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Boleslaw Cybis
Standing female nude in high heels (Recto) /
Standing male nude (Verso), 1922
Hammer price: 26,000 PLN
crayon, sanguine/paper, 63.8 x 49 cm
dated upper right under passe-partout: '13-II-22', on the reverse portion of paper label with
painting’s description and deposit label of National Museum in Warsaw
Taxes and fees
- In addition to the hammer price, the successful bidder agrees to pay us a buyer's premium
on the hammer price of each lot sold. On all lots we charge 18 % of the hammer price. - To
this lot we apply 'artist's resale right' ('droit de suite') fee. Royalties are calculated using a
sliding scale of percentages of the hammer price.

Esej
Prezentowany akt, datowany przez Cybisa bardzo dokładnie na 13 lutego 1922 powstał, co
pewne, już w Stambule. Przebywający tam artysta tworzył obok awangardowych w swoim
charakterze prac liczne studia anatomiczne świadczące o wysokich umiejętnościach twórcy.
Studium żywego modela czy szkice wybranych części ciała stanowiły podstawowy element
procesu edukacji artystycznej i praktyki akademickiej. Jak widać, Cybis nawet po
ukończeniu szkoły nie zaprzestał ciągłego samodoskonalenia swoich umiejętności
plastycznych, co potwierdzają liczne szkice powstałe około 1920 roku. Przedstawienia takie
wpisują się znakomicie w nurt historii sztuki i twórczość takich mistrzów malarstwa jak
Michelangelo Buonarroti czy Leonardo da Vinci. Ponadto w tym czasie ujawnia się już u
Cybisa zamiłowanie do iście renesansowej techniki, jaką jest rysunek z wykorzystaniem
sangwiny. Kobieta w obrębie kompozycji ukazana została od tyłu w dość skomplikowanym
skręcie ciała przywodzącym skojarzenia z manierystyczną konwencją figura serpentinata.
Wybór takiej pozy dał rysownikowi znaczne możliwości zaprezentowania swoich wybitnych
umiejętności przedstawiania anatomii. Modelka uchwycona została ponadto w ruchu.
Zakrywa biust i odwracając się od widza, zupełnie jakby zaskoczył ją niespodziewany intruz
właśnie wkraczający do jej intymnego świata. Cybis oprócz śmiałego konturu zastosował
tutaj wydatny modelunek światłocieniowy znacznie podkreślający kształty portretowanej.
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