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Bolesław Cybis
Zabawa manekinów (Recto) / Szkic postaci
(Verso), 1925
Cena wylicytowana: 130 000 zł
kredka, sangwina/papier, 53,3 x 83 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'BC 25'
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
„Zabawa manekinów” pokazuje jak wielowymiarowym zjawiskiem była twórczość artystów
związanych z Bractwem św. Łukasza. Choć wskazuje się zwykle na bliskie związki bractwa
ze sztuką minionych epok, ten trop nie wyczerpuje całości zagadnienia. Prezentowana
praca nasuwa skojarzenia z kukłami-manekinami przedstawianymi przez Giorgio de Chirico
czy Hansa Bellmer (artystów kojarzonych z inną tradycją). Cybis wykreował świat dziwny i
niepokojący w serii prac wykonanych sangwiną na papierze. I choć można tu dopatrywać
echa kompozycji renesansowych (dwie postacie w dolnych rogach jak na obrazach Sandra
Botticellego czy Piera di Cosimy), to trudno mówić tu o zachowawczości czy niewolniczym
kopiowaniu. Cybis używa sangwiny, tak jak przez wieki stosowano ją do oddawania karnacji.
Jest to jednak karnacja dwóch przedmiotów wyglądających jak ludzie. Oto więc dwie kukły,
o sztuczności ruchów przywodzących na myśl sztukę późnego cesarstwa rzymskiego,
zalegają na monochromatycznej, renesansowej łące. Jeden przedmiot-człowiek podaje
drugiemu żabę, a to-ten opiera się. Ale drewniana ekspresyjność sprawia, że wygląda to
równocześnie na błogosławieństwo. Liczba tropów i skojarzeń zawartych w tej, niepozornej
zdawałoby się, pracy – oszałamia. W 1925 zaczął się okres stabilizacji w życiu malarza –
ożenił się z Marią Tym. Para zamieszkała w przęśle Mostu Poniatowskiego, który był
wówczas przebudowywany przez ojca artysty. W tym samym czasie miała miejsce pierwsza
wystawa studentów Pruszkowskiego. Krytyka dostrzegła najważniejsze rysy nowej sztuki:
zapatrzenie we wzory muzealne oraz prymat rysunku, wobec którego kolor pozostawał
użyty arbitralnie. Malarstwo młodych adeptów w kolejnych latach zyskiwało coraz bardziej
osobisty styl i obdarzane było różnorodnymi, ogólnohumanistycznymi, czasem
historycznymi, czasem religijnymi treściami. Dla wielu malarzy prymatem stało się, po fali
awangardowych eksperymentów w całej Europie, osiągnięcie komunikatywności własnej
sztuki przez wybór klasycznych tematów. Cybis, odpowiadając na impuls twórczy płynący
dlań z pracowni Pruszkowskiego, posługiwał się tradycyjną techniką mieszaną,
wskrzeszając ideał włoskich i niderlandzkich „prymitywów” tworzących we wczesnej
nowożytności. Świat wyobrażony jego malarstwa był odmienny od twórczości kolegów.
Cybis operował nowocześnie akademickim warsztatem i doskonałym rysunkiem,
równocześnie przenosząc widza w nadrealny świat formowany przez jego imaginację.
Krytyka pisała: „Jego wyobraźnia jest jak gdyby jednorodnym pryzmatem, a rzeczywistość
przez ten pryzmat przepuszczona ukazuje się zawsze załamana pod tym samym kątem,
pełna jakiegoś niesamowitego, trochę mistycznego liryzmu, stłumionego, ale niezmiernie
subtelnego” (Stefania Zahorska, Bractwo św. Łukasza, „Wiadomości Literackie” 1928, r. V,
nr 12, s. 13).
Pochodzenie
- spuścizna artysty, Warszawa - kolekcja prywatna, Warszawa

