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Zofia Stryjeńska
Góralka, po 1945
Cena wylicytowana: 60 000 zł
gwasz/papier, 72 x 60 cm
sygnowany p.śr.: 'Z. STRYJEŃSKA'
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
Swoją wizją ludowych motywów Zofia Stryjeńska zyskała miano współtwórczyni
narodowego stylu w sztuce i w dużej części zdefiniowała pojęcie rodzimego art déco. Nic
dziwnego, że „Księżniczka malarstwa polskiego” należała w latach międzywojennych do
grona najwybitniejszych europejskich malarzy zarówno pod względem artystycznych
realizacji, jak i komercyjnych sukcesów. Jej dynamiczne, syntetycznie potraktowane
wielobarwne ujęcia podhalańskich motywów w nowy sposób zobrazowały kulturę górali,
podkreślając jej niebagatelny wpływ na potrzebę ukształtowania sztuki narodowej
niepodległej ojczyzny. W latach 30. XX wieku, u szczytu sławy Zofii Stryjeńskiej, jeden z
dziennikarzy zapytał malarkę, dlaczego tak bardzo interesują ją tematy ludowe. Artystka
odpowiedziała z przekąsem, że „tam jedynie znaleźć można barwę. (…) Nasze życie jest
okropnie szare. Nawet taksówki w mieście są szare. Ubrania wasze, was, nieszczęsnych
mężczyzn, to parodia barwy, której tak potrzebuje i tak szuka, jak muzyk melodii. Trzeba iść
po barwę na wieś, bo kraje, w której tej barwy jest jeszcze dużo, więc egzotyka, to centrala
światowa koralów, są niestety zbyt daleko i dla nas niedostępne”. Wielu badaczy twórczości
Stryjeńskiej właśnie barwę wskazuje jako nadrzędny motyw zaczerpnięty ze sztuki ludowej.
Na podobieństwo ludowego artysty Stryjeńska wypełniała czystym, niezłamanym
tonowaniem kolorem, wcześniej obrysowane wyraźnym konturem sylwety postaci. Malarka,
wzorem twórców nieprofesjonalnych, nie komponuje swoich prac względem wierności
wobec natury, tylko wedle swoich kryteriów dekoracyjności, zawsze zrytmizowanych,
uproszczonych elementów kompozycji. Charakterystycznym zabiegiem dla Stryjeńskiej było
również kreowanie ubiorów bohaterów swoich obrazów na podobieństwo strojów ludowych.
„Postacie wykreowane przez Stryjeńską są niemal zawsze ubrane bogato i strojnie, z
pańska, choć po chłopsku. Przetwarza ona nieraz owe ludowe stroje w sposób niemal
fantastyczny, tworząc konstrukty, które nigdy na polskiej wsi nie istniały. Dlatego jej
malarskich przedstawień strojów ludowych nie można traktować dosłownie. Artystka nie była
‘dokumentalistką’ życia mieszkańców wsi, jej wiedza o ludowym ubiorze brała się z
obserwacji eksponatów muzealnych i wystaw (wyjątek stanowi Podhale, dokąd często
podróżowała). Nie kopiowała w sposób dosłowny i zgodny z oryginałem wiejskiego
przyodziewku, choć takie jest powszechne przekonanie. Malując postacie w regionalnych
strojach, stosowała zasadę dowolnej stylizacji, luźno związanej z rzeczywistością. (…)
Studiując prace artystki, spostrzec można, że choć często koncentrowała się ona na
szczególe — haftowanym motywie czy sposobie wiązania chusty — to bardziej zależało jej
na oddaniu ‘ducha’ ubioru. (…) Oczywiście, inspiracja szeroko rozumianą ludowością nie
sprowadza się jedynie do wiernego kopiowania, ale — co ciekawe — w powszechnym
odbiorze ludowe kreacje Zofii Stryjeńskiej uchodzą za wiernie odwzorowane” (cyt. za
Justyna Słomska, O ludowości, Zofia Stryjeńska. 1891-1976. Katalog wystawy w Muzeum
Narodowym w Krakowie, Kraków 2008, s. 140). Prezentowana „Góralka” ukazana jest na tle
ściany tradycyjnej podhalańskiej chaty. Dziewczyna ubrana jest w nietypową koszulę o
postrzępionych końcach w obrębie rękawów oraz kołnierza oraz niebieskie korale
korespondujące z błękitem oczu młodej kobiety. Warkocze modelki, u podstawy włosów
przyozdobione są świerkowymi gałązkami przeplecionymi z jemiołą. Po prawej stronie stoją
bazie w wazonie – wedle podhalańskiej tradycji w Niedzielę Palmową, zwaną też Kwietną,

na terenach górskich święciło się jedynie wierzbowe gałązki pokryte baziami, tak zwane
„bazicki”. Prezentowana praca jest doskonałym przykładem wyjątkowego przetworzenia
przez Stryjeńską motywów związanych z tatrzańskimi obyczajami. Jako pierwsza wśród
międzywojennych artystów nie była chłodnym obserwatorem ludowych zwyczajów, lecz w
charakterystyczny dla siebie sposób stworzyła barwny wizerunek, syntetyzując wszystkie
składniki współtworzące fenomen podhalańskiej kultury: bogaty strój, sielankową
obyczajowość, krajobraz oraz wyjątkową morfologię sztuki górali. Wyobrażone przez
Stryjeńską sceny łączyła zawsze zwarta, zrytmizowana kompozycja, w której
pierwszorzędną rolę odgrywała przede wszystkim barwa.
Pochodzenie
- kolekcja prywatna, Kraków - kolekcja prywatna, Warszawa

