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V. EL GRAVAT DE DOS DEIXEBLES DE STRZEMINSKI 
 

 

 

1. Les expectatives que mostrava el mitjà gràfic a final dels anys 
cinquanta i principi dels seixanta 
L'art gràfic, un xic desvetllat del seu aire tradicional, cap a la meitat de la dècada va 

començar a donar alguns tombs entre el grotesc i la narració costumista, amb la tradició 

d'un cert folklore popular; també va saltar entre el surrealisme i la  metàfora cap a 

l'abstracció. D'altra banda, alguns estils encara no estaven prou definits —tal com 

passava també en la pintura— perquè començaven noves generacions l'activitat de les 

quals es prolongarà durant algunes dècades. 

 

Sembla que el gravat participava de la mateixa problemàtica que la pintura, en la mesura 

que alguns artistes pintaven i gravaven. Aquesta és, segons assenyala Olszewski,1 una 

de les característiques d'aquells anys, però pot tenir una lectura ambigua, perquè poques 

línies després observa que, ja al final dels cinquanta, l'art gràfic era un dels nords vius de 

l'art i a vegades l'art capdavanter de les altres disciplines.  

 

Més categòric, Bogucki creu  que la pintura era la capdavantera, fins que cap al 1955 en 

el mitjà gràfic moltes altres tendències, a més d'aquest estil ryt, van madurar en els 

treballs de les generacions mitjana i jove (que cap al 1975 són les generacions vella i 

mitjana) quan l'art gràfic polonès havia aconseguit ja abastar de puntal el seu prestigi de 

"clàssics, llorejats i professors".2 Aquest autor assenyala la vigència d'aquell fenomen ja 

esmentat que molts artistes  s'especialitzen com a gravadors i que té la seva 

contrapartida en molts pintors i escultors que també treballen en la gràfica.3 En són 

exemples Stanisław Fijałkowski, Roman Opałka, Janusz Przybylski i Leszek Sobocki 

(pintors); Krzysztof Zarębski (happenings); Andrzej Lachowicz (fotògraf conceptual), etc. 

 

 

 

 

                                                      
1 A.K. Olszewski, Dzieje Sztuki Polskiej 1890-1980 w zarysie, pàg. 101. 

2 J. Bogucki,  Sztuka Polski Ludowej, pàg. 262-263. 

3 J. Bogucki, op. cit., pàg. 269. 
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97. M.Hiszpańska-Neumann, En l'esfera del silenci, 1958, xilografia, paper.  

98. J. Stern, Vermell i negre, 1958, serigrafia, paper, 16,5x47 cm  
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99. K.Wróblewska, La dona riallera, del cicle Estudis, 1959, xilografia, paper.  

100. B. Krasnodębska-Gardowska, Szlembark, 1957, xilografia, paper.   
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Wróblewska observa que el 1956, en la I Exposició Nacional d'Art Gràfic i Dibuix4 que se 

celebra a Varsòvia, la participació majoritària és d'artistes gràfics que debuten durant els 

anys cinquanta. Veu com un fet positiu  que baixi la proporció d'èpoques anteriors dels 

pintors que compaginen pintura i gravat. Segons valora aquesta autora, en la I Exposició 

Nacional d'Art Gràfic i Dibuix a Varsòvia (la següent va ser el 1959):  

 

"Els treballs exhibits eren encara modestos en termes de mida i color, 

i predominaven les clàssiques peces en blanc i negre. El color 

apareixia només algunes vegades en monotips, xilografies o 

litografies. Però la clara independència del treball com un conjunt en 

una mostra que era d'un nivell equivalent a les grans mostres de 

pintura, expressa la creixent ambició que estava començant a dur l'art 

del gravat a una posició que sobrepassava la del seu millor període 

d'entreguerres. Aquestes expectatives quedaven explicitades en el 

catàleg de la segona exposició: «L'art gràfic s'està desenvolupant 

àmpliament, divorciat d'una base comercial. Lliure de la pressió 

atmosfèrica del text literari està guanyant el dret a una existència 

autònoma. El creixent nombre d'experiments i la recerca cap a 

solucions tècniques noves estan fent possible que l'art gràfic pugui 

expressar el concepte de l'artista sense cap limitació.» Aquestes 

declaracions no les formulava un crític" continua Wróblewska "sinó 

els organitzadors de l'exposició, que eren els artistes gràfics. (...) En 

la segona meitat dels anys cinquanta l'art gràfic prometia un sobtat 

moviment cap a un primer pla i com a garantia oferia la seva agilitat 

de forma i altres rics recursos que anaven des de la figuració a 

l'abstracció, des de les variants geomètriques a les variants gràfiques 

de l'estil informal."5  

 

                                                      
4 A principi dels anys cinquanta es van posar de moda els dibuixos de viatges a llocs propers i 

llunyans; després l'eufòria del dibuix va anar decaient i en canvi la il.lustració i el cartell van ocupar 

el seu lloc; les exhibicions de dibuix i de cartells es van anar especialitzant en diferents mostres i 

convocatòries regulars, de forma similar com ho féu el gravat. Vegeu Wróblewska, Polish 

Contemporary Graphic Art, pàg. 12 i seg.  

 

5 D. Wróblewska, op. cit., pàg. 13.  
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L'autora, en l'apreciació dels resultats globals, considera que aquest mitjà no esdevindrà 

plenament actiu fins a la dècada següent, quan es llançarà a consciència a 

investigacions i experimentacions tècniques.  

 

Penso que el vell roser del gravat, podat, ja mostrava els nous brots quan Borowczyk 

estava pintant el logotip de la Coca-Cola i l'RCA en la seva litografia, o quan Panek 

s'abstreia en les línies de les seves xilografies. Dels gravats  d'aquell període, les obres 

qualitativament interessants són escasses, com ho són igualment les pintures. Però em 

sembla que són prou significatives i que sí que mostren que la gràfica estava contribuint 

de forma activa a mostrar la seva voluntat d'impulsar l'art polonès cap a la modernitat.  

 

 2. Stanisław Fijałkowski 
 

Stanisław Fijałkowski va néixer l'any 1922 a Zdołbunów, actualment Ucraïna. Durant els 

anys 1946-1951 va estudiar a l'Escola Estatal Superior d'Arts Plàstiques de Łódź 

(PWSSP), on va ser alumne de Strzemiński. Al quart any dels seus estudis li van 

demanar de ser assistent (continuava la tradició de la seva mare i dues ties) i des de 

llavors va estar vinculat a aquella escola, on va dirigir primer el taller de pintura i després 

la càtedra de Gravat. El 1993 es va jubilar com a rector.6 

                                                      
6 Vicepresident de l'Associació Internacional de Xilografia, XILON, i president de la secció nacional 

polonesa d'aquesta associació, des de 1957 ha participat en nombrosíssimes exposicions 

nacionals i internacionals, ha estat guanyador de diversos premis de pintura i de gravat, a més de 

fer nombroses exhibicions individuals arreu del país i d'Europa i Amèrica. Es membre de 

l'Acadèmia Europea de Ciències i Arts a Salzburg i de la Reial Acadèmia de Ciències, Lletres i 

Belles Arts de Bèlgica. Cf. catàlegs: St. Fijałkowski, 1995; Polnische Graphik in der Albertina, 1993; 

Polish Prints from the Eighties, 1991; Siedmiu Grafików Łódzkich, 1990-1991; Gravure Polonaise 

contemporaine, 1988; Présences Polonaises, 1983. L'única publicació amb l'obra gravada 

catalogada de l'artista fins l'any 1993 era el catàleg Stanisław Fijałkowski, publicat amb motiu de la 

seva exposició a la Galeria Sztuki BWA a Łódź el 1988, amb una presentació de la crítica i 

historiadora d'art Bożena Kowalska (text que després es repeteix al catàleg de 1991 i en el qual 

consta la seva trajectòria per l'Escola) i sense cap curriculum vitae de l'artista. L'any 1993 

Fijałkowski em va donar un d'aquests catàlegs i el seu currículum complet editat a part en 

fotocòpies. 
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En una entrevista publicada l'any 19597 l'artista, en relació amb la pregunta sobre els 

seus lligams amb la plàstica contemporània, responia que, a més de Klee i de Kandinski, 

li interessava sobretot Strzemiński fins al punt que l'havia fet  el seu mestre, però no com 

un continuador seu, ja que Strzemiński comença i acaba en si mateix. Fijałkowski situava 

la seva pròpia obra entre l'abstracció geomètrica i la figuració, perquè "no es poden 

passar per alt vint segles i dir «nosaltres ara fem abstracció». La pintura no és un circ. 

No voldria resignar-me a alguns elements metafòrics. Em sembla que l'art abstracte és 

una llengua universal, però cal saber parlar-la, i sobretot, tenir quelcom a dir. Vivim amb 

grans problemes en el món i per què no els hauríem de resoldre? Visc en aquest món i hi 

vull trobar el meu lloc. Per descomptat que no respondré la pregunta «què és això?»".  

 

Pel que fa al futur de l'art no representatiu, Fijałkowski responia que:  

 

"És difícil de dir què en sortirà d'aquí a deu o vint anys, del nostre esforç 

d'avui dia. A mi no m'interessa. Cada esforç sòlid té el seu sentit i 

personalment sé que la meva obra és positiva." 

 

Seguint aquella entrevista de 1959, a la pregunta de com veia la possibilitat de l'interès 

dels destinataris de la plàstica contemporània, l'artista responia que creia sobretot "en 

una política d'exposicions diferent, ja que fins ara estem exclosos de la participació en 

exposicions fora a l'estranger a causa de la manca de les galeries adequades. Una 

qüestió fonamental, aquesta de la galeria. A més d'això s'ha de construir (formar) un cos 

viu, que concentri els escriptors, els músics, els plàstics, cosa que crearia la vida cultural 

de Łódź. Però, sense una publicació com a òrgan del grup, no hi ha res a fer. (...) Podria 

encara popularitzar-se la pintura amb reproduccions en postals, que a l'estranger es 

poden obtenir a cabaços en cada quiosc, o museu, o galeria".  

 

En relació amb quines condicions treballava l'artista, Fijałkowski explicava:  

 

"Pel que fa a les condicions de treball, les tinc molt bones. Tinc un gran 

taller que desgraciadament em desbarata financerament. No s'estranyi. 

Guanyo a l'Escola [Estatal Superior d'Arts Plàstiques] 1.800 złotys8, una 

                                                      
7 Marian Zdrojeswki, Rozmowy z plastykami. Stanisław Fijałkowski, pàg. 6. 

8 En aquella època, 70 złotis equivalien a un dòlar. Ho recorda Tadeusz Nuckowski, que de tant en 

tant rebia una carta dels seus parents d'EUA amb un bitllet a dins, de 10 dòlars. 
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vegada l'any —en l'Exposició del Districte— venc un quadre i una 

vegada l'any rebo una beca. En canvi,  gasto al mes: en la pintura 

(pintures, tela, marcs) 100 złotys i pel taller 410 złotys. Crec que la ciutat 

podria alliberar-nos d'aquest impost tan alt. Una situació així ens obliga a 

ajudar-nos amb diversos treballs, que realitzem en detriment de la 

creació pròpia." 

 

Trenta-quatre anys més tard, el 1993, en una entrevista també per a un diari9 Fijałkowski 

responia així a la pregunta de com donava forma a la seva pintura en els temps dels 

realisme socialista:  

 

"Durant els anys quaranta dominava l'optimisme, però el 1949 vam 

presentir que ens esperava un període dolent. Pintava quadres 

impressionistes, encara que —com es deia— la descomposició de 

l'objecte en les taques característiques d'aquest mètode reproduïa el 

programa del capitalisme com a formació social i  no quadrava en absolut 

amb la realitat política socialista. No obstant això, a les autoritats els va 

sortir malament dominar-ho tot. La literatura en llengües estrangeres era 

accessible, feta portar al país en quantitats no gaire grans. Wasyl 

Kandinsky, Paul Klee,  Kazimierz Malewicz, els escrits d'abans de la 

guerra de Strzemiński..., era possible arribar-hi. Probablement les 

autoritats tractaven això com una «vàlvula de seguretat» pròpia, mai com 

un estímul per a la construcció d'una nova consciència cultural. D'altra 

banda, en temps de la PRL,10 hi va haver quasi ple accés a la literatura 

mundial —una situació absolutament luxosa... Teníem també completa 

llibertat per pintar i també per exhibir. No sempre, és veritat, ens podien 

                                                                                                                                                 

 

9 Entrevista al diari Głos Pomorza, 12 de setembre de 1993, d'Edyta Wnuk, «Spotkanie z artystą. 

Sztuka musi umożliviać pracę wyobraźny. Rozmowa za Stanisławem Fijałkowskim, artystą 

malarzem, profesorem Państwowej Wyżsej Szkoły Stuk Plastycznych w Łodzi». («Trobada amb 

l'artista. L'art ha de possibilitar un treball de força imaginativa [d'imaginació]. Conversa amb St. 

Fijałkowski, professor de l'Escola Estatal Superior d'Arts Plàstiques de Łódź».)  

10 República Popular Polonesa, fins al 1989. 
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comprar obres els museus i les galeries estatals, però això no tenia gaire 

transcendència. 

 

"Els viatges a l'estranger també eren possibles, el més sovint privats. 

Després de 1956 vaig rebre per exemple una beca per anar a Itàlia, una 

única vegada, i amb l'estalvi dels diners d'una única vegada vaig poder 

anar a París per primer cop." 

 

És curiós constatar com valorem els fets segons el moment en què els vivim o els 

recordem. Diria que es pot trobar certa ironia en aquestes últimes declaracions de 

Fijałkowski, perquè quan el vaig visitar el primer que em va dir va ser:  

  

"Jo vaig ser artista per vocació. No és el mateix estudiar belles arts que 

ser artista, sempre ha estat difícil ser artista."11  

 

Fijałkowski va buscar en els ensenyaments de Jung i de la psicoanàlisi i, juntament amb 

la intuïció, va trobar els mitjans per entrar més endins de la consciència. L'art no és per 

entendre, és per fer. L'inconscient i el conscient, les dues ales de l'art: la cultura 

                                                      
11 L'any 1991 per mitjà de Tadeusz Nuckowski vaig conèixer aquest artista durant la inauguració de 

la Biennal de Petites Formes Gràfiques (Małe Formy Grafiki) a Łódź. Dos anys més tard vaig 

demanar a Fijałkowski per visitar-lo i tenir-hi una conversa, cosa a la qual accedí amablement de 

seguida. La primera visita al seu estudi va ser el 13 de setembre de 1993, durant la qual l'artista, 

molt acostumat a les entrevistes, va mostrar-me gran part de la seva obra, pintures i gravats. 

D'aquella estança espaiosa i molt ordenada, el tòrcul de gravat n'era una peça tan estimada per 

l'artista com qualsevol dels seus quadres, que àgilment m'anava penjant a la paret perquè els 

pogués contemplar bé. No va voler que gravés la nostra conversa, que més aviat eren respostes 

llarguíssimes a les meves preguntes, i en canvi molt sovint m'anava dient: «Apunti, apunti». 

Després va venir la seva senyora i vam prendre un segon cafè amb unes pastes boníssimes que 

havia fet ella. Es va afegir a la conversa, i era curiós com moltes vegades no estaven gens d'acord 

entre ells, un exemple, els matisos que es diferencien a Polònia entre l'Acadèmia i l'Escola 

Superior: situada en el passat, la primera, i la segona fruit d'una visió moderna, una prova que 

aquesta opinió de Fijałkowski és important per a ell és el paràgraf que dedica a l'Escola Superior de 

Łódź, i la vergonya que representa que s'hagués convertit en l'«Academia Władysław Strzemiński»,  

en el seu paper  en les jornades dedicades al centenari del naixement de W. Strzemiński l'any 1993 

(cf. S. Fijałkowski, Władysław Strzemiński 1893-1952 Materials of the Conference, pàg. 63-72).  
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comença per un moviment de l'inconscient. L'art engendra nous símbols amb noves 

significacions. Una forma arquetípica és una concepció del món, és una forma oberta a 

la interpretació. Una forma no arquetípica és una convenció, és una forma decorativa. 

S'ha de trobar una forma que expressi, que representi, les intencions de l'artista i la 

situació objectiva. El gest no està obligatòriament lligat a l'expressionisme. El gest pot 

expressar la intuïció. 

 

Una bona forma ha de poder establir un mínimun de distància amb l'observador. És un 

símbol, una forma viva, que es dirigeix tant al conscient com a l'inconscient. Una mala 

forma només significa. No es pot interpretar. Només és un signe, per tant, és 

convencional i només es dirigeix al conscient. Fijałkowski va explicant la transferència del 

negre i del blanc en símbols que s'entrecreuen. Com, per exemple, l'estrella de David: un 

triangle blanc (el cel) i un triangle negre (la Terra), encreuats: dos mons, l'espiritual, 

actiu, positiu, i el món material, negatiu, passiu.12 

 

Com a bon deixeble del seu mestre, Fijałkowski es planteja quins són els elements 

mínims per fer una pintura. És la manipulació de la matèria i té l'obligació moral de 

respondre les qüestions que li planteja el quadre.  

 

Però com havia escrit sobre Fijałkowski el llavors director del Museu Sztuki, Ryszard 

Stanisławski, "tot i que s'oposa a la seva pràctica [de Strzemiński], adopta algunes 

característiques de la seva obra en què la forma es refereix tant a la seva pròpia identitat 

com al món exterior, no per una il.lusió de la realitat de l'entorn sinó per la creació del 

seu equivalent".13   

 

Respecte al gravat: les qüestions es relacionen amb la il.lustració. Fer gravat és 

reproduir un dibuix. Fer un bon gravat és una forma de traduir un dibuix. No n'és la còpia, 

sinó la transcripció. Per això el gravat és el negre sobre el blanc. En gravat hi ha un 

compromís amb el públic, creu l'artista. 

                                                      
12 Al setembre de 1995 a Łódź, Krzysztof Jurecki, historiador d'art i assistent del Departament de 

Fotografia i Arts Visuals del Museu Sztuki, va tenir l'amabilitat de deixar-me a llegir el seu 

article/entrevista sobre Fijałkowski, «O pierwiastku duchowym w stuce» (30 de març de 1995), que 

s'havia de publicar pròximament a la revista polonesa d'art contemporani  Format, en el qual vaig 

corroborar el credo  que l'artista m'havia recitat pocs anys abans. 

13 Cf.  R. Stanisławski, G. Viatte, "Des contemporains". A: Présences Polonaises, pàg. 262. 
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L'obra de Fijałkowski, pintor i gravador, és un llenguatge bidimensional que podria 

entroncar amb els elements de l'art pop, però agafa la via de la justificació  espiritual 

sobre la base de la filosofia de Jung. El símbol de l'infinit és el símbol de l'espai pictòric,  

espai en què es va dipositant la imaginació orgànica fins a crear un escenari surrealista. 

L'aspecte surrealista prové del fort arquitectonisme dels diversos elements de potencial 

sígnic i simbòlic —d'aquella filosofia, del Talmud, de la Bíblia— que apareixen, volen, 

floten, descansen o quasi s'amaguen en aquell escenari, lloc de jocs cabalístics i 

endevinalles esotèriques.  

 

A vegades és un llenguatge plàstic que sembla molt simple, amb escasses però 

calculadíssimes intervencions de colors molt suaus i entonats, verds i roses pastel 

grisencs, grisos verdosos o blavosos —en la pintura i en el gravat; a vegades, sobretot 

en els gravats, els fragments orgànics s'amplien, i per això acaben sent arquitectures— i 

apareixen abruptes, quasi amenaçadors en el silenci inflat de taques, línies i punts dels 

seus espais (29-IX-67, 1967).  Espais que a vegades volen reflexionar sobre el lloc 

immanent de l'ànima(Bell verídic, 1973); o mostren les vies d'accés a altres atmosferes, 

com les diferents Autopistes  dels anys setanta i vuitanta,  o els Portals d'entrada als 

estudis sagrats (Segona porta per a l'estudiant del Talmud, 1981). En els seus primers 

linòleums i fins als anys setanta, les xifres ocupen un lloc en l'espai del quadre, i també 

és important el nombre de les taques (juga amb el 2, el 4, el 7, el 9...).  
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101.  S. Fijałkowski, 29 IX 67, 1967, linòleum, paper, 45,5x36 cm  

102. S. Fijałkowski, Mieczne niebo, 1969, linòleum, paper, 72x50 cm 
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103. S. Fijałkowski, Piękny prawdomówny (Bell verídic), 1973, linòleum, paper, 36x27,5 cm (60,5x45,8) 

 

És curiós en Fijałkowski la diferència entre la seva pintura, completament plana, i la 

sensació de volum que es desprèn dels seus gravats. En aquets últims, a través del 

temps les formes s'han anat apaivagant, les zones s'han anat omplint de trames de línies 

sempre molt orgàniques, i aquells bruscos contrastos entre el blanc i el negre ara s'han 

tornat manses superfícies de subtils grisos, impresos per ordinador sobre làmines de 

paper d'arròs japonès.14  

                                                      
14 El dia següent, 14 de setembre de 1993, Fijałkowski em va mostrar uns dibuixos fets per 

ordinador, seguint l'estil inconfusible dels seus linòleums. Els preparava per a  una pròxima 
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 Fijałkowski diu que sobretot ell és pintor i, a més a més, gravador. Repeteix sovint la 

seva teoria sobre el gravat —en el seu cas és la xilografia, en concret el linòleum—, 

entès com un mitjà de reproducció, encara que a poc a poc comença a matisar. S'adona 

de la importància de descriure'n la particularitat. 

 

Afegeix que el moment de treballar sobre la planxa i el mateix fet de gravar allò que 

abans ha dibuixat i planejat, juntament amb l'accident —que té un paper molt important 

dins de l'art i s'ha d'aprofitar (s'ha de deixar de banda l'esteticisme)—, en fi, el propi 

llenguatge del mitjà, poden modificar aquella transcipció inicialment desitjada del dibuix i 

determinar-ne el resultat, que serà específicament el gravat i després l'estampa. 

 

Però insisteix molt en el fet que el verdader bois  és el negre sobre el blanc, i el gravat ha 

de traduir això. No admet el contrari.15  Això  significa  projectar  el dibuix sobre la fusta 

(o el linòleum),16 i després, resseguint-lo amb la gúbia, buidar tot el que no és ni línia ni 

forma, per aconseguir el negre. Tot el que resti de matèria serà el negre. Tota la matèria 

extreta serà el blanc. 

 

Quan Fijałkowski parla de l'obligatorietat del negre sobre el blanc en el gravat s'està 

referint a l'essència del funcionament d'aquest mitjà, a la noció de positiu negatiu que 

està indissolublement lligada amb aquell. No s'està referint al blanc i negre com a colors 

que després resten en l'estampa. En el gravat sobre metall, totes les empremtes fetes a 

la superfície de la planxa tenen després valor de positiu a l'estampa.  

                                                                                                                                                 

exposició individual a la galeria BWA de Łódź i em va comentar que no estava segur de si els hi 

acceptarien. En aquella segona visita vaig voler aprofundir alguns temes, sobretot relatius al gravat.  

15 Sobre la importància d'aquesta discussió —xilografia de línia negra o de línia blanca, Danuta 

Wróblewska n'escriví  un article on després de fer-ne la història considerava,  al 1976, que eren 

discussions del passat. Cf. D. Wróblewska, "Drzeworyt raz jeszcze". A:   Projekt, núm. 3, 1976, pàg. 

50-53. 

16 L'artista s'atribueix la introducció del linòleum a Polònia, perquè després de la guerra la fusta 

escassejava molt. Aquí suggereixo que d'altres també hi treballaven, ja llavors, entre ells Józef 

Gielniak, un polonès nascut a França el 1932 i que va tornar a Polònia el 1950. Els seus primers 

linòleums —i tota la resta, d'una gran sensibilitat, d'un realisme entre màgic i oníric i d'un gran 

virtuosisme tècnic—, daten de 1956. Cf. catàleg Józef Gielniak. Els artistes dels grups Bunt i Jung 

Idysz de l'avantguarda dels anys 1920-23 també en feien, de linòleums. 
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En el gravat sobre fusta passa a l'inrevès. Voldria comentar aquí l'essència de la 

xilografia. La forma més natural de treballar sobre una fusta o un linòleum és la de ratllar, 

arrossegar i treure la matèria amb la gúbia. La sola observació de la superfície por 

determinar l'inici d'una obra. L'ull decideix quins són els recorreguts de la gúbia per 

convertir aquella superfície en una o més formes i buidar-ne la resta. Els dits que passen 

pel damunt d'aquest paisatge són els testimonis dels canvis de latitud. L'ull veu aquell 

transcórrer per la superfície com un dibuix transparent  o taques incolores.  És la visió 

aèria d'un territori solcat per trajectòries diverses. L'ull avesat entén a més que aquells 

camins o zones buidades mai seran traduïts en color. Entintada la superfície, el solc 

apareixerà blanc perquè no hi haurà matèria que pugui rebre la tinta. El negatiu és el 

blanc del traç, el positiu és el negre de la matèria.   

 

Així, si el traç es vol negre, caldrà pensar automàticament com aconseguir l'equivalència 

taca = matèria (o no tan automàticament, i  llavors el dibuix calcat  serà l'indici del 

recorregut a seguir amb la gúbia). La taca impresa no és la marca directa sobre la 

superfície, sinó que és el resultat d'entendre l'espai que ocupa i de dibuixar i extraure'n el 

contorn. És una operació mental que suposa invertir constantment l'acte positiu de deixar 

un rastre en la fusta en el seu automàtic resultat de negatiu  sobre el paper (és una 

inversió doble: la de la imatge i la del traç). El gravat entès així, d'acord amb un resultat 

contra natura, consisteix a fer operacions indirectes. Així va començar la xilografia, que 

es va supeditar al dibuix perquè es necessitava una matriu que oferís una solució de 

reproductibilitat: les estampes piadoses, els jocs de cartes, les il.lustracions de les 

novel.les de cavalleries...  
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104. S. Fijałkowski, 16 VI 75, 1975, linòleum, paper, 49x35 cm 

105. S. Fijałkowski, Lynoryt na Trzech Króli (Linòleum per Tres Reis), 1975, linòleum damunt paper colorejat, 39,5x30 cm 

106. S. Fijałkowski, XXXI  Autostrada (XXXI Autopista), 1975, linòleum, paper, 51x35 cm 

107. S. Fijałkowski, XLV  Autostrada (XLV Autopista), 1976, linòleum, paper, 52x41 cm  
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108. S. Fijałkowski, Druga brama dla studiującego Talmud (Segona porta per a l'estudiant del Talmud), 1981, linòleum, paper, 

47x35 cm 
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La mestria i el domini dels xilògrafs que feien el seu ofici de buidar per delimitar, tramar 

amb petites punxades de gúbia per agrisar..., els tacs de fusta dibuixats per l'artista, van 

aconseguir que des dels seus inicis, de la xilografia només se'n veiés l'aspecte traductor 

del dibuix.  

 

Se li va negar l'altre aspecte de mitjà expressiu segons la seva especificitat plàstica. És 

com si, a la pintura, se li negués el gruix. La xilografia va ser antinatural fins al final del 

XIX. 

 

Llavors Gauguin, Munch, els expressionistes alemanys, Picasso, Albers... van mostrar el 

comportament natural de la talla en fusta o en linòleum amb esplèndids exemples de la 

voluntat d'un diàleg —i no monòleg— amb el material. Segons la poètica plàstica d'una 

voluntat expressiva o analítica, subjectiva o objectiva, les imatges sorgien potencialment 

sustentades pel seguiment de la pròpia naturalesa del mitjà. Així, havent quedat 

endarrere en la història de l'art l'època en què era subsidiària de la reproducció del 

dibuix, la xilografia torna a sorgir per la necessitat d'una expressió que busca justament 

les seves pròpies característiques, segons l'obra definitiva, que és l'estampa. Un mitjà 

que actualment no exclou les elaboradíssimes operacions per aconseguir bells resultats 

com, per exemple, els de l'americana Helen Frankenthaller. 

 

En aquest sentit, Fijałkowski és un seguidor de l'altra tradició antinatural. 
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109. J. Gielniak, S. K. Dawskiemu, 1962, linòleum, paper verjurat, 35x27,5 cm, Museu Sztuki, Łódź. 
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3. Antoni Starczewski 
 

Antoni Starczewski (1924) es va graduar a l'Escola Superior Estatal d'Arts Plàstiques de 

Łódź17 el 1951, i va situar la seva activitat artística en els àmbits del  gravat, la ceràmica, 

l'escultura, la pintura de cavallet i el teixit artístic. Com Fijałkowski, també va ser alumne 

de Strzemiński. Des de 1954 va ser professor de la càtedra de Tapís a l'Escola. Des dels 

inicis de la seva vida professional, Starczewski, tant en els seus grans relleus murals de 

ceràmica18 com en els treballs per encàrrec, parteix de la idea de l'art total; no hi ha 

diferència entre l'art pur i l'art utilitari, perquè l'art abraça totes les esferes de la vida de 

l'ésser humà i es tracta de trobar una única i oportuna clau d'interpretació de la realitat. 

Interessat pel signe, la inscripció i, en definitiva, l'escriptura, l'artista prova d'abastar amb 

la mirada i de narrar-lo amb el seu propi alfabet, cosa que busca en tots els aspectes de 

la seva activitat artística. La seva obra, tant escultòrica com gravada o teixida, funciona a 

través de l'ús d'un alfabet modular d'elements abstractes o orgànics que van construint 

superfícies uniformes semblants a les superfícies unistes, tot i que l'artista té un interès 

clar a desvincular-se d'aquella tradició. Segons l'artista, són unes altres les seves 

motivacions. Deia Starczewski que va treure de l'arquitectura i dels seus contactes amb 

la construcció d'obres la idea de construir la forma per agregació, a la manera dels 

paletes. I sobretot es veu molt vinculat a Yves Klein, del qual havia vist l'exposició 

pòstuma.19 

 

La seva forta dedicació a l'escultura monumental en ceràmica, que li suposa un discurs 

plàstic lent i necessitat de molts tipus de recursos, fa que li obri la via d'un  altre  mitjà  

artístic,  el  tapís,  que  influenciarà  de  seguida  la  seva  obra posterior encara en 

escultura, però sobretot en gravat. Com deia Starczewski en una entrevista el 1973:                         

                                                      
17 Cf. J. Ładnowska, catàleg Twórcy 1945-1980, de l'exposició de la creació dels artistes més lligats a  

l'Escola Superior d'Arts Plàstiques de Łódź, organitzada al Museu Sztuki per la historiadora d'art i 

curadora del museu Janina Ładnowska, on presenta la història i el calendari d'efemèrides de 

l'Escola des dels seus inicis, el 1945, fins el 1980. 

18 Es dels  primers el Mural per a la Biblioteca Universitària, a Łódź, del 1959. Cf. altres obres al 

catàleg Profesorowie i absolwenci PWSSP w Łodzi w latach 1945-1953, amb presentació de Janina  

Ładnowska. 

19 Cf. l'entrevista publicada al catàleg Antoni Starczewski. Vegeu també Alicja Kępinska, Nowa 

Sztuka. Sztuka polska w latach 1945-1978. 
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110. A. Starczewski, Grafika, 1969, linòleum, paper, 65x50 cm, col.lecció de l'artista. 

111. A. Starczewski, Relleu  de maons modelats,1976.  

112. A. Starczewski, Relleu  instal.lat al paviment de la galeria Zachęta, Varsòvia, 1976, 6 tones de maons. 
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"El tapís, i encara més el gravat, em donen la possibilitat d'expressar-me més 

ràpidament. (...) Actualment, almenys teòricament, considero el gravat com a activitat 

inicial en tant que és el mitjà més ràpid d'escriptura."20  

  

Des dels primers gravats de 1964, l'artista fa visibles uns signes a la manera d'una 

escriptura convencional. Altres vegades aquesta escriptura constitueix un sistema 

semblant al Braille; són signes en relleu en sec, i el relleu substitueix el color. Un cicle de 

gravats rep el nom de Sistema vocàlic recolzat en el text. Realment l'efecte visual de la 

seva obra gràfica —bàsicament gofrats— fins a la meitat dels anys setanta, ens remet a 

les lleis unistes de la superfície de Strzemiński. Distribuïdes ortogonalment per tota la 

superfície, les rengleres es formen per mitjà de seqüències mínimes de mòduls. 

L'alternança de mòduls i d'intervals en continuats ritmes de ressonàncies i pauses crea 

superfícies axials verticals, horitzontals, diagonals que resulten —de la repetició d'un 

signe o d'una forma— en el gravat i —d'un color, d'un efecte del contrast llum i ombra— 

en les escultures plafons i en les instal.lacions d'objectes sobre taules, aquestes d'una 

òptica marcadament conceptual (Grafika, 1969).  

 

En els gravats que fa l'artista cap al 1973, les diferents espècies vegetals de fulles 

dibuixades s'alternen amb lletres i creen seqüències (M F 31, 1974). A partir de 1974 la 

seva obra gràfica cada vegada mostra més el seu interès pel sentit grafològic d'una 

escriptura (després d'uns estudis accidentals de grafologia), però és un interès per la 

inscripció en si mateixa, per la relació entre la forma del signe escrit i els canvis psíquics 

als quals estem sotmesos. Llavors aquesta escriptura queda reflectida com un missatge 

del seu estat anímic. I a més, recalca l'artista:  

 

"Estic més interessat en la inscripció en si mateixa que en la superfície 

que aquella engendra. L'important per mi és la dependència entre els 

signes, de cara a la inscripció. Considero les dependències creades 

entre les línies de la inscripció com a secundàries."21 

 

Certament Strzemiński plantejava la unitat del quadre amb uns altres pressupòsits 

teòrics. Però, de l'obra de Starczewski se'n desprèn l'efecte d'una elegància visual 

                                                      
20 Ibídem.  

 

21 Catàleg Antoni Starczewski. 
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equivalent. L'emoció estètica prové del rigor, la sobrietat i la claredat amb què disposa 

els elements mínims, com si volgués assenyalar dins del quadre l'ordenació fàcil dels 

elements que a fora, en la realitat, se'ns presenten d'una forma bastant més caòtica. En 

la dècada dels vuitanta, les composicions visuals amb lletres i síl.labes actuaven com a 

transcripcions fonètiques que el mateix artista recitava o interpretava amb el violí i 

enregistrava. Anomenava el conjunt gràfic lletres sons.  Com diu J. Ciesielska:   

 

"El concepte del quadre unístic ha donat als treballs de Starczewski un 

equivalent dels espais homogenis, una tendència a objectivar el 

llenguatge de les formes, la planor (flatness ) de la notació, mitjançant 

l'ús d'una línia per separar les formes rítmicament contrastades en una 

ordenació horitzontal. Aquest concepte, complementat per ell amb un 

ordenat sistema de subsegüents alfabets, una anàlisi de l'espai conduït 

en l'esfera del llenguatge i estès al món de les formes naturals —so i 

matèria orgànica—, ha esdevingut un excel.lent mètode de descripció de 

les estructures rítmiques, aparentment abstractes i accidentals, que té, a 

més, característiques interessants que ocupen l'univers sencer."22 

 

O com diu Jaromir Jedliński:  

 

"La ciclicitat, la repetibilitat i el ritme espaciotemporal expressen la seva 

creença en l'ordre, però no és l'ordre governat per l'aritmètica    o     la   

geometria,    com   proposaven    Strzemiński  i    Katarzyna  Kobro    en  

el  seu treball  programàtic  Composició de l'espai.  Càlculs  del  ritme   

espaciotemporal.   La ciclicitat  i  la recurrència de significats poden ser 

una condició d'apropiar-se un ordre que no pot ser definit."23 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
22 Cf. Jolanta Ciesielska, "Starczewski". A: Vision and Unity, pàg. 186. 

23 Cf. Jaromir Jedliński, "Unity of Vision". A: Vision and Unity, pàg. 99. 
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113. A. Starczewski, It 2, 1977-79, gravat en relleu, paper, 65x50 cm, col.lecció de l'artista. 
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114. A. Starczewski, c. 1974.  
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1 

15. A. Starczewski, MF 30/g, 1973, gofrat, paper, 38,3x39,5(65,2x50) cm, col. Museu Sztuki, Łódź . 
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116. A. Starczewski, MF 31, 1974, linòleum, paper, 39,7x40(49,5x67)cm, col.lecció de l'artista. 
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Paradoxalment, si fem cas  del que diu l'artista sobre la transcripció de les seves 

emocions, hi ha una absència absoluta d'expressió subjectiva en la seva obra.  Però 

s'acomoda a una voluntat precisa de transparència transcriptiva. Starczewski enllaça 

l'unisme de Strzemiński amb les proposicions del langage art i Fluxus. M'hauria agradat 

assistir a alguna de les seves sessions i sentir com feia sonar amb el violí les seves 

escriptures.  

 

4. Estudis d'Andrzej Smoczyński 
 

Del 1963 al 1969 Andrzej Smoczyński va cursar els seus estudis al Departament de 

Disseny Tèxtil a l'Escola Estatal Superior d'Arts Plàstiques de Łódź. Va ser alumne de 

Fijałkowski, que llavors duia el Taller de Pintura.    

 

Un dia vaig preguntar a Smoczyński si sempre havia viscut a Łódź i va respondre :  

 

"Sí i no, perquè hi visc, des de fa 30 anys, i aquesta ciutat està al 

costat de la meva vida. Però ara noto un canvi perquè, després 

d'aquests trenta anys, estic com..., diria que ara l'estimo molt. No sé 

el perquè d'aquest canvi: estimo molt aquesta ciutat, totes les coses 

d'aquesta ciutat, les cases, els carrers... però... no m'agrada gaire la 

gent. Visc a la ciutat que estimo tant, però tinc sempre com... Tots els 

caps de setmana la deixo per anar a la casa de camp on tinc totes les 

coses, perquè és molt a prop d'aquí...". (93, 5) 
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5. La ciutat de Łódź 
 

Łódź, al centre del país, és una de les poques ciutats poloneses que conserva algunes 

restes —originals, no reconstruïdes— del seu passat econòmic pròsper. A l'últim quart 

del segle XIX, al costat de bells palaus aixecats pels rics burgesos polonesos i alemanys, 

hi vivien artesans, comerciants, pagesos i, sobretot, obrers immigrants que habitaven en 

colònies industrials algunes de les quals havien estat construïdes al costat d'aquells 

palaus. Dedicada sobretot a la indústria del teixit, l'anomenaven la Manchester del 

continent. D'aquesta activitat durant el primer quart d'aquest segle, en dóna també prova 

el seu urbanisme reticulat amb un parell de carrers principals i la resta, nombrosos barris 

d'habitatges plurifamiliars, amb variats exemples d'arquitectura modernista i déco.  

 

 Łódź  fou també la seu del constructivisme polonès, el Muzeum Sztuki va acollir l'any 

1931 la primera col.lecció d'art internacional modern reunida pels mateixos artistes, sota 

la idea de W. Strzemiński, la col.lecció "a. r.". Aquest museu, amb un rigorosíssim equip 

d'especialistes agrupats al voltant del seu director Ryszard Stanisławski fins a l'any 1991, 

i després amb els següents, Jaromir Jedliński i l'actual Nawojka Cieślinska, ha oficiat 

sense parar en l'escena europea i americana per mantenir viva, afegint-hi les figures de 

Tadeusz Kantor i els puntals de les neoavantguardes següents, la idea de l'art polonès a 

Occident.  

 

Després de la guerra i molt ràpidament, una ciutat d'índex eminentment obrer amb un 

dels més alts percentatges d'analfabetisme, va esdevenir un centre de gran animació 

cultural i artística —la Universitat Politècnica, l'Acadèmia Militar de Medicina, l'Acadèmia 

de Música, l'Escola Estatal Superior d'Arts Plàstiques, l'Escola Superior de Teatre, 

Televisió i Cinematografia. Tot i que els anys seixanta i setanta van constituir la seva 

època més lluminosa en l'àmbit professional artístic, mai no s'ha aturat l'esperit inquiet de 

recerca dels que es mouen per aquell àmbit, tant per via oficial com per via contraoficial. 

Però és una ciutat de vida interior, només la coneixien els qui l'habiten, els polonesos i 

uns quants artistes i museus del món occidental que estaven al cas de què s'hi coïa. En 

un prospecte informatiu de la Polònia dels anys vuitanta, Łódź no figurava com un dels 

centres a visitar perquè fins fa ben poc no era una ciutat turística. Arquitectura 
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neoclàssica, modernista, déco i els grans blocs constructivistes24 aixecats durant els 

anys cinquanta es fonien fins no fa gaire en una atmosfera gris i feixuga. Una gruixuda 

crosta de brutor a les parets tenia la pesantor del plom, pesantor que notaves damunt teu 

quan caminaves per les voreres i veies les cases. Ara tot això ja comença a formar part 

d'una història gairebé llunyana, perquè l'ull del visitant interessat en l'art o en els negocis 

pot contemplar embadalit un incipient joc multiforme de geometria de bastides, les cases 

comencen a mostrar la seva neta bellesa amb els seus esgrafiats daurats o de bells 

pastels matisats; les cariàtides i els colossos semblen ressuscitar i fins i tot els maons 

vermells d'antigues fàbriques semblen ara més vermells. 

 

6. Galeries d'autor, plein-airs, mecenatge i censura 
 

Durant els anys seixanta i setanta, les galeries d'autor i els plein-airs, que en certa forma 

van interrelacionats, eren una forma característica de recerques innovadores i 

alternatives. La galeria d'autor sorgia del propòsit d'unes quantes persones, o d'una 

persona, que sentien la necessitat de crear un espai independent de la xarxa estatal 

d'exhibicions. Un cop creada, s'hi feien activitats diverses: els dies de la inauguració 

d'una exposició s'organitzaven lectures, vetllades poètiques, concerts amb discos... 

Sobre la història d'una d'aquestes galeries, la Krzywe Koło, un dels seus organitzadors, 

Alexander Wojciechowski, recorda de llavors, el 1958: 

 

(...) Un específic programa orientat cap a un art inventiu amb ambicions 

innovadores, que contrastava amb l'estancament de les activitats de 

façana de les institucions estatals. D'ací l'acurada selecció dels artistes 

que s'escollien entre les generacions jove i mitjana. (...) L'objectiu era 

mantenir un centre que fos relativament independent de la política 

cultural oficial, independent en la mesura que era possible la llibertat 

artística en aquell temps (...)."25 

 

 

 

                                                      
24 Krzysztof Jurecki  em comentava que aquells blocs de cases uniformes provenien dels dissenys 

constructivistes d'arquitectes de l'avantguarda polonesa. Les directrius de Moscou, la mentalitat 

dels constructors de la postguerra i la deixadesa van fer la resta.  

25 A. Wojciechowski, "Marian and his Gallery". A: catàleg Galeria Krzywe Koło, pàg. 19. 
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117. Carrer Krzywe Koło, al casc antic de Varsòvia, indret i nom de la històrica galeria Krzywe Koło.  Actualment  hi ha una 

tenda d'objectes diversos.  
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La galeria va durar fins a l'any 1965 i la seva liquidació va anar lligada a la clausura del 

Club,26 cosa que responia a "raons ideològiques basades en la convicció que 

l'abstracció, com una expressió de llibertat creativa, va lligada a un sistema de valors 

diferent dels oficials".27  

 

Però la forma real de liquidació va ser que, si abans rebien subsidis a través del Club, els 

anys 1962-65 van ser de penúria per a la galeria: 

 

"La galeria Krywe Koło no va rebre (més estrictament: quasi no) subsidis 

estatals i, referent a això, era una excepció a escala nacional."28 

 

La creixent desaprovació oficial de l'art abstracte durant la meitat dels anys seixanta va 

ser espectacularment demostrada per les autoritats, especialment quan limitaren els 

treballs abstractes en les exposicions, en un 15 % sobre la resta, el tradicional realisme 

al qual continuaren donant suport.29 

 

Janusz Zagrodzki explica que el director de la galeria Krzywe Koło, Marian Bogusz, 

pressentint en els últims temps que el Club acabaria sent liquidat, va preparar, de 

donacions fetes a la galeria pels artistes, dues col.leccions d'art abstracte. La primera, 

que constava de 13 pintures, va anar cap al Museu de Districte a Koszalin, i va iniciar la 

                                                      
26 Les raons del tancament del club d'intel.lectuals Krzywe Koło no queden gens clares en el 

catàleg (sembla que va ser el 1962), només s'esmenta: «La situació política existent». L'any 1964, 

34 intel.lectuals van escriure una carta contra la censura; el 1965 va tenir lloc la condemna a presó 

de Jacek Kuroń i Karol Modzelewski per la seva «Carta oberta al PZPR».  

 

27 Cf. Hanna Kotkowska-Bareja, art. cit., catàleg Krzywe Koło, pàg. 15. L'autora explica que Józef 

Kępa, del Comitè de Varsòvia del Partit, va dir a un representant del Club que la Galeria oferia un 

aspecte desmoralitzador als visitants soviètics quan visitaven el Stare Miasto (Ciutat Vella) de 

Varsòvia, i  el fet desmoralitzador era que l'art abstracte oferia a l'espectador una possibilitat de 

lliure interpretació, cosa mai permesa per l'art soviètic (l'autora cita W. Jedlicki, The Krzywe Koło 

Club. París: Literary Institute, 1963, pàg. 155).  

28 A. Wojciechowski, "Marian and his Gallery". A: catàleg Krzywe Koło, pàg. 20. 

29 B. Stokłosa, "Contemporary Polish Art". A: catàleg Contemporary Art from Poland, pàg. 11.  
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tradició de trobades d'artistes(plein-airs) a Osieki.30  L'altra, composta de 35 peces, la va 

oferir al Museu Nacional de Varsòvia.31 

 

Els plein-airs  eren encontres —a l'estil de seminaris— les consignes dels quals eren un 

determinat tipus d'experimentacions relatives a les arts plàstiques i la teoria de l'art. A 

partir d'aquells anys desenes de plein-airs  disseminats per tot Polònia concentren els 

artistes en trobades que es van repetint cada any. Són molt famosos els plein-airs 

d'Osieki: I Studium Plener Internacional Koszaliński (1963), primeres presentacions de 

happenings; III Plener (1965), encontre internacional d'artistes i teòrics d'art; IV (1966) 

pintors, escultors i arquitectes; V (1967) experiments en l'art; VI (1968), color, forma, 

funció; VII (1969) home, treball, obra; VIII (1970), proposicions; XII (1974) l'artista i la 

Terra allunyada sobre 400.000 km; XIII (1975) problemes contemporanis de la civilització 

i la plàstica. 

 

La crítica i curadora Anda Rottenberg comenta sobre el caràcter del plein-air: 

 

"A l'inici dels anys setanta es parlava de la llibertat dels interessos de 

l'art, únicament perquè els artistes no tenien res a perdre. Les consignes 

per a l'1 de Maig i per a les celebracions de la Revolució d'Octubre es 

pintaven amb la mateixa validesa que els anuncis d'un circ, així com les 

grans pancartes amb els bustos dels dirigents. Els artistes es 

contractaven per aquests treballs, no pel seu nom ni pel seu prestigi. 

Amb aquests mitjans es finançaven els encontres que per tot Polònia, 

però sobretot pel nord i la zona occidental, s'organitzaven sota el nom de 

plein-air artístic.  Aquests actes eren per al govern el postulat de l'aliança 

dels treballadors amb l'art i la cultura. 

 

"Les grans fàbriques com acereries, tèxtils, cristalleries, fàbriques de 

porcel.lana, ceràmica, etc., dedicaven el seu fons social per a l'adquisició 

de tallers d'artistes. Només així podien gaudir els artistes dels materials i 

les tecnologies difícils d'obtenir i d'arribar al país. Molts d'aquests plein-

airs també es van preparar com a fòrums de discussió de problemes 

                                                      
30 Sobre aquest plein-air i l'activitat del seu iniciador, Marian Bogusz, vegeu Jadwiga Łannowska, 

"Marian Bogusz. Działania i projeckty, realizaje i nierealizacje". A: Projekt núm. 5-6, 1991, pàg. 59. 

31J.Zagrodzki,"Krzywe Koło/The Krzywe Koło Gallery".A: Exit, núm. 3,1990,pàg.98-99. 
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teòrics, es parlava freqüentment del treball en l'estudi, i així van tenir lloc 

importants trobades artístiques que pretenien allargar les fronteres de 

l'art fins als límits de la ruptura. Això ho van iniciar aquestes reunions a 

l'aire lliure, a Puławy, sota la denominació trobades dels somniadors;  a 

Osieki, el lloc dels famosos happenings de Tadeusz Kantor (...). Amb el 

temps també es van congelar aquestes formes d'art independent i van 

perdre cada vegada més el caràcter d'una oferta verdaderament artística. 

Aquest procés (...) va tenir lloc des de mitjan anys seixanta fins al final 

dels anys setanta."32 

 

Entre les galeries més innovadores de caràcter d'autor, cal citar: Krzysztofory (Cracòvia, 

1958, administrador Grupa Krakowska); El (Elbląg, 1961, Gerard Kwiatkowski); Od Nowa 

(Poznań, 1964, Andrzej Matuszewski); Galeria Współczesna (Varsòvia, 1965, Maria i 

Janusz Bogucki, autor del llibre Sztuka Polski Ludowej); Foksal (Varsòvia, 1966, Wiesław 

Borowski, Hanna Ptaszkowska i Mariusz Tchorek); Pod Moną Lisą (Wrocław, 1967, Jerzy 

Ludwiński); Permafo (Wrocław, 1970, Zbigniew Dłubak, Natalia i Andrzej Lachowicz); 80 

x 140 (Łódź, 1971, Jerzy Treliński);  Akumulatory 2 (Poznań, 1972, Tadeusz Matuszczak 

i Jarosław Kozłowski); Adres (Łódź, 1972, Ewa Partum); Prywatna Galeria Sztuki Pi 

(Cracòvia, 1972, Maria Anna Potocka); Remont (Varsòvia, 1972, Henryk Gajewski, 

Andrzej Jórczak i Krzysztof Wojciechowski); Znak (Białystok, 1973, Janusz Szczucki); 

Repassage (Varsòvia, 1972, Paweł Freisler) i moltes altres que, com la Galeria Sztuki 

Aktualnej (Wrocław, 1972), "sense adreça", van ser les organitzadores de trobades en 

diversos llocs. Conduïda per Bożena Kowalska, la Galeria 72 de Chełm,  l'any 1981,  va 

obrir al públic la col.lecció d'art contemporani de l'autora. 

Janusz Bogucki assenyala:  

 

"En la confiscació o desaparició de les galeries d'autor, que de fet 

deixaven d'existir com a conseqüència de la sortida de les persones que 

la conduïen (que n'eren les fundadores) es podia observar molt sovint 

l'intent institucional que s'ocupava de demostrar que el centre seguia 

funcionant i que res havia canviat, només hi havia hagut una petita 

modificació de personal, relacionada amb qüestions internes de la 

institució. Mereix posar atenció (...) al fet que tals «continuacions» no 

                                                      
32 Cf. Anda Rottenberg, "Zur Situation der Kunst in Polen nach 1945". A: catàleg Doppelte Identität- 

Polnische Kunst zu Beginn der neunziger Jahre, pàg. 11. 
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donaven resultats positius. A pesar que, per exemple, en el cas del 

funcionament de la galeria Mona Lisa o la galeria Krzywe Koło, no només 

van continuar funcionant correctament, sinó que a més van dur a terme 

empreses «galerístiques». (...) En conclusió, en realitat és molt fàcil 

liquidar una galeria d'autor, a través de tràmits i diligències 

psicologicoadministratives desmoralitzants, encara que legals. En canvi, 

és molt difícil crear-la. La seva aparició no depèn solament de les ganes i 

el talent del fundador, sinó també de la coincidència amb certs sistemes 

de corrents psicològics, de l'art mateix i de la vida de la col.lectivitat 

humana."33 

 

D'aquelles galeries, només se'n salvaren dues durant els anys setanta: Krzysztofory i 

Foksal, que uniren, en paraules de Bogucki, "el patrimoni artisticointel.lectual amb un 

entorn més aviat d'un tradicional exclusivisme social. Sembla que, particularment en la 

galeria Foksal, això és una característica conscientment mantinguda".34 

 

La galeria Foksal es crea el 1966 promocionada per artistes —Henryk Stażewski, 

Tadeusz Kantor— i crítics —Wiesław Borowski, Anka Ptaszkowska i Mariusz Tchorek, 

que s'acabaven de graduar a la Universitat catòlica de Lublin. El 1970  hi ha un canvi de 

l'equip director i s'hi incorporen Wiesław Borowski i el també crític i historiador Andrzej 

Turowski. La galeria, des de l'inici, va organitzar accions i manifestacions fetes en comú 

entre artistes i crítics, com  "No dormim", happenings de Kantor i moltíssimes més 

vetllades amb accions, a part de mantenir una línia pròpiament conceptual. La seva 

reflexió es va concentrar en la seva pròpia estructura institucional confrontada a 

l'estructura oficial.35 Després va treballar sobre la Teoria del LLoc i, finalment, els Arxius. 

La cooperació internacional es considerava un element essencial de les activitats de la 

galeria, de manera que hi va contribuir amb exposicions, instal.lacions i altres 

aportacions d'artistes importants.36 Abans parlava, referint-me a Stażewski i a la creació 

                                                      
33 J. Bogucki, op. cit., pàg. 194 i seg. Vegeu també Aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo 

polskie 1944-1974,  pàg. 137.  

34 J. Bogucki, op. cit., pàg. 194. 

35 "Pologne". A: Art Press, núm 71, juny 1983, pàg. 28.  

36 Vegeu el dossier "Galeria Foksal". A: October núm. 38, 1986, pàg. 53-62. Vegeu també el 

catàleg Galeria Foksal  1966-1988; per citar alguns dels artistes: Tadeusz Kantor, Edward 

Krasiński, Lars Englund, Jacek Stokłosa, Maria Stangret, Henryk Stażewski, Alain Jacquet, Ben 
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d'aquesta galeria,  de la seva complexitat, perquè Foksal sobretot va  reajustar el 

concepte de modernitat amb avantguarda, va unir l'art més innovador i més connectat 

amb els paràmetres occidentals amb el deure assolit de continuar la tradició 

d'avantguarda polonesa. Tenia un caràcter molt diferent d'aquella altra galeria sorgida en 

la dècada anterior, la Krywe Koło. 

 

El 1990 Anka Ptaszkowska, una de les fundadores de Foksal,37 recordava els temps del 

final dels cinquanta i l'admiració que tenia cap a Stażewski; acabava de redactar el seu 

primer article al suplement d'art Struktury   (del diari de Lublin Kamena), article titulat 

"Clàssic o avantguarda?" i dedicat a l'artista. Llavors el va conèixer:  

 

"«Vós heu fet un esforç sobrehumà per fer de mi un pintor modern», va 

dir-me Stażewski amb un maliciós somriure a la terrassa del cafè 

regentat per la Societat Polonesa d'Arquitectes."38  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

Vautier, Robert Barry, Krzysztof Wodiczko, Giovanni Anselmo, Tom Marioni, Christian Boltanski, 

Annette Messager, Victor Burgin, Joel Fisher, Koji Kamoji, Stanisław Dróżdż, Lawrence Weiner, 

David Mach, Arnulf Rainer, Ian McKeever, Michael Craig-Martin, Peter Downsbrough, Andrzej 

Szewczyk, Joseph Beuys, Tony Cragg, Royden Rabinowitch, Daniel Buren, Leon Tarasewicz, 

Tomasz Ciecierski, Anselm Kiefer, Zbigniew Gostomski... 

37 A partir de 1970 es trasllada a França; directora de la Galeria E.D. a París. La vaig conèixer per 

casualitat el 1994 a Cologne, a la Galeria Ucher, on tenen obra gràfica d'Andrzej Smoczyński i 

Henryk Stażewski. Gràcies a la seva col.laboració entre Stażewski, ella mateixa, el Museu d'Art 

Modern de París, el Museu Sztuki de Łódź, la Galeria Foksal de Varsòvia i el Museu d'Art 

Contemporani a Los Angeles, va tenir lloc —endarrerida per la Llei Marcial a Polònia el 1981— 

l'exposició "Echange entre artistes 1931-1982, Pologne-Usa", primer a París i després a Los 

Angeles.  

 

38 Cf. A. Ptaszkowska, "The Space of Art and Life". A: catàleg Krzywe Koło, pàg. 56. En el mateix 

escrit l'autora comenta que va fer la seva tesi sobre Tadeusz Kantor, i que es passava hores mirant 

com l'artista pintava , que solia fer-ho en el taller del Teatre Vell de Cracòvia. 
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118. Finestra de la Galeria Foksal, intitulada Nosaltres us veiem, 1968-69, Varsòvia. 

 

En un altre lloc i moment, quan es presenta a París el 1983 l'exposició "Présences 

Polonaises", una exposició d'art polonès d'avantguarda d'abans de la Segona Guerra i 

avantguarda actual, preparada pel Museu Sztuki, va sortir un número especial dedicat a 

la cultura artística polonesa. Ptaszkowska hi escriu un article sobre el mecenes, que 

comença així:  
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"A Polònia hi ha un sol mecenatge, el de l'Estat. La vida artística es 

desenvolupa sigui al cor de la seva benevolència, sigui a la seva 

perifèria. El dossier sobre l'art polonès de després de la guerra que 

presento aquí (M. Jarema, M. Białoszeswki, la galeria Foksal i els artistes 

que hi estan relacionats) concerneix la perifèria. La meva tria no resulta 

d'un judici professional sinó d'un compromís personal; es va fer durant 

els anys seixanta, quan vam crear amb Kantor, Stażewski, Gostomski, 

Stangret, Krasiński i els crítics V. Borowski i M. Tchorek la galeria Foksal 

a Varsòvia. El radicalisme artístic d'aquest grup, que es va eixamplar de 

seguida, no va prendre mai un color polític, malgrat les seves 

implicacions polítiques immediates. L'experiència del realisme socialista 

ens va vacunar per sempre contra la idea de la submissió de l'art a una 

ideologia, sigui la que sigui. Vam prendre consciència que cap solució 

política no resoldria mai la situació de l'individu ni la de l'art. Així, vam 

veure les preses de posició polítiques d'alguns artistes occidentals com 

una espècie de positivisme naïf, privat d'humor i de seriositat. Sense 

voler tenir un paper central, vam comprendre els avantatges i les 

qualitats de la nostra posició marginal."39 

 

Ptaszkowska continua explicant que la coexistència amb el mecenes resta molt ambigua, 

perquè en definitiva juga amb el poder i amb la por, no té la valentia de decisió. L'autora 

no arriba a aclarir quines persones són, però remarca que el mecenes té por del ridícul, 

sempre té la mirada posada cap a Occident —"Això, ja no es fa a Occident". En 

definitiva, no hi ha voluntat clara d'apostar per les novetats. Sempre hi ha —sota el 

mecenes— la realitat de l'artista que li ha d'estar agraït des del fons del seu cor que pot 

ser artista. Si es trenca la dependència de l'artista cap al mecenes, es trenca el sentit del 

mecenatge. Van ser molt pocs els que van ser prou coneguts a l'estranger, a excepció 

de Kantor, i van poder escapar d'aquesta tirania  (Opałka, Szapoczników, Lebenstein). 

Ptaszkowska es queixa que, pel que fa a totes les exposicions impulsades per les 

autoritats poloneses, ni un sol artista polonès va ser introduït en el circuit artístic 

occidental; els que ho van aconseguir va ser per la seva pròpia vàlua. Entre altres 

consideracions que potser ara queden fora de lloc, la qüestió del mecenes queda 

desdibuixada, perquè quan es qüestiona —"el mecenes és una persona o és un 

aparell?"—  arriba a la conclusió que, davant la tria impersonal  dels artistes que es 

                                                      
39 Cf. A. Ptaszkowska, "A L'ombre du bienfaiteur. Une analyse du méceénat socialiste". A:  Art Press, 
núm. 71, 1983, pàg. 22. 
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passegen per les exposicions internacionals, sembla que al darrere no hi ha el gust d'una 

sola persona. Comenta que, després de 1955, no hi ha un programa i les autoritats 

polítiques deleguen els seus experts. Més tard, a propòsit de l'exposició de "Présences 

Polonaises" el 1983,lamenta la visió oficialista  que pot oferir, i s'avança lluny, indicant 

que davant les possibles crítiques aquella exposició ja té preparada una taula rodona 

anomenada "Absences Polonaises"40 que intenta mostrar aquell doble joc del mecenes. 

Comenta que aquella gran exposició corre a càrrec del Museu de Łódź, i que la persona 

del seu director, "comissari des de fa 25 anys de totes les exposicions importants a 

l'estranger, manté el quasimonopoli de l'exportació artística oficial".41 Ptaszkowska havia 

sortit de Polònia el 1970. Hi ha despit, en les seves paraules? Desencant d'uns ideals 

traïts?  

 

Janusz Bogucki ens dóna una clau soterrada del naixement de la galeria Foksal. Explica 

que va ser patrocinada per la institució empresa PSP (Pracownie Sztuk Plasctycznych, 

Tallers d'Arts Plàstiques), institució estatal que tenia actuacions influents en tot el país. El 

seu radi d'acció s'estenia a través de nombroses filials amb la realització de treballs 

d'encàrrecs, relacionats amb la plàstica aplicada, l'arquitectura d'interiors, la construcció 

dels monuments, etc. Segons sembla, aquest perfil d'empresa materna va tenir alguna 

relació amb la decisió de la creació de la galeria Foksal, i també amb el seu primer 

caràcter, segons els artistes que van fer la primera exposició, propers al constructivisme. 

Diu Bogucki que potser els fundadors de PSP van veure en el cultiu d'aquesta orientació 

formes possiblement inspiradores per a la plàstica aplicada, però que l'evolució dels 

posteriors esdeveniments mostra que l'ulterior manteniment de  Foksal va resultar 

sobretot de les ambicions de l'empresa (PSP), potser amb l'intent d'elevar el seu prestigi 

entre els creadors de cultura i no amb un interès en profits immediats. Sembla que la 

conducta assignada a Foksal és l'activa coparticipació en les experiències 

contemporànies del cercle de l'avantguarda mundial. D'ací resulta una certa exclusivitat 

del seu estil d'accions: conscients limitacions d'exposicions a un cercle restringit 

d'artistes i a un cercle bastant compacte de persones participants (també el local és molt 

                                                      
40 Vegeu M. Porębski, "Absences Polonaises". Conferència pub. a: Cahiers du Musée National d'Art 
Moderne, núm. 12, 1983, pàg. 194-203.  
41 Cf. A. Ptaszkowska, art. cit. A: Art Press, pàg. 24. Es refereix al Director del Museu Sztuki, R. 
Stanisławski, des de 1966 a 1991. La Foksal, després del Museu Sztuki, en aquells moments era la 
galeria més important de Polònia. 
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petit). Als anys setanta, quan es divideix la comunitat conductora de la galeria, la seva 

activitat sembla més introvertida i minorada.42 

 

Qui hi havia a la perifèria?  

 

O dit d'una altra forma, què volia dir a Polònia art perifèric?  

                                                      
42 J. Bogucki, op. cit., pàg. 183-184. 


