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Paulina Tendera rozmawia z prof. Pawłem Taranczewskim i z Olgą Grodniewicz, Kuratorem Wystawy  

 

 

 

Zwiedzanie wystawy powinniśmy zacząć od prac najstarszych, które znajdują się na wystawie 
„Format kartki nie może zobowiązywać”.  

Prace najstarsze pochodzą z wyjazdów plenerowych. Udało się w pewnym sensie je wykonać, gdyż 
udało się zorganizować wyjazd. Nasz Profesor historii sztuki, Włodzimierz Hodys, jakimś cudem 
załatwił – bo za komuny to chyba inaczej się tego nie robiło – pozwolenie na wyjazd na Ukrainę i na 
Krym.  

W takim razie prace, które oglądamy na wystawie pochodzą też z lat studenckich? 

Tak, to początek lat sześćdziesiątych, jakiś sześćdziesiąty, sześćdziesiąty pierwszy… Na tych rysunkach 
pokazany jest brzeg Krymu, widoczny z morza, przyjechaliśmy z innej strony...  

Patrząc na te pierwsze prace muszę powiedzieć uczciwie, że nie poznałabym, że to są Twoje prace. 
Nawet po charakterze pisma – widzę, że jeden rysunek jest podpisany, i chociaż dzisiaj Twoje pismo 
jest nie tylko przeze mnie rozpoznawane (piszesz kaligraficznie), to tutaj jest to dla mnie niewidoczne.  

Wieloletnie ćwiczenie na to pozwoliło.  

Fragment wystawy zawierający prace najstarsze zatytułowany został „Zebrane”. W ramach tego 
fragmenty wyświetlany jest też film pokazujący strony Twoich szkicowników. Posiadasz ich bardzo 
dużo, chociaż Twoja twórczość znana jest widzom przede wszystkim z prac malarskich. Czy w tych 
szkicownikach, w rysunkach w nich zawartych dostrzec możemy jakiś porządek? Widzę tu na przykład 
próby do „Chłopów….” (il. 1), ale nie koniecznie… 

Tak, czasem szkicowniki są przygotowaniem lub próbą… 

Po co powstają takie szkicowniki?  

Ja bardzo lubię to powiedzenie mojego Ojca, że jest to najbardziej intymna forma wypowiedzi, której 
nikt nie kontroluje. To, że te szkicowniki znalazł się na wystawie to zasługa Pani Olgi Grodniewicz, 
która przekopała moje szuflady i stwierdziła, że warto je pokazać. Ale sam swoich szkicowników bym 
tego nie pokazywał.  

Wiesz czemu zapytałam o metodę pracy? O to „po co” powstają Twoje szkicowniki? Byłam ciekawa 
ich związków z malarstwem. Nie widzę tu metody przenoszenia szkiców i projektów na dzieła 
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malarskie, nie widzę studiów nad większym dziełem malarskim, które mogłoby się dokonywać na 
kartkach szkicowników. Obrazy, jak mi się wydaje, malujesz zupełnie osobno.  

Niekiedy osobno, niekiedy nie. Szkic to wejście w jakąś atmosferę, przede wszystkim temu służy, 
zanotowanie jakiegoś przeżycia, krótkiej emocji. I tyle, na tym się kończy, czasem jest to próba 
rozwiązania kwestii kompozycji całości. Są tu tego typu próby, których nigdy nie namalowałem.  

W Twoich rysunkach pojawia się też tematyka religijna, której na obrazach nigdy nie ma.  

Nie ma. Nie ośmieliłbym się.  

Ma to coś wspólnego z Ojcem? Przecież Twój Ojciec zapisał się w historii polskiego malarstwa w wielu 
dziełach o charakterze religijnym, nie tylko gdy chodzi o tematykę, ale i zastosowanie, malował 
przecież ołtarze. 

Przypuszczalnie tak, ma to coś wspólnego z osobą mojego Ojca. Jednak, przede wszystkim, nie bardzo 
posiadam jakąś wizję obrazu religijnego. Jeżeli gdzieś bym się udawał w tym kierunku, to tylko ku 
starej sztuce, średniowiecznej. Po prostu nie czuję tego tematu, a to co w tej chwili się dzieje w sztuce 
sakralnej, to mnie też mocno mierzi, bo to jest raczej tandeta.  

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie pewien szczegół, który na pewno jest znany Twoim 
studentom i przyjaciołom. Uważam, wiem to, że jesteś osobą filozoficznie zaangażowaną w sprawy 
wiary. Masz bardzo szeroką wiedzę religijną, jeśli mogę tak to ująć, znajomość pism teologicznych, 
znasz je w oryginałach niemieckich i francuskich. Wielokrotnie gdy rozmawialiśmy o tym czułam się 
onieśmielona. Mówię o sprawach wiary i filozoficznych, ale też zagadnieniach aksjologicznych (Twoja 
filozofia wartości bliska jest intuicjom prof. Władysława Stróżewskiego). 

Jeśli chodzi o sztukę religijną… Może, gdybym dostał kiedyś jakieś konkretne zlecenie. Może wtedy 
bym spróbował, ale nie sądzę, żebym umiał tu cokolwiek twórczo zrobić poza naśladowaniem tego, co 
już było.  

Mówiąc „naśladowanie” masz na myśli także coś pozytywnego? Czy uznałbyś za wartościową 
współczesną sztukę religijną inspirowaną średniowieczem? Czy to ma sens? Mam na myśli 
naśladowanie kanonów średniowiecznych.  

Niedawno, w którejś z naszych rozmów to zagadnienie też się pojawiło. Jest taki mój ulubiony 
krucyfiks, który pochodzi z Wrocławia, z Kościoła Bożego Ciała pochodząca z około 1360 roku. Nazywa 
się Christus Dolorosum jest to Mistyczne Ukrzyżowanie, które znajduje się w tej chwili w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Jest to wstrząsający obraz ukrzyżowania, którego zdjęcie stoi notabene na 
półce w mojej sypialni. Widzę je, gdy się budzę. Trudno mi powiedzieć z czym można to 
przedstawienie porównać, to coś z ducha mistyki śląskiej. Dlaczego o tym przedstawieniu mówię? Bo 
nie wyobrażam sobie, żeby można było je przewyższyć.  

Wiem to, ale widzę to też na Twoich szkicownikach – jesteś osobą bardzo uporządkowaną i 
skrupulatną. Twoje szkicowniki są dokładnie datowane, nie tylko latami, ale i miesiącami. 

Tak, niektóre datowałem. Potem już przestałem. Przechodziłem okresy poważnego zwątpienia w to, 
co robię. Wedy przestałem opisywać szkicowniki. No, ostatecznie dało to szkicowniki częściowo 
bardzo uporządkowane.  
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W szkicowniku widzę dużo portretów Twojej Żony (il. 2). Na wystawie jest jeden, w katalogu jeszcze 
kilka chyba.  

…to dziś też jest już nie do powtórzenia. Śmiałem się z tego, robiłem „rysunki śniadaniowe”, kiedy 
żona jadła śniadanie, a ja rysowałem. Dość dużo tego narysowałem, czasem to mógł być rysunek 
samej ręki smarującej masłem kromkę chleba. To są sceny bardzo intymne i kameralne, może troszkę 
ekspresyjne i jest tych „rysunków śniadaniowych” dość duży plik.  

Wiesz czemu pytam akurat o to, bo jak oglądałam katalog, i teraz gdy oglądamy film na wystawie, 
widzę dużo rysunków żony, ale na przykład nie widzę córki, nie widzę syna. Żona jest jakimś bardzo 
umiłowanym obiektem dla Twoich prac? 

Przede wszystkim nikt rodziny nie może zapędzić do pozowania, a żona akurat siedziała sobie zawsze 
przy stole… Właściwie to jest dla mnie trudna sprawa, bo w tych intymnych rysunkach musi być 
zlikwidowany dystans. I w przypadku żony ten dystans zawsze znika. Ale ona jako jedyna taka jest. To 
musi być takie rozpuszczenie się w atmosferze, jak masło na patelni, gdy znika napięcie, w jakiejś 
relacji, w rozmowie, nagle coś się wyłania i powstaje, to jest wartość. 

To dotyczy każdego portretu? Malarskiego również? 

Raczej tak…  

Dlatego jest ich tak mało? 

Tak, jest mało. Przypomniałem sobie nawet historię. Kiedyś znałem bardzo piękną panią krakowiankę. 
Pomyślałem, że namaluję jej portret. Poprosiłem i nic z tego nie wyszło, bo miałem wrażenie, że siedzi 
przede mną pień drzewa. Tu oczywiście nie chodzi o to, że starała się nie ruszać, chodzi o wewnętrzne 
zamknięcie, jakieś zablokowanie. Nie nawiązała się między nami żadna relacja, która umożliwiłaby 
powstanie dzieła, nawet ruszenie ręką, relacja, w której ona pokazałby kim jest… I namalowałem jakiś 
konwencjonalny obrazek i na tym się skończyło. Potem ten obraz dałem komuś… 

Na wernisażu mamy podział prac na „miękkie”, „lekkie”, „szybkie”… 

Taki był zamysł Pani Kurator. Przypuszczalnie kierowała się moją kreską, „gęste” to prace malowane 
piórkiem, a „miękkie” to ołówkiem… (il. 3) 

Czy prace „miękkie”, albo „gęste” powstawały w innych okresach? Są przejawem jakiejś innej 
estetyki, która z latami mogła się zmieniać? 

Tak, innej. Ale tych prac też bym nikomu sam nie pokazywał…  

Pani Olga Grodniewicz wybierała wszystkie prace?  

Wszystkie. Ja w ogóle nie ingerowałem w ten wybór. Ani w jedną, ani w drugą stronę, nie zachęcałem 
do wyboru żadnej pracy, ani nie odrzuciłem żadnej. Uważam, że taka współpraca, która polega na 
dyskutowaniu prac, daje najgorsze rezultaty. Przy tekstach, gdy pisze się coś razem, może być coś 
innego, ale tutaj, przecież kurator musi mieć własną koncepcję, jak ktoś zaczyna ją mieszać ze swoją, 
wystawa robi się mniej wyrazista, nie pokaże nic wyraźnie. A tak to jest jej i już. W przeciwnym 
przypadku: ani moje, ani jej, i właściwie nie wiadomo czyje.  
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Wystawie pojawiają się cykle pejzaży. Pojawia się również temat, który w Twoich pracach jest 
widoczny, ponawiany, chodzi mi o tematykę drzew (il. 4). Charakterystycznie dla siebie pokazujesz 
drzewa, wiesz o tym? Myślę, że Twoje prace można poznawać po tym elemencie, jeśli ktoś choć 
trochę zna Twoją twórczość. 

Tak, lubię stare, pokręcone, czasem połamane drzewa. Jabłonie.  

Często drzewa są bardzo ważnym punktem Twoich pejzaży. Nigdy nie są uproszczone, jak na przykład 
pola lub łąki. Widzimy to na przedstawieniach Plant Krakowskich, gdzie na pierwszym planie są 
właśnie drzewa (cykl plant zawiera dużo przedstawień jednego kadru zadrzewionego parku na tle 
murów starego Krakowa), podobnie w pracy „Stara Jabłoń” –tam centralnym punktem kompozycji 
jest właśnie połamane drzewo. Na wystawie znalazła się też Twoja znana praca pt. „Przedwiośnie” (il. 
5). Drzewo są po prostu tematem Twoich dzieł. Ale również w rysunkach, w widokach wsi, pól, 
małych miasteczek…  

No tak, drzewo ma dla mnie jakiś urok dziwny w sobie.  

Tytuł wystawy, o której teraz rozmawiamy jest znaczący. Co to więc znaczy, że „format papieru nie 
może zobowiązywać”? 

Może to nie jest jeszcze tak precyzyjne. Ale popatrzmy na same rysunki – one nie zawsze 
komponowane są na formacie kartki papieru, na której się znajdują. Czasem są przypadkowo 
rozmieszczone. Ale są też prace komponowane, na konkretnym formacie. Precyzyjnie byłoby więc 
powiedzieć „format kartki nie musi zobowiązywać”. To byłoby słuszne. Pani Kurator znalazła te słowa, 
które zapisałem w jednym z moich szkicowników.  

Czy to motto, ta myśl, będzie dotyczyła w tym samym stopniu obrazów malarskich? 

Nie, nie sądzę. One naprawdę muszą być skomponowane na formacie.  

Dlaczego tak jest? 

W moim przypadku? Bo przecież u Pollocka nie jest związane z formatem, choć i tutaj pojawiają się 
równe opinie na ten temat. Nie można tak do końca powiedzieć, ponieważ na obrazie mamy nie tylko 
prosto rozumianą kompozycję, ale również ośrodki energii, które określają usytuowanie elementów 
kompozycji. Mimo to, teoretycznie jest to kadr z jakiejś nieskończonej płaszczyzny, z nieskończoności.  

Nie zawsze kompozycję da się przedłużać w nieskończoność. ...to znaczy, teoretycznie da się, ale na 
oko widać, że kompozycja obrazów jest zamknięta. One same nie rozszerzają się w nieskończoność. 
Chodzi też o związki w kompozycji, pion, poziom, podziały… które kondensują elementy i rozciąganie 
na boki tej pracy byłoby dla niej bardzo szkodliwe.  

Te walory formalne (kompozycyjne) typowe dla rysunku w Twoich pracach malarskich są wyraźnie 
widoczne. Innymi słowy może, w wielu miejscach, komponowanie obrazów malarskich opierasz na 
kompozycji typowo „rysunkowej”. Twoje malarstwo opiera się na estetyce rysunku. Choć kompozycja 
oparta na kolorze również jest widoczna (kolory są byt czyste by można je było nazwać 
naturalistycznymi), to sądzę, że najpierw chodzi o rysunek, że zasady rysunku są przenoszone na 
malowidło jako pierwsza zasada dzieła. 
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Tak, sądzę, że tak jest. Ale warto to podsumować: kadr jest wtedy, gdy można kompozycję 
przedłużać, jeśli nie, to nie mówimy, że jest to jakiś wycięty kadr. Dlatego o moich pracach malarskich 
raczej nie powiemy, że opierają się one na kadrze. 

Powiedzmy jeszcze kilka słów o obrazach malarskich. Zostały wybrane dwa, chociaż zasadniczo 
wystawa poświęcona jest rysunkom.  

To znów zamysł Pani Kurator. Chyba uznała, że jest to jakaś kulminacja. Że rysunki przedstawione na 
wystawie prowadzą jakoś do tego obrazu. Właściwie tak jest. Dlatego zdecydowała się ten obraz 
pokazać [„Przedwiośnie II”, 2012, tempera na płótnie]. 

Zgodziłbyś się ze mną, gdybym powiedziała, że malujesz seriami? Myślę tak czasem, kiedy oglądam 
widoki plant.  

Tak, ale nie do końca. Lepiej byłoby powiedzieć, że są to obrazy na ten sam temat. Porównajmy to. 
Mój Ojciec malował serie i te serie były próbą rozwiązania jakiegoś problemu plastycznego. Ojciec 
malując seria malował niejako obraz z obrazu, i tym sposobem już nie wracał do natury. Natomiast w 
przypadku „Plant” i innych moich prac, ja jednak ciągle patrzę na tą naturę, to motyw, który mnie 
porusza i do niego wracam. Ojciec próbował rozwiązać problem plastyczny, a dla mnie liczy się 
atmosfera, ona jest także treścią moich prac. Atmosfera to pojęcie, które chyba w sposób szczególny 
lubił Roman Ingarden. Ta atmosfera mnie pociąga. Klimat, aurę, może mieć człowiek, może mieć 
jakieś wnętrze, i ona chwyta mnie, jest powodem do malowania.  

Rozmawialiśmy wielokrotnie o Twoich inspiracjach artystycznych, często należą one do sztuki 
dawnej, klasycznej, w naszej dzisiejszej rozmowie pojawił się nawet czternastowieczny krucyfiks. Ale 
tych inspiracji trudno dopatrzeć się w Twoich pracach, to sztuka współczesna nie posiadająca 
widocznych odniesień do naturalizmu lub jakiś konkretnych dzieł dawnych mistrzów. 

To chyba jednak bardzo dobrze. Posłużę się może analogią. Mówiłem przed chwilą o Roamnie 
Ingardenie, mamy jego filozofię (w pewnym sensie nawet moje prace inspirowane są jego filozofią), 
mamy także prace jego uczniów bezpośrednich – prof. Marii Gołaszewskiej, pani Janiny Makoty. I 
mamy też uczniów Ingardena, którzy poszli swoją drogą, jak Władysław Stróżewski czy Józef Tischner. 
Oni stworzyli w filozofii nową jakość, poszerzyli horyzont myślowy swojego nauczyciela.  

Kolejny przykład, dla artystów może nawet bardziej wymowny, to Jan Matejko, który też miał swoją 
szkołę, Meisterschule, na Akademii i tam niestety miał chyba dość marnych uczniów. Widziałem 
ogromną wystawę tej szkoły w Warszawie. Później miał także naśladowców (chociaż może nie jest to 
najlepsze słowo), bo chodzi o Stanisława Wyspiańskiego czy Jacka Malczewskiego. Bardzo twórczo 
podjęli tematykę historyczną, niejako przecież i oni i Matejko uprawiali malarstwo historyczne. Chodzi 
też o istotę symboli, istotę narodowości…  

Ja starałem się też z prac mojego Ojca wydobyć to, co jest ważne, nie tylko dla mnie, myślę, że 
obiektywnie ważne, ale moje prace ewoluowały i Ojciec nigdy nie widział tej sztuki, którą dzisiaj 
pokazujemy w Galerii. Może nawet nie dostrzegłby związków i inspiracji. 

W Twoim malarstwie widzę coś charakterystycznego tylko dla Twoich prac, to jest najważniejsze. Ale 
gdybym nie posiadała ilustracji jakiejś pracy i chciała komuś wytłumaczyć jakiego typu malarstwo 
uprawiasz, miałabym z tym pewien kłopot. Mówiłam kiedyś o koloryzmie, kompozycja obrazów 
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opiera się często o nastrój jaki dają barwy, czasem kolory są jednorodne, widzę „Planty” różowe, 
błękitne, szare… ale widzę też formalizm, nawet ścisły, widzę elementy abstrakcji, to przecież nie jest 
naturalizm, ale nie wszędzie w tym samym stopniu, czasem rzeczywistość, natura jest 
pofragmentowana, czasem bardziej dosłowna.  

Owszem natura. Ja nie maluję z głowy. Ale natura uporządkowana jest u mnie witkacowską czystą 
formą. Nie zawsze powstaje najpierw rysunek. 

Na wystawie „Format kartki nie może zobowiązywać” widzimy właściwie wszystkie te rzeczy, o 
których rozmawiamy teraz. Bardzo dużo prac udostępniono dzięki filmom. Na ten temat Pani Olga 
Grodniewicz, która jest kuratorem wystawy, potrafi wszystko powiedzieć.  

 

* * * 

 

Pani Olgo, ja zacznę od innego pytania: na wystawie zastosowała Pani podział na prace „gęste”, 
„drobne”, „lekkie”, „szybkie”… czym ten podział był zainspirowany? 

Zauważyłam, że Profesor porusza tematy, które są dość łatwe do sklasyfikowania, jak portret, pejzaż, 
martwa natura. Ale ten podział wydał mi się nie dość interesujący, zwłaszcza, że w jego obrębie 
znalazłam rysunki, które wyglądały bardzo różnie. Zdecydowałam się więc, by spojrzeć raczej na ich 
formę, i to niekoniecznie w sposób klasyczny, lecz bardziej wrażeniowy, przyjrzeć się temu, jak 
oddziałują swoimi płaszczyznami.  

U Profesora Taranczewskiego dużo było tych rysunków, prawda? 

Niesamowicie dużo.  

Jak udało się je wybrać?  

Chyba przeglądnęłam wszystko. Profesor tworzy rysunki seriami, czasem trzeba było wybrać jedną 
pracę pośród piętnastu nieco podobnych ujęć. Prac było sporo, a pomysł wystawy ewoluował dość 
radykalnie. Na początku Profesor chciał pokazać przekrojową wystawę, od prac młodzieńczych, po 
dzisiejsze. Ale doszliśmy do wniosku, że przy tak niewielkim wnętrzu, bo Galeria nie jest przecież duża, 
takie namieszanie różnych stylistyk mogłoby zadziałać raczej na niekorzyść wystawy. Zwłaszcza, że 
Profesorowi zależało, by na tej wystawie znalazły się także rysunki. Uważam, że mieszanie technik w 
obrębie jednej małej przestrzeni rzadko kiedy wypada dobrze. Właśnie przy takie okazji okazało się, że 
tych rysunków jest tak wiele. Zaproponowałam sam rysunek. Poza oczywiście dwoma pacami 
malarskimi, które służą temu, by pokazać, że malarstwo Profesora wynika z bardzo rzetelnej 
konstrukcji rysunkowej. Na pracach malarskich widać bardzo uporządkowaną kompozycję, która 
wykonana jest często ołówkiem lub węglem na płótnie. Geometryczny rysunek staje się szkieletem 
tego obrazu. Dlatego przywołaliśmy malarstwo, żeby pokazać, że gdy maluje w jego głowie obecny 
jest także rysunek. I odwrotnie…  

Bardzo podoba mi się koncepcje poszerzenie przestrzeni wystawy przez film pokazywany z 
projektora. Film przedstawia biały stół na którym odwracane są kartki szkicowników Profesora. Coś 
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zupełnie nowego. Szczególnie gdy mamy do czynienia z taką ilością mały prac jak rysunki i szkoda z 
czegokolwiek rezygnować. Szkicowniki profesora Taranczewskiego to osobne dzieła sztuki.  

Faktycznie, szkicowniki Profesora są bardzo ciekawe, prowadzone z ogromną starannością. Słyszałam 
nawet uwagi w trakcie otwarcia wystawy, że to niemożliwe, by artysta tak prowadził swój szkicownik. 
Że takie notatki muszą być na pokaz, nie ma tam prób, poprawek. Tymczasem te szkice są prawdziwe 
i, moim zdaniem, doskonale odzwierciedlają osobowość Profesora. Jest uporządkowany, przykłada 
wielką wagę do jakości materiału.  

Nie ma tu niedokończonych, skreślonych lub porzuconych prac. Faktycznie, każda wydaje się 
zakończona. Nie ma kartek pobrudzonych, wyrwanych. 

Nie ma też przypadkowych notatek, a zdarzało mi się znaleźć na marginesie czyjegoś szkicownika na 
przykład numer telefonu do dentysty. Jeśli chodzi o samą formę prezentacji szkicowników w 
przestrzeni wystawy, zdecydowałam się na projekcję filmową, ponieważ pozwala ona pokazać więcej, 
niż bylibyśmy w stanie np. wkładając notesy do szklanej gabloty. Myślę, że bardzo by na tym straciły.  

Jakie są plany Galerii na następne miesiące?  

W najbliższym czasie, w drugiej połowie lutego, zapraszamy na wystawę troszkę eksperymentalną. 
Pokażemy instalację Natalii Wiernik, naszej absolwentki. Sądzę, że dla osób, które znają jej twórczość, 
ta wystawa będzie dużym zaskoczeniem. Nie zaprezentujemy wzorzystych, perfekcyjnie 
skomponowanych fotografii, z których jest tak dobrze znana.  

Następnie, w marcu, odbędzie się wystawa Wydziału Architektury Wnętrz, organizowana w ramach 
IV Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz. To będzie propozycja mocno multimedialna i 
interaktywna, angażująca światło, dźwięk i ruch; zapowiada się interesująco. Zachęcamy do śledzenia 
strony Galerii w mediach społecznościowych, przede wszystkim na Facebooku, gdzie na bieżąco 
informujemy o organizowanych przez nas wystawach i wydarzeniach. I, rzecz jasna, serdecznie 
zapraszamy na Basztową! 


