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Zofia Stryjeńska
"Powitanie o wschodzie słońca", z cyklu:
"Zaloty", lata 30. XX w.
Cena wylicytowana: 85 000 zł
gwasz, tempera/papier, 90 x 71 cm
sygnowany śr.d.: 'Z. STRYJEŃSKA'
na odwrociu wykonany ołówkiem szkic przedstawiający górala
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
„Zofia Stryjeńska w latach międzywojennych należała do najpopularniejszych artystów w
Polsce. Zawdzięczała to swojej sztuce, głównie malarstwu, które ‘atakowało’ widzów
nowatorską formą oraz indywidualnym stylem. Tematy, w zasadzie bliskie i swojskie,
zaskakiwały bogactwem pomysłów, różnorodnością ujęcia, barwnością zestawień
kolorystycznych działających żywo, dekoracyjnie. Bohaterowie przedstawień, najczęściej w
barwnych strojach, często w tanecznych korowodach, zdawali się emanować radością życia
i być jego apoteozą”.
Maria Grońska, Kilka słów o Zofii Stryjeńskiej i jej malarstwie, Zofia Stryjeńska 1891-1976,
katalog wystawy, red. Światłosław Lenartowicz, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
2008, s. 19

Zofia Stryjeńska interesowała się sztuką od wczesnych lat spędzonej w Krakowie młodości.
Początkowo rysowała sceny rodzajowe z otoczenia i fantastyczne kompozycje z wyobraźni.
Jako nastolatka kształciła się na kursach Leonarda Stroynowskiego, następnie w Szkole
Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Uczyła się zarówno rysunku, malarstwa, jak i
sztuki stosowanej. Jej droga edukacji była charakterystyczna dla aspirujących artystek
epoki. Niemożność odebrania przez kobiety edukacji akademickiej z zakresu sztuki, stawiała
twórczynie przed koniecznością mozolnej pracy nad kształtowaniem własnego talentu
artystycznego. W 1910 roku odbyła pierwszą ważną podróż – do Austrii i Włoch, podziwiając
wówczas dzieła mistrzów sztuki dawnej. Stryjeńska wkrótce zdecydowała się na wyjazd do
Monachium, gdzie, po kryjomu, podjęła naukę w Akademii Sztuk Pięknych. Wielka siła woli i
determinacja skłoniły ją do wyboru niezwykłego sposobu na odbycie studiów. Zgoliła głowę
– można te postrzyżyny traktować symbolicznie – i przez półtora roku „występowała” w
Wiedniu jako mężczyzna dzięki papierom swojego brata. Musiała zapewne, choć nie sposób
znaleźć na to dowodu – odpowiadać na wymaganie, by kobieta malowała „po męsku”. To
określenie pojawia się wielokrotnie we wspomnieniach artystek owego czasu. Na uczelni nie
było wiadomo, że nie jest mężczyzną, a jej sztuka już wtedy musiała być znakomita – pełna
energii i mieniąca się cudownymi, żywymi kolorami. W jej dorobku, stopniowo, zaczęły się
pojawiać tematy związane z polskim folklorem, mitologią słowiańską i ludowymi bajkami.
Ważnym momentem w życiu prywatnym, ale przecież też twórczym było zawarcie związku
małżeńskiego z Karolem Stryjeńskim, krakowskim architektem i projektantem. Małżeństwo
zamieszkało w Zakopanem, a impuls podhalańskiej ludowej kultury i sztuki istotnie pozwolił
się wkrótce przeobrazić stylowi Stryjeńskiej ku bardziej dekoracyjnym, dynamicznym i
barwnym formom. Jej malarstwo napędzał również ferment wokół kształtującego się
wówczas w Krakowie awangardowego kierunku – ekspresjonizmu polskiego, zwanego
później formizmem. Mimo że Stryjeńska nie należała do artystycznej awangardy, jej
twórczość w warstwie formalnej często odpowiada ekspresjonistycznym obrazom Tytusa
Czyżewskiego czy Leona Chwistka. W kolejnych latach poświęciła się malarstwu
monumentalnemu, sztalugowemu i ilustracji książkowej. Wraz z mężem aktywnie

uczestniczyła w życiu artystycznym zakopiańskiej bohemy. W 1921 roku Stryjeński wygrał
konkurs na przebudowę Zakopanego – małżonkowie przenieśli się do stolicy Podhala na
stałe. Wkrótce został też dyrektorem prestiżowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w
Zakopanem, którą kierował w latach 1923-27. Artystka płótna inspirowane folklorem
regularnie wystawiała w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie oraz
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, zyskując przychylność widzów i krytyki.
W roku 1924 w wymienionych miastach zorganizowano jej pierwsze wystawy indywidualne.
Kariera Stryjeńskiej jako malarki nabierała rozpędu. Największy sukces artystka odniosła na
paryskiej Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych w 1925 roku, wystawiając cykl
dekoracyjnych panneau, przedstawiających pory roku i zdobywając wówczas nagrodę
Grand Prix. Na fali paryskiego tryumfu, do drugiej wojny światowej, malarstwo Stryjeńskiej
cieszyło się niesłabnącą popularnością. Artystka tworzyła kompozycje inspirowane dawną
słowiańszczyzną, lecz także sceny rodzajowe rozgrywające się na wsi, na łonie natury, w
których „aktorami dramatu” stawały się młode dziewczęta i chłopcy. Owe sceny często
nosiły charakter zalotów, beztroskiego spotkania pary przy studni, w zagrodzie czy przy
górskim wodospadzie. Ostatni z wymienionych narracyjnych zabiegów Stryjeńska
zastosowała w prezentowanym obrazie. Przedstawione przez Stryjeńską postacie mają
charakter baśniowy. Są barwne i żywe, i noszą potencjał symbolizowania pierwotnych sił.
Pochodzenie
- kolekcja prywatna, Warszawa

