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Wystawa „Pankiewicz i po... Uwalnianie koloru”
byla holdem zlozonym wybitnemu artyscie w 150.
rocznic^ jego urodzin w Lublinie. Ekspozycja prezentowala bogaty i zroznicowany dorobek artysty
z roznych okresow jego tworczosci —od fascynacji symbolizmem, impresjonizmem, Cezanne’em
i Bonnardem, az po obrazy, ktore inaugurowaly
powstanie odmian i szkol polskiego koloryzmu.
Jego tworczosc zostala ukazana poprzez dialog
z roznymi koncepcjami barwy i swiatla w polskiej
sztuce okresu mi^dzywojennego i wspolczesnej.
Wystawa zostala podzielona na dwie zasadnicze cz^sci —pierwsza byla skupiona wokol Jozefa
Pankiewicza i artystow zwiqzanych z Komitetem
Paryskim (Jozef Czapski, Jan Cybis, Hanna Rudzka-Cybisowa, Piotr Potworowski, Artur Nacht-Samborski, Zygmunt Waliszewski), w drugiej zas
pokazano zroznicowane modele recepcji kolory
zmu w powojennej sztuce polskiej. Ekspozycja lqczyla zatem rozne formuly tworczosci artystycznej
zakorzenione w lekcji koloru i malarskich jakosci.
Znajdowaly si^ na niej dziela bezposrednich sukcesorow malarstwa kolorystycznego, zwiqzanych
przede wszystkim z pracowniq Jana Cybisa w warszawskiej Akademii Sztuk Pi^knych, a takze ar
tystow wspolczesnych wykorzystujqcych barw^
i swiatlo jako podstawowe srodki kompozycji
i ekspresji obrazow oraz instalacji przestrzennych.
Zainicjowana podrozami Pankiewicza dzialalnosc
Komitetu Paryskiego okazala si^ nurtem silnie oddzialujqcym na malarstwo polskie, zarowno przed
1939 rokiem, jak i po II wojnie swiatowej, przyczyniajqc si^ do utrwalenia zmyslowej wrazliwosci
tak artystow, jak odbiorcow. Intensywnosc oddzialywania kierunku spowodowala w efekcie na naszym gruncie d o m in a j sensualnego odbioru sztu-

ki. W konsekwencji kapizm, a szerzej koloryzm,
jawi si^ jako najtrwalsza estetyka i szkola zmyslo
wej wrazliwosci w polskim malarstwie XX wieku
i znajduje k o n ty n u a j w sztuce wspolczesnej.
Wystawa pokazywala rol^ koloru w kulturze pol
skiej, ale i mozliwosci rozszerzenia j^zyka malar
stwa w konfrontacji z abstrakcjq, awangardq oraz
dzisiejszymi eksperymentami wizualnymi. Wsrod
kontynuatorow, cz^sto w sposob przewrotny odnoszqcych si^ do koloryzmu i posrednio do Pankiewi
cza, zostali pokazani: Roman Artymowski, Tomasz
Ciecierski, Jan Chwalczyk, Tadeusz Dominik, Miroslaw Filonik, Jaroslaw Flicinski, Stefan Gierowski, Jozef Halas, Karolina Halatek, Jacek Sempolinski, Sebastian Skoczylas, Kajetan Sosnowski,
Leon Tarasewicz, Zbigniew Tymoszewski, Tomasz
Zawadzki. Wystawa obejmowala zatem trzy zasadnicze nurty recepcji koloryzmu —zwiqzany z ideq
abstrakcji i autonomii malarskiej, ideq awangardy
oraz krytyki obrazu, wreszcie postmodernistycznym, poszerzonym i intermedialnym obrazem.
Wspolne tym dzialaniom jest lokowanie praktyki
malarskiej wobec kultury europejskiej i uniwersalnych jakosci artystycznych w duchu Pankiewicza. Jednoczesnie wystawa nakreslila moc nurtu
myslenia o kolorze w powojennej kulturze polskiej, ktora warunkowala dialog i k o n t e s t a j tej
tradycji w kolejnych dekadach drugiej polowy XX
wieku i poczqtku XXI wieku.
Wystawie towarzyszyl katalog zawierajqcy
teksty badaczy tworczosci Pankiewicza, ujmujqcych jq w roznych aspektach: biografii, wplywu
na ksztaltowanie zjawiska polskiego koloryzmu,
a takze spuscizny kolorystycznej w sztuce wspolczesnej.
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Wystawa „Pankiewicz i po... Uwalnianie koloru”. Fragment realizacji Jaroslawa Fliciftskiego Another N o Answer / Kolejny brak odpowiedzi.
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