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Urodzi∏em si´ w Kaliszu 11 wrzeÊnia 1926 roku. Ojciec mój by∏ matematykiem, 
a matka historykiem. Rysowa∏em i malowa∏em od najwczeÊniejszych lat. 
Rodzicom moim, nie majàcym ˝adnych plastycznych zainteresowaƒ, podoba∏o si´,
˝e lubi´ rysowaç. Zw∏aszcza mojemu ojcu, cz∏owiekowi o bardzo otwartym 
sposobie myÊlenia i ogromnym poczuciu humoru musia∏o troch´ imponowaç, 
˝e lubi´ robiç rzeczy zupe∏nie niedost´pne jego abstrakcyjno – spekulatywnej
wyobraêni i minimalnej sprawnoÊci manualnej. Poza rysowaniem lubi∏em oglàdaç
malarstwo innych, zarówno to dost´pne mi w orygina∏ach jak i reprodukcje, które
nami´tnie zbiera∏em. Mia∏em ju˝ chyba dziesi´ç lat, gdy znajomy malarz po˝yczy∏
mi ksià˝k´ z jednobarwnymi reprodukcjami Cezanne’a i album ze stoma faksymi-
lowymi szkicami i rysunkami Rembrandta. Chodzi∏em przez pewien czas zupe∏nie
pora˝ony ich niepoj´tà, niepowtarzalnà ekspresjà. Poza tym by∏y w domu schowane
w tajemniczych szufladach przepastnego, staroÊwieckiego biurka rysunki, akwarele
i ma∏e olejne prace m∏odo zmar∏ego brata mojego pradziadka. Prace te rodzina
pieczo∏owicie przechowywa∏a po jego Êmierci. By∏ on bardzo uzdolnionym amato-
rem, malujàcym z pasjà “dla przyjemnoÊci”, ale Êwiadomym tego wszystkiego, 
co w jego czasach obowiàzywa∏o wykszta∏conego artyst´. Lubi∏em zw∏aszcza oglà-
daç jego szkicownik. By∏em szcz´Êliwy, gdy po wojnie odnalaz∏em go, niemal
cudem, w zwalonych w jakiejÊ szopie resztkach naszych rzeczy. Okres wojny
prze˝y∏em najpierw w ma∏ym miasteczku kresowym Sarny, a nast´pnie na Kurpiach.
Od pi´tnastego roku ˝ycia pracowa∏em jako robotnik w ogrodzie, w wytwórni gilz
papierosowych, jako fakturzysta w hurtowni drobiarskiej i jako technik meliora-
cyjny. W domu uczy∏em si´ i w wolnych chwilach jak zawsze rysowa∏em i malowa-
∏em, a tak˝e “projektowa∏em” ró˝ne mechanizmy, mi´dzy innymi wehiku∏, majàcy
byç skrzy˝owaniem jednoÊladu z samolotem. Jesienià 1944 roku zostaje areszto-
wany mój ojciec i w styczniu 1945 rozstrzelany wraz z innymi wspó∏wi´êniami,
przy likwidacji obozu koncentracyjnego w Dzia∏dowie przez wycofujàcych si´
hitlerowców.
W 1946 roku otrzyma∏em matur´ w Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu,

a nast´pnie zda∏em egzamin do krakowskiej ASP. Studiowa∏em malarstwo w praco-
wniach profesorów Radnickiego, Pronaszki, Taranczewskiego, a grafik´ u profe-
sorów Jurkiewicza i Srzednickiego. Uczestniczy∏em w licznych, organizowanych
przez studentów imprezach i wystawach. Co roku po wakacjach studenci ASP
urzàdzali na terenie miasta wystawy swoich prac. W 1947 roku wystawi∏em Portret
Kolegi i Martwà natur´. Nazywa∏em jà Martwà naturà z Iwaszkiewiczem, gdy˝ by∏a
na niej mi´dzy innymi namalowana gazeta ze zdj´ciem Iwaszkiewicza, który otrzy-
ma∏ wtedy nagrod´ “Odrodzenia”. W 1948 roku, po nast´pnej wystawie, na której
pokaza∏em kompozycj´ pt. Zima, otrzyma∏em od organizatorów I Wystawy Sztuki
Nowoczesnej zaproszenie do wzi´cia w niej udzia∏u. Od tego czasu datujà si´
moje bli˝sze kontakty ze starszymi kolegami Drugiej Grupy Krakowskiej. 
Koledzy ci, to ludzie,którzy albo ukoƒczyli tu˝ przed wojnà krakowskà ASP, 
albo okres okupacji sp´dzili w Krakowie i ucz´szczali do tzw. Kunstgewerbeschule,
gdzie uczy∏o paru dobrych artystów, a co równie˝ wa˝ne, tworzyli pewne
Êrodowisko. ZazdroÊci∏em im troch´ tej “luksusowej” okupacyjnej sytuacji.
Stanowili grup´ rozumiejàcà si´, niezale˝nà od Akademii i od Zwiàzku Plastyków.
Byli wa˝nym elementem powojennego o˝ywienia twórczego, jakie prze˝ywa∏ wtedy
Kraków. O˝ywienie to nie trwa∏o jednak zbyt d∏ugo. Wyhamowa∏a je i ogranicza∏a
coraz bardziej nasilajàca si´ ofensywa nacisków polityczno – ideologicznych. 
W 1949 roku ofensywa ta by∏a ju˝ w pe∏nym natarciu. Festiwal szkó∏ artystycznych
w Poznaniu mia∏ byç jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeƒ. W Êrodowisku
studenckim naiwne próby reformatorskie krzy˝owa∏y si´ z cynicznymi manipulacjami
doÊwiadczonych graczy politycznych. Ostatnie lata moich studiów przebiega∏y 
w atmosferze przygn´bienia i zaniku jakichkolwiek spontanicznych dzia∏aƒ twórczych.
W Êlad za naciskami politycznymi sz∏a presja administracyjno-ekonomiczna. 
W rezultacie jednym z problemów sta∏o si´ zdobywanie Êrodków do ˝ycia.
Poch∏ania∏o to prawie ca∏à energi´. Po ukoƒczeniu studiów moim jedynym kontaktem
z Akademià by∏a pracownia graficzna, gdzie profesor Srzednicki pozwala∏ niektórym
absolwentom korzystaç z wyposa˝enia technicznego i pras. 
W tych latach prawie nie malowa∏em. Wykonywa∏em ró˝ne graficzne i malarskie
prace u˝ytkowe. Dopiero w 1954 roku atmosfera zacz´∏a si´ troch´ poprawiaç.
Namalowa∏em wtedy portret mojej matki i zbiorowy portret robotników budowlanych
z Nowej Huty, gdzie robi∏em rysunki do graficznego cyklu. JaÊniejszymi momentami
tamtego okresu by∏y  w∏oskie filmy neorealistyczne z ich antyestetyzmem, auten-
tyzmem, a przy tym niepowtarzalnà poetykà codziennoÊci i bajkowoÊci jednoczeÊnie.
Klimat tych filmów wywar∏ wp∏yw na rysunki nowohuckiego cyklu i nastepnego
pt. Dom. Zbiorowy portret i Cykl nowohucki wystawi∏em na IV OWP, a cykl Dom
i Portret matki ju˝ w 1955 na wystawie z okazji Mi´dzynarodowego Festiwalu
M∏odzie˝y w Warszawie i w “Arsenale”. Obydwa obrazy w nast´pnym roku zama-
lowa∏em i tkwià one w jednym z naszych muzeów pod namalowanymi na nich innymi
obrazami. Brakuje mi ich teraz. Z tego okresu zachowa∏o si´ par´ martwych natur
i troch´ grafik. W 1955 roku zaczynam wi´cej malowaç. Nieco wyabstrahowane
przedmioty z moich martwych natur coraz bardziej nabierajà autonomicznych cech,
odrealniajà si´ w swojej warstwie znaczeniowej, ale nic nie tracà ze swoich cech
materialnych jak ci´˝ar, materia, dynamicznoÊç lub statycznoÊç itp. 
Przede wszystkim jednak zasadniczego znaczenia nabiera nie ich jednostkowa
charakterystyka, a wzajemne stosunki mi´dzy nimi, ca∏a sytuacja. 
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Jan Tarasin, WIE˚A, 1975/96

na ok∏adce: Jan Tarasin, AUTOPORTRET, 1978

Powstajà cykle: Przedmioty, Drobiazgi, nast´pnie Brzegi i Deszcze.
Ca∏y okres od 1955 do 1960 roku to intensywna praca nad zbudowaniem
tego nienazwanego, ale bardzo konkretnego i materialnego Êwiata. 
W lutym 1956 roku mój pierwszy wyjazd do W∏och. Latem 1957 wyjazd
do Moskwy. W 1959 “Przeglàd Artystyczny” zamieszcza mój artyku∏ 
O przedmiotach. Koniec lat pi´çdziesiàtych to wzmo˝ona aktywizacja
Êrodowisk twórczych. W Warszawie powstaje Galeria Krzywe Ko∏o, 
w Krakowie aktywizuje si´ Grupa Krakowska i Galeria Krzysztofory. 
W 1960 odbywa si´ w Warszawie kongres AICA. Nawiàzuje si´ coraz szer-
sze i ÊciÊlejsze kontakty z ludêmi sztuki z wielu Êwiatowych oÊrodków.
W latach 1960 – 1965 du˝o wystawiam, zarówno w kraju jak i poza Polskà.
By∏ to swoisty i naturalny “rewan˝” za posuch´ pierwszej po∏owy lat pi´ç-
dziesiàtych. W 1962 roku wyje˝d˝am w ramach wymiary kulturalnej do Chin
i Wietnamu, w 1963 do Holandii, a w 1965 do Pary˝a i Szwecji. 
W 1966 zaczynam odczuwaç coraz intensywniej pewien niedosyt w mojej
pracy, wynikajàcy cz´Êciowo ze zbyt intensywnej, a zarazem zbyt jedno-
stronnej twórczo dzia∏alnoÊci, a równoczeÊnie z poczucia, ˝e wiele spraw
bardzo dla mnie wa˝nych i intrygujàcych mojà ciekawoÊç od dawna, ciàgle
wymyka si´ mojemu malarskiemu doÊwiadczeniu i dopomina si´ o ich ujaw-
nienie. Coraz ostrzej zaczynam odczuwaç potrzeb´ nowych Êrodków, zdolnych
do wolnego od wszelkich formalnych ograniczeƒ ukazania nurtujàcych mnie
spraw. Pierwsza prób´ ich ujawniania podjà∏em na sympozjum w Pu∏awach 
w 1966 roku, gdzie zaczà∏em (nie ukoƒczonà) prac´ pod ironicznym
tytu∏em Przedmioty policzone. Wiele elementów w mojej pracy zaczyna mi
przeszkadzaç, odczuwam je jako zb´dny balast, utrudniajàcy ukazywanie
najistotniejszych dla mnie spraw. Powstajà cykle prac: Sytuacje, Nieskoƒczony
rejestr, Przedmioty policzone, Kontynuacja, Nieskoƒczony magazyn, Zapis,
Nieczytelne wàtki, itp. Prace zacz´∏y oscylowaç pomi´dzy specyficznym
zapisem, a materialnà relacjà, wa˝ny stawa∏ si´ ostateczny wynik powsta∏ych
konfiguracji, stopieƒ umownoÊci czy materialnoÊci poszczególnych elementów,
dynamiczna tendencja powstajàca z ich powiàzaƒ. W tym zrelatywizowaniu
“moich przedmiotów” od zredukowanych prawie “do zera” punktów, poprzez
na wpó∏ realne i umowne embriono-znaki po obdarzone wszelkimi cechami
materialnej egzystencji przedmioty, znajdujàce si´ w rejestrze rzeczy istnie-
jàcych, a tak˝e tych mo˝liwych, dopomóg∏ mi, prowadzony od 1974 do 1982
notatnik-szkicownik. Gromadzi∏em w nim poza wszelkà konwencjà i rygora-
mi formalnymi rysunki, zdj´cia, fotomonta˝e, których jedynym celem by∏o
tropienie fascynujàcego mechanizmu, za pomocà którego natura projektuje
i komplikuje swoje twory, powiela je, koncentruje i rozprasza, kreuje i niszczy.
ObsesyjnoÊç tych zainteresowaƒ i realizacji stanowi o ich wspólnym
rodowodzie i powodzie powstawania, rekompensujàc niejako rozluênienie
rygorów formalnych i otwartoÊç stylistycznà. Ta otwartoÊç nie dotyczy 
jednak tylko stylistyki. Jest to raczej ogólny stan ducha. Wydaje mi si´ te˝,
˝e jest on najcenniejszà rzeczà, jakà uda∏o mi si´ w ˝yciu osiàgnàç.

Jan Tarasin
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Jan Tarasin, PRZEDMIOTY, 1977/96
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S∏owo komplikacja ma z∏à opini´. Lubimy rzeczy i sytuacje proste, jasne i czytelne. Chcemy wierzyç, ˝e istnieje jakiÊ uniwer-
salny klucz, którym b´dziemy mogli otworzyç i wyjaÊniç najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane, dziÊ dla nas niedost´pne
tajemnice. Z drugiej strony wiemy, ˝e natura organizujàc coraz to nowe wy˝sze zwiàzki i zjawiska czyni to niemal wy∏àcznie
poprzez komplikowanie motywów dzia∏aƒ, wzajemnych uwarunkowaƒ i powiàzaƒ. Komplikacja jest wi´c cenà za coraz wy˝szy
poziom organizacji natury. Podobne procesy zachodzà w sztuce, choç ich efekty sà o wiele bardziej wieloznaczne i cz´sto
problematyczne. Raz mamy do czynienia z genialnà syntezà, skrótem o ogromnej sile wyrazu i zasobie zawartych treÊci, 
a kiedy indziej tylko z martwym schematem czy wr´cz z wulgarnym uproszczeniem. W procesach odwrotnych ju˝ o wiele
trudniej o najtrafniejsze i odkrywcze rozwiàzanie. Nasza wyobraênia z trudem demontuje i od nowa konstruuje nowe wersje
ze znanych jej elementów. Prawie nie jest w stanie wymyÊliç ca∏kiem nowych. Stosunkowo ∏atwo przychodzi jej komplikowanie
mechanicznego dekoracyjnego wzoru, mechanicznego ruchu maszyny, komplikowanie modu∏ów statycznych konstrukcji 
i struktur. Sprawa staje si´ niepomiernie trudniejsza, gdy w gr´ wchodzi dzia∏anie wkraczajàce w interpretacj´ procesów ˝ycia.
Zbyt cz´sto popadamy w powierzchownà zale˝noÊç i fascynacj´ ró˝nymi estetycznymi efektami biologicznych procesów.
Odwo∏ujemy si´ do w∏asnych automatycznych odruchów, podÊwiadomoÊci i fizjologii. Te wszystkie biologizujàce estetyki
majàce na celu odintelektualizowanie malarstwa i poszerzenie zakresu jego dzia∏aƒ, w∏aÊnie przez zbyt demonstracyjny biolo-
gizm automatycznie zamkn´∏y sobie drog´ do szerszego wyjÊcia poza ostentacj´ stylistycznà. Ich komplikacja uwik∏ana 
w bierne naÊladownictwo biologicznej dynamiki stwarza∏a pozory efektownego przeciwstawiania si´ postkonstruktywistycznemu
racjonalizmowi. W gruncie rzeczy toczy∏a z nim jedynie doÊç ja∏owà i bezradnà wojn´. Odziedziczone po dziewi´tnastym
wieku tendencje przeciwstawiania sobie czàstkowych aspektów zjawisk jako samoistnych, autonomicznych i antagonistycznych
wartoÊci znów zatryumfowa∏y. Mimo ˝e nasze wspó∏czesne rozumienie Êwiata coraz bardziej nas uÊwiadamia o anachronizmie 
i ja∏owoÊci takich podzia∏ów, pokutujà one w najlepsze do dnia dzisiejszego. Ka˝de dziecko musi w szkole odpowiedzieç 
na pytanie dotyczàce elementów romantycznych i klasycystycznych w Panu Tadeuszu. Nie szukamy ich przecie˝ u Szekspira
ani u Giotta, El Greca czy Rembrandta. Dziewi´tnastowieczne podzia∏y ich nie obowiàzywa∏y. Ale i ten wiek wyda∏ w koƒcu
Cezanne’a. Jednak nawet jego geniusz nie potrafi∏ ca∏kowicie przeciwstawiç si´ inercji postaw zrodzonych z poczucia tych
martwych podzia∏ów. Jak˝e symptomatyczne jest to, ˝e stosunkowo ∏atwo zaaprobowano ca∏à analitycznà stron´ jego sztuki, 
a prawie ca∏kowicie jego wysi∏ek uruchomienia gigantycznego mechanizmu niekoƒczàcych si´ przemian i przeobra˝eƒ. 
A przecie˝ po to syntetyzowa∏ i rozbija∏ kszta∏ty na podstawowe i autonomiczne elementy, by mog∏y one swobodnie i nieza-
le˝nie organizowaç si´ w ca∏kiem nowe, nieprzewidziane zwiàzki, konstelacje, kszta∏ty i zjawiska. Mimo ˝e wysi∏ek ten zaowo-
cowa∏ równie˝ genialnym spe∏nieniem, to przecie˝ ryzyko tego przedsi´wzi´cia, wpisany w t´ gr´ relatywizm i nie przewidziany
do koƒca ostateczny jej rezultat sprawia, ˝e zostaje on tak ch´tnie niezauwa˝any. A przecie˝ sposób, w jaki uruchamia on
proces komplikacji, stopiwszy w organicznà, monolitycznà ca∏oÊç tak odleg∏e wartoÊci jak impresjonistyczna  analiza koloru,
barokowy kinetyzm  i matematyczna wyobraênia jest czymÊ niezwyk∏ym w czasach dzielenia wszystkiego na szko∏y,  sposoby 
i -izmy. Komplikacja Cezanne’a ukazuje si´ nam jako niezwykle twórcze dzia∏anie wyobraêni, potrafiàce zaskoczyç nas swojà

odkrywczoÊcià i zdolnoÊcià do naturalnego, organicznego samodzielnego rozwoju. Ujawnia, ˝e si∏a i pi´kno komplikacji mogà
byç równie sugestywne i zap∏adniajàce naszà ÊwiadomoÊç jak lapidarny skrót syntezy. Natura komplikuje swoje twory, gdy˝
majà one spe∏niaç coraz to nowsze, coraz bardziej z∏o˝one zadania i osiàgaç coraz ró˝norodniejsze, czasem niemal przeciw-
stawne sobie cele. W sztuce podobne procesy udajà si´ tylko tym, którzy potrafià ominàç pu∏apki zastawione przez eklektyczne,
formalno-stylowe maria˝e. Którzy sprzecznoÊci rodzàcej si´ komplikacji potrafià stopiç w monolitycznà tendencj´ niezale˝nà
od jakichkolwiek formalnych uwarunkowaƒ. Ale mimo tylu pora˝ek i po∏owicznych sukcesów sztuka ciàgle ponawia próby.
Ten niewdzi´czny proces, cz´sto ginàcy za fasadami bardziej wyeksponowanych zewn´trznych cech, bez przerwy anga˝uje
naszà ÊwiadomoÊç i wyobraêni´.

Komplikacja                                                                                                                                    Jan Tarasin
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Jan Tarasin, PIONOWE I POZIOME, 1984
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Gdy w trakcie naszej pracy natrafimy na jakieÊ zjawisko, problem czy konkretnà sytuacj´,

której nie znaliÊmy, ale którà odczuwamy niezwykle wyraênie, zaczynamy jà rozumieç 

i oswajaç si´ z nià, to w pewnym momencie pojawia si´ sprawa precyzyjnego okreÊlenia tego

“CzegoÊ”, sprawa nazwania go. Czujemy, ˝e dopóki go nie nazwiemy, jego zaistnienie b´dzie

niepe∏ne i wàtpliwe, ale z drugiej strony wiemy, ˝e nobilitowanie go nazwà, spowoduje 

jego natychmiastowe zamkni´cie w sztywnym kr´gu okreÊlonym przez nazw´. 

Zagrodzi drog´ jego naturalnej tendencji do rozwoju i przemian, usztywni go i zarejestruje

jego kolejnà pozycj´ w d∏ugim rejestrze znanych ju˝ i nazwanych zjawisk. Im nasze znalezisko

cenniejsze, im jego zasi´g szerszy, im wszechstronniejsza problematyka, tym d∏u˝ej zwlekamy

z jego nazwaniem. Staramy si´ zatrzymaç jego elastycznà i ˝ywà konsystencj´, zapowiadajàcà

nam nowe, przeczuwalne choç nie ujawnione jeszcze, tkwiàce w nim mo˝liwoÊci. 

Byç mo˝e, ju˝ wkrótce nie mieÊci∏oby si´ w zamykajàcym go uniformie dzisiejszej nazwy.

Rzeczy nie nazwane                                                                                 Jan Tarasin
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Jan Tarasin, DALMATY¡CZYK, 1980/96
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Jednym z najwi´kszych nieporozumieƒ, jakim ulega∏o i ulega tylu malarzy, jest wiara w to, ˝e odkrywajà matema-
tyczny porzàdek Êwiata, stosujàc geometrycznà analiz´ przestrzeni, pos∏ugujàc si´ któràÊ z analitycznych metod
bàdê wyprowadzajàc jakiÊ matematyczny, porzàdkujàcy system. Matematyka nie jest Êwiatem liczb, lecz Êwiatem
wyobraêni. Nie jest metodà wt∏aczania Êwiata w wymierne i ∏atwo wyobra˝alne, statyczne schematy, ale przewod-
nikiem po ruchomym, dynamicznym, nieustannie zmieniajàcym si´ wielkim tyglu zjawisk, jakim jest nasz Êwiat.
W sztuce jak i w ˝yciu, sumujàce si´ zjawiska nie sà mechanicznym ich dodawaniem do siebie. Ich po∏àczenie
stwarza zupe∏nie nowà jakoÊç, w której cz´sto z trudem tylko mo˝emy doszukaç si´ sk∏adajàcych si´ naƒ pierwot-
nych elementów. Cz´sto po zetkni´ciu si´ ze sobà niszczà si´ one nawzajem, lub tworzà nierozerwalnà, mono-
litycznà ca∏oÊç. Z∏udzeniem jest wiara w mo˝liwoÊç zobiektywizowania czy usystematyzowania, za pomocà mate-
matyki, chaosu lawinowego potoku zjawisk. Przecie˝ to w∏aÊnie matematyka ma dla ka˝dej ze swoich abstrakcyj-
nych, liczbowych wartoÊci niekoƒczàce si´ sposoby uzewn´trzniania ich poprzez cyfrowe symbole, lub pi´trowe
konstrukcje spekulacji. Matematyka to nie tylko metoda roz∏o˝enia na cz´Êci pierwsze wieloczynnoÊciowego
robota, ale równie˝ tajemnica “o˝ywienia” ma∏ego wirusa, egzystujàcego przez ca∏e tysiàclecia pod postacià
“martwego” kryszta∏u. To nie tylko schemat atomów jakiegoÊ chemicznego pierwiastka, ale równie˝ skomplikowane
dzia∏anie, które doprowadzi∏o do kszta∏tu ∏at na brzuchu pasàcej si´ krowy lub charakteru rozsypanych na sierÊci
Dalmatyƒczyka czarnych c´tek. Matematyka to nie tylko powtarzalna “idealna” forma kryszta∏u diamentu, 
ale tak˝e wpisana w t´ idealnà form´ niepowtarzalna skaza, która pozwala ka˝dy z tych kryszta∏ów zidentyfikowaç.
Matematyka to nieuchronny rozdêwi´k pomi´dzy niedoskona∏oÊcià ka˝dej zaistnia∏ej realnoÊci, a jej idealnym
zamys∏em. Ca∏y wysi∏ek naszej wyobraêni koncentruje si´ na zrozumieniu tego nieustannego rozdêwi´ku, gdy˝
on jest sprawcà otaczajàcej nas rzeczywistoÊci i spr´˝ynà nieustannych przemian. On w ostatecznoÊci decyduje
o tym, co istnieje, co si´ rozgrywa wko∏o nas i w nas samych. On jest tà tajemnicà matematyki, wymykajàcà si´
ciàgle naszej wyobraêni, nie zaÊ idealnie zrekonstruowany model niedoskona∏ego Êwiata. Wyczuwamy t´ tajem-
niczà obecnoÊç w twórczoÊci wielu wielkich malarzy. Byç mo˝e nie w pe∏ni zdawali sobie oni z niej spraw´, 
w odró˝nieniu od tych, którzy demonstracyjnie okazywali swe z matematykà zwiàzki. Dlatego te˝ nie dürerowskie
wykresy, ale rytm bruegelowskiej przestrzeni tak podnieca naszà wyobraêni´. Byç mo˝e ogromny urok Uccella
dlatego w∏aÊnie ust´puje przed zaciekawieniem i niepokojem, wywo∏anym pracami Leonarda da Vinci.
Dlatego te˝ bardziej wyczuwamy jej tajemniczà obecnoÊç w eksplodujàcym i konwulsyjnym pulsowaniu dzie∏ 
El Greca i Rubensa ni˝ w krystalicznych poussinowskich konstrukcjach. Pejza˝e i martwe natury Cezanne’a
wydajà si´ nam pot´˝nym magazynem skoncentrowanej energii, wystarczajàcej do spowodowania gigantycznej
erupcji lub zapoczàtkowania nowego biologicznego procesu. Matematyka, doprowadzona do mistycznego
niemal dzie∏a, ujawnia si´ w pracach Malewicza i Mondriana, a równoczeÊnie nieoczekiwanie z taka samà 
sugestywnoÊcià narzuca si´ nam w zaskakujàcych zderzeniach nadrealnych rzeczywistoÊci Maxa Ernsta.
Vasarely’emu tylko w jego nielicznych, najlepszych pracach uda∏o si´ nawiàzaç z nià kontakt.  
Poza tym mamy jeszcze do dyspozycji wielu buchalterów, estetyzujàcych pseudoscjentystów, zwyk∏ych
majsterkowiczów czy bezwzgl´dnych analityków, ale to ju˝ zupe∏nie inna sprawa.

Malarze i matematyka                                                                                                      Jan Tarasin
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Jan Tarasin, PLA˚A, 1980/96

REGIONALNE CENTRUM OPROGRAMOWANIA
dla ma∏ych i Êrednich firm

44-100 Gliwice, ul.Jasna 31
tel. (032) 239 45 05; fax. (032) 239 45 40
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