCHÓRZEWSKI

fot. wejmangallery.com

(Siedlce 1928 – Warszawa 1999)
W czasie wojny walczył w AK. Studiował w ASP w Krakowie
w latach 1946-1951. W czasie studiów związał się z kręgiem
Grupy Krakowskiej. Debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948, w 1955 uczestniczył w wystawie
w warszawskim Arsenale, gdzie zdobył nagrodę. W tym czasie
mieszkał już w Warszawie, gdzie w 1954 podjął pracę pedagogiczną w ASP. Już od wczesnego, figuratywnego okresu
twórczości (1948-1955), kiedy umieszczał postaci i fantastyczne stwory w wyimaginowanych pejzażach, odznaczał się zainteresowaniami i typem wyobraźni bliskiej surrealizmowi.
W drugiej połowie 50. zaczął malować abstrakcyjne obrazy
nasuwające na myśl kosmiczne kataklizmy i erupcje materii,
rozjaśniane poszarpanymi liniami błyskawic kontrastujących
z ciemnym tłem. Niekiedy w jego kompozycjach pojawiały się
kształty ludzkie i zwierzęce. Zbieżność surrealizujących wizji
Tchórzewskiego z równoległymi tendencjami malarstwa
informel sprawiła, że w 1959 stowarzyszył się z międzynarodowym ruchem artystycznym Phases. W późniejszych latach
artysta komplikował fakturę obrazów, wykorzystując, m.in.
właściwości schnięcia grubej warstwy farby, a w przypadku
gwaszy – efekty zmiętego papieru. Od końca lat 70. podejmował chętnie tematykę religijną. Apogeum tego nurtu przypadło
na lata 80., kiedy artysta związał się z niezależnym ruchem
artystycznym, wystawiając często w kościołach i na pokazach
prywatnych. W 1986 otrzymał niezależną Nagrodę im. Jana
Cybisa.

Portret Jerzego Tchórzewskiego, 2015, olej, płótno, 40 x 30 cm

poeta znaku

HENRYK TOMASZEWSKI

fot. wikipedia.org

(Warszawa 1914 – Warszawa 2005)
Ukończył ASP w Warszawie w 1931. Główny okres jego twórczości przypada na lata powojenne, kiedy to stał się jednym
z głównych przedstawicieli fenomenu tzw. polskiej szkoły
plakatu. Tomaszewski położył tu zasługi podwójnie – jako
twórca i jako pedagog, pod którego opieką kształcili się młodsi
plakaciści i graficy użytkowi tego nurtu. Indywidualny styl
plakatów Tomaszewskiego, trudny do zdefiniowania, choć
wyraziście odróżniający jego prace od innych, bazuje na trafnej
metaforze, podanej lekkim, pełnym finezji i humoru rysunkiem
oraz szczególnie starannie i adekwatnie do tematu opracowanym liternictwem. Twórczość plakatowa przyniosła artyście
wiele nagród, poczynając od pięciu złotych medali zdobytych
na Międzynarodowej Wystawie Plakatu w Wiedniu (1948),
poprzez I nagrodę na VIII Biennale Sztuki w Sao Paulo (1963),
I nagrodę na Międzynarodowej Wystawie Plakatu w Fort Collins,
USA (1981), po złoty i srebrny medal na XII Międzynarodowym
Biennale Plakatu w Warszawie (1988). Artysta otrzymał również
nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1984). Równolegle
z plakatem tworzy rysunki, ilustracje, okładki książkowe itp.,
zawierając w nich (zwłaszcza w rysunkach) ogromny ładunek
wyrafinowanego humoru i intelektualnej zabawy, gry słów
i skojarzeń.

Portret Henryka Tomaszewskiego, 2015, olej, płótno, 70 x 50 cm

Wychowałem się na tej literaturze i sztuce, wierszykach i obrazach.
Portrety i te dowcipne słowa... „a, za taki marny zysk, zgłębiać taki głupi
Pysk…“ hej!!!

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ

fot. Józef Głogowski

(Warszawa 1885 – Jeziory na Wołyniu 1939)
Uczył się w domu pod kierunkiem ojca, Stanisława Witkiewicza.
W 1904 zaczął podróżować, m.in. do Wiednia, Włoch, Monachium, Paryża, Londynu. W latach 1904-1910 odbywał studia
w ASP w Krakowie u prof. Józefa Mehoffera, przerywane
okresami nauki u Władysława Ślewińskiego. W 1914 wyjechał
z ekspedycją Bronisława Malinowskiego do Australii, stamtąd
zaś wprost do Petersburga, gdzie po wybuchu I wojny światowej zaciągnął się do wojska rosyjskiego. W Rosji był świadkiem
rewolucji bolszewickiej. Po powrocie do kraju w 1918 został
członkiem grupy „Formiści“, z którą wystawiał w latach 19181922. W malarstwie tego okresu był najbliższy wcielenia w życie własnej teorii Czystej Formy, sformułowanej w czasie wojny
(stosowała się ona również do dramatu). Obok Leona Chwistka
był głównym teoretykiem ugrupowania. Po 1924 działał jako
jednoosobowa „Firma Portretowa S. I. Witkiewicz“ wykonująca
portrety na zamówienie. Jednocześnie kontynuował twórczość
literacką (dramaty, powieści) i filozoficzną, przede wszystkim
zaś uprawiał spajającą wszystkie formy jego aktywności, docenioną dopiero u schyłku XX wieku “sztukę życia“.
Popełnił samobójstwo na początku II wojny światowej,
nazajutrz po agresji sowieckiej na Polskę.

Portret Stanisława Ignacego Witkiewicza, 2015, olej, płótno, 70 x 100 cm

Od dziecka bliska mi postać.
Myślę, że mamy sobie ciągle coś do powiedzenia...

STANISŁAW WYSPIAŃSKI

fot. PauArt

(Kraków 1869 – Kraków 1907)
Był synem rzeźbiarza-snycerza Franciszka, w wieku siedmiu
lat osierocony przez matkę, mając lat jedenaście został przygarnięty przez jej rodzinę z powodu postępującego alkoholizmu
ojca. Patriotyczna atmosfera domu wujostwa, ich goście –
wybitni krakowscy uczeni i artyści – wpłynęli na zainteresowania historią ojczystą, przeszłością Krakowa oraz na ukształtowanie świadomości i postawy Wyspiańskiego.
Studiował w Szkole Sztuk Pięknych, równolegle studiował na
Uniwersytecie Jagiellońskim historię sztuki i literatury. Przez
siedem miesięcy na przełomie 1889-1890 pracował u boku
Jana Matejki przy polichromii kościoła Mariackiego. Dzięki
stypendium, w marcu 1890 wyruszył w pierwszą półroczną
podróż artystyczną po Europie, przez Wiedeń, Włochy do
Paryża. Trwający dwa i pół roku okres paryski zaważył na
ukształtowaniu symbolicznej sztuki Wyspiańskiego, który
wówczas rozszerzył swój światopogląd poznając modne koncepcje teozoficzne Edouarda Schurego, filozoficzne Friedricha
Nietzschego, zgłębiając też dramat antyczny i mitologię oraz
fascynując się współczesnym teatrem. W l. 1895-1897 pracował
nad projektami i realizacją monumentalnego zespołu polichromii i witraży do kościoła Franciszkanów w Krakowie, których
wykładni upatruje się w systemie hermetycznej kosmogonii.
Jego sztuka, podobnie jak cała epoka, zbudowana jest ze
sprzeczności. Wyspiański tworząc własną artystyczną wizję
świata i człowieka, usiłuje w swych dziełach literackich i malarskich pogodzić tradycję ze współczesnością, realia faktów
historycznych i życia codziennego oraz obserwację natury.

Portret Stanisława Wyspiańskiego, 2015, olej, płótno, 50 x 70 cm
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