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Jadwiga Maziarska
"No. 6", 1976
Hammer price: 32,000 PLN
acrylic, oil/canvas, 75 x 54 cm
signed, dated and described on the reverse: 'No 6. | Jadwiga Maziarska | Krakow Pologne |
1976 r. | 75 cm x 54 cm.'
on the stretcher the sticker: 'olej | 76' on the reverse the stamp
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
Maziarska była wybitną prekursorką i przedstawicielką malarstwa materii w Polsce. W 1957
została członkinią-założycielką II Grupy Krakowskiej. Brała udział w trzech Wystawach
Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948-49, Warszawa 1957 i 1959). W swoje karierze
współpracowała m.in. z Galerie Stadler i Galerie Louise Leiris w Paryżu. W 2001 roku
otrzymała nagrodę im. Jana Cybisa. Artystyczna droga, którą przebyła Maziarska, dowodzi,
iż wciąż eksperymentowała ze strukturą dzieła sztuki i jego problematyką. Początkowo
artystka skupiła się na nakładaniu na płótno grubych warstw pigmentu. Pod koniec lat 40.
stworzyła swoją pierwszą aplikację – pracę z różnokolorowych fragmentów materiałów o
nieregularnych kształtach oraz tkanin o zaskakujących splotkach. Następnym krokiem były
eksperymenty z nowatorską metodą malarską, w której łączyła farby ze stearyną. W latach
70. skupiła się na jednolitych fakturowo i ograniczonych kolorystycznie kompozycjach, aby w
latach 90. zwrócić się w stronę mniej rygorystycznych jaskrawych zestawień
kolorystycznych na swoich płótnach. Artystka była prawdziwą pionierką ówczesnego
polskiego środowiska artystycznego. Była nie tylko pierwszą w Polsce artystką, która
zajmowała się malarstwem materii, ale jej osiągnięcie polegało także na tym, że do tej formy
wypowiedzi malarskiej doszła absolutnie samodzielnie. W przeciwieństwie do wielu twórców
ze środowiska krakowskiego artystka nie była zafascynowana surrealizmem, ale
konsekwentnie zgłębiała zagadnienia materii. Nowatorstwo Maziarskiej nie zostało jednak
należycie docenione przez ówczesnych krytyków sztuki. Dopiero po latach historycy sztuki
dostrzegli zbieżność działań artystycznych Maziarskiej z ówczesnymi próbami
podejmowanymi przez artystów zachodnioeuropejskich, takich jak Jean Dubuffet, Jean
Fautrier czy Serge Poliakoff. Z perspektywy środowiskowej, ale także ogólnopolskiej,
twórczość Maziarskiej była szczególnie oryginalna. Prezentowana praca jest
reprezentacyjna dla twórczości Maziarskiej z lat 70. Było to okres, gdy artystka stworzyła
serię dzieł o zawężonej kolorystyce i jednolitej fakturze. Powstałe w tym czasie kompozycje
to prawie monochromatyczne, akrylowe realizacje prezentujące sploty i pulsowanie
niewielkich elementów. Najczęściej przybierają one formę nitek, kresek, kropek czy wiązek.
Te składowe elementy sprawiają wrażenie wielokrotnie powielonych, a następnie ułożonych
w szeregi oraz rzędy. Maziarska w tworzeniu kompozycji z tego okresu inspirowała się
fotografią mikroskopową minerałów, a także tkanek roślinnych i krwionośnych. Jak opisuje
kompozycje Andrzej Kostołowski: „można byłoby zauważyć do pewnego stopnia gry
narracyjne form, które malowane są z wielką lekkością drobnymi pociągnięciami pędzla. I
już bylibyśmy skłonni dopatrzyć się w tych dziełach tego lub owego skojarzenia, gdyby nie
to, że każdy obraz zbija jakby świat poprzedniego swą innością. Prostota w rozmaitości”
(Andrzej Kostołowski, Jadwiga Maziarska, Kraków 1991, s. 10). „Kompozycje” sprawiają
wrażenie schematów istniejących w świecie natury, których pochodzenie jest bardzo trudne
do określenia. Uderza jednak po mistrzowsku oddana elastyczność, płynność i rytmiczność
właściwa formom kształtowanym przez naturę. Każdy z przedstawionych elementów jest
częścią większej całości i płynnie się w nią wpasowuje. Jak opowiada o swojej sztuce sama
autorka: „Myślę, że los ludzki złączony jest z nieosiągalnymi krańcami kosmosu, z jego
organizacją wiecznie krążących cząstek, skupiających się w różnych układach i odmiennych
jakościowo zbiorach – lecz nieraz aktywnych indywidualnie, poruszających się we własnych

rytmach, dynamizujących ruch innych struktur. Myślę też, że materialna różnorodność jest
jednocześnie fragmentami myśli, rozsypanymi i ukrytymi w przestrzeni, a więc także i to, że
każde zjawisko ﬁzyczne, zawiera w sobie jakieś inne – psychiczne. Można by powiedzieć
jeszcze inaczej: każdy przedmiot, wraz ze swym cieniem, obrazuje swoją podwójność,
pozostającą, z jednej strony w związkach z Bytem o ogólnym charakterze, a z drugiej ze
swą własną zawartością” (Andrzej Kostołowski, Jadwiga Maziarska, Kraków 1991, s. 52-53).
Provenance
- Jozef Chrobak private collection, Cracow - private collection, Warsaw

