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ZDZIS¸AW
BEKSI¡SKI
Zdzis∏aw Beksiƒski wybitny malarz,
fotografik, rzeêbiarz. Nale˝y do Êcis∏ej
czo∏ówki polskich malarzy wspó∏czesnych. Urodzi∏ si´ 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
fot. Zofia Beksiƒska
wystaw´. Pod koniec lat 70. zas∏ynà∏
serià obrazów o charakterystycznej, 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 odrealnionych 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. Sztuka Beksiƒskiego wiàzana jest z nurtem ekspresjonizmu
i surrealizmu. Sam artysta mówi: „Pragn´ malowaç tak, jak bym fotografowa∏
marzenia i sny. Jest to wi´c z pozoru realna rzeczywistoÊç, która jednak zawiera
ogromnà iloÊç fantastycznych szczegó∏ów“.
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 traktuje te zbiory jako wizytówk´ swojej twórczoÊci.
Mieszka i pracuje w Warszawie, zajmuje si´ malarstwem i tworzeniem dzie∏
wykorzystujàc wszelkie zdobycze techniki komputerowej.

WYRANE NOTY KRYTYCZNE

Przywo∏ywanie idei vanitas, czyli marnoÊci Êwiata, sytuuje Beksiƒskiego
w bardzo rozleg∏ej tradycji, wywodzàcej si´ nie tylko bezpoÊrednio z surrealizmu,
z którego narodzi∏ si´ realizm fantastyczny, ale tak˝e z czasów jesieni Êredniowiecza, kiedy dzia∏ali Grünewald i Hieronymus Bosch, z manieryzmu
Brueglów, z baroku, a przede wszystkim z romantyzmu i symbolizmu, co wià˝e go
z dzie∏ami Arnolda Böcklina i Alfreda Kubina. Artysta wg∏´bia si´ jednak o wiele
bardziej w Êwiat rzeczywistoÊci nierealnej, ni˝ by∏o to mo˝liwe w sztuce wieku
dziewi´tnastego. Jego wizje sà bardziej indywidualne, charakterystyczne jedynie
dla jego osobistych wyobra˝eƒ, dla jego indywidualnego stylu. (...)
(...) 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
transformacji 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 konstrukcji
wewn´trznej. Trzeci wymiar - g∏´bia perspektywiczna - zostaje w nich zredukowana do p∏aszczyzny, do g∏adkiego t∏a, utrzymanego w srebrzystych
szaroÊciach.
Tomasz Gryglewicz
(...) 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“.
W latach 90. w sposobie malowania wybranym przez artyst´, mo˝na zauwa˝yç
pewne zró˝nicowania. W niektórych pracach postaç wydobyta jest przestrzenie,
wr´cz z rzeêbiarskim wyczuciem, czasami nawet przypomina formà rzeêby z lat 60...
Sà wreszcie obrazy wykonane niezwykle malarsko, syntetycznie, w których
samoistne dzia∏anie formy i koloru wyprzedza temat przedstawienia.

Wies∏aw Banach

Fenomen twórczoÊci Beksiƒskiego zwiàzany jest przede wszystkim z unaocznieniem, „zmaterializowaniem“ w technikach artystycznych „obrazów podÊwiadomoÊci“,
które sà zapewne symbolami wewn´trznych doÊwiadczeƒ artysty, a w du˝ym stopniu
symbolami stanów duchowych wspó∏czesnego cz∏owieka. Groza Êmierci, rozpadu, zniszczenia, samotnoÊci jest tu nieustannie obecna. Czy sztuka Zdzis∏awa
Beksiƒskiego prowadzi nas ku rozpaczy czy te˝ dzia∏a na zasadzie catharsis,
i czy Êwiat∏o które nieustannie odnajdujemy w jego sztuce daje choç odrobin´
nadziei - pozostanie zawsze osobistà refleksjà ka˝dego z widzów.

Wies∏aw Banach

Teksty pochodzà z przedmowy do albumu „Zdzis∏aw Beksiƒski“ - wydawnictwo BOSZ

GALERIA ESTA SK¸ADA PODZI¢KOWANIA
PA¡STWU ANNIE I PIOTROWI DMOCHOWSKIM
ZA WYPO˚YCZENIE OBRAZÓW
I POMOC W ORGANIZACJI WYSTAWY.
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olej, p∏yta, 132x98 cm,1992 r.
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®, olej, p∏yta, 88x88 cm, 1993r.
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na sàsiedniej stronie:
„LN“ olej, p∏yta,
88x88 cm

N , olej, p∏yta,
87x73 cm,1993 r.
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"YT", olej, p∏yta
73x87 cm, 1991r.
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„WY“, olej, p∏yta, 73x87cm

na ok∏adce: „KS“ olej, p∏yta, 73x73cm, 1985r.
zdj´cia prac: archiwum Piotra Dmochowskiego
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