


iemy, że dwa spojrzenia nawarstwiają na siebie swoją zawartość wzrokową.  

Przy tym przenoszeniu formy z jednego kształtu na drugi nie wszystkie  

jej składniki występują jednakowo wyraźnie.  

Występują silniej składniki wzajemnie kontrastujące,  

natomiast składniki formy podobne do siebie ulegają zanikowi.

Aspekty rzeczywistości (1936)
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Wspominając Władysława Strzemińskiego, warto przypomnieć  
grono jego znamienitych uczniów – Stanisława Fijałkowskiego,  
Stefana Krygiera, Lecha Kunkę, Antoniego Starczewskiego i Judytę 
Sobel. Mimo wspólnych awangardowych założeń, które sformu- 
łował Strzemiński jeszcze przed II wojną światową, wykształceni  
przez niego w PWSSP w Łodzi artyści podążyli własną drogą. Ich 
zróżnicowana, niezwykle oryginalna twórczość ceniona jest nie 
tylko w Polsce. Wystawa ukazuje, jak dalece potrafili oni rozwinąć 
i wzbogacić dążenia swego Mistrza – jednego z najwybitniej- 
szych awangardzistów XX wieku. 

Strzemiński i jego uczniowie, dzięki współpracy i swej sztuce, stwo-
rzyli niezwykle interesujący i bogaty zapis świadomości wzrokowej,  
w której doszło  – w tych wielu spojrzeniach jakże różnych osobo-
wości twórczych – do częściowego zatarcia wspólnych im sygnałów 
płynących z twórczości i doktryny Mistrza. Podjęli oni dziedzictwo 
unisty po to, by inne, oryginalne wartości mogły pojawić się w no-
wych powidokach awangardy.
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Bez wątpienia największym osiągnięciem Strzemińskiego – kon-
tynuatora dążeń Kazimierza Malewicza – była wypracowana po 
jego powrocie z Rosji koncepcja unizmu, którą rozwinął w latach 
1928-32 we współpracy ze swą żoną Katarzyną Kobro. Intelektual- 
nie i malarsko wyrafinowany, budzący entuzjazm, ale i gwałtowny 
sprzeciw z powodu bezkompromisowości jego autora, unizm stał 
się jednym z najbardziej radykalnych i spektakularnych przejawów 
poszukiwania przez awangardę wizualnych sytuacji granicznych. 
Strzemiński chciał na nowo ukazać istotę malarstwa. dlatego 
reifikował w zunifikowanych płótnach płaskość prostokątnego 
malowidła. eliminował w malarstwie wszelki dualizm: opozycję  
figury i tła, kontrasty form i kolorów, by wykluczyć w percep-
cji obrazu wrażenie ruchu. Uważał, że pozbywając się kompozy-
cji opartej na iluzji i przeciwieństwach, a kojarzonej z barokiem, 
usuwa z obrazu nieistotny czas, który właściwy jest sztukom nar-
racyjnym. Jednak w kryzysowych latach 30. zaczął ponownie 
integrować to, co do tej pory w swym modernizmie zwalczał. Ku 
zaskoczeniu znawców powstały wtedy wspaniałe pejzaże łódzkie  
i morskie, malowane na Helu. Strzemiński nie zrezygnował jednak  
z abstrakcji, w której miał najwięcej do powiedzenia. Rezultatem była 
nowa doktryna integralizmu malarstwa abstrakcyjnego, a w konsek-
wencji namalowany już po wojnie niezwykły cykl solarystycznych 
Powidoków (1948 - 49). W 1945 roku – jako powszechnie uznany 
modernista – Strzemiński został zatrudniony w PWSSP w Łodzi. 
Uwielbiany przez uczniów, budząc podziw i zazdrość u kolegów, 
kontynuował badania nad dziejami widzenia. Spostrzegania nie 
pojmował już jako procesu czysto odbiorczego, ponieważ widzenie 
ma podłoże fizjologiczne i zawiera w sobie różnie umotywowane  
elementy zdobytej uprzednio wiedzy (apercepcji), która składa się  
na świadomość wzrokową. Myśl stawia pytania, na które ma odpowie-
dzieć widzenie – pisał, w wydanej pośmiertnie z pomocą uczniów,  
Teorii widzenia (1958). Nie mogąc uratować swego programu  
na Wydziale Plastyki Przestrzennej, zlikwidowanym przez niechętne 
mu władze, przeciwstawiając się zarówno presji dominującego  
wówczas na uczelniach poimpresjonistycznego koloryzmu, jak  
i narzucanego od 1949 roku socrealizmu, wypracował koncepcję 
powiązania badań nad podstawami kompozycji z zastosowaniem ich 
we wzornictwie i architekturze. Chociaż podejmował tematy narzu-
cane przez partyjnych propagandzistów, malując motywy inspiro-
wane pracą robotników i chłopów, został  jako formalista zwolniony 
w styczniu 1950 roku z pracy przez ministra Włodzimierza Sokor-

skiego. Wspierany do końca przez oddanych mu uczniów, zmarł  
w 1952 roku jako artysta napiętnowany przez stalinowski reżim. 
Mimo to  jego marzenie stworzenia łódzkiego Bauhausu zostało po  
latach zrealizowane. doniosłe w skali światowej dokonania Strzemiń- 
skiego stworzyły układ odniesienia dla jego uczniów, których dzieła 
stanowią jakby powidoki awangardy – jej uniwersalistycznych dążeń.
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Stanisław Fijałkowski jest najwybitniejszym, najbardziej znanym 
i utytułowanym uczniem Strzemińskiego (studiował w PWSSP  
w latach 1946-51, związany z tą uczelnią jako wykładowca do 
1993 roku). Profesor Fijałkowski opisał szkolne lata między innymi 
w publikacji Lata nauki i warsztat (2002), bo chociaż studiował  ry-
sunek i malarstwo u Stefana Wegnera, a grafikę u Ludwika tyro-
wicza, wspominając Strzemińskiego, wyznał: Im jestem starszy, tym 
bardziej wydaje mi się pewne, że był on moim jedynym mistrzem. znaj-
dujemy w Latach nauki kontynuację, ale i rozszerzenie programu 
Strzemińskiego, od którego uczeń przejął skłonność do intelektuali-
zacji sztuki, do ograniczonego, niekiedy wręcz skromnego formatu 
obrazu oraz niechęć do agresywnej ekspresji w sferze emocji i kolo- 
ru. Można jednak dostrzec pewną przewrotność w jego podejściu  
do abstrakcji, przejawiającej się w malowaniu i rysowaniu poz-
bawionym precyzji, jakże cenionej przez inżyniera artystę Strze-
mińskiego. ta szczypta ironii różni go w jego wyreżyserowanej 
nieporadności od formalizmu i konstruktywistycznej manii bu-
dowy. Stanisław Fijałkowski nie stronił też od postrzegania obrazu 
w kategoriach symbolu, liturgii i sacrum, chętnie sięgając w latach 
70. po metaforę drogi. tym samym wypracowywał korektę nau- 
czania swego Mistrza, unikającego wszelkich literackich, metafizy-
cznych czy religijnych treści. Również wątki etyczne były dla 
Strzemińskiego marginalne, podczas gdy Fijałkowski sięgał po nie 
w obrazach pomyślanych jako małe wizualne rozprawki dotykające 
nawet kwestii mistycznej doskonałości – np. medytacje o sto-
pniach pokory. Cechą charakterystyczną jego stylu stała się po-
zorna naiwność i alogiczność kompozycji, uwalniających, dzięki 
swej prostocie, ciąg swobodnych skojarzeń. Wedle Fijałkowskiego 
doskonałość i prawdę obrazu malarskiego, jego formy i kolory,  
a nawet gesty czy sposób zmieszania malarskiej materii, można  
wiązać z funkcją alegoryczną czy symboliczną obrazu. Przykładem 
jest malarstwo Kandinsky’ego, którego książki tłumaczył. o ile 
Strzemiński unikał dualizmu w malarstwie, to Fijałkowski właśnie  
na opozycjach funduje swoje alchemiczne myślenie zarówno o kom-
pozycji obrazu, jak i o świecie. Przywołuje na przykład autorytet  
Klee, dla którego koło nie jest tylko symplifikacją konkretnego 
zmysłowego obrazu słońca, lecz symbolem kosmosu i całości bytu. 
obrazy jako symbole ulegają skonwencjonalozowaniu, zatem zada- 
niem artysty jest tworzenie od nowa dzieła jako żywego symbolu.  
obok abstrakcyjnych czy geometrycznych form pojawiają się więc 
numery czy litery lub inne znaczące figury z realnego świata. zas-

adnicza różnica tkwi w tym, że Strzemiński zwalczał nieświado- 
mość jako zagrożenie dla sztuki i kultury, natomiast Fijałkowski,  
za Carlem G. Jungiem, bronił autonomii nieświadomości i w niej 
właśnie upatrywał sakralne źródło owych żywych symboli. Niezwy-
kle subtelne, sprzyjające kontemplacji obrazy Fijałkowskiego – pełne 
poetyckiej ezoteryki – przy sprzyjających okolicznościach mogą stać 
się w percepcji widza odmianą mandali jako powtarzalnej w dziejach 
kultury archetypicznej struktury, która manifestuje się w rozma-
itych symbolach. Profesor Stanisław Fijałkowski jest niewątpliwie 
wielkim malarzem i zarazem głębokim myślicielem – bodaj ostat-
nim żyjącym wielkim klasykiem naszej powojennej nowoczesności.
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Stefan Krygier rozpoczął studia w PWSSP w Łodzi w 1946 roku  
i szybko stał się bliskim, zaufanym uczniem Strzemińskiego – zarów-
no w kwestiach artystycznych, jak i życiowych. Wypełniał zalecenia 
Strzemińskiego malowania kubistycznych obrazów jako koniecz-
ne stadium prowadzące do zrozumienia sztuki współczesnej. Pod 
wpływem Mistrza malował także kompozycje solarystyczne.  
W jego malarstwie odnajdujemy motywy bliskie jego Mistrzowi  
– motyw okna, pejzaże (np. z Bierutowic), chociaż wraz z upływem 
lat od śmierci Strzemińskiego można było obserwować również  
w twórczości Krygiera korygowanie programu integralizmu malars-
twa abstrakcyjnego czy Teorii widzenia na rzecz malarstwa nasyco-
nego intuicjami, które  były wynikiem studiów Krygiera nad kulturą 
duchową i materialną starożytnego egiptu, Grecji. Pojawiają się też 
obrazy inspirowane malarstwem informel, które jednak stanowią 
krótki epizod w jego twórczości. Ponownie – także w latach 60.  
–  Artysta wykorzystuje motywy starożytne, zwłaszcza egipskie. 
Krygier, podobnie jak Fijałkowski, nie stronił od podejmowania 
tematów uniwersalnych czy egzystencjalnych. W następnych la-
tach i dekadach powracał do problematyki przestrzeni w obrazie, 
jednak nie jako przestrzeni fizycznej, zastanej w przyrodzie i ujętej 
potocznie, lecz raczej jako kategorii symbolicznej, będącej kore-
latem konstruującego umysłu i wyobraźni. Najbardziej charaktery- 
stycznym cyklem jego twórczości w latach 70. były przestrzenne 
kompozycje – reliefy i rzeźby – z drewna pomalowanego emalią 
nitrocelulozową, których elementy, zazwyczaj w kolorze czerni  
i czerwieni, łączyły się w tzw. kolineacjach, niekiedy w konflikcie. 
Krygier zdawał się poszukiwać wizualnego modelu pierwotnego  
stadium organizacji materii. W latach 80. i 90. kontynuował zgłę- 
bianie przestrzeni, która w jego obrazach przyjmowała postać 
wykreślnej przestrzeni renesansowej, wypełnionej powidokami  
– niekiedy iluzorycznie zwielokrotnionymi w symultanicznych 
kondensacjach formy w lustrzanych odbiciach. obrazy te 
cytowały znane dzieła plastyczne i architektoniczne lub były 
autocytatami. W przestrzeni tych powidoków umieszczał wiz-
erunki bliskich mu osób. Szczególnym jest Portret Władysława 
Strzemińskiego (1982), który świadczy, że spuścizna Mistrza 
pozostała dla Krygiera – niezwykle utalentowanego i odkryw-
czego malarza-architekta – najistotniejszym punktem odniesienia.
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Lech Kunka już przed wojną uczył się w prywatnej łódzkiej Szkole  
Sztuk Pięknych im. C. K. Norwida, opanował wstępne studium 
kubizmu i współpracował ze Strzemińskim. W roku akademickim  
1948/49, jako stypendysta rządu francuskiego, studiował  
w paryskim Atelier Fernand Léger. W jego pracowni zaprzyjaźnił 
się z oskarem Hansenem, a jedną z jego największych parys-
kich fascynacji były modele atomu i układów planetarnych  
z Palais de la découverte, które znajdą później odzwierciedle-
nie w malarstwie inspirowanym strukturą mikro- i makrokos-
mosu. Mimo inspiracji légerowskich zbliżał się tym samym do 
twórczości Strzemińskiego, która ulegała wówczas metamor-
fozie w kierunku socjalistycznych motywów realizmu poznania. 

W 1955 roku Kunka wraz z Krygierem przyłączyli się do katowickiej 
grupy St-53, usiłującej od 1953 roku, a więc gdy socrealizm słabł  
pod naporem plastycznej odnowy, kontynuować dążenia Strzemiń-
skiego. Wspierani przez jego uczniów oraz Juliana Przybosia śląscy 
artyści organizowali wystawy, prezentując też dzieła Strzemiń- 
skiego, a tym samym przyczyniając się do tzw. odwilży, która doko-
nała się po 1956 roku w polskiej sztuce. Pod jej wpływem zmieniło 
się także malarstwo Kunki – w jego twórczości nasiliły się wątki ero- 
tyczne i egzotyczne. Kunka odnajduje wtedy nową siłę plastyki  
w zderzaniu mocnego, grubego konturu z surową, jaskrawą 
plamą barwną, niekiedy rozmazaną. odkrywa pod koniec lat 
50. estetyczne bogactwo materii, jej powierzchni i głębokiej, 
ukrytej przed gołym okiem struktury. eksperymentował  
z masą plastyczną w obrazach o zróżnicowanej fakturze, w la-
tach 70. powstają coraz bardziej uporządkowane układy, 
które albo koncentrują się na jakościowym, barwnym, opty-
cznym bogactwie, albo na walorze obrazu współgrającym 
z jego fakturalnym, reliefowym, haptycznym wymiarem.
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Antoni Starczewski rozpoczął studia w PWSSP w Łodzi, już 
w 1945 roku, studiując historię sztuki, podstawy malarstwa  
i grafikę funkcjonalną u Strzemińskiego. Mistrz określił wów-
czas jeden z jego obrazów jako cudowny. Po skończeniu uczel- 
ni, w 1951 roku, podjął pracę jako projektant fajansów  
i porcelany, to zajęcie znalazło odbicie w jego twórczości, 
zwłaszcza w ceramicznych reliefach, rzeźbach i obiektach. 
 
Jego obrazy i prace ceramiczne są początkowo niezwykle dekora-
cyjne, w latach 60. jego kompozycje zaczynają się uspokajać, stają się 
bardziej zdyscyplinowane w zakresie kształtów i ich rytmu, a także 
faktury i kolorystyki,  np. grafitowej czerni. Ich artykulacja, w tym 
symetria, jest bardziej wyrazista, silniej zaznaczona. Myślenie sys-
temowe zaczyna opanowywać lekceważoną przez Strzemińskiego 
intuicję. Starczewski – jako czołowy designer nauczający rzeźby, 
projektowania dywanów, gobelinów i galanterii – na przełomie lat 

50. i 60. preferował monochromatyczne układy abstrakcyjnych, 
powtarzalnych form, grupując je w wyraźnie zaznaczonych ryt-
micznych artykulacjach – jakby pasach – horyzontalnych i wer-
tykalnych. W latach 70. – kiedy unistyczne inspiracje są ewident-
ne – powstają układy warzyw, owoców czy bułek. Starczewski 
kombinuje je w niektórych kompozycjach z ich ceramicznymi, bywa 
że polichromowanymi imitacjami, eksponując je w galeriach lub  
w plenerze. oschłość kompozycji ceglanych kontrastuje z jego 
subtelnymi gobelinami i grafikami, które charakteryzuje niezwykła 
precyzja, niczym – jak w latach 70. i 80. – drukowane pismo. I tu, 
jak u Strzemińskiego w unizmie, widzenie prowadzi do niewidzenia, 
do autotelizmu obrazu – Teksty skreślane (ok. 1985) są świetnym 
przykładem ówczesnych wpływów ponowoczesnego tekstualiz- 
mu. Urozmaicona sztuka Starczewskiego, poprzez fascynację 
sztuką słowa i związki z Przybosiem, wydaje się jeszcze bardziej 
zajmująca i wyjątkowa na tle twórczości uczniów Strzemińskiego.
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Judyta Sobel  studiowała w PWSSP w latach 1946 - 50.  Była jedną 
z ulubionych studentek Strzemińskiego. W słynnej I Wystawie  
Sztuki Nowoczesnej zorganizowanej w Krakowie w 1948 roku przez 
tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego wzięła udział jako stu-
dentka II roku. Jej ówczesne malarstwo – zarówno abstrakcyjne, jak 
i figuratywne – wykazuje wielką postimpresjonistyczną wrażliwość 
na światło i kolor, czym nie odbiega od koloryzmu popularnego  
po wojnie na polskich uczelniach, także w Łodzi. Sobel wrażliwości 
uczyła się jednak także od Strzemińskiego, malującego wtedy obrazy 
solarystyczne. Wyjechała do Izraela już w 1950 roku, w Jerozolimie 
doświadczyła biedy i światopoglądowych konfliktów. z czasem jej 
przepełnione śródziemnomorskim światłem, przedstawiające ma-
larstwo zyskiwało uznanie w nowej ojczyźnie, sukces spowodował 
jednak, że nagrodzona artystka wyjechała do Paryża, otrzymała 
tam nagrodę Gallerie Saks. W 1956 roku, jako stypendystka 
edward A. Norman Foundation, dotarła do Nowego Jorku  
i zamieszkała na Manhattanie. Już jako wzięta nowojorska 
malarka osiedliła się pod koniec lat 70. w Woodstock, gdzie 
dołączyła do tamtejszej kolonii malarzy. Judyta Sobel dzięki 
swemu malarstwu dopisała kolejny ważny rozdział w historii 
bardzo cenionego przez kolekcjonerów żydowskiego moder- 
nizmu, łącząc wpływy wysmakowanej kolorystycznie postimpres-
jonistycznej École de Paris oraz fowistycznego ekspresjonizmu.
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kurator wystawy: prof. Wojciech Leder, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi im. Wł. Strzemińskiego
tekst: dr Kazimierz Piotrowski, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi im. Wł. Strzemińskiego
projekt katalogu i skład: Fryderyk Klyszcz 

tytuły i niektóre cytaty złożono czcionką Strzeminski

Szczególne podziękowania za wypożyczenie prac,
życzliwość i pomoc w zorganizowaniu wystawy składamy  
prof. Stanisławowi Fijałkowskiemu, Monice Krygier,  
Włodzimierzowi Pietrzykowi. Halinie i Bogdanowi Janczar  
oraz kolekcjonerom w kraju i za granicą.

patronat wystawy:



ul. Piękna 28/34
00-547 Warszawa

tel.: +48 22 400 16 88
fax: +48 22 254 12 53

www.pieknagallery.pl


