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Malarstwo Franciszka MaÊluszczaka ma swych zdecydowanych
wielbicieli i równie zdeklarowanych przeciwników. To jednak oboj´tne.
Czemu? Ano dla tej prostej przyczyny, i˝ ka˝dy, zarówno wielbiciel,
jak sceptyk, musi si´ na widok jego obrazów uÊmiechnàç, poczuç mi∏e
ciep∏o w okolicach serca. My, ludzie przeintelektualizowanego wieku XX,
zwykliÊmy oceniaç malarstwo pod∏ug obowiàzujàcych w historii sztuki
kryteriów na dobre i z∏e, nowatorskie i tradycyjne, figuralne i abstrak-
cyjne, ka˝de wi´c, z wyjàtkiem tego, co w sztuce byç mo˝e
najwa˝niejsze, a mianowicie - czy jest nam ono bliskie i mi∏e, czy od-
wrotnie. Czy wi´c porusza g∏´bsze i bodaj czy nie bardziej ludzkie
struny od poczucia estetyki w ca∏ej z∏o˝onoÊci tego poj´cia. Malarstwo
Franciszka MaÊluszczaka jest zaÊ równie dobre, jak sympatyczne.
Ponadto ch´tnie operuje anegdotà...

Jerzy Madeyski

Pole, w które Franciszek MaÊluszczak wywiód∏ krytyków, przypomina
wiosennà ∏àk´: dwie eteryczne postacie przyglàdajà si´ nam szeroko
otwartymi oczyma, zdumione ∏atwowiernoÊcià widza: gubià nas pier-
wsze skojarzenia, gubi pokusa konkretu i dos∏ownoÊci... 
To malarstwo zaspokaja naszà potrzeb´ tajemnicy z nawiàzkà, a w tym
nadmiarze zab∏àdziç jest równie ∏atwo jak w´drowcom Boscha w ziem-
skich matniach. 
... powtarzanie rodzi porzàdek metafizyczny: powtarzajà si´ tutaj

pewne uj´cia, tematy ... (i motywy). (Te motywy to) zwykle wpatrzone
w nas twarze. 
W kategoriach malarskiej ontologii sà to imagines, ikony, p∏ótna grani-
czne na rubie˝ach naszego Êwiata, a byç mo˝e ju˝ u progu innego ...
Kiedy w milczeniu przypatruj´ si´ tym obrazom, czuj´ lekkie
dotkni´cie, jakby ktoÊ ociera∏ si´ o mnie spojrzeniem lub dotyka∏
niewidzialnà d∏onià.

Rajmund Kalicki

Malarstwo MaÊluszczaka nie nu˝y, nie doskwiera jednostajnoÊcià
czy monotonià powtórzeƒ (...), nie epatuje, ani nie kokietuje, niczego
nie narzuca, nie ka˝e si´ s∏uchaç, ono zwyczajnie uwodzi .

Waldemar Odorowski

Dramaturgia ufigurowania postaci, bezwyrazowej lub g∏´boko tajem-
niczej mimicznoÊci, samotnoÊç ludzi i przedmiotów w ich pantomi-
micznym przesuwaniu si´ przez kadry obrazów stawiajà i nas w tej
dziwnej przestrzeni jakichÊ dances philosophiques et symboliques
których istota mo˝e intelektualnie domyÊlna, intuicyjnie wyczuwalna,
pozostaje jednak nadal tajemnicà. Wyraêna ilustracyjnoÊç zdaje si´
domagaç tekstów, literackiego dope∏nienia tych obrazów, jak w klasy-
cznych opowieÊciach ksiàg dla ubogich...

Kazimierz Parfianowicz

Franciszek 
MaÊluszczak
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Ryba, akryl, p∏ótno,
24x18 cm, 1997 r.
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TWARZE  FRANCISZKA  MAÂLUSZCZAKA

W miar´, jak przybywa mi lat, okazuje si´, ˝e ludzi, którzy by mnie czymÊ
zaciekawili, zadziwili, zaskoczyli, jest coraz mniej. I moje postacie starzejà si´
wraz ze mnà, wraz ze sposobem mojego myÊlenia. Wi´c to, ˝e moi
bohaterowie sà melancholijni, okazuje si´ pewnà prawdà. Bo wszyscy jesteÊmy
melancholijni, wszyscy mamy l´k przed tym, co si´ zdarzy. Lub te˝ tym, co by∏o.
Cz∏owiek bywa przera˝ony, ile˝ to rzeczy zrobi∏ êle, albo tym, ˝e nie zrobi∏ 
w ogóle nic. Ten problem wisi nad nami ca∏y czas. To tylko dzieci biegajà
gdzieÊ, to w lewo, to w prawo i jest w nich zafascynowanie w∏asnà lekkoÊcià. 
A w ogóle to rzadko kiedy si´ zdarza zabawa, wesele czy festyn, odpust,
piknik, podskoki lub inne hopsztosy. Tak ostatnio postrzegam ludzi.

Przyznam si´, ˝e kiedy zaczynam rysowaç czy malowaç, zaczynam zawsze - 
- mo˝e zabrzmi to dziwnie - zaczynam nie od du˝ego palca od nogi czy od kciuka,
czy od buta, czy od kszta∏tu szpilki, tylko rysuj´ czy maluj´ w∏aÊnie od oczu.
Od  nich zale˝y, czy rysunek b´dzie udany. Bo malowanie to jest przede wszys-
tkim moja rozmowa z tà postacià, która powstaje na p∏ótnie. A przy okazji
myÊl´, ˝e nie zdajemy sobie sprawy, jakie oczy sà du˝e i jakie sà wa˝ne. 
Oczy rzadko maluj´ przymkni´te. Cz´Êciej - wytrzeszczone, tak zwane
wyba∏uszone. Wiele takich twarzy tajemniczych namalowa∏em. Jakbym chcia∏
wniknàç w tajemnic´ twarzy. Bo to jest anatomia innego rodzaju, funkcjonujàca
na innej p∏aszczyênie, w innym wymiarze. Oczy sà w niej mo˝e najbardziej
charakterystyczne. A dlatego sà wa˝ne, bo postaç przemawia tylko nimi.

Postaç namalowana jest dla rzeêbiarza czymÊ p∏askim, a dla mojego intelektu
przeciwnie -  ja jà mog´ wr´cz obejÊç, ona jest kszta∏tem pewnym... kszta∏tem
pe∏nym! Bo jak si´ kogoÊ widzi, to si´ go chce niejako obejÊç dooko∏a, ˝eby
sprawdziç, jak ten kszta∏t wyglàda, co ten kszta∏t wyra˝a. A przy tym pozosta-
je w ÊwiadomoÊci jako coÊ „od lewego do prawego“.  Mimo to, malujàc postacie
albo z profilu, albo en face -  rzadko ujmuj´ kogoÊ od ty∏u. Bo przód - oczy,
˝uchwa, nos, czo∏o, policzki, brwi, rz´sy, powieki i tak dalej -  ca∏a ta skomp-
likowana budowa, ca∏y ten system wyra˝a o wiele wi´cej. Poza tym, rozmawia-
jàc, mówimy zwykle twarzà w twarz. Mamy na oku t´ twarz, która mo˝e nas
zaatakowaç. Byç mo˝e w tym l´ku tkwi sam nasz poczàtek. Âlad jakiejÊ pier-
wotnej walki. Cz∏owiek jest przecie˝ „gryzoniem“  i na pewno u˝ywa∏ kiedyÊ
˝uchwy do zwalczania przeciwnika. Ludzkiego równie˝. I dlatego trzeba kon-
trolowaç, jak si´ zachowa rozmówca. W tym si´ wyra˝a i mnie interesuje te˝
ten erotyzm g∏´bszy. Ten, który tkwi w spojrzeniu, w ruchach, w mimice, 
w uk∏adzie ràk.

Nosy? Zdarzajà si´ nosy do noszenia okularów, a ja mam nos taki troch´
tu zapadni´ty. To jest mój kszta∏t. Ale moje postacie nie majà mojego nosa.
Aczkolwiek majà nosy wi´ksze, ni˝ im sà potrzebne.  MyÊl´, ˝e w policyjnej
kartotece kszta∏tów nosów jest ich nieskoƒczona iloÊç. A mo˝e skoƒczona?
Musz´ kiedyÊ zapytaç. Tyle, ˝e myÊl´, i˝ jeden gatunek nosa jest czymÊ

najbardziej ludzkim. Bo podobno pochodzimy od jednej matki. Tylko mo˝e
jedni rozepchn´li paluchami, a u innych sà to mo˝e wynaturzenia, powiedzmy,
alkoholowe, i zrobi∏y im si´ truskawki. Zresztà bardziej od kszta∏tu wyczuwam
kolor nosa. Kolor nosa wiele mi wskazuje, ma du˝o wyrazu. Siny, fioletowy...
Nie ˝a∏uj´ tych kolorów... Bo to jest pi´kne! 

Pytasz, czy taka postaç, co le˝y na ∏àce i s∏ucha koników polnych, powinna
mieç ucho troch´ wi´ksze ni˝ zwykle. Ja myÊl´, ˝e decydowa∏by raczej kolor
paznokci. Im bardziej szkar∏atne, tym bardziej ws∏uchana. Ucho by∏oby
powiedzeniem czegoÊ za bardzo wprost.

Co du˝e, to wa˝ne. OczywiÊcie. G∏owa jest wa˝niejsza od korpusu, postaç
wa˝niejsza od t∏a. Ale niekiedy one nawet wystajà, czy zaszywajà si´ w tle.
Nawet jest taki obraz, ˝e postaç wk∏ada r´k´ w t∏o. Od ty∏u, przez rozci´te
p∏ótno. Dowód na to, ˝e Êwiat malowany jest te˝ Êwiatem przestrzennym. 
To znów postaç si´ wychyla i oblizuje mi p´dzel. By∏ taki obraz... 

Fascynacja Êwiatem malowanym... 

Z wywiadu, który przeprowadzi∏ Jan Gondowicz

-   Nie masz powodów do narzekaƒ. Malujesz i potem te swoje p∏ótna nazywasz.
Chronisz je od bezimiennoÊci. Ze spisu tytu∏ów obrazów mo˝na u∏o˝yç poemat.
Niewielu jest malarzy, którzy potrafiliby tak cudownie u˝ywaç s∏owa.
-  Tytu∏y sà imionami i nazwiskami obrazów. Czasami sà bardzo czytelne, 
a czasami jedno s∏owo. W moim przypadku to jest tak: rodzi si´ obraz, który
zmierza do precyzji. Tytu∏ wpada albo jak szybka decyzja, albo jako d∏ugi pro-
ces myÊlenia. Nieraz po namalowaniu, nie wiem, jak nazwaç obraz. Ale musz´
coÊ wymyÊliç. Obraz powinien mieç metryczk´. Tytu∏ jest tak wa˝ny, jak
namalowany obraz. To nie sà przypadkowe s∏owa, widzimisi´ czy kaprys. W gale-
riach ludzie tytu∏ów najcz´Êciej nie czytajà. Sami sobie tytu∏ujà. Sà wi´c dwa
tytu∏y ka˝dego mojego obrazu. Mój i tych, co oglàdajà. Czyli mój obraz ma
licznik i mianownik, jak w u∏amku.
-   Nale˝ysz do nielicznej rodziny artystów, która ˝yje i tworzy „po swojemu“,
tzn. nie zwa˝asz na to, co dyktuje Êrodowisko. Nie do pozazdroszczenia
nale˝y ˝ywot „kaczki dziwaczki“.
-   Ja kocham awangard´, pobocza. Ceni´ wszystkie poszukiwania. Malarstwo
jest czymÊ niepowtarzalnym, r´cznym. Ceni´ to, ˝e artystów, co mnie zdu-
miewa i fascynuje - staç na eksperymenty. Ja po namalowaniu mam swój obraz,
zaÊ Êwiat instalacji powstaje we mnie, nie musz´ uzewn´trzniaç okruchów real-
noÊci. Ale ja to ceni´. Nie pot´piam tego kodu artystycznego. Oni tworzà
pewne zdania, które do mnie trafiajà.

z Franciszkiem MaÊluszczakiem rozmawia Czes∏aw Miros∏aw Szczepaniak
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Na pewno tu by∏em, akryl, p∏ótno, 80x100cm, 1997 r.
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Gwi˝d˝àcy cieç
akryl, p∏ótno

46x38 cm,1999r.
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Jesienna zaduma, 
akryl, p∏ótno
50x34 cm,1999r.
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Pod Kroczycami
akryl, p∏ótno,

46x38 cm, 1999 r.
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Dàb w ¸àcku, akryl, p∏ótno 

55x46 cm, 1999 r.
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Brzoskwinie, akryl, p∏ótno, 55x38 cm, 1999 r. Rodzina z Powsina, akwarela, papier, 55x34 cm, 1999 r.

KATALOG Masluszczak  23/08/06  16:03  Page 2 (2,2)



• 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

Nocna PieÊƒ, akwarela, papier, 50x37 cm, 1999 r.

na ok∏adce: Wiosenny spacer, akwarela, papier, 49x34 cm, 1996 r.
Lipsi, akryl, p∏ótno, 46x55 cm, 1999 r.

Popo∏udnie, akwarela, papier, 48x32 cm, 1999 r.
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