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ZZDDZZIISS¸̧AAWW  
BBEEKKSSII¡¡SSKKII

Wybitny malarz, fotografik, rzeêbiarz.
Nale˝y do Êcis∏ej czo∏ówki polskich malarzy
wspó∏czesnych. Urodzi∏ sí  w Sanoku 24 lutego
1929 roku. W 1952 ukoƒczy∏ architektur´
na Politechnice Krakowskiej, powróci∏ do Sanoka,
gdzie pracowa∏ we wzorcowni przemys∏owej
tamtejszej Fabryki Wagonów. 
Od 1955 roku zajmuje si´ malarstwem,
rzeêbà, grafikà, a od 1974 r. wy∏àcznie
malarstwem.
W 1964 roku w Pomaraƒczarni warszawskich
¸azienek mia∏ pierwszà wystaw´. Pod koniec
lat 70. zas∏ynà∏ serià obrazów o charakte-
rystycznej, nierealnej tematyce, które sam
nazwa∏ „fotografowaniem wizji”. W 1977 roku przeniós∏ si´ do Warszawy. W latach 80.
za sprawà marszanda Piotra Dmochowskiego jego obrazy trafi∏y do paryskich galerii.
W latach 90. na skutek recesji i zmiany sytuacji rynkowej w Polsce, Beksiƒski wycofa∏ si´
ze wspó∏pracy z Dmochowskim. W tym czasie jego twórczoÊç uleg∏a znacznej ewolucji
idàc w kierunku uproszczenia t∏a, redukcji motywów i znaków koncentrujàc si´ na od-
realnionych postaciach.
Pod koniec lat 90. zajà∏ si´ tworzeniem fotomonta˝y komputerowych. Pierwsza ich wystawa
odby∏a si´ w kwietniu 1999 roku w Galerii Sztuki Wspó∏czesnej ESTA w Gliwicach.
O jego prace zabiegajà renomowane muzea i kolekcjonerzy na ca∏ym Êwiecie. Najwi´ksza
kolekcja dzie∏ artysty znajduje si´ w Muzeum Historycznym w Sanoku, a Beksiƒski trak-
tuje te zbiory jako wizytówk´ swojej twórczoÊci. Mieszka i pracuje w Warszawie, zajmu-
je si´ malarstwem i  tworzeniem fotomonta˝y komputerowych.

TToommaasszz  GGrryygglleewwiicczz  --  wwsstt´́pp  ddoo  aallbbuummuu  „„ZZddzziiss∏∏aaww  BBeekkssiiƒƒsskkii““
- wydawnictwo BOSZ

(...)Wizyjne malarstwo Beksiƒskiego ukszta∏towa∏o si´ w pe∏ni w dekadzie lat 70.
Nie oznacza to jednak stagnacji, gdy˝ twórczoÊç artysty wcià˝ ewoluuje i ulega transfor-
macji w kolejnych dekadach. Lata 90. przynoszà kolejne, znamienne przekszta∏cenia w ramach
sta∏ego paradygmatu stylistyczno-treÊciowego. Twórca sublimuje coraz bardziej Êrodki
wyrazu artystycznego. Redukuje motywy i znaki, koncentrujàc si´ na figurach, postaciach
i twarzach, bardzo przekszta∏conych i odrealnionych. Jak zawsze interesuje go struktura
powierzchni cia∏a, traktowana jednak prawie ca∏kowicie autonomicznie, oddzielona od kon-
strukcji wewn´trznej. Trzeci wymiar, g∏´bia perspektywiczna zostaje w nich zredukowana
do p∏aszczyzny, do g∏adkiego t∏a, utrzymanego w srebrzystych szaroÊciach. Pojawia si´
tak˝e swoista dekoracyjnoÊç.

WWiieess∏∏aaww  BBaannaacchh  --  wwpprroowwaaddzzeenniiee  ddoo  aallbbuummuu  „„ZZddzziiss∏∏aaww  BBeekkssiiƒƒsskkii““  
- wydawnictwo BOSZ

(...) Okres fantastyczny przyniós∏ Beksiƒskiemu s∏aw´ i wydawa∏o si´, ˝e artysta
pozostanie mu wierny. A jednak ju˝ na poczàtku lat osiemdziesiàtych stopniowo zarzuca∏ t´

przestrzennà, pejza˝owà najcz´Êciej wizyjnoÊç, ograniczajàc motyw do jednej lub kilku
postaci, umieszczonych najcz´Êciej na nieokreÊlonym tle. Obraz sta∏ si´ znacznie
bardziej syntetyczny i ju˝ nie to „fotografowanie snu czy marzenia“ by∏o najwa˝niejsze,
ale w∏aÊnie malarstwo. „Id´ w kierunku wi´kszego uproszczenia t∏a, a równoczeÊnie
znacznej deformacji postaci, które sà malowane bez tzw. Êwiat∏ocienia naturalistycznego.
W∏aÊciwie chodzi mi o to, ˝eby mi´dzy innymi na pierwszy rzut oka by∏o widoczne, ˝e jest to
obraz zrobiony przeze mnie“. 

DDoorroottaa  MMaacciieejjaa --  GGeennttlleemmaann  nnrr  1122//22000000 --  wwyywwiiaadd  zzee  ZZddzziiss∏∏aawweemm  BBeekkssiiƒƒsskkiimm

(...) - „Chcia∏bym malowaç ∏adne obrazy“ - zwierza∏ si´ pan nieraz. Tymczasem o pana
dzie∏ach powiedziano wiele, jedni: interesujàce, poruszajàce, wr´cz bulwersujàce; inni:
kiczowate, ale „∏adne“. To chyba niezbyt przystajàce okreÊlenie do tego, co pan maluje.

- Wi´kszoÊç chyba inaczej ni˝ ja rozumie s∏owo „∏adny“. Dla mnie ∏adny to dobrze
namalowany obraz, a co na nim przedstawiono jest sprawà drugorz´dnà. Obraz, czyli
kawa∏ek p∏ótna lub p∏yty pokryty farbami, nie jest Êwiadectwem rzeczywistoÊci, nie jest
fotografià. Mo˝e byç tylko dobrze albo êle zrobiony, a wi´c ∏adny albo brzydki. Mo˝e
istnieç paskudny bohomaz przedstawiajàcy pi´knà kobiet´ i przepi´kny obraz, przed-
stawiajàcy obdartego pijaka.

- Ale ∏adny to znaczy mi∏y dla oka, budzàcy przyjemne uczucia...

- Nie dla mnie.

- Skoro temat nie ma znaczenia, to skàd tyle drastycznoÊci, grozy, niepokoju w pana
obrazach?

- One sà drastyczne? Ja nic drastycznego nie widz´, Mo˝e inaczej wszystko odbieram.
Mo˝e nie dostrzegam we w∏asnych obrazach jakiejÊ sekretnej ich w∏aÊciwoÊci, która na-
pe∏nia niech´cià ludzi? Przypominam sobie, ˝e w dzieciƒstwie z dezaprobatà oglàda∏em
ilustracje do „Alicji w krainie czarów“. By∏y dla mnie jakieÊ odpychajàce, wi´c byç mo˝e
moje obrazy podobnie sà odbierane przez publicznoÊç, ale to nie jest moim zamiarem,
Nie wiem, na czym to polega, ale to przykre! To tak jakby Êmierdzia∏o mi z ust.

- A mo˝e maluje pan apokaliptyczne wizje, bo dope∏niajà one ustatkowane, spokojne
˝ycie, jakie pan prowadzi? 

- RzeczywiÊcie, ˝ycie mam spokojne, ale nie sàdz´, ˝eby obrazy - przynajmniej
Êwiadomie - by∏y kompensacjà ˝ycia. Maluj´ tak, jak si´ robi rysunek konferencyjny: jak
ktoÊ nie umie, bazgrze koty odwrócone ty∏em, a ja maluj´ obraz - zresztà najcz´Êciej
twarz, którà czasami przerabiam na coÊ innego, na przyk∏ad na pejza˝. Zupe∏nie nie
wiem, co namaluj´ i rzadko potrafi´ zaplanowaç, a jeszcze rzadziej udaje mi si´
dokoƒczyç to, co zaplanowa∏em. Za szybko zaczyna mi si´ nudziç i od razu zmieniam
to, co zaczà∏em na coÊ innego. Nawet jeÊli bym sobie zrobi∏ konkretny plan - namaluj´
cz∏owieka idàcego przez most, i tak wychodzi mi coÊ innego, na przyk∏ad arcybiskup
siedzàcy na konarze drzewa. OczywiÊcie na pewno móg∏bym trzymaç si´ narzuconego
tematu, ale nie widz´ celu, skoro przekaz treÊciowy jest dla mnie nieistotny: Nie mia∏em
na celu namalowania cz∏owieka przechodzàcego przez most, moim celem by∏o
namalowanie obrazu! Obraz to dla mnie coÊ poza treÊcià, którà traktuj´ zawsze jak pro-
dukt uboczny. „Zobaczyç“ to dla mnie coÊ sto razy wa˝niejszego od „zrozumieç“.
„Zrozumieç“ jest dla mnie raczej równoznaczne ze „sp∏yciç“ i „ograniczyç“. W ten
sposób zresztà odbieram i filmy, i muzyk´.

fot. Zofia Beksiƒska
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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 • www.esta.art.pl

ok∏adka: olej,p∏yta, 98x132 cm, 2000 r.
na odwrocie: olej,p∏yta, 132x 98 cm, 2000 r.

Zdj´cia prac: Janusz Rosikoƒ      
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