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WYSTAWA

„Siódmy krzyżyk” w Pryzmacie. 
Wystawa – Jubileusz 
prof. Adama Wsiołkowskiego 

Paulina Tendera

„Seventh cross” in Prismatic.  
Jubilee of proffesor Adam Wsiołkowski 

Rok akademicki 2018/2019 pełen jest rocznic związanych z histo-
rią Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Obchodzi 
ona rocznicę 200-lecia swojego istnienia, mniejsze rocznice świętu-
ją jej wydziały (np. Wydział Form Przemysłowych), a także związani  
z nią znakomici polscy artyści i pedagodzy. 

18 lutego 2019 roku jubileusz 70-lecia obchodził profesor 
Adam Wsiołkowski, rektor ASP w latach 2008-2012, znakomity ma-
larz i grafik oraz autor nagradzanej książki pt. „Moja Akademia”. 
Jubileusz ten nie mógłby się oczywiście odbyć bez wystawy, której 
otwarcie miało miejsce w poniedziałek w Galerii Pryzmat przy ulicy 
Łobzowskiej 3. 

Wystawę pt. „Siódmy krzyżyk”, pod patronatem Związku Pol-
skich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, Miasta Krakowa oraz 
JM Rektora ASP profesora Stanisława Tabisza, zrealizowali kurato-
rzy Marcin Kowalik i Dariusz Milczarek, którzy za pomocą swego 
przedsięwzięcia, razem z innymi osobami – uczniami Profesora, wy-
razili uznanie i wdzięczność za lata jego zawodowej i artystycznej 
wytrwałości. 

W tekście otwierającym wystawę autorstwa profesora Fran-
ciszka Chmielowskiego, czytamy o tradycyjnej, trwałej jeszcze na 
Akademii Sztuk Pięknych relacji mistrz-uczeń, która będąc życio-
wą, aksjologiczną postawą, wykracza poza prosty cel dydaktyczny 
i materialne mury uczelni. Oddziaływanie tej relacji ocenić można 
właśnie na wystawie „Siódmy krzyżyk”, w trakcie której odbył się 
ciekawy artystyczny dialog między Wsiołkowskim a trzynastoma 
jego uczniami. Tu przekonaliśmy się o czym „dyskutują” oni w for-
mie swych malarskich wypowiedzi.

Chmielowski ocenia twórczość Wsiołkowskiego: „[jego] malar-
ski świat […] przyciąga uwagę wyrazistością formy i siłą ekspresji, 
intryguje atmosferą emanującą z niecodziennego zestawienia ra-
cjonalnego porządku geometrii i wykraczającej poza ten porządek 
irracjonalnej tajemnicy”. Słowa te komponują się z opinią klasyka 
polskiej teorii sztuki, profesor Marii Rzepińskiej: „[prace te] zdają 
się wynikać z dążenia do jakiegoś porządku wyższego niż naturalny, 

do chłodnego piękna proporcji matematyki [...]. W obrazach tych 
występują formy zgeometryzowane, lecz obok nich pojawiają się 
kształty nieregularne, o falistych zarysach, będące daleką aluzją do 
form zgeometryzowanych”.

W trakcie wernisażu odczytano liczne listy gratulacyjne, a JM 
Rektor ASP profesor Stanisław Tabisz, po wygłoszeniu słów uznania 
dla profesjonalizmu, pracy i dorobku twórczego Artysty, uhonoro-
wał go Medalem 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Ma-
tejki w Krakowie. 

Twórczość Wsiołkowskiego cechuje geometryzacja, która na-
daje obrazom cech abstrakcyjnych i onirycznych. W swojej twór-
czości daleko odszedł on od profesora Wacława Taranczewskiego, 
z którego pracowni się wywodzi. Trudno wskazać jakieś związki  
i inspiracje, czy to w formie dzieła, temacie czy barwie. Taran-
czewski to malarz, którego znamy z monumentalnego malarstwa 
naściennego lub martwych natur w stylu dobrze wpisującym się 
w najlepszą tradycję XX-wiecznego malarstwa polskiego. Obrazy 
Wsiołkowskiego to od początku malarstwo nowoczesne, niepo-
zbawione są dynamiki i ruchu, wyrażonych w przedstawieniu drogi 
(np. w cyklu „Felek i ja II”) lub mknących nad ziemią komety, ru-
chomych źródeł światła i zeppelinów (np. cykl „Miasto nieznane”).  
U Wsiołkowskiego kompozycja obrazu oparta jest na wyraźnym 
zgeometryzowanym rysunku z jednej strony, z drugiej – na deli-
katnym cieniowaniu. Z dwubarwnością tworzą te narzędzia cztery 
znaki rozpoznawcze malarstwa Wsiołkowskiego: barwa i kontrast 
do niej, linia i cieniowanie. W tym sensie malarstwo Adama Wsioł-
kowskiego oparte jest na opozycji. 

Nieco inny charakter posiadają grafiki i rysunki artysty, które 
mogliśmy oglądać na licznych wystawach autorskich i zbiorowych, 
szczególnie te wykonane w pracowni Taranczewskiego (np. rysunki 
węglem z lat 70.). Niemniej jednak wydaje się, patrząc okiem ze-
wnętrznego obserwatora na rozwój tej twórczości, że tak naprawdę 
istota tego języka wypowiedzi ustaliła się bardzo wcześnie – choćby 
na wystawie prac dyplomowych (1973). Choć dyskutować można 
nad techniką, pogłębianiem doświadczenia i walorów, także tema-
tyką, to bez wątpienia już wtedy pokazano prace, o których można 
mówić, że „to jest Wsiołkowski właśnie”. 

Jeśli aktualnie prac profesora Adama Wsiołkowskiego nie 
można zobaczyć na żadnej wystawie, to należy gorąco zachęcić do 
sięgnięcia po książkę jego autorstwa pt. „Moja Akademia” (Kraków 
2017), którą nabyć można w Wydawnictwie Akademii Sztuk Pięk-
nych: https://wydawnictwo.asp.krakow.pl/ 
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Adam Wsiołkowski

Urodzony w 1949 r. w Krakowie. Studia na Wydziale Malar-
stwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom w 1973 roku. 
W tymże roku rozpoczyna pracę pedagogiczną w Akademii, uzy-
skując w 1992 r. tytuł profesora. Prowadzi pracownię malarstwa.  
W latach 2008–2012 był rektorem ASP. Uprawia malarstwo, rysunek i gra-
fikę. Autor cyklów malarskich „Matnia” (od 1972), „Zjawisko” (od 1974), 
„Miasto nieznane” (od  1979), „Autoportret” (od 1979), „Obecność” (od 
1984), „Felek i ja” (od 2003).  W roku 1973 opracował projekt kolorystyki 
zewnętrznej elektrowni „Dolna Odra” pod Szczecinem. Uczestniczył w oko-
ło 200 wystawach w Polsce i wielu krajach świata. Miał ponad 60 wystaw 
indywidualnych, m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Ber-
linie, Nowym Jorku, Pradze, Paryżu, Norymberdze i Kijowie. Laureat wielu 
nagród w konkursach malarstwa, rysunku i plakatu. W 1991 roku otrzymał 
nagrodę Ministra Kultury i Sztuki RP za wybitne osiągnięcia artystyczne i 
dydaktyczne, w roku 2012 nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego za wkład w rozwój wyższego szkolnictwa artystycznego; Nagrodę 
Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” w 2015 r.; Nagrodę Miasta 
Krakowa w 2015 r.; Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta w 2013 r. W 
latach 1981/82 przebywał w USA na półrocznym stypendium Fundacji Ko-
ściuszkowskiej, uzyskując tam stypendium Fundacji Ford & Rockefeller. Jest 
wiernym panem jamnika szorstkowłosego Felka Trzeciego.

Prace w zbiorach m.in. : Muzea Narodowe w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu i Kielcach; Muzea Okręgowe w Tarnowie i Toruniu, Muzeum Hi-
storyczne Miasta Krakowa, Muzeum ASP w Krakowie; Muzeum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego; Muzeum Lubelskie w Lublinie; Muzeum Chełmskie  
w Chełmie; Muzeum Plakatu w Wilanowie; The New York Public Library, 
Polish Institute of Arts & Sciences, The Kosciuszko Foundation – Nowy 
Jork; muzeum Mondriaanhuis w Amersfoort w Holandii; muzeum Fun-
dación Antonio Pérez w Cuenca w Hiszpanii oraz kolekcje prywatne  
w kraju i za granicą.
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