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BYŁ MALARZEM.
Przez całe swoje długie życie malował obrazy.

Urodził się w Warszawie i tym mieście zmarł 
25 października.
Żył długo, ale malował jeszcze dłużej.
Żył 93 lata. 
Pogrzeb miał miejsce w Warszawie na Powązkach 
Wojskowych.

Było mnóstwo jego przyjaciół i mnóstwo wojska.
Były wymowne mowy pożegnalne.
Były wieńce, w tym kolorowe, przypominające jego 
obrazy w żywych barwach.
Był także okazały, biało-czerwony wieniec, już od 
nowego Prezydenta RP.
Było dużo słońca, jak na jesienną aurę.
Były także trzy salwy żołnierskie.

Wojciech Fangor wyjechał z Polski w wieku 39 lat.
Dlaczego wyjechał?

„Muszę powiedzieć, że miałem dobrą posadę w ASP,
duże powodzenie jako plastyk, nie odczuwałem bra-
ku uznania czy niewykorzystania możliwości. Brzmi 
to może paradoksalnie, ale czułem się za bezpiecznie. 
W mojej pozycji wówczas w Polsce wszystko było 
załatwione – miałem mieszkanie, pracownię, pracę – 
czułem się jak ludzie w szpitalu lub więzieniu. Ale nie 
miałem żadnego sprawdzianu, czy w normalnych wol-
norynkowych warunkach dałbym sobie radę. Czułem 
się ciągle, jakbym był u rodziców w domu, tylko teraz 
załatwiało to wszystko państwo. Rodzice w młodości
dawali mi wikt i opierunek, pieniądze na kino. Ale gdy 
coś przeskrobałem lub byli w złym humorze, mówili: 
zostaniesz w domu, nie będziesz nigdzie szedł. Tak 
samo było w Polsce Ludowej – jak chciałem na przy-
kład jechać za granicę, czasem nie dawali mi paszportu 
i, podobnie jak rodzice, nie potrzebowali nic tłuma-
czyć. Nadmierna opieka i to, że opiekunowie zawsze 
wiedzieli lepiej – jak należy, co należy – spowodowały 
wyjazd; tak jak normalnie każde dziecko wyrasta i chce 
z domu rodzicielskiego wyjść, tak i ja chciałem”1.

1 Fragment wywiadu Sztuka nie zna granic udzielonego 

Czesławowi Czaplińskiemu, „Sztuka” 4/1989.

Fangor wyjechał z Polski w 1961 roku, a wrócił do 
kraju na dobre – i na bardzo dobre – w 1998 roku, 
gdy był już malarzem spełnionym. 
Fangor już w 1970 roku mógł się czuć malarzem 
spełnionym, gdyż, jak pisał John Canaday, „Fangor 
musi być wyjątkowy – a przynajmniej w moim do-
świadczeniu jest wyjątkowy – jako malarz, o którym 
nie można powiedzieć, że się go oglądało, dopóki nie 
zobaczy się jego dzieła w oryginale. […] Kolory Fan-
gora, zazwyczaj żywe, choć niekiedy przytłumione, 
wydają się płynąć i wirować na płótnie jak farby 
wlane do basenu. Albo powierzchnia koloru może 
pulsować na tle innego koloru, kurcząc się i rozkur-
czając jak ameba oglądana pod mikroskopem”2.

„Pierwszą i najpełniejszą reakcją na dzieło Fango-
ra jest poczucie przyjemności wizualnej, emanują-
cej z aktywnej powierzchni kolorystycznej obrazu 
i ciekawości widza, zadającego sobie pytanie, jakich 
technicznych środków używa artysta, by osiągnąć 
tak intrygujące kombinacje koloru i przestrzeni”3.

6 października 2015 roku Rada Wydziału ASP 
w Gdańsku przyznała Wojciechowi Fangorowi tytuł 
doktora honoris causa. 
Gdy kilka miesięcy temu zadzwonił do mnie dziekan 
Wydziału Malarstwa tej uczelni, profesor Krzysz-
tof Polkowski, z pytaniem, czy byłbym chętny, aby 
napisać recenzję dotyczącą twórczości Wojciecha 
Fangora, gdyż ASP w Gdańsku chce mu przyznać to 
wyróżnienie, aż podskoczyłem z radości.
Tak, oczywiście, bardzo chętnie, bo bardzo cenię 
jego twórczość, poza tym raz miałem okazję spotkać 
go w Galerii R w Poznaniu 6 lutego 2001 roku, a tak-
że raz wystawiałem wspólnie z Nim obrazy pod-
czas V Szczecińskich Inspiracji w roku 2009 roku 
na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej 
INSPIRACJE, organizowanym przez Klub 13 Muz. 
– Tak, bardzo chętnie napiszę – powiedziałem. 
– Ale poczekaj, poczekaj, spokojnie. Twoją kandyda-
turę musi jeszcze zatwierdzić Rada Wydziału Ma-
larstwa – przerwał mi po chwili dziekan. 

2 „New York Times”, 15.02.1970.
3 Thomas Messera w katalogu do wystawy indywidualnej Fangora

w Museum Salomona Guggenheima w Nowym Jorku, 1970. 
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Dobrze by było, żeby zatwierdzili, gdyż już wiem, od 
czego bym zaczął pisać.

Zacząłbym od tego, że jeden z francuskich kryty-
ków powiedział swego czasu, że wielcy malarze są 
mali, są niskiego wzrostu, i wymieniał: Picasso, van 
Gogh... i można by kontynuować: Matejko... 
Bardzo mi się to spodobało, gdyż sam jestem mala-
rzem, i to niskiego wzrostu. 
Ale gdy zobaczyłem we wspomnianej już Galerii R 
prawie dwumetrowego Fangora, oczywiście przypo-
mniałem sobie słowa tego krytyka, ale dodałem za-
raz: no tak, ale przecież zawsze są wyjątki od reguły. 
Ten krytyk powiedział jeszcze, że malarze żyją dłu-
go – i to się potwierdza.
Kiedy opowiedziałem to Fangorowi podczas jego 
wystawy w Fundacji Staraków w Warszawie w maju 
tego roku, bardzo się uśmiał.

Mój pierwszy kontakt z obrazami, czyli z reproduk-
cjami Wojciecha Fangora (które, co tu ukrywać, 
zrobiły na mnie wielkie wrażenie) miał miejsce 
w bibliotece nieistniejącego już Konsulatu Amery-
kańskiego w Poznaniu. Było to pod koniec lat 60., 
kiedy chodziłem jeszcze do liceum plastycznego.

Od tamtego czasu w Polsce ukazało się sporo ksią-
żek i albumów o polskiej sztuce współczesnej, szcze-
gólnie o malarstwie. Wszystkie, które były możliwe
do kupienia, oczywiście kupowałem.
Teraz postanowiłem z nich skorzystać.
Zdecydowałem „pożenić” ze sobą opinie różnych
polskich krytyków i krytyczek sztuki, bardziej
i mniej znanych, starych i młodych, piszących w róż-
nym czasie i o różnych okresach twórczości Fangora 
albo celowo niepiszących o nim wcale, i to zupełnie
świadomie, i wiadomo dlaczego.

Ja skupiłem się zwłaszcza na dwóch pracach: obra-
zie Postaci z 1950 roku oraz na environmenti Stu-
dium przestrzeni z 1958 roku.i

Obraz Postaci istniał w latach 50. w cieniui Lenina
i Matki Koreanki, a dzisiaj żyje swoim nowym, nie-i
samowitym i wspaniałym życiem. Jest często wy-
stawiany, analizowany i przytaczany zarówno przez
krytyków, jak i artystów (szczególnie młodego poko-
lenia).
Natomiast o kompozycji przestrzennej Studium
przestrzeni, jak o mało którym dziele sztuki, byłoi
wówczas bardzo głośno. Studium to było bardzo
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Pogrzeb Wojciecha Fangora, Warszawa 2015, fot. Piotr C. Kowalski.



wnikliwie omawiane, krytykowane, nawet wyszy-
dzane, zarówno przez znane autorytety, jak i anoni-
mowych widzów.
Postanowiłem więc wyłowić najbardziej istotne i in-
trygujące fragmenty z możliwie wszystkich dostęp-
nych mi książek. 
Na początek przeczytam tekst autora zamieszczony 
przy wejściu na wystawę Studium przestrzeni w War-i
szawie w 1958 roku: „Celem tej wystawy jest przeka-
zanie zależności przestrzennych pomiędzy obrazami.
Nie interesuje mnie, co zachodzi w indywidualnym
obrazie, lecz co zachodzi pomiędzy obrazami. Obra-
zy stają się anonimowymi elementami zespołu, któ-
ry rozpoczyna nowe życie i spełnia się w przestrzeni
rzeczywistej. Odbiorca przez wybór drogi i czasu sta-
je się automatycznie współtwórcą dzieła”4. 
I nawet po takim wprowadzeniu w ówczesnej polskiej 
prasie autor spotkał się prawie wyłącznie z krytyką. 
Sprawozdawca plastyczny „Życia Warszawy”, Ignacy 
Witz, sam także malarz, w swojej cotygodniowej rub-
ryce Przechadzki po wystawach komentował: „Artysta 
zdziwił mnie. To, co pokazał, jest abstrakcjonizmem 
najbardziej kanonicznym i dogmatycznym, jaki udało 
mi się widzieć na naszych wystawach, przy czym odna-
leźć w nim jakikolwiek sens stało się zadaniem ponad 
moje siły. Winię w tym siebie samego. Widzę tu zamiast 
prostoty prymitywizm ostateczny, bez wyobraźni, bez 
fantazji, bez warsztatu […]. Ten puryzm mnie zabawił 
jako zjawisko. Jako malarstwo – wcale. […] Może Fan-
gor chciał wywołać skandal. Niestety, nasze czasy już
nie nadają się do takiego epatowania. Musi ono być 
przynajmniej bardzo oryginalne. A to, czym próbuje
zadziwić nas Fangor, już znamy z pierwszej ręki od 
Hartunga, a z drugiej od licznych vicehartungów”5.
Niejaki Z. Krakowski pisał z kolei: „Fangor zdra-
dził socrealizm... Jak więc jest naprawdę? Dlaczego 
wystawa wywołała poruszenie, stała się kijem wło-
żonym w mrowisko? Dlaczego zawrzało w naszym
artystycznym stawku? Byłem na wystawie kilka-
krotnie i, jak autor przykazał, rzeczywiście przyku-
całem, kręciłem się wokoło, oglądałem front i tył 
obrazów i tzw. układ przestrzenny. I myślę, że kpi-

4 Katalog wystawy Wojciech Fangor, CSW Zamek Ujazdowski, 

16.09. – 26.10.2003.
5 I. Witz, Cztery twarze Wojciecha Fangora, ibidem. 

na z ludzi, jak to z temperamentem napisał jeden 
z krytyków bardzo poczytnego dziennika, to chyba 
nie jest, ale nieporozumienie jest na pewno. Rzecz 
przecież nie w tym, jak kucać przed obrazem według 
instrukcji Fangora, tylko jakie wartości tkwią w tych 
ustawieniach przestrzennych?”6.
Felietonista KTT (Krzysztof Teodor Toeplitz) 
w tekście Oko na bzdurę w „Nowej Kulturze” tak oto 
napisał: „Z bzikowaniem natomiast łatwiej. Ostatnio 
w salonie «Nowej Kultury» – pisma, którego jedy-
ną dobrą stronę […] stanowi względna tolerancja 
– wystawił się p. Wojciech Fangor. Co do czynno-
ści wykonanej przez prof. Fangora istnieje zresztą 
różnica zdań: niektórzy twierdzą, że się wypiął. Ale 
nie kłóćmy się o drobiazgi. Wystawa Fangora przed-
stawia zdumionym widzom «studium przestrzeni». 
Okazuje się, że studiowanie przestrzeni jest jednym 
z prostszych zabiegów malarskich: bierze się zagrun-
towane płótno i na białym tle rysuje się bądź koło 
w kolorze nieokreślonym, bądź krechę dość grubą. 
I przestrzeń zostaje tym samym odarta z wszelkich 
tajemnic, naga jak uczestnicy kongresu nudystów. 
O ile jednak tłum nudystycznych kongresmanów ro-
bić może pewne wrażenie, o tyle wystawa p. Fangora 
pozostawia nas w doskonałej obojętności, szczegól-
nie że mistrz nie spostrzegł, iż najsilniej działającym 
elementem jego ekspozycji są sztalugi, na których 
porozstawiane zostały obrazy”7.
Z kolei Stanisław Krzysztof Stopczyk w artykule 
Kilka gorzkich słów notował: „W moim przekonaniu 
ostatnie kompozycje malarza nie wzbogacają sztuki, 
lecz przeciwnie – zubożają ją. Są one regresem na-
wet w stosunku do osiągnięć artysty z okresu reali-
zmu socjalistycznego”8.
A 30 lat później ten sam autor pisał: „Gdy chodzi 
o to, co można by określić jako «kontynuację dyna-
miczną», do ogólnej idei konstruktywizmu nawią-
zywało zapewne environment Wojciecha Fangora 
z roku 1958 w Galerii «Nowej Kultury» przy ul. 
Królewskiej w Warszawie, zatytułowane Studium 
przestrzeni, gdzie obrazy – pozbawione jednostko-
wej samodzielności płaszczyzny w jednej lub dwóch 

6 Katalog wystawy Wojciech Fangor, op. cit. 
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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barwach kontrastowanych z bielą – ożywały we
wspólnej funkcji budowania nowej monumentalnej
struktury przestrzennej (ekspozycja przy współ-
udziale Stanisława Zamecznika) z możliwością, jak 
się zdaje, jej wielorakich wariantów.
Magia trzeciego – realnego – wymiaru oddziałuje
zresztą stosunkowo szeroko w różnej skali prze-
strzennej, z różnych powodów, a zatem z różnymi
skutkami”9.
Bożena Kowalska w 1958 roku napisała w jed-
nej z warszawskich gazet (której wydawcą był KC
PZPR) :
„Jak z wczoraj stają żywo w oczach Matka Korean-
ka, Portret Lenina i inne prace artysty z lat stosun-
kowo niedawnych. Świetne plakaty do fi lmów Mury
Malapagi, Maclovia, Ona tańczyła jedno lato i sze-
reg innych oraz nagrodzony, a opracowany wraz
z Tchórzewskim plakat na IV Festiwal Młodzieży 
i Studentów w Bukareszcie i atrakcyjne dekoracje
uliczne, wykonane na V Festiwal w Warszawie.

9 S.K. Stopczyk, Polskie malarstwo od realizmu do 
abstrakcjonizmu, Warszawa 1988.

W Salonie «Nowej Kultury» ustawiono drewnia-
ne rusztowania i sztalugi. Na nich na rozmaitych
wysokościach, pod różnymi kątami nachylenia 
w stosunku do widza, przechadzającego się po sali
według recepty artysty, umieszczono dwadzieścia 
płócien nierównej wielkości, o nader mało urozma-
iconej gamie barwnej i fakturze. Niekiedy połowa 
powierzchni płótna jest czarna, druga biała, kiedy 
indziej na białym tle widnieje wymalowane zielone
koło, jeszcze gdzie indziej przez środek białego pola 
przebiega błękitna lub czarna smuga. Na podobnej
zasadzie występuje jeszcze kolor zielony, czerwony 
i brąz. To wszystko.
Istnieją procesy ewolucyjne w psychice i w twórczo-
ści artystów. Istnieją mniej lub bardziej samodzielne
czy inspirowane eksperymenty i poszukiwania no-
wych form w plastyce.
To, co pokazał Fangor w Salonie «Nowej Kultury»,
nie mieści się wszakże w obrębie żadnego z tych po-
jęć. Widz czuje się tu trochę jak u okulisty badające-
go daltonistów. 
Jedynym «zdarzeniem», jakie udało się artyście,
w myśl postawionego sobie zadania, osiągnąć, jest

Wojciech Fangor, Studium przestrzeni, 1958



chyba owo zalecane przez niego «przechadzanie
się» po sali nielicznych zwiedzających”10.
Drwina dotyczy tu bez wątpienia Fangora.
Po 18 latach, w 1975 roku Kowalska pisała: „Jako
wydarzenie o wybitnej roli prekursorskiej określić 
dziś można z perspektywy czasu Studium prze-
strzeni Wojciecha Fangora”i 11. Z kolei w albumie
Fangor – malarz przestrzeni, pochodzącym z 2001 i
roku, autorka pisze: „Dzieło artysty wyprzedza-
ło swój czas. Było więc, jak wszystkie tego rodzaju
wydarzenia w historii sztuki, a już a priori skazane i
na dezaprobatę i wrogość. Jedynymi odbiorcami,
którzy przyjęli Studium z zainteresowaniem i uzna-
niem dla postawionego zagadnienia i sposobu jego 
rozwiązania, byli architekci, zwłaszcza należący do
przedwojennej awangardy”12. O twórczości artysty 
w 2013 roku Kowalska wspomina: „Niewielu już zo-
stało świadków rewolucyjnie nowatorskiego dzieła 

10 B. Kowalska, Drwina i rzetelność o dwóch artystach, 

[w:] Katalog wystawy Wojciech Fangor, op. cit. 
11 B. Kowalska, Polska awangarda malarska 1945–1970,

Warszawa 1975.
12 B. Kowalska, Fangor – malarz przestrzeni, Warszawa 2001.

Fangora Studium przestrzeni zaprezentowanego i
publiczności warszawskiej w 1958 r. w Salonie «No-
wej Kultury» przy ul. Królewskiej. Było ono pierw-
szym w historii sztuki światowej autonomicznym 
environment i o kilka lat wyprzedziło powstanie 
tego rodzaju wypowiedzi artystycznej. Twórca okre-
ślał to swoje działanie stwarzaniem wzoru. Tak, jak 
swego rodzaju wzorem był obraz. Samo, słynne dziś, 
a wówczas zupełnie niezrozumiałe Studium było 
odkryciem, ale było też równocześnie rezultatem 
wcześniejszego odkrycia Fangora: nowej perspek-
tywy, jakby odwrotnej wobec renesansowej, która 
konstruowała przestrzeń w głąb. Fangorowska per-
spektywa budowała przestrzeń, która zdawała się 
odrywać od powierzchni obrazu i zbliżać ku oczom 
widza. Nazwał ją twórca Iluzyjną Przestrzenią Po-
zytywną. Tak działało w Studium przestrzeni owychi
20 obrazów, o których mówił, że nie są istotne jako 
poszczególne płótna, ale jako zespół, w którym po-
między nimi powstają zależności przestrzenne”13.

13 B. Kowalska, O Wojciechu Fangorze w jubileusz 90-lecia, 

„Format” 3(66)/2013.



Jedynie Jerzy Stajuda jako jeden z nielicznych pisał 
z wielkim entuzjazmem o wystawie Fangora w 1958 
roku i, co ważne, obok recenzji umieścił również trzy 
bardzo dobrej jakości reprodukcje prac:
„Wystawa malarstwa Wojciecha Fangora, stanowią-
ca studia przestrzeni, czynna była od 31 lipca w Sa-
lonie «Nowej Kultury» w foyer Teatru Żydowskiego.
Już od dłuższego czasu ludzie mieli ochotę wcho-
dzić do wnętrza obrazów. Jak zapewniają niektó-
rzy, dopiero w naszych czasach może to zostać 
widzowi udostępnione. Przy pomocy 20 płócien 
(nie obrazów, ale płócien), z których 4 znajdują się 
na ścianach, a reszta na 9 stelażach, Wojciech Fan-
gor podjął próbę czarodziejskiej zmiany obskurnej 
salki «Nowej Kultury» we wnętrze obrazu. [...] Ktoś 
usłużny obwieścił z niedwuznaczną chytrością: 
mieliśmy Fangora takiego, potem owakiego, a te-
raz będzie z pewnością abstrakcjonistą. Złośliwcy 
powinni wiedzieć, że dobrze by było, gdyby każdy 
malarz potrafi ł tak przeanalizować swój stosunek 
do rzeczywistości plastycznej jak Fangor”14.

Na afi szu przed wejściem do galerii i w księdze pa-
miątkowej wystawy istnieje zapis ostrej dyskusji. 
Oto odszyfrowane napisy:
„Gdzie jest wystawa?”
„Wystawa czaruje”
„Kpiny ze siebie”
„Gdzie granice przyzwoitości?”
„Ślicznie”
„Lipa”
„Viwat!!!”
„Gówno”
„Wystawa b. ciekawa”
„Beztalencie”
„Wstyd robić z ludzi wariatów”
„Szkoda papieru na uwagi i...”
„Panie Profesorze! bardzo nam się podoba”
Wpisy do księgi pamiątkowej:
„Jeśli to jest wystawa, to ja jestem chińską księżniczką”
„Rzygać się chce”
„Brawo, kolego Picasso...” 
„A nam się bardzo podobało – Liceum Ogólno-
kształcące”

14 Katalog wystawy Wojciech Fangor, op. cit.

„To nie jest wystawa dla tłumu. Wygłupiać się potra-
fi  każdy dureń, których na świecie nie brak”
„Na tej wystawie najlepiej czuję się w ruchu”
No i na koniec przytaczam jedyny podpisany nazwi-
skiem wpis na tym afi szu:
„Witz nie miał racji. Należy mieć odrobinę wyob-
raźni przestrzennej, aby pisać coś na temat tego stu-
dium – Staniszkis” (bardzo znany architekt, wykła-
dał m.in. w PWSSP w Poznaniu).

Po latach recenzje we wszystkich wydawnictwach
były już bardzo pozytywne. Na przykład Aleksan-
der Wojciechowski w 1977 roku tak pisał o wysta-
wie w Salonie „Nowej Kultury”: „W roku 1958 mia-
ła miejsce w Warszawie wystawa prac malarskich
Wojciecha Fangora. Monochromatyczne płótna,
w których zmieniało się stopniowo tylko natężenie
barwy, uznać można za częściową konsekwencję
unizmu Strzemińskiego. Nowością wystawy, i to
nie tylko w skali polskiej, była jednorodność prze-
strzeni, osiągnięta poprzez nasycenie obrazami –
nasycenie kolorem – całego wnętrza. Dzięki temu
powstał pierwszy w Polsce environment, wyprze-
dzając o kilka lat analogiczne poszukiwania pro-
wadzone na Zachodzie”15. Alicja Kępińska w 1981
roku notowała: „Na teren działań wizualistycznych
wkracza w tymże czasie Wojciech Fangor. Maluje
obrazy abstrakcyjne, na których maluje formy ku-
liste lub wyznacza kolorem zagęszczającym się ku
środkowi szerokie pasma, a rozrzedzającym się
– ku krawędziom form. Powstaje optyczny dialog
form z płaszczyzną obrazu, wsysający oko patrzą-
cego: widz uzyskuje wrażenie pulsacji zjawiska 
barwnego. Problematykę tę rozwinie artysta w la-
tach sześćdziesiątych”16.
Wówczas Fangor tak oto powiedział na temat Stu-
dium przestrzeni: „Zrozumiałem, że przestrzeń jest
takim samym tworzywem, co płaszczyzna, że ideę
artystyczną można rozwijać zarówno na płaszczyź-
nie, jak i w przestrzeni, niezależnie od utylitarności
– nie musi to być budynek ani pomnik – że prze-

15 A. Wojciechowski, Polskie malarstwo współczesne – kierunki 
+ programy + dzieła, Warszawa 1977. 

16 A. Kępińska, Nowa sztuka. Sztuka polska w latach 1945–1978,

Warszawa 1981.
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strzeń rzeczywista może być tworzywem dzieła 
sztuki, jak obraz”17.
A oto jego słowa na temat genezy Studium prze-
strzeni wypowiedziane po ponad półwieczu: „Przez i
kilkanaście lat byłem malarzem sztalugowym. Gdy 
miałem dwadzieścia lat, profesor Felicjan Kowar-
ski zapoznał mnie z malarstwem ściennym, które
oczywiście związane jest z przestrzenią architek-
toniczną. W latach pięćdziesiątych współpracowa-
łem z architektami: Jerzym Sołtanem, Oskarem
Hansenem i Stanisławem Zamecznikiem. Pro-
jektowaliśmy wspólnie pawilony targów i wystaw,
pomniki, obiekty sportowe, dekoracje miejskie itp.
Z Zamecznikiem rozważaliśmy możliwość roz-
winięcia malarstwa na rzeczywistą przestrzeń,
czterowymiarową. Czego zapowiedzią był kubizm
analityczny uwięziony w dwuwymiarowej prze-

17 Wojciech Fangor, op. cit.

strzeni obrazu. Chodziło o stworzenie malarstwa, 
które nie byłoby dodatkiem bądź dekoracją dla ist-
niejącej architektury, lecz działaniem malarskim, 
które stwarza swoją własną strukturę przestrzeni 
rzeczywistej, niepowiązanej z żadną przestrzenią 
zewnętrzną, praktyczną funkcją. Taka była geneza 
Studium Przestrzeni z 1958 roku”18.

Piszę o tym tyle, gdyż uważam, że był to zde-
cydowanie moment przełomowy w twórczości
Fangora, że jego wyjazd na zachód Europy, a na-
stępnie do Stanów Zjednoczonych był skutkiem
wystawienia bardzo odważnego Studium prze-
strzeni, które niedługo potem rozbudowane zo-
stało wspólnie z dziełem Stanisława Zamecznika 

18 Enter/Escape. Jak malarstwo kształtuje nowe przestrzenie? 
Wypowiedzi uczestników szczecińskiej wystawy InSpiracje,

2009, za: „Sztuka i Dokumentacja” 3/2010. 

Wojciech Fangor, Postaci, 1950
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i jako kompozycja przestrzenna pod nazwą Kolor 
w przestrzeni odniosło niekwestionowany sukces i
w amsterdamskim Stedelijk Museum.
I tu widać jak na dłoni, że na przykładzie recepcji 
sztuki Fangora można by napisać historię polskiej 
krytyki artystycznej czasów powojennych. Jedno-
cześnie stwierdzić trzeba, że nieźle wymykał się On 
ówczesnym krytykom – robił to genialnie. 
Na to jednak mógł pozwolić sobie ktoś, kto mieszkał 
poza krajem.

Ponadtrzydziestoletni pobyt artysty za granicą 
sprawił, że nie wiadomo było, jak pisać o kimś takim. 
Dobrze czy źle? Czy w ogóle pisać? 
W reprezentacyjnej, wydanej w twardej oprawie 
i z kolorowymi reprodukcjami Encyklopedii kul-
tury polskiej XX wieku w ogóle nie pojawia się na-
zwisko Fangora. W skorowidzu nazwisk pod literą 
„F” widnieją Antoni Fałat i Jerzy Fedorowicz, jest 
Mirek Filonik i Waldemar Fydrych, ale Fangora nie 
ma wcale. Kilka razy przewertowałem tę encyklope-
dię, ale Fangora nigdzie nie znalazłem. Dlaczego? 
Natomiast Wojciech Zamecznik jest wymieniony 
tylko przy okazji notatki o Romanie Cieślewiczu – 

obydwaj jako ci, którzy „widzieli nowe możliwości
spożytkowania fotografi i w warsztacie grafi ka czy 
projektanta”19.

Jednak już w 1989 roku Fangor był obecny w wielu
krajowych wydawnictwach artystycznych, na przykład
udzielił długiego wywiadu Franciszkowi Kudukowi dla 
dwumiesięcznika „Sztuka”, a na okładce portret – au-

19 G. Dziamski (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, tom

Od Awangardy do Postmodernizmu, Warszawa 1996.
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zach Fangora, wiszących tam w 1970 roku. Próbowa-
łem sobie wyobrazić, jak fantastycznie musiały w tym 
wspaniałym i specyfi cznym wnętrzu prezentować się 
te „okrągłe” obrazy.
A po chwili zrealizowałem tam tuż przed wejściem 
jeden ze swoich Obrazów przejściowych.
Przytoczę teraz analizę drugiej pracy, obrazu Po-
staci – lub Postacie, jak nazywają go różni krytycy – 
z 1950 roku: „Gdy ogłoszono realizm socjalistyczny, 
Wojciech Fangor namalował Postaci – jeden z naj-i
bardziej znanych współczesnych polskich obrazów” 
– tak napisał o tym dziele Stefan Szydłowski20.
Izabela Kowalczyk w książce Ciało i władza. Polska 
sztuka krytyczna lat 90. przywołuje artykuł Ewy 
Franus Narzeczona Frankensteina z 1996 roku: „Na 
obrazie Fangora ukazana jest para robotników, ale 
kobiecie-hybrydzie i jej partnerowi przeciwstawiona 
jest jeszcze jedna postać – młodej, atrakcyjnej kobie-
ty. Jej kontrastowość względem pary w roboczych 
strojach podkreślona jest przez elegancki strój, ufry-
zowane włosy, makijaż, biżuterię. W odróżnieniu od 
masywnego ciała robotnicy kobieta ta ma delikatną, 
szczupłą budowę ciała, wysmukłe, wypielęgnowane 
ręce (miała zostać przedstawiona jako osoba zasłu-
gująca na potępienie, wróg ludu). Jednak jedynym 
elementem świadczącym o jej złowrogiej sile są na-
malowane na jej sukience koperty z zagranicznymi 
znaczkami – z Londynu, Tokio i Ameryki, a także 
reklamy gumy do żucia i coca-coli.
Jest ona kimś obcym: «pod uwodzącą powierzch-
nią dziewczyny kryje się zdradliwa żmija, pod kru-
szącym wyglądem powabnej zewnętrzności czyha 
Wróg» […].
Ale potępienie względem przedstawionej kobiety 
w obrazie Fangora jest niedostrzegalne, przeciw-
nie – jest ona postacią, która przyciąga wzrok, kusi 
widza: «zamiast odrzucać, przyciąga nas ona niepo-
kojąco». Czy to przypadek, że erotyzacja ciała, po-
żądanie wpisane zostały w osobę ze świata kapitali-
stycznych wartości? Dlaczego ciała socrealistyczne 
były tej erotyzacji pozbawione? Nie ulega wątpli-
wości, że nie było w nich miejsca na przyjemność, 
seksualność, prywatność. Czy dlatego, że byłby to 

20 Katalog wystawy Wojciech Fangor, Spectra Art Space Masters 

2015, Warszawa.

torstwa Czesława Czaplińskiego – na którym Fangor
spogląda niezwykle przenikliwym spojrzeniem.

Nic dziwnego, że będąc w ubiegłym roku po raz
pierwszy w Nowym Jorku, mogłem wielu rzeczy nie
widzieć, mogłem wszystkich swoich projektów arty-
stycznych nie zrealizować, ale nie mogłem nie poja-
wić się w Guggenheim Museum (do którego stałem
w prawie dwugodzinnej, okrągłej zresztą kolejce).
Oglądałem wtedy dużą czasową wystawę futurystów 
włoskich, ale myślami byłem oczywiście przy 37 obra-
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obszar wolności jednostki wymykający się spod 
kontroli? Czy dlatego, że erotyzacja czy ukierunko-
wanie ciała na doznawanie przyjemności oznacza-
łoby przejęcie kapitalistycznych klisz”21.
To niesamowite, jak ten obraz w ostatnich latach 
żyje swoim nowym życiem.
Aż chciałoby się zapytać autora: „Jak pan się czuje, 
panie Wojciechu, widząc zupełnie nowe, niesamo-
wite życie tego bardzo wczesnego obrazu?”.
Jaka była zatem geneza powstania tej pracy? 
Jeśli było tak, jak opowiadał Fangor w warszaw-
skiej Zachęcie przy okazji wystawy Gender Check, 
że sportretował Warszawę taką, jaka wówczas była 
naprawdę, gdyż tak elegancko wyglądały koleżanki 
jego siostry, które wówczas przechadzały się po od-
gruzowywanej stolicy, to wiadomo.  Dlatego te kon-
trasty robotnicy i elegantki można było spotkać na 
każdym niemal kroku.
Skoro tak było w ówczesnej Warszawie, skoro autor 
tego nie wymyślił, to dlaczego nikt inny nie spor-
tretował tego miasta w taki lub podobny sposób? 
W każdym razie ja podobnych, tak konkretnych re-
alizacji nie kojarzę.
Stąd moje pytanie: dlaczego nikt inny tego tak nie 
widział, tak dobitnie tego nie widział?
Nic też dziwnego, że krytyka wobec Postaci była i
wyjątkowo powściągliwa i można powiedzieć, iż 
była nawet zgodnie milcząca. Wiadomo, że gdy ten 
obraz był po raz pierwszy wystawiony na zbiorowej 
wystawie socrealistycznej, wzbudził tak wielką kon-
sternację, iż został powieszony gdzieś z boku. 

W warszawskiej Zachęcie w roku 2010 został po-
kazany pierwszy reprezentatywny przegląd sztuki 
wschodnioeuropejskiej, poświęconej problematyce 
ról płciowych od lat 60. ubiegłego wieku. Kuratorka 
Bojana Pejić, wraz z zespołem ekspertów z 24 kra-
jów, przygotowała obszerną ekspozycję pod tytułem 
Płeć? Sprawdzam! Kobiecość i męskość w sztuce Eu-
ropy Wschodniej.
Na wystawie tej zostały pokazane przemiany, jakim 
ulegały w sztuce stereotypowe wyobrażenia na te-
mat ról zarówno kobiet, jak i mężczyzn w konkret-

21 I. Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., 
Warszawa 1996.

nych warunkach społeczno-politycznych. Jednym
z wielu zaproszonych polskich artystów był również
Fangor, który zaprezentował swój obraz Postaci.
Czy w roku 1950 Fangor mógł przypuszczać, że ten
obraz będzie taki aktualny w XXI wieku, że tylu kry-
tyków i artystów, szczególnie młodego pokolenia,
będzie się do niego odnosiło?
Na pytanie zadane Fangorowi: „Czy pan wie, jak 
wielu artystów i krytyków wzięło go ostatnio na swój
warsztat?”, autor odpowiada krótko: „O co chodzi
w tym szumie wokół tego obrazu?”22.
Dlaczego akurat przywoływany jest ten malarz? 
Dlaczego właśnie ten obraz Fangora?

Zupełnie niedawno, 3 listopada 2011 roku, w Galerii
BWA Warszawa 11 artystek i artystów młodego po-
kolenia przygotowało prace do projektu dwóch ko-
lekcjonerów z Art Baazar, Piotra Bazylko i Krzysz-
tofa Masiewicza, Zabawy w Fangora lub Tribute to
Fangor, które odnoszą się do najsłynniejszych re-r
alizacji tego twórcy. Został on wybrany jako jeden
z najwybitniejszych żyjących polskich malarzy 
w jednym szeregu z tymi, którzy mają obecnie bar-
dzo duży wpływ na młodych polskich artystów. 
Alek Hudzik (młody krytyk sztuki) pisał we wstę-
pie do tej wystawy: „Pozornie ciężko jest odnaleźć
punkt styku między artystami najmłodszego po-
kolenia i tuzami polskiego malarstwa, takimi jak 
Fangor. Mimo to wpisani w te same ramy akademi-
ckiego wychowania, parając się tym samym zawo-
dem, poszukują podobnych metod twórczych, ich
myślenie o sztuce często jest sobie pokrewne. For-
ma, jako sposób manifestacji tego myślenia, staje się
wyjściem dla prac młodych artystów, którzy uczest-
niczą w projekcie Tribute to Fangor.
Artyści w ramach Tribute to Fangor pokazują, jak r
szeroki jest zakres wpływów legendy polskiego ma-
larstwa. «Od poczciwego dziadka, którego opowie-
ści zawsze warto wysłuchać, po autorytet człowieka,
który określił stan posiadania polskiej sztuki».
Drogę po śladach myśli Fangora otwiera fotografi a 
Agaty Bieńkowskiej. Pozornie literalne potrakto-
wanie pracy Fangora, aranżacja obrazu na kanwach

22 Odpowiedź zarejestrowana w trakcie wystawy Gender Check
w warszawskiej Zachęcie podczas poświęconego jej panelu.
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A dzisiaj – jako malarz stary wiekiem, ale młody 
duchem – wystawia swoje obrazy obok takich mło-
dych malarzy, jak... i tu musiałbym wymienić całą 
ich plejadę.
Dlatego Fangor wiecznie żyje. 
Dlatego obrazy Fangora wiecznie żyją.
Mało tego – powstają współczesne kopie Jego obra-
zów, kupowane za duże pieniądze.
Kopie tych „nieostrych”, tych okrągłych, tych naj-
bardziej znanych obrazów.
Kopie większe od oryginałów i, siłą rzeczy, niesyg-
nowane.
Kopie malowane współczesnymi farbami i współ-
czesnymi technikami. Czyli farbą natryskową bez-
pośrednio z pistoletu, a nie – jak to bywało w przy-
padku oryginałów, tych z lat 50. ubiegłego wieku
– pędzlem na kręcącym się kole garncarskim ( jak 
twierdzą niektórzy).

Kilka miesięcy temu poprosiłem studentów z róż-
nych wyższych uczelni artystycznych, aby wymienili
dziesięciu polskich współczesnych, żyjących i zna-
czących dla nich malarzy. 
W sumie zostało wymienionych grubo ponad 100 arty-
stów, zarówno ze starszego, jak i młodszego pokolenia.
Najczęściej pojawiały się takie oto nazwiska (podaję
w kolejności alfabetycznej):
Basia Bańda
Kiejstut Bereźnicki
Edward Dwurnik
Stanisław Fijałkowski
Stefan Gierowski
Paweł Jarodzki
Ewa Juszkiewicz
Jarosław Modzelewski
Wilhelm Sasnal
Jadwiga Sawicka
Wojciech Siudmak
Leon Tarasewicz
Jakub Julian Ziółkowski
No i oczywiście bardzo często pojawiał się także
Wojciech Fangor 
Kilka lat temu odwiedził ASP w Poznaniu znany 
malarz z Nowego Jorku David Diao. Zwiedził także
poznańskie Muzeum Narodowe i był zdziwiony, że
tylu polskich artystów jest tam pokazywanych ni-

jego płótna Postaci z 1950 roku, doprowadza do pa-i
radoksalnego przewartościowania idei zawartych 
w obrazie artysty. Tam trójka postaci, para robotni-
ków i elegantka, reprezentantka rozpusty zachod-
niego świata. Tu para młodych ludzi, wyglądających 
bardziej jak bankierzy z londyńskiego City niż z kla-
sy robotniczej, i młoda Azjatka, równie elegancka. 
Strach przed Zachodem i jego nieludzką ekonomią, 
znamienny dla doktryny czasów młodości Fangora, 
i strach przed Wschodem, którym karmione jest dzi-
siejsze społeczeństwo. Pozorne uśmiechy młodych 
ludzi nie są w stanie zamaskować gestu splecionych 
rąk, tak jak splata się ręce w akcie odmowy. 
Fangor to dziadek młodych polskich artystów – ta-
kie stwierdzenie można zaryzykować, patrząc na 
pracę Mikołaja Długosza. Trójka ludzi na plaży, 
starsi, radośni, antypostaci. Co ciekawe, praca Dłu-
gosza to optymistyczna opowieść o dziadku, którego 
się podziwia, bo Fangor to artysta, który za życia stał 
się historią”23.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pracę Małgo-
rzaty Szymankiewicz, gdyż z jej realizacji najbar-
dziej zadowolony był sam Wojciech Fangor:
„Krystaliczna, niczym niezmącona abstrakcja Fan-
gora spotyka się tutaj z organicznymi formami, 
niedoskonałą abstrakcją, niejako «przetrawioną» 
przez rzeczywistość. Do złudzenia przypominają-
ce abstrakcje z lat 60. prace Gosi Szymankiewicz 
i talerz z czerwonym płynem, widok resztek świą-
tecznego barszczu na babcinej zastawie stołowej. 
Artystka z wdziękiem obnaża powagę fangorowskiej 
estetyki”24.
„Artyści w ramach Tribute to Fangor pokazali jak r
szeroki jest zakres wpływów legendy polskiego 
malarstwa”25.

Bardzo znamienne jest to, że kilkadziesiąt lat temu 
Fangor jako młody malarz był wymieniany na równi 
obok takich uznanych malarzy jak: Hanna Rudzka-
-Cybisowa, Pronaszko, Eugeniusz Eibisch, Jerzy 
Fedkowicz czy Stanisław Teisseyre. 

23 Zabawy w Fangora, tributetofangor, 26.11.2011,

http://tributetofangor.blogspot.com/2011_10_01_archive.html

(1.12.2015).
24 Ibidem. 
25 Ibidem.
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czym znaczki w klaserze, ale udało mu się znaleźć 
także obrazy dwóch polskich malarzy mu znanych 
– Fangora i Opałki, z czego się bardzo ucieszył.
Zadał mi pytanie: dlaczego ich prace są tak wciśnię-
te, jakby na siłę, wśród inne? 
Nie wiem, czy tę rozmowę słyszał ktoś z Muzeum 
Narodowego.
Co prawda Opałka wisi w dalszym ciągu tak jak 
wisiał, ale w przypadku Fangora dużo się zmieniło,
gdyż znajdują się tam teraz dwa cykle obrazów – te 
nieostre, które wiszą na ścianie, oraz ostre, stojące
w przestrzeni.

Ostatnio spotkałem się we Wrocławiu z polskim
malarzem Pawłem Lewandowskim-Palle.
Zagadnął mnie: „Piotr, a co u ciebie słychać? Piotr, 
a co robisz obecnie?”.
No więc powiedziałem mu prawdę – że przede 
wszystkim piszę recenzję poświęconą twórczości 
Wojciecha Fangora dla ASP w Gdańsku, gdyż na 
inaugurację nowego roku akademickiego otrzyma 
tytuł doktora honoris causa.
„A wiesz, to niesamowite, bo właśnie wracam z an-
tykwariatu, bo dostałem cynk, że pojawił się tam 
bogaty księgozbiór niedawno zmarłego malarza Jó-
zefa Hałasa. 
Mnóstwo białych kruków.
No, wyobraź sobie, że kupiłem między innymi zupeł-
nie unikatowy katalog z Ogólnopolskiej wystawy mło-
dej plastyki, z Arsenału, z roku 1955, i to z notatkami i
poczynionymi własnoręcznie, ołówkiem, przez same-
go Hałasa. A poza tym jest także coś o Fangorze, coś,
co raczej nie jest szerzej znane. Nie wierzysz? No to
zobacz”.
Patrzę, przeglądam, przewracam stronę po stronie.
Ale nie te drobne, wnikliwe notatki wywarły na mnie 
największe wrażenie, chociaż było to coś w rodzaju 
rankingu ówczesnych artystów stworzonego przez 
wrocławskiego malarza.
Największe wrażenie zrobiła na mnie pierwsza stro-
na, informacja, że przewodniczącym jury, czyli komi-
sji kwalifi kacyjnej Arsenału, był Wojciech Fangor.
Mało znany fakt, ale jakże dobitny – młodemu
33-letniemu wówczas malarzowi została powierzo-
na zaszczytna funkcja przewodniczącego tak ważnej 
i znaczącej wystawy.

Rozpocząłem cytatem i również zakończę moją re-
cenzję cytatem, którego autorem jest Alek Hudzik:
„Jeśli sztukę pięćdziesięciu powojennych lat trzeba 
byłoby opisać jednym słowem, byłby to Fangor. Ar-
tysta swoimi pracami przekroczył wszystkie znane 
w jego czasach granice interdyscyplinarności i, co 
niezwykle rzadkie w sztuce polskiej, z wirtuozerią 
porusza się w niezliczonej ilości konwencji arty-
stycznych. Rysunki, od których wyszedł w stronę 
malarstwa, socrealistyczne obrazy, paradoksalnie 
najbardziej znane i jednocześnie znienawidzone, 
a ostatnio odczarowywane z mitu złego socrealizmu, 
wreszcie swoisty op-art, którym artysta odciął się 
w latach 60. i 70. od polskiej sceny artystycznej”26.

PS
„Jeśli chodzi o nauczanie malarstwa, to muszę wy-
znać, że praca pedagogiczna nie jest moim ulubio-
nym zajęciem. Wydaje mi się, że aby być dobrym 
pedagogiem, trzeba być trochę aktorem. Pracownia 
czy klasa to scena, profesor to aktor, a uczniowie to 
widownia. Żeby trafi ć do wyobraźni widza, trzeba 
swoje myśli, swoją wiedzę przetransponować na 
konwencję teatralną. Wtedy uczeń zaczyna ulegać 
czarowi profesora, otwiera się i daje się porwać.
Czy to w rezultacie wychodzi komukolwiek na do-
bre – mam wątpliwości. Student przestaje polegać 
na sobie, a profesor gra dalej swoją rolę. Grozi to 
śmiercią artystyczną obu stronom. Mimo to ucze-
nie daje dużo wolnego czasu i zapewnia regularny 
dochód. Uczyłem więc, gdzie mogłem”. I tu zostaje 
wymienione pięć różnych uczelni w Polsce, Europie 
i Ameryce.

Pan, 
Panie Wojciechu, już nie uczy studentów, jak malo-
wać obrazy.
Pan już dawno nie wykłada przedmiotu pod tytułem 
malarstwo, 
ale
Pana obrazy, 
Pana malarstwo uczy.
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26 Ibidem.
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