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Zdzisław Salaburski, jeden z czołowych, nieco już zapomnianych przed-
stawicieli malarstwa informel, zapytany w  roku, czy istnieje w Polsce
tak zwana sztuka polityczna, odpowiedział: „Sztuka nie zna granic i winna
być raczej apolityczna […] Wszyscy artyści od Przylądku Północnego aż
po brzegi Afryki stają się poprzez swoje uniwersalistyczne dzieła wyrazi-
cielami jednej, niepodzielnej Kultury Europejskiej”. Geograficzne i
historyczne linie podziałów nie istniały również dla Tadeusza Kantora,
nie tylko geniusza teatru, ale także jednego z głównych rzeczników i
propagatorów malarstwa informel w Polsce, który w swoim tekście Café
Europe stwierdził: „Niezwykle naiwne wydają mi się / powszechne dziś
tendencje dzielenia Europy na / Zachód i Wschód. / Europa jest nie-
podzielna. Europa kultury”.

Jednym z przykładów polifonicznie powstającej sztuki był międzyna-
rodowy fenomen malarstwa informel. Już Teresa Tyszkiewicz, zmargi-
nalizowana przez dyskurs historii sztuki malarka, do końca życia związana
z nurtem abstrakcyjnego ekspresjonizmu, odpowiadając w  roku na
pytanie, z jakim kierunkiem w sztuce współczesnej czuje się najbardziej
związana, podkreślała: „Niewątpliwie z kierunkiem typu Aformell [sic].
Typy malarstwa nie są dziś związane z żadnym krajem, a więc wszelkie
przekroje pionowe są nieistotne.” Nadal jednak analizuje się rozwój arty-
styczny tego fenomenu głównie w Europie Zachodniej i Ameryce, pod-
czas gdy kultura państw tak zwanego bloku socjalistycznego zostaje w
dużej mierze pomijana lub postrzegana jako opóźnione odbicie kultury
zachodniej. W artykułach na temat polskiego malarstwa bezforemnego roz-
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powszechniona jest myśl, iż Tadeusz Kantor przywiózł w przysłowiowej
walizce w  roku idee tej sztuki z Paryża do Polski. Zgadza się oczy-
wiście, iż po zorganizowanej przez Michel Tapié w Studio Facchetti
wystawie Signifiants de l’informel mamy do czynienia z pewną ekspansją tego
malarstwa w tak zwanych krajach socjalistycznych, ale tę postawę arty-
styczną można znaleźć w Polsce dużo wcześniej, co potwierdza tezę, iż
z jednej strony sztuka ta rozwijała się w wielu krajach niezależnie i – co
jest z tym nierozerwalnie związane – była w pewnym sensie międzyna-
rodowym fenomenem wyrażającym i oddającym atmosferę tamtych cza-
sów. Badanie zależności między szeroko pojętą rzeczywistością a
malarstwem informel stanowi punkt wyjścia dla tego artykułu.

Schizofreniczna rzeczywistość

Podczas gdy Alfred Otto Wolfgang Schulze, zwany Wols, wystawia w
maju  roku w paryskiej galerii René Drouin czterdzieści obrazów
taszystowskich, a Jackson Pollock pokazuje na kolejnej już nowojorskiej

 Alfred Lenica, Kompozycja abstrakcyjna I, , tempera na papierze,  ×  cm, kolekcja
Renaty i Grzegorza Króla. © Foto Hrehorowicz Piotr/Kolekcja Renaty i Grzegorza Króla
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wystawie w galerii Art of This Century dzieła powstałe w technice drip-
pingu, Alfred Lenica zawiązuje w Poznaniu awangardową grupę arty-
styczną pod nazwą F + R [Forma, Farba, Faktura, Fantastyka + Realizm
– przyp. K.L.] i tworzy taszystowskie Kompozycje abstrakcyjne na papierze
powstałe drogą automatyzmu psychicznego (il. , ). Jednak w czasie
gdy w Stanach Zjednoczonych informel przeżywa nieprzerwany czas
rozkwitu, a Pollock już ósmego sierpnia  roku zostaje uznany naj-
większym malarzem w słynnym artykule czasopisma Life pt. Jackson Pollock.
Is he the greatest living painter in the United States?, w Rzeczpospolitej
Polskiej (potocznie Polsce Ludowej) od  roku konsekwentnie wpro-
wadza się pod presją wiceministra, a następnie Ministra Kultury i Sztuki
Włodzimierza Sokorskiego socrealizm, który oficjalnie ogłoszono jako
obowiązujący kierunek w plastyce na katowickim IV Ogólnopolskim
Zjeździe ZPAP [Związek Polskich Artystów Plastyków – przyp. K.L.] w
dniach - czerwca  roku.

Ze względu na stalinizację kraju, niewielkich rozmiarów prace taszy-
stowskie Lenicy malowane były w latach . i pierwszej połowie lat .
głównie do szuflady, dopiero po  roku, kiedy to stłumiony siłą

 Alfred Lenica, Kompozycja abstrakcyjna III, , tempera na papierze,  ×  cm, kolekcja
Renaty i Grzegorza Króla. © Foto Hrehorowicz Piotr /Kolekcja Renaty i Grzegorza Króla
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Poznański Czerwiec miał decydujący wpływ na przyspieszenie wydarzeń
nie tylko politycznych w Polsce, Lenica oficjalnie kontynuuje swoje
doświadczenia i tworzy nowe, dużych formatów obrazy powstałe głów-
nie w technice olejnej (il. ). Nie można również pominąć faktu, iż wielu
artystów, którzy związali się z informelem w czasie odwilży, tworzyło w
latach - obrazy typowo socrealistyczne, zgodne z obowiązującą
doktryną. Charakterystyczną postawą stała się tak zwana podwójna twór-
czość: na pokaz – oficjalna i dla siebie – szufladkowa. W sposób najbar-
dziej niezwykły owo schizofreniczne rozszczepienie widoczne jest w
twórczości Alfreda Lenicy. Podobnie postępował Jerzy Tchórzewski, two-
rząc swe surrealistyczne obrazy do szuflady i jednocześnie malując na
pokaz portret Bolesława Bieruta. Przykłady można by mnożyć w nie-
skończoność, jednak tym, co wydaje się być najbardziej istotne dla zro-

 Alfred Lenica, Potencjał II,
ok. , olej na płótnie,
 ×  cm, ze zbiorów
Muzeum Narodowego w
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zumienia malarstwa informel, jest ów azyl znaleziony przez artystów w
swobodnym, instynktownym i spontanicznym eksperymentowaniu z
materią malarską na własny tylko użytek. O ile więc równoległa twórczość
wielu artystów, zgodna z doktryną realizmu socrealistycznego, była swego
rodzaju ideowym obowiązkiem, podporządkowaniem się, próbą przy-
stosowania czy też powinnością, twórczość powstająca do szuflady zrodziła
się tylko i wyłącznie z wewnętrznej potrzeby.

„Odkrycie nieznanej strony realności: […] MATERII.”

Jak powszechnie wiadomo, w latach po śmierci Stalina odczuwalny był
powiew wolności, nastąpiło ożywienie działalności kulturalnej oraz otwo-
rzyły się możliwości kontaktów ze światem. Artyści mogli wyjeżdżać za
granicę, doszło więc do pewnej konfrontacji własnych poszukiwań z
odkryciami modnych tendencji widocznych na Zachodzie. O ile jednak
dla jednych konfrontacja ze sztuką zachodnią okazała się potwierdzeniem
własnych, nowatorskich poszukiwań, dla innych była tylko powierz-
chownym urokliwym epizodem. Słynnym, lecz nie odrębnym przy-
padkiem stała się twórczość Zdzisława Głowackiego, który po podróży z
Włoch w  roku z socrealisty stał się nagle zagorzałym taszystą. Szybko
jednak okazało się, iż namalowanie dobrego obrazu taszystowskiego jest
o wiele trudniejsze niż to się niektórym wydawało. Celem dla wielu arty-
stów było stworzenie dzieła, które samo w sobie byłoby organizmem
żywym. Wynikiem tego postulatu było więc tworzenie na zasadzie przy-
padku – tak jak powstaje i przebiega życie. Efekt końcowy procesu malar-
skiego był tak samo nieprzewidywalny jak koniec istnienia. Duża ilość
tekstów poświęcona temu kluczowemu zagadnieniu – przytaczając cho-
ciażby notatnik Kantora z  roku – była swoistym manifestem obron-
nym zjawiska przypadku w sztuce. Nie każdy z polskich artystów zdawał
sobie jednak sprawę, iż obok przypadku ważna była kontrola, istotny był
solidny warsztat malarski oraz często logiczny układ obrazu, precyzyjne
przemyślenie każdego zestawu kolorystycznego.

W przeciwieństwie do rozwoju sztuki w innych krajach, w Polsce
Ludowej artyści związani z tendencjami taszystowskimi na ogół nie zawią-
zywali ofensywnych grup artystycznych, zamykających ich twórczość w
programowych zobowiązaniach. Były to indywidualności stanowiące
często luźną grupę przyjaciół, która wywierała liczący się wpływ na roz-
wój plastyki polskiej. O ile więc dla przykładu słynna niemiecka wystawa





grupy Quadriga w Zimmergalerie Frank we Frankfurcie uważana jest
powszechnie za narodziny informelu w Niemczech, w Polsce można
wskazać przede wszystkim na wystawy indywidualne, które były możliwe
dopiero w czasie odwilży. Jedna z nielicznych zespołowych wystaw
taszystowskich, powstała na zaproszenie wybranych artystów przez powo-
łany Komitet Organizacyjny, odbyła się jesienią  roku w warszawskim
CBWA [Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, obecnie Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki – przyp. K.L.]. Z racji tego, iż celem wystawy
było przedstawienie aktualnych tendencji rozwojowych w plastyce pol-
skiej, bogato reprezentowany był na niej taszyzm. Podczas ekspozycji
niezwykłą atrakcją stały się wtorkowe i czwartkowe seanse eksperymen-
talnych filmów krótkometrażowych, które ukazywały zwiedzającym

 Tadeusz Kantor, Pasakas, , olej na płótnie,  ×  cm, ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie. © Foto Żółtowska-Huszcza Teresa/Muzeum Narodowe
w Warszawie
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powstawanie obrazów taszystowskich in statu nascendi. Jeden z nich
Somnambulicy Mieczysława Waśkowskiego zrealizowany we współpracy
z Tadeuszem Kantorem był swoistą manifestacją fascynacji materią.
Rozpryski i wybuchy dynamicznie się przenikających barwnych plam
na szklanej tafli ukazywały materię jako żywy, przypadkowo się formu-
jący organizm, którego ostateczne zastygnięcie odwiedzający sale wysta-
wowe Zachęty mógł zobaczyć na płótnie (il. ). Film ten – obok
pokazywanych podczas wystawy obrazów krótkometrażowych Uwaga!…
malarstwo i Był sobie raz – należąc do najbardziej efektownych ekraniza-
cji malarskich, jakie dotychczas powstały, sytuuje się równorzędnie z dzie-
łami filmowymi światowej klasy Roberta Breera, Jordana Belsona czy
Harry’ego Smitha. Jan Bogusławski, opisując swoje wrażenia z wystawy
warszawskiej, wspominał na łamach Stolicy:

„Przyznam się, że Wystawę Sztuki Nowoczesnej w Zachęcie ogląda-
łem ze zdumieniem. Nie spodziewałem się, że będzie to osiągnięcie tak
wysokiej klasy. Przecież można było oczekiwać, że po latach przerwy
w kontakcie z odbiorcą większość dzieł tego gatunku sztuki będzie
miała charakter wtórny w stosunku do aktualnego stanu tych zagad-
nień tam, gdzie rozwój był ciągły. Byłoby to całkiem naturalne, nie da
się przecież jakieś stadium rozwoju przeskoczyć, nie powracając do
punktu zerwania nitki. Wystawa świadczy, moim zdaniem o tym, że w
rzeczywistości nie było przerwy. Artyści, którzy uprawiali ten gatu-
nek dawniej musieli doskonalić się w nim nadal – bądź przez bezpo-
średnie malowanie w swych pracowniach »do szuflady« , bądź też przez
przemyślenie pewnych zagadnień”.

Szeroka recepcja abstrakcji informel w okresie odwilży spowodowana
była ogólnym wstrętem do wszelkich regułek, konwencji, mimetycz-
nego stalinowskiego kiczu. Z jednej strony była więc następstwem faktu,
iż nurt abstrakcji informel przez długie lata nie mógł być w Polsce ofi-
cjalnie uprawiany, z drugiej była też wyrazem braku wiary w idealną czy
też jakąkolwiek formę. Malarze głęboko dotknięci wojenną i socreali-
styczną traumą świadomości (Alfred Lenica rocznik  ; Teresa
Tyszkiewicz rocznik  ; Zdzisław Salaburski rocznik ), zmuszeni
byli szukać nowego sposobu wyrazu dla dramatycznych przeżyć, nurtu-
jących wnętrze rozbitego człowieka. Tym, co budziło jeszcze zaufanie i
stało się prawdziwą inspiracją artystów, była bezforemna materia: „W
kryzysowej sytuacji […] ukazał się nagle – jak objawienie – taszyzm” –





pisała Teresa Tyszkiewicz – „Instynkt, spontaniczność i prawa rządzące
materią wzbudzały bezgraniczne zaufanie, wydawały się nieomylne.”

Odnajdując w bezforemności wolność i autentyczność wyrazu, odcho-
dzono od malowania tradycyjną metodą: palce, żyletki, wycinki z karto-
nów, patyki, szpachle czy też przedziurawione puszki zastępowały pędzle,
a wzmocnione substancjami pozamalarskimi farby – ich połączenia, wybu-
chy i spływy podkreślały ich niczym niezmąconą żywotność. Entuzjazm
malarski, dziecinna zabawa w procesie tworzenia oraz żywiołowość gestu
malarskiego były nierozerwalnie związane z wolnością w zakresie tech-
nologii. Podczas gdy wcześniej materia malarska odgrywała jedynie rolę
dodatkową, tutaj stała się nagle autonomicznym tworzywem, nie tylko
środkiem, ale i celem samym w sobie. Stymulujący wpływ na rozwój
informelu miał przede wszystkim surrealizm i ekspresjonizm. To właśnie
te kierunki w sztuce przekroczyły granice świata zewnętrznego – widzial-
nego, stając się zapisem świata wewnętrznego – wyobraźni, fantastyki i pod-
świadomości. Surrealistyczna fundamentalna zasada przypadku oraz
eksperymenty malarsko-techniczne (dekalkomania, kolaż, frottage, grat-
tage) były ważnym punktem odniesienia dla taszystów (il. ).

 Alfred Lenica, bez tytułu, ,
dekalkomania na papierze,  ×  cm,
kolekcja Renaty i Grzegorza Króla.
© Foto Hrehorowicz Piotr/Kolekcja
Renaty i Grzegorza Króla
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Zapisując na płótnie swoje emocje i przeżycia za pomocą przypadkowo
rzucanych barwnych plam, byli oni bardzo bliscy twórczości surrealistów,
którzy zapisywali swoje myśli na podstawie automatycznego, podświado-
mego języka. O ile jednak – na co zwrócił uwagę Mieczysław Porębski –
„Surrealizm badał, jak i dlaczego przypadkowi się ulega, taszyzm wska-
zuje, jak nim można twórczo się posługiwać”. Niezwykle istotnym aspek-
tem nie tylko w polskim informelu stał się z czasem przypadek kontrolowany
– półautomatyzm, gdzie taszystowsko wyglądający obraz nie był jedno-
cześnie obrazem powstałym tradycyjną taszystowską metodą. W rezultacie
spontanicznie wyglądający gest rozlania farby widoczny na licznych płót-
nach Tyszkiewicz, Salaburskiego, Bogusza czy Kantora powstał w wyniku
starannie przemyślanego i kontrolowanego procesu. Taka jest dla przykładu
olejna Kompozycja szaro-biała Salaburskiego, który, kontrolując rozlewanie
cienkich fakturowych strużek farby na płótnie, otrzymywał efekt zagęszczonej
pajęczej sieci, za którą na przemian gładko i liszajowato zestawione partie
malarskie wydobywały niebywałą, tętniącą życiem głębię obrazu (il. ). O
ostatecznym kształcie dzieła w równym stopniu co przypadek decydował
więc artysta. Takie działanie nie jest zresztą charakterystyczne tylko dla
polskiego informelu. Podobnie powstawały obrazy Fautriera, Pollocka czy
Götza, którzy posiadali niezwykle wysoką kontrolę nad własną techniką.

OWNREALITY (), K. LENGA
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Ważną postacią, idolem i wzorcem dla polskich artystów stał się Max
Ernst, który nie tylko, jak powszechnie wiadomo, zainspirował Pollocka
swoimi eksperymentami technicznymi (oszillation, frottage, grattage), ale
wywarł również bardzo duży wpływ na Alfreda Lenicę, prekursora pol-
skiego informelu, który rozwinął własną, niepowtarzalną technikę sgraf-
fito. Znaczące są wypowiedziane przez polskiego malarza w  roku
słowa, kiedy to na zaproszenie grupy Ring Bildender Künstler miał okazję
zobaczyć po raz pierwszy obrazy Ernsta w oryginale:

„Max Ernst im Original – mein Traum, so etwas zu sehen. Hier in
Wuppertal ist er mit erfüllt worden. Durch Reproduktionen hat er
einen großen Einfluss auf meine Arbeit gehabt. Da mögen sie viel-
leicht ermessen, was es mir bedeutete, ihn im Original zu erleben“.

Na surrealistyczny rodowód malarstwa informel oraz własną fascynację
sztuką Maxa Ernsta wskazywał również wielokrotnie Tadeusz Kantor,
który w przeciwieństwie do Alfreda Lenicy czy Jerzego Kujawskiego
zaczął tworzyć obrazy taszystowskie dopiero w  roku, po powrocie
z Paryża. Wpisując się swym tekstem Abstrakcja umarła – niech żyje abs-
trakcja w polemikę pomiędzy Julianem Przybosiem – zdecydowanym
zwolennikiem abstrakcji geometrycznej, dla którego „[…] taszyzm – to
wyżywanie się w chlastaniu plamami po płótnie […]”, a Mieczysławem
Porębskim, dla którego informel był logiczną konsekwencją rozwoju
sztuki nowoczesnej wzbogacającą „jego perspektywy i możliwości”,
wypowiedział się Kantor jednoznacznie po stronie abstrakcji bezforem-
nej, wskazując na jej źródła surrealistyczne:

„Musimy zrozumieć, że poznawcza twórczość w sztuce z powodze-
niem odbywa się bez ekierki, cyrkla i szkiełka. […] Już w automatyzmie,
we frotażach Maxa Ernsta i w dekalkomaniach ujawnił się z niebywałą
siłą i sugestywnością nowy element: materia. Cały świat. Jesteśmy dopiero
u progu zrozumienia ogromnej siły inspirującej, jaką zawiera to słowo.
Materia – żywioł i gwałtowność, ciągłość i nieograniczoność, gęstość i
powolność, ciekłość i kapryśność, lekkość i ulotność. Materia rozża-
rzona, eksplodująca, fluoryzująca, wezbrana światłem, martwa i uspo-
kojona. Zakrzepłość, w której odkrywamy wszystkie ślady życia.”

Materia stała się więc odkryciem nowej strony rzeczywistości, a arty-
styczne zabiegi wokół niej (wyciskanie, rozlewanie, przycieranie) były



OWNREALITY (), K. LENGA

wynikiem i manifestacją życia emocjonalnego artysty. Rzeczywistość
jest przy tym pojęciem obejmującym pełny – jak powiedziałby Kantor
„cały świat”– nie tylko form materialnych, ale i idei, emocji, przeżyć inte-
lektualnych, moralnych i duchowych, dla których próżno by szukać
odpowiednika w istniejących formach materialnych. Twórczość, nie
obrazując rzeczywistości, stała się w konsekwencji jej nierozerwalną czę-
ścią, autentycznym śladem żywego organizmu – wyrazem myśli, ruchu,
gestu, czasu, trwania i życia: „Tu już nie ma mowy o jakiejkolwiek imi-
tacji, imitacji przedmiotu czy imitacji wyimaginowanej rzeczywistości”
– konkludował Kantor – „Obraz staje się samą twórczością i manifesta-
cją życia, jego przedłużeniem. Jest to zupełnie nowa koncepcja dzieła
sztuki i nowa estetyka.”

Odrzucając więc wszystko, co ubiera i kamufluje, docierano do naj-
głębszej warstwy – do materii, do granicy obrazu. Najważniejsze dla
sztuki informel zdaje się być właśnie owo przekroczenie granicy, przej-
ście od obrazu-iluzji do obrazu-przedmiotu, od abstrakcji do konkretu.
Bezpośrednie włączenie rzeczywistości w obraz doprowadziło bowiem
do sytuacji, kiedy dzieło stało się fizycznym, realnym przedmiotem nie-
odtwarzającym rzeczywistości, a stanowiącym jego integralną i zarazem
autonomiczną część. Na autonomiczność obrazu taszystowskiego zwra-
cał szczególną uwagę Marian Bogusz, który podobnie jak Porębski i
Kantor polemizował z artykułem Przybosia w obronie nowoczesnego
malarstwa taszystowskiego w Polsce. Dla niego obraz taszystowski jest
konkretnym malarskim przedmiotem, jest rzeczywistością kierującą się wła-
snymi prawami: „Siła wyrazu, zdecydowana konkretność zaprzeczająca abs-
trakcji warunkuje nowoczesny obraz […]” – pisał w zakończeniu swoich
Uwag polemicznych – „to rzeczywistość malarska w rzeczywistości natury
[…]. A czy to nazywa się w Polsce taszyzmem, a w Ameryce abstrak-
cyjnym ekspresjonizmem to już naprawdę rzecz mało istotna”.

Brak precyzyjnych definicji malarstwa informel w europejskim dys-
kursie historii sztuki doprowadził jednak do sytuacji, kiedy pojęcia nie
pomagają już zrozumieć, tylko stają się sztuczną formułą, wprowadzają
chaos. Szczególne zainteresowanie materią malarską, które widoczne jest
nie tylko w tekstach artystów, ale przede wszystkim w ich dziełach, jest
dowodem na to, iż schematyczny – w polskiej literaturze przedmiotu do
dziś obecny – podział na malarstwo gestu i malarstwo materii jest wytwo-
rem, który nie ułatwia bynajmniej zrozumienia tej sztuki. Częściowo
trafna wydaje się być teza profesora Porębskiego, który uważał, iż „dla
wszystkich wówczas wybitniejszych artystów to było doświadczenie raczej





materii niż gestu.“ Tezę tę można by było rozszerzyć o stwierdzenie, iż
w malarstwie polskim granica między malarstwem gestu i malarstwem
materii jest zbyt płynna, aby można ją było w ogóle wyznaczyć. Nawet
Alfred Lenica, który miał zwyczaj powtarzać, iż „obraz musi się dobrze
zwijać”, tworzył swoje informele za pomocą impastowo położonych
pociągnięć farb o widocznym dukcie pędzla oraz grubych grudek nie-
rozrobionej farby. W wywiadzie dla Głosu Wielkopolskiego na pytanie,
na czym polega głód malarski, odpowiedział: „Na tym, że nawet w okre-
sach, kiedy nie mogłem malować, brałem do rąk farby, wyciskałem tubki,
miętosiłem je, wąchałem, formowałem bezkształtną masę.” Tak więc,
tym, co było punktem wyjścia i co łączyło wszystkich artystów infor-
melu, była swoista fascynacja materialnością – jej strukturą, kształtem,
barwą – oraz dążenie do zaprezentowania tych właściwości na początku
w formie spontanicznej, później nieco bardziej usystematyzowanej, pod-
porządkowanej prawom budowy obrazu. W Polsce doprowadziło to, jak
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się wydaje, do powstania dwóch głównych nurtów w malarstwie infor-
mel: ekspresyjnego, gdzie przypadek i automatyczny (co nie oznacza nie-
kontrolowany) gest były pewną formą starcia się działania artysty z
żywiołem materii (il. ) oraz nurtu kontemplacyjnego, gdzie domino-
wała refleksja nad materią, próba jej swoistego opanowania, zrozumie-
nia praw nią rządzących (il. ). O ile źródłem nurtu ekspresyjnego był
przede wszystkim surrealizm i ekspresjonizm, nurt kontemplacyjny był

 Stefan Gierowski, Obraz XLV, , olej na płótnie, , ×  cm,
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. © Foto Doliński
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pewną kontynuacją tradycji polskiej awangardy lat ., kiedy to fascyna-
cja właściwościami haptycznymi doprowadziła do powstania takich obra-
zów jak Konstrukcja fakturalna Aleksandra Rafałowskiego (), Kubizm
– napięcia struktury fakturalnej Władysława Strzemińskiego (-) czy
rzeźby ToS – Struktura Katarzyny Kobro (około ). O ile też dla
nurtu ekspresyjnego prawdziwą fascynacją stała się przede wszystkim
(choć nie tylko) materia malarska w postaci farb olejnych, temper, akryli,
grubo nałożonych werniksów czy lakierów szybkoschnących, dla nurtu
kontemplacyjnego charakterystyczne jest eksperymentowanie nie tylko z
materią – farbą, ale również w wielu przypadkach z materią pozamalar-
ską, zaczerpniętą bezpośrednio z natury i otaczającej rzeczywistości: pia-
skiem, ziemią, korą drzew, błotem, kamieniem. Ważne znaczenie w tym
nurcie miały również resztki przemysłowe i tekstylne: deski, metale, łań-
cuchy, taśmy, śruby, druty, szmaty, tkane juty, które wyrzucane i nie-
przydatne, otrzymywały dalszy, a zarazem nowy byt w sztuce. Było to w
gruncie rzeczy malarstwo na granicy z tym, czym malarstwo już nie jest.
Definicja malarstwa uległa więc nie tylko rozszerzeniu, ale i paradoksal-
nie własnemu zaprzeczeniu. Podobne eksperymenty z materią podej-
mowali artyści w całej Europie: Francuzi (Jean Fautrier, Jean Dubuffet),
Niemcy (Emil Schumacher, Horst Egon Kalinowski, Karl Fred Dahmen),
Hiszpanie (Antoni Tàpies) czy Włosi (Alberto Burri). Specyfika pol-
skiego informelu polega jednak na tym, iż fascynacja materią stała się
zjawiskiem niemal masowym, nieograniczającym się do kilku nazwisk
artystów, tylko całego szeregu wybitnych indywidualności.

Odrębność i oryginalność polskiego informelu w stosunku do oeuvre
wyżej wymienionych artystów była często dostrzegana przez zachodnią
krytykę artystyczną. Wystarczy prześledzić wydarzenia roku : nagrodę
ex aequo z Aleksandrem Kobzdejem otrzymuje Zdzisław Salaburski na
Wystawie Polskich Malarzy w Chicago, w Paryżu Jan Lebenstein zdobywa
Le Grand Prix de la Biennale des Jeunes, na V Biennale w São Paulo
Aleksander Kobzdej otrzymuje nagrodę za obraz Stolik, na documenta II
w Kassel wystawiają jako jedni z nielicznych przedstawicieli bloku wschod-
niego artyści polscy: Piotr Potworowski, Adam Marczyński, Jan Lebenstein
i Tadeusz Kantor, przy którego współpracy zrealizowany film Uwaga!…
malarstwo pokazany podczas wspomnianej warszawskiej wystawy został
wyróżniony na I Międzynarodowym Konkursie Filmów o Sztuce pod-
czas XXIX Biennale w Wenecji zaledwie rok wcześniej. W  roku
odbywają się również liczne wystawy sztuki polskiej w Holandii, Belgii,
Szwecji, Szwajcarii, we Włoszech oraz w Niemczech Zachodnich. Listę
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ekspansji sztuki polskiej za granicą można by było mnożyć w nieskoń-
czoność, jednak tym, co wydaje się być ważne przy tego rodzaju wyli-
czeniach, jest potwierdzenie faktu, iż szeroko rozumiana konfrontacja
polskiego malarstwa ze zdobyczami plastyki światowej odbywała się w
dwie strony. W konsekwencji polscy artyści nie tylko dorównywali, ale
zdaniem krytyki często prześcigali osiągnięcia swoich zachodnioeuro-
pejskich kolegów: „Der Mut zur Freiheit spiegelt sich in einer künstle-
rischen Impulsivität, die nicht selten das Kunstschaffen unserer
westeuropäischen Malerei zu überflügeln scheint”– pisał Rolf Seeliger we
wstępie katalogu o malarstwie polskim w  roku.

Malarstwo introspekcyjne a świat zewnętrzny

Pojęcie wolności, o którym wspominał Seeliger wydaje się być kluczem
do zrozumienia specyfiki oraz niebywałej popularności informelu w
sztuce polskiej. W Polsce bowiem ta sztuka powstawała w ramach oporu,
w ramach szukania wolności, kiedy na Zachodzie ten problem w takim
wymiarze jak za żelazną kurtyną nie istniał. Stefan Gierowski, klasyk
sztuki nowoczesnej, który w latach . tworzył jako jeden z pierwszych
obrazy fakturowe uzyskane środkami czysto malarskimi, w rozmowie
podkreślał: „Tym się różniła u nas sztuka nowoczesna, a szczególnie sztuka
abstrakcyjna, że na świecie wynikała ona wyłącznie z problemów for-
malnych, a u nas wynikała z problemu wolności […] Informel był świa-
dectwem, że się chce być wolnym. Nie da się odróżnić wolności osobistej
od wolności politycznej.” Przyczyną odmienności polskiego informelu,
zauważoną już przez krytykę zachodnią w latach ., był więc inny świat,
inna rzeczywistość, która otaczała polskich artystów, inne dochodzenie do
tych samych rzeczy: „Przez cały szereg lat było traktowane to malarstwo
jako malarstwo wrogie” – opisywał Gierowski – „czyli jeżeli byłem przy-
zwyczajony przez  lat, że jest to malarstwo karalne i wrogie, i robię to,
więc wchodzę w politykę. Był to pewien bunt, wyraz kontrreformacji
[dotyczy lat - – przyp. K.L.].” Pojmowanie aktu tworzenia jako
wyrazu buntu i manifestacji swojej postawy wobec rzeczywistości uzasadnia
szeroką popularność wśród artystów egzystencjalnej, a w szczególności
camusowskiej lektury. Interpretacja Piotra Piotrowskiego, wskazująca
na problematykę wolności jako „swoistą filozofię twórczości informelu”,
wydaje się być jak najbardziej słuszna. W istocie bowiem polski infor-
mel był – jak zatytułował Lenica jeden ze swych taszystowskich obra-
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zów – Drogą do wolności, jej żądaniem oraz niezgodą na świat w myśl
zasady „buntuję się, więc jesteśmy”.

W Filozofii wolności, rozpowszechnionej i przetłumaczonej na język
polski w  roku, Rudolf Steiner pisał: „Żyć w miłości do działania i
pozwolić żyć innym, mając zrozumienie dla ich woli, to podstawowa
maksyma ludzi wolnych”. O ile jednak lata - były rzeczywistym
czasem liberalizacji w sztuce, pod koniec  roku zaczęto wyznaczać
wolności granice. Już skandal wywołany przez polski pawilon sztuki na
moskiewskiej Międzynarodowej Wystawie Sztuki Krajów Socjalistycznych u
schyłku  roku przyczynił się bezpośredniego do ochłodzenia sto-
sunku władzy wobec sztuki abstrakcyjnej. Wyrazem niezadowolenia z
propagowania sztuki nowoczesnej było następnie przedwczesne zamknię-
cie przez władze III Wystawy Sztuki Nowoczesnej w warszawskim CBWA
i kolejno wprowadzenie w życie wytycznych planu pięcioletniego, w
myśl którego na wystawach dopuszczalny był tylko piętnastoprocentowy
udział sztuki abstrakcyjnej. % dopuszczalnej wolności, % „podsta-
wowej maksymy ludzi wolnych”. Również w  roku Edward Ochab
miał się spotkać na wystawie sztuki polskiej w Szwajcarii z ambasado-
rem sowieckim, który wyraził głębokie niezadowolenie z propagowania
polskiej sztuki nowoczesnej za granicą.

Głębokie osadzenie sztuki informelu w szeroko pojętej rzeczywistości
przeczy licznym stwierdzeniom historyków sztuki, którzy uważają, iż
artyści polscy „na pewnym etapie […] poodchodzili od przedmiotu, od
natury, uciekli w informel, w te wszystkie ładne obrazy o niczym”. W
istocie te „ładne obrazy o niczym” były w stanie wyrazić więcej o współ-
czesnej rzeczywistości niż niejeden obraz namalowany w konwencji socre-
alistycznej. Nie znaczy to jednak, iż polski informel zrywał z tradycją,
przeciwnie – był jej kontynuacją i częścią. To, co koloryści przekazywali,
jeśli chodzi o sens obrazu i rozstrzygnięcie malarskie płótna, rozwijało
się w informelu dalej, tworząc pewien nierozerwalny ciąg. Oglądając
obrazy z lat . i ., często nasuwa się wniosek, iż sam motyw był tylko
pretekstem, żeby eksperymentować z fakturą, badać współzależności świa-
tła i koloru, koncentrować się na problemach czysto malarskich. Niektóre
płótna Stanisława Osostowicza, Leopolda Lewickiego czy Meli Muter są
tak grubo pokryte farbą, iż jedynie kontur pozwala rozpoznać na obra-
zie figury czy przedmioty. Jan Cybis, współzałożyciel grupy kapistów, w
rozmowach ze Stefanem Gierowskim podobno bardzo chwalił sobie
taszyzm, ponieważ było to malarstwo bliskie temu, co sam tworzył. Mniej
zrozumienia wyrażał natomiast dla Kompozycji fakturowych Bronisława





Kierzkowskiego, nazywając go „piekarzem gipsowych ptysi”. Uczeń
Strzemińskiego nie był zresztą dłużny, odpowiadając lekceważąco, iż Cybis
gotuje „kapistowską zupę”. Są to anegdoty, które pokazują intensywny
dialog pokoleniowy, niekiedy przechodzący w polemikę potwierdzającą
fakt, iż informel był nie tylko logicznym rozwinięciem, ale i zarazem
konsekwentnym zaprzeczeniem, negacją kapizmu.

Całkowite wyeliminowanie motywu uwolniło obraz taszystowski z
funkcji przedstawiania zewnętrznego świata. Obraz Kompozycja ciężka z
cyklu Skojarzenia V Teresy Tyszkiewicz, która należała – przyjmując wpro-
wadzoną w tym artykule terminologię – zdecydowanie do nurtu ekspre-
syjnego, jest świadomym zabiegiem antynaturalistycznym (il. ). Prostokątna
płaszczyzna płótna podzielona jest kolorystycznie linią horyzontu na
ciemną, ciężką górę i jasny, lekki dół. Czarne smugi farby spływają w
kilku miejscach ku dołowi jednak całość kompozycji jest wyraźnie podzie-
lona. Obraz przeczy skojarzeniom odbiorcy, który był dotychczas przy-
zwyczajony w tak podzielonej płaszczyźnie płótna dostrzec głównie motyw
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pejzażowy – u góry jasne niebo, na dole ciężką ziemię. Artystka świado-
mie odwróciła ten schematyczny układ, chcąc wyzwolić i oczyścić obraz
z elementów skojarzeniowych, które malarstwem nie są. Malarstwo taszy-
stowskie nie potrzebowało jej zdaniem używania koloru, w przeciwień-
stwie do malarstwa kapistowskiego, na którym wychowała się plastycznie
i niezwykle ceniła, przyjaźniąc się przez lata z Józefem Czapskim i
Felicjanem Szczęsnym Kowarskim. Dla uwypuklenia kontrastu już wła-
ściwie w drugiej połowie lat . Tyszkiewicz znalazła swoją własną drogę
i odeszła prawie całkowicie od zróżnicowanych barw, posługując się głów-
nie czernią, szarością i bielą (il. ). Uwolnienie malarstwa z funkcji przed-
stawiającej nie oznaczało jednak ucieczki od świata zewnętrznego. Na
pytanie ankietowe: „Czy zmiany zachodzące w rzeczywistości mają wpływ
na twórczość artystyczną?” Teresa Tyszkiewicz w  roku, kiedy to
malowała równocześnie swój cykl Skojarzenia V, odpowiedziała: „[…]
kontakt z otaczającym światem jest oczywistą i narzucającą się koniecznością.

OWNREALITY (), K. LENGA

 Teresa Tyszkiewicz, Kompozycja (Formy), , olej na płótnie, , ×  cm, ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Warszawie. © Foto Doliński Zbigniew/Muzeum Narodowe w
Warszawie



OWNREALITY (), K. LENGA

Zanurzeni i wchłonięci przez ten świat, przez tę rzeczywistość, z niej czer-
piemy wszystkie bodźce […]. Ponieważ inspiracją artysty jest – jak mówi-
łam – rzeczywistość, jakżeby zmiany zachodzące w niej miały nie wpływać
na jego twórczość?”. Tyszkiewicz często w swoich wypowiedziach i
notatkach zwracała uwagę na różnicę między informelem a malarstwem
realistycznym: podczas gdy malarz nowoczesny pokazywał efekt, wraże-
nie, jakie wydarzenia świata na nim wywierają, malarz klasyczny ilustro-
wał bezpośrednio swój świat, malując otaczające go przedmioty.

W następnej odpowiedzi na pytanie ankietowe o zjawisko postępu w
sztuce artystka podkreślała rozszerzenie się definicji rzeczywistości w
ewolucji sztuki, która obejmowała „pola i aspekty rzeczywistości nie
uświadomione [sic] poprzednio oraz rzeczywistość ujętą w innym kon-
tekście (surrealiści) i ostatnio włączającą mechanizmy podświadomości i
spontaniczności, istniejące w sztuce od zawsze, ale nie uświadomione
[sic] w sztuce europejskiej.” Artystka była też do końca życia przekonana
o słuszności swojej tezy, iż sztuka bezforemna bezpośrednio odzwiercie-
dla epokę, która nie ma formy, a więc musi posługiwać się formami zapo-
życzonymi: wynikającymi z gestu, wypływającymi z materii, z malarstwa
prymitywnego czy pisma kaligraficznego innych kultur. Jedynym spo-
sobem wyrażenia bezforemnej epoki było, zdaniem Tyszkiewicz, poszu-
kiwanie w samym sobie, we własnym wnętrzu i podświadomości, a
następnie zarejestrowanie tego spontanicznym gestem na płótnie, który
odzwierciedlał – jak ujął to w tytule swojego wiersza poświęconego arty-
stce Miron Białoszewski – Trud myślanego ruchu. Obraz staje się wtedy dla
Tyszkiewicz „[…] szybkim wykwitem rozlicznych przeżyć i wzruszeń.
Lubimy gwałtowne zestawienia, pewnie dlatego, że silne są przeżycia,
które kształtowały nas […].”

Biologiczne podstawy rzeczywistości

Eliminując motyw, inne podejście do świata zewnętrznego miał Bronisław
Kierzkowski, jeden z artystów nurtu kontemplacyjnego, który związany
był z ważnym centrum dyskusyjnym i wystawienniczym lat . – war-
szawską Galerią Krzywe Koło. Główny nurt jego twórczości stanowiły
Kompozycje fakturowe, których wypukły materiał tworzący cienie nie-
ustannie zmieniał się pod wpływem padania promieni świetlnych.
Kompozycja fakturowa nr  z  roku pokazuje, iż jego dzieła prze-
kraczały często granice malarstwa, stając się reliefami, przedmiotami z





pogranicza malarstwa i rzeźby (il. ). Nie używając farby, Kierzkowski
zastosował w tej kompozycji mieszaninę gipsowo-klejową jako podkład
i tło obrazu, wciskając w nią poziomo pordzewiałe skrawki taśmy meta-
lowej, ukształtowanej mechanicznie poprzez regularne wycięcia form o
kształcie kulistym, które z jednej strony ujmowały gipsową materię w
pewien porządek, z drugiej pozwalały jej przeciskać się i wyciekać przez
liczne otwory i nieuszczelnione krawędzie. Urzeczenie pierwotną struk-
turą materii i jej przeciwstawnymi właściwościami widoczne jest w wybo-
rze zastosowanych materiałów: ciepła, płynna faktura masy – magmy
gipsowej – przeciwstawiona jest zimnej, poddanej korozji taśmie meta-
lowej, będącej zużytym produktem cywilizacji przemysłowej. Zrealizowany
w  roku film krótkometrażowy pod znamiennym tytułem Gips i

 Bronisław Kierzkowski, Kompozycja fakturowa nr , , technika
własna, blacha, gips, drewno,  ×  cm, kolekcja prywatna. © Foto
dzięki uprzejmości Galerii Fibak w Warszawie/Kolekcja prywatna
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złom ukazuje Kierzkowskiego zbierającego na złomowisku śmieci zardze-
wiałe odpady metalowe, które artysta następnie przycina i osadza szpachlą
w płynnej masie magmowej, utrzymanej w ryzach drewnianymi listwami
na podłodze swojej pracowni. Z tych elementów powstawało większość
płaskorzeźbiarskich objets d’art Kierzkowskiego, których cechą wspólną był
dynamiczny rytm kompozycji, ruchliwość powierzchni, chropowata fak-
tura oraz powtarzająca się nieustannie forma kulista, zdradzająca zainte-
resowanie artysty formami biologicznymi:

„Będąc już w Warszawie, dla zasilenia swojej kasy zrobiłem panneau
na wystawę Darwin” – wspominał Kierzkowski – „Aby znaleźć się w
temacie, sporo przeczytałem i przejrzałem dostępny mi materiał. I tu
doznałem olśnienia, dotarłem do biologicznych podstaw materii. Stąd
wzięły się punkty, perforacje, komórki. […] Obudziło się wówczas
we mnie jakieś atawistyczne zamiłowanie do materii, którą mogłem
kształtować.”

 Bronisław Kierzkowski, Kompozycja fakturowa nr , , technika własna, blacha, gips,
drewno, , × , cm, kolekcja prywatna. © Foto dzięki uprzejmości Galerii Fibak w
Warszawie/Kolekcja prywatna





Zainteresowanie artysty prawami przyrody i różnorodnością natury jest nie
tylko widoczne w kształcie komórkowej formy kulistej – początku istnienia
każdego organizmu, ale również w przekrojach, we fragmentach orga-
nizmów kształtowanych z gipsu w Kompozycjach fakturowych (il. ). Cykl
rozkładu elementów znalezionych, przeznaczonych na śmietnik oraz
ewolucja życia były odkryciem nowej strony rzeczywistości w sztuce.
Proces cywilizacyjnej inwazji w świat ewoluującej natury, gdzie śmierć,
rozkład i narodzenie nieustannie się przenikają, był – jak się wydaje – dla
Kierzkowskiego największą inspiracją, refleksją nad śmiercią i życiem,
ale i sarkastycznym komentarzem do uprzemysłowionego, zmechanizo-
wanego świata.

Dla niektórych historyków sztuki gipsowe assemblages Kierzkowskiego
z lat . przeciwstawiały się „w pewnym stopniu nadmiernej żywioło-
wości i ekspresji taszyzmu”. Oglądając jednak dzieła artysty tętniące i
pulsujące rzeźbiarsko nałożoną materią niczym żywy organizm, trudno
z tym stwierdzeniem się zgodzić. „Jestem żywiołowcem, intuicja i
wyobraźnia aczkolwiek uzależniona od rygorów i porządku w realizacji,
było [sic] tym co dominowało w mojej pracy” – powtarzał Kierzkowski.

W  roku Kompozycje fakturowe artysty zostały wybrane, by repre-
zentować ścisłą czołówkę polskiego malarstwa na wystawie  Polish
Painters w Museum of Modern Art w Nowym Yorku. Peter Selz, kura-
tor wystawy, wiązał wówczas prace artysty przede wszystkim z uni-
zmem. O wartości sztuki Kierzkowskiego decyduje jednak idealna
synteza tych dwóch czynników: konstruktywistycznego i sensualnego.
Płaskorzeźbiarskie objets d’art były w konsekwencji unicestwieniem inten-
sywnych poszukiwań „czegoś co nie miało gadać, a miało działać na
odczucia”. Ważne dla artysty było nie to, co odbiorca widzi, ale to, co
się z nim dzieje, kiedy patrzy na dzieło.

Przekraczanie granic (sztuką)

Pomimo wielu dyferencji wyznaczających granice między umownie tu
przyjętym nurtem ekspresyjnym i kontemplacyjnym w polskim infor-
melu jest też wiele cech sprzęgających te – na pozór tak odmienne –
postawy. Każda granica ma to do siebie, że nie tylko dzieli, ale i łączy.
Artystów informelu łączyła negacja estetyki tradycyjnego obrazu, kry-
tyczny stosunek do tradycyjnych metod i środków artystycznego wyrazu,
urzeczenie szeroko pojętą materią malarską i pozamalarską, pojmowanie
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malarstwa jako manifestacji życia i jego przedłużenia, negatywny stosu-
nek do skrępowania intelektualnego oraz nierozerwalnie z tym związana
i podkreślana przez Kierzkowskiego niebywała rola intuicji i wyobraźni
w procesie tworzenia.

Wypowiedź Zdzisława Salaburskiego przytoczona we wstępie artykułu
nabiera na tle opisanych wydarzeń szczególnego znaczenia. Sztuka, jak
się wydaje, faktycznie „nie zna granic”. Wszelkie podziały: geograficzne
– wschód/zachód, systemowe – komunizm/kapitalizm, artystyczne – malar-
stwo/rzeźba, poznawcze – intuicjonizm/racjonalizm czy naukowe
– sztuka/biologia istnieją tylko w umysłach niemogących się pogodzić ze
zjawiskiem uniwersalizacji i interdyscyplinarności. Sztuka informelu prze-
kraczała granice wyznaczone przez otaczający jej twórców świat. A w
Polsce, jak się wydaje, był to inny świat, inna rzeczywistość i w konse-
kwencji inne, popychające do działania motywy. Ogromna ilość wypo-
wiedzi artystów z lat . i pierwszej połowy lat . na temat szeroko pojętej
rzeczywistości jest chyba najlepszym przykładem na to, iż polski informel
nie był zwykłym procesem ucieczki i subiektywizacji formy, lecz auten-
tyczną reakcją na napięcia problemów współczesności, wśród których
artyści ci żyli. Sztuka „winna być raczej apolityczna”– uważał Salaburski.
Ale czy była? Czy w okresie odwilży być mogła? –. „My ludzie sztuki
jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się w świecie. To nie znaczy, że
malarz powinien mieszać się w sprawy polityki, ale musi manifestować
swoją postawę wobec zjawisk świata.” Taką postawą, wywodzącą się z
idei autonomii sztuki i formowaną przez wizję wolności, był polski infor-
mel – malarstwo, które „[…] »chodziło po ziemi«” stając się „[…] czymś
rzeczywistym. Materialnym.”



 W tym artykule nie wnika się w subtelności
rozdzielające takie pojęcia jak informel – un
art autre – taszyzm – malarstwo bezforemne –
malarstwo gestu. Są one zamiennie stosowane
jako europejski odpowiednik amerykańskiego
action painting i abstrakcyjnego ekspresjonizmu.
Różnice terminologiczne zob. m. in. Ursula
Geiger, „Definition und Entstehung der
Begriffe”, w tejże, Die Maler der Quadriga und
ihre Stellung im Informel, Nürnberg, arte fac-
tum, , s. -. Malarstwo materii jest
tutaj traktowane jako nierozerwalny nurt roz-
wijający się w ramach malarstwa informel.
Zauważyć trzeba, iż w piśmiennictwie pol-
skim lat . francuskiego słowa informel (bez-
foremny, niekonwencjonalny) pochodzącego
od słowa informe (bezkształtny, niezgrabny, nie-
sklasyfikowany) używano znacznie rzadziej niż
pojęcia taszyzm (od francuskiego słowa tache
– plama).

 Zdzisław Salaburski, w Akershus, nr ,
... Wywiad przeprowadzony przez
Grete Qvist Øystå, Drøbak/Oslo. Tłumaczenie
własne na podstawie wersji angielskiej zamiesz-
czonej w Zdzisław Salaburski, red. Stanisław
Filip, kat. wyst. Muzeum Okręgowe,
Częstochowa, .

 Tadeusz Kantor, „Café Europe”, w tegoż, Dalej
już nic… Teksty z lat -, wybór i oprac.
Krzysztof Pleśniarowicz, t. III, Kraków,
Ossolineum, Cricoteka,  (). s. .

 Teresa Tyszkiewicz, „Rozmowy z plastykami.
Teresa Tyszkiewiczowa”, w Odgłosy, Łódź,
nr , ...

 Por. m.in. Anna Markowska, „Tadeusz Kantor.
Der Wanderer durchs Jahrhundert”, w Carmen
Sylvia Weber (red.), Verteidigung der Moderne.
Positionen der Polnischen Kunst nach ,
Künzelsau, Swiridoff,  (s. ), s. -.

 Po zorganizowanej w listopadzie  roku
paryskiej wystawie Signifiants de l’informel
Michel Tapié publikuje w  roku esej pt.
Un art autre, où il s’agit de nouveaux dévidages du
réel i organizuje wystawę Un Art autre w parys-
kiej galerii Paula Facchetti. Obie wystawy
miały decydujący wpływ na rozpowszechnie-
nie nazewnictwa (informel, un art autre) stoso-
wanego przez krytyków sztuki do dnia
dzisiejszego. Zob. Michel Tapié, Un art autre,
où il s’agit de nouveaux dévidages du réel, Paris,
Gabriel-Giraud, .

 Rodzimy socrealizm oraz ówczesne postawy
Nowoczesnych określił Mieczysław Porębski
jako obraz rzeczywistości „zdecydowanie schi-

zofrenicznej”, por. Nowocześni a socrealizm,
oprac. Józef Chrobak i Marek Świca, folder
wystawy, Galeria Starmach, Kraków, .

 Por. Le grand geste! Informel und Abstrakter
Expressionismus -, red. Kay Heymer,
Susanne Rennert, Beat Wismer, kat.
wyst. Museum Kunst-Palast, Düsseldorf, ;
„Forma, Farba, Faktura, Fantastyka. Rozmowa
z malarzami »awangardy«”, w Express
Poznański, .. ; Wystawa prac grupy »F
+ R«, kat. wyst. Klub Krzywe Koło,
Warszawa,.

 „Jackson Pollock. Is he the greatest living
painter in the United States?”, w Life,
.., s. -, ; Polskie Życie Artystyczne
w latach -, red. Anna Wierzbicka, t. :
rok , Warszawa, Liber pro Arte, Instytut
Sztuki PAN, , s. -, s. -.

 Ze względu na przejrzystość w tekście stoso-
wane jest określenie płci męskiej oraz żeńskiej
w formie męskiej (np. artyści, malarze).
Określenia te zawsze wskazują na obie płci.

 Zob. Galeria Sztuki Socrealizmu, Muzeum
Zamoyskich, Kozłówka. Do niewielu arty-
stów milczących w czasie socrealizmu i następ-
nie związanych z malarstwem informel należeli
m. in.: Tadeusz Kantor, Jadwiga Maziarska,
Jonasz Stern, Tadeusz Brzozowski.

 Zauważyć trzeba, iż wiele prac abstrakcyjnych
powstałych w okresie socrealizmu nigdy nie
wystawiono, nawet kiedy było to już możliwe.
Tak też setki oryginalnych prac Alfreda Lenicy
leżały zamknięte w tekach w byłej pracowni
artysty przez wiele lat, dopiero wrocławska
wystawa w  roku ujawniła ich istnienie.
Por. Alfred Lenica, red. Beata Gawrońska-
Oramus, kat. wyst. Muzeum Narodowe,
Wrocław,  ; Pozostałe informacje na pod-
stawie rozmowy z rodziną artysty przeprowa-
dzonej przez autorkę artykułu na wernisażu
wrocławskiej wystawy w dniu ...

 Tadeusz Kantor, „Litania sztuki informel”, w
tegoż, Metamorfozy. Teksty o latach -,
wybór i oprac. Krzysztof Pleśniarowicz, t. I,
Kraków, Ossolineum, Cricoteka,  (s. ,
), s. -.

 Przegląd sztuki awangardowej na II Wystawie
Sztuki Nowoczesnej pokazuje, iż nie brakowało
na niej obrazów powierzchownie naśladują-
cych najnowsze tendencje, por. Dokumentacja
zdjęciowa z II Wystawy Sztuki Nowoczesnej, nr.
inw. /, w Dział Dokumentacji, Zachęta,
Warszawa ;  Wystawa Sztuki Nowoczesnej,
oprac. graf. Marian Bogusz, kat. wyst.
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Centralne Biuro Wystaw Artystycznych,
Zachęta, Warszawa, .

 Por. Przewrotny socrealista – taszysta Zdzisław
Głowacki, oprac. Roman Hauk, kat.
wyst. Muzeum Historii Przemysłu, Opatówek,
 ; „Dziś dyskusja nad twórczością Z.
Głowackiego”, w Głos Robotniczy, ..;
Julian Przyboś, „Nowiny malarskie”, w
Przegląd kulturalny, -.. ; „Barszczyk
z botwinki na suknię sąsiadki wylać – na
wystawę Zdzisława Głowackiego pójdziesz”,
w Karuzela, ...

 Por. Tadeusz Kantor, „Notatnik… …
… ”, w tegoż,  (przyp. ), s. -
.

 Większość artystów związana z nurtem eks-
presyjnym informelu była współzałożycielami
lub członkami formacji artystycznych o dużej
rozbieżności poszukiwań twórczych (np.
Tadeusz Kantor – Grupa Krakowska II; Marian
Bogusz, Zdzisław Salaburski – Grupa ; Alfred
Lenica – Grupa F + R, Grupa Rbk, Grupa
Krakowska II). W  roku powstaje kra-
kowska Grupa Nowohucka (Grupa -ciu), a
rok później lubelska Grupa Zamek – obie for-
macje wpisują się w nurt kontemplacyjny
informelu. Informacje na podstawie katalo-
gów wystaw i czasopism z lat -.

 Por. Tachismus in Frankfurt: Quadriga . Kreutz,
Götz, Greis, Schultze, oprac. Ludwig Döry, kat.
wyst. Historisches Museum Frankfurt,
Frankfurt, .

 Zob. dokumentację zdjęciową oraz katalog
wystawy (przyp. ).

 Zob. m. in.: Lech Grabowski, „Nowocześni w
Zachęcie”, w Kierunki, nr , .. ;
„Seanse wyobraźni w Zachęcie”, w Życie
Warszawy, nr , -.. ; „Uwaga!
filmy abstrakcyjne”, w Express Ilustrowany,
nr , -...

 Jan Bogusławski, „Wystawa Sztuki
Nowoczesnej w Zachęcie. Wrażenia i reflek-
sje”, w Stolica, nr , .. [interpunk-
cja jak w oryginale].

 Teresa Tyszkiewicz, Życiorys artystyczny, cyt.
za % abstrakcji. Nowocześni w Łodzi -
, oprac. i wstęp Janusz K. Głowacki, kat.
wyst. Galeria , Łódź, .

 Mieczysław Porębski, „Jak nie wychodzić?”, w
Przegląd Kulturalny, nr , , s. .

 O eksperymentach technicznych opowiada
Max Ernst m. in. w filmach o swojej twór-
czości, zob. Peter Schamoni, „Max Ernst-
Entdeckungsfahrten ins Unbewusste”,  ;

tenże, „Max Ernst: Mein Vagabundieren-
Meine Unruhe”, . Technika sgraffito
Alfreda Lenicy polegała na zdejmowaniu
poprzednio nałożonych warstw farby z płótna
przygotowanym przez artystę narzędziem,
wykonanym z tektury, kartonu czy też tka-
niny. Niezwykła inwencja techniczna Lenicy
sprawia, iż wszelkie porównania i analogie
zachodnie wydają się dyskusyjne.
Kontrowersyjne jest również nazywanie tem-
pery Lenicy pt. Farby w ruchu z  roku
pierwszym obrazem taszystowskim w Polsce,
zob. m. in. Beata Gawrońska-Oramus, tekst
informacyjny na wystawie, (przyp. ).

 „Polnische Künstler besuchen unsere
Ausstellungen. Wir sprachen mit Magdalena
Więcek und Alfred Lenica”, w Wuppertaler
Rundschau, ...

 Wpływ surrealizmu na rozwój sztuki polskiej
oraz w szczególności na twórczość Tadeusza
Kantora analizuje w jednym z nielicznych arty-
kułów poświęconych tej tematyce
Włodzimierz Nowaczyk, „Tropy nowocze-
sności”, w Piotr Piotrowski (red.), Odwilż.
Sztuka ok.  roku, Muzeum Narodowe,
Poznań, , s. -.

 Tadeusz Kantor, „Abstrakcja umarła, niech
żyje abstrakcja“, w tegoż,  (przyp. ),
s.  ; Julian Przyboś, „Sztuka abstrakcyjna
– jak z niej wyjść?“, w Przegląd Kulturalny,
nr , , s.  ; Porębski,  (przyp. ),
s. .

 Kantor,  (przyp. ), s. .
 Marian Bogusz, „Uwagi polemiczne“, w Życie

Literackie (dodatek Plastyka), nr , , s. .
 Mieczysław Porębski, w Krystyna Czerni, Nie

tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem
Mieczysławem Porębskim, Wrocław,
Wydawnictwo Dolnośląskie, , s. .

 Na podstawie rozmowy ze Stefanem
Gierowskim przeprowadzonej przez autorkę
artykułu w domu artysty w dniu ...

 Katarzyna Baley, „Nie umiem żyć bez malar-
stwa. Wywiad z Alfredem Lenicą”, w Głos
Wielkopolski, nr , ...

 Obrazy wystawione w Galerii Sztuki XX i
XXI wieku w Muzeum Narodowym w
Warszawie (Strzemiński, nr inw. MPW  ;
Rafałowski, replika, nr inw. MPW ).
Reprodukcja zaginionej rzeźby Kobro zob.
Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński,
„Kompozycja przestrzeni. Obliczenia rytmu
czasoprzestrzennego”, w Biblioteka Grupy a.r.,
t. , il. nr , Łódź. O wpływie idei kultury
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materiałów Władimira Tatlina na rzeźbę
Katarzyny Kobro zob. Kinga Lenga, Das
Raumdenken. Katarzyna Kobros Skulpturen im
Kontext der Avantgarde, nieopub. praca mgr.,
Freie Universität Berlin, Berlin, .

 Por. Zdzisław Salaburski. Malarstwo, ulotka
wyst., Galeria Plac Zamkowy, Warszawa,
 ; Jan Lebenstein i krytyka. Eseje, recenzje,
wspomnienia, wyb. i oprac. Andrzej Wat i
Danuta Wróblewska, Warszawa, ; II docu-
menta ’. Kunst nach , oprac. Eduard
Trier i Arnold Bode, kat. wyst. z Kassel, t. :
Malerei, Köln,  ; Dla każdego gestu inny
aktor, ulotka wyst., Galeria Art Stations, Stary
Browar, Poznań,  (na ekspozycji pokaz
filmu wyróżnionego na Biennale Uwaga!…
malarstwo, kolekcja prywatna, Paryż).

 Neue Malerei aus Polen, wstęp Rolf Seeliger,
kat. wyst. Stuttgarter Bücherei, Essen, .

 Gierowski,  (przyp. ).
 Ibid.
 Por. Katarzyna Kasprzak, „Odtwarzanie por-

tretu człowieka po katastrofie. Egzystencjalizm
a malarstwo polskie”, w Piotrowski, 
(przyp. ), s. -.

 Piotr Piotrowski, „Filozofia gestu”, w Teresa
Hrankowska (red.), Sztuka polska po  roku,
Warszawa, PWN,  (s. ), s. -.

 Albert Camus, Człowiek zbuntowany, przeł.
Joanna Guze, Kraków, Oficyna Literacka, ,
s. . Pierwsze tłumaczenie oryginału (L’homme
révolté, Paryż, Gallimard, ) na język pol-
ski zob. Albert Camus, Człowiek zbuntowany,
przeł. Czesław Miłosz, Paryż, Instytut Literacki,
 ; Alfred Lenica, Droga do wolności, ,
 ×  cm, olej na płótnie, kolekcja pry-
watna, reprodukcja w Bogusz,  (przyp. ).

 Rudolf Steiner, Filozofia wolności: główny zarys
nowoczesnego światopoglądu: wyniki obserwacji w
sferze duszy dokonanych metodą przyrodoznaw-
czą, przeł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa,
Spektrum, , s.  ; przekład z  roku
zob.: Warszawa, F. Hoesick.

 Zob. Piotr Piotrowski, „Odwilż”, w
Piotrowski,  (przyp. ), s. - (szcze-
gólnie s. -).

 Zob. Anda Rottenberg, „Ministerstwo Kultury
i Sztuki – mecenat czy zarządzanie?”, w
Hrankowska,  (przyp. ), s. -
(szczególnie s. -).

 Informacje na podstawie rozmowy ze Stefanem
Gierowskim,  (przyp. ).

 Wypowiedź Krystyny Czerni,  (przyp. ),
s. .

 Polski koloryzm, in. kapizm – nurt malarstwa
dominującego w latach . i . XX wieku,
silnie zakorzeniony we francuskiej wersji post-
impresjonizmu. Przedstawiciele tego nurtu,
tzw. kapiści (m. in. Jan Cybis, Józef Czapski,
Artur Nacht-Samborski) oraz ich założenia
(m. in. kształtowanie formy kolorem, stoso-
wanie wyrazistej faktury, malowanie bez
uprzedniego szkicu) miały ogromny wpływ
na ukształtowanie artystyczne malarzy zwią-
zanych z nurtem abstrakcji bezforemnej.

 Gierowski,  (przyp. ).
 Teresa Tyszkiewicz, „Ankieta”, w Biuletyn

Informacyjny Związku Polskich Artystów
Plastyków, nr .. (s. ), s. -.

 Ibid., s. -.
 Teresa Tyszkiewicz, „Zeszyt IV -”, w

Agata Mendrychowska (red. prow.), Teresa
Tyszkiewiczowa. Notatki (-), Warszawa,
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 
(s. ), s. -.

 Teresa Tyszkiewicz, „Zeszyt II -”, w
Mendrychowska,  (przyp. ), s. -
(cyt. s. ).

 Por. Fakturowce. Bronisław Kierzkowski, oprac.
graf. Piotr Janicki, kat. wyst. Biuro Wystaw
Artystycznych, Wrocław, .

 Gips i złom, Polska Kronika Filmowa A/,
Warszawa, .

 Fragmenty wypowiedzi Bronisława
Kierzkowskiego w tekście Doroty
Kierzkowskiej-Czahorowskiej, w Bronek
Kierzkowski. Fakturowce, kat. wyst. Art New
Media, Warszawa,  ; Pozostałe informacje
na podstawie wywiadu z rodziną artysty prze-
prowadzonego przez autorkę artykułu w byłej
pracowni artysty w dniu ...

 Bożena Kowalska, w Bronisław Kierzkowski.
Malarstwo, kat. wys., Galeria Sztuki BWA,
Szczecin, .

 Kierzkowski, (przyp. ) [interpunkcja jak w
oryginale].

  Polish painters, oprac. Peter Selz, kat.
wyst. Museum of Modern Art, New York,
Doubleday & Co., , s. -.

 Kierzkowski, (przyp. ) [interpunkcja jak w
oryginale].

 Wypowiedź Alfreda Lenicy w czasie otwarcia
Galerii Twórczość w klubie MPiK, w Kurier
Lubelski, nr. , .. [interpunkcja jak w
oryginale].

 Wypowiedź Stefana Gierowskiego w
Aleksander Wojciechowski, „Obrazy”, w
Przegląd Artystyczny, nr ,  (s. ), s. -.
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