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Aleksander Gierymski
Piazza del Popolo w Rzymie, studium ("Pincio
Roma"), 1899
Cena wylicytowana: 230 000 zł
olej/płótno naklejone na tekturę, 17,5 x 25 cm
na odwrociu papierowa nalepka inwentarzowa spuścizny artysty w Rzymie, nalepka
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, nalepka aukcyjna oraz nalepka
depozytowa Muzeum Narodowego w Warszawie
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny
obiektu i wynosi 18%.

Esej
Aleksander Gierymski, zarówno w formule malarstwa realistycznego, jak i pejzażu, był
poszukiwaczem i orędownikiem „malarstwa czystego”. W badaniu efektów współpracy
światła i koloru wciąż pozostawał nienasycony. Sprawiło to, że malarz pozostawił po sobie
nowatorską spuściznę artystyczną, choć dziś już wiemy, że Gierymski był nagminnie
niezadowolony z efektów pracy i napędzany potrzebą ulepszania „piękna”. Skrytykowany za
zbyt twardy realizm i brutalistyczną wizję świata, naprzemiennie pragnął udowodnić, że
potrafi malować delikatniej i bardziej eleganckie tematy. Pisał wówczas: „Szkoda, że o mnie
w Warszawie mają pojęcie, żem tylko malarz rodzajowy, prawie nie karczemny”. Rzymski
pejzaż z okolic Piazza del Popolo, dzieło schyłkowe w twórczości Gierymskiego, ukazuje nie
tylko prawdę o idei sztuki Gierymskiego, ale także odsłania kulisy pracy artysty. Jego
warsztat cechowały niekonwencjonalne zabiegi, dynamiczna praca pędzlem, fakturalność
powierzchni malarskiej – wszystko podyktowane celem, by odtworzyć rzeczywistość z
możliwie największą precyzją. W tym celu artyście służyła także fotografia, którą traktował
jak notatkę malarską, dającą dopiero impuls do dalszych opracowań. Swój pierwszy aparat
– rewolwerową Brandlówkę – dostał w 1886 roku, sprawiając że już do końca swoich dni
Gierymski ścierał się pomiędzy swoimi ambicjami realisty i precyzją obrazu fotograficznego.
Aleksander Gierymski w 1867 roku rozpoczął kilkumiesięczne studia artystyczne
wwarszawskiej Klasie Rysunkowej, najprawdopodobniej pod kierunkiem Rafała
Hadziewicza. W 1868 roku dzięki uzyskanym funduszom wyjechał na dalsze studia do
Monachium, gdzie był jednym z najważniejszych malarzy polskiej kolonii artystycznej w tym
mieście. W latach 1868-69 uczył się u Georga Hiltenspergera, Alexandra Strähubera i
Hermanna Anschütza. Był także uczniem Karla Piloty’ego (w 1870 lub 1871/72). Studia w
akademii ukończył w 1872 roku, otrzymując nagrodę za obraz Scena sądu z ‘Kupca
weneckiego’. W 1873 roku podróżował z bratem Maksymilianem po Tyrolu i Włoszech
(odwiedzili Wenecję, Weronę, Trydent). W latach 1875-1879 mieszkał z przerwami w
Rzymie. Do kraju powrócił w 1879 roku i zamieszkał w Warszawie. W 1884 roku wyjechał do
Wiednia, później do Włoch (w 1885-87 mieszkał ponownie w Rzymie), Monachium
(1888-90) i po raz pierwszy do Paryża (1890-93). Ostatnie lata życia spędził w Italii. Tuż
przed śmiercią zamieszkał w miejscu zwanym, z uwagi na duży odsetek samobójstw,
rzymskim Domem Desperatów (Casa dei Desperati). Malował już wtedy tylko dzienne i
nokturnowe pejzaże bez udziału człowieka, z których przebija bezradność wobec
ogarniającej wyobraźnię malarza melancholii. W ostatnim okresie twórczości opieką otoczył
Gierymskiego rzeźbiarz Antoni Madeyski, opiekun jego spuścizny i twórca nagrobka malarza
na cmentarzu Campo Verano. Prezentowane studium z Piazza del Popolo pochodzi z
finalnej fazy twórczości artysty, kiedy to maksymalnie zbliżał się do formuły „malarstwa
czystego”, z zapałem studiując nurtujące go przez całą karierę problemy światła i koloru. W
latach 1899-1900 wykonał kilka obrazów przedstawiających motyw placu z widokiem na
Porta del Popolo, bazylikę Santa Maria del Popolo, egipski obelisk Ramzesa II oraz wzgórze
Pincio z fontanną della Dea di Roma i górującym nad nią nimfeum. Prezentowany szkic
stanowi rodzaj malarskiego konceptu towarzyszącego powstaniu dużych kompozycji,
kompleksowo opisanych w katalogu monograficznej wystawy artysty (Muzeum Narodowe w

Warszawie, 2014). Gierymski naniósł na podobrazie plamy czystego koloru, eksponując
przy tym efekty fakturalne sprzyjające wrażeniu migotania światła na powierzchni obrazu.
Warto przytoczyć słowa analizy twórczości Aleksandra Gierymskiego poczynionej przez
Aleksandrę Krypczyk, historyk sztuki z Muzeum Narodowego w Krakowie: „Proces
powstawania obrazów Gierymskiego był niemal każdorazowo długi i żmudny. Pracę w
atelier poprzedzała obserwacja motywu w plenerze, pozwalająca na uchwycenie ulotnych
stosunków świetlnych i barwnych. Ukończone dzieło cechowała czasem wymęczona
sztywność, daleka od lekkości studiów przygotowawczych. W ostatnim, rzymskim okresie
twórczości artysta uwieczniał wygląd wielu placów i ulic Wiecznego Miasta. Znalazła się
wśród nich także Piazza del Popolo, z egipskim obeliskiem pośrodku, stanowiąca
imponujące założenie urbanistyczne. Od północy do placu prowadzi Via Flaminia. Po
przekroczeniu bramy, zwanej Porta del Popolo, otwiera się widok na zbieg trzech ulic: Via
Babuino, Via della Ripetta oraz Via del Corso, której początek wyznaczają dwa, niemal
bliźniacze kościoły: Santa Maria dei Miracoli oraz Santa Maria dei Montesanto. (…)
Panoramiczność ujęcia została podkreślona przez silnie wydłużony, poziomy format płótna,
a przestrzenność krajobrazu uległa spłaszczeniu dzięki specyficznemu kadrowaniu. (…)
Pierwszy plan zajmuje wybrukowana powierzchnia placu (…). Na dalszym planie widnieją
zabudowania oraz porośnięta zielenią trybuna. W krajobrazie uderza chłodny, analityczny
stosunek artysty do przedstawianego motywu, a jednocześnie jest dostrzegalna niezwykła
wrażliwość malarza na efekty barwne i świetlne”.
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