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TTAADDEEUUSSZZ
¸̧AAPPII¡¡SSKKII

Tadeusz Andrzej ¸apiƒski urodzi∏ si´

20 czerwca 1928 roku w Rawie Mazo-

wieckiej, studiowa∏ malarstwo pod kie-

runkiem Artura Nacht-Samborskiego, 

a grafik´ pod kierunkiem Józefa

Pakulskiego i Józefa Toma w Akademii

Sztuk Pi´knych w Warszawie. 

W roku 1955 uzyska∏ dyplom. 

Jego bliskimi kolegami byli artyÊci: Franciszek Starowieyski, Zbigniew

Makowski, Roman Opa∏ka, Jan Lebenstein.

Jego talent i cechy osobowoÊci otworzy∏y mu drog´ do Êwiatowej kariery

artystycznej. W 1963 roku wyjecha∏ z Polski. Po pobycie w Jugos∏awii, Francji

i Brazylii osiad∏ w Stanach Zjednoczonych, gdzie od 1972 roku pe∏ni funkcj´

profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Stanu Maryland. Wyk∏ada malarstwo

i grafik´. 

Litografia barwna jest technikà, której T. ¸apiƒski poÊwi´ci∏ najwi´cej uwagi 

i wysi∏ku w swojej pracy twórczej. Jest on autorem oryginalnych rozwiàzaƒ w zak-

resie warsztatu grafiki kolorowej. Wyobraênia artystyczna oraz technologia,

w efekcie której uzyskuje si´ efekt wielobarwnoÊci i nasycenia kolorem stawiajà

T. ¸apiƒskiego w czo∏ówce wspó∏czesnej grafiki na Êwiecie i sà inspiracjà dla m∏o-

dych twórców, zw∏aszcza w Êrodowisku akademickim, gdzie T. ¸apiƒski wyk∏ada.

Znany jest z animacji Êrodowisk twórczych i aktywnoÊci pedagogicznej.

D∏uga lista nagród artystycznych i wyró˝nieƒ, którymi obsypano T. ¸apiƒskiego

w wielu krajach na obu pó∏kulach, odzwierciedla popularnoÊç jego sztuki.

Przyk∏adem niech b´dzie og∏oszenie dnia 9 grudnia „Dniem Tadeusza

¸apiƒskiego“ przez burmistrza stanu Kolumbia w Waszyngtonie w 1981 roku.

SpoÊród licznych wpisów do europejskich i amerykaƒskich publikacji typu Who 's

Who wymieniç nale˝y pozycj´: 2000 Outstanding People oj the 20th Century,

wydanà w Cambridge w 1998 roku.

Prace Tadeusza ¸apiƒskiego wystawiane by∏y w krajach Europy, Azji i obu

Ameryk, liczba jego wystaw si´ga dwustu. Grafiki ¸apiƒskiego znajdujà si´

w zbiorach wielu muzeów na Êwiecie, m. in.: Muzeum Sztuki Nowoczesnej

w Nowym Jorku, Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowym

Centralnym Instytucie Sztuki w Pekinie, Muzeum Albertina w Wiedniu,

Bibliotece Narodowej w Pary˝u, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Turynie,

Muzeum Narodowym w Ottawie, Muzeum Sztuki w San Francisco. Grafika

¸apiƒskiego znajduje si´ w renomowanych kolekcjach na Êwiecie.

Dla twórczoÊci T. ¸apiƒskiego najbardziej charakterystyczna jest sztuka

abstrakcyjna, uprawiana od czasu studiów w Polsce poprzez wszystkie etapy

rozwoju osobowoÊci artystycznej .

TADEUSZ ANDREW LAPINSKI was born in 1928 in Poland. He received

a MFA degree from the Academy of Fine Arts in Warsaw, Poland in 1955. His

major art activity was directed toward color lithography, but he graduated with

a concentration in painting. An innovator in lithography, he developed a split

color printing technique. During his tenure at Pratt School of Art and Design

in New York from 1963-64, he received an award from the Cincinnati Art

Museum and held one-person exhibitions at the Museum of Modern Art and

at the Whitney Museum of American Art. He achieved acclaim in an exhibition

with JoanMiro in Toronto, Canada. Lapinski was recently honored as one of the

"2000 Most Outstanding People of the 20th Century" by the International

Biographical Center, Cambridge, England. He was recipient of a Medal of the

City, Omisalj, Croatia, 1997. In 1996, his works represented the Department

of Art faculty at the Hall of States exhibition on special invitation by Governor

of Maryland Parris Glendening. The Pulaski City Museum in Warka, Poland

hosted a one-person exhibition for him in 1997 that celebrated the 200th

anniversary of General Pulaski's birth. The American Institute of Polish Culture

awarded him a Medal of Achievement on its 25th anniversary. Lapinski partici-

pated in the faculty exhibition in Poland, and together with Patrick M. Craig

represented the US at the grand opening in Konin. He was a juror of awards

for the Korean Art Association, Washington, DC. Lapinski teaches water-color,

drawing and 2D design in the Department of Art, and for many years taught

lithography.
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OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏ótno,100 x 70cm,1959

OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏ótno,81x65cm,1958

OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏ótno, 80x65cm,1959

NAGRODY - WYBÓR

1961 Prize of Cincinnati Museum, Ohio, USA
1961 II nagroda - Ogólnopolski Konkurs Grafiki Marynistycznej, Sopot
1962 III nagroda - Mi´dzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków
1965 UNESCO Prize International, Paris, France
1967 Second Prize - "TV-Gaucha", Porto Alegre, Brazil
1968 First Prize - Museum Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil
1972 Audubon Artists of Honor, New York City, USA

First Prize - Highest Merit, Miniature Art Society of New Jersey, USA
Medal of Honor, Painters / Sculptors Society of New Jersey, USA

1973 Audubon Artists Silver Medal, New York City, USA
1974 Medal of Honor, Painters / Sculptors Society of New Jersey, USA
1975 Special Prize, Painters / Sculptors Society of New Jersey, USA
1975-1980 CAPA Award, University of Maryland, USA
1977 Grand Prize, Graphic International Festival, Vienna, Austria
1980 Medal of Honor (Medal honorowy Miasta ZamoÊcia), ZamoÊç
1981 9th of December - Lapinski Day in Washington, D.C" proclaimed by Mayor M, Barry, 

Columbia, USA
1982 Outstanding Achievement, University of Maryland, USA
1983 Maryland Man of the Year, Perspectives Magazine, USA

Medal of Honor, Andrelovac, Yugoslavia - Serbia
Lapinski's Days in Omisalj, Yugoslavia - Croatia
Man of Achievement, University of Maryland, USA
Phi Kappa Phi, University of Maryland, USA

1985 Statue of Victory 85 - World Prize, Calvatone, Italy
1986 Honor Award, University of Maryland, USA
1987 Man of Achievement Award, International Biographical Center, Cambridge, England
1988 Strathmore Hall, Honorable Mention, USA

Who's Who in Society, Honor Award, USA
1989 Prince George's Arts Council Grand Award, USA
1990 American-Polish Arts Council (ACPC), Highest Merit Award, USA

International Graphic Art Foundation Merit Award, USA
1991 Capa Award, University of Maryland, USA
1993 International Man of the Year 1992/1993, International Biographical Center, 

Cambridge, England
1996 General Research Board SRB Award, University of Maryland, USA
1997 Lapinski Day in Omisalj, Krk, Croatia

Medal Honorowy, Grodzisk Mazowiecki
1998-2000 Outstanding People of the 20th Century, International Biographical Center, Cambridge, England
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DDyyrreekkttoorr  MMuuzzeeuumm  MMaazzoowwsszzaa  ZZaacchhooddnniieeggoo  ww  ˚̊yyrraarrddoowwiiee  --  DDrr  JJeerrzzyy  NNaazzii´́bb∏∏oo::

Sztuka Tadeusza ¸apiƒskiego odnosi sukcesy od lat. Barwna litografia jego autorstwa nale˝y do kanonów Êwiatowej
grafiki i stanowi êród∏o inspiracji dla m∏odszego pokolenia artystów.
Zanim artysta poÊwi´ci∏ si´ litografii, która szybko uzyska∏a zas∏u˝one powodzenie, zajmowa∏ si´ malarstwem olejnym. 
W malarstwie ujawni∏y si´ zainteresowania kompozycjami, które stanowi∏y znakomity i konsekwentny ∏àcznik z póêniejszà
litografià.
Przygotowane na wystaw´ bardzo interesujàce prace powsta∏e w drugiej po∏owie lat 50-tych XX wieku, wychodzà poza
ramy regu∏ artystycznych tych czasów, najwyraêniej kreÊlàc nowe, wychodzàce daleko w przysz∏oÊç. Obcowanie z tymi
unikatowymi, nniieezznnaannyymmii  ddoottààdd  ppuubblliicczznnooÊÊccii  pprraaccaammii,,  ttoo  mmooccnnee  pprrzzee˝̋yycciiee  ii  jjeeddnnoocczzeeÊÊnniiee  wwiieellkkiiee  wwyyddaarrzzeenniiee
aarrttyyssttyycczznnee..

Serdeczne gratulacje Tadeuszu!

OO  ttwwóórrcczzooÊÊccii  TTaaddeeuusszzaa  ¸̧aappiiƒƒsskkiieeggoo  ttaakk  ppiisszzee  WWiieess∏∏aaww  OOcchhmmaann::

Tadeusz ¸apiƒski zaliczany jest do grona najwybitniejszych grafików Êwiata. Zajmuje wÊród nich szczególne miejsce,
nie tylko dzi´ki wspania∏emu talentowi i niezwyk∏ej wyobraêni, ale tak˝e dzi´ki nowatorskiemu, odkrywczemu podejÊciu
do spraw techniki graficznej. Dzi´ki twórczoÊci Tadeusza ¸apiƒskiego litografia barwna osiàgn´∏a najwy˝szy poziom, 
a kolor dzi´ki wielokrotnemu drukowaniu oprócz uzyskania zjawiskowej t´czowej ÊwietlistoÊci, nada∏ formie optycznà
wielowymiarowoÊç. Rzadko si´ zdarza, aby innowacja techniczna, by∏a tak doskonale sprz´˝ona z koncepcjà artystycznà,
a efekt twórczy tak doskona∏y. ¸apiƒski prezentuje nam magi´ koloru i formy, przedstawiajàc kosmos swojej wyobraêni,
poparty wielkà dyscyplinà artystycznà i wiedzà. Nie bez znaczenia jest format litografii. ¸apiƒski, zarówno w ma∏ych wymia-
rowo pracach jak i wielkich, w niezwykle precyzyjny sposób ∏àczonych z kilku kartonów, uzyskuje monumentalizm oraz
dynamik´ nie pozbawiajàc tych prac liryzmu i atrakcyjnoÊci zwiàzanej z urodà sztuki i jej pi´knem. W sztuce ¸apiƒskiego
doskonale ∏àczà si´ elementy nowoczesnoÊci z wiarà twórcy we wra˝liwoÊç odbiorcy. Wspania∏e sukcesy ¸apiƒskiego
potwierdzajà Jego wiodàcà rol´ w grafice drugiej po∏owy xx wieku i Êwiadczà o wielkim mistrzostwie twórczym i warszta-
towym.

BBiiooggrraaff  TTaaddeeuusszzaa  ¸̧aappiiƒƒsskkiieeggoo  --  DDrr  HHaarrrriissoonn  HHooppppeess  ,,  zzaauuwwaa˝̋aa::

(..) "Jest coÊ magicznego w sztuce Tadeusza ¸apiƒskiego. Jego formy stajà si´ ˝ywe w zmieniajàcym si´ Êwietle - kule
unoszà si´ w przestrzeni, t∏oki nabierajà wymiarowoÊci a p∏askie powierzchnie wydajà si´ wyginaç znaczàco. ¸apiƒski, mistrz
litografii, odkry∏ nowe techniki, dzi´ki którym mo˝na otrzymaç te i inne efekty zwiàzane z subtelnymi zmianami koloru i rytu.

Ale magia jego sztuki le˝y w umiej´tnoÊci prze∏o˝enia jego odkryç technicznych na samà sztuk´. Jego kompozycje
nie starzejà si´; im d∏u˝ej si´ je bada lub z nimi obcuje, tym wi´cej odkrywajà one sekretów. Tak jak dobrzy przyjaciele,
z wiekiem stajà si´ one coraz cenniejsze.

Przez dziesiàtki lat ¸apiƒski by∏ uwa˝any za jednego z najbardziej wp∏ywowych litografów w historii. Jego sztuka,
przesiàkni´ta jego technicznym geniuszem litografii, zostanie uznana jako nale˝àca do najbardziej dynamicznych w drugiej
po∏owie XX wieku".

OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏ótno,62 x 47cm,1954

OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏ótno,46x38.5cm,1954

PPeejjzzaa˝̋  mmiieejjsskkii,,  olej, p∏ótno, 65x55cm,1954
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OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏ótno, 61x84cm, 1954
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OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏ótno,60x106cm,1959
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BBeezz  ttyyttuu∏∏uu,,  olej, p∏ótno, 61x85cm, 1954
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OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏ótno, 100 x 58cm,1955
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OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏ótno, 89x60cm,1957
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OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏yta,100x50cm, 1958
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OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏ótno, 101x57cm,1958
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HHaarroolldd  JJ..  MMcc  WWhhiinnnniiee
TTWWÓÓRRCCZZOOÂÂåå  TTAADDEEUUSSZZAA  ¸̧AAPPII¡¡SSKKIIEEGGOO

Prace amerykaƒskiego artysty z polskim rodowodem, Tadeusza ¸apiƒskiego,
do których wykorzystuje on metod´ litograficznà, sà wyraênie zwiàzane, przynaj-
mniej w kontekÊcie wyobra˝eƒ, jak i u˝ycia kolorów i struktury materia∏u, z leonar-
dowskà koncepcjà powiàzaƒ mi´dzy sztukà a naukà i technologià. Od ponad 30 lat
¸apiƒski jest pionierem w tworzeniu ma∏ych zbiorów litografii, które pomagajà
odsunàç techniczne ograniczenia zwiàzane z tà dziedzinà, jak równie˝ wià˝à
jego wyobra˝enia, poczucie przestrzeni i kolorów, a tak˝e wp∏yw jaki wywierajà
te prace na odbiorc´, z zasadniczymi pytaniami dotyczàcymi istoty wszechÊwiata.
W pewien sposób jego grafiki, szczególnie te z dojrza∏ego okresu (1977-89),
pasujà jako ilustracje do ksià˝ki Stephena Hawkinga „Krótka historia czasu“
(„A Brief History of Time“). ¸apiƒski, podobnie jak Hawking, jest w stanie radziç
sobie z wielkimi koncepcjami i badaç je na poziomie intuicyjnym: istoty ˝ycia,
stworzenia i wszechÊwiata. Jako artysta pracujàcy na poziomie intuicyjnym,
zrozumia∏ niezb´dne poj´cia w technicznym pejza˝u przestrzennym. Jego
wyobra˝enia sà wyobra˝eniami o charakterze technologicznym, które sà 
w pi´kny sposób powiàzane z echem natury, charakterystycznym dla jego
wczeÊniejszych prac.
Techniczny charakter spo∏eczeƒstwa koƒca XX wieku i wyobraênia odzwiercie-
dlajàca obecnà rzeczywistoÊç, do której ustosunkowuje si´ wi´kszoÊç artystów
plastyków, zmusi∏y twórc´ do nowego rodzaju partnerstwa z naukà. Ten proces
pog∏´bi∏ si´ wraz z nowym podejÊciem artysty do Êwiata nauki. Zwiàzek sztuki 
i nauki ma ten sam charakter symbiozy, jaki by∏ kluczowy dla epoki renesansu.
TwórczoÊç Tadeusza ¸apiƒskiego jest znakomitym przyk∏adem tego, w jaki
sposób artysta intuicyjnie wyra˝a i odpowiada na te wa˝ne wra˝enia naszych cza-
sów.
Wszyscy artyÊci tworzàcy w naszych czasach b´dà musieli stanàç przed tym
problemem w swej pracy. Ostatnie serie prac ¸apiƒskiego, du˝e cztero- i szeÊcio-
cz´Êciowe litografie noszà tytu∏ "Pejza˝e Kosmiczne" (COSMOSCAPES). Sà to
limitowane serie (zaledwie 6 do 10 kopii), r´cznie t∏oczone, wielobarwne
litografie, które zosta∏y przygotowane na zasadzie monta˝u poci´tych meta-
lowych matryc, po∏àczonych ze sobà i odbitych z wykorzystaniem wielu kolorów,
materia∏ów, form i wyobra˝eƒ p∏ywajàcych w nie koƒczàcej si´ przestrzeni.
Dla ¸apiƒskiego, podobnie jak i dla matematyka Hawkinga, nasz wszechÊwiat
ma, czy przynajmniej mia∏ kiedyÊ charakter rozszerzajàcy si´ symetrycznie we
wszystkich kierunkach. Zasada symetrycznoÊci, kluczowa dla urzàdzenia
naszego wszechÊwiata, jest obecna w jego twórczoÊci; widoczna ona jest tak˝e
w intuicyjnym pojmowaniu jego istoty (Mc Whinnie, 1988).

¸apiƒski, jak i inni artyÊci okresu postmodernistycznego, dostrzega nowà rol´ 
dla artysty nowy zwiàzek pomi´dzy artystà a jego publicznoÊcià. Artysta staje si´
teraz mniej wy∏àcznym twórcà, a bardziej uczestnikiem, wspólnie z widzem, dia-
logu estetycznego opartego na dziele sztuki, czy te˝ doÊwiadczeniach p∏ynàcych
z tego dzie∏a. Renesansowy wzorzec artysty stojàcego w dystansie do widzaOObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏yta, 97x50cm, 1957
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przestaje byç w∏aÊciwym modelem - zarówno twórca, jak i widz anga˝ujà si´, przynajmniej w ostatnim postmodernisty-
cznym okresie, w proces tworzenia. Sztuka sta∏a si´ zdarzeniem interaktywnym. Ten interaktywny proces wydaje si´
najlepiej opisywaç spotkania ze sztukà ¸apiƒskiego.

¸apiƒski urodzi∏ si´ i kszta∏ci∏ w Polsce. Studiowa∏ w Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie, a jego grafiki by∏y po raz
pierwszy wystawiane poza Polskà w 1958 r. W latach 1962-64 pracowa∏ w Pratt Graphic Center w Nowym Jorku, gdzie
wzbogaci∏ swoje techniczne mistrzostwo w zakresie Êrodków i rozwinà∏ formy abstrakcyjne do poziomu dojrza∏ego stylu
artystycznego. Uformowa∏ si´ tam jego zasadniczy j´zyk artystyczny.
Jego wczesne wizje z poczàtku lat 60-tych by∏y przyczynà ekscytacji w nowojorskim Êwiecie artystycznym. WczeÊniejsza
twórczoÊç, jeszcze z Polski, mia∏a charakter konwencjonalnych, czarno-bia∏ych grafik, w których odbija∏y si´ echem tem-
aty zwiàzane z jego ojczyznà, jej historià i folklorem. Bardzo szybko, w koƒcu lat 50-tych zosta∏ zainspirowany twórczoÊcià
Miro i innych, a kiedy pojecha∏ do Nowego Jorku po raz pierwszy, zanurzy∏ si´ w artystyczne przedsi´wzi´cia postmoder-
nizmu, pierwszej generacji abstrakcyjnych ekspresjonistów pracujàcych i wystawiajàcych w Nowym Jorku.
JeÊli potraktujemy abstrakcyjny ekspresjonizm jako ostatnià faz´ modernistycznego ruchu, to ta nowa twórczoÊç, po przy-
jeêdzie ¸apiƒskiego by∏a rzeczywistym poczàtkiem tego pràdu, który trwa do dzisiaj.
¸apiƒski zaczyna∏ formowaç swojà w∏asnà, unikalnà wizj´ Êwiata. Jego j´zyk artystyczny rozwinà∏ si´ jako synteza trady-
cyjnego stylu ekspresjonistycznego Klee, Kandinskiego, Chagalla i Picassa, a nast´pnie szybko zaczà∏ w swych grafikach
zg∏´biaç j´zyk abstrakcji, którym zosta∏ zainspirowany przez Miro, Caldera i twórczoÊç Amerykanów. Aczkolwiek, nawet w okre-
sie nowojorskim lat 1962-64, ani z pewnoÊcià po1967, kiedy wyjecha∏ ostatecznie z Polski, nie odnajdziemy u ¸apiƒskiego
przejawów przejmowania hard-edge, pop, czy nawet stylów artystycznych zdobywajàcych popularnoÊç w galeriach w tam-
tym czasie. ¸apiƒski wykorzysta∏ pewne elementy z wszystkich tych nowych kierunków, ale synteza powsta∏a na bazie jego
w∏asnego intuicyjnego ∏àczenia tematów technologii i natury.
Jego wielkie kolorowe grafiki ukazywa∏y krajobrazy jako abstrakcyjne barwy, przedstawione w sposób wyraênie trójwymia-
rowy.(...)
W 1967 r. ¸apiƒski wróci∏ do Nowego Jorku zostajàc amerykaƒskim artystà i obywatelem. Pomimo, ˝e opuÊci∏ Polsk´
dla nowego kraju oraz zupe∏nie odmiennej kultury artystycznej i Êrodowiska twórczego, nigdy nie zerwa∏ z korzeniami swej
sztuki i ˝ycia, powiàzanymi z Europà W schodnià - jej mistycyzmem, religià, intensywnoÊcià prze˝yç i artystycznymi
zwiàzkami z folklorem. Wszystko to sta∏o si´ cz´Êcià jego pejza˝y, cz´Êcià tych wizualnych odniesieƒ, które pojawia∏y si´
w nieoczekiwanych momentach jego kariery.
¸apiƒski przyje˝d˝a do Polski prawie co roku, aby wystawiaç swe prace, uczyç i rozmawiaç ze swymi kolegami - artystami
nowego pokolenia. Stara si´ on przenieÊç na polski grunt cz´Êç swego zaawansowania w artystycznych wizjach, które uda∏o
mu si´ rozwinàç poza granicami raczej sztywnego i konserwatywnego systemu.
Pomimo, ˝e z jednej strony jego twórczoÊç by∏a zawsze apolityczna i abstrakcyjna w formie i treÊci, to jednak wyra˝a on
tak˝e emocje i wiar´, charakterystyczne dla nowej Polski. Prawie ˝aden krytyk piszàcy o jego twórczoÊci nigdy nie zapomina
nawiàzaç do jego humanizmu, intensywnego pragnienia nadziei i Êwiatowego pokoju.
W 1972 r. ¸apiƒski wyjecha∏ do Uniwersytetu Stanu Maryland, aby uczyç litografii i wprowadzaç swój specyficzny system
i podejÊcie do kolorowej grafiki - u˝ycie metalowych matryc zamiast tradycyjnych kamiennych i zastosowanie zarówno
tradycyjnych, jak i foto-mechanicznych metod kszta∏towania obrazu. Od 1972 r. uczy on w College Park w Marylandzie,
gdzie sta∏ si´ êród∏em inspiracji dla wielu m∏odych studentów do zg∏´biania nie tylko jego wizji grafiki, ale tak˝e miejsca
artysty-grafika na wspó∏czesnej scenie artystycznej, czy te˝ jego unikalnych metod pracy z formà i kolorem w dziedzinie
litografii.
¸apiƒski jest najprawdopodobniej jednym z najwi´kszych kolorystów naszych czasów i pomimo, ˝e nie pracuje ju˝ w zasa-
dzie jako malarz, to jednak wyczucie koloru jest tym aspektem jego prac, który wywo∏uje najg∏´bsze reakcje emocjonalne
i jest z pewnoÊcià kierowane okiem malarza. To zastosowanie koloru jest tym, co w przeciwnym wypadku by∏oby raczej
p∏askà formà, a u ¸apiƒskiego przenosi jego dzie∏o w trzeci i czwarty wymiar.
Pomimo, ˝e ¸apiƒski nie u˝ywa w swojej pracy komputera, osiàgnà∏ on byç mo˝e to, co Brian Evans opisuje jako tonicznà
przestrzeƒ [tonic space] (Leonardo, Electronic arts, wydanie specjalne, ss. 27 -30, 1988). Stworzy∏ on cyfrowà harmoni´
kolorów opartà na odpowiednich proporcjach sk∏adników czerwonego, ˝ó∏tego i niebieskiego, która uwidoczni∏a si´
poprzez surowe pi´kno jego twórczoÊci.

OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏ótno, 84 x 64cm,1957

OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏ótno, 66 x 80cm,1956

OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏yta, 67x61cm,1958

lap1  23/08/06  15:21  Page 3 (1,1)



Majàc ÊwiadomoÊç istnienia nierozwiàzanego problemu równowagi, czy te˝ harmonii, ¸apiƒski
tworzy w swej sztuce hierarchi´ kolorów. (...)
Bioràc pod uwag´ zasad´ harmonii w muzyce, mo˝emy przenieÊç koncepcj´ przestrzeni ton-
icznej na Êwiat barw; dla wielu kolorystów podstawowà przestrzenià tonicznà jest po prostu neu-
tralna szaroÊç.

NEWTON napisa∏: „ CZY˚ NIE JEST PRAWDOPODOBNE, ˚E HARMONIA I DYSONANS
KOLORÓW POWSTAJÑ Z PROPORCJI WIBRACJI PRZETWORZONEJ PRZEZ W¸ÓKNA
NERWU WZROKOWEGO W MÓZGU, PODOBNIE JAK HARMONIA I DYSONANS
DèWI¢KU POWSTAJÑ Z PROPORCJI WIBRACJI POWIETRZA ? "
To wysoce naukowe i techniczne podejÊcie do obecnego fenomenu zastosowania kolorów
szczególnie w oparciu o systemy komputerowe wyjaÊnia, co ¸apiƒski robi z kolorem i tworzeniem
przestrzeni tonicznej w swych pracach.
Do wczesnych lat 70-tych te g∏ówne kierunki w jego twórczoÊci zosta∏y ustalone - wytworzy∏ on
swoje unikalne wyczucie przestrzeni, podejÊcie do koloru, zastosowanie j´zyka abstrakcji oraz
formy, które wcià˝ by∏y blisko powiàzane ze Êwiatem natury. W tym czasie ¸apiƒski by∏ gotów 
do tworzenia swych dojrza∏ych dzie∏.
W wyniku tragicznego zdarzenia w 1976 r. ¸apiƒski by∏ hospitalizowany przez ponad szeÊç
miesi´cy. Przyczyna choroby artysty tkwi∏a w jego przed∏u˝ajàcym si´ kontakcie z benzynà i inny-
mi chemikaliami, po∏àczonym z prowadzonymi od ponad 10 lat eksperymentami nad metodà
metalowych matryc i foto-litograficznych procesów.
Podczas izolacji w szpitalu w Nowym Jorku ¸apiƒski wykona∏ seri´ ponad 300 kolorowych
rysunków w tuszu, które sà absolutnie unikalne w jego twórczoÊci i które sà zarazem swoistym
dziennikiem jego powrotu do zdrowia - jego w∏asnego powrotu do ˝ycia. By∏a to forma procesu
terapii, sposobu, dzi´ki któremu móg∏ on na poziomie intuicyjnym zrozumieç, co sta∏o si´ z jego
cia∏em, aby tak˝e radziç sobie z konfliktem jaki mia∏ miejsce w jego koÊciach i krwi.
Wielu pacjentów cierpiàcych z powodu raka rysuje w trakcie terapii, aby móc poradziç sobie
z w∏asnymi przeczuciami, walczyç z niewidzialnym wrogiem, dà˝yç do zwyci´stwa. ¸apiƒski
zosta∏ zwyci´zcà i chocia˝ nie kontynuowa∏ tego rysowania, to jednak doÊwiadczenie tamtego
czasu wp∏yn´∏o na jego twórczoÊç. Prac´ zatytu∏owanà "Jagni´" (Lamb, 1984), okreÊla si´ jako
jego powtórne narodzenie.
Prace wykonane ju˝ w jego dojrza∏ym okresie, po roku 1977, zacz´∏y bardziej odnosiç si´ w swej
tematyce i wyobra˝eniach do natury wszechÊwiata, poznania kosmosu; sà one, jak sam je
tytu∏uje, pejza˝ami kosmosu.
Jednak to, co zewn´trzne i to, co wewn´trzne sta∏o si´ dla ¸apiƒskiego swoistym ying-yang,
dualistycznym charakterem wszechÊwiata - Êcierajàcymi si´ przeciwieƒstwami w jego przysz∏ych
wysi∏kach twórczych.
W ciàgu ostatnich dziesi´ciu lat ¸apiƒski zwraca si´ w swych poszukiwaniach koloru i formy ku
odleg∏ym przestrzeniom, prawdopodobnym Êwiatom. (...)
¸apiƒski postrzega swojà sztuk´ jako sposób komunikowania si´ z wieloma narodami (...), a jej
zasadnicze przes∏anie le˝y ponad konfliktami pomi´dzy Wschodem i Zachodem. Jak mo˝na by∏o
przypuszczaç, jego twórczoÊç od czasu choroby w trzecim dojrza∏ym okresie, skupia si´ na afir-
macji ˝ycia. ¸apiƒski przywraca spo∏ecznoÊci ludzkiej godnoÊç. Jego prace, wystawy, Dni
¸apiƒskiego w wielu miastach, sà Êwi´towaniem ˝ycia i wyrazem nadziei na przysz∏oÊç.

Harold J. McWhinnie

WWaarrsszzaawwsskkiiee  FFrraaggmmeennttyy,,  olej, p∏ótno, 66 x 81cm, 1955

ÂÂwwiiaatt  ccyyrrkkuu,,  olej, p∏ótno, 60 x 85cm, 1955

BBeezz  ttyyttuu∏∏uu,,  olej, p∏ótno, 68 x 83cm, 1956
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• REGIONALNE CENTRUM OPROGRAMOWANIA
• GALERIA SZTUKI WSPÓ¸CZESNEJ

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

e-mail: tadeusz.stapowicz@esta.com.pl
www.esta.com.pl/galeria

Na ok∏adce: PPhhooeenniixx  RRiissiinngg,, litografia barwna, 76x56cm, 1996
OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,, olej, p∏ótno, 81x65cm, 1958

Wystaw´ zorganizowano we wspó∏pacy z Muzeum Mazowsza Zachodniego w ˚yrardowie.
Galeria dzi´kuje Wies∏awowi Ochmanowi, z którego inicjatywy dosz∏o do realizacji wystawy.

OObbrraazz  ssttrruukkttuurraallnnyy,,  olej, p∏ótno, 85x60cm, 1955 DDzziieeccii,,  olej, p∏ótno, 89x62cm, 1956
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