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JJEERRZZYY  
NNOOWWOOSSIIEELLSSKKII
Urodzony w 1923 roku w Krakowie 
Jerzy Nowosielski nale˝y do najwybitniejszych
malarzy polskich XX wieku. Rysownik i scenograf,
teoretyk sztuki, filozof i teolog. Studia rozpoczà∏
w czasie okupacji hitlerowskiej w Kunstgewerbe-
schule, potem kontynuowa∏ na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie w latach
1945-1947. Od 1945-1949 cz∏onek Grupy
M∏odych Plastyków, a od 1957r cz∏onek i za∏o-
˝yciel Stowarzyszenia Artystycznego Grupa
Krakowska. W latach 1957-1962 by∏ pedagogiem
w Wy˝szej Szkole Sztuk Plastycznych w ¸odzi, 
a nast´pnie od 1962r w krakowskiej Akademii

Sztuk Pi´knych gdzie w 1976r uzyska∏ tytu∏ profesora. Uczestniczy∏ w blisko 100 wystawach indy-
widualnych i ponad 250 zbiorowych w Polsce i za granicà. Reprezentowa∏ polskà sztuk´ na
najbardziej presti˝owych ekspozycjach na ca∏ym Êwiecie. Jest autorem wielu polichromii w obiektach
sakralnych i cerkwi w Bia∏ym Borze. Jest tak˝e laureatem nagród paƒstwowych i presti˝owych
wyró˝nieƒ Êrodowisk artystycznych. W 1998r jako pierwszy malarz zosta∏ odznaczony Krzy˝em
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Jego prace znajdujà si´ we wszystkich wa˝niejszych kolekcjach
muzealnych sztuki wspó∏czesnej w Polsce jak równie˝ w wielu zbiorach prywatnych na ca∏ym Êwiecie.
W 1996r  Zofia i Jerzy Nowosielscy za∏o˝yli Fundacj´ Nowosielskich wspierajàcà wybitne osiàgni´cia
kultury polskiej poprzez przyznawanie stypendiów i dorocznych nagród. W 1999 roku Rada Miasta
Krakowa przyznaje artyÊcie srebrny medal "Cracoviae Merenti" za wielkie zas∏ugi dla Krakowa. Tak˝e
w tym roku Zarzàd Okr´gu Krakowskiego Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków przyznaje Jerzemu
Nowosielskiemu Nagrod´ im. Witolda Wojtkiewicza za wystaw´ ma∏ych obrazów abstrakcyjnych
malowanych na deskach, zorganizowanà przez Starmach Gallery.

Jego twórczoÊç stanowi na tle sztuki wspó∏czesnej zjawisko absolutnie odr´bne i nie mieszczàce si´
w ramach ˝adnego z jej kierunków. Ten aktywny uczestnik powojennych batalii o nowà sztuk´,
wspó∏za∏o˝yciel jednego z najwa˝niejszych awangardowych ugrupowaƒ, Grupy Krakowskiej
równoczeÊnie twórczo rozwija wielowiekowà tradycj´ ikony, deklarujàc tak niedzisiejszà wiar´ 
w zbawczà moc malarstwa. W jego dziele surrealistyczna potrzeba cudownoÊci oraz bliska malewi-
czowskiej abstrakcji t´sknota za tym co niewyobra˝alne ∏àczà si´ z wschodniochrzeÊcijaƒskim
podejÊciem do obrazu jako epifanii - tworzàc ca∏oÊç silnie naznaczonà pi´tnem tej oryginalnej
osobowoÊci. Tematyka religijna sàsiaduje tutaj z portretem, martwà naturà, kobiecym aktem i pejza-
˝ami ka˝de z tych przedstawieƒ jest równie istotne, ka˝de bowiem pozwala na stworzenie "ikony",
ka˝de wi´c mo˝e pos∏u˝yç do jedynego godnego artysty celu jakim jest ˝mudne uwalnianie Êwiat∏a
(ducha) z w∏adztwa CiemnoÊci (materii).

WWyyssttaawwyy  iinnddyywwiidduuaallnnee

1955 ZPAP, ¸ódê
1956 Dom Plastyków, Kraków
1957 Salon Po prostu, Warszawa
1960 Galeria Krzysztofory, Kraków
1961 Galeria Klubu Krzywe Ko∏o, Warszawa
1963 Zach´ta, Warszawa
1963 Cassel Gallery, London
1964 Galeria Krzysztofory, Kraków

1966 Galerie in der Biberstrasse, Wien
1969 DESA, Kraków; Galeria Wspó∏czesna, Warszawa
1972 Galeria Studio, Warszawa; Galeria Krzysztofory, Kraków
1974 Pawilon Wystawowy BWA, Kraków; Galeria Sztuki Wspó∏czesnej Zapiecek, Warszawa
1976 Galeria 72, Muzeum Okr´gowe, Che∏m
1979 Klub im. W∏. Pietrzaka, Warszawa
1981 BWA, Toruƒ
1983 Institute Polonais, Paris
1985 BWA, Bydgoszcz; Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa
1986 Galeria Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa
1987 Polish Culture Institute, London
1988 Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Lublin; 

Galeria Inny Êwiat, Kraków (tak˝e 1989,1991)
1989 BWA, Katowice
1990 Starmach Gallery, Kraków (tak˝e 1991,1992); Lwowska Galeria Obrazów, Lwów
1991 Galeria Arsenal, BWA, Bia∏ystok; Nyreghasa Museum, Nyreghasa
1993 Muzeum Narodowe, Poznaƒ; Wroc∏aw

Zach´ta, Warszawa
1996 Starmach Gallery, Kraków
1998 Galeria Kordegarda, Warszawa; Starmach Gallery, Kraków
2000 Starmach Gallery, Kraków

[Rysunek - co to takiego?]

Czy to jest jakieÊ przygotowanie do malarstwa, czy te˝ coÊ, co od malarstwa jest zupe∏nie odmienne?
Ja osobiÊcie podejrzewam, ˝e rysunek jest rodzajem PISMA - to s∏owo szczególnie podkreÊlam,
poniewa˝ rysunek jest takà praktykà artystycznà, kiedy o jakimÊ zjawisku, o jakimÊ prze˝yciu nie
mo˝na po prostu "opowiedzieç". Nie mo˝na te˝ tego "namalowaç". Mo˝na to "opisaç", z tym, 
˝e ten opis nie b´dzie po prostu pisaniem s∏ów za pomocà znaków "umownych", liter, ale b´dzie
rodzajem hieroglifu, który nie jest ani malarstwem ani alfabetem.
Sà to znaki - kszta∏ty stanowiàce swoiste zagadki, swoiste rebusy. Kto umie odczytaç - ten màdry.
Rysunek w swej klasycznej formie dzisiaj powinien byç odtworzeniem tego sposobu porozumiewa-
nia si´, kiedy jeszcze z pisma nie stworzono alfabetu, a kiedy ju˝ stanowi∏o ono form´ zagadki.
Rysunek nie mo˝e zastàpiç "obrazu". Nie mo˝e te˝ zastàpiç "tekstu". Nie jest do wieszania na wysta-
wach. Jest do oglàdania "do poduszki", przed zaÊni´ciem i przed przebudzeniem.

Jerzy Nowosielski,  przedruk z katalogu Jerzy Nowosielski, "Maski i nagoÊç" (rysunki) , 
Starmach Gallery, Kraków, paêdziernik 1990, 

(...) Mamy w Krakowie, co ,jest mo˝e przypadkiem, ale za to b∏ogos∏awionym, kogoÊ takiego jak
Jerzy Nowosielski. Jest to, ju˝ dzisiaj, by u˝yç ksià˝kowej metafory, osobna karta polskiej sztuki.
Mo˝na by dodaç sztuki wspó∏czesnej, ale po co zamazywaç oczywistoÊci: czy tak trudno wyznaç,
˝e mamy do czynienia z artystà, który jest po prostu w sztuce. Bez ˝adnych ograniczajàcych
przymiotników? To bardzo du˝o, byç po prostu w sztuce. Mo˝e najwi´cej, czego mo˝na ˝àdaç 
od artysty, i co si´ sprawdza tak rzadko.
Mamy wi´c Jerzego Nowosielskiego, który czyta gazety, oglàda telewizj´, pasjonuje si´ politykà, przera˝a
Polskà i jej losami, a obrazem przed∏u˝a lini´ sensu, pi´kna i powagi. Kto stara si´ nie podlegaç
szaleƒstwu Êwiata, przek∏adajàc nad Êwiadkowanie z∏u - przysparzanie dobra przy pomocy malarstwa tak
dalece zwiàzanego z wy˝szymi uczuciami, lepszà stronà ludzkiej i pozaludzkiej rzeczywistoÊci. (...)

Tadeusz Nyczek, katalog wystawy w galerii "Inny Êwiat". Kraków,1989
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Wi´kszoÊç zgromadzonych tutaj p∏ócien i papierów Jerzego Nowosielskiego przedstawia akty
kobiece we wn´trzu. Tylko czasem smuk∏e sylwetki dziewczyn pokazane sà gdzie indziej, w grupie
sportowej lub na pok∏adzie statku. IntymnoÊç figury oglàdanej we wn´trzu nabiera jeszcze wi´kszej
prywatnoÊci wsparta intymnoÊcià bliskiego planu mieszkania. Muszla domu delikatnie otaczajàca
cia∏o usprawiedliwia jego obna˝enie. Bywa, ˝e zintegrowanie kobiety z wn´trzem posuwa si´ jeszcze
dalej, postaç pojawia si´ na kraw´dzi kompozycji, jedynie jako znak, sygna∏ plastyczny. Podobna 
do bocznej kolumny czy kariatydy jest, na pewien sposób, axis mundi, dêwigajàcà coÊ, czego nie widaç.
Sport, statek, czy ukrycie si´ mi´dzy Êcianami czynià z obna˝enia zabieg zrozumia∏y, a nawet
konieczny. Nie ma w tym dwuznacznoÊci, jest jednak tajemnicza strefa zmys∏ów.
Akt, jako temat malarski by∏ zawsze cz´Êcià sztuk pi´knych. Bywa∏ znakiem albo nale˝a∏ do opisu
rzeczywistoÊci. Prehistoria, antyk z jego kanonem pi´kna proporcji, wreszcie renesans, a zw∏aszcza
barok, dalej klasycyzm i romantyzm, ca∏y ten obszar czasowy po wiek XX oddawa∏ sprawiedliwoÊç
cia∏u. Jak ongiÊ Dürer, Tycjan, Rubens, Rembrandt, tak potem Renoir, Matisse, Modigliani mieli
swoje modelki i ich znane p∏ótna doÊwiadczajà urody tematu. Aktem rozgrywano wiele treÊci symbo-
licznie: pierwotnoÊç ˝ywio∏u, si∏y natury, zniszczenie, przeznaczenie, mi∏oÊç. TreÊci te by∏y po stronie
˝ycia albo ciàgn´∏y w Êmierç. (...)

Danuta Wróblewska, katalog wystawy „Kobiety we wn´trzu”, Galeria Kordegarda, Warszawa,  1998

Warto si´ jeszcze popatrzeç na "panny Nowosielskie" (a rzeczywiÊcie warto!), które w tym skompli-
kowanym przejÊciu do sfery sacrum pe∏nià (i to znakomicie!) rol´ przewodniczek, choç to si´ mo˝e
komuÊ wydaç profanacjà. Ma∏o jest w malarstwie istot ludzkich tak doskonale ubranych w cielesnoÊç.
Nowosielski z szataƒskà wr´cz oszcz´dnoÊcià i precyzjà kroi swoim aktom ich cielesny przyodziewek
(wybacz Jerzy, ˝e robi´ z Ciebie "damskiego krawca", ale ten Twój kunszt magiczny niezwykle ceni´).
Z szerokich, g∏adkich plam koloru powstajà te kostiumy, tak dopasowane do figury, ˝e nieomal
p´kajà w szwach. Nie, nie kostiumy kàpielowe, cz´sto u˝ywane przez te dziewczyny - kostiumy
cielesne. Bo akt Nowosielskiego jest w kostiumie, w kostiumie z najwy˝szej cielesnoÊci, ale w kos-
tiumie. I ten kostium jest nie do przenikni´cia. Poza intensywnym fenomenem ˝ycia nic przez ten
kostium nie przenika. Zaplecenie ramion nad g∏owà, zatoczenie cia∏em ∏uku nad przestrzenià to nie gest,
to nie akcja, to nie manifestacja jakichÊ intencji, jakiegoÊ wewn´trznego poruszenia. Czyli nie sà to
jakieÊ zwierzenia, jakieÊ odkrycia. To tylko takie czy inne u∏o˝enie kostiumu cia∏a, tej szczelnej
zas∏ony, przez którà nic nie przenika, a która, czujemy to wyraênie, kryje jakàÊ tajemnic´. Te posta-
cie nie poddajà si´ reifikacji, nie pozwalajà si´ okreÊliç, zakwalifikowaç, opatrzyç takà czy innà etykietà.
˚yjà - czujemy - nie tylko w tym planie, w którym sà tak intensywnie obecne. W poszukiwaniu ich
tajemnicy, naszej wspólnej zresztà, musimy ten plan przekroczyç. Ju˝ sam charakter tych postaci
wystarcza, aby nam to uprzytomniç, ale malarstwo jest po to, aby pokazywaç. Tote˝ dziewczyny
Nowosielskiego starajà si´ cz´sto wskazaç nam wyraêniej, któr´dy droga. O, choçby przez te
wspomniane ju˝ wy˝ej przesuni´cia poza kadr obrazu, przez to wychodzenie postaci poza obraz,
w inny wymiar. Cz´sto górna kraw´dê obrazu zas∏ania g∏ow´ tu˝ nad szyjà, czasem g∏ow´, która
mieÊci si´ w kadrze, zas∏ania jakiÊ prostokàt. Czasem twarz malowana jest nieco inaczej ni˝ reszta
cia∏a, tak jakby w tym miejscu kostium cielesny rozluênia∏ si´ troch´, przepuszcza∏, ods∏ania∏
niewyraênie, ale odczuwalnie, jakiÊ pó∏uÊmiech, jakieÊ poruszenie. To te˝ jest jakieÊ otwarcie, jakiÊ
s∏aby refleks Êwiat∏a z innego wymiaru, z tamtej strony. Cz´ste kierowanie wzroku w gór´ ma oczy-
wiÊcie charakter symboliczny, ale nie jest bynajmniej regu∏à tego malarstwa. 

Jerzy Tchórzewski, katalog  Jerzy Nowosielski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznaƒ 1993, s. 75-83

Trudno wyobraziç sobie Êwiat Jerzego Nowosielskiego bez obszarów intelektualnej prowokacji i ezo-
terycznych dociekaƒ. Obszary te wymykajà si´ spod uznanej i powszechnie cenionej strefy dzia∏aƒ
artysty. Stanowià jednak niezwykle wa˝ny czynnik w jego twórczoÊci, bez którego ca∏y dorobek
Nowosielskiego powsta∏by w ca∏kiem innym wymiarze.
To wszystko jednak nie znaczy, byÊmy nie mogli obcowaç z Nowosielskim - rasowym malarzem,
potrafiàcym si´ cieszyç zmys∏owym urokiem widzianego Êwiata czy wydobywaniem z barwnych pig-
mentów wizerunków w∏asnych wizji. MyÊl´, ˝e znakomita wi´kszoÊç wielbicieli jego sztuki poprze-
staje na odbiorze tych w∏aÊnie wartoÊci i ˝e one same wystarczy∏yby do zapewnienia mu tej
wyjàtkowej pozycji, jakà zajmuje w naszej sztuce. Niepowtarzalny w swoim rodzaju kod, jakim

Nowosielski porozumiewa si´ ze swoimi odbiorcami, jest pozornie bardzo prosty i czytelny. Widz
∏atwo go aprobuje, wkraczajàc tym samym na terytorium jego Êwiata. Dopiero znajdujàc si´ w jego
granicach, zaczyna odkrywaç kolejne stopnie wtajemniczenia obowiàzujàce w tym Êwiecie. MyÊl´, ˝e
Nowosielskiego satysfakcjonuje ka˝da kategoria jego odbiorców. Prace jego znajdujemy w wielu
muzeach i prywatnych mieszkaniach, jego freski pokrywajà Êciany licznych koÊcio∏ów i cerkwi, repro-
dukcje jego prac wype∏niajà stronice licznych wydawnictw. Znalaz∏y si´ nawet na znaczkach pocz-
towych. Ta ogromna popularnoÊç zosta∏a osiàgni´ta bez ˝adnych ubocznych kosztów natury estety-
cznej, politycznej czy Êwiatopoglàdowej. PrywatnoÊç tej sztuki, niemal intymnoÊç, idzie w parze
z jej uniwersalnoÊcià, tak jak g∏´bokie zakorzenienie w bizantyjskiej tradycji nie koliduje z uzewn´trz-
nianiem najbardziej wspó∏czesnych, drastycznych treÊci.
Jednak najwi´kszà zagadkà tej sztuki jest to, ˝e osiàgnàwszy tak rozleg∏y rezonans spo∏eczny i tak
szeroki mi´dzynarodowy zasi´g swego oddzia∏ywania mog∏a si´ zrodziç jedynie na ma∏ym skrawku
ziemi pomi´dzy Lwowem i Krakowem. Przy ca∏ym swym uniwersalizmie, nowoczesnoÊci i elitaryzmie
jest sztukà nies∏ychanie zwiàzanà z tym kawa∏kiem ziemi. Chcia∏oby si´ wr´cz powiedzieç, ˝e jest
sztukà regionalnà, gdyby to okreÊlenie nie posiada∏o pewnych ubocznych pejoratywnych podtekstów.
To powiàzanie jest bardziej duchowe ni˝ formalne, jest organicznà konsekwencjà, a nie deklaraty-
wnym przypisaniem. Nie ma te˝ w nim nic z Chagallowskiego eksploatowania witebskiego folkloru.
Nowosielski nigdy nie legalizowa∏ tego zwiàzku ani nie wymyÊli∏ dla niego firmowego znaku. Jest on
jednak jednym z podstawowych elementów decydujàcych o niepowtarzalnym klimacie i charakterze
Êwiata Jerzego Nowosielskiego.

Jan Tarasin, przedruk z "Nowe Ksià˝ki", 1991, nr 11-12, s. 8-9

[co ze sztukà]
(...) Cennino Cennini napisa∏ we wst´pie do swojego Traktatu o malarstwie, ˝e sztuki malarskiej
nauczy∏ ludzi Adam, kiedy trudzàc si´ na ziemi wygnania, równie˝ i malarstwo uprawia∏. A có˝ on
móg∏ malowaç?  Krajobraz Raju, Raju utraconego, to co najlepiej pami´ta∏. Co jeszcze?
KiedyÊ studenci spytali mnie, dlaczego do kanonu studiów malarskich w Akademii wchodzi studium
aktu kobiecego. Dlaczego w ogóle ten akt zajmuje tak wa˝ne miejsce w malarstwie, w historii
malarstwa? Przyparty do muru, nie bardzo wiedzàc co odpowiedzieç, uchwyci∏em si´ tej myÊli
Cenniniego. Bo skoro Adam, po wygnaniu z Raju, równie˝ malowa∏, to có˝ móg∏ malowaç oprócz
przyrody rajskiej?  
Ale˝, oczywiÊcie, malowa∏ Ew´, swojà towarzyszk´, takà, jakà pami´ta∏ do momentu, zanim nie po-
cz´stowa∏a go po∏owà owocu wiadomoÊci z∏ego i dobrego.

Jerzy Nowosielski, 1990

[o kondycji malarza]
Samopoczucie malarza koƒca XX wieku jest zupe∏nie inne ni˝ to z poczàtku, a i choçby z po∏owy
stulecia. Wtedy, jeÊli nawet nie nale˝a∏o si´ do jakiejÊ grupy artystycznej, mo˝na by∏o si´ identyfi-
kowaç z okreÊlonym nurtem - takim jak abstrakcjonizm, realizm, w koƒcu fotorealizm. Samotników
by∏o bardzo ma∏o, to by∏y wyjàtki.
Dzisiaj samotnoÊç jest typowà kondycja malarza. I to podwójna samotnoÊç. Ma∏o tego, ˝e nie mo˝e
si´ czuç zwiàzany z jakàÊ okreÊlonà tendencjà, to jeszcze nie ma w naszym czasie jakiegoÊ
okreÊlonego warsztatu fachowego. A przecie˝ do po∏owy XIX wieku taki warsztat istnia∏ - zburzy∏ go
dopiero impresjonizm. Po impresjonizmie w miejsce warsztatu pojawi∏y si´ "kierunki". DziÊ nie ma
ani jednego, ani drugiego.
A wi´c jestem jako malarz samotny i samotnym si´ czuj´. Dziwne to uczucie. Bo w pewnym stopniu
powinno na samopoczucie wp∏ywaç dodatnio. JesteÊ samotny, a wiec jesteÊ silny, jesteÊ dobry w tym
co robisz. Inaczej by ci´ w ogóle nie by∏o. By∏byÊ nikim. Ale te˝ w momentach depresji, braku wiary
w wartoÊç w∏asnej pracy i w jej rezultaty - a takich momentów w ˝yciu malarza jest bardzo du˝o -
znikàd nie mo˝na wyglàdaç oparcia, potwierdzenia tego co robimy.
MyÊl´, ˝e ludzie, którzy stracili nagle zaufanie do wartoÊci lansowanych oficjalnie, powstania takich
w∏aÊnie wartoÊci samoistnych oczekujà.

Jerzy Nowosielski, z katalogu Jerzy Nowosielski, Starmach Gallery, Kraków, maj 1992
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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
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