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Jadwiga Maziarska
Untitled
Hammer price: 32,000 PLN
oil/canvas, 100 x 65 cm
signed, dated and described on the reverse: 'Jadwiga | Maziarska | Krakow, 1980 r.'
signed, dated and described on the reverse: 'Jadwiga | Maziarska | Krakow, 1980 r.'
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
„Abstrakcja mieści się w naturze bardzo głęboko. Przeczuwam, że wiedziano o tym od
dawna, symbolizując to wartościami liczb. Wyraz tego mniemania pozostał w sztuce. W
wielu epokach doceniano abstrakcję. I oczywiście jest to w sztuce współczesnej – otwartej
na tak wiele możliwości. Bardzo ją sobie cenię”.
– JADWIGA MAZIARSK
Jadwiga Maziarska uznana jest za jedną z prekursorek malarstwa materii w Polsce. W
przeciwieństwie do innych artystów, którzy również prowadzili eksperymenty z taszyzmem,
autorka wielu przełomowych kompozycji odrzuciła przypadek jako formę ekspresji.
Prezentowana praca pochodzi z początku dekady lat 80., kiedy Maziarska swoją uwagę
skierowała ku refleksjom nad kolorem. Pochodzące z tego okresu obrazy różnią się od
wcześniejszych prac, utrzymanych w raczej monochromatycznej palecie. Prezentowane
płótno zaskakują feerią harmonijnie zestawionych kolorów. Widoczna staje się również
fascynacja barwą jako środkiem organizowania kompozycji, budowania napięć pomiędzy
poszczególnymi elementami. Krytycy zwrócili uwagę, że prace z lat 80. sprawiają wrażenie
swobodniejszych i pogodniejszych. Można stwierdzić, że artystka pewna już swego
programu, konsekwentnie realizowanego przez kilka dekad, w końcu pozwoliła sobie dać
wyraz radości tworzenia i wolności, którą tak skrupulatnie sobie wypracowała. Jadwiga
Maziarska dążyła do kontroli nad niesforną materią, poddawanej przemyślanej obróbce
.Zamiast gwałtownego rozlewania farby i nakładania materii zamaszystym gestem, w
odniesieniu do swojej twórczości używała słowa „konstruowanie”. Wskazywało to na
intelektualny i eksperymentalny aspekt działań z materią. Co więcej, poprzez odniesienia do
tekstów kultury, czynność konstruowania wskazuje na pewien sprawczy i aktywny aspekt
procesu powoływania dzieła sztuki do życia. Przywiązanie do precyzyjnego operowanie
językiem świadczy o kultywowaniu konstruktywistycznej tradycji. Jednocześnie w pracach
Maziarskiej dostrzec można wizualne powinowactwo ze światem organicznym,
obserwowanym pod lupą czy mikroskopem. Owe podobieństwo artystka uzasadniała
wewnętrzną potrzebą uchwycenia pewnych reguł rządzących istnieniem żywych
organizmów. Nie miało to jednak charakteru naśladownictwa, lecz raczej poszukiwania
coraz nowszych form, wykraczających ponad to, co nas otacza.
Jadwiga Maziarska należała do II Grupy Krakowskiej oraz kręgu twórców skupionych wokół
Tadeusza Kantora. Świadomie unikała rozgłosu i nadmiernego komentowania swojej
twórczości, wierząc, że ta powinna bronić się sama. Spowodowało to wieloletnie
marginalizowanie jej dorobku artystycznego, często postrzeganego jako niespójny i
niezrozumiały. Pozornie na wskroś abstrakcyjna sztuka Jadwigi Maziarskiej stanowiła wyraz
najgłębszych myśli i uczuć artystki i wynikała z przeświadczenia o jedności człowieka ze
światem. O swoim doświadczeniu malarskim pisała następująco: „Nie przedstawiam
realnych wariantów materii. Nie wymyślam. Odkrywam. Uznaję konstrukcję. Obrazy maluję,
gdy pojawia się impuls - wtedy, gdy pojawia się iluminacja. A może nie podlegam także

czasowi? Istnieje on przecież za sprawą obrotów Ziemi” (Jadwiga Maziarska, [red.] Józef
Chrobak, katalog wystawy, Kraków 1991, s. 57).

