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Zofia Stryjeńska
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Wernisaż 7 marca 2019 roku, godzina 18.00

Wystawa czynna od 8 marca do 31 maja 2019 roku 
w Sali Wystaw Czasowych Zamku Górków

Wystawa ze zbiorów:

Gdyby Zofia Stryjeńska żyła…

Niewiarygodne, że studiowała Pani w Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium jako mężczyzna!
Sama się dziwię, że to zrobiłam, ale w tamtych czasach nie było innego 
wyjścia. To była najlepsza uczelnia artystyczna w Europie, a kobiety nie 
miały tam wstępu. Chciałam się rozwijać. Tylko to się liczyło.

Jak z perspektywy ocenia Pani decyzję postawienia w życiu na two-
rzenie sztuki?
To nie była decyzja. Po prostu nie mogłam nie tworzyć! Umarłabym, gdy-
bym nie pozwoliła tym wszystkim obrazom wydobyć się ze mnie. 

Cena nie była zbyt wysoka?
Szarpałam się bardzo. W zasadzie nie znałam swoich dzieci, ale nie potra-
fiłam inaczej. Jeszcze będąc w Monachium modliłam się leżąc krzyżem 
przed ołtarzem: „Boże! Odbierz mi wszystko, wszystko. Dobrobyt, sytość, 
spokój, przyjaźń ludzką, szczęście rodzinne, nawet miłość! Zwal na mnie 
cierpienie moralne i tysięczne gorycze – ale w zamian za to daj mi moż-
ność wypowiedzenia się artystycznego i sławę!”. Wszystko się spełniło…

Jakby przeklęła Pani samą siebie…
Praca artystyczna i rodzina wykluczały się ze sobą w mojej głowie. Czy 
wam, współczesnym kobietom, udaje się mieć jedno i drugie?

Chyba po prostu idziemy na kompromisy. A mężczyźni? Dziś kobiety 
nie darowałyby Pani mężowi dwukrotnego zamknięcia Pani w szpi-
talu psychiatrycznym.
Nie miał ze mną łatwo… Mimo to był mężczyzną mojego życia. Miałam 
na punkcie Karola obsesję. Żaden inny związek nie angażował mnie aż tak.

Czasami mocno wrzało. Kiedyś podarła Pani swoje obrazy na jego 
oczach.
Byłam wściekle zazdrosna o wszystko. Chciałam sprawdzić co jest dla nie-
go ważniejsze – ja czy mój talent.

Trudno się pogodzić z Pani stosunkiem do córki. Nie ukrywała Pani, 
że faworyzuje synów. Mężczyźni są lepsi?
Jacyś chyba bardziej soczyści, wyraziści, mniej mdli. Zawsze mnie fascy-
nowali, choć psychologia męska pozostała tajemnicą. Nie zaznałam har-
monii w żadnym związku.

Zastanawiam się, czy współczesne ruchy słowiańskie doceniają Pani 
wkład w popularyzowanie słowiańszczyzny.
Jakie tam popularyzowanie? Po prostu zachwyciłam się tym, jacy w swo-
jej istocie jesteśmy. 

Jacy jesteśmy?
Barwni, żywiołowi, dynamiczni, witalni, emocjonalni, towarzyscy, zmy-
słowi, zachłanni na życie… piękni.

Tacy, jak Pani malarstwo… Malowanie bożków słowiańskich nie 
kłóciło się Pani z chrześcijaństwem?
Dlaczego miałoby się kłócić? Czy polskie chrześcijaństwo nie jest sło-
wiańskie?

Ciekawe jest Pani podejście do wojny w kontekście umiłowania 
słowiańskości. Nie namawia Pani do obrony ojczyzny za wszelką 
cenę…
Mało tego – „dezercję uważam za najmądrzejszy sposób wyzwolenia się 
z obłędu militarnego”, „dziko nienawidzę spraw politycznych” - „uszczę-
śliwiacze ludzkości plecami odwróceni do oblicza matki przyrody zacie-
kle dążą do przeobrażenia barwnego jarmarku świata na stertę zgorza-
łego żelastwa”. Wojna to obłęd.

Nie było Pani łatwo po wojnie…
A kiedy było? Całe moje życie to walka o byt. Namalowałam tony obra-
zów, ale nie umiałam zadbać o własne interesy. Długi nie dawały mi spo-
koju. Dlatego zbywałam moje prace za bezcen, byle komu. Przestałam 
kontrolować kto i w jaki sposób je wykorzystuje. „Nie odpoczywałam 
nigdy i nie miałam czasu na – życie”.

Wyjechała Pani z Polski, żeby zarabiać?
Żeby przeżyć. Nie chciałam „zabarwiać się politycznie”, a bez tego… wia-
domo – zginęłabym. Zresztą tak sobie myślę, że ucieczka to była moja 
strategia na wszelkie trudności.

W latach dwudziestych okrzyknięto Panią największym objawie-
niem, geniuszem artystycznym.
A później zostałam zapomniana. Moje prace tułają się gdzieś po świecie, 
tak jak ja. 

Fikcyjny wywiad z Zofią Stryjeńską inspirowany książką Angeliki Kuź-
niak „Stryjeńska. Diabli nadali.” „Rozmawiała” Magdalena Chmielewska, 
psycholożka, dziennikarka.

Muzeum Narodowego 
w Krakowie

Muzeum Tatrzańskiego 
w Zakopanem



 „Arystka malarka Zofia Stryjeńska robi wraże-
nie jakowegoś niesamowitego, osobliwego drzewa, 
które wystrzeliło w górę ponad las swych rówieśni-
ków o całą wielkość długości i urody. Każdy jej ma-
larski gest jest szczególnie widoczny, każdy zamiar 
posiada wejrzenie czynu, każdy wysiłek – powagę, 
poniekąd grozę przez drugich nieodgadnionego 
w treści zamiaru” (Żyznowski J. Wiadomości Lite-
rackie nr. 6 z 1924roku  s. 3)

ZOFIA STRYJEŃSKA (1891-1976)

„Księżniczka Sztuki Polskiej” – malarka, graficzka, ilustratorka, scenograf, projektantka 
tkanin, plakatów i zabawek. Związana z Warszawą i Zakopanem. Była malarką na śmierć 
i życie Zaznała wielkiej sławy i wielkiej nędzy. Stylistyka Stryjeńskiej to rozbudowana nar-
racyjność scen, mnożenie epizodów nasyconych witalną energią zabarwionych humorem 
lub groteską. Urzeczona rodzimym folklorem i piastowską przeszłością trawestowała lu-
dowe motywy, przeobrażała ornamenty, nadając zgeometryzowanym kompozycjom roz-
mach, dynamikę i dekoracyjny rytm. Dzięki gamie żywych, nasyconych barw tworzyła 
bogate, gobelinowe układy, na podobieństwo reliefu.

 
Po nauce u  Leona Strojnowskiego i  w  Prywatnej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet, 

w męskim przebraniu,   podając się za swojego brata Tadeusza, zaczęła studia w Mona-
chijskiej Akademii Sztuk Pięknych (akademia nie przyjmowała kobiet). W 1916 wyszła za 
mąż za architekta Karola Stryjeńskiego.

1918 wstępuje do Warsztatów Krakowskich, jako projektantka zabawek i autorka tek 
graficznych.

1917-1918 powstają obrazy temperą z cyklu PASCHA
1918 i 1922 wydaje teki litografii barwnych BOŻKI SŁOWIAŃSKIE. Temat podejmuje 

ponownie, w 1934 roku, niestety teka litograficzna nigdy nie zostaje zrealizowana.
1922 Wstępuje do Stowarzyszenie Artystów Polskich RYTM
1925 Bierze udział w Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej. „Rok Obrzę-

dowy w Polsce” otrzymuje cztery GRAND PRIX. Zostaje odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Legii Honorowej.

1929 Na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu otrzymuje medal za ilustracje 
książkową

1928 We współpracy z S. Ostrowskim tworzy projekty polichromii dla Starego Miasta 
w Warszawie. 

1930 Odznaczona Orderem Odrodzenia Polski.
1931 Otrzymuje srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Religijnej w Pa-

dwie. 
1934 Dekoracja wnętrz M/S BATORY
1935 Dekoracja wnętrz M/S PIŁSUDSKI
1936 Otrzymuje Zloty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury
1938 Maluje swój największy obraz „Uczta u Wierzynka” prezentowany w 1939 na Wy-

stawie Światowej w Nowym Jorku (zaginiony).
1939 Ukazuje się teka, wydana w ilości 400 egzemplarzy, w nicejskiej oficynie Szwo-

dzickiego: 20 gwaszy oraz 20 litografii przedstawiających stroje ludowe wszyst-
kich regionów Polski

1947 Opracowuje program pisma plastyków „Orion”, jednocześnie organizuje profe-
sjonalny teatr lalkowy w Rabce.

1971 Wyróżniona za dorobek artystyczny przez Fundacje Alfreda Jurzykowskiego 
w Nowym Jorku.

Ponadto jest autorką licznych scenografii i kostiumów teatralnych. 
Pod pseudonimem Prof. Hillar napisała podręcznik savoir vivre „Światowiec współcze-

sny”, ukazały się też jej pamiętniki „Chleb nasz prawie powszechny”.
 
W 1947 roku Zofia Stryjeńska opuszcza Polskę na stałe. Jest rozgoryczona – popular-

na w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to trafiała w sedno gustów części polskiej 
inteligencji, nagle zostaje odcięta od swojego środowiska artystycznego. Traktowanie jej 
twórczości, jak symbolu sztuki sanacyjnej nie sprzyjało pamięci o  artystce. Stryjeńska 
spędziła 29 lat na emigracji z tego 15 w Paryżu. Przestała malować na papierze tworząc 
na płótnie, przez co prace straciły swój koloryt. Maluje dzieła religijne według nowej iko-
nografii religijnej zrywającej z kanonicznymi przedstawieniami.   Zyskuje tym popular-
ność wśród Polaków w USA i kręgach kościelnych Francji, doceniających nowoczesność 
przedstawień .

 
Wystawy:
1919, 1926 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
1921 Galeria Villon w Paryżu
1927 New Art Salon w Londynie
1930 Wystawia „Kilimy” w Wilnie
1932 Muzeum Przemysłu Artystycznego we Lwowie
1935 Instytut Propagowania Sztuki w  Warszawie
1920, 1930 Biennale w Wenecji
1932 Zloty medal na XVIII Biennale w Wenecji
1927-1939 Towarzystwo Szerzenia Sztuki wśród Obcych
1953 wystawa “Notre- Dame dans l art des artistes polonais en France” - jedyna odno-

towana wystawa podczas pobytu artystki na emigracji.
 
Pierwszą wystawę retrospektywną Zofii Stryjeńskiej, po 1945 roku, zorganizowało Mu-

zeum Narodowe w Krakowie w 2008 roku.

Zofia Stryjeńska
Zostałam zapomniana


