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Julian Stańczak
"Blue Translation", 1971
Cena wylicytowana: 180 000 zł
akryl/płótno, 101,6 x 127 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'JStańczak - 71'
sygnowany, datowany i opisany na blejtramie: 'JULIAN STANCZAK "BLUE TRANSLATION"
1971
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny
obiektu i wynosi 18%. - Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de
suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.
Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w
dniu poprzedzającym dzień aukcji.

Esej
„Wedle mojej obserwacji, interakcja koloru oraz rytmicznych, linearnych podziałów
wprowadza maksimum energii wizualnej możliwej do wygenerowania na płaszczyźnie
płótna”. – JULIAN STAŃCZAK
Malarski idiom Juliana Stańczaka definiują kolor i rytm geometrycznych struktur. Artysta
polskiego pochodzenia po wielu perturbacjach życiowych związanych z wojenną zawieruchą
w 1949 trafił z Nairobi do Londynu, a następnie w 1950 do USA. Tam rozpoczął studia w
Cleveland Institute od Art oraz następnie na Yale University, gdzie jego mistrzem był jeden
największych klasyków abstrakcji geometrycznej XX wieku, przedwojenny wykładowca
Bauhausu, Joseph Albers. Karierą Stańczaka w latach 60. zajęła się prestiżowa galeria
Marthy Jackson. Niedługo potem w Europie zaczęła go promować najważniejsza dla tego
kierunku paryska galeria Denise René. W 1965 artysta wziął udział w nowojorskiej wystawie
„The Responsive Eye” w MOMA, która usankcjonowała Op-art jako ważny i modny kierunek
sztuki w USA i na świecie. Sam artysta zaliczany jest do prekursorów kierunku – uważa się
nawet, że termin „Op-art” pochodzi od tytułu jego pierwszej indywidualnej wystawy w
Nowym Jorku „Optical Paintings” we wspomnianej Martha Jackson Gallery (1964).
Artysta był, co podkreśla wielu krytyków, niezwykłym kolorystą. Zaprezentowana praca
dowodzi jego wrażliwości na niuanse kolorystyczne: w tym przypadku odcieni błękitu
podbitych cieniutkimi wertykalnymi żyłkami czerwieni. Początkowo Stańczak inspirował się
spuścizną Paula Klee, ale także barwami natury, która zachwycała go już od wczesnych lat.
Po deportacji na Syberię w 1942 i uzyskaniu amnestii Stańczak uciekł wraz z rodziną na
południe, gdzie podróżował po Bliskim Wschodzie i odwiedził takie odległe miejsca jak
Pakistan czy Indie. Te doświadczenia zapiszą się niezwykle wyraźnie w pamięci artysty, a w
szczególności krajobraz zobaczonych przez niego miejsc. Ostatecznie w 1942 Stańczak
został ulokowany w obozie dla polskich uchodźców w Afryce Wschodniej, a wydarzenie to
odcisnęło na nim szczególne piętno. W 1948 odbyła się też pierwsza wystawa indywidualna
artysty – w hotelu Stanley w Nairobi pokazał serię swoich akwarel. Malarz w wywiadach i
wspomnieniach nieraz potem wracał do wrażeń, jakie wywarła na nim dzika natura oraz jej
barwy. Jak wspominał: „Dla mnie był to całkowicie fantastyczny fenomen, który, ku mojej
radości, rozgrywał się przed moimi oczami każdego dnia. Mogłem przyglądać się, jak
dżungla zmienia kolory od purpury po nieledwie czerwień, potem znowu z powrotem do
niebieskozielonego lub czarnego. To były przepyszne barwne czary. Fascynowałem się tym
dramatem i chciałem go przedstawić” (Marta Smolińska, Julian Stańczak. Op art i dynamika
percepcji, Warszawa 2014, s. 14).
Malarz początkowo starał się na swoich obrazach sprowadzić żywioły natury do graficznych
zapisów. W ten sposób powstały jego biało-czarne realizacje z lat wcześniejszych. Źródeł
wrażliwości kolorystycznej można doszukiwać się w naukach, jakie artysta pobrał w Stanach
Zjednoczonych. Oprócz wspomnianego Albersa, autora „Interaction of Color”, artysta
inspirował się także tekstami Rudolfa Arnheima – czołowego badacza psychologii percepcji.
Jego „Art and Visual Perception” miała formatywny wpływ na definicję sztuki Stańczaka,

którego płótna z czasem stawały się rodzajem płaszczyzn, na których artysta za pomocą
środków plastycznych rozprawiał o długości fal, czystych barwach oraz ich psychofizycznym
oddziaływaniu na człowieka.
Prace Stańczaka znajdują się w kolekcjach takich instytucji jak Cleveland Institute of Art,
The Metropolitan Museum of Art, Miami University Art Museum, Museum of Fine Arts w
Bostonie czy Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Ostatnio zaobserwować można
renesans zainteresowania twórczością artysty. W 2012 malarz znalazł się na 6 pozycji listy
„15 Najgorętszych nazwisk rynku sztuki” ogłoszonej przez Bloomberg-Artnet, a w maju 2019
odbyła się jego obszerna prezentacja w Mayor Gallery w Londynie.
Pochodzenie
- kolekcja prywatna, USA

