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SSttaanniiss∏∏aaww  FFiijjaa∏∏kkoowwsskkii

Urodzony 4 listopada 1922 roku w Zdo∏bunowie 
na Wo∏yniu. 1944-45 Wywieziony na roboty przymu-
sowe do Królewca. Studia w Paƒstwowej Wy˝szej
Szkole Sztuk Plastycznych w ¸odzi (1946-51) 
u W∏adys∏awa Strzemiƒskiego i Stefana Wegnera,
dyplom u Ludwika Tyrowicza. Od 1947 do 1993 r. by∏
pedagogiem w tej uczelni, od 1983 r. profesorem;
pe∏ni∏ funkcje prorektora i dziekana Wydzia∏u Grafiki.
W roku akademickim 1989/90 by∏ przez 2 semestry
goÊcinnym profesorem Uniwersytetu w Giessen.
Prowadzi∏ krótkie seminaria w Mons (1978, 1982) 
i w Marburgu (1990). Jest wiceprezydentem Mi´dzy-
narodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON
z siedzibà w Szwajcarii, przewodniczàcym Polskiej
Sekcji XYLONU. 1974-79 By∏ wiceprezesem

Polskiego Komitetu AIAP (Association Internationale des Arts Plastiques). Jest cz∏onkiem Europejskiej
Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauki Literatury i Sztuk
Pi´knych w Brukseli. Malarz i grafik. Przet∏umaczy∏ na polski i wyda∏ dwie ksià˝ki Kandyƒskiego: Punkt
i linia a p∏aszczyzna, O duchowoÊci w sztuce. W maszynopisie t∏umaczenie Malewicza: Âwiat bezprzed-
miotowy.

WWaa˝̋nniieejjsszzee  wwyyssttaawwyy  mmii´́ddzzyynnaarrooddoowwee

1966-78,84 Biennale Grafiki w Krakowie. 1967,71,75-79 Biennale Grafiki w Ljubljanie.1968 Biennale
Grafiki w Tokio. 1968, 69, 76 Biennale Grafiki we Florencji. 1969 Biennale Sztuki w São Paulo. 1969,
72 Triennale Drzeworytu w Carpi. 1969-93 Mi´dzynarodowe Wystawy XYLONU 5-13. 1970 II Mi´-
dzynarodowy Plener Malarski w Eisenstadt w Austrii. 1970,71,73-75 Mi´dzynarodowy Konkurs im. Joan
Miró w Barcelonie. 1970-74, 79, 84 Biennale Grafiki w Bradford. 1971 Mi´dzynarodowa wystawa

"Aspetti della Grafica Europea" w Wenecji. 1971,76,90 Mi´dzynarodowy konkurs "Premio Biella".
1972 Biennale Sztuki w Wenecji; Mi´dzynarodowa wystawa "Grafica d'Oggi" w Wenecji; Mi´dzynaro-
dowa wystawa Laureatów Krakowskiego Biennale Grafiki w Bremen. 1972,74 Biennale Sztuki w Menton.
1972, 84 Biennale Rysunku w Rijeka. 1974 Mi´dzynarodowe Biennale Sztuki w Delhi. 1975 Eastern
European Printmakers w Cincinnati Art Museum; Triennale Sztuki w New Delhi. 1975, 76 Targi Sztuki
w Bazylei. 1976 Biennale Grafiki w Bonsecours; Mi´dzynarodowa wystawa "Arte Fiera" w Bolonii.
1976, 78 Biennale Grafiki we Frechen. 1978 Biennale Grafiki we Fredrikstad. 1978-84 Triennale
"Graphica Creativa" w Jyväskylä. 1979 Biennale Grafiki w Heidelbergu; Wash Art w Waszyngtonie;
Artists'79 w Nowym Jorku. 1979-96 Mi´dzynarodowa wystawa "Ma∏e Formy Grafiki" w ¸odzi. 1980
II Kanadyjskie Biennale Grafiki i Rysunku w Edmonton. 1981, 90 Impact Art Festival w Kioto. 1982
Mi´dzynarodowa Wystawa Drzeworytu w Wiedniu. 1983 Biennale Grafiki w Cul-des-Sarts/Couvin; 
I Mi´dzynarodowe Triennale Grafiki w Spa. 1985 Mi´dzynarodowy Salon Grafiki w Nantes. 1986
Mi´dzynarodowa wystawa grafiki "Bois Pluriel 2" w Evry. 1987 "Graphika Atlantica" w Reykjaviku;
Mi´dzynarodowa wystawa "Surrealismi" w Punkaharju. 1988 Mi´dzynarodowa wystawa grafiki "Ripopée"
w La Louvi¯re. 1990 Mi´dzynarodowe Targi Sztuki w Hamburgu. 1991 "Sàsiedzi" - wystawa
Krakowskiego Triennale w Norymberdze. 1993 "II segno inciso - Grafica italiana e polacca" w Ossimo.
1994 "Europa-Europa" w Kolonii; "Kolor w grafice" - Mi´dzynarodowe Triennale Grafiki w Toruniu.
1996 Mi´dzynarodowe Triennale Ma∏ych Form Grafiki w ¸odzi. 1997 Tama International Print
Exhibition Poland & Japan, Parthenon Art Center - Nagano, Suzuka Museum.- 1998- Shizuoka, Gallery
Art Works - Kochi, In-cho Paper Museum; Mi´dzynarodowe Sympozjum grafiki - University of Alberta
w Edmonton, Kanada 1998.

WWyyssttaawwyy  iinnddyywwiidduuaallnnee

1965 Galerie Lambert w Pary˝u. 1966 Galeria Wspó∏czesna w Warszawie, 1967 Galeria OdNowa
w Poznaniu; Dom Zwiàzków Twórczych we Wroc∏awiu: Galeria Krzysztofory w Krakowie. 1970 Galerie
beim Minoritensaal w Grazu. 1973 Galeria Krzysztofory w Krakowie; Galeria Kordegarda w Warszawie,
1974 Galerie Prisma I w Sztokholmie; Galerie Elisabeth Henning w Hamburgu; Biuro Wystaw

Artystycznych w Koszalinie. 1976 Galeria Pawilon w Krakowie. 1977 Kunsthalle Wilhelmshaven; 
St Annen-Museum w Lubece; Kulturgeschichtliches Museum w Osnabrück. 1978 Künstlerhaus
Hannover. 1981 University of Alberta w Edmonton. 1982 Kleine Grafik-Galerie w Bremen; Centre de
la Gravure et de l'Image Imprimée w La Louvi¯re. 1984 Instytut Polski w Pary˝u. 1987 Galerie Marina
Dinkler w Berlinie Zachodnim. 1988 Biuro Wystaw Artystycznych w ¸odzi; Justus-Liebig-Universität 
w Giessen. 1989 Universitätsmuseum für Kunst und Kulturgeschichte w Marburgu/Lahn; Xylon-
Werkstätten und Museum w Schwetzingen; Zentrum für Interdisziplinäre Forschung w Bielefeld. 1990
Instytut Polski w Londynie; Galeria Studio w Warszawie. 1991 Biuro Wystaw Artystycznych w Lublinie;
Galeria T w ¸odzi. 1992 Galeria "Gest" w ¸odzi. 1993 Galeria "Na pi´trze" w Koszalinie; Paƒstwowa
Galeria Sztuki w ¸odzi; Galeria "Gest" w ¸odzi. 1994 Instytut Polski w Düsseldorfie. 1995 Galerie
Ucher w Kolonii; Galeria Starmach w Krakowie; Galeria "Gest" S∏awomira Bossa w ¸odzi; Galeria
Kordegarda w Warszawie. 1996 Galeria Pa∏acowa w Oliwie; Muzeum Sztuki w ¸odzi; Centrum Sztuki
w Bytomiu; Nieborów, Domek Ogrodnika. 1997 Wystawa malarstwa w Galerii Willa w ¸odzi; Wystawa
wczesnych obrazów w galerii Gest w ¸odzi. 1998 Instytut Polski w Rzymie; Konsulat Generalny RP 
w Mediolanie; Galeria w Waterloo. 1999 Galeria Bielska, BWA Bielsko-Biala.

UUddzziiaa∏∏  ww  ppoonnaadd  660000  wwyyssttaawwaacchh  ww  PPoollssccee  ii  zzaa  ggrraanniiccàà..

Mi´dzy innymi: 1994 Polnische Zeichnungen der 80er und 90er Jahre - Lipsk, Weimar i Halle; De Dürer 
∫ Picasso - Cinq si¯cles de gravure en Europe, Louvain; Die polnische Tradition der graphischen Kunst,
Goethe Institut, Staufen; 1965 Polnische Meisterzeichnungen, Galerie im Pferdestahl, Berlin; 1966
From the ¸ódê School of Woodcut, The Polish Museum of America, Chicago; Rozpoznanie - Obrazy
z lat dziewi´çdziesiàtych, Bunkier Sztuki w Krakowie; 1977 "Granice obrazu" - Malarstwo w Polsce lat
dziewi´çdziesiàtych: Centrum Sztuki Wspó∏czesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie; Wystawa
malarstwa polskiego 1945-1995 w Budapeszcie, w Wilnie. 1998 Contemporary prints from Poland,
Edmonton.

WWaa˝̋nniieejjsszzee  nnaaggrrooddyy  ii  wwyyrróó˝̋nniieenniiaa

1968 Ogólnopolskie Triennale Rysunku, Wroc∏aw- 1. nagroda; 2.Biennale Grafiki, Kraków- nagroda
specjalna. 1970 3. Biennale Grafiki, Kraków- medal honorowy i nagroda-zakup. 1972 11. Biennale
Grafiki "Bianco e Nero", Lugano- nagroda ex aequo. 1977 12. Biennale Grafiki, Ljubljana - nagroda-
zakup;. 1978 Triennale "Graphica Creativa", Jyväskylä - dyplom honorowy; 5. Biennale Grafiki, Frechen
- 2. nagroda. 1979 1. Biennale Grafiki Europejskiej, Heidelberg - 2. nagroda. "Ma∏e Formy Grafiki",
¸ódê - medal honorowy ex aequo. 1981 Ogólnopolska Wystawa Grafiki, Warszawa - Grand Prix. 1985
Mi´dzynarodowa Wystawa "Ma∏e Formy Grafiki", ¸ódê- nagroda ex aequo. 1986 Mi´dzynarodowy
Pestiwal Malarstwa, Cagnes-sur-Mer - specjalna nagroda honorowa. 1994 Nagroda miasta
Winterthur (Grand Prix) na 12 Mi´dzynarodowej Wystawie XYLONU 1996. 1977 Nagroda Krytyki 
im. C.K. Norwida, Warszawa; 1989 Nagroda Paƒstwowa w dziedzinie sztuki; 1990 Nagroda im. Jana
Cybisa. 1998 Nagroda miasta ¸odzi.

PPrraaccee  ww  nnaasstt´́ppuujjààccyycchh  mmuuzzeeaacchh

W Polsce: Muzea Narodowe, w Gdaƒsku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wroc∏awiu.
Muzeum Okr´gowe im. Wyczó∏kowskiego w Bydgoszczy , Muzeum Okr´gowe w Che∏mie Lubelskim,
Koszalinie i Radomiu; Muzeum Sztuki w ¸odzi; Galeria Bielska w Bielsko-Bia∏ej.

Za granicà: Muzeum w Bochum, Muzeum Drzeworytu "Ugo da Carpi" w Carpi, Kupferstich-Kabinett 
w Dreênie, Graphothek Er∏angen, Kunsthalle Hamburg, Kunsthalle Hannover, Marburger
Universitätsmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Sammlung Würth w Künzelsau, Centre de la Gravure
et d'Image Imprimée w La Louvi¯re, Tate Gallery w Londynie, St Annen-Museum w Lubece, Museo
Civico di Belle Arti w Lugano, Galeria Tretiakowska w Moskwie, Museum of Modern Art w Nowym
Yorku, Mc Grew Hill Collection w Nowym Yorku, Landesmuseum Oldenburg, Muzeum Narodowe w Pradze,
Galerie Vytvarnego Umeni w Roudnice n/L, Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej w Skopje, Graphische
Sammlung Albertina w Wiedniu, Museum des XX Jahrhunderts w Wiedniu, Gewerbe-museurn
Winterthur, Gabinet Rycin Jugos∏owiaƒskiej Akademii Nauk i Sztuk w Zagrzebiu.

Liczne kolekcje prywatne w Polsce i za granicà.
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Malarstwo Stanis∏awa Fija∏kowskiego sytuuje si´ w tej sferze sztuki wspó∏czesnej, w której dzie∏o 
m i l c z y / p r z e m a w i a, stanowiàc komunikacj´ z widzem pe∏nà niedopowiedzeƒ i domys∏ów.
Dzieje si´ tak na przyk∏ad na paru jego obrazach: na niemal monochromatycznej powierzchni pulsujàcej
zmieszanymi barwami, zawierajàcej niewiele symbolicznych znaków dostrzegamy dwa punkty, umieszczone
powy˝ej centrum na jednej wysokoÊci, jak oczy wpatrujàce si´ w oglàdajàcego. Fija∏kowski komentuje
ten motyw, podobnie jak i inne (na przyk∏ad frontalny uk∏ad unoszàcych si´ figur, brak konwencjonalnej
perspektywy) jako szczególnà sytuacj´ obrazów - mo˝e b´dàcych lustrem lub ˝yjàcà istotà. W wywiadzie
z 1988 roku zamieszczonym w katalogu wystawy w warszawskiej Galerii Studio mówi∏: "Istnieje sym-
bolika samego gestu, porzàdku, systemu czy wszystkiego, co jest konstrukcjà lub sposobem formowa-
nia malarstwa. Wszystko to miewa symboliczne znaczenie. Posiada je przecie˝ traktowanie obrazu jako
zwierciad∏a, w którym malarz odbija swojà twarz nie tylko wtedy, kiedy maluje swój autoportret. Ka˝dy
mój obraz jest przecie˝ mojà twarzà". Od dwudziestu kilku lat obrazy Stanis∏awa Fija∏kowskiego a tak˝e
jego linoryty i prace w innych technikach graficznych, uprawianych bardzo perfekcyjnie stanowià w
zasadzie spójnà ca∏oÊç. Ka˝da jego wystawa ma sobie w∏aÊciwà intymnà miar´ i stwarza spójne
Êrodowisko, na które sk∏ada si´ zespó∏ prac o podobnych wertykalnych formatach w jasnej ch∏odnej
tonacji oraz grafiki ze zdecydowanymi czarnymi plamami, unoszàcymi si´ jak w pró˝ni na bia∏ym tle.
Znaki, które wypracowa∏ jako aluzje do przestrzeni, do wody, do granicy powietrza i làdu, wybrane sà
tylko po cz´Êci ze Êwiata widzialnego. Inne sà czysto umowne. Tytu∏y mówià o autostradach, ale sà to
raczej odpowiedniki mistycznej drogi duchowej; o bramach, ale sà to odpowiedniki "mitu przejÊcia"
zakorzenionego w ludzkoÊci od tysi´cy lat. Jeden z obrazów to epitafium dla zmar∏ej matki; emocja jest
w nim oznaczona niemal jedynie p∏askimi rozdzielonymi polami kolorów. Znaki oznaczajà granic´
mi´dzy nocà a dniem, która jest w istocie po∏àczeniem - a nie rozdzieleniem - czynnika spokoju i nie-
pokoju lub trwania i przemijania. Mówià o tym kolory, mówià partie "ci´˝kie" i "lekkie" na obrazie,
wype∏nione i pozornie puste. Zachodzi kontrast mi´dzy obramieniem, akcentowanym przez okalajàcy
pasek lub przez rytmiczne smu˝ki koloru, a partià Êrodkowà, wolnà od perspektywy, pulsujàcà odcienia-
mi. Przyk∏adem ezoterycznoÊci jest powstajàca od 1968 roku seria zarówno obrazów, jak i grafik,
nazwana "Studia talmudyczne". Nie ma tam figuracji, nie ma nawet iluzji alfabetu czy sakralnej dys-
pozycji semantycznych obszarów stronicy Êwi´tego pisma. Ale jest wytrwa∏e rozmyÊlanie, prze∏o˝one na
struktur´ mi´kkich, równoleg∏ych linii skrywajàcych poczucie Absolutu i niepodwa˝alnoÊci Przymierza,
drgajàcych niepokojem mi´dzy pewnoÊcià i zwàtpieniem w Porzàdek. Fija∏kowski wyra˝a twórczoÊcià
swojà koncepcj´ Rzeczy Ostatecznych, a przy tym nie stawia widza wobec przedstawionej jasno alegorii.
Przeciwnie. Wyczuwamy tylko wibrujàcà tajemnic´, dla której plamy i linie sà odleg∏ym ekwiwalentem
pozostajàcym wcià˝ jeszcze po naszej stronie Zas∏ony. Zas∏ona trwa nieruchomo a˝ do momentu naszej
Êmierci. Metafora zas∏ony, za którà rozpoÊciera si´ obszar tajemnicy, jest bliska artystom pewnego
od∏amu awangardy wschodnioeuropejskiej. Malewicz i Kandinsky - na odmienne sposoby zakry-
wali/odkrywali sfery niedost´pne potocznemu widzeniu. Przekonanie, ˝e w dziele mo˝e zawieraç si´ coÊ
kosmicznego, ostatecznego, Fija∏kowski przejmuje wraz z wiedzà o Êwiatopoglàdzie tych artystów. 
Fija∏kowski zajmuje szczególne miejsce na mapie powinowactw. By∏ w ¸odzi w latach tu˝ powojennych
uczniem wybitnego malarza i teoretyka, W∏adys∏awa Strzemiƒskiego, który wczeÊniej, w koƒcu lat
dwudziestych opracowa∏ program "unizmu". Unizm by∏ wywiedziony z uprematyzmu i ostro jemu prze-
ciwstawiony. Program ten zak∏ada∏, ˝e "obraz jest sam sobà i mówi tylko o sobie". W latach czterdzie-
stych, uczàc nast´pnà generacj´ artystów, Strzemiƒski wyra˝a∏ ju˝ mniej radykalnie redukcjonistyczne
przekonanie. Sàdzi∏ mianowicie, ˝e obraz nie musi byç wy∏àcznie ch∏odny, zredukowany do neutralnej
p∏aszczyzny, ˝e dzie∏o mo˝e uwzgl´dniaç niemo˝liwe do opanowania bodêce, jak na przyk∏ad reakcj´
oka malarza na agresj´ Êwiat∏a. Jednakowo˝ Strzemiƒski stale pog∏´bia∏ w uczniach  pryncypialne
przekonanie, pochodzàce z wcià˝ mu bliskiego suprematyzmu, o zobowiàzujàcych "najgodniejszych",
"uniwersalnych" systemach malarskich. OczywiÊcie Fija∏kowski swojà praktykà malarskà dowodzi, ˝e nie po-
zosta∏ biernym uczniem Strzemiƒskiego. Stale pog∏´biajàc w∏asne, niepodwa˝alne jego zdaniem, zasady,
wyra˝a swojà twórczoÊcià aspiracj´ do pewnego systemu w znaczeniu moralnym, nie zaÊ logicznym czy
matematycznym. To, co nazywa systemem, domaga si´ zastrze˝enia, byÊmy nie oczekiwali kanonu, lecz
wyczuli raczej intelektualne i intuicyjne t∏o tego malarstwa. 

Drugà tradycjà, do której Fija∏kowski odwo∏uje si´ szczególnie wra˝liwie, jest koncepcja Kandinsky’ego
dotyczàca znaczenia semantycznego konfiguracji prostych znaków. Fija∏kowski przet∏umaczy∏ przed
dziesiàtkami lat i opublikowa∏ w Warszawie w 1986 roku Kandinsky'ego "Punkt i linia a p∏aszczyzna"
("Punkt und Linie zu FIächë), ponadto ma gotowy do druku przek∏ad jego "O duchowoÊci w sztuce"
("Über das Geistige in der Kunst"). Podejmowa∏ te przek∏ady z ˝arliwoÊcià artysty, który sam maluje
obrazy, w których znaczenie symboliczne ma ka˝dy znak, sàsiedztwo kolorów, formy po∏o˝one
Êwiadomie i efekty osiàgni´te intuicyjnie. Fija∏kowski ma osobistà wiedz´ o tajemnicy brzmienia kom-
pozycji, poczàwszy od sk∏adników ka˝dego centymetra formy. Ta wiedza, weryfikujàca psychofizyczne
w∏aÊciwoÊci Fija∏kowskiego, pokrewne Kandinsky'emu otworzy∏a mu oko∏o po∏owy lat szeÊçdziesiàtych
drog´ do oryginalnej poetyki. Wprawdzie jego obrazy wcale nie nawiàzujà do Kandinsky'ego, lecz dzi´ki
owej zbie˝noÊci temperamentów dzie∏o Fija∏kowskiego jest bardziej emocjonalne ni˝ spuÊcizna teorety-
czna i obrazy Strzemiƒskiego, z którymi porównanie nasuwa si´ ze wzgl´du na g∏´boki szacunek, jaki
Fija∏kowski ˝ywi nadal dla swego dawnego nauczyciela. Najg∏´bszym êród∏em dzie∏a Fija∏kowskiego jest
jego intuicja. Ale i ona odwo∏uje si´ do kontekstu. Jest to kontekst dotyczàcy nie tyle formy, co samej
istoty prze˝ycia jednostki ludzkiej, zdolnej tworzyç wartoÊci duchowe. Fija∏kowski uzna∏ za swojà w∏asnà
wiedz´ o g∏´bokich êród∏ach ekspresji ludzkiej: indywidualnych i uniwersalnych, jak archetypy, symbole
wià˝àce si´ z prze˝yciem mistycznym, w czym zawiera si´ mi´dzy innymi Kaba∏a. Traktuje je jednak 
nie jak kanony, szyfry symboliczne, "krzy˝ówki" do odgadni´cia. Przeciwnie - przeczuwa je z dala jako
echo dziedziczonego bogactwa, którego treÊci otwierajà si´ tylko po cz´Êci: przez odwa˝ne wtajem-
niczenie, a zarazem aktywnoÊç podÊwiadomoÊci. 
W obrazach Fija∏kowskiego takie poj´cia, jak relacja partii górnej do dolnej, centrum do obrze˝y, figury
do otaczajàcego jà t∏a, a tak˝e zmieszanie barw - tak niekonwencjonalne jak prze∏amanie zieleni czer-
wienià lub ró˝em - skrywajà ÊwiadomoÊç nieod∏àcznego dualizmu. Do binarnoÊci odwo∏uje si´
wprowadzona czasem symetria, nieraz zak∏ócona, a tak˝e liczby: roz∏o˝enie odleg∏ych punktów w ima-
ginatywnà figur´ czworokàtnà, a tak˝e niekiedy, przeciwnie, w trójbocznà. Do tego systemu zaliczajà si´
znaki, odnoszàce si´ do aktywnoÊci i pasywnoÊci, jak chiƒskie jin i jang. Wielorakie opozycje okazujà si´
uk∏adaç w jednoÊç. W artykule o Brancusim z lat czterdziestych Mircea Eliade ods∏oni∏ w jego dziele
archaiczne, uniwersalne wartoÊci i przekazy trudne do zwerbalizowania, nie tylko folklorystyczne i nie tylko
czysto formalne, jak trwa∏oÊç sakralnej tkanki drzewa, wznoszenie si´, dynamika ptaka. Zwróci∏ te˝
uwag´ na t´ symbolik´ jako na alchemiczne wyzwanie materii do lotu oraz na ciàg∏oÊç mi´dzy Brancusim
a prastarym systemem kontemplacji tego, co niemo˝liwe do pogodzenia. Zdaniem Eliade Brancusi
osiàgnà∏ to przez kojarzenie przeciwieƒstw materii, czyli kamienia, który tradycyjnie oznacza bezw∏ad,
z ruchem, lotem, identyfikowanym z lekkoÊcià. W uniwersum wyobra˝eƒ zarówno artysty, jak i tzw. cz∏o-
wieka pierwotnego nie ma "ognia i wody" nie do pogodzenia przez sen, przez wol´, przez odwag´...
Dodajmy, ˝e coincidentia oppositorum mo˝e zachodziç tak w myÊleniu pierwotnym, jak i na przyk∏ad
w mistycznej poezji i muzyce baroku, zaÊ poczàwszy od surrealizmu w wyobraêni artystów naszej doby,
najbardziej wyzwolonych ku przeczuwaniu rzeczy zakrytych. Do nich zalicza si´ Stanis∏aw Fija∏kowski.
Prócz gry asocjacji znaków, o czym by∏a mowa, Fija∏kowski pragnie zanegowaç obcoÊç mi´dzy autorem
a widzem, zapraszajàc widza do kontynuowania na swój sposób "pracy" nad dzie∏em. Znaczeƒ jego
obrazów domyÊlamy si´ niepewnie, onieÊmieleni ale te˝ zach´ceni ich enigmatycznoÊcià. W twierdze-
niu artysty, tak starannie organizujàcego prac´ nad obrazem nie ma kokieterii, gdy mówi on, ˝e w jego
dziele jest coÊ nieprzewidywalnego, co stanowi dalszy ciàg "marzenia", jakie towarzyszy∏o koncepcji, ˝e jest
to wreszcie druga postaç dzie∏a. Nie tylko widz ma dopowiedzieç tu swoje sensy. "Autonomiczny" obraz
nierzadko zadziwia samego autora. Mo˝e dzieje si´ podobnie, jak wówczas, gdy o poranku opowiadamy
najbli˝szej osobie nasze sny, z pewnym za˝enowaniem, ale szczerze, wiedzàc bez zastrze˝eƒ, ˝e ich
niesprawdzalna treÊç jest niejako treÊcià marzeƒ ca∏ego rodzaju ludzkiego- bo dalekim echem definiujà
one wszelkie przeczucie przysz∏oÊci, ciekawoÊç, niepokój, groz´, ukojenie.

Urszula Czartoryska
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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
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