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13.

Stanisław Ignacy Witkiewicz
(Witkacy)
Portret Ady Propper, 1926
Cena wylicytowana: 130 000 zł
pastel/papier, 59,7 x 48,3 cm
sygnowany, datowany i opisany l.d.: '1P + NP1, 2P | Ignacy Witkiewicz | 1926 X, XI'
na odwrociu papierowa nalepka z datami życia portretowanej oraz datowaniem dzieła
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny
obiektu i wynosi 18%.

Esej
Ada (Adela) Propper (1866-1934) była tłumaczką literatury niemieckiej, córką Marcusa
Silbersteina, jednego z najbogatszych przemysłowców łódzkich końca XIX stulecia.
Prowadził on jedną z największych fabryk w branży wełnianej w Królestwie Polskim oraz był
współzałożycielem konsorcjum skupiającego łódzkich przemysłowców. Znany był również
jako mecenas sztuki oraz członek rzeczywisty Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w
Warszawie. W warunkach dobrobytu i bliskości sztuk pięknych wychowywał szóstkę swoich
dzieci, w tym najstarszą córkę Adelę Propper. Portret łodzianki powstał na przełomie
października i listopada 1926. Przedstawia młodą kobietę o wielkich niebieskich oczach,
gęstych brwiach i figlarnych, wąskich ustach. Ubrana jest w komplet w kolorze intensywnej
zieleni pięknie kontrastujący z różami oraz żółcieniami tła. Całość zdobi modna biżuteria.
Uwaga Witkacego skupiona jest w pełni na twarzy portretowanej, choć syntetyczny i
fantastyczny pejzaż również zabiega o uwagę widza. Badaczka twórczości artysty, Dominika
Spietelun twierdzi, iż „portrety te znakomicie oddają charakter, usposobienie, temperament,
stan ducha modelek. Co było przecież dla artysty najważniejsze. Zewnętrzność interesowała
go bardzo, ale Witkacy wielokrotnie powtarzał, że jest psychologicznym portrecistą i poprzez
to, co na zewnątrz, chciał ukazać to, co było wewnątrz. A to ‘wyłazi’ przez oczy i to one, ze
wszystkich wyżej wymienionych, precyzyjnie oddanych elementów wizerunku ludzkiego, są
centralnym punktem każdego portretu. One to przyciągają uwagę odbiorcy. Ich
dopełnieniem są brwi i rzęsy. Linia brwi łącząca się z linią nosa jest zazwyczaj wyraźnie
zarysowana, co sprawia, że widz skupia się właśnie na tym fragmencie obrazu. Podobną
funkcję pełnią rzęsy, których precyzja wykonania niekiedy jest wręcz niebywała. Usta
również przykuwają wzrok oglądającego. Są nie tylko symbolem kobiecości, jej atrybutem,
ozdobą, ale przede wszystkim oddają charakter portretowanej, jej temperament.
Uzupełnieniem całości są Włosy. One niekiedy stają się jedynym tłem dzieła. Gładko
zaczesane, misternie ułożone bądź swobodnie opadające albo bujne i rozwiane, zawsze
dodające charakteru, urody, zmysłowości bohaterce dzieła” (Dominika Spietelun, Galeria
kobiet i postaci kobietopodobnych, Witkacowskie muzy. Kobiety w egzystencji i dziele
artysty, Kraków 2013, s. 31). Realistyczne ujęcie portretowanej, dbałość o szczegóły w
przedstawieniach twarzy i ciała oraz posłużenie się fantastycznym tłem wskazuje, iż praca
wykonana została w najbardziej czasochłonnym typie A. Portrety w typie A były według
Witkacego najbardziej wylizane i najlepiej oddawały urodę modela, w związku z czym były
też najbardziej doceniane przez kobiety. Kobiety na stale zagościły w twórczości Witkacego,
prowadząc do niemal niepowtarzalnego mariażu świata sztuki oraz życia osobistego. Były
one dlań powiernicami, towarzyszkami i muzami. Pierwszą ważną kobietą w życiu
Witkacego była matka, Maria Witkiewiczowa. Niezastąpiona, wierna, chroniąca syna i
sekundująca jego talentowi. Następnie życie Witkacego kształtowało wiele innych kobiet,
wśród których wymienić należy: żonę Jadwigę Unrużankę, aktorkę Irenę Solską, byłą
narzeczoną Jadwigę Janczewską czy Czesławę Oknińską. To im poświęcił portrety, rysunki,
fotografie, to je uwieczniał w literaturze, to do nich pisał listy. Nic nie przemawia za tym, że
Ada Propper była bliską znajomą Witkacego. Portret mógł powstać w Zakopanem lub w
Łodzi, w której w grudniu w Miejskiej Galerii Sztuki odbyła się Wystawa Prac Artystów
Podhalańskich. Dwa kolejne miesiące artysta spędził w Warszawie.

Pochodzenie
- własność Ady Propper - kolekcja prywatna - dom aukcyjny Sotheby’s, Nowy Jork, czerwiec
2017

