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Anna Hałata
Muzeum Narodowe w Lublinie

Kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Lublinie

Collection of Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski owned  
by the National Museum in Lublin

li chęć podarowania swoich zbiorów miastu, za co 
Tadeusz Mysłowski został uhonorowany Dorocz-
ną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w kategorii Mecenas Kultury 2017. Prze-
niesienie przez Darczyńców prawa własności na 
Muzeum Lubelskie (obecnie Muzeum Narodowe 
w Lublinie) nie było dziełem przypadku – Irena 
Hochman i Tadeusz Mysłowski traktują Lublin 
jako miasto szczególne, z którym są związani od 
wielu pokoleń. Instytucjonalny charakter Mu-
zeum gwarantował szeroką dostępność kolekcji, 
wypełniając jednocześnie postulat systematyzacji 
i naukowego opracowania zbiorów. Decyzji Dar-
czyńców, podobnie jak w przypadku przywołanej 
donacji Jasieńskiego, towarzyszyło przekonanie 
o konieczności społecznego oddziaływania zbioru. 
Ten zamysł wyraża jeden z zapisów umowy wiążą-
cy cel darowizny z ideą upowszechniania wiedzy 
o sztuce wizualnej, a także propagowania uniwer-
salnych wartości kultury polskiej i światowej oraz 
kształtowania wrażliwości poznawczej i estetycz-
nej odbiorców. 

„Wewnętrzny język” kolekcji

Najliczniejszą grupę obiektów w kolekcji two-
rzy grafika i plakaty. Uzupełniają je rysunki, fo-
tografie, dokumentacje, książki artystyczne oraz 
mniej liczne przykłady malarstwa i rzeźby autor-
stwa najwybitniejszych polskich grafików i artys-
tów obcych. Gromadzony przez ponad pół wieku 
zbiór dzieł, który obrazuje istotne zjawiska w ro-
dzimej grafice i sztuce światowej XX i XXI wieku, 
pod wieloma względami można uznać za repre-
zentatywny dla rozwoju głównych nurtów sztuki 
XX stulecia. Skupia się wokół kilku wątków twór-
czości artystycznej – mających rodowód w sztuce 
racjonalnej, odmianach abstrakcji geometrycznej, 
która stanowi fundament zbioru, tendencjach 
obejmujących abstrakcję ekspresyjno-organiczną, 
działaniach o charakterze konceptualnych oraz 
szeroko pojętej figuracji.

Tworzenie i rozwijanie kolekcji należy do pod-
stawowych celów statutowych polskich muzeów. 
W kształtowaniu strategii budowania zbiorów 
istotne znaczenie mają kolekcje prywatne, któ-
re niejednokrotnie znacząco wpłynęły na kształt 
zasobów muzealnych, decydując o koncepcji pro-
gramowej instytucji. Szczególną rolę odegrała tu 
donacja Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego – wszech-
stronnego marszanda i propagatora sztuki japoń-
skiej, właściciela gromadzonej latami kolekcji 
obejmującej piętnaście tysięcy eksponatów. Urze-
czywistniając zamysł o stworzeniu galerii służącej 
społeczeństwu i kształtowaniu jego wrażliwości, 
„Manggha” w 1920 roku przekazał zebrane przez 
siebie obiekty Muzeum Narodowemu w Krako-
wie. Idea powstania międzynarodowego zbioru 
sztuki nowoczesnej, podjęta przez artystów grupy 
„a.r.” pod koniec lat 20. XX wieku, doprowadziła 
do ukształtowania się w Łodzi jednej z pierwszych 
muzealnych kolekcji awangardy na świecie.

Wśród wyjątkowo cennych darów włączonych 
w ostatnich latach do zbiorów Muzeum Narodo-
wego w Lublinie na uwagę zasługują dwie prywat-
ne donacje. Pierwsza z nich, przekazana w 2018 
roku przez Iwonę i Ireneusza Hofmanów, składa 
się z płócien znakomitych polskich artystów, mię-
dzy innymi Aleksandra Gierymskiego, Juliusza 
i Wojciecha Kossaków, Jacka Malczewskiego, Le-
ona Wyczółkowskiego i Stanisława Wyspiańskie-
go, oraz francuskich zegarów kominkowych. 

Kilka lat wcześniej do Muzeum trafiła kolekcja 
zgromadzona przez nowojorską marszandkę Irenę 
Hochman i polsko-amerykańskiego artystę Tade-
usza Mysłowskiego. Niniejszy artykuł jest próbą 
określenia praktyki kolekcjonerskiej donatorów, 
charakteru zasobu oraz zaprezentowania jego 
struktury w kontekście zmian, jakie zachodziły 
w twórczości artystycznej Mysłowskiego. 

Z Nowego Jorku do Lublina

W 2017 roku, w 700. rocznicę nadania Lubli-
nowi praw miejskich, Kolekcjonerzy zadeklarowa-
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W 2017 roku kolekcja obejmowała dwieś-
cie pięćdziesiąt prac. Zgodnie z zadeklarowaną 
wówczas intencją kontynuowania rozbudowy do 
Muzeum trafiło dotychczas blisko siedemset ko-
lejnych obiektów przyjętych w bezterminowy de-
pozyt. Wielkość donacji pozwala uznać ją za jedną 
z największych akcesji do zasobów Sekcji Rycin 
i Rysunków Muzeum Narodowego w Lublinie 
i najważniejszą prywatną kolekcję grafiki włączo-
ną w ostatnich latach do zbiorów muzealnych. 

Donacja dla Lublina nie była pierwszą darowi-
zną Kolekcjonerów na rzecz instytucji muzealnej. 
W  1997 roku Irena Hochman i Ta-
deusz Mysłowski podarowali Muzeum 
Narodowemu w Warszawie kolaż Ro-
berta Rauschenberga Trunk z cyklu 
„7  Characters”, który był wówczas 
jedyną pracą artysty w publicznych 
i  prywatnych kolekcjach w Polsce1. 
Do państwowych zbiorów trafiły rów-
nież prace Tadeusza Mysłowskiego 
przekazane Muzeom Narodowym 
w  Warszawie, Szczecinie, Krakowie, 
Poznaniu oraz Muzeum Sztuki w Ło-
dzi. W 1994 roku Museum of Modern 
Art w Nowym Jorku (MoMA) włą-
czyło do swoich zasobów Towards Or-
ganic Geometry (W kierunku geometrii 
organicznej) – dzieło, któremu artysta 
poświęcił ponad dwadzieścia pierwszych lat poby-
tu w Nowym Jorku (fot. 1). 

Czynnikiem determinującym charakter kolek-
cji jest łączenie przez Tadeusza Mysłowskiego roli 
artysty z pasją kolekcjonerską. Powstawanie zbioru 
i działalność artystyczna mają charakter równo-
legły – częstą praktyką podejmowaną przez My-
słowskiego jest poszukiwanie odniesień dla własnej 

1 A. Manicka, Słynny collage Rauschenberga w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie, s. 26 http://cennebez-
cenne.pl/wp-content/uploads/2017/11/CBU_2012_4-
-s-26-27_MANICKA.pdf [dostęp: 25.06.2021]. 

sztuki w określonych tradycjach artystycz-
nych i dyskurs z twórcami formującymi 
krąg jego zainteresowań. Dialogiczność 
cechuje również pasję kolekcjonerską – 
„wewnętrzny język” zbioru wynika z ak-
tywności artystycznej Mysłowskiego i od-
najdywania własnego miejsca w świecie 
sztuki. Bierze to początek w figuracji i po-
etyckiej metaforze ukształtowanych w krę-
gu krakowskiej akademii, poprzez ugrun-
towane po wyjeździe do Nowego Jorku 
doświadczenie abstrakcji geometrycznej 
i symboliczny powrót do uniwersum figury 

ludzkiej, którym artysta potwierdził właściwą dla 
konstruktywizmu organicznego możliwość symbio-
tycznego współistnienia form biologicznych i abs-
trakcji geometrycznej. Każdy z tych etapów odbija 
się w kolekcji, będącej lustrem ujawniającym zain-
teresowania, emocje i pasje Mysłowskiego artysty 
(fot. 2).

W 1970 roku twórca na zaproszenie Ire-
ny Hochman wyjechał do Nowego Jorku, gdzie 
osiadł. Wejście w nową przestrzeń kulturową 
pociągnęło za sobą naturalną potrzebę poszerze-
nia kolekcji o prace twórców, z którymi zetknął 

się w  nowej emigracyjnej rzeczywistości. Wspar-
cie Ireny Hochman – marszandki i właścicielki 
galerii obecnej na amerykańskim oraz europej-
skim rynku dzieł sztuki od ponad czterdziestu lat 
– zapewniło kolekcji nowe perspektywy rozwoju. 
Osobiste zaangażowanie Donatorki i wynikający 
z pozycji zawodowej bezpośredni kontakt z twór-
cami kształtującymi amerykańską scenę artys-
tyczną stymulowały dalszy rozwój zbioru, nadając 
mu ostateczny kształt i zapobiegając rozproszeniu. 

Strategia kolekcjonerska Ireny Hochman i Ta-
deusza Mysłowskiego w znaczącej mierze wynika 

Fot. 2. Artysta na wystawie „Tadeusz Mysłowski. Studio/Pracownia”, Muzeum 
Lubelskie w Lublinie, 1918 rok, fot. Piotr Maciuk

Fot. 1. Tadeusz Mysłowski, Towards Organic Geometry, 1972–1994, „Tadeusz 
Mysłowski”, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2011 rok, fot. Piotr Maciuk

http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2017/11/CBU_2012_4-s-26-27_MANICKA.pdf
http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2017/11/CBU_2012_4-s-26-27_MANICKA.pdf
http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2017/11/CBU_2012_4-s-26-27_MANICKA.pdf
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z idei wymiany dzieł sztuki i opiera się na darowi-
znach artystów. Były one oczywistą konsekwencją 
bliskich, często przyjacielskich relacji łączących 
Kolekcjonerów z innymi twórcami. Potwierdza-
ją je osobiste dedykacje, którymi opatrzono kil-
ka obiektów, obecność portretów Mysłowskiego 
wykonanych w różnych mediach przez zaprzyjaź-
nionych artystów, a także towarzysząca budowie 
kolekcji korespondencja, będąca często źródłem 
interesującej refleksji o istocie tworzenia. Zapo-
czątkowane w latach 80. XX wieku coraz częstsze 
wizyty Mysłowskiego w Polsce oraz realizacja pla-
nów wystawienniczych w kraju i za granicą wraz 
z rozwojem kontaktów spowodowały dynamiczną 
rozbudowę zbioru2. Zaowocowała ona akcesją 
prac między innymi Jana Berdyszaka, Zbigniewa 
Dłubaka, Stanisława Fijałkowskiego, które obok 
zgromadzonych w czasie studiów grafik Konrada 
Srzednickiego i Stanisława Wójtowicza posiadają 
najliczniejszą reprezentację. Czas intensyfikowa-
nia w latach 90. XX wieku znajomości z Gerhar-
dem Blumem-Kwiatkowskim, związany z częsty-
mi wizytami Mysłowskiego w Hünfeld, przyniósł 
powiększenie zbioru między innymi o  grafiki 
autorstwa Josefa Albersa i część prac Wassile-
go Kandinskiego pozyskanych z kolekcji Bluma. 
Relację obu artystów opartą na duchowym po-
krewieństwie i bliskości poszukiwań pogłębiła 
wspólna pasja gromadzenia dzieł sztuki i podobny 
profil zbiorów – w przypadku Bluma skupiony wo-
kół tradycji konstruktywistycznej3. Interesującą 
proweniencją odznaczają się prace Pabla Picassa 
oznakowane czerwoną owalną pieczęcią własnoś-
ciową wnuczki artysty, Mariny. W zbiorze można 
również wyodrębnić rozbudowany, jednorodny 
formalnie zespół prac artystów polskich i obcych 
związanych z nurtem Geometrii Dyskursywnej, 
włączony w 2020 roku dzięki aktywności i oso-
bistym kontaktom zaprzyjaźnionego z Tadeuszem 
Mysłowskim Wiesława Łuczaja. 

Kolekcjonerzy nie prowadzili sformalizowane-
go inwentarza dzieł sztuki. Część obiektów prze-
kazanych Muzeum została opisana na odwrocie 
prac przez Tadeusza Mysłowskiego adnotacjami 
z atrybucją i opatrzona znakiem własnościowym 
w postaci okrągłego stempla czerwonym tuszem. 
W odróżnieniu od instytucjonalnej działalności 
Ireny Hochman praktyka kolekcjonerska My-
słowskiego zakłada bliską, emocjonalną relację 

2 Ważną rolę w popularyzowaniu twórczości T. My-
słowskiego w Polsce odegrały wystawy organizowane 
przez Dorotę Folgę-Januszewską.

3 Od 1990 roku kolekcja jest prezentowana w założo-
nym przez Bluma Museum Modern Art Hünfeld.

z artefaktem, wynikającą z fascynacji aktem twór-
czym, ściśle związaną, jak podkreśla sam artysta, 
z potrzebą zawłaszczenia obiektu. Przyjmuje ona 
charakter intymnego doświadczenia prowadzą-
cego do upodmiotowienia i  niemal sakralizacji 
dzieła sztuki. Artysta określa kolekcję jako „oso-
bisty, prywatny dokument artystycznej egzystencji 
i wartościowania szerokich możliwości impulsów 
twórczych. Estetyczną rozmowę z samym so-
bą”4. O włączeniu obiektu do zbioru często de-
cyduje kryterium własnego ideału estetycznego 
i zachwyt nad wybitną osobowością, powodując, 
że dzieło sztuki jest odbierane przede wszystkim 
na poziomie emocji. Bywają one porównywalne 
w  przypadku odbitek graficznych wysokiej klasy 
i przedmiotów będących materialnymi nośnikami 
artystycznych fascynacji – pozyskanych autogra-
fów, pamiątek, replik czy obiektów nieautorskich.

Początki. Między tradycją a awangardą 

Początek kolekcji wiąże się z czasem studiów 
Mysłowskiego w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych (1963–1969). Pierwszym obiektem, 
który trafił do zbioru, był afisz zapowiadający 
„Ekspozycję Popularną 937 eksponatów” Tade-
usza Kantora w Galerii Krzysztofory w 1963 roku. 
Jako część wystawy Kantor zaprezentował ,,niear-
tystyczne” przedmioty codziennego użytku – ,,naj-
niższej rangi”, jak je sam określił. „Anty-Wysta-
wa”, przenosząc punkt ciężkości z dzieła sztuki na 
akt tworzenia jako zaczątek environmentu, była 
wyjściem poza dotychczasową konwencję prezen-
towania obiektów. Ekspozycja stała się dla My-
słowskiego jednym z ważnych doświadczeń, które 
zrodziły ideę stworzenia własnego zbioru rozumia-
nego jako zespół dokumentów i materiałów towa-
rzyszących procesowi powstawania dzieła sztuki. 
Pierwotny zamysł artysty dość szybko ewoluował 
w kierunku stworzenia kolekcji skoncentrowa-
nej wokół polskiej grafiki współczesnej. W latach 
krakowskich studiów ma również początek zbiór 
liczący ponad czterysta plakatów autorstwa naj-
wybitniejszych przedstawicieli tego gatunku, mię-
dzy innymi: Romana Cieślewicza, Wiktora Górki, 
Jana Młodożeńca, Jana Lenicy, Franciszka Staro-
wieyskiego, Waldemara Świerzego i Henryka To-
maszewskiego. O wyborze prac na podłożu papie-
rowym przesądził dość prozaiczny fakt – łatwość 
przewożenia i przechowywania obiektów, co było 
istotne wobec dość trudnej sytuacji materialnej 
artysty w pierwszych latach pobytu w Krakowie. 

4 Z niedatowanej korespondencji artysty z autorką.
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Idea zbudowania kolekcji wokół graficznego me-
dium wydaje się dość oczywista wobec kontaktów 
Mysłowskiego ze środowiskiem krakowskich gra-
fików, w które wprowadził go wybitny drzeworyt-
nik Stanisław Wójtowicz – przyjaciel i artystyczny 
mentor.

Mysłowski studiował w krakowskiej Alma Ma-
ter w pracowniach grafiki Konrada Srzednickiego 
i Włodzimierza Kunza oraz malarstwa Wacława 
Taranczewskiego i Janiny Kraupe-Świderskiej. 
Trafił do Krakowa w czasie, gdy miasto, w dużej 
mierze dzięki powstaniu Ogólnopolskiego, a od 
1966 roku Międzynarodowego Biennale Grafi-
ki5, stawało się stolicą tej dyscypliny sztuki oraz 
forum wymiany myśli i konfrontacji z działaniami 
artystów zza żelaznej kurtyny. Zaczątek kolekcji 
tworzy szeroka reprezentacja prac autorstwa wy-
bitnych indywidualności związanych z akademią: 
Konrada Srzednickiego, Mieczysława Wejmana, 
Stanisława Wójtowicza oraz ich uczniów – Stani-
sława Wejmana, Jacka Gaja, Andrzeja Pietscha, 
którzy w kręgu uczelni stworzyli „krakowską szko-
łę grafiki” – zjawisko odrębne na gruncie polskiej 
sztuki lat 60. i 70. XX wieku, kultywujące trady-
cje warsztatowe oraz odwołujące się do realności 
przedmiotu i postaci ludzkiej widzianej poprzez 
kontekst metafory (fot. 3). Obok wspomnia-
nych artystów Mysłowski szczególnie cenił Jerze-
go Panka, autora ciętych bezpośrednio na desce 
syntetycznych drzeworytów, oraz zaprzyjaźnione-
go z Pankiem Józefa Gielniaka. W słowach listu 
skierowanego do „Mistrza Józefa” zawiera się cha-
rakter kolekcjonerskiej pasji Mysłowskiego, który 
powodowany chęcią posiadania exlibrisów Giel-
niaka pisze, że „musi je zdobyć za wszelką cenę”6. 

Zainteresowanie kierowanym przez Tadeusza 
Kantora Teatrem Cricot 2, założonym przez Józefa 
Jaremę, którego prace są reprezentowane w kolek-
cji, skierowało uwagę Mysłowskiego ku artystom 
II Grupy Krakowskiej. Wobec charakteryzującej 
awangardę walki o „nową sztukę” odmienne, 
zindywidualizowane osobowości członków grupy 
reaktywowanej w klimacie odwilży w 1957 roku 
połączył artystyczny nonkonformizm, wynikają-
cy z negacji przyjętych i uznanych form warto-
ściowania estetycznego. Dla reprezentowanych 
w  kolekcji prac: Tadeusza Brzozowskiego, Marii 
Jaremy, Janiny Kraupe-Świderskiej, Jerzego No-
wosielskiego, Jonasza Sterna, Jana Tarasina, Je-
rzego Tchórzewskiego, uprawiających równolegle 

5 W 1992 roku Biennale zyskało formułę Triennale.
6 List Tadeusza Mysłowskiego do Józefa Gielniaka 

z 7 listopada 1967 roku. Zbiory Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze, sygn. MJG JG 691.55.

z malarstwem grafikę, ta ostatnia dawała sposob-
ność transponowania na medium graficzne roz-
wiązań charakterystycznych dla malarstwa. Po-
wszechna w kręgu ugrupowania od końca lat 40. 
XX wieku monotypia – technika z pogranicza obu 
tych mediów, stanowiła przestrzeń eksperymen-
tów formalnych innych artystów awangardy, mię-
dzy innymi biorących udział w wystawach orga-
nizowanych przez warszawską Galerię Krzywego 
Koła prowadzoną przez Mariana Bogusza. Dzięki 
kontaktom ze współpracującymi z galerią Kaje-
tanem Sosnowskim i Zbigniewem Dłubakiem, 
Mysłowski poznał prekursorską działalność galerii 
skoncentrowanej na aktualnych poszukiwaniach 
artystów młodego i średniego pokolenia. Pierwszą 
edycję „Konfrontacji” (1960), przygotowaną przez 
Mariana Bogusza, Stefana Gierowskiego i  Alek-
sandra Wojciechowskiego, dokumentowała wy-
dana w tym samym roku teka, na którą złożyło się 
dwanaście katalogów poświęconych twórczości: 
Mariana Bogusza, Tadeusza Brzozowskiego, Ta-
deusza Dominika, Stefana Gierowskiego, Bro-
nisława Kierzkowskiego, Jerzego Nowosielskie-
go, Aliny Szapocznikow, Aliny Ślesińskiej, Jana 
Tarasina, Jerzego Tchórzewskiego, Magdaleny 
Więcek i Rajmunda Ziemskiego (fot. 4). Unika-
towość publikacji akcentuje obecność w każdym 
z katalogów pojedynczych oryginalnych prac, 
najczęściej graficznych – kolorowanego linorytu 
oraz drzeworytów, barwnych litografii i charakte-
ryzującej się właściwą malarstwu swobodą gestu 
i spontanicznością wspomnianej monotypii, któ-
rą z powodzeniem uprawiał również Jan Ziemski 
związany z  lubelską Grupą „Zamek” (jego prace 
również znajdują się w kolekcji). Teka miała dla 
Mysłowskiego wartość wyjątkowo cennego doku-
mentu – rodzaju artystycznej mapy, źródła wiedzy 
i obrazu drogi, jaką przebyła sztuka powojennej 
polskiej awangardy w dążeniu do autonomizacji 
dzieła sztuki. Te doświadczenia Mysłowski zdoby-
wał już z zupełnie innej perspektywy, ukształtowa-
nej przez emigracyjną rzeczywistość. 

Alfabet nowej sztuki

Cezura 1970 roku, związana z wyjazdem do 
Nowego Jorku, łączy się również z zakończeniem 
pewnego etapu tworzenia kolekcji. Profil zbioru, 
przetransformowany pod wpływem zmian, jakie 
nastąpiły w twórczości artysty, wyraźnie zwrócił 
się w kierunku abstrakcji geometrycznej. Świado-
mość wyczerpania dotychczasowej formuły włas-
nej sztuki osadzonej w tradycji krakowskiej aka-
demii implikowała konieczność ukonstytuowania 
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nowego języka i radykalizacji formy, związanych 
z recepcją twórczości Kazimierza Malewicza i Pie-
ta Mondriana (fot. 5). Tworzywem oraz polem 
badań stał się dla Mysłowskiego oparty na struk-
turze siatki, uporządkowany układ przestrzenny 
Nowego Jorku, który artysta analizował przy po-
mocy zobiektywizowanych źródeł – map, zdjęć 
satelitarnych i wykonywanych przez siebie foto-
grafii. Podobnie jak Malewicz, Mysłowski uważał, 
że prosta, abstrakcyjna forma dzieła jest w stanie 
uwolnić sztukę od balastu przedmiotowości. Ma-
lewiczowski czarny kwadrat i czarny krzyż stano-

wiły dla niego nowy początek i punkt wyjścia do 
analizowania przestrzeni. W uniwersalizmie my-
śli Mondriana – zdolności redukowania formy, 
prymarnej regule przecinających się pod kątem 
prostym linii – odnajdywał cele postawione włas-
nej sztuce. Naturalną konsekwencją przemian 
stała się konieczność włączenia do kolekcji prac 
prekursorów abstrakcji – Wassilego Kandinskie-
go, Malewicza i Mondriana. Serigraficzna wersja 
Mondrianowskiej Kompozycji Nr III z czerwonym, 
żółtym i niebieskim, operującej układem przecina-
jących się pod kątem prostym linii i geometrycz-

Fot. 3–7. Wystawa „Korespondencje. Artysta wobec kolekcji”, Muzeum Narodowe w Lublinie 2021 rok,  
fot. Dorota Awiorko
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nych pól czystego koloru, została zakupiona przez 
Irenę Hochman i Tadeusza Mysłowskiego w jed-
nej z galerii w pierwszych latach pobytu w Nowym 
Jorku. Pierwowzór Czarnego kwadratu Malewicza, 
zapowiadającego suprematystyczne odejście od 
przedmiotowości, pojawił się w 1913 roku w sce-
nografii do legendarnej opery Zwycięstwo nad słoń-
cem Michaiła Matiuszyna, Wielimira Chlebniko-
wa i Aleksieja Kruczonycha, wystawionej przez 
rosyjskich futurystów w Petersburgu. Malewicz 
opracował również rysunkowe szkice kostiumów 
scenicznych, w których syntetyzowane postacie 
współistnieją z budowanym figurami geometrycz-
nymi elementami stroju. Obecność w  kolekcji 
graficznej planszy przedstawiającej Nerona My-
słowski zawdzięcza Szymonowi Bojce, jednemu 
z przyjaciół i duchowych przewodników artysty, 
historykowi i krytykowi sztuki współczesnej, ba-
daczowi twórczości artystów polskich w  USA, 
podobnie jak Mysłowski zafascynowanemu twór-
cą suprematyzmu. Działalność prekursorów abs-
trakcji i wybitnych teoretyków XX wieku stała 
się bezpośrednim punktem odniesienia dla twór-
ców, których prace znalazły się w kolekcji, mię-
dzy innymi: Hansa (Jeana) Arpa, El Lissitzkiego, 
Bena Nicholsona, Ilyi Bolotowskiego, Maxa Billa. 
Duchowe pokrewieństwo i bliskość poszukiwań 
formalnych zdeterminowały obecność w  zbiorze 
dzieł pionierów awangardowej sceny artystycznej 
w Polsce. Istotną rolę w tym procesie odegrał zaini-
cjowany podczas studiów kontakt Mysłowskiego 
z Międzynarodową Kolekcją Sztuki Nowoczesnej, 
zgromadzoną przez grupę „a.r.” w Muzeum Sztuki 

w Łodzi. Zaprojektowany przez Mariana Bo-
gusza plakat wystawy „Précurseurs de l’art 
abstrait en Pologne” w słynnej paryskiej Ga-
lerie Denise René (1957) z graficzną wersją 
pejzażu morskiego Władysława Strzemiń-
skiego można traktować jako towarzyszą-
cy transformacji twórczości Mysłowskiego 
symbol zmiany profilu kolekcji. Ze zjawi-
skiem polskiej abstrakcji konstruktywistycz-
nej Mysłowski zetknął się ponownie w Sta-
nach Zjednoczonych dzięki Kazimierzowi 
Karpuszce, organizatorowi wystaw Henryka 
Stażewskiego w Kasimir Gallery w Chicago. 
Mysłowski poznał osobiście nestora polskiej 
awangardy na przełomie lat 70. i 80. XX 
wieku, wprowadzony do jego pracowni przez 
Zbigniewa Dłubaka, od którego zakupił gra-
ficzną wersję Kompozycji fakturowej Stażew-
skiego – jedną z ważniejszych prac w kolekcji 
(fot. 6). Stażewski, współzałożyciel pierw-
szych ugrupowań awangardowych w Polsce 

– Bloku, Praesens i  „a.r.” – aktywnie angażował 
się w eksperymenty międzynarodowej awangardy 
skupionej między innymi wokół ugrupowań Cerc-
le et Carré oraz Abstraction-Création. Po wojnie 
włączył się w działania powstałych w Warszawie 
galerii Krzywe Koło oraz Foksal. Pod koniec lat 
90. XX wieku w zbiorze pojawiły się prace uwa-
żanego za prekursora i pioniera abstrakcji geo-
metrycznej w Polsce Wacława Szpakowskiego7, 
autora tworzonych już około 1900 roku geome-
trycznych kompozycji kreślonych nieprzecinającą 
się linią. Liniowe struktury bazowały na zasadach 
symetrii i były odbiciem zawartego w naturze po-
rządku, rytmu i ciągłości. Meandryczne kompozy-
cje artysty inicjują charakterystyczny dla op-artu 
efekt ruchu, właściwy również Mechanofakturom 
Henryka Berlewiego, który pod wpływem El Lis-
sitzkiego opowiedział się po stronie uniwersa-
listycznej sztuki wyrażonej językiem geometrii. 
Przyswojenie zasad konstruktywizmu, suprema-
tyzmu i neoplastycyzmu otworzyło Mysłowskiego 
w pierwszych latach pobytu w Nowym Jorku na 
tendencje redukcjonistyczne minimal artu – jed-
nego z wielu prądów artystycznych, które pojawiły 
się na gruncie kultury amerykańskiej u progu lat 
60. XX wieku jako reakcja na emocjonalne malar-
stwo ekspresjonizmu abstrakcyjnego i przedmio-
towe odwołania pop-artu. Bliski Mysłowskiemu 
intelektualny rygor minimalistów, odniesienia 

7 Tadeusz Mysłowski pozyskał licencję od córki arty-
sty, Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, umożliwiającą wyko-
nanie druków cyfrowych na podstawie rysunków Szpa-
kowskiego.

Fot. 8. Henryk Stażewski, Kompozycja fakturowa, 1930/1977, serigrafia barwna, 
papier, fot. Piotr Maciuk
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do struktury siatki, autoreferencyjność i re-
dukcja formy znalazły odbicie w twórczości 
artysty i zdecydowały o włączeniu do kolekcji 
prac głównych przedstawicieli nurtu – Sol Le 
Witta, Roberta Mangolda, Agnes Martin czy 
Françoisa Morelleta. 

Zorganizowana 1965 roku w MoMA wy-
stawa „The Responsive Eye” potwierdziła 
popularność abstrakcji odwołującej się do 
zjawisk iluzji optycznej. W ekspozycji wzięło 
udział ponad stu twórców, wśród nich obec-
ni w kolekcji Josef Albers, Getulio Alviani, 
Richard Anuszkiewicz, Bridget Riley, Julian 
Stańczak, Victor Vasarely (fot. 6). Uważany 
za pioniera op-artu Vasarely poświęcił swo-
ją twórczość badaniom iluzji w odniesieniu 
do pozornej głębi i wrażenia ruchu realizo-
wanych między innymi w zróżnicowanych 
kolorystycznie kompozycjach z sześcienną 
kostką. Obecna w działaniach Mysłowskiego re-
fleksja nad uniwersalizmem znaczenia kwadratu 
była szczególnie bliska Josefowi Albersowi, który 
eksperymentując z przestrzenią, wykorzystywał 
wzajemne oddziaływanie barw. W zainicjowanej 
w  1950 roku serii „Homage to the Square” Al-
bers stosował jedną formułę obrazową, tworząc 
przez dwadzieścia pięć lat setki kompilacji sche-
matu kompozycyjnego opartego na koncentrycz-
nie ustawionych, lekko obniżonych w stosunku 
do dolnej krawędzi kwadratach. Efekty optyczne 
wynikające z zestawienia kolorów tworzących 
złudzenie oddalających się i przybliżających figur 
były wyzwaniem rzuconym zdolnościom postrze-
gania odbiorcy. Wzajemne relacje przestrzeni 
i  ruchu implikują działania czołowych twórców 
op-artu: Richarda Anuszkiewicza i Juliana Stań-
czaka – studentów Albersa na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Yale w  New Haven. Nawiązując 
do Albersowskiej teorii względności barwy oraz 
funkcji koloru w odniesieniu do iluzji ruchu i głębi 
przestrzeni, obaj artyści odwoływali się do rygory-
stycznego systemu relacji barw, realizując model 
malarstwa, który Albers uznawał za idealny – łą-
czący kulturę i wrażliwość oka z teoretyczną wy-
kładnią koloru8.

Charakterystyczny dla sztuki XX i XXI wie-
ku duch eksperymentu i poszukiwań w zderze-
niu ze zmieniającą się rzeczywistością wpłynął na 
transformację języka abstrakcji. Mimo trwałości 
fundamentów artystycznej idei akcentuje ona 
indywidualizm i wielokierunkowość poszukiwań 

8 S. Bojko, Z polskim rodowodem. Artyści polscy i ame-
rykańscy polskiego pochodzenia w sztuce Stanów Zjednoczo-
nych w latach 1900–1980, Toruń 2007, s. 55.

obecnych w kolekcji artystów. Abstrakcję geo-
metryczną reprezentują w kolekcji między innymi 
zdeterminowane analizą problemów światła gra-
fiki Aliny Kalczyńskiej, poświęcone przestrzeni 
dzieła Jana Berdyszaka, Lucio Fontany, Wojcie-
cha Krzywobłockiego, systemowo zorganizowane, 
oparte na zasadach matematycznych reguł docie-
kania Ove Carlsona, Jana Pamuły i Ryszarda Wi-
niarskiego oraz prace artystów z kręgu Geometrii 
Dyskursywnej skupionych wokół Wiesława Łu-
czaja. Różnorodność wątków potwierdzają w ko-
lekcji eksperymenty pioniera ready made Marcela 
Duchampa, wyrastające z tradycji abstrakcjoni-
zmu ekspresjonistycznego działania Paula Jenkin-
sa, nawiązująca do malarstwa materii litografia 
Antoniego Tàpiesa, a także grafiki skoncentro-
wane na metafizycznym rozumieniu świata, do 
którego odwołują się między innymi Max Ernst, 
Tadeusz Gustaw Wiktor, Kazimierz Głaz oraz 
Stanisław Fijałkowski. Linoryty Fijałkowskiego – 
ucznia i  asystenta Strzemińskiego – znalazły się 
w zbiorze już w początkowym, krakowskim etapie, 
podarowane przez Wójtowicza. Rozpoczęta pod 
koniec lat 70. XX wieku wymiana koresponden-
cji, w której Fijałkowski z uznaniem wypowiadał 
się o artystycznych dokonaniach Mysłowskiego, 
stała się początkiem długoletniej znajomości obu 
twórców. Pod wpływem pism Kandinskiego (mię-
dzy innymi O duchowości w sztuce) oraz fascynacji 
surrealizmem Fijałkowski zaczął tworzyć kompo-
zycje łączące geometrię ze zmysłowością form or-
ganicznych, które można zinterpretować zarówno 
jako wyabstrahowane przedmioty, jak i formy abs-
trakcyjne. 

 Fot. 9. Zbigniew Dłubak, Asymetria 321A, 1988 rok, fotografia czarno-biała, 
papier fotograficzny, fot. Emilia Kaczanowska
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Wokół idei

Bliskie Mysłowskiemu konceptualne rozumie-
nie sztuki związane z odejściem od materialnej 
formy dzieła na rzecz procesu lub idei zawartych 
w dokumentacjach, notatkach, fotografiach, ma-
kietach, manifestach itp. odzwierciedla w kolek-
cji obecność prac między innymi Josepha Beuy-
sa, Daniela Burena, Christo, Jana Chwałczyka, 
Wandy Gołkowskiej, Henryka Tomaszewskiego 
czy Romana Opałki – autora kwasorytu Adam 
i Ewa z cyklu „Opisanie Świata”9, który znajduje 
paralele z jednolitym, liczbowym systemem zapisu 
upływającego czasu obrazów liczonych. W „Opi-
saniu Świata” artysta odwołuje się do zjawiska 
zbiorowości w kontekście liczby, najczęściej nie-
policzalnej, będącej fundamentem pozaziemskie-
go porządku10, konfrontując jednostkę i wymiar 
czasu ludzkiego życia z pojęciem nieskończoności. 
Dla Mysłowskiego ważnym medium transformacji 
idei i wizualizacji procesów myślowych jest foto-
grafia. Jej analityczny charakter, niezwykle istotny 
w działaniach artysty, ujawnia się również w twór-
czości między innymi Janusza Bąkowskiego, Ja-
gody Przybylak i Zbigniewa Dłubaka, z którym 
w latach 80. połączyły Kolekcjonera wieloletnia 
przyjaźń i wspólne emigracyjne doświadczenia. 
Obok ikonicznej pracy Dłubaka Nocami straszy 
męka głodu i poruszających problem przenosze-
nia znaczeń Desymbolizacji Mysłowski włączył do 
kolekcji między innymi kilka fotografii z cyklu 
„Asymetrie” prezentowanych na wystawie arty-
sty w  Nowym Jorku11. Dotykając problematyki 
percepcji wizualnej, w „Asymetriach” Dłubak 
powiększa strukturę detalu, konfrontuje pozor-
nie jednolite płaszczyzny, aby zaprzeczyć istnieniu 
zjawisk symetrii, identyczności i powtarzalności 
(fot. 9).

Przedmiotem zainteresowań Mysłowskiego 
jest również problematyka redukowania formy 
dzieła sztuki do wypowiedzi lingwistycznej, któ-
rą artysta wykorzystuje między innymi poprzez 
wizualizację pojęć w notacjach krzyża. Udział 
w  projekcie „Otwarta książka” Gerarda Bluma-

9 Grafiki z tego cyklu zostały wyróżnione Główną Na-
grodą I Międzynarodowego Biennale Grafiki w Bradford 
(1968), Grand Prix III Międzynarodowego Biennale Gra-
fiki w Krakowie (1970), Nagrodą Muzeum Ohara na VII 
Międzynarodowym Biennale Grafiki w Tokio (1970).

10 I. Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Warszawa 
1997, s. 276.

11 „Artworks Zbigniew Dłubak. Assymetry, Photogra-
phy”, Polish American Artist Society, Nowy Jork, maj–
czerwiec 1989 roku. Tadeusz Mysłowski był jedną z osób 
zaangażowanych w powstanie ekspozycji.

-Kwiatkowskiego anektującym przestrzeń miasta 
Hünfeld przez poezję wizualną i zetknięcie się 
z  realizacją najwybitniejszego polskiego konkre-
tysty Stanisława Dróżdża, spowodował otwarcie 
kolekcji na zjawisko materii języka. Mysłowski 
z autorem „pojęciokształtów” spotkał się osobiście 
w  2005 roku, podczas wystawy „AVANT-GAR-
DES POLONAISES”12, gdzie zaprezentowano 
jedną z  jego najbardziej znanych instalacji, zaty-
tułowaną między13. Z czasem Kolekcjonerzy pozy-
skali prace innych twórców odwołujących się do 
wizualnych właściwości języka – między innymi 
Andrzeja Dłużniewskiego, Franciszka Themer-
sona czy Josepha Kosutha – jednego z czołowych 
twórców i teoretyków konceptualizmu.

Prymat przedmiotowości

Mimo dominacji abstrakcji geometrycznej 
i prac opartych na rozstrzygnięciach formalnych 
w kolekcji nie brakuje obiektów osadzonych 
w  tradycji obrazowania przedmiotowego, przyję-
tej jako nadrzędny język bardzo różnych praktyk 
artystycznych. Po przyjeździe artysty do Nowego 
Jorku wciąż wielką popularnością cieszył się pop-
-art. Jego pojawienie się, związane z odrzuceniem 
elitarnej tradycji sztuki i nadaniem jej charakteru 
zjawiska masowego, łączyło się z adaptowaniem 
przez artystów doświadczeń i konwencji grafiki 
reklamowej, plakatu czy ilustracji oraz populary-
zacją serigrafii – medium gwarantującego szyb-
kość reprodukowania dzieła na wielką skalę. Fa-
scynacji działaniami Andy’ego Warhola (fot. 7), 
który znacząco przyczynił się do rozwoju techniki 
sitodruku w Stanach Zjednoczonych, towarzy-
szyło zainteresowanie Kolekcjonerów czołowymi 
przedstawicielami kierunku: Keithem Haringiem, 
Robertem Indianą, Jasperem Johnsem, Royem 

12 AVANT-GARDES POLONAISES hier et aujour-
d’hui, katalog wystawy „Espace de l’art concret”, Chateau 
de Mouans, Mouans-Sartoux, 31 października 2004–
2 stycznia 2005 roku, s. 15. Na wystawie zaprezentowano 
prace Karola Hillera, Katarzyny Kobro, Tadeusza Peipera, 
Juliana Przybosia, Henryka Stażewskiego, Władysława 
Strzemińskiego, Wacława Szpakowskiego, Stanisława 
Dróżdża, Jarosława Flicińskiego, Tadeusza Mysłowskiego, 
Romana Opałki.

13  Instalacja, zrealizowana w 1977 roku dla Galerii 
Foksal (obecnie w Muzeum Sztuki Współczesnej w Kra-
kowie MOCAK), wprowadza widza w obręb tekstu zamk-
niętego we wnętrzu białego prostopadłościanu pokrytego 
rzędami przypadkowo ułożonych czarnych liter. Tworzą 
one słowo „między”, które jednak nigdy nie pojawia się 
w wersji ciągłej.
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Lichtensteinem, Donem Ni-
ce’em, Tomem Wesselmanem. 

Historia obrazowania czło-
wieka i jego miejsca w porządku 
świata należy do najtrwalszych 
zjawisk kulturowych w dziejach 
sztuki. Figura, jako tkanka cyta-
tów z różnych konwencji i trady-
cji artystycznych, stanowi obszar 
rozległych poszukiwań, które na 
przestrzeni wieków zmieniały 
swój charakter, ujawniając róż-
ne koncepcje artystyczne, od-
mienną wrażliwość i wyobraźnię. 
Mysłowski podkreśla, że „figu-
ra ludzka należy do najbardziej 
prowokujących, bogatych zna-
czeniowo form. Każdy artysta 
definiuje ją we właściwy sobie 
sposób, znacząc śladem czasu i miejsca”14. Prze-
łomowe w twórczości artysty odwołanie się do 
utrwalonego w dziejach sztuki uniwersalnego wi-
zerunku kobiety i mężczyzny w monumentalnym 
drzeworycie On i Ona. ODNOWA15 potwierdzi-
ło związek Mysłowskiego z mimetyczną trady-
cją, ale zreinterpretowaną, „napisaną” własnym, 
indywidualnym językiem geometrycznego kodu. 
Obecne w działaniach Stanisława Wójtowicza, 
Romana Opałki czy Macieja Modzelewskiego 
odmienne modele toposu Adama i Ewy świadczą 
jednocześnie o sile konwencji obrazowania figu-
ratywnego. W kolekcji potwierdza ją obecność 
artystów, których twórczość nierozerwalnie wiąże 
się z wątkiem figury ludzkiej – Jana Lebensteina, 
Wiesława Obrzydowskiego, Janusza Przybylskiego 
oraz klasyków sztuki XX wieku: Alexandra Archi-
penki, Paula Cézanne’a, Marca Chagalla, Henri 
Matisse’a, Amedeo Modiglianiego, Pabla Picassa, 
(fot. 10) będąc nieodłącznym elementem dialogu 
z tradycją przełożoną na język nowatorskiej formy.

* * *

Podczas ceremonii przekazania donacji, która 
towarzyszyła wernisażowi wystawy „Tadeusz My-
słowski. Kolekcja grafiki”16, artysta podkreślał, że 

14 Then and Now. New York city Fragments. Tadeusz 
Myslowski at the Crossroads, Lublin 2018, s. 391. 

15 W 2009 roku za drzeworyt On i Ona. ODNOWA 
artysta otrzymał Grand Prix Międzynarodowego Trienna-
le Grafiki w Krakowie. 

16 Ekspozycja „Tadeusz Mysłowski. Kolekcja grafiki”, 
Muzeum Lubelskie w Lublinie, marzec–maj 2017 roku, 
była pierwszą prezentacją kolekcji w Polsce. Kolejne od-
słony zbiorów Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego 

„sztuka to wartość polegająca na dzieleniu się 
pięknem”. Realizując ideę twórców zbioru, Mu-
zeum Narodowe w Lublinie podjęło działania 
nadania kolekcji statusu publicznego, prezentując 
kolejne jej odsłony w Galerii im. Ireny Hochman 
i Tadeusza Mysłowskiego – nowej przestrzeni wy-
stawienniczej, powstałej jako uhonorowanie cen-
nego daru. 
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STRESZCZENIE 

W kształtowaniu strategii budowania zbiorów mu-
zealnych istotne znaczenie mają kolekcje prywatne. 
Wśród wyjątkowo cennych darów włączonych w ostat-
nich latach do zbiorów Muzeum Narodowego w Lub-
linie na uwagę zasługuje donacja przekazana przez po-
chodzących z Lublina – nowojorską marszandkę Irenę 
Hochman i polsko-amerykańskiego artystę Tadeusza 
Mysłowskiego. Transformacje twórczości artystycznej 
donatora wpłynęły na specyfikę gromadzonego przez 
ponad pół wieku zasobu, który obrazuje istotne zja-
wiska w rodzimej grafice i sztuce światowej XX i XXI 

wieku. Charakter kolekcji pozwala pod wieloma wzglę-
dami uznać ją za reprezentatywną dla rozwoju głów-
nych nurtów sztuki XX stulecia. Najliczniejszą grupę 
obiektów w zbiorze tworzą grafika i plakaty uzupeł-
nione przez rysunki, fotografie, dokumentacje, książ-
ki artystyczne oraz mniej liczne przykłady malarstwa 
i rzeźby autorstwa najwybitniejszych polskich grafików 
i artystów obcych. 

słowa klucze: Tadeusz Mysłowski (ur. 1943), kolek-
cjonerstwo, grafika nowoczesna, abstrakcja geome-
tryczna 

SUMMARY

Private sets are important in shaping the strategy 
of building museum collections. Among the excep-
tionally valuable donations received in recent years 
by the National Museum in Lublin, one should par-
ticularly note the gift provided by New York art dealer 
Irena Hochman and Polish-American artist Tadeusz 
Mysłowski (their origins can be traced to Lublin). The 
transformation of artistic creativity of the donor influ-
enced the specificity of the set that had been collected 
for more than half a century and illustrates significant 
phenomena in domestic graphics and world art of the 

20th and 21st century. The character of the collection 
allows, in many aspects, to consider it representative 
for the development of the main trends of the 20th-
century art. The most numerous group of objects in 
the set is formed by graphics and posters, as well as 
drawings, photographs, documentation, artistic books 
and less numerous examples of painting and sculpture 
by the most outstanding Polish and foreign artists.

Key words: Tadeusz Mysłowski (b. 1943), collecting, 
modern graphic art, geometric abstraction
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