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Przedmowa

Dzieło Tadeusza Kalinowskiego to kilkaset obrazów na płótnie, dziesiątki grafik,  
a także realizacje scenograficzne, malarstwo ścienne oraz projekty użytkowe (rekla-
my na budynkach, aranżacje i plansze reklamowe dla Targów Poznańskich). Przede 
wszystkim jednak Kalinowski był malarzem, od 1957 roku wypowiadającym się  
w języku abstrakcji.
Od końca lat 60. uczestniczył w życiu wystawienniczym Poznania: wziął udział  
w wystawach środowiskowych, tzw. salonach, oraz miał kilka wystaw indywidualnych 
w galerii BWA, jednak jego twórczość była marginalizowana zarówno przez samo 
środowisko plastyków, silnie zdominowane przez tradycyjny, kolorystyczny program 
Szkoły i władze Związku Polskich Artystów Plastyków – wówczas artystycznego 
decydenta, jak i przez piszących o sztuce. Recenzje z jego wystaw indywidualnych 
były ogólnikowe i powierzchowne, a we wstępach do katalogów wystaw zbiorowych 
często pomijano jego nazwisko – na pierwszy plan wysuwano autorów preferują-
cych malarstwo realistyczne. Dość powiedzieć, że Tadeusz Kalinowski nie znalazł się  
w żadnej z nielicznych książek o sztuce środowiska poznańskiego, wydanych w latach 
70. i 80.! Mimo to nie poddał się ciśnieniu polityczno-artystycznych hierarchii i jako 
jeden z nielicznych w tym środowisku pozostał konsekwentnym abstrakcjonistą. Taka 
postawa zasługuje na najwyższe uznanie.
Obiektywnej oceny swojej sztuki i znaczącej pozycji nie doczekał się artysta za życia 
ani w środowisku lokalnym, ani w kraju mimo udziału w paru znaczących wystawach 
w Warszawie, Krakowie i Zakopanem (Salony Marcowe) czy indywidualnej prezenta-
cji dorobku artystycznego w warszawskiej galerii RR. Nie miał kontaktów z galeriami  
i artystami Warszawy, gdzie się przecież urodził, studiował i znał ważnych twórców 
z okresu przedwojennego. Po wojennej tułaczce i powojennym pomieszkiwaniu  
w Łodzi i Bydgoszczy nie zadbał o odnowienie tych znajomości. Jego poszukiwania  
w obszarze sztuki abstrakcyjnej, szczególnie z lat 60. i 70., korespondowały z dokona-
niami najważniejszych twórców tego kręgu w kraju.
Obecna wystawa, po raz pierwszy ukazująca tę twórczość w ujęciu retrospektyw-
nym, ma pokazać różnorodność poszukiwań, ale i oryginalność dokonań. Składają się 
na nią prezentacje przeszło 220 prac w czterech przestrzeniach galeryjnych.
Muzeum Narodowe pokazuje wczesne obrazy artysty z czasów grupy 4F+R i z 
okresu tzw. twardej abstrakcji z przełomu lat 60. i 70. Tak zbudowany zestaw prac 
pokazuje drogę, jaką przebył twórca od obrazów postformistycznych do abstrakcji 
geometrycznej, której początków należy szukać w rozmalowanych jeszcze kompo-
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zycjach streficznych i linorytach z pierwszej połowy lat 60. Charakterystyczne dla 
tego zespołu dzieł różne warianty kompozycji i koloru powstały przy użyciu czystych 
barw i trzech/czterech figur geometrycznych. Oglądane w większym zespole, spra-
wiają wrażenie zabawy, swego rodzaju gry z widzem, podobnie jak późniejsze tzw. 
obrazy kalejdoskopowe. 
W Arsenale trzon ekspozycji stanowią kompozycje streficzne, obrazy plastyczne 
oraz linoryty i litografie z lat 60. To bardzo oryginalny okres twórczości Kalinow-
skiego. Najciekawsze wydają się próby połączenia tradycyjnego obrazu malowanego 
farbami z przestrzennością trójwymiarowych form. Uzupełniają ten zestaw obrazy 
taszystowskie z końca lat 50. (których zachowało się zaledwie kilka) „przeplatane” 
pracami z późniejszych okresów: kalejdoskopowego, serii „Elementy”, układów 
otwartych, zamkniętych i wielostronnych. W takim doborze dają skrótowy przegląd 
dokonań artysty. 
Galeria Ego pokazuje wybór prac z literami z lat 1976–1977, a Art Stations Founda-
tion – ok. 50 obrazów z ostatnich dwóch dekad życia twórcy.
Prezentacja twórczości Kalinowskiego w trzech różnych miejscach Poznania wymaga 
od odbiorcy mobilnego oglądu, pozwala poznać charakter tej twórczości, która jest 
obrazem wielości, zmienności i nieustannego ruchu. Czasami ma charakter ewolucji, 
czasami powrotów, a przez to staje się żywa – tak jak jej twórca, któremu młodzień-
cza aktywność, otwartość i żywość towarzyszyły do końca długiego życia. 

Dziękuję Panu Dyrektorowi Prof. Wojciechowi Suchockiemu za udostępnienie nowej 
części Muzeum na wystawę. Panu Adamowi Kalinowskiemu, którego upór i wola do-
prowadziły projekt do szczęśliwego finału oraz Panu Włodzimierzowi Nowaczykowi, 
współtwórcy koncepcji wystawy – dziękuję za współpracę.
Pani Urszuli Namiocie dziękuję za inspirującą współpracę przy powstawaniu książki.
Pani Grażynie Kulczyk oraz Paniom Joannie Madelskiej i Marii Taszyckiej dziękuję za 
włączenie się do projektu oraz jego finansowe wsparcie.
Dziękuję Władzom Miasta Poznania za finansową pomoc, bez której niemożliwe by-
łoby zrealizowanie wystawy i wydanie albumu w prezentowanym kształcie.

Wojciech Makowiecki
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Andrzej KostołowsKi

Gry i wyglądy. 
Uwagi o malarstwie Tadeusza Kalinowskiego

oryginalność twórczości tadeusza Kalinowskie-
go (malarza, grafika, ale też architekta wnętrz  
i scenografa, a w wolnych chwilach zamiłowane-
go szachisty), można widzieć w kontekście życia 
i sztuki od lat 40. po 90. Kontekst ów, żeby okre-
ślić go w skrócie, miał w zewnętrznej warstwie 
nudę materialnej i ideowej szarzyzny PrL, ale 
pod tą mało zabawną skorupą tryskał humor, 
rozwijały się pasje i wcale barwne, żywe enkla-
wy indywidualności. Artyści tacy jak Kalinowski 
nie żyli w luksusie, jednak zamówienia publicz-
ne, np. związane z odbudową poznańskiego ra-
tusza, projektami teatralnych dekoracji, a także 
okazjonalnie wykonywane chałtury1 umożliwiały 
względne zaspokojenie podstawowych potrzeb, 
a w „życiu pod skorupą” można było rozwijać 
własne pasje. jeśli sięgały one głębiej w sztukę 
(np. w rejon doświadczeń awangardy), w za-
ciszu pracowni zajmowali się twórczością bez 
obciążeń „nierzeczywistością”2 wokół. Czynili 
tak zarówno dość radykalni moderniści w Kra-

kowie (z Marią jaremą na czele), jak i artyści  
z innych środowisk. Kalinowski, który w latach 
1948–1949 wykazał się mocnym akcesem w pio-
nierskiej grupie 4F+r, potem przez kilka lat był 
jednym z wielu tzw. artystów plastyków nieod-
noszących szczególnych sukcesów poza uczest-
nictwem w różnych salonach „wiosennych” 
czy „jesiennych”. od połowy lat 50. mniej lub 
bardziej kierował się ku neoawangardzie, aby 
stopniowo wypracować sobie pozycję osobną  
i konsekwentnie radykalną. 
Tuż po wojnie Poznań był konserwatywny, a potem 
(do rewolucyjnego zrywu w 1956 r.) dość pragma-
tyczny w tolerowaniu tzw. realnego socjalizmu. Po-
znańskie środowisko artystów plastyków do połowy 
lat 50. XX w. cechowała zachowawczość (z małym 
wyjątkiem 4F+R i być może działalności dwóch czy 
trzech outsiderów). Kalinowski, który w fazie „fan-
tastyki” dość znacznie odbiegał od tła, w pierwszej 
połowie lat 50. trochę się z owym tłem pogodził. 
Tworzył obrazy pejzażowe i z motywami aktów oraz 
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drzeworyty, np. z widokami starówki poznańskiej,  
i wystawiał je na „okręgówkach”. Ożywił się ponow-
nie w 1957 r., aby ugruntować samodzielną pasję 
sprawdzania różnych efektów i wyglądów swoich 
coraz ciekawszych obrazów. Rozwinął pozytywne  
i negatywne kontakty z radykalnymi reprezentanta-
mi sztuki następnych dekad. Wraz z Anną Cyronek, 
życiową partnerką i wyróżniającą się malarką, brał 
udział w artystycznych dyskusjach tamtych lat i sam 
w jakiś sposób wpływał na ich temperaturę. Animo-
zje generacyjne i środowiskowe nie pozwoliły mu 
włączyć się w działalność formującej się w 1955 r. 
aktywnej grupy R-55. Nie został też zaproszony do 
zorganizowania swojej wystawy w Galerii odNO-
WA przez Andrzeja Matuszewskiego – czołowego 
demiurga poznańskiej neoawangardy lat 60. i 70. 
Stopniowo jednak radykalizował i określał swe bar-
dzo oszczędne co do środków malarstwo. Wyraźnie 
eksperymentował, mnożąc różne warianty głównie 
abstrakcyjnych czy konkretystycznych ujęć będących 
jego głosem w dyskusji o sztuce. Obrazy Kalinow-
skiego kontrastowały ludycznością i żywym kolory-
tem zarówno z nieśmiałymi formalnie dziełami w sa-
lonach, jak i z równie przytłumionym życiem wokół. 
Od lat 70. dopracowywał koncepcję swej postawy 
artystycznej, nie bez wzajemnego oddziaływania,  
w ramach przyjaźni z Andrzejem Bereziańskim – jed-
nym z prekursorów konceptualizmu w Polsce. Od lat 
80. był już bardziej dostrzegany – jego dzieła zwró-
ciły uwagę historyków sztuki, Wojciecha Makowiec-
kiego i Włodzimierza Nowaczyka – a dziś interesuje 
nas jako twórca wybitnie oryginalny.
Nie należy zapominać też i o tym, że będąc z wy-
kształcenia i najwcześniejszej praktyki architektem 
wnętrz i scenografem teatralnym, swoje cele i dąże-
nia Tadeusz Kalinowski realizował jednak w malar-
stwie, przy czym jednym z głównych jego osiągnięć 
jest  t r a n s l a c j a  – przekład różnych aspek-
tów projektowania scenicznego na formę płaskiego 
malowidła. Tak mocno wciągnął się w rozmalowane 
projekty, że z czasem wybrał je jako główne pole 
swojej aktywności. To, co w projektach architekto-
nicznych czy scenografii było szkicem lub planem, 

zostało przez artystę użyte jako wzór dla gotowych 
obrazów. Już przed 1939 r., pracując dla Leona Schil-
lera (po wojnie do 1952 r. współpracował z Wilamem 
Horzycą), artysta wszedł w teatralny modernizm  
z głoszonymi przez Horzycę zasadami: odejścia od 
naturalizmu czy psychologizmu, wielkiej oszczędno-
ści form, stosowania jednorodnych kolorystycznie 
figur, częstego wykorzystywania zgeometryzowa-
nych podestów i innych rytmizujących elementów. 
W takim kontekście można w malarstwie Kalinow-
skiego widzieć rozwój teatru form geometrycznych. 
Zachowując należne proporcje co do znaczenia  
i stylu, można go porównać do Tadeusza Kantora, 
którego wielkim osiągnięciem było przenoszenie 
wzorów teatralnych w strefę malarstwa i odwrot-
nie: tworzenie happeningów i teatru jako ożywio-
nego malarstwa. 
Z kilku przynajmniej wypowiedzi Kalinowskiego 
można wysnuć wniosek, że malarstwo nie tyle było 
polem jego aktywności zawodowej, ile rozwijało się 
jako specjalna pasja czy hobby. I tu należałoby wró-
cić do kontekstów. W Polsce od lat 40. do 90. XX w.  
(a poniekąd i do dzisiaj) nie istniała sieć galerii komer-
cyjnych. Rzadko też pojawiali się kolekcjonerzy sztuki 
i nie było w ogóle rynku artystycznego. W związku  
z tym malarze mogli liczyć jedynie na mecenat na poły 
totalitarnego państwa, a jeśli byli dostatecznie usłu-
gowi i podejmowali tematykę narzuconą przez pro-
pagandę socjalistyczną, władze mocniej ich wspierały, 
pozostali byli jedynie tolerowani. Tadeusz Kalinowski, 
funkcjonujący w „najszczęśliwszym z ustrojów” nieco 
na uboczu, poza mecenatem partyjnym, mimo że nie 
pozbawiony zamówień, nie należał do szczególnych 
ulubieńców urzędników, przez co zdany był raczej 
na własne pasje. Jakieś oparcie dawało mu członko-
stwo (na początku lat 50. także prezesura Oddziału) 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Wraz z żoną 
niemal do końca życia działał w tym stosunkowo 
niezależnym stowarzyszeniu i można metaforycznie 
powiedzieć, że w kręgu własnego malarstwa, jako 
pasji pielęgnowanej w zaciszu pracowni, „związku” 
(czyli ZPAP z jego klubem na Starym Rynku, gdzie 
można było pograć w szachy) oraz dyskusji o sztuce, 
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Kalinowski stworzył sobie enklawę, wewnątrz której 
smutna nierzeczywistość wokół nie miała szczegól-
nego znaczenia. Przy całej zmienności stosowanych 
form szczególnie ciekawym akcentem jego osobo-
wości twórczej wydaje się z jednej strony wyciąganie 
wniosków z  g r y konwencjami (jakby to były partie 
szachów), a z drugiej strony takie ich kumulowanie, 
że po sprawdzeniu uzyskanych  w y g l ą d ó w 
możliwe stawały się nawroty i ponowne odkrycia. 
Przy wyrobionym tzw. słuchu malarskim powracał 
do własnych wyborów i stawiał mata temu, co je 
blokowało, czyli dochodził do indywidualnych roz-
wiązań. 
Już pierwsze obrazy wykonane w ramach grupy 
4F+R (Forma, Farba, Faktura, Fantastyka + Re-
alizm), bardzo ważnej w dziejach przełamywania 
konserwatywnych barier, wskazują na wypraco-
wanie przez Kalinowskiego własnych lapidarnych 
zapisów malarskich. Są one jeszcze stosunkowo 
ilustracyjne i „fakturowe” (podkreślamy to, gdyż  
w późniejszym okresie artysta programowo rozwinął 
jednolitą płaskość obrazów z pozostawieniem nawet 
fragmentów niezagruntowanego płótna), ale jedno-
cześnie zdradzają skupienie na powiązaniu tematów 
z wartościami budowy malarskiej. Zarówno bujny 
scenicznie Teatr Moliera (1949), z przerysowanymi 
komediowo kostiumami i gestami, jak i zgeometry-
zowane i proste Krawaty (1950) zdają się zawierać 
to, co pozostało na stałe w sztuce Kalinowskiego: 
powiązanie akcentów relacji (elementów gry) z do-
pięciem kompozycyjnym dla zachowania właściwego 
wyglądu. Obrazy z fazy „fantastycznej” nie są pozba-
wione odniesień naturalistycznych, z deformacjami 
wykorzystującymi surrealizm oraz efektami ekspre-
syjnymi, jak np. w niektórych dziełach Maxa Ernsta 
czy André Massona. Dobrze opanowana tkanka ma-
larska i żywy koloryt współkształtują opowieści. Jest 
tu ponadto charakterystyczne przyjęcie wyglądów 
jako zanotowanie migawkowych ujęć, a więc swego 
rodzaju potwierdzenie wiedzy o symultaniczności 
malarstwa. 
Po fazie cofnięcia się na pozycje realistyczne w malar-
stwie i grafice pierwszej połowy lat 50. XX w., mając 

ugruntowaną już opinię co do autonomii nienaturali-
stycznego malowidła, Kalinowski bez kłopotu prze-
szedł w 1957 r. w rejon abstrakcji gestowej. Temu 
akcesowi towarzyszyły swobodne i radosne rzuty 
na płótno plam malarskich: ciemniejszych form i roz-
błysków jaśniejszych kolorów na ich tle. Dawało to  
w efekcie dobre obrazy, już bez organizowania ilu-
zyjnej przestrzeni i bez literackich znaczeń. W dzie-
łach typu malarstwa materii, określanych przez arty-
stę jako „sztuka śmietnika” (1958–1962), pojawiły się 
próby wykorzystania „gestów malarskich” nakłada-
nych na nalepione na płótna papiery czy tkaniny. Far-
ba nałożona na kanciasto pomiętym papierze (czasem 
z fragmentami gazet) dawała w efekcie udramatyzo-
wane formy. Bardziej liryczne i atmosferyczne były 
kompozycje z miękko pofałdowanymi tkaninami, na 
których wyróżniały się gruzełkowate nawarstwienia 
grubo kładzionej farby. Wydłużone w poziomach 
prostokąty „Układów streficznych” (1962–1964) po-
zwoliły na zaznaczenie (ale też i wtopienie w tkankę 
obrazów) smug farby stwarzających wrażenie orga-
nicznych tkanek czy form architektury. Wykonując  
w latach 50. dużo odbitek graficznych, artysta uczynił 
z nich osobne pole sprawdzeń akcji. Na początku były 
realistyczne, pod koniec lat 50. – fantazyjno-demo-
niczne, a w latach 60. (głównie jako barwne litografie 
i linoryty) pełniły funkcję pól dla gry elementów abs-
trakcyjnych: od prostego ułożenia, poprzez zawikła-
nia i matnie, po eksplozje i dramaty.
Jedną z cech twórczej strategii Kalinowskiego, przy 
stałej obecności oszczędnie budowanych, płaskich, 
„ekonomicznych” struktur i zmieniających się w cza-
sie wyborów, była przede wszystkim ciągła gra wa-
riantami kompozycji i koloru oraz wyciąganie z nich 
wniosków malarskich. „Dbam o to, żeby konstrukcja 
i kolor rodziły jedno drugie, by kompozycja zdawa-
ła się wynikać z gry kolorów i służyła jako dogodne 
rusztowanie dla koloru”3. To credo jest o tyle ważne, 
że eksperymentując, artysta wciąż doskonalił syntezę 
kompozycji i koloru. W latach 1965–1975 Kalinowski 
namalował wiele obrazów określanych przez niego 
samego jako „twarda” abstrakcja. Przy użyciu „koloru 
mocnego, pełnego” wydobywał figury geometryczne 
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teatr Moliera, 1949, olej na płótnie, 73 × 60 cm
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Krawaty, 1950, olej na płótnie, 60 × 50 cm 
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Bez tytułu, 1963, olej na płótnie, 48 × 97,5 cm
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Kompozycja streficzna Vii, 1964, olej na kartonie, 98 × 48 cm
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(koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) na podstawie szki-
ców wykonanych na kratkowanym papierze. „Kratka 
służy tu jako moduł, w ten sposób obraz buduję na 
pionach i poziomach”4, pisał. Poszczególne rozwią-
zania opierały się wówczas co prawda na roli cyrkla  
i linijki, jednak były bardzo swobodne w układach. Ta 
swoboda jest istotna, jeśli zważy się na wypowiedź 
Henryka Stażewskiego z 1965 r. o sztuce zmiennych 
układów formalnych, określanej przez wybitnego ar-
tystę awangardowego jako „zupełnie innego typu niż 
abstrakcja Mondriana i Malewicza... Jest znacznie bar-
dziej relatywistyczna”5. Kalinowski, nie bez wiedzy 
o dokonaniach awangardy, wszedł w obszar takich 
dyskursów swymi dziełami. Jednocześnie przyjął po-
stawę nieco bardziej ludyczną czy nawet z podtrzy-
maniem atmosfery znanej z pop artu (jeśli weźmie się 
pod uwagę rolę barw). Niejednokrotnie odczytujemy 
te dzieła, jakby miały tzw. tła, na których pulsują czy 
„hasają” wprawione w ruch elementy poustawiane  
jak na szachownicy lub scenie. A więc mimo, że cho-
dzi o sztukę „nieprzedstawiającą”, elementy obra-
zów Kalinowskiego niosą nieco sceniczne narracje. 
Swoboda posługiwania się formami geometrycznymi 
może przypominać malarstwo modernistyczne: od 
późnego Wassilego Kandinskiego po Stażewskiego, 
czy tzw. hard edge abstraction z lat 60. 
W przeciwieństwie do tych „poważnych” artystów, 
malarz poznański nie stronił od żartu i nie otaczał 
własnej praktyki patetycznymi teoriami. Jeśli pisał  
o swych dziełach, to raczej skupiał się na konkretach 
i szczegółach technicznych, ale ta rzeczowość czy-
ni jego teksty autentycznymi. Pielęgnował autono-
mię swej pracownianej pasji, mocno podtrzymywał 
ideę symultanicznego, płaskiego malowidła: „maluję 
obrazy nie przestrzenne, a dwuwymiarowe, dbam 
o nienaruszenie płaszczyzny”6. W przeciwieństwie 
do klasyków abstrakcji geometrycznej, działających 
z zaciśniętymi zębami, Kalinowski bawił się, wciągał 
w grę widza, nie udawał mistyka. Pokazywał swój 
trochę prywatny, radosny karnawał form. Zauwa-
żał: „W obrazie powinna być zachowana rytmika, 
tak jak w poezji, często miejsca puste są ważniejsze 
od zapełnionych, one właśnie powodują właściwe 

odczytanie całości”7. Należy też zwrócić uwagę, że 
te stosunkowo proste kompozycje (czasami przypo-
minające jakieś emblematy lub flagi) powstawały bez 
prekoncepcji i bez oczywistych nawiązań – po pro-
stu były rezultatami zauroczenia coraz to nowymi 
w y g l ą d a m i. Jeśli w pewnym momencie obraz 
wkradał się w rejon Georgesa Vantongerloo czy Ela 
Lissitzky’ego, to jakby na zasadzie przekory następne 
dzieła Kalinowskiego przenoszą nas w zupełnie inne 
rejony doświadczeń. W tym żonglowaniu mamy już 
zdecydowanie postawę postmodernistyczną. Re-
asumując, zestaw obrazów abstrakcyjnych artysty 
jest jakimś triumfem intuicji i swobody w posługiwa-
niu się układami i wyglądami figur geometrycznych  
w żywych kolorach. Na tle, ówczesnej twórczości 
malarskiej w Polsce (z jakimiś jednak przytłumienia-
mi kolorów i częstym brakiem swobody) Kalinowski 
znacząco się wyróżnia. 
Bez doświadczeń z „Abstrakcjami” nie byłoby tak 
wspaniałych dzieł jak seria obrazów „przedstawiają-
cych” z 1976 r. Były one swego rodzaju powrotem do 
projektów scenicznych. Z tytułami na pograniczu co-
dzienności i teatru (Ambasador, Architekt, Znajda, Ma-
gik, Dziewczyna perska itd.) mają one zdecydowanie 
zarysowane figury określane fantazyjnie barwnymi 
detalami na jednolicie zamalowanym tle. Autor świet-
nie je określił: „Moje kompozycje mieszczą raczej, niż 
pokazują postacie”8. Swobodne pola barw spłaszczają 
formy, ale ich mistrzowskie zestawienia uruchamiają 
jakąś przestrzenność kolorów. Jeśli jest w tych dzie-
łach groteskowa anegdota, to została ona pięknie 
powiązana z malarskimi celami. Ambasadora określa-
ją pionowe, barwne pasy stroju, a Architekt jest jak 
czarno-żółte rusztowanie. Piękność wynurza się swą 
barwnością z czerni, a Znajda świdruje oczyma zza 
postrzępionych szat. Tajemniczy Czarodziej kontra-
stuje z bajecznie kolorową i zakwefioną Dziewczyną 
perską. W tej serii jest też wyjątkowy Autoportret 
określający artystę przez czerwoną brodę w kropki. 
Artysta bez kamiennej powagi. Z tego samego cza-
su pochodzące „Obrazy z literami” (1976–1977) to 
zróżnicowane i lekkie zapisy znaków alfabetycznych: 
pojedynczych, w seriach, rozsypanych, tańczących, 
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Kompozycja streficzna nr 14, 1961, linoryt, 32 × 17 cm
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Bez tytułu, 1968, olej na sklejce, 75 × 65 cm
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wirujących, powiększonych, pomniejszonych. Cały 
zadziwiający teatr liter. Barwny i zróżnicowany cykl 
„Obrazy kalejdoskopowe” (1977–1980) ma swe źró-
dło w odbiciach rozsypanych kolorowych szkiełek 
oglądanych w przedmiotach znanych z jarmarków czy 
sklepów magicznych, ale też i tego ludycznego zesta-
wu nie byłoby bez uprzednio malowanych abstrakcji 
geometrycznych. Są tu feerie form płaskich, lecz two-
rzących jakby nieskończoną ilość wariantów układów. 
Specjalną rolę w tych dynamicznych, rozhuśtanych 
kompozycyjnie obrazach pełnią łuki i koła. Niekiedy 
konstelacje plam i linii układają się w niby-twarze lub 
świdrujące nas oczy, ale są to żarty mimikry – autono-
mia malowideł pozostaje niezakłócona.
Kontynuowana w latach 1978–1980 linia kompozy-
cji abstrakcyjnych, nie bez wniosków z doświadczeń 
wcześniejszych, uwypukla z jednej strony efekty 
kalejdoskopowe i relacje geometryczne, a z drugiej 
strony otwiera się ku strukturom elementów bliskich 
„narracyjnej figuracji”, a szczególnie ku temu, co 
pokazywał w swych obrazach i grafikach np. Hervé  
Télémaque. Oczywiście Kalinowski nie czerpał  
z tych specyficznych przedmiotowych wzorów pop, 
tylko był bliski wyobraźni wybitnego Haitańczyka – 
też zajętego narracją scenicznych obrazów, tyle że  
z popartowskimi odniesieniami do obiektów. W ob-
rębie pełnego radosnej zabawy okresu „kalejdosko-
powego” zawarta jest podseria „Elementy”. Są to 
malowidła oparte kompozycyjnie na motywach kół 
i elips z pozostawionymi fragmentami niezagrunto-
wanego płótna. Fascynujące są w nich relacje między 
pasami struktur wewnątrz okręgów oraz w ich oto-
czeniu (czy bordiurze). 
W latach 1980–1996 artysta zajęty był tworzeniem 
trzech zestawów obrazów: „Układów zamkniętych”, 
„Układów wielostronnych” i „Układów otwartych”. 
Jeśli te „zamknięte” formują swobodnie przenikające 
się taśmy stonowanych kolorów, to „wielostronne” 
są plecionkami wielorakich struktur. Najciekawsze 
wydają się „Układy otwarte” – z minimalnymi rela-
cjami falistych linii oraz pól przebiegających płynnie 
w poziomie. Swoboda pracy pozwoliła artyście wy-
korzystać w tym cyklu finezyjnie nierówne, czasem 

postrzępione, brzegi form, a także i nieznacznie 
fakturowe efekty. Swoją rolę odgrywają tu też nieza-
gruntowane fragmenty płócien. Faliste kompozycje 
sprawiają wrażenie wyimaginowanych nawigacji czy 
tras komunikacyjnych, wykreślonych jak na mapach. 
Artysta nazywał te dzieła „obrazami-przedmiotami”, 
przestrzegał jednak przed traktowaniem malowideł 
jako odwzorowujących obiekty realne: „Wysuwa-
ją one pewne żądania wobec widza; nie należy pa-
trzeć na nie jak na obrazy przedstawiające wycinki 
malowane z natury. Dlatego ich działanie nie jest ani 
natychmiastowe, ani dramatyczne”9. Rzeczywiście, 
„Układy otwarte” są refleksyjne i jakby poważniejsze 
od dzieł wcześniejszych. Kierują nas ku poetyce nie 
bez pewnej dozy misteryjności. 
Twórczość malarska Kalinowskiego, nie wchłonięta 
przez kontekst tzw. życia artystycznego, ale niezwy-
kle żywa jako prywatna, wolna pasja, przeszła przez 
szereg faz. Demonstrowała różne spojrzenia na rela-
cje obrazów i tego, co może być w nich odwzorowy-
wane. Raz po raz odkrywała nam chochlikowatość 
i wyrafinowane poczucie humoru jej autora. Pod-
stawowe wydaje się jednak stałe dążenie artysty do 
odchodzenia od naturalizmu i podtrzymywanie auto-
nomii malowanych obrazów. Działo się to przy cią-
głej obecności wątku gry, a często wręcz i zabawy. 
Nawet jeśli raz po raz pojawiały się w jego dziełach 
elementy figuralne, to – jak stwierdził sam artysta – 
one się w obrazach raczej „mieściły” niż były odwzo-
rowywane. Wynurzająca się z tradycji oddziaływania 
scenografii modernistycznej, przy wielkiej lapidarno-
ści i bardzo zawężonych relacjach formalnych, sztuka 
Kalinowskiego otwarła się na postmodernistyczne 
bogactwo wyglądów, które wciąż nas fascynują.

Przypisy:
1  Wyraz „chałtura” jest pochodzenia greckiego (chartoularion 

– spis, rejestr), jednak w Polsce rozpowszechnił się jako rusy-

cyzm. Chałtura – oznaczająca w PRL pracę niedbałą, wiązała się  

z wszelkiego rodzaju możliwościami zarobkowania pod okiem 

władz i często na ich życzenie. Ponieważ chałturze nie towarzy-

szyła pasja (nie robiło się jej dla siebie, tylko dla jakiegoś molocha 
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w rodzaju socjalistycznego państwa), paradoksalnie jej bylejakość 

była tolerowana przez wszystkich, nawet przez decydentów. Na 

granicy sztuki i chałtury kształtowały się też elementy twórczej 

ironii (np. we „wcierkach”, absurdalnych hasłach „na metry”, czy 

w okresie stanu wojennego w persyflażowych happeningach Po-

marańczowej Alternatywy).
2  Termin zaczerpnięty od K. Brandysa (Nierzeczywistość, wyd. 

Ton, NOW, Warszawa 1981).
3  T. Kalinowski, (–), [w:] Tadeusz Kalinowski. Malarstwo, katalog 

wystawy, BWA, Konin 1983.
4  T. Kalinowski, (–), [w:] Tadeusz Kalinowski, katalog wystawy, Sa-

lon ZPAP, „Arsenał”, Poznań 1968.
5  H. Stażewski, (–), [w:] Wystawa prac Henryka Stażewskiego, kata-

log wystawy, CBWA Zachęta, Warszawa 1965.
6  Tamże.
7  T. Kalinowski, (–), [w:] Struktury. Wystawa rysunków i obrazów. 

Tadeusz Kalinowski, katalog wystawy, KMPiK, Poznań 1975.
8  T. Kalinowski, (–) [w:] Tadeusz Kalinowski. Wystawa malarstwa, 

katalog wystawy, BWA, Poznań 1976.
9  T. Kalinowski, (–) [w:] Tadeusz Kalinowski..., Konin 1983.
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Czarownik, 1976, olej na płótnie, 210 × 110 cm
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Autoportret, 1976, akryl, tempera na płótnie, 120 x 120 cm



21

Tadeusz Kalinow
ski  1909–1997

Martwa natura, 1979, akryl, olej na płótnie, 61 × 62 cm
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Bez tytułu, 1977, akryl, olej, folia na płótnie, 59,5 × 73 cm
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elementy, 1981, olej na płótnie, 49,5 × 60 cm
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Układ otwarty, 1987, olej na płótnie, 130 × 130 cm
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MAgdALenA MosKALewiCz

Próby z obrazami plastycznymi

obrazy
w drugiej połowie lat 60. tadeusz Kalinowski 
konsekwentnie malował obrazy abstrakcyjne, 
wypełnione geometrycznymi kształtami kół, 
trójkątów i kwadratów. równolegle powstawały 
jednak jeszcze inne prace, o niejasnym statusie. 
to nie były już w zasadzie obrazy malarskie, ale 
przestrzenne konstrukcje składające się z pokry-
tych farbami płótna, sklejki, elementów drewnia-
nych, czasem kapsli od butelek albo elektrycz-
nych mechanizmów ukrytych za rozbudowaną 
płaszczyzną tych obrazów/obiektów. 
Na pierwszy rzut oka ich układy kompozycyjne są 
stosunkowo proste. Na przykład: na brązowym tle 
umieszczone jest duże koło składające się z naprze-
miennie ułożonych czarnych i białych okręgów, po 
jego prawej i lewej stronie znajdują się cztery mniej-
sze (s. 26). Inny, złożony z podobnych elementów, 
to układ z dwoma czarno-białymi kołami. Jego po-
rządek wyznaczają dwa pasy, pionowy i poziomy, 
zbudowane z szeregu równoległych, niebieskich  
i brązowych prostokątów (s. 27). Podobnie pozornie 

prosto prezentuje się obraz 9 kół (s. 30): jego płasz-
czyzna została podzielona na dwa poziome pasy: 
dolny, szerszy –  biały oraz górny, węższy – żółty, na 
którym z kolei umieszczono blisko siebie w szere-
gu białe koła z barwnymi, czerwonymi i niebieskimi, 
środkami. Elementy składowe zatem powtarzają się: 
to prostokąty, koła, płasko kładzione podstawowe 
barwy.
Brak skomplikowania tych układów odnosi się jednak 
wyłącznie do ich porządku wizualnego. Podstawę 
odbioru i rozumienia tych prac wyznacza przestrzen-
ność wszystkich wykorzystanych elementów, ich sta-
tus jako przedmiotu: czarno-białe koła to drewniane 
dyski, których lico profilowane wklęsło-wypukło zo-
stało pomalowane w odpowiadające profilom pasy; 
prostokąty to przyklejone do powierzchni płótna 
deseczki; w końcu – białe koła to również polichro-
mowane drewniane dyski, którym nadano wklęsły 
kształt przypominający soczewkę, a we wnętrzach 
tych i innych dysków umieszczono barwne szybki. 
Elementy te przyczepiono do płaszczyzny pokrytego 
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obraz plastyczny, 1967, technika własna, drewno, olej na płycie, żarówki, 42 × 59 cm
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dwa koła, 1967, technika własna, drewno, olej na płycie, żarówki, 60 × 60 cm
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farbami płótna (lub deski), które zostało umieszczo-
ne w płaskiej drewnianej skrzynce. Całość ma więc 
charakter raczej przestrzennego obiektu niż obrazu 
– tym bardziej, że w przypadku wszystkich opisa-
nych tutaj prac tylną część tej konstrukcji wypełnia 
elektryczny mechanizm z żarówkami zamontowany-
mi na wysokości kolorowych szkieł. Te umieszczono 
w otworach wywierconych w podłożu w taki spo-
sób, że dzięki działaniu żarówki centra dysków emi-
tują barwne światło. Doświadczenie takiego obiektu 
jest zatem inne od oglądu obrazu malarskiego, inne 
też jednak od odbioru rzeźby; prace te trudno jedno-
znacznie zaklasyfikować do któregoś z tradycyjnych 
mediów artystycznych.
Najlepszym przykładem tego przedmiotowego 
„pomiędzy” jest bodajże praca Złote kule z 1967 r. 
(s. 31). Prostokątne płótno pokryto trzema poziomy-
mi pasami płasko kładzionej farby: dwa wąskie pasy 
– czerwony u dołu i niebieski u góry – rozdziela sze-
roka biała płaszczyzna. Na niej to umieszczono w re-
gularnych odstępach toczone z drewna połówki kul 
pomalowane na kolor złoty, obwiedzione czarnym 
konturem w miejscu styku brył i płaszczyzny obrazu. 
Każda z kul jest wydrążona w środku, a przez wąski 
otwór sączy się barwne światło w jednym z trzech 
kolorów podstawowych: czerwonym, niebieskim lub 
żółtym (co możliwe jest dzięki żarówkom umiesz-
czonym po tylnej stronie płótna). Kule te są bardziej 
przestrzenne niż niemal płaskie dyski z pozostałych 
prac; ich krągłość podkreśla dodatkowo mieniąca się 
na ich powierzchni złota farba, nadająca prozaicznej 
materii drewna niezwykłą haptyczność. Widz staje 
przed tym wiszącym na ścianie trójwymiarowym 
dziełem, a ono oddziałuje na niego zarówno swoją 
bryłą, jak i kolorem. Bryła obiektu ustanawia relację 
do otaczającej przestrzeni i cielesności samego od-
biorcy, który zmuszony jest przemieszczać się, nie 
istnieje bowiem jeden idealny punkt oglądu dzieła.  
Z kolei kolor to z jednej strony płaska materia farby 
na płótnie, a z drugiej – padające z otworów światło, 
które jest już czystą barwą odartą z wszelkiej mate-
rialności. Haptyczność złotych kul zachęca odbiorcę 
do dotknięcia, podczas gdy barwne światło oddziału-

je na niego czystą wizualnością. Wzrok i dotyk ście-
rają się tu ze sobą w zmysłowej dialektyce dążącej ku 
syntetycznemu doświadczeniu estetycznemu. 

deklaracje
Tadeusz Kalinowski nazywał te prace (zarówno opi-
sane tutaj, jak i podobne, ale pozbawione świecące-
go mechanizmu) „obrazami plastycznymi”. Nazwa 
ta miała zapewne podkreślić ich trójwymiarowość 
– podstawową cechę różniącą je od równolegle two-
rzonych przez artystę tradycyjnych prac malarskich 
zasadzających się na problematyce płaszczyzny ob-
razowej. Jest to szczególnie ciekawy moment w jego 
twórczości – zarówno przez wzgląd na ich formę, 
jak i autorskie deklaracje, które składał wówczas, 
a także w kolejnych dekadach: „Maluję obrazy nie 
przestrzenne, dwuwymiarowe, dbam o nienarusze-
nie płaszczyzny”. Wagę płaszczyzny w swoich ma-
larskich poszukiwaniach artysta podkreślał później 
jeszcze wielokrotnie. To konkretne oświadczenie 
jednak padło w 1968 r., kiedy powstało już kilkana-
ście realizacji przestrzennych1. Kalinowski napomy-
kał o nich dopiero rok później, przy okazji wystawy  
w gnieźnieńskiej Galerii ABC: „Robię też próby z ob-
razami plastycznymi, których na obecnej wystawie 
nie pokazuję”2. To początkowe pominięcie, później-
sze nazwanie gotowych prac wyłącznie próbami, brak 
dalszych wzmianek w tekstach dotyczących własnej 
twórczości – świadczą być może o jakiejś niepewno-
ści w odniesieniu do ich wagi artystycznej. „Obrazami 
– przedmiotami” zdecydował się Kalinowski nazwać 
dopiero prace z lat 80., prace wyłącznie malarskie 
O ich przedmiotowości miało świadczyć odsłonięte 
przed widzem i stanowiące istotny składnik kom-
pozycji niezagruntowane workowe płótno: fizyczny 
element obrazu, któremu nadano tutaj również sta-
tus semantyczny właśnie przez wzgląd na jego ma-
terialność. Przestrzenność miała wynikać wyłącznie  
z gry kolorów na płaszczyźnie3, w przeciwieństwie 
do wcześniejszych obrazów plastycznych – złożo-
nych trójwymiarowych konstrukcji. 
Jak w takim razie traktować ten krótki ekspery-
mentalny moment, zamknięty w zasadzie w latach  
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1967–1970? Jedyne napomknienie o obrazach pla-
stycznych wyszło spod pióra artysty w 1969 r. Zo-
stały one pokazane tylko po koniec lat 60. oraz na 
indywidualnej wystawie jubileuszowej w poznańskim 
Arsenale w 1971 r.4 Choć na tej ostatniej wystawie, 
podsumowującej kilkadziesiąt lat pracy twórczej, 
obrazy plastyczne znacznie przewyższają liczebnie 
tradycyjne malarstwo – co można by rozumieć jako 
ostateczną afirmację tego typu eksperymentów – 
moment ten w zasadzie nie ma kontynuacji w dalszej 
twórczości artysty. Co więcej: kilkanaście lat później 
autor poszukiwał przestrzeni już wyłącznie w płasko 
kładzionej farbie. Czy oznacza to, iż jego „osiągnię-
cia” w wykraczaniu w realną, pozaobrazową prze-
strzeń oraz poszukiwania nowych sposobów odbioru 
dzieła sztuki można uznać nie tylko za zarzucone, ale 
również odrzucone jako nieudane czy nieistotne?

tło
Eksperymenty z końca lat 60. choć tak jednostkowe 
na tle pozostałej, jakże bogatej, twórczości Tadeusza 
Kalinowskiego, wpisują się w artystyczne poszukiwa-
nia polskiej neoawangardy tamtego czasu. Przemiany 
dokonujące się w twórczości poznańskiego artysty 
od połowy lat 50., a zatem czasu kulturalnej „odwil-
ży”, realizują wręcz model, który można by wyzna-
czyć, zestawiając ze sobą przeobrażenia w artystycz-
nej działalności kilkudziesięciu ówczesnych twórców 
z Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy Lublina. Mam 
tu na myśli przejście od abstrakcyjnego malarstwa  
w stylu informel, charakteryzującego pierwszy mo-
ment zachłyśnięcia się artystyczną wolnością po 
okresie socrealizmu, ku pracom w typie malarstwa 
materii, chętnie praktykowanego szczególnie na 
początku lat 60., po eksperymenty z formami prze-
strzennymi i kształtowaniem obiektów zamiast ma-
lowania obrazów. A zatem – w mniejszym lub więk-
szym stopniu – takich twórców jak Tadeusz Kantor, 
Adam Marczyński, Włodzimierz Borowski, Jerzy Ro-
sołowicz, Jan Chwałczyk, Wanda Gołkowska, Marian 
Bogusz, Bronisław Kierzkowski czy Jan Ziemski. Ta-
deusz Kalinowski nie utrzymywał artystycznych kon-
taktów z tymi środowiskami, bliskie mu jednak były 

podejmowane w nich artystyczne zapytywania pro-
blematyzujące przestrzenność obrazu oraz kwestie 
doświadczenia wizualnego, czy szerzej: estetycznego 
w ogóle. Gdybyśmy obrazy plastyczne Kalinowskie-
go mieli umieścić w ramach szkicowo zarysowanej 
panoramy polskiej sceny neoawangardowej tamtego 
czasu, to musiałyby się one znaleźć w pobliżu prac 
dwóch innych artystów: Włodzimierza Borowskie-
go i Jerzego Rosołowicza. Borowskiego dlatego, że 
bliskie obrazów plastycznych są idee ujawniające się 
w jego „Artonach” A i B z 1958 r.: szczególnie pró-
by zastąpienia obrazu konstrukcją, która w miejsce 
oddziałującej wizualnie substancji farby wykorzystuje 
barwne światło żarówek – element czysto optycz-
ny, kolor niezależny od materii, uzyskany za pomocą 
wprowadzenia w dzieło technologii. Rosołowicza  
z kolei, ponieważ, podobnie jak w jego „Reliefach 
sferycznych” i „Neutronikonach”, w niektórych „Ob-
razach” widoczne są scjentystyczne ciągoty, by feno-
men widzenia ująć w zwarte i jasno określone ramy; 
u obu tych artystów pobrzmiewają dalekie echa do-
świadczeń op-artu, w specyficzny sposób przefiltro-
wanych na grunt Polski. 
Eksperymenty polskich twórców często szły jed-
nak dalej niż nieliczne w gruncie rzeczy próby Ka-
linowskiego: w stronę budowania niezależnych od 
malarstwa obiektów autonomicznych (Jan Chwał-
czyk) i instalacji przestrzennych zwanych wówczas 
environment (Zbigniew Gostomski), w kierunku 
działań performatywnych (Włodzimierz Borowski)  
i eksperymentów z fotomediami (Jerzy Rosołowicz). 
W porównaniu z taką działalnością – porównaniu, 
na którego szczegółowe omówienie brak miejsca 
w skromnych ramach niniejszego szkicu – widać, iż 
obrazy plastyczne Kalinowskiego mają znacznie ści-
ślejszy związek z tradycyjnie pojmowanym obrazem 
oraz nigdy nie przekraczają granicy wyznaczanej 
przez medium (artysta zawsze używał farby) i wa-
runki odbioru (prace zawsze prezentowano zawie-
szone na ścianie). 
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powrót?
Wydaje się zatem, że aby móc odpowiedzieć na py-
tanie: w jaki sposób należy traktować ten moment 
odejścia od obrazu, tak wyjątkowy na tle pozosta-
łej, spójnej twórczości malarskiej? – należałoby naj-
pierw zrewidować przesłanki, które doprowadziły 
do takiego właśnie sformułowania pytania. By je 
postawić, trzeba było wpierw założyć, że ekspery-
menty z wykraczaniem obrazu w realną przestrzeń 
przekraczają też malarstwo jako medium w sposób 
postępowy, tzn. są niejako kolejnym stadium rozwo-
ju artystycznego rozumianego na sposób heglowski. 
Tylko w ramach teleologicznej logiki upatrującej  
w przestrzenności jeden z elementów linearnie ro-
zumianego procesu „oczyszczania” sztuki, na które-
go końcu następuje całkowite odrzucenie twórczo-
ści materialnej i przejście do tekstu oraz czystej idei 
(konceptualizmu)5, można uznać obrazy plastyczne 
Kalinowskiego za nieprzystające do jego późniejszej 
twórczości. Tylko z tej teleologicznej perspektywy 
„powrót” do malarstwa po krótkim okresie ekspery-

mentów można postrzegać jako odrzucenie „nowa-
torskich osiągnięć” i zawrócenie z drogi „rozwoju” 
sztuki. Wydaje się, że przykład Kalinowskiego po-
zwala nam taką teleologiczną perspektywę przekro-
czyć. W jego obrazach plastycznych – choć tak od-
miennych od reszty twórczości – możemy dopatrzeć 
się próby rozwiązywania problemów immanentnie 
malarskich. Równoległe tworzenie innych prac olej-
nych pokazuje, że Kalinowski w zasadzie nigdy od 
malarstwa nie odszedł, a odnalezienie kilkanaście lat 
później przestrzeni w płasko kładzionej farbie ob-
razów – przedmiotów akcentuje fakt, iż problemy 
podejmowane u schyłku lat 60. były w istocie proble-
mami malarskimi; że eksperymenty, które w innych 
kręgach być może stanowiły ostateczne deklaracje 
o zerwaniu z tym medium, tutaj były (nieśmiałymi) 
próbami mającymi dopomóc artyście dowiedzieć się 
czegoś więcej właśnie o malarstwie. 
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Przypisy:
1  Tekst artysty w katalogu wystawy w Salonie ZPAP w Poznaniu 

(Arsenał), 1968. 
2  Tekst artysty w katalogu wystawy w Galerii ABC w Gnieźnie, 

1969. 
3  Por. tekst artysty w katalogu wystawy w BWA w Koninie, 1983. 
4  Obrazy plastyczne pokazywano prawdopodobnie na indywi-

dualnych pokazach Kalinowskiego z końca lat 60., jednak brak 

na ten temat pewnych danych. Wiadomo, że kilka z nich poka-

zano na poznańskim Salonie Jesiennym w galerii BWA (Arsenał)  

w 1968 r. oraz że wystawiono je na wystawie jubileuszowej w 1971 r. 

Katalog tej wystawy odnotowuje 32 obrazy plastyczne, w tym  

4 obrazy plastyczne świetlne, obok 12 obrazów malarskich i 20 

prac graficznych. 
5  Relacjonuję tu w dużym skrócie ten rodzaj refleksji o „rozwo-

ju” sztuki, na którym opiera się znaczna część narracji o polskiej 

sztuce drugiej połowy XX w. Por. np. A. Kępińska, Nowa sztuka: 

sztuka polska w latach 1945–1978, Warszawa 1981; P. Piotrowski, 

Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 

roku, Poznań 1999. Nie jest to zresztą w historii sztuki wyjątek 

– na temat heglowskich podstaw fundujących tę dyscyplinę zob. 

H. Belting, Art History after Modernism, Chicago–London 2003, 

szczególnie rozdz. 4: The Unwelcome Heritage of Modernism: 

Style and History.
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MAriA nieMyjsKA

Kilka spostrzeżeń na temat abstrakcji 
geometrycznej Tadeusza Kalinowskiego

obrazy tadeusza Kalinowskiego z końca lat 60. 
komponowane były z kół, prostokątów i trójką-
tów. na wielu z nich obserwujemy rzędy jedna-
kowych figur tej samej wielkości, co wprowadza 
moduł jako podstawę podziału pola obrazowe-
go. granice form są zawsze precyzyjnie wykre-
ślone, a kolorystyka jest rygorystycznie zawę-
żona do kilku czystych, jaskrawych barw. Farbę 
rozprowadzano równomiernie, bez widocznych 
pociągnięć pędzla i efektów fakturalnych. 
Geometryczny podział pola obrazowego artysta 
zaczął praktykować w tzw. obrazach streficznych 
powstających w pierwszej połowie lat 60. Czynił to 
jednak dużo bardziej swobodnie – ciemne kontury 
kwadratów i prostokątów wyłaniają się z bogatej 
materii kolorystycznej, po czym niepostrzeżenie 
rozpływają się w niej. Geometryczny szkielet w nie-
których pracach odgrywa dużą rolę, w innych został 
jedynie zasygnalizowany. 
Jakie znaczenie ma przejście do krańcowego rygory-
zmu formalnego w obrazach z przełomu lat 60. i 70.? 
Na jaki trop interpretacyjny naprowadza odbiorcę 

schematyczność kompozycji, przywodząca na myśl 
rysunki techniczne? 
Przy udzielaniu odpowiedzi na postawione pyta-
nia pomocne będzie spostrzeżenie Claude’a Lévi- 
-Straussa, że w sztuce następuje synteza myślenia 
inżyniera i bricoleura, tego, co strukturalne (langue) 
i tego, co incydentalne (parole). Dowodząc słuszno-
ści swojej teorii, antropolog przeanalizował sposób 
odtworzenia przez Jeana Cloueta kryzy w portrecie 
kobiety. Artysta precyzyjnie odwzorował strukturę, 
która jest wspólna dla wszystkich kryz danego typu, 
ale jednocześnie dokonał wyboru perspektywy, 
uwydatniając określone elementy i skrywając inne. 
Ponadto czytelność form na obrazie powiązana jest  
z indywidualną techniką malarską. Czynniki te odróż-
niają kryzę Cloueta od technicznego schematu kry-
zy1. Jeśli omawiane obrazy Kalinowskiego umieścimy 
na osi strukturalne-incydentalne, znajdą się one bli-
żej pierwszego bieguna. Przesądza o tym wyciszenie 
indywidualnego żywiołu malarskiego i ograniczenie 
swobody konstrukcyjnej, które zdecydowały o wy-
razie wcześniejszych obrazów streficznych. Z takie-
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Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 120 × 120 cm

go usytuowania omawianych prac wynikają istotne 
konsekwencje dla ich interpretacji: rozwiązania 
kompozycyjne są odbierane mniej jako jednostkowe 
przejawy twórczego działania, bardziej zaś jako mo-
dele pewnych sytuacji. Inaczej mówiąc, inżynierska 
precyzja Kalinowskiego, dominująca w interesują-
cym nas okresie, powoduje częściowe przemiesz-

czenie od artystycznej kreacji do metaartystycznej 
refleksji nakierowanej na strukturę i dynamikę pola 
obrazowego. Co jednak szczególnego prace artysty 
z końca lat 60. mówią o obrazie?
Na jednym z płócien do lewej krawędzi pola obra-
zowego przylega pięć różnokolorowych kwadra-
tów jednakowych rozmiarów, jeden nad drugim. 
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Do dwóch najniżej usytuowanych przylegają kolej-
ne dwa. Przy prawej krawędzi obrazu, naprzeciw-
ko drugiej i trzeciej ze wspomnianych figur (licząc 
od góry), znajduje się dokładnie dwa razy większy 
kwadrat mieszczący wewnątrz koło. Nad nim usy-
tuowano dwa o połowę mniejsze kwadraty, które 
jednocześnie przylegają do górnej granicy płótna.  

W obszarze niektórych kwadratów umieszczono 
mniejsze kwadraciki różniące się kolorem. Pozostała 
część pola obrazowego jest granatowa. 
Powyższy opis obrazu ujmuje kolejno wszystkie 
elementy, które znajdują się na płótnie, a mimo to 
jest on odległy od tego, co faktycznie zobaczy od-
biorca. Dla widza kluczowy jest fakt, że na obra-
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Flagi nr 3, 1970, olej na płótnie, 129 × 129 cm

zie powtarza się określonej wielkości kwadrat i że 
jego bok stanowi 1/5 boku obrazu. Fakt ten pozwala 
skonstruować w myślach i nałożyć na obraz siatkę 
dzielącą jego płaszczyznę na 25 jednakowych kwa-
dratów. Takie rozwiązanie wynika z „prawa prosto-
ty, zgodnie z którym siły postrzeżeniowe tworzące 
pole widzenia będą układać się w najprostszy, naj-

bardziej regularny i symetryczny wzór, dostępny  
w danych warunkach”2. 
Omawiana praca generuje refleksję nad rolą odbior-
cy, pokazuje, że bez jego wkładu, polegającego na 
„dosztukowaniu” niektórych linii, obraz jest niekom-
pletny3. W związku z powyższym opisem bardziej 
godny uwagi jest jednak inny wątek. Na płótnach Ka-
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linowskiego widnieje „krata”, a każda krata, zdaniem 
Rosalind Krauss, odzwierciedla kształt materialnego 
podłoża i w ten sposób wskazuje na mechanizm za-
miany go w medium obrazowe. Jeśli umieszczenie na 
płótnie kraty powoduje zawsze ten sam efekt, to jej 
widok odsyła do wszystkich siatek linii, jakie kiedykol-
wiek znalazły zastosowanie w sztuce. Z tego powodu 
geometryczna sztuka modernistyczna obarczona jest 
koniecznością powtarzania i wbrew dążeniom arty-
stów i teoretyków nie jest ani autoreferencjalna, ani 
oryginalna4. 
Kalinowski w opisanej pracy i w wielu podobnych jakby 
egzemplifikuje kratę, o której pisała Krauss: wykreśla 
kompozycje wyraźnie uzależnione od proporcji i wiel-
kości płótna. Artysta zdaje się nie obawiać posądzenia 
o powtarzanie, co nie znaczy, że godzi się na umiesz-
czenie jego prac w nieskończonym ciągu reprodukcji 
bez oryginału, do którego Krauss sprowadza sztukę 
modernistyczną5. Wyartykułowanie schematyczności 
kompozycji tym większą rangę nadaje momentom,  
w których regularność zostaje nagle przełamana. Wła-
śnie te momenty zdają się być kluczowym elementem 
obrazowej wypowiedzi o obrazie.
W pracy z 1968 r. umieszczone na górze jednakowe 
koła warunkują podział pola obrazowego na trzy pio-
nowe pasy. Pod kołem usytuowanym po prawej stro-
nie kompozycji znajdują się dwa rzędy mniejszych kół. 
Pod środkowym kołem podobnie, z tą jednak różni-
cą, że wśród małych kół pojawia się jedno „za duże”. 
Linia podziału, którą widz chciałby przeprowadzić, 
natrafia więc na opór. W sąsiedztwie niepasującego 
koła znajdują się dwa jednakowe, a to już wystarczy, 
aby zacząć budować nowy system podziału pola ob-
razowego, nową kratę. Ogląd obrazu polega więc na 
nieustannej próbie pogodzenia dwóch modularnych 
systemów.
Jakie konsekwencje pociąga za sobą całkowita kon-
centracja uwagi widza na niemożliwym do rozwiąza-
nia konflikcie wizualnym? Strategia taka powoduje, że 
dzieło rozumiane jest jako zjawisko samowystarczalne 
w swojej widzialności. Zablokowany zostaje tym sa-
mym mechanizm odsyłania do zewnętrznych wobec 
niego sensów. Krótko mówiąc – umacniana jest jego 

autonomia. Ponadto każdy z opozycyjnych systemów 
w inny sposób odnosi się do kształtu płótna. Prowo-
kuje to konkluzję, że forma kraty, mimo nieuniknione-
go związku z materialnym nośnikiem obrazu, nie musi 
być jedynie powtórzeniem innych krat. Jej zastoso-
wanie może być w każdym przypadku innowacyjne. 
Powyższe uwagi zachowują aktualność w odniesieniu 
do większości obrazów Kalinowskiego z omawianego 
okresu twórczości: kreując różnego rodzaju wizualne 
napięcia, artysta wnikliwie studiuje takie przejawy ży-
cia obrazu, jakie uaktywniają się w oku odbiorcy, a nie 
w otaczającym dzieło dyskursie. 
q q q
Niniejszy tekst zdominowała refleksja na temat kompo-
zycyjnych podziałów pola obrazowego, jednak w przy-
padku malarstwa Kalinowskiego nie można pominąć 
znaczenia koloru. Swobodne operowanie barwą jest 
kolejnym czynnikiem, który destabilizuje modularne 
układy, m.in. przez wprowadzenie relacji przestrzen-
nych pomiędzy elementami. Poważne konsekwencje 
ma rezygnacja z koloru w wybranych partiach pola 
obrazowego. Przykładowo, jeden z obrazów z cyklu 
„Flagi” podzielony jest na pięć pionowych pasów. Dwa 
zewnętrzne są białe, w związku z czym łatwo ulegają 
wizualnemu odcięciu. Tak więc charakter podziałów 
linearnych nie ma w tym przypadku kluczowego zna-
czenia. To układ białych i kolorowych pól decyduje  
o interpretacji kompozycji i kształtuje relację, w jakiej 
pozostaje ona w stosunku do materialnego nośnika. 

Przypisy:
1 Claude Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, Warszawa 1969, s. 43.
2 Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twór-

czego oka, Warszawa 1978, s. 78.
3 Wciągnięcie aktywności intelektualnej odbiorcy niejako do wnę-

trza dzieła jest jednym z możliwych przejawów jego konceptuali-

zacji. Patrz: Benjamin H.D. Buchloh, Conceptual Art 1962–1969: 

From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions, 

“October”, Vol. 55, 1990, s. 111–115. 
4 Tomasz Załuski, Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba rein-

terpretacji, Kraków 2008, s. 104.
5 Tamże, s. 105.
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Andrzej Kostołowski, Games and Images. Remarks on  
Tadeusz Kalinowski’s Painting

The originality of Tadeusz Kalinowski as an artist should be 

viewed against the background of the drabness of communist 

Poland, the life and art of the 1940s through the 1990s. The 

artist became interested in neo-avant-garde, but the post-war 

Poznań was conservative (apart from 4F+R and some outsi-

ders). In the first half of the 1950s his art was similar to that of 

his artistic milieu, but since 1957 he began to apply an inno-

vative approach: he experimented with painting and made it 

more radical and economical as to the means used. He mainly 

painted abstractions and elaborated his ideas since the 1970s, 

being on friendly terms with Andrzej Bereziański, one of the 

precursors of Conceptualism. 

Tadeusz Kalinowski was an interior architect and theatre set 

designer by profession, which profession he pursued early on. 

He made a name for himself with a translation of all kinds of 

stage set designs into the flat form of a painting. He made use of 

sketches and blueprints from architectural or stage set designs 

as models for paintings. He collaborated with Leon Schiller and 

Wilam Horzyca, and thus was active in Modernism in theatre. 

In accordance with its principles, departing from psychologism 

or naturalism, he applied modest geometrical forms, mono-

chromatic figures and rhythmical elements. Of special interest 

in his creative personality were the games with conventions 

and returns to and successive discoveries of the images ob-

tained. 

In the period 1958–1962 the artist tried to use painting on pa-

pers and textiles pasted onto canvases; this was the painting of 

matter, referred to by the artist as “the art of the dustbin”. In 

turn, in “Zone Systems” (1962–1968) he marked and incorpo-

rated smudges of paint into paintings, bringing to mind architec-

tural or organic associations. 

The artist’s major creative strategy was a consistent play with 

composition and colour variations and the drawing of conc-

lusions from them. Through successive experiments Kalinow-

ski perfected the synthesis of composition and colour. In the 

years 1965–1975 he practiced what he himself called “hard” 

abstraction, delineating geometrical shapes with a prominent 

colour. While Kalinowski’s art is “non-representational”, it does 

convey stage narrations. The artist applied geometrical shapes 

with ease, frequently joking, playing, enticing the viewer to the 

game that was afoot. Ever new images were created. 

The experience of abstraction led in 1976 to a magnificent 

suite of “representational” paintings (clearly outlined human 

figures), whose titles oscillated between everyday reality and 

theatre, such as “The Magician”. This period (1976–1977) also 

saw the completion of “Paintings with Letters”, followed by a 

series “Kaleidoscopic Paintings” (1977–1980) and its sub-series 

“Elements” (motifs of circles and ellipsoids with fragments of 

non-primed canvas). Three cycles, “Closed Circuits”, “Multi-

lateral Circuits” and “Open Circuits”, were made in the years 

1980–1996. The last series seems the most interesting. Kali-

nowski called the works of the set “object-paintings” but would 

not want them to be seen as emulations of actual objects.

A fundamental feature of Tadeusz Kalinowski’s art seems to be 

a consistent rejection of naturalism and sustenance of the au-

tonomy of paintings. This was constantly accompanied by an 

element of game or even play.

Maria Niemyjska, Some Observations on Tadeusz Kalinow-
ski’s Abstract Geometry

Painting at the close of the 1960s Tadeusz Kalinowski used 

rows of identical figures, as a result of which the module be-

came the chief division principle of the painting’s area. The ar-

tist began to divide the field geometrically in “Zone Paintings”, 

which were made in the first half of the 1960s. The measures 

adopted were, however, somewhat free. In turn, at the close 

of the 1960s and the early 1970s he moved towards an extre-

me formal disciple. What, then, is the key to the interpretation 

of compositional patterns that resemble technical drawings? 

Compositions become models of certain situations. Tadeusz 

Kalinowski’s surgical precision at that period of his artistic pur-

suits partly leads to a meta-artistic reflection on the structure 

and dynamics of the painting’s field. 

“The Grille” in Kalinowski’s paintings, following Rosalind Kraus-

s’s thinking about this motif, reflects the shape and form of 

the material background, thus emphasising the mechanism of 

transforming the ground into a medium of the painting. The 

artist exemplified the grille; he subordinates his compositions 

to the size and proportions of the canvas. Sometimes the ar-

tist departs from pattern-like regularity, which seems to be the 

principal element of a story about painting told by means of 

paintings. 
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A work of 1969 (“Untitled”) shows a visual unsolvable con-

flict. The viewer’s attention focused on it makes the work 

self-sufficient as a visual phenomenon, which enhances its 

autonomy. 

The form of the grille can be innovative. Kalinowski established 

visual tensions in his works, studying at the same time the life 

of the painting within the eye of the beholder rather than in the 

discourse related to the work. 

One cannot overlook the role of colour in Kalinowski’s pain-

ting. The ease with which the artist used colours derailed the 

modular sets, introducing, for instance, spatial relations bet- 

ween individual elements. 

Magdalena Moskalewicz, Trials With Artistic Paintings

Paintings

In the latter half of the 1960s Tadeusz Kalinowski made abs-

tractions composed of geometrical shapes. Concurrently, 

he worked on spatial constructs composed of paint-covered 

canvas, plywood, pieces of wood, crown caps, or concealed 

electrical mechanisms.

The work “9 Circles” seems simple at first glance. It contains 

strips and circles, flatly laid basic colours; still, the circles are 

wooden profiled discs. The spatial nature is the main principle 

for the perception and comprehension of the work. Thus the 

work is more of a spatial object than a painting (at the back of 

it there is a mechanism with bulbs). The centres of the disks 

give off colourful light. It is hard to classify the objects, who-

se perception differs from that of a painting or sculpture. The 

work “Golden Orbs” of 1967 is the best exemplification of the 

problem.

Declarations

The artist called such works “Artistic paintings”, which stressed 

their three-dimensional quality. He thereby distinguished them 

from traditional paintings (based on the issues related to the 

surface of the painting), which he made concurrently. Kalinow-

ski no longer continued this kind of spatial experiments. 

Background

Kalinowski’s aforementioned one-off experiments from the late 

1960s were part and parcel of the pursuits of Polish art neo-

avant-garde of the time. As was true about the oeuvre of the 

other artists of the period (Tadeusz Kantor, Adam Marczyń-

ski, Włodzimierz Borowski, Jerzy Rosołowicz, Jan Chwałczyk, 

Wanda Gołkowska, Marian Bogusz, Bronisław Kierzkowski, Jan 

Ziemski), Kalinowski’s art shifted from abstract painting of the 

informel type to the painting of matter and turned to experi-

ments with spatial forms. Artistic paintings stand side by side 

with works by Włodzimierz Borowski and Jerzy Rosołowicz.

Return?

How, then, should the moment of departure from the painting 

be treated? Kalinowski’s “Artistic Paintings” attempt to solve 

problems inherent in painting. 

Résumé: Bogna Błażewicz

Translation: Marcin Turski
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Czytająca, 1948, olej na płótnie, 72 × 53 cm
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Panna młoda, 1949, olej na płótnie, 80 × 40 cm, wł. Muzeum Narodowe w Poznaniu
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Pancernik, 1950, olej na płótnie, 50 × 70 cm
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Kompozycja trzynasta E, 1958, tempera, 74 × 103 cm
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Kompozycja, 1961, olej na płótnie, 48 × 98 cm
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Bez tytułu, 1963, technika własna na płótnie, 50 × 69,5 cm
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Bez tytułu, 1961, olej na płótnie, 52 × 68 cm



49

Tadeusz Kalinow
ski  1909–1997

Bez tytułu, 1962, technika mieszana na płótnie, 53,5 × 64 cm
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Kompozycja streficzna, 1965, olej na płótnie, 84 × 149 cm
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Układ streficzny nr 4, 1962, olej na płótnie, 85 × 150 cm
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Układ streficzny nr 12, 1962, olej na płótnie, 85 × 150 cm
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Bez tytułu, 1963, olej na kartonie, 98 × 48 cm
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Bez tytułu, 1963, olej na kartonie, 50 × 99 cm
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Układ streficzny, 1961, olej na płótnie, 85 × 150 cm
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Układ streficzny, 1961, olej na płótnie, 85 × 150 cm
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Kompozycja L, 1964, tempera, olej na kartonie, 50 × 99 cm
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Kompozycja P, 1964, tempera, olej na kartonie, 49 × 98 cm
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Kompozycja Z, 1966, olej na płótnie, 83 × 140 cm
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O twórczości 
Tadeusza Kalinowskiego

Czym jest w swoich treściach, w swojej postaci wizualnej i metodzie twórczej ma-
larstwo Tadeusza Kalinowskiego? Wizualna formuła obrazu stanowi najbardziej 
oczywistą i przekonującą ich warstwę, dzięki czemu zwalnia krytyka z obowiązku 
skomplikowanych wyjaśnień, a także – co zdarza się w pewnych wypadkach – z ko-
nieczności rekompensowania we wstępie tego „głodu widzialności”, który pozosta-
wiła wystawa.
Z tego też powodu możemy pozwolić sobie na parę uwag ogólniejszych tłumaczących 
głębsze warstwy i inspiracje tego malarstwa. 
Szermierzom ścisłości, rygorystom żądającym by wszystkie wyniki ludzkiej aktywno-
ści, a także wszelkie sposoby i środki komunikacji międzyludzkiej – bez względu na 
ich specyfikę – spełniały przede wszystkim warunki poprawności metodologicznej, by 
wykazać się mogły matematyczną jasnością i ścisłością – wiek XX dostarczył niepo-
wtarzalnego alibi. Jakkolwiek sama orientacja czy postawa ogólnoteoretyczna, nie jest 
odkryciem czasów nam współczesnych i wielokrotnie przewijała się w dziejach myśli 
ludzkiej, nigdy nie dysponowała równie przekonującymi argumentami, nigdy nie mo-
gła wskazać na fakty równie liczne i niepodważalne. Bez nieskończenie dokładnych, 
ścisłych obliczeń matematycznych nie mogłaby istnieć współczesna technika, a bez 
ścisłych narzędzi językowych nie byłaby możliwa współczesna nauka – są to problemy 
dla wszystkich najzupełniej oczywiste. Ścisłość maszyn liczących, dokładność wykre-
sów i pomiarów warunkuje dzisiaj życie; pomyłka zaś grozi człowiekowi zagładą.
Nic więc dziwnego, że pragnienie doskonałej ścisłości, ścisłości za wszelką cenę, prze-
jawia się przez cały wiek XX. W wypadku twórczości Kalinowskiego ta ogólna uwaga 
wymaga jeszcze paru dodatkowych uściśleń historycznych. 
Począwszy od lat 20. i 30. omówiona powyżej postawa zdominowała ogromne obszary 
nauki, logiki, filozofii. Stała się jedną z dominujących metod w badaniach nad językiem, 
ogarnęła literaturę, przede wszystkim zaś interesującą nas plastykę. W ogólnej me-
todzie i teorii tych wszystkich dziedzin poczęto głosić pogląd, iż przedmiotem ich są 
czyste formy niezależne od jakichkolwiek treści empirycznych, formy, które nic nam 
nie mówią o rzeczywistości i które można konstruować dowolnie, dbając jedynie o ich 
wewnętrzną zgodność. – Głównym celem stała się teraz dbałość o ścisłość, o meto-
dologiczną lub logiczną poprawność, matematyczną doskonałość lub o geometryczną 
jasność. O ile jednak opisana metoda może być punktem wyjściowym w ogólnych ba-
daniach teoretycznych, o tyle nie może być przez to samo ostatecznym celem działa-
nia. Z tego też powodu przyniosła niejedno rozczarowanie swoim zwolennikom. 
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Ideologia neopozytywizmu, a później empiryzmu logicznego, zakiełkowała i dała 
swoje owoce również w plastyce: początkowo w formie konstruktywizmu, w latach 
sześćdziesiątych zaś w abstrakcji geometrycznej i op-arcie. 
Chętnie głoszone i postulowane nawiązywanie współczesnej abstrakcji geometrycz-
nej do pierwszego konstruktywizmu, stanowi jednak w rzeczywistości raczej alibi dla 
ruchu jako całości, niż znajduje wyraz w twórczości poszczególnych artystów i kon-
kretnych realizacjach plastycznych. Dobrym przykładem takiego odmiennego podej-
ścia przy pewnych powierzchownych zbieżnościach jest dzisiejsza wystawa Tadeusza 
Kalinowskiego. Znaczną część obrazów zgromadzonych na wystawie zaliczyć można 
do tego nurtu w łonie abstrakcji geometrycznej, który posługując się pozorną ści-
słością form geometrycznych, doprowadził w wyniku do organizacji płótna nie tylko 
na zasadach radykalnie sprzecznych z wszelką teorią konstruktywizmu, lecz przede 
wszystkim do krańcowo odmiennych realizacji pozwalających na odmienne ujęcie in-
terpretacyjne.
Ścisłość okazała się jeszcze jednym złudzeniem, tym razem... „złudzeniem optycz-
nym”. Konkretne formy geometryczne z pozoru określone, wymierne i sprawdzalne 
utraciły wszelką substancjalną trwałość, stały się czystymi „fenomenami optycznymi”, 
przelotnymi migotaniami i wzrokowymi ułudami. Stabilny niegdyś układ dekoracyj-
nych form stał się dzisiaj czystym ruchem, dynamicznością w stanie wrzenia. Jeżeli już 
koniecznie szukać inspiracji i efektownych analogii, można by je znaleźć we współcze-
snych działach fizyki lub matematyki, która na miejsce tradycyjnej ścisłości wprowadza 
rachunek prawdopodobieństwa, prawo wielkich cyfr.
Większość prac prezentowanych przez Kalinowskiego na obecnej wystawie należy 
jednak do drugiego bieguna aktualnych poszukiwań abstrakcji geometrycznej. Jest 
to malarstwo, które przy zachowaniu całej dynamiki ma jednak charakter statyczny. 
Powściągliwe, oparte na efektach strukturalnych i konstrukcyjnych rygorach, bliższe 
jest programowi pierwszego konstruktywizmu. Jest to jednak podobieństwo progra-
mowych założeń, nie zaś plastycznych realizacji. Najdobitniejszym przykładem tych 
poszukiwań są obrazy, w których układy form określone zostały przez autora jako 
„układy streficzne”. Oparte na formach rytmicznie geometrycznych, stanowią mate-
rialny nośnik idei matematycznego modułu.

Adam Radajewski
Wstęp do katalogu wystawy Kalinowski, Salon ZPAP Arsenał, Poznań 1968
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5 prostokątów, 1961, linoryt, 32 × 34 cm
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Aktor, 1966, linoryt, 39 × 28 cm
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Holenderska martwa natura, 1966, litografia, 17 × 41,5 cm

Żelazko, 1966, linoryt, 19,5 × 37 cm
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Kompozycja streficzna nr 7, 1966, linoryt, 23,5 × 36 cm
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Energia – kompozycja sferyczna, 1966, litografia, 27,5 × 38 cm

Konstrukcja, 1966, linoryt, 36 × 51 cm
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Bez tytułu, 1966, olej na płótnie, 84,5 × 100 cm
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Bez tytułu, 1966, olej na płótnie, 66,5 × 90 cm
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Bez tytułu, 1967, olej na płótnie, 84 × 148,5 cm
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Obraz plastyczny, 1968, technika własna, drewno, olej na płótnie, 62,5 × 92 cm
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Zapis izomorficzny, 1969, olej na płycie, kapsle, 61 × 122 cm
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Czarne koła, 1967, olej na płótnie, 60 × 122 cm
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Koło i kwadraty, 1969, olej na płótnie, 119,5 × 119,5 cm
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Bez tytułu, 1967, olej na płótnie, 120 × 120 cm
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Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 148,5 × 84 cm
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Koło + kwadrat, 1968, olej na płótnie, 120 × 120 cm
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Trzy granatowe koła, 1968, olej na płótnie, 129 × 129 cm
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Żółte koło, 1968, olej na płótnie, 120 × 120 cm
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Dwie chorągiewki, 1968, olej na płótnie, 120 × 120 cm
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Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 113 × 140,5 cm
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Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 148,5 × 85 cm
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Kompozycja z kwadratami, 1968, olej na płótnie, 129,5 × 129,5 cm
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Kompozycja czarno-niebieska z trzema białymi kołami, 1968, olej na płótnie, 120 × 120 cm
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Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 120 × 120 cm
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Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 149 × 84 cm
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Czarne koła, 1968, olej na płótnie, 130 × 130 cm
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Kompozycja z zielonym trójkątem, 1968, olej na płótnie, 69 × 50 cm
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Aktor, 1968, olej na płótnie, 80 × 55 cm
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Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 60 × 73 cm
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Kompozycja z żółtym kołem, 1968, olej na płótnie, 44,5 × 59,5 cm
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Drogowskaz, 1968, olej na płótnie, 52,5 × 66,5 cm
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Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 85 × 85 cm
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Bez tytułu, 1969, olej na płótnie, 49,5 × 59,5 cm
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Bez tytułu, 1970, olej na płótnie, 129,5 × 129,5 cm
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Skala, 1970, olej na płótnie, 130 × 130 cm
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Bez tytułu, 1970, olej na płótnie, 129 × 129 cm
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Rakieta 2, 1970, olej na płótnie, 120 × 120 cm
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Kompozycja, 1970, olej na płótnie, 96,5 × 96,5 cm
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Kompozycja czerwono-niebieska, 1970, olej na płótnie, 98 × 98 cm
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O twórczości 
Tadeusza Kalinowskiego

Problematyczne obrazy Kalinowskiego zawierają w swym obrębie figury geometrycz-
ne działające kolorem wnętrza i obrysem krawędzi. Zestawione razem układają się  
w prostokąty pełne dowolnych asocjacji i iluzji. Czy jest to więc sztuka rygorystyczna? 
Na pewno jest taką w warstwie zamiłowania artysty do elementarności, która warun-
kuje respekt dla figur prostych. Natychmiast przestaje nią być, gdy swoboda asocjacji 
pozwala nie tyle na dowolne manipulowanie geometrią, co wręcz na mechaniczne 
i automatyczne zapisywanie przy jej pomocy. Są to więc obrazy z geometrią, ale  
z wymową skierowaną „przeciwko” owej geometrii.
Obrazy-herby, obrazy-flagi, obrazy-emblematy to tylko pewien punkt odniesienia, 
który pozwala na szersze włączenie zabawy z kolorem, obrysem czy zestawieniem. 
„Herby” Kalinowskiego nie określają żadnej innej szlachetności poza bezinteresow-
nością tworzenia. „Emblematy” nie warunkują dodatkowych akcji. „Flagi” nie wiążą 
się z krajami ani z ludami. Jest to dowolny system prywatnych wzruszeń. Zrozumiały 
staje się on szczególnie wtedy, gdy stwierdzimy, ile owa „geometria” zawdzięcza in-
formelowi czy malarstwu gestu, uprawianym kiedyś przez artystę. Tam absurdalne  
i nie usiłujące być innymi obrazy, z ironią demaskowały swoją hałaśliwą nagość. Tutaj, 
bez zbędnych teorii i spekulacji myślowych, obrazy odmistyfikowane i „niepoważne” 
ujawniają swe wolne barwy, kształty i relacje biegnące w rejony poetyckich przeżyć 
rudymentarnych. 
Wesołość obrazów Kalinowskiego nasuwa myśl o karnawale. Ich mozaikowata, od-
świętna barwność jest jakby festiwalowa. Na szarym tle pejzaży poznańskich przed-
mieść, takie obrazy są kwiatem cieplarnianym wyhodowanym w jednym z seryjnych 
domów. Są to matissowskie fotele dla tych, którzy pragną ożywić swoją codzien-
ność. 
Osobną rzeczą jest „dzianie się” w dziełach Kalinowskiego, skoro tak jak w swych 
grafikach sprzed 4-5 lat rozwiązuje on teraz na płótnie pewien dynamiczny akcent 
wspólnych dążeń niektórych fragmentów obrazu, przeciwstawiając go rozproszeniu 
skłóconych elementów w innych jego częściach. Te prostokąty z kolorem intensyw-
nym i położonym zdecydowanymi plamami są miejscem akcji samych w sobie. Nawrót 
widza do nich wiąże się z każdorazowo nowym oglądem obrazu. 

Andrzej Kostołowski 
Tekst z katalogu wystawy czterech artystów: Andrzej Bereziański, Janusz Bersz,  

Tadeusz Kalinowski, Norbert Skupniewicz, Galeria Rady Uczelnianej Zrzeszenia  

Studentów Polskich Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1970 
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Bez tytułu, 1970, olej na płótnie, 80,5 × 55,5 cm
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Układ przestrzenny, 1970, akryl, olej na płótnie, 111 × 110 cm
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Linie i barwy, 1971, olej na płótnie, 116 × 141 cm
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Horyzont 72, 1971, olej na płótnie, 120 × 120 cm



110

Tadeusz Kalinow
ski  1909–1997

Bez tytułu, 1971, akryl na płótnie, 129,5 × 129,5 cm
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Niebieskie koła, 1971, olej na płótnie, 100 × 100 cm
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Rytmy koła, 1971, olej na płótnie, 98 × 98 cm
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Linie i barwy 3, 1971, olej na płótnie, 120 × 120 cm
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Bez tytułu, 1972, akryl na płótnie, 129 × 129,5 cm
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Koła z niebieskim kołem, 1972, olej na płótnie, 61 × 121,5 cm
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Strzałki, 1972, olej na płótnie, 110 × 80 cm
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Strzałki 5, 1972, olej na płótnie, 110 × 80 cm
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Bez tytułu, 1972, olej na płótnie, 120 × 86 cm
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Układ zamknięty 3, 1973, akryl na płótnie, 85 × 120 cm
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Układ otwarty, 1973 (?), akryl na płótnie, 120 × 120 cm
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Przejrzystość przenikania 2, 1973, akryl, emulsja na płótnie, 130 × 110 cm
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Bez tytułu, 1973, olej na płótnie, 120 × 120 cm
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Dwie strzałki, 1973, olej na płótnie, 80 × 110 cm
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Bez tytułu, 1973, olej na płótnie, 119,5 × 119,5 cm
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Bez tytułu, 1973, akryl na płótnie, 120 × 120 cm
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Bez tytułu, 1974, olej na płótnie, 49,5 × 59,5 cm



127

Tadeusz Kalinow
ski  1909–1997

Bez tytułu, 1974, olej na płótnie, 50 × 69 cm
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Kompozycja z niebieskim prostokątem, 1973, akryl na płótnie, 120 × 120 cm
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Bez tytułu, 1975, rysunek, tusz na papierze, 48 × 61 cm
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Bez tytułu, 1975, rysunek, tusz na papierze, 50 × 64 cm
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Bez tytułu, 1975, rysunek, tusz na papierze, letraset, 50 × 70 cm
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Hiver, 1976, akryl na płótnie, 100 × 120 cm



133

Tadeusz Kalinow
ski  1909–1997

Piękność, 1976, akryl na płótnie, 120 × 140 cm



134

Tadeusz Kalinow
ski  1909–1997

Czarownik I, 1976, akryl na płótnie, 110 × 210 cm
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Ambasador, 1976, akryl na płótnie, 135 x 115 cm
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Bez tytułu, 1977, akryl, olej, folia na płótnie, 55,5 × 80,5 cm
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Bez tytułu, 1977, akryl, olej na płótnie, 65 × 81 cm
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Bez tytułu, 1977, akryl, olej na płótnie, 54,5 × 61 cm
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Bez tytułu, 1977, akryl, olej, folia na płótnie, 65,5 × 80 cm
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Bez tytułu, 1977, akryl, olej, folia na płótnie, 57 × 76,5 cm
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Bez tytułu, 1977, akryl, olej na płótnie, 53,5 × 65 cm
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Bez tytułu, 1977, akryl, olej na płótnie, 57,5 × 73,5 cm
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Bez tytułu, 1977, akryl, olej, folia na płótnie, 60,5 × 66,5 cm
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Bez tytułu, 1977, akryl, olej, folia na płótnie, 60 × 79,5 cm
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Deska z Poznania, 1978, akryl, olej, tusz na płótnie, 46,5 × 74 cm
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W słońcu, 1978, akryl, tusz na płótnie, 38,5 × 46,5 cm 
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Bez tytułu, 1978, akryl, olej, tusz na płótnie, 66 × 54 cm 
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Owoce, 1978, olej, akryl, tusz na płótnie, 42 cm × 54,5 cm 
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Niezidentyfikowany, 1978, akryl, olej, tusz na płótnie, 54,5 × 50 cm 
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Bez tytułu, 1978, olej, akryl na płótnie, 53,5 × 65 cm 
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Bez tytułu, 1978, olej, akryl na płótnie, 50 × 60 cm
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Formy, 1979, akryl na płótnie, 100 × 100 cm 
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Bez tytułu, 1979, akryl na płótnie, 50 × 70 cm 
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Bez tytułu, 1980, olej na płótnie, 98 × 98 cm
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Bez tytułu, 1980, olej na płótnie, 100 × 108 cm
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Bez tytułu, 1978, akryl, olej, tusz na płótnie, 60 × 49,5 cm
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Bez tytułu, 1979, akryl na płótnie, 80 × 110 cm 
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Bez tytułu, 1980, akryl na płótnie, 115 × 100 cm 
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Bez tytułu, 1980, akryl na płótnie, 97 × 97 cm 
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Bez tytułu, 1980, akryl na płótnie, 97 × 97 cm
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Bez tytułu, 1980, akryl na płótnie, 97 × 97 cm
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Więzi, 1980, olej na płótnie, 44 × 51 cm
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Bez tytułu, 1981, olej na płótnie, 36 × 56 cm 
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Bez tytułu, 1981, olej na płótnie, 44 × 52 cm 
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Elementy proste, 1981, olej na płótnie, 48 × 65 cm 
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Bez tytułu, 1981, olej, akryl na płótnie, 60 × 50 cm
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Bez tytułu, 1981, olej, akryl na płótnie, 60 × 50 cm
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O twórczości 
Tadeusza Kalinowskiego

„Obraz przedmiot” to ostatni etap w bogatej twórczości Tadeusza Kalinowskiego, 
obejmuje on dzieła z lat 1982–1983, gdy twórczość artysty stała się bardziej oszczęd-
na i refleksyjna, gdy skupiła się na swych pryncypiach, gdy będąc twórczością stała 
się zarazem refleksją o niej. Artysta zafascynowany od lat sztuką idei – będący na 
poznańskim gruncie jednym z jej prekursorów. W czasach, gdy światowa awangar-
da pod koniec lat sześćdziesiątych skupiła się na refleksji ontologicznej – gdy słynne 
słowa eseju Josepha Kosutha „Art after philosophy” – „Jedynym powołaniem sztuki 
jest sztuka. Sztuka jest definicją sztuki” – były wezwaniem do działalności konceptu-
alnej – Kalinowski malowania nie porzucił. Okres ten jego twórczości proponowałem 
nazwać „rozważaniem nad geometrią” – wtedy to artysta malując pytał i malując na 
zadane sobie pytanie odpowiadał. W swym zmaganiu z malarstwem doszedł u progu 
lat osiemdziesiątych do koncepcji z.t. „Obraz przedmiot”. Twórczość artysty łatwo 
podzielić można na etapy, w których poprzez drążenie pewnych myśli, które go nur-
tują – zamyka się w hermetycznej serii podobnych do siebie realizacji, które ów pro-
blem starają się z jednej strony zasugerować z drugiej rozważyć. 
Taką serią jest cykl „Obraz przedmiot”, w którym Kalinowski odchodzi od silnej geo-
metrii lat poprzednich i zadziwia nas swobodą w traktowaniu formy. Obrazy buduje 
z dwóch lub trzech kolorów i pozostawionego nie zamalowanego płótna – kolorów 
silnie nasyconych, skonfrontowanych z neutralnością płótna. Kolorów malowanych 
płasko z uniknięciem efektów fakturowych, malowanych spokojnie, choć zdarzają się 
niekiedy ekspresyjnie i swobodnie położone plamy – zadziwiające rozmalowanie po 
długim okresie analitycznej geometrii. Artysta operuje barwą oszczędnie, czasami 
dynamizuje kompozycję czarną linią ciągłą lub przerywaną. W ramach jednego cyklu 
tworzy serie obrazów z użyciem tej samej kolorystyki. Dba o czystość swej wypowie-
dzi – podkreśla to prostotą form – dużymi płaszczyznami jednolicie zamalowanymi sil-
nymi pełnymi kolorami. Intrygującym elementem obrazowania w ostatnim cyklu jest 
płótno – jako integralna struktura obrazu, płótno jako kolor (najbardziej naturalny), 
płótno jako element (najbardziej materialny) – płótno jako istota przedmiotowości, 
płótno jako element prymarny obrazu.
Cykl „Obraz przedmiot” dotyka jednego z najważniejszych problemów współczesnej 
sztuki, jakim jest zagadnienie autorefleksyjności – wypowiedzi artystycznej w kontek-
ście samego dzieła. Artysta zmaga się z prawidłami kompozycji – poszukuje zależności 
pomiędzy kolorem a układem kompozycyjnym. Pyta o istotę obrazu, o jego podsta-
wowe elementy – pyta o granice obrazowania. Maluje – tworzy formy, a zarazem pyta 
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o ich możliwości, o ich wzajemne relacje. Przypominają się słowa Henri Van Liera 
– „Współczesny obraz jest twórczością, a zarazem refleksją na temat twórczości, 
realizuje jednocześnie on formę i określa jej miejsce w historii form”. – stwierdza dalej 
„Tendencja analityczna jest tak silnie związana z refleksyjnością, że stanowi nieomal 
jej drugą nazwę”. Chłodna analityczna postawa Kalinowskiego wobec malarstwa jakby 
potwierdza ważność słów belgijskiego filozofa, który pisząc o geście artysty, tak swój 
wywód skonkludował – „Który będąc świadomy swego twórczego charakteru i co 
więcej konieczności tworzenia, zapytuje sam siebie (w działaniu, nie słowem czy ideą) 
czym jest właściwie forma i jej narodziny”. Zmaganie z formą, z istotą obrazowania to 
największa zdobycz ostatniego cyklu prac Tadeusza Kalinowskiego.

Włodzimierz Nowaczyk
Obraz przedmiot – uwagi na marginesie twórczości malarskiej Tadeusza Kalinowskiego,  

[w:] Tadeusz Kalinowski. Malarstwo, Biuro Wystaw Artystycznych w Poznaniu, 1984
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Obraz – przedmiot, 1983, akryl na płótnie, 55 × 80 cm
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Obraz – przedmiot, 1983, akryl na płótnie, 45 × 53 cm
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Obraz – przedmiot, 1983, akryl na płótnie, 45 × 55 cm
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Obraz – przedmiot, 1983, akryl na płótnie, 97 × 97,5 cm
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Obraz – przedmiot, 1983, akryl na płótnie, 99 × 99 cm 
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Układ otwarty, 1983, akryl na płótnie, 97 × 97 cm 
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Obraz – przedmiot, 1984, akryl na płótnie, 97 × 97,5 cm
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Bez tytułu, 1988, akryl na płótnie, 119 × 99 cm
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Bez tytułu, 1988, akryl na płótnie, 125 × 100 cm
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Bez tytułu, 1989, akryl na płótnie, 111 × 100 cm
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Układ wielostronny, 1989, olej na płótnie, 120 × 85 cm
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Bez tytułu, 1989, olej na płótnie, 60 × 81 cm 
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Bez tytułu, 1989, akryl na płótnie, 86 × 120 cm
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Bez tytułu, 1989, akryl na płótnie, 120 × 120 cm
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Bez tytułu, 1990, akryl na płótnie, 120 × 120 cm 
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Układ wielostronny, 1988, olej, gesso na płótnie, 33 × 41 cm
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Bez tytułu, 1990, akryl na płótnie, 50 × 60 cm 
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O twórczości 
Tadeusza Kalinowskiego

Wojciech Makowiecki: Rozmawiamy na kilka tygodni przed otwarciem wystawy, którą 
BWA organizuje z okazji Twojego 80-lecia. Piękny jubileusz, wszyscy, którzy Cię znają jako 
niezwykle aktywnego artystycznie i towarzysko kolegę oraz młodzieńczego starszego pana 
są zaskoczeni tą okrągłą rocznicą. Zazwyczaj twórcy o takim dorobku przygotowują na 
Jubileusz retrospektywę swojej twórczości czy wystawę przeglądową, Ty natomiast pokazu-
jesz swoje aktualne dokonania, traktując te wystawę jako kolejny pokaz.

Tadeusz Kalinowski: Tak jest rzeczywiście, pokazuję prace z lat 1986/89, tj. mój 
ostatni okres, który obejmuje obrazy nazwane przeze mnie jako UKŁADY OTWAR-
TE i UKŁADY WIELOSTRONNE. Mimo osiemdziesiątki nie czuję się aż tak, żeby 
celebrować tę rocznicę i pokazywać swój cały dorobek, bo jest to niemożliwe (na-
malowałem dużo płócien), ani mi potrzebne. Żyję tym co robię teraz i to chcę zapre-
zentować.

W.M.: Jesteś konsekwentnym abstrakcjonistą od wielu już lat, ale rozpoczynałeś jako sce-
nograf związany z teatrem i malarz, właśnie w tej kolejności

T.K.: Zaraz po wojnie pracowałem jako scenograf, ale od 1949 r. wystawiałem jako 
malarz z grupą 4F+R, kubizowałem i nawiązywałem do formistów, starałem się szu-
kać czegoś nowego. W 1957 roku zacząłem robić malarstwo taszystowskie, które 
było wówczas w Polsce na fali. Później uprawiałem abstrakcję twardą, geometryczną. 
Ok. 1975 r. miałem okres „kalejdoskopowy”, obrazów z tego czasu nigdzie nie po-
kazywałem, a od początku lat 80. maluję obrazy-układy, które kontynuuję do chwili 
obecnej. Od 1957 nie namalowałem żadnego obrazu przedstawiającego, ale nie czu-
ję, że maluję abstrakcję – wydaje mi się, że maluję przestrzenie istniejące, czuję, że  
w tych przestrzeniach żyję – widzę te przestrzenie w rzeczywistości.

W.M : Często podkreślasz swoje zainteresowanie sztuka aktualną, widzę to zresztą po 
Twojej obecności na wystawach tej sztuki w galeriach alternatywnych Poznania. Jednak 
jakiegoś konkretnego wpływu nowej sztuki na Twoje malarstwo nie dostrzegam...

T.K.: Chyba tak, myślę, że nie ulegam ciśnieniom aktualnych tendencji, chociaż pra-
gnę być na bieżąco i wiedzieć, co się dzisiaj w sztuce dzieje na świecie. Ale w swoim 
malarstwie robię swoje sprawy. Lubię, jak młodzi ludzie pokazują nową sztukę, ale 
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wydaje mi się, że oni jeszcze za mocno tkwią w szczególnego rodzaju naturalizmie, że 
ich realizm nie jest pozbawiony takiego właśnie spojrzenia. Ja mam do widza stosunek 
pozornie obojętny, chłodny, ale moja sztuka skierowana jest do szczególnego widza. 
Jeżeli on zainteresuje się tym, co robię, jeżeli go to wciągnie, to okaże się, że ten sto-
sunek nie jest wcale obojętny. Na przykład sztuka lat 80. jest przesadzona i rewelacje 
wokół niej, ten cały szum jest przereklamowany.

W.M.: Wiem, że cenisz inne nurty dzisiejszej sztuki, które są bliższe Twojemu myśleniu  
w sztuce i o sztuce. Eulalia Damanowska w recenzji z Twojej warszawskiej wystawy nazwa-
ła Cię „poznańskim Stażewskim”.

T.K.: Trop dobry, bo idę po linii jak najdalej idącego ukrócenia formy, koloru, wycisza-
nia. Szanując płótno, jestem bardzo ostrożny w założeniach, dochodząc do obrazu, 
jeszcze nie wiem, jak będzie on wyglądał, ale wiem, jak będę go malował. Maluję 
oszczędnie, bez poprawek, gdyż zależy mi na czystości obrazu. Ale wszystko zależy 
od decyzji...

W.M.: Myślę, że moment podjęcia decyzji w tego typu malarstwie jest bardzo istotny. Są-
dzę, że nie wynika on u Ciebie z ogromnej praktyki, ale z pewnego samouświadomienia 
możliwości swojej sztuki, dalej – z codziennego malowania, z życia na co dzień malar-
stwem...

T.K.: Uważam, że w dużym stopniu tak jest, można by to nazwać efektem choroby 
malowania, gdyż nie umiem żyć bez malowania choćby jednego dnia. Ta codzienna 
przyjemność obcowania z płótnem, nie walka, nie zmaganie, chociaż i to się zdarza, 
ale wtedy efekty są mierne, wpływa na taką łatwość podejmowania ostatecznej de-
cyzji.

W.M.: Jak rozpoczynasz obraz?

T.K.: To wygląda różnie – często szkicuję, robię małe rysunki, takie bez sensu. Do nie-
których później wracam i coś dodaję, coś ujmuję, i zaczynam malować. Mam zawsze 
przygotowane 20–25 blejtramów i maluję od razu serie 4–5 obrazów. Pracuję dość 
długo nad pierwszym płótnem z cyklu, a następne kilka przychodzi mi już z łatwością. 
Teraz lubię ograniczać gamę kolorów, kiedyś byłem bardziej kolorowy, teraz – pra-
wie monochromatyczny. Doszedłem do pewnej łatwości operowania kolorem, nie 
dociekam półtonów, raczej staram się stosować czysty kolor i wykorzystywać szare 
płótno, które daje obrazowi pełnię.

W.M.: Zacząłeś odkrywać płótno jako element kompozycji właśnie z początkiem lat 80., co 
było związane wówczas z samoograniczeniem wypowiedzi po okresie kalejdoskopowym.
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T.K.: W 1980 r. zacząłem używać czystego płótna i nazywać je OBRAZY–PRZED-
MIOTY. Płótno naciągnięte na podramek, parę kresek, plam. Obraz miał więcej nie-
zamalowanego płótna, niż wypełnionego.

W.M.: Wykorzystywanie samego płótna w obrazie, jego faktury i koloru okazało się dla Cie-
bie płodne w sensie koncepcji obrazu aż do dzisiaj. Oczywiście należy tutaj zaznaczyć, że 
sięgając do pomysłu Burriego, nadałeś temu inny sens, wykorzystując bezpośrednio płótno 
obrazu.

T.K.: On robił zupełnie innego rodzaju konstrukcje obrazowe, wklejając kawałki 
płótna, ja robię raczej obrazy czystsze, bowiem moje formy są spokojniejsze, i kolor 
stonowany, ograniczony do dwóch, trzech, a niezagruntowane płótno jest jednym –  
z własną formą i barwą – z elementów obrazu. 

W.M.: Jednak charakter tego elementu, jak i jego forma, w okresie tej dekady, również ule-
gły pewnej ewolucji. O ile na przykład początkowo są one traktowane bardziej syntetycznie, 
powiedziałbym nawet bardziej sztywno, o tyle w ostatnich pracach ulegają rozluźnieniu, 
stają się swobodne. Zastosowanie w większym stopniu rysunku, linii biegnącej we wszyst-
kich kierunkach, zwiększa ich przestrzenność i dynamikę, a jednocześnie czyni je bardziej 
manualnymi i emocjonalnymi.

T.K.: W pierwszych obrazach była większa asceza, skromność środków. Jak rozpo-
czynałem „układy otwarte” używałem tylko bieli i na przykład na wystawie w Galerii 
RR w Warszawie pokazywałem tylko obrazy białe, w których jedynym kolorem był 
pozostawiony kolor niezagruntowanego płótna. W ogóle unikam rozmalowywania, 
rozdrabniania, malowania plamkami, kładę kolor czysto, gładko i on działa jako duża 
płaszczyzna w przestrzeni. Jedną z moich zasad malowania jest przestrzenność, bo 
mimo że całe partie są kładzione płasko, uzyskują przestrzenność m.in. przez różno-
rodność stosowanych technik na jednym płótnie, akwarela na przykład daje lekkość, 
tusz – niematerialność, akryl – głębokość, a olej – ciężar.

W.M.: To „pomieszanie” technik daje nieoczekiwaną przestrzenność, w efekcie także – 
różnorodność malarskiej struktury obrazu, co w cyklu prac o podobnej kompozycji pozwala 
na ich „zindywidualizowanie”. Poruszyliśmy zaledwie kilka problemów Twojej twórczości 
malarskiej ostatnich lat. Myślę, że wielu odbiorcom mającym dotychczas powierzchowną 
opinię o Twojej sztuce czy o abstrakcji w ogóle pozwolą one wysunąć przynajmniej jeden 
wniosek: że malarstwo to daje możliwość wielorakiej twórczej wypowiedzi artystycznej, 
jak również pozwala na intelektualną i estetyczną „przygodę” w odbiorze. Dziękując za 
rozmowę, życzę dalszych wielu, wielu lat spędzonych przy sztalugach.

Wojciech Makowiecki, Wywiad z artystą z okazji 80-lecia urodzin,  
[w:] Tadeusz Kalinowski, Biuro Wystaw Artystycznych w Poznaniu, IX/X 1989
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Bez tytułu, 1990, olej na płótnie, 138 × 138 cm
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Bez tytułu, 1990, olej na płótnie, 138 × 138 cm
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Układ otwarty, 1990, olej na płótnie, 200 × 200 cm
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Układ otwarty, 1990, olej na płótnie, 150 × 120 cm
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Układ otwarty, 1991, olej na płótnie, 122 × 122 cm
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Układ otwarty, 1991, olej na płótnie 122 × 122 cm
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Układ otwarty, 1992, olej na płótnie, 161 × 131 cm
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Układ otwarty, 1992, olej na płótnie, 160 × 130 cm
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Układ wielostronny, 1989, akryl, tusz, ekolina na płótnie, 70 × 80 cm
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Układ wielostronny, 1993, olej na płótnie, 110 × 130 cm
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Bez tytułu, 1990, olej na płótnie, 200 × 140 cm
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Bez tytułu, 1990, olej na płótnie, 200 × 130 cm
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Bez tytułu, 1994, olej na płótnie, 160 × 120 cm
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Bez tytułu, 1994, olej na płótnie, 120 × 120 cm
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Układ wielostronny, 1994, olej na płótnie, 65 × 65 cm
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Bez tytułu, 1994-1996, akryl na płótnie, 120 × 120 cm
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Bez tytułu,  1994, akryl na płótnie, 75 × 114 cm
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Bez tytułu, 1992, akryl na płótnie, 75 × 114 cm
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Bez tytułu, 1995, olej na płótnie, 85 × 150 cm
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Układ wielostronny, 1990, olej, akryl, tusz na płótnie, 60 × 75 cm



212

Tadeusz Kalinow
ski  1909–1997

Bez tytułu, 1989, olej na płótnie, 63 × 60,5 cm
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Bez tytułu, 1989, olej na płótnie, 43 × 64 cm
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Bez tytułu, 1994, akryl na płótnie, 109,5 × 99 cm
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Bez tytułu, 1994, akryl na płótnie, 110 × 96 cm
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O twórczości 
Tadeusza Kalinowskiego

Malarstwo i historia Tadeusza Kalinowskiego są doskonałym powodem, by zastano-
wić się, jak powstaje i czym jest historia sztuki – jak czas i środowisko, w których 
żyjemy, determinują kategorię naszego sukcesu, wpływają na wartość dzieł.
Tadeusz Kalinowski urodził się w 1909 r. w Warszawie. W warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych studiował malarstwo, scenografię i architekturę wnętrz. Historia jego 
twórczości malarskiej zaczyna się jednak w Poznaniu, gdzie znalazł się po wojnie. 
Myślał, że Poznań będzie przystankiem. Dziś wiemy, że związał się z nim na resztę 
życia – zmarł w Poznaniu w 1997 r. 
Był artystą poszukującym. Swą niezależność artystyczną zaakcentował w 1948 r., 
wstępując do pierwszej grupy awangardowej powstałej po wojnie w Poznaniu 4F+R 
(Forma, Farba, Faktura, Fantastyka + Realizm). Po epizodzie z 4F+R lata 50. były 
dla niego czasem fascynacji informel. Grubo kładziona farba barwnych plam pokrywa 
wszystkie tworzone w tym czasie obrazy. „Zabawa” farbą pod koniec tego okresu 
wchłonęła w płaszczyznę obrazu papier (sztuka śmietnika) – w obrazach tych farba 
zamiast płótna pokrywa pogniecione gazety.
Lata 60. były przełomem w twórczości Tadeusza Kalinowskiego – od tego momentu 
zaczyna się historia jego rozważań nad geometrią, które znalazły odbicie we wszyst-
kich powstających później pracach. W latach 1960–1964 Kalinowski malował tzw. 
układy streficzne – sztywne podziały pionów i poziomów płaszczyzny malarskiej sta-
rał się jeszcze łagodzić subtelnymi przejściami koloru grubo kładzionej farby. Zaraz 
potem zaczęły powstawać abstrakcje, w których przestrzenność farby zmienia się  
w płasko malowane koła, kwadraty, trójkąty – być może wpływ na twórczość ma-
larską tego okresu miało zainteresowanie technikami graficznymi. To był moment, 
w którym nad farbą zaważyła geometria. Czyste kolory, czyste podziały – gra napięć 
pomiędzy figurami. W 1976 r. w tę grę na moment wkroczyły dekoracyjne przedsta-
wienia niby figuratywne, skłaniające się bardziej w kierunku ornamentu niż realizmu. 
W 1977 r. uczestnikiem gry stały się litery – pozbawione związku z innymi literami, 
zamiast znaczyć treści realistycznego świata, stały się również ornamentem płaskich 
powierzchni malarskich. Koniec lat 70. to w twórczości Tadeusza Kalinowskiego 
okres kalejdoskopowy – malował wiele kompozycji geometrycznych na kształt obra-
zu z dziecięcego kalejdoskopu, który zmienia się przy każdym ruchu ręki, za każdym 
razem inny, niepowtarzalny. Zabawa formą i geometria zatoczyła tu łuk, artysta po-
wrócił do zabawy przedmiotowością obrazu – w obrazach widoczne jest płótno nie 
pokryte farbą, płótno stało się równoważne wobec formy, farby czy jej faktury. Płótno 
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zaczęło znaczyć tyle, co obraz. Aż do śmierci Kalinowski pozostał wierny abstrakcji. 
Malował obrazy, które nazywał układami zamkniętymi, układami otwartymi, układami 
wielostronnymi. Zabawa linią, która stawała się raz łagodna, innym razem nerwowa. 
Zabawa krawędzią pola obrazowego, które raz zamykało kompozycje figur, kiedy in-
dziej wyrzucało je poza swoje granice. Zabawa kolorem. Zabawa harmonią i kontra-
stem. Zabawa równowagą. Bawię się malując – zwykł mawiać.
Tadeusz Kalinowski był artystą poszukującym. Kilku- i kilkunastoletnie cykle twórczo-
ści pokazują kierunki jego rozwoju. Widać w nich doskonale, jak chwytał formy i treści, 
pracował nad nimi, a potem porzucał, by przechodzić do następnych etapów.
Ciekawy wątek jego twórczości, to moim zdaniem układy streficzne. W przejściu po-
między zainteresowaniem informel a abstrakcją geometryczną powstawały obrazy, 
które urzekają. Widać w nich wyraźne rozdarcie artysty między uwielbieniem dla 
farby a prostotą formy. Widać moment wahania. Ramy obrazu zamykają kompozycje 
utworzone z krat pionowych i poziomych podziałów, wypełnione farbą w jednolitej 
tonacji kolorystycznej. Świetliste błyski nadają kompozycjom cech mistycznych, jed-
nak zastygła farba uwidaczniająca ruchy pędzla artysty zdradza ich ludzki wymiar. 
Pomiędzy dwiema kategoriami oficjalnie uznanej sztuki, jakimi są informel i abstrakcja 
geometryczna, powstała szczelina. Seria układów streficznych nie mieści się w hi-
storyczno-artystycznych nurtach. To obrazy spoza oficjalnej kategorii. Obrazy, które 
cenię za mistrzowsko rozegraną grę przedstawienia sztywnej siatki porządkującej 
pole obrazu z rozedrganym światłem koloru. Przeciwległym biegunem malarstwa 
tego okresu są obrazy z lat 80. W późnych obrazach kalejdoskopowych i w układach 
otwartych widoczne jest surowe płótno, które albo stanowi tło dla geometrycznych 
kompozycji, albo wypełnia pole obrazowych figur. Po czasie zabawy z materią farby, 
z twardymi zasadami geometrycznymi, z obrazami widzianymi przez kalejdoskop, 
Tadeusz Kalinowski dochodzi do płótna. Droga eliminacji doprowadza go do sed-
na obrazu, którego artysta nie boi się pokazać. Płótno nie jest tu tylko płaszczyzną,  
z jaka wiąże się konieczność jej wypełnienia . U Kalinowskiego płótno stało się tema-
tem malarskim. Obrazy z tego okresu właśnie przez swoją prostotę dają świadectwo 
dojrzałości artystycznej twórcy.
Setki obrazów, które po sobie pozostawił, świadczą o wielkiej fascynacji możliwością 
doświadczania, jaką daje sztuka. W latach 50. zrezygnował z pracy scenografa w te-
atrze Wilama Horzycy, by całkowicie poświęcić się malarstwu. (...)
W kilku zaledwie zdaniach prześledziłam twórczość Tadeusza Kalinowskiego po to, 
by pokazać jej bogatą różnorodność i rozwój. Jednak każdy z cykli powinien być opi-
sany dokładnie, umieszczony w kontekście historii, w której się tworzył, w kontekście 
sztuki polskiej i światowej. W ciągu swojego życia Kalinowski był odcięty od dokonań 
artystycznych na świecie – nie wyjeżdżał za granicę, bo nie było wolno, sztukę świato-
wą poznawał więc wyłącznie z kiepskiej jakości czarno-białych reprodukcji. Dla kry-
tyków i historyków powinno być wyzwaniem, by dziś zestawić jego prace z pracami 
przedstawicieli taszyzmu i abstrakcji geometrycznej tego czasu na świecie.
Tymczasem kontekst, w którym mówi się o Kalinowskim, najczęściej ogranicza się do 
Poznania przełomu lat 40. i 50. W podręcznikach do historii sztuki Tadeusz Kalinowski 
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istnieje jako członek grupy 4F+R, co było tylko trzyletnim epizodem w jego życiu. Po-
mimo tego, że już w latach 50. zajmował się malarstwem (...), archiwum jego obrazów 
nadal pozostaje bez katalogu i komentarza.
Historia sztuki – w przeciwieństwie do historii dziejów – nie tworzy się sama. Historia 
sztuki powstaje z tego, co o wybranej sztuce zostało napisane. I to właśnie ten wybór 
jest zadaniem historyka sztuki. Każde odkrycie w sztuce musi trafić na odkrywczość 
krytyka czy historyka sztuki – bez niej nie znajdzie miejsca w historii. Narzędzia ba-
dawcze muszą się rodzić razem z nim. Artysta jest po to, by tworzyć, język – żeby na-
zywać. Jak treścią obrazów Tadeusza Kalinowskiego są formy, które nie mówią, lecz 
pokazują, tak treścią historii sztuki powinno być zastanowienie nad nią. W przypadku 
sztuki dawnej pokolenia badaczy piszą nowe tomy opracowań, bazując na odkryciach 
poprzedników. Sztukę nową, która dopiero się tworzy, najpierw trzeba odkryć – opi-
sać. I tu pojawia się trudność. Bo do tego trzeba odwagi i niezależności. Takiej sa-
mej odwagi i niezależności, z jakimi Tadeusz Kalinowski poszukiwał wciąż nowych 
rozwiązań w sztuce, potrzeba do poszukiwań nowych narzędzi badawczych. Łatwiej 
jest cytować i przestawiać cudzysłów kilka wyrazów dalej. Trudniej jest wskazywać 
i nazywać od początku. Za dużo słów, a za mało treści w tekstach o historii sztuki. 
Dlatego tacy artyści jak Tadeusz Kalinowski nadal pozostają na marginesie.
Osiedlając się w Poznaniu, Tadeusz Kalinowski myślał, że zostanie tu tylko na chwilę. 
Czy jego kariera artystyczna wyglądałaby inaczej, gdyby nie związał jej na całe życie 
ze środowiskiem konserwatywnego Poznania? Minęło 10 lat od śmierci artysty. Rów-
ne daty sprzyjają wielkim odkryciom i spektakularnym wydarzeniom. W bliskich pla-
nach jest duża wystawa jego obrazów i wydanie albumu dotyczącego jego twórczości. 
Może wreszcie odniesie sukces poznański artysta, który do końca poznański nie był. 
Na szczęście dla swojej sztuki i nieszczęście dla samego siebie. Tadeusz Kalinowski 
pokazał nam, co znaczy obraz. Może my pokażemy, jaka jest prawdziwa historia sztu-
ki polskiej?

Anna Zielińska
Spoza historii sztuki. Tadeusz Kalinowski, www.sztuka.pl, 1/2008
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Układ wielostronny, 1996, akryl, brąz na płótnie, 120 × 120 cm
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Bez tytułu, 1996, akryl na płótnie, 100 × 100 cm
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Układ wielostronny, 1995, akryl, tusz, olej na płótnie, 80 × 98 cm
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Układ wielostronny, 1996, akryl na płótnie, 120 × 120 cm
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Układ zamknięty, 1996,tempera, emulsja, akryl na płótnie, 120 × 120 cm
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Bez tytułu, 1996, tempera, emulsja, akryl na płótnie, 120 × 120 cm
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Układ zamknięty, 1995, olej na płótnie, 110 × 130 cm
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Bez tytułu, 1995, olej na płótnie, 110 × 130 cm
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Bez tytułu, 1996, akryl na płótnie, 120 × 120 cm
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Układ wielostronny, 1997, akryl na płótnie, 75 × 81 cm
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Tadeusz Kalinowski o sobie

Nie ma łatwej, systematycznej, obiektywnej, racjonalnej, bezpiecznej drogi do znale-
zienia własnego wyrazu w sztuce.
Władysław Strzemiński twierdzi, że w dziejach plastyki da się wykazać rozwój świa-
domości wzrokowej człowieka – że istnieje postęp w sztuce przedstawiania i w wyra-
żaniu artystycznym tego, co się przestawia. Istnieje więc postęp w sztuce jako zespole 
środków wyrazu.
Moimi środkami wyrazu są układy, które nazywam układami streficznymi. Słowo 
„Strefizm” pochodzi od Leona Chwistka. Ja, nie wiedząc o tym, zupełnie przypadko-
wo sam na ten termin czy nazwę wpadłem, czyniąc doświadczenia, dzieląc na strefy 
płaszczyznę obrazu. W pierwszym okresie poszukiwań format obrazu wydłużał się, 
strefy powstawały przeważnie poziome.
W pracach swoich stosuję rygory konstrukcyjne, oparte na formach geometrycz-
nych.
Można, a nawet trzeba stosować tu moduł – jednostkę proporcji, służącą do ustalenia 
wzajemnej zależności wszystkich elementów całości.
Sprawa pionów i poziomów jest tu bardzo ważna. Piony i poziomy dają się ująć  
w cyfry. Obraz jest budowany jak elewacja architektoniczna, gdzie linie przyziemia, 
parteru, piętra i dachu są wyraźnie zaznaczone. Obraz nabiera rytmiki. Formy ukła-
dają się na płaszczyźnie
równomiernie. Kolory można stosować zasadnicze, co doda obrazowi dynamiki, 
zwiększy jego ekspresję. Krawędź plamy barwnej nie powinna być zacierana, zmięk-
czana, ale nie należy jej także konturować. Widzenie nie jest normalne stereoskopo-
we. Każdy punkt obrazu widziany jest na wprost.
Prace, które przedstawiam na obecnej wystawie, są kompozycjami streficznymi  
o układach przeważnie poziomych. Wykonane wszystkie w 1967 roku, ale myślałem  
o ich kompozycji od 1961 roku. Materiały tu użyte, jako środki wyrazu nie są i nie 
mogą być uważane za jedyne i ostateczne.
W dalszych dociekaniach zamierzam przystąpić do opracowania obrazu bardziej 
przestrzennego, z tym, że przestrzeń będę budował nie w głąb obrazu, a na zewnątrz 
z zastosowaniem i włączeniem innych środków i materiałów, nie zmieniając zasadni-
czej koncepcji budowy obrazu.

Tekst autorski z katalogu Tadeusz Kalinowski, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Łodzi, maj 1967
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Założeniem moim jest stosowanie form geometrycznych takich jak: koło, kwadrat, 
trójkąt, prostokąt i konstruowanie z nich nowych układów. Formami tymi posługuję 
się jak matematyk cyframi czy literat słowami. Malarstwo moje nazywam malarstwem 
streficznym albo malarstwem z zastosowaniem układów streficznych.
Uporządkowanie form polega na podziale płaszczyzny płótna na strefy poziome albo 
pionowe; tzn. plamy barwne na płótnie są tak rozłożone, że można je w głównych 
zarysach podzielić na mniejsze względnie większe równoległe pola, które nazywam 
strefami.
Komponując płaszczyznę płótna, układy plam barwnych ściśle dostosowuję do jego 
krawędzi. Formy zestawiam ze sobą na stykach albo równolegle. Płaszczyzny wzglę-
dem siebie uporządkowane są kierunkami poziomymi i pionowymi. Ważny jest tu 
problem idealnie płaskiej powierzchni obrazu w ciemnych partiach błyszczącej,  
w jasnych matowej.
Płótno pokrywam przeważnie dużymi barwnymi płaszczyznami, dbając o ich dźwięcz-
ność i nasycenie. Stosuję czysty i intensywny kolor, którego prawie nie łamię.
Zamiast światła, błyszczą kolorami barwne jasne płaszczyzny. Krawędź koloru wy-
kreślam linią, koło obrysowując cyrklem. Chętnie umieszczam koło przy kwadracie, 
daje to ważny dla mnie kontrast, bo krawędź koła ma linię krzywą i miękką, natomiast 
kwadrat twardą i prostą.

Tekst autorski z katalogu Tadeusz Kalinowski, Galeria A, Gniezno 1969

W 1980 r. rozpocząłem malowanie obrazów na niezagruntowanym płótnie, które 
do 1982 r. nazywałem „obrazami przedmiotami”. Były to płótna naciągnięte na pod-
ramnik, niezagruntowane, parę kresek, płaszczyzn, plam barwnych – właściwie było  
w nich więcej czystego płótna niż płaszczyzn zamalowanych. Stosowałem dużą asce-
zę, skromność środków, np. jeden, dwa kolory. Kompozycje, które malowałem od 
1982 r. nazywałem „Układami otwartymi”. Zaczynałem wówczas od białego koloru, 
zostawiając resztę obrazu niezamalowaną. Na wystawie w galerii RR w Warszawie 
w 1985 r. pokazałem same białe obrazy, a jedynym kolorem dodatkowym była bar-
wa czystego, niezamalowanego płótna. Płaszczyzny koloru nie były konturowane,  
a nieliczne linie, ciągłe lub przerywane, występowały niezależnie. W „Układach wie-
lostronnych”, które maluję od 1988 r. operuję dużą ilością linii, swobodnie rozmalo-
wanych we wszystkich kierunkach. Wśród linii tworzą się płaszczyzny, które czasami 
wypełniam kolorem.
Jedną z moich zasad w malowaniu jest przestrzenność. Mimo że płaszczyzny są 
kładzione płasko, ciągle myślę o przestrzenności obrazu. Moje obrazy, mimo że są 
abstrakcyjne, są zbliżone do pejzaży – imaginują pewne przestrzenie widziane jakby  
z lotu ptaka. Mam w swojej naturze konstruktywność myślenia, dlatego zawsze 
upraszczam formę. Dobrze wygląda płótno niezamalowane – pasuje do każdego ko-
loru, jaki położę. Na płótnie impregnowanym tylko klejem stolarskim, stosuję roz-
maite techniki: maluję tuszem, akwarelą, akrylami, emulsją, farbą olejną; miejsca,  
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w których płótno za bardzo jaśnieje, przeciągam pokostem. Akwarela daje prze-
zroczystość, tusz lekkość – wrażenie niematerialności, akryl i emulsja mają walory  
pośrednie, a olej daje płaszczyzny bardziej konkretne. Jako równorzędny walor do-
chodzi wartość niezamalowanego płótna.
Od 1957 r. nie namalowałem żadnego obrazu przedstawiającego z natury. Obrazy, 
które maluję aktualnie, traktuję jako przedstawiające, gdyż nie czuję, że maluję abs-
trakcje. Mam wrażenie, że maluję realistycznie i to mnie bardzo bawi.
Dzisiejszy widz nie musi patrzeć naturalistycznie na moje obrazy, gdyż ten sposób wi-
dzenia jest bardziej adekwatny dla filmu czy telewizji. W malarstwie czy w rzeźbie moż-
na przedstawić formę, przestrzeń w inny sposób; np. w rzeźbie nie jest najważniejszy 
sam obiekt, ale i przestrzeń, która go otacza. Można przyjąć, że podobnie dzieje się  
w moich obrazach. Nie tylko te miejsca są ważne, które kryję kolorem, ale równie 
ważne są te miejsca, które zostawiam jako czyste płótno. One dają mi przestrzeń swoją 
inną materialnością, są „miękkie”, sprawiają, że miejsca zamalowane są konkretniejsze, 
bardziej dotykowe. Działają swoją materialnością. Idę w kierunku jak najdalszego ukró-
cenia koloru. Potrafię namalować obraz jednym czy dwoma kolorami, trzy to już jest 
dużo, tak dużo, że trzeci kolor kładę oszczędnie, bo jest już prawie zbyteczny. Co jest 
jeszcze ważne w tym, co robię. Szanując płótno, jestem bardzo ostrożny, dochodząc do 
obrazu, jeszcze nie wiem, jak on będzie wyglądał, ale wiem, jak go będę malował. Wiem, 
ile mam zostawić płótna i malując oszczędnie, zostawiam płótno nietknięte; do końca 
pilnuję, by nie było przemalowań i poprawek. Gdy maluję obraz z poprawkami, uwa-
żam go za niedobry, gdyż faktura źle się układa, a pędzel zostawia niewłaściwy ślad.

Tekst autorski do wystawy Tadeusz Kalinowski, Galeria Sztuki Współczesnej Profil, Poznań 1990
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KALENDARIUM

1909 

r  Tadeusz Kalinowski urodził się 23 czerwca w Warszawie; 

jego ojciec, Konstanty, z zawodu był drukarzem

1925 

r  rozpoczął naukę w Szkole Rzemiosł i Sztuki Stosowanej 

w Warszawie; do czasu podjęcia studiów w akademii 

warszawskiej pracował w Teatrze Wielkim, gdzie ter-

minował u wziętego scenografa tej sceny, Wincentego 

Drabika

1929 

r  podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; 

studiował malarstwo, scenografię i architekturę wnętrz  

u Mieczysława Kotarbińskiego i Władysława Daszewskie-

go, u którego w 1937 r. otrzymał dyplom ze scenografii

1937 

r  po ukończeniu studiów zajmował się scenografią w Te-

atrze Łódzkim u Kazimierza Wroczyńskiego oraz sztuką 

użytkową; m.in. był głównym projektantem Targów Kra-

jowych w Równem nad Styrem

1939 

r  związek małżeński z Zofią Męczyńską, narodziny syna 

Bogdana

r  wybuch wojny zastał go we Lwowie, gdzie znalazł się 

jako scenograf wraz z teatrem Leona Schillera i gdzie 

spędził ponad rok do jesieni 1940 r. Wstąpił do Ukra-

ińskiego Związku Artystów Plastyków, zarabiał na życie 

wykonywaniem propagandowych plansz oraz portre-

tów wodzów rewolucji  

1

2
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1942 

r  przebywał w Miechowie, gdzie zatrudnił się w stadninie 

koni

1943–1944 

r  przebywał na Wołyniu, skąd na przełomie 1943/1944 r. 

wrócił do Warszawy, nielegalnie przekraczając granicę 

między Wołyniem a Generalną Gubernią. Po wybuchu 

powstania warszawskiego walczył w szeregach Armii 

Krajowej na Starym Mieście. Wzięty do niewoli, uciekł 

z transportu do Auschwitz z rampy dworca Warszawa 

Gdańska; zabrał z obozu przejściowego w Pruszkowie 

syna Bogdana, który znalazł się tam po śmierci matki za-

mordowanej przez nazistów w szpitalu na Woli. Wraz 

z synem dotarł piechotą do Krakowa, skąd po krótkim 

pobycie wyjechał do Łodzi, gdzie pracował jako sceno-

graf przy pierwszych powojennych przedstawieniach  

Leona Schillera (Krakowiacy i górale Bogusławskiego, Bu-

rza Szekspira)

1945–1948 

r  pobyt w Łodzi i Bydgoszczy, gdzie współpracował jako 

scenograf z Wilamem Horzycą; seria obrazów postfor-

mistycznych (Czytająca dziewczyna, Panna młoda, Akto-

rzy i rekwizyty, Ruiny))

1948 

r  przeprowadził się do Poznania, gdzie Horzyca objął dy-

rekcję Teatru Polskiego. W latach 1948–1952 powstały 

projekty scenograficzne do wielu spektakli, m.in. Profesja 

pani Warren, Mieszczanin szlachcicem, Makbet

1949 

r  przystąpił do grupy 4F + R założonej przez Feliksa Marię 

Nowowiejskiego, Ildefonsa Houwalta i Alfreda Lenicę; 

udział w pierwszej wystawie grupy

3

4

1
Na rusztowaniu Ratusza, w trakcie 
malowania sylwetek królów, 1954
2
Projekt scenografii do spektaklu 
Awans W. Żółkiewskiego, Teatr 
Polski w Poznaniu, 1952

3 
Projekt scenografii do spektaklu 
Obrona Ksantypy, Teatr Polski 
w Bydgoszczy, 1947
4 
Projekt scenografii do spektaklu 
Profesja pani Warren, Teatr 
Polski w Poznaniu, 1950
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1950 

r  został Prezesem Zarządu Okręgu Związku Polskich Arty-

stów Plastyków w Poznaniu, pełnił tę funkcję przez dwie 

kadencje do 1954 r. W tym czasie (1951–1955) dzięki 

jego staraniom wybudowano i przekazano artystom 41 

pracowni plastycznych na Starówce poznańskiej

1950–1956 

r  realistyczne obrazy i grafiki

1953 

r  związek małżeński z Heleną Welnitz, którą poznał w Ło-

dzi w 1946 r.

1954–1955 

r  projekt i wykonanie polichromii Ratusza poznańskiego 

(wraz z Janem Piaseckim)

1955 

r  poznał Annę Cyronek, również malarkę, która otrzy-

mała dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pla-

stycznych w Poznaniu, swoją partnerkę do końca życia 

(związek małżeński zawarli w 1979 r.)

1956–1960 

r  pełnił funkcję radnego w Radzie m. Poznania

1957 

r  pierwsze próby z malarstwem informel

1958–1962

r  okres tzw. sztuki śmietnika 

6

5

8

7

9
Z synem Adasiem, 1960
10
W Galerii A w Gnieźnie, 1969
11
Na wernisażu wystawy indywidualnej  
w klubie ZPAP z Andrzejem 
Turowskim, Ireną Moderską, 
Jerzym Nowakowskim, 1971
12
Na wernisażu wystawy indywidualnej   
w BWA Arsenał z Józefem Krzyżańskim, 
Marią i Janem Berdyszakami i 
Jerzym Nowakowskim, 1971

5
Pejzaż Bolkowa, 1956, 
drzeworyt, 22,5 ×  29,5 cm
6
Zima w Karkonoszach, 1956, 
drzeworyt, 18 × 28,5 cm
7
ok. 1955
8
Z Anną Cyronek w pracowni, 1958
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1959 

r  pierwsza indywidualna wystawa grafiki w klubie SARP  

w Poznaniu; wystawa w Pałacu Działyńskich (z Anną Cyro-

nek); narodziny syna Adama w związku z Anną Cyronek

1961–1966 

r  zainteresowanie grafiką, trzy cykle linorytów i litografii

1961 

r  okres malarstwa fakturowego typu collage z naklejanymi 

szmatami i ilustracjami gazetowymi  

1962–1968 

r  okres tzw. malarstwa streficznego

1965–1975 

r  okres tzw. twardej abstrakcji geometrycznej, którą reali-

zował w wielu cyklach, m.in. „Flagi”, „Koła”, „Strzałki”

1967–1968 

r  seria obiektów/obrazów plastycznych, w których w abs-

trakcyjną kompozycję wmontowane zostały świecące, 

migające, kolorowe lampki, kapsle, etc.

1967–1976 

r  wystawy indywidualne w Salonie ZPAP Arsenał (z Anną 

Cyronek, 1967 i 1968), w Klubie Handlowca Merkury 

(1969), w Galerii A w Gnieźnie (1969), w BWA Arsenał 

(1971), w klubie MPiK (1975), w BWA w Zielonej Górze 

(z Anną Cyronek, 1975), w BWA Arsenał w Poznaniu 

(1976)

1970 

r  udział w V Salonie Marcowym w Zakopanem

10

11

12

9
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1972 

r  kompozycja abstrakcyjna o pow. 546 m2 na ścianie domu 

na skrzyżowaniu ul. Estkowskiego i Garbary w Poznaniu; 

zniszczona w połowie lat 80.

1972–1981 

r  reklamy ścienne dla PKO, z wykorzystaniem fragmen-

tów własnych obrazów

1976 

r  epizod z malarstwem ornamentacyjnym, od 1956 r. jedy-

ną próbą nawiązania do obrazowania przedmiotowego 

1976–1977 

r  pierwsze obrazy z literami

1976–1980 

r  okres cyklu kalejdoskopowego

1980–1981

r  cykl „Elementy”

1982–1995

r  cykl „Układy otwarte” zapoczątkowany serią „Obraz – 

przedmiot” (1981–1983)

1984 

r  wystawa prac z cyklu „Układy otwarte” w Galerii Aku-

mulatory 2 w Poznaniu i Galerii RR w Warszawie 

1984–1994 

r  wystawy jubileuszowe w Arsenale z okazji” urodzin 

(1984 – na 75-lecie, 1989 – 80-lecie, 1994 – ostatnia na 

85-lecie)

16

17
Ekspozycja w Arsenale, 1989
18
W pracowni przy placu 
Wielkopolskim 7/8, 1994
19
Jedno z ostatnich zdjęć, przed 
bazyliką w Gostyniu, 1996

13

15

14

13
Fragment indywidualnej 
ekspozycji w Arsenale, 1971
14
Z synami Bogdanem i Adamem  
w pracowni Zygmunta Konarskiego, 1979
15
Na otwarciu indywidualnej  
wystawy Andrzeja Bereziańskiego  
w Galerii Akumulatory II  
(z Jarosławem Kozłowskim), 1977
16
W pracowni, 1985
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1986 

r  udział w wystawie Artyści Poznania 1945–1985 na zapro-

szenie kuratora Wojciecha Makowieckiego w Muzeum 

Narodowym i Galerii BWA, gdzie jego prace zaprezento-

wano w trzech działach: Grupa 4F+R, Abstrakcja i Sztuka 

idei

1987 

r  nagranie rozmowy Wojciecha Makowieckiego z artystą 

dla Biblioteki Raczyńskich (taśma VHS, 1’40’’)

1988–1997 

r  ostatnie prace z cyklu „Układy otwarte”, cykle „Układy 

wielostronne” i „Układy zamknięte”

1993 

r  autorska wystawa Wektor sztuki w Arsenale z udziałem 

czołowych twórców nowoczesnych: Jerzego Beresia, 

Andrzeja Bereziańskiego, Anny Cyronek, Stanisława 

Fijałkowskiego, Stefana Gierowskiego, Jerzego Jękota, 

Zdzisława Jurkiewicza, Jerzego Kałuckiego, Jarosława 

Kozłowskiego, Erny Rosenstein

1997 

r  Tadeusz Kalinowski tworzył intensywnie do ostatnich 

swych dni; zmarł 7 maja w Poznaniu, gdzie został pocho-

wany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Junikowskim

Oprac. Wojciech Makowiecki

17

18

19
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WYSTAWY

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1959

r  Wystawa malarstwa Anny Cyronek i Tadeusza Kali-
nowskiego, Pałac Działyńskich, Poznań, 5–26 IV 1959; 
katalog 

r  Tadeusz Kalinowski, wystawa grafiki, Klub SARP, Poznań, 
X 1959 

1960

r  Wystawa malarstwa Anny Cyronek i Tadeusza Kalinow-
skiego, Klub ZPAP, Poznań, XII 1960

1967

r  Cyronek Kalinowski. Malarstwo, Salon ZPAP Arsenał, 
Poznań, od 26 II 1967; katalog

1968

r  Wystawa malarstwa Tadeusza Kalinowskiego, Salon 
ZPAP Arsenał, Poznań, od 4 V 1968; katalog

1969

r  Malarstwo Tadeusza Kalinowskiego, Klub Handlowca 
Merkury, Poznań, I–II 1969; katalog – składanka

r  Tadeusz Kalinowski, Galeria A, Gniezno, II–III 1969; katalog

1971

r  Tadeusz Kalinowski. Jubileuszowa wystawa prac, BWA 
Arsenał, Poznań, 8–28 V 1971; katalog 

1975

r  Struktury. Wystawa rysunków i obrazów. Tadeusz Kali-
nowski, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, Poznań, 
III 1975; katalog

r  Anna Cyronek, Tadeusz Kalinowski, BWA, Zielona Góra, 
IV 1975; katalog

1976

r  Tadeusz Kalinowski. Wystawa malarstwa, BWA, Poznań, 
IX 1976; katalog

1983

r  Tadeusz Kalinowski. Malarstwo, BWA, Konin, XI 1983; 
katalog

1984  

r  Tadeusz Kalinowski. Malarstwo, BWA, Poznań, III 1984; 
katalog

r  Tadeusz Kalinowski, Akumulatory 2, Poznań, I 1984

1985 

r  Tadeusz Kalinowski, Galeria RR, Warszawa, II 1985

1987

r  Tadeusz Kalinowski, Galeria Środek, PP Desa, Poznań,  
X 1987 

1989

r  Tadeusz Kalinowski, BWA, Poznań, 26 IX–15 X 1989; 
katalog 

1990 

r  Tadeusz Kalinowski, Galeria Sztuki Współczesnej Profil, 
Pałac Kultury, Poznań, XI 1990; katalog

1994

r  Tadeusz Kalinowski. Wystawa jubileuszowa (w 85-lecie 
urodzin), Galeria BWA Arsenał, Poznań, IX 1994

1996

r  Tadeusz Kalinowski. Malarstwo, Galeria Grażyny Kul-
czyk, Poznań, XI 1996

2000

r  Wystawa. Tadeusz Kalinowski. Prace z lat 60., Galeria 
Sztuki Renes, Warszawa–Poznań, XI–XII 2000; katalog

2006–2007

r  Tadeusz Kalinowski. Malarstwo (odsłona pierwsza), Ga-
leria Ego, Poznań, XII 2006–I 2007

2007

r  Tadeusz Kalinowski, Galeria Sztuki Współczesnej ESTA, 
Gliwice, 9 III–10 IV 2007; katalog

2007–2008

r  Tadeusz Kalinowski. Koło – Kwadrat: malarstwo abs-
trakcyjne 1966–1976, Galeria Ego, Poznań, XII 2007–  
I 2008
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UDZIAŁ W WYSTAWACH ZBIOROWYCH 

1946 

r  II Salon Zimowy 1946, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, Muzeum Miejskie, Radom; katalog

1947–1948

r  Doroczna Wystawa Okręgu Pomorskiego Związku Pol-
skich Artystów Plastyków, Pomorski Dom Sztuki, Byd-
goszcz, XII 1947–I 1948; katalog

1948 

r  Wystawa Okręgu Pomorskiego Związku Polskich Arty-
stów Plastyków, Poznań, V–VI 1948; katalog

1949

r  Wystawa 4F + R. Forma Farba Faktura Fantastyka  
+ Realizm, Salon Sztuk Plastycznych ZPAP, Poznań,  
13 III–6 IV 1949; udział wzięli: Ildefons Houwalt, Tade-
usz Kalinowski, Alfred Lenica, Feliks Maria Nowowiejski, 
Fortunata Obrąpalska, Bolesław Schmidt, Zygfryd Wie-
czorek i Bazyli Wojtowicz; katalog

r  Wystawa ZPAP Okręgu Poznańskiego, Salon Sztuk Pla-
stycznych, Poznań, 18 IV–15 V 1949; katalog 

r  Objazdowa wystawa prac poznańskich plastyków, Po-
znań, IX 1949, wystawa zorganizowana przez Miejski 
Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki; katalog  

1952

r  Jesienna wystawa prac Związku Polskich Artystów Pla-
styków Okręgu Poznańskiego, CBWA Poznań, X 1952; 
katalog

r  Wystawa okolicznościowa prac plastyków Grupy Lubu-
skiej, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, XI 1952; 
katalog 

1953

r  Wystawa architektury wnętrz i sztuki dekoracyjnej, 
CBWA, Poznań, IV–V 1953; komisarz: Zdzisław Jezier-
ski; katalog

r  Wystawa rysunków ZPAP Okręgu Poznańskiego, 
CBWA, Poznań, V–VI 1953; katalog

1954

r  Wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu 
Poznańskiego, CBWA, Poznań, 3 X–7 XI 1954; katalog

1956 

r  Wiosenna wystawa prac Związku Polskich Artystów Pla-
styków, CBWA, Poznań, V–VI 1956; komisarz: Wacław 
Twarowski; katalog

1957 

r  Wystawa prac członków ZPAP Okręgu Poznańskiego, 
CBWA, Poznań, 8 VI–4 VII 1957; komisarze: Edmund 
Łubowski, Wacław Twarowski; katalog

r  Wystawa prac członków ZPAP Okręgu Poznańskiego, 
Muzeum Okręgowe w Kaliszu 

r  Jesienna wystawa plastyków Okręgu Poznańskiego, Od-
wach, Poznań, 24 XI–17 XII 1957; komisarze: Zbigniew 
Bednarowicz, Marian Szmańda; katalog

1959–1960

r  Salon Jesienny ZPAP, Odwach, Poznań, 13 XII–3 I 1960; 
komisarz: Zenon Kaczmarkiewicz; katalog

1960 

r  Salon Wiosenny ZPAP, Odwach, Poznań, 28 V–22 VI 
1960; komisarz: Krystyna Bajońska; katalog

1960–1961

r  Salon Jesienny ZPAP Okręgu Poznańskiego, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, 18 XII–24 I 1961; komisarz: Bar-
tłomiej Kurka; katalog

1961

r  Salon Wiosenny ZPAP Okręgu Poznańskiego, CBWA, 
Poznań, 10 VI–2VII 1961; komisarz: Wacław Twarowski; 
katalog  

1961–1962

r  Wystawa grafiki artystycznej i rysunku, CBWA Zachęta, 
Warszawa, 14 XI 1961–14 I 1962; wystawa zorganizo-
wana w ramach prezentacji „Polskie dzieło plastyczne  
w XV-lecie PRL”; komisarz: Halina Chrostowska; katalog

1962 

r  Salon Wiosenny Okręgu ZPAP Poznań, CBWA Poznań, 
IV–V 1962; komisarz: Zygmunt Gromadziński, zapre-
zentowano prace 67 artystów, 147 dzieł (87 obrazów,  
14 rzeźb, 48 grafiki); katalog

r  Salon Jesienny, BWA Arsenał, Poznań, 4 XI–9 XII 1962; 
otwarcie nowej przestrzeni ekspozycyjnej (obecnie Gale-
ria Miejska Arsenał), zaprezentowano prace 98 artystów, 
205 dzieł (110 obrazów, 50 rzeźb, 45 grafik); katalog
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1964

r  Salon Wiosenny, BWA Arsenał, Poznań, 30 V–27 VI 
1964; komisarz: Zygmunt Gromadziński, zaprezentowa-
no prace 61 artystów, 119 dzieł (63 obrazy, 23 rzeźby, 
33 grafiki); katalog

1964–1965

r  20 lat PRL w twórczości plastycznej, BWA Arsenał, Po-
znań, 12 XII 1964–17 I 1965; komisarz: Alfons Gielniak, 
zaprezentowano prace 80 artystów, 191 dzieł (100 ob-
razów, 41 rzeźb, 50 grafik); katalog

1966 

r  Salon Jesienny. Malarstwo. Grafika. Rzeźba, BWA  
i PWRN, Poznań, 15 X–3 XI 1966; komisarz: Janusz 
Bersz, zaprezentowano prace 75 artystów, 179 dzieł  
(93 obrazy, 79 grafik, 7 rzeźb); katalog

r  Wystawa prac artystów Poznańskiego Okręgu ZPAP, Sa-
lon BWA, Szczecin, 15 XII–28 XII 1966; zaprezentowa-
no prace 56 artystów, 122 dzieła (74 obrazy, 48 grafik); 
katalog

1967–1968 

r  Salon Jesienny ZPAP, BWA, Poznań, 13 XII–5 I 1968; 
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1961); tekst Ryszarda Daneckiego, repr.: Tadeusz Kali-

nowski, Kompozycja II (poz. 32).

r  Salon Wiosenny ZPAP Okręgu Poznańskiego, CBWA, Po-

znań 1961 (10 czerwca – 2 lipca); katalog. 

r  Wystawa grafiki artystycznej i rysunku, CBWA Zachęta, 

Warszawa 1961/1962 (14 listopada – 14 stycznia 1962); 

teksty: Irena Jakimowicz, B.K., repr.: Tadeusz Kalinowski, 

z cyklu Strefizm Nr 15 (1961, poz. 155).

r  Salon Wiosenny Okręgu ZPAP Poznań, CBWA, Poznań 

1962; tekst Huberta Juina, repr.: Tadeusz Kalinowski, 

Kompozycja II.

r  Salon Jesienny, BWA Arsenał, Poznań 1962 (4 listopada – 

9 grudnia); tekst Zdzisława Kępińskiego, repr.: Tadeusz 

Kalinowski, Kompozycja w tonacji ciepłej (poz. 43), Kom-

pozycja w tonacji zimnej (poz. 44), 95 reprodukcji w tym 

Tadeusz Kalinowski Kompozycja w tonacji ciepłej, 1962.

r  Salon Wiosenny, BWA Arsenał, Poznań 1964 (30 maja 

– 27 czerwca); tekst Bogusława Koguta, repr.: Tadeusz 

Kalinowski, Kompozycja streficzna II (poz. 25).

r  20 lat PRL w twórczości plastycznej, BWA Arsenał, Poznań 

1964/1965 (12 grudnia – 17 stycznia 1965); tekst Krzysz-

tofa Kostyrko, repr.: Tadeusz Kalinowski, Kompozycja 

streficzna szara (poz. 43).

r  Salon Jesienny. Malarstwo. Grafika. Rzeźba, BWA i PWRN, 

Poznań 1966 (15 października – 3 listopada); repr.: Ta-

deusz Kalinowski, Kompozycja I (poz. 31), Kompozycja II 

(poz. 32 ), Kompozycja III (poz. 33).

r  Wystawa prac artystów Poznańskiego Okręgu ZPAP, Salon 

BWA, Szczecin 1966 (15–28 grudnia); tekst Konstantego 

Kalinowskiego.

r  Salon Jesienny ZPAP, BWA, Poznań 1967/1968 (13 grud-

nia – 5 stycznia 1968); tekst Adama Radajewskiego, repr. 

czarno-białe Tadeusz Kalinowski, poz. 37 Kompozycja 

błękitna (poz. 37), Kompozycja żółta (poz. 38).

r  Wystawa pokonkursowa V Opolska Wiosna, BWA, Opole 

1968 (30 maja – 30 czerwca); tekst Zdzisława Jaeschke.

r  Wizerunek Polaka w malarstwie współczesnym, wystawa 

ogólnopolska, BWA i Filharmonia Pomorska, Bydgoszcz 

1968 (21 listopada – 21 grudnia); tekst Mariana Turwida, 

repr. czarno-białe: Tadeusz Kalinowski, Głowa profilem 

(poz. 18).

r  Salon Jesienny 68, BWA, Poznań 1968/1969 (14 grudnia 

– 9 stycznia 1969); tekst Adama Radajewskiego, repr.: 



250

Tadeusz Kalinow
ski  1909–1997

Tadeusz Kalinowski, Obraz plastyczny I (poz. 39), Obraz 

plastyczny II (poz. 40).

r  Plastyka poznańska w 25-lecie PRL, Muzeum Narodowe 

w Poznaniu, 1968; nota biograficzna s. 31, repr.: Tadeusz 

Kalinowski, Kwadraty (1968, poz. 56.) Dwie żółcie (1969, 

poz. 57).

r  Temat muzyczny we współczesnym malarstwie i grafice 

krajów Europy Środkowej i Wschodniej, BWA i Filharmonia, 

Bydgoszcz 1969 (wrzesień – październik); tekst Mariana 

Turwida, repr.: Tadeusz Kalinowski, Zapis izomorficzny 

(poz. 83, czarno-biała), Fale muzyczne (poz. 84).

r  V Salon Marcowy, BWA, Zakopane 1970; repr.: Tadeusz 

Kalinowski, 1. Kompozycja streficzna nr 4 z cyklu „Flagi” 

(1969), Kompozycja streficzna nr 5 z cyklu „Flagi” (1969), 

Kompozycja streficzna nr 6 z cyklu „Flagi” (1969), jedna 

czarno-biała reprodukcja obrazu. 

r  Wystawa czterech artystów: Andrzej Bereziański, Janusz 

Bersz, Tadeusz Kalinowski, Norbert Skupniewicz, Galeria 

Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich, Uni-

wersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1970 (maj); czte-

ry składanki, w każdej tekst Andrzeja Kostołowskiego,  

w części dotyczącej Tadeusza Kalinowskiego repr. czar-

no-białe czterech obrazów.

r  Salon 71, Arsenał, Poznań 1971 (grudzień); wstęp Adam 

Radajewski, repr.: Tadeusz Kalinowski, Sygnały II (poz. 43), 

Niebieskie koła (poz. 44), Koła czerwone, (poz. 45).

r  Salon 72, Arsenał, Poznań 1972 (grudzień); wstęp Anna 

Maciejewska, repr.: Tadeusz Kalinowski, Pulsary (poz. 30).

r  Wystawa poplenerowa „Ziemia Chodzieska”, BWA, Po-

znań 1973 (maj); wstęp Ryszarda Daneckiego, repr. 

czarno-białe: Tadeusz Kalinowski, Dom stojący na jednej 

ścianie /pomysł własny/, Fragment domu o białych ścianach 

/pomysł własny/ (poz. 31) Kolorowy dom nad jeziorem /

pomysł własny/ (poz. 32), Dom stojący na jednej ścianie /

pomysł własny/ (poz. 33).

r  Plastyka poznańska. Aktualne tendencje. Poznań w pa-

noramie XXX-lecia, CBWA Zachęta, Warszawa 1975  

(17 marca – 18 kwietnia); tekst Krzysztofa Kostyrko, bio-

gramy artystów, repr.: Tadeusz Kalinowski: Niespokojna 

strzałka (1973), Autoportret (1973), Rysunek na kolorze 

(1973), Układ dowolny (1973), jeden obraz reproduko-

wany. 

r  23 Künstler aus Poznań, Galerie Kubus, Hannover 1981 (4 

października – 1 listopada); tekst Ewa Czernis-Ryl, repr. 

czarno-biała: Tadeusz Kalinowski, Nr 4 seria I, (poz. 38).

r  Oblicza abstrakcji, BWA, Poznań 1982 (wrzesień – paź-

dziernik); tekst Danuta Kudła.

r  GRUPA 4 F + R. Wystawa retrospektywna, Klub Między-

narodowej Prasy i Książki, Poznań 1984; kalendarium 

wystaw Grupy 4 F + R, teksty: Feliksa Marii Nowo-

wiejskiego 4 F + R (fragment wspomnień), Ildefonsa 

Houwalta, Tadeusza Kalinowskiego i Wojciecha Mako-

wieckiego (wstęp Grupa 4F + R), biogramy artystów; 

repr. czarno-białe: Tadeusz Kalinowski, Sielanka, Panna 

młoda. 

r  Artyści Poznania 1945–1985. Wybrane zagadnienia sztu-

ki Poznania w latach 1945–1985, Muzeum Narodowe  

w Poznaniu i Biuro Wystaw Artystycznych, Poznań 1986 

(luty – marzec), Wojciech Makowiecki, Abstrakcja, Wło-

dzimierz Nowaczyk, Sztuka idei, Tadeusz Kalinowski; 

repr. czarno-białe: Tadeusz Kalinowski, Panna młoda 

(1948), Obraz taszystowski, (1957), Obraz zwielokrotniony 

(1964), Obraz przedmiot I (1984). 

r  ZPAP. Trwanie i obecność, Galeria BWA, Poznań 1991 (maj 

– czerwiec); repr. czarno-biała: Tadeusz Kalinowski. 

r  Wektor sztuki. Malarstwo. Rzeźba. Książka. Instalacja, 

Galeria Miejska Arsenał, Poznań 1993/1994 (grudzień 

1993 – styczeń 1994); wstęp Tadeusza Kalinowskiego, 

tekst Jerzego Ludwińskiego, repr.: Tadeusz Kalinowski, 

Układ wielostronny (1991), Układ wielostronny (1991), 

Układ otwarty (1992), Układ otwarty (1992), Układ otwar-

ty (1992), obraz Układ wielostronny reprodukowany  

w kolorze. 

r  Galeria ABC, Muzeum Początków Państwa Polskiego, 

Gniezno 1999, Tadeusz Kalinowski, przypomnienie wy-

stawy z lutego 1969 r., str. 16 i 17, tekst Tadeusza Kali-

nowskiego, trzy zdjęcia z wernisażu i reprodukcja czar-

no-biała obrazu Droga kwadratów (1968). 

Oprac. Włodzimierz Nowaczyk
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PRACE PoKAZANE NA WYSTAWACH

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

1.  Czytająca, 1948, olej na płótnie, 72 × 53 cm, s. 42

2.  Panna młoda, 1949, olej na płótnie, 80 × 40 cm, s. 43 

3.  Teatr Moliera, 1949, olej na płótnie, 73 × 60 cm, s. 10

4.  Pancernik, 1950, olej na płótnie, 50 × 70 cm, s. 44

5.  Bez tytułu, 1967, olej na płótnie, 119 × 119 cm 

6.  Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 148,5 × 84 cm, s. 79 

7.  Koło + kwadrat, 1968, olej na płótnie, 120 × 120 cm, s. 80 

8.  Trzy granatowe koła, 1968, olej na płótnie, 129 × 129 cm, 

s. 81

9.  Żółte koło, 1968, olej na płótnie, 120 × 120 cm, s. 82 

10.  Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 120 × 120 cm, s. 35 

11.  Dwie chorągiewki, 1968, olej na płótnie, 120 × 120 cm,  

s. 83 

12.  Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 120 × 120 cm, s. 34 

13.  Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 113 × 140,5 cm, s. 84 

14.  Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 148,5 × 85 cm , s. 85

15.  Kompozycja z kwadratami, 1968, olej, 129,5 × 129,5 cm, 

s. 86 

16.  Kompozycja czarno-niebieska z trzema białymi kołami, 

olej na płótnie, 1968,  120 × 120 cm, s. 87 

17.  Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 120 × 120 cm, s. 88 

18.  Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 120 × 120 cm, s. 32 

19.  Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 149 × 84 cm, s. 89 

20.  Czarne koła, 1968, olej na płótnie, 130 × 130 cm, s. 90 

21.  Bez tytułu, 1968, akryl, 120 × 120 cm 

22.  Koło i kwadraty, 1969, olej na płótnie, 119,5 × 119,5 cm, s. 77

23.  Bez tytułu, 1970, olej na płótnie, 129,5 × 129,5 cm, s. 98 

24.  Skala, 1970, olej na płótnie, 130 × 130 cm, s. 99 

25.  Flagi nr 3, 1970, olej na płótnie, 129 × 129 cm, s. 36

26.  Bez tytułu, 1970, olej na płótnie, 129 × 129 cm, s. 100

27.  Rakieta 2, 1970, olej na płótnie, 120 × 120 cm, s. 101 

28.  Kompozycja, 1970, olej na płótnie, 96,5 × 96,5 cm, s. 102 

29.  Kompozycja czerwono-niebieska, 1970, olej na płótnie, 

98 × 98 cm, s. 103 

30.  Linie i barwy, 1971, olej na płótnie, 116 × 141 cm, s. 108 

31.  Horyzont 72, 1971, olej na płótnie, 120 × 120 cm, s. 109

32.  Bez tytułu, 1971, akryl na płótnie, 129,5 × 129,5 cm, s. 110

33.  Bez tytułu, 1971, olej na płótnie, 130 × 130 cm

34.  Niebieskie koła, 1971, olej na płótnie, 100 × 100 cm, s. 111 

35.  Rytmy koła, 1971, olej na płótnie, 98 × 98 cm, s. 112 

36.  Linie i barwy 3, 1971, olej na płótnie, 120 × 120 cm, s. 113 

37.  Bez tytułu, 1972, akryl na płótnie, 129 × 129,5 cm, s. 114

38.  Koła z niebieskim kołem, 1972, olej na płótnie, 61 × 121,5 cm, 

s. 115 

39.  Strzałki, 1972, olej na płótnie, 110 × 80 cm, s. 116 

40.  Strzałki 5, 1972, olej na płótnie, 110 × 80 cm, s. 117 

41.  Układ zamknięty 3, 1973, akryl na płótnie, 85 × 120 cm, 

s. 119 

42.  Układ otwarty, 1973 (?), akryl na płótnie, 120 × 120 cm,  

s. 120

43.  Przejrzystość przenikania 2, 1973, akryl, emulsja na płót-

nie, 130 × 110 cm, s. 121 

44.  Bez tytułu, 1973, olej na płótnie, 120 × 120 cm, s. 122 

45.  Dwie strzałki, 1973, olej na płótnie, 80 × 110 cm, s. 123 

46.  Bez tytułu, 1973, olej na płótnie, 119,5 × 119,5 cm, s. 124

47.  Bez tytułu, 1973, akryl na płótnie, 120 × 120 cm, s. 125 

48.  Kompozycja z niebieskim prostokątem, 1973, akryl na 

płótnie, 120 × 120 cm, s. 128 

49.  Bez tytułu, 1973, olej na płótnie, 80 × 110 cm 

GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ W POZNANIU

1.  Kompozycja trzynasta E, 1958, tempera, 74 × 103 cm,  

s. 45

2.  Kompozycja I, 1958, tempera na płótnie, 72 × 93 cm

3.  Bez tytułu, 1961, olej na płótnie, 52 × 68 cm, s. 48 

4.  Układ streficzny, 1961, olej na płótnie, 85 × 150 cm

5.  Bez tytułu, 1962, technika mieszana na płotnie, 53,5 × 64 cm, 

s. 49

6.  Bez tytułu, 1963, olej na płótnie, 48 × 97,5 cm, s. 12 

7.  Kompozycja, 1963, olej na płótnie, 48 × 98 cm, s. 46 

8.  Bez tytułu, 1963, technika własna na płótnie, 50 × 69,5 cm, 

s. 47 

9.  Kompozycja F, 1963, tempera, olej na płótnie, 48 × 98 cm 

10.  Kompozycja G, 1963, tempera, olej na kartonie, 48 × 98 cm

11.  Bez tytułu, 1963, olej na kartonie, 98 × 48 cm, s. 54 

12.  Bez tytułu, 1963, olej na kartonie, 50 × 99 cm, s. 55 

13.  Bez tytułu, 1963, olej na kartonie, 50 × 99 cm 

14.  Bez tytułu, 1963, olej na kartonie, 48 × 98 cm 

15.  Bez tytułu, 1964, olej na kartonie, 98 × 48 cm
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16.  Kompozycja L, 1964, tempera, olej na kartonie, 50 × 99 cm, 

s. 58 

17.  Kompozycja streficzna VII, 1964, olej na kartonie,  

98 × 48 cm, s. 13

18.  Kompozycja P, 1964, tempera, olej na kartonie, 49 × 98 cm, 

 s. 59 

19.  Kompozycja streficzna, 1965, olej na płótnie, 84 × 149 cm, 

s. 50–51

20.  Kompozycja Z, 1966, olej na płótnie, 83 × 140 cm, s. 60 

21.  Bez tytułu, 1966, olej na płótnie, 84,5 × 100 cm, s. 70 

22.  Bez tytułu, 1966, olej na płótnie, 66,5 × 90 cm, s. 71

23.  Bez tytułu, 1967, olej na płótnie, 60 × 122 cm 

24.  Bez tytułu, 1967, olej na płótnie, 84 × 148,5 cm, s. 72–73

25.  Złote kule, 1967, technika własna, drewno, olej na płót-

nie, żarówki, 60 × 120 cm, s. 31 

26.  Dwa koła, 1967, technika własna, drewno, olej na płycie, 

żarówki, 60 × 60 cm, s. 27 

27.  9 kół, 1967, technika własna, drewno, olej na płótnie, ża-

rówki, 90 × 150 cm, s. 30

28.  Obraz plastyczny, 1967, technika własna, drewno, olej na 

płycie, żarówki, 42 × 59 cm, s. 26

29.  Czarne koła, 1967, olej na płótnie, 60 × 122 cm, s. 76

30.  Obraz plastyczny, 1968, technika własna, drewno, olej na 

płótnie, 62,5 × 92 cm, s. 74 

31.  Kompozycja z zielonym trójkątem, 1968, olej na płótnie, 

69 × 50 cm, s. 91 

32.  Aktor, 1968, olej na płótnie, 80 × 55 cm, s. 92

33.  Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 60 × 73 cm, s. 93 

34.  Kompozycja z żółtym kołem, 1968, olej na płótnie,  

44,5 × 59,5 cm, s. 94 

35.  Drogowskaz, 1968, olej na płótnie, 52,5 × 66,5 cm, s. 95 

36.  Bez tytułu, 1968, olej na płótnie, 85 × 85 cm, s. 96 

37.  Bez tytułu, 1968, olej na kartonie, 49 × 98,5 cm 

38.  Bez tytułu, 1968, olej na kartonie, 100 × 49 cm 

39.  Bez tytułu, 1969, olej na płótnie, 49,5 × 59,5 cm, s. 97 

40.  Bez tytułu, 1970, olej na płótnie, 80,5 × 55,5 cm, s. 106

41.  Bez tytułu, 1974, olej na płótnie, 49,5 × 59,5 cm, s. 126 

42.  Bez tytułu, 1974, olej na płótnie, 50 × 69 cm, s. 127 

43.  Bez tytułu, 1974, akryl na płótnie, 49,5 × 59,5 cm 

44.  Układ wielostronny, 1997, akryl na płótnie, 75 × 81 cm,  

s. 229 

ART STATIONS FOUNDATION W POZNANIU

1.  Ambasador, 1976, akryl na płótnie, 135 × 115 cm, s. 135

2.  Bez tytułu, 1978, olej, akryl na płótnie, 50 × 60 cm, s. 151 

3.  Bez tytułu, 1978, akryl na płótnie, 100 × 100 cm 

4.  Bez tytułu, 1978, olej na płótnie, 98 × 98 cm 

5.  Bez tytułu, 1978, olej, akryl na płótnie, 100 × 100 cm 

6.  W słońcu, 1978, akryl, tusz na płótnie, 38,5 × 46,5 cm, s. 146

7.  Bez tytułu, 1978, olej na płótnie, 53,5 × 65 cm, s. 150

8.  Martwa natura, 1979, akryl, olej na płótnie, 61 × 62 cm, 

s. 21

9.  Bez tytułu, 1979, akryl, tempera na płótnie, 46 × 65 cm

10.  Formy, 1979, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, s. 152

11.  Bez tytułu, 1980, akryl na płótnie, 98 × 110,5 cm 

12.  Bez tytułu, 1980, akryl na płótnie, 97 × 97 cm, s. 160 

13.  Znaki, 1980, akryl na płótnie, 100 × 100 cm 

14.  Bez tytułu, 1980, akryl na płótnie, 97 × 97 cm, s.161

15.  Bez tytułu, 1980, olej na płótnie, 98 × 98 cm, s. 154

16.  Bez tytułu, 1980, olej na płótnie, 100 × 108 cm, s. 155

17.  Bez tytułu, 1981, olej na płótnie, 36 × 56 cm, s. 163

18.  Elementy proste, 1981, olej na płótnie, 48 × 65 cm, s. 165

19.  Obraz – przedmiot, 1982, olej na płótnie, 48 × 68 cm

20.  Obraz – kolor, 1982, olej na płótnie, 49 × 68 cm

21.  Obraz – przedmiot, 1983, akryl na płótnie, 97 × 97,5,  

s. 174

22.  Obraz w gamie, 1983, olej na płótnie, 49 × 68 cm

23.  Obraz – przedmiot, 1984, akryl na płótnie, 97 × 97,5,  

s. 177

24.  Obraz – przedmiot, 1987, olej, nitro na płótnie, 110 × 97 cm

25.  Bez tytułu, 1988, akryl na płótnie, 100 × 100 cm

26.  Bez tytułu, 1988, akryl na płótnie, 120 × 85 cm 

27.  Bez tytułu, 1988, akryl na płótnie, 119 × 99 cm, s. 178

28.  Bez tytułu, 1988, akryl na płótnie, 110 × 100 cm, s. 179 

29.  Bez tytułu, 1988, akryl na płótnie, 100 × 110 cm

30.  Układ wielostronny, 1989, olej na płótnie, 120 × 85 cm, 

s. 181 

31.  Układ wielostronny, 1989, olej na płótnie, 85 × 120 cm

32.  Bez tytułu, 1989, akryl na płótnie, 86 × 120 cm, s. 183 

33.  Bez tytułu, 1989, akryl na płótnie, 120 × 120 cm, s. 184

34.  Bez tytułu, 1989, akryl na płótnie, 111 × 100 cm, s. 180

35.  Układ zielony II, 1995, olej na płótnie,120 × 120 cm 

36.  Układ, 1995, olej na płótnie, 120 × 120 cm 
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37.  Układ wielostronny, 1996, akryl, brąz na płótnie,  

120 × 120 cm, s. 220 

38.  Bez tytułu, 1996, akryl na płótnie, 100 × 100 cm, s. 221

GALERIA EGO W POZNANIU

1.  Bez tytułu, 1977, akryl, olej na płótnie, folia, płótno, 59,5 

× 73 cm, s. 22 

2.  Bez tytułu, 1977, akryl, olej na płótnie, 60 × 73 cm 

3.  Bez tytułu, 1977, akryl, olej, folia na płótnie, 55,5 × 80,5 cm, 

s. 136 

4.  Bez tytułu, 1977, akryl, olej na płótnie, 55,5 × 80,5 cm

5.  Bez tytułu, 1977, akryl, olej na płótnie, 54,5 × 61 cm, s. 138 

6.  Bez tytułu, 1977, akryl, olej, folia na płótnie, 65,5 × 80 cm, 

s. 139 

7.  Bez tytułu, 1977, akryl, olej, folia na płótnie, 57 × 76,5 cm, 

s. 140 

8.  Bez tytułu, 1977, akryl, olej na płótnie, 65 × 81 cm, s. 137 

9.  Bez tytułu, 1977, akryl, olej na płótnie, 57,5 × 73,5 cm, s. 142 

10.  Bez tytułu, 1977, akryl, olej, folia na płótnie, 60,5 × 66,5 cm, 

s. 143 

11.  Bez tytułu, 1977, akryl, olejna płótnie, 54 × 64,5 cm

12.  Bez tytułu, 1977, akryl, olej, folia na płótnie, 56,5 × 84,5 cm 

13.  Bez tytułu, 1977, akryl, olej na płótnie, 53,5 × 65 cm, s. 141 

14.  Bez tytułu, 1977, akryl, olej, folia na płótnie, 60 × 79,5 cm, 

s. 144 

Określeniem „Bez tytułu” nazwano kompozycje, których Arty-

sta nie zatytułował (Red.).
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