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 Jesteśmy  świadkami  spotkania  dwóch artystów - rzeźbiarzy,  reprezentujących 
różne  generacje i odmienne  doświadczenia, akcentujących  w  swoich pracach  właści-
-we dla siebie środki wyrazu i podejmowane tematy.  Są  to podstawowe  różnice, ale to 
co  ich  łączy - to drewno. Jeden  z  najbardziej  pierwotnych, obok kamienia, wytworów 
natury, stał się z wyboru ich podstawowym tworzywem. Łączy  ich  również  miejsce  ja- 
kim jest Zakopane i szkoła w której obaj w swoim czasie zdobywali pierwsze artystycz-
ne ostrogi. A szkoła to wyjątkowa, z metryką sięgającą ostatniej ćwierci XIX wieku, z is- 
tniejącą nieprzerwanie do dziś tradycją rzeźby snycerskiej, która przetwarzana poprzez 
wpływy zarówno tradycyjnej jak i awangardowej sztuki była kreowana przez szereg wy- 
bitnych osobowości artystów - dydaktyków, takich między innymi jak: Wojciech Brzega, 
Karol Stryjeński, Antoni Kenar, Władysław Hasior, Antoni Rząsa czy Stanisław Cukier.    
 Rzeźby Antoniego Grabowskiego to mini historie o kameralnej skali, przeważ-
nie wystrugane w twardym drewnie jak jesion czy dąb, a jeżeli tylko się tra�, to również 
w materiale z drzew owocowych; decyduje tu faktura i barwa danego gatunku drewna. 
Najlepiej czuje się w rzeźbie reliefowej w jej wszystkich odmianach - od płaskiej do wy- 
pukłej, oscylując między płaszczyzną a ażurowością. Są też przykłady (mniej liczne), zło- 
żone z kontrastujących ze sobą brył geometrycznych i obłych, organicznych. Kompozy-
cje są zamknięte przeważnie w prostokącie deski, z której twórca wydobywa układ i for- 
mę przedstawienia na zasadzie - motyw główny i akcenty dopełniające. Najczęściej są to 
zwarte kompozycje z postacią główną, którą „obudowuje” szeregiem elementów doo- 
kreślających bohatera i temat. Rzeźby złożone są z piętrzących się bądź rozbudowanych 
wszerz struktur o dużym zmasowaniu elementów wywołujących wrażenie horror vacui. 
Stosuje też metodę przenikania się, wzajemnego nakładania i wyodrębniania się części 
składowych rzeźby. Są to świadome zabiegi autora, który w ten sposób chce zapisać ma- 
ksimum treści w niewielkiej formie; stąd ten skrót, cytat, i odejście od klasycznych zasad 
dotyczących kompozycji, planów i proporcji. Operując sugestywnym konturem, balasu-
je pomiędzy abstrakcyjnością większych płaszczyzn i brył geometrycznych a subtelnie             



ANTONI GRABOWSKI. STANISŁAW KOŚMIŃSKI. KORESPONDENCJE. 
7 - 21 maja 2021 r.  
Galeria CKiS Wieża Ciśnień w  Koninie 

 Jesteśmy  świadkami  spotkania  dwóch artystów - rzeźbiarzy,  reprezentujących 
różne  generacje i odmienne  doświadczenia, akcentujących  w  swoich pracach  właści-
-we dla siebie środki wyrazu i podejmowane tematy.  Są  to podstawowe  różnice, ale to 
co  ich  łączy - to drewno. Jeden  z  najbardziej  pierwotnych, obok kamienia, wytworów 
natury, stał się z wyboru ich podstawowym tworzywem. Łączy  ich  również  miejsce  ja- 
kim jest Zakopane i szkoła w której obaj w swoim czasie zdobywali pierwsze artystycz-
ne ostrogi. A szkoła to wyjątkowa, z metryką sięgającą ostatniej ćwierci XIX wieku, z is- 
tniejącą nieprzerwanie do dziś tradycją rzeźby snycerskiej, która przetwarzana poprzez 
wpływy zarówno tradycyjnej jak i awangardowej sztuki była kreowana przez szereg wy- 
bitnych osobowości artystów - dydaktyków, takich między innymi jak: Wojciech Brzega, 
Karol Stryjeński, Antoni Kenar, Władysław Hasior, Antoni Rząsa czy Stanisław Cukier.    
 Rzeźby Antoniego Grabowskiego to mini historie o kameralnej skali, przeważ-
nie wystrugane w twardym drewnie jak jesion czy dąb, a jeżeli tylko się tra�, to również 
w materiale z drzew owocowych; decyduje tu faktura i barwa danego gatunku drewna. 
Najlepiej czuje się w rzeźbie reliefowej w jej wszystkich odmianach - od płaskiej do wy- 
pukłej, oscylując między płaszczyzną a ażurowością. Są też przykłady (mniej liczne), zło- 
żone z kontrastujących ze sobą brył geometrycznych i obłych, organicznych. Kompozy-
cje są zamknięte przeważnie w prostokącie deski, z której twórca wydobywa układ i for- 
mę przedstawienia na zasadzie - motyw główny i akcenty dopełniające. Najczęściej są to 
zwarte kompozycje z postacią główną, którą „obudowuje” szeregiem elementów doo- 
kreślających bohatera i temat. Rzeźby złożone są z piętrzących się bądź rozbudowanych 
wszerz struktur o dużym zmasowaniu elementów wywołujących wrażenie horror vacui. 
Stosuje też metodę przenikania się, wzajemnego nakładania i wyodrębniania się części 
składowych rzeźby. Są to świadome zabiegi autora, który w ten sposób chce zapisać ma- 
ksimum treści w niewielkiej formie; stąd ten skrót, cytat, i odejście od klasycznych zasad 
dotyczących kompozycji, planów i proporcji. Operując sugestywnym konturem, balasu-
je pomiędzy abstrakcyjnością większych płaszczyzn i brył geometrycznych a subtelnie         

wydobytym realistycznym detalem. W mistrzowski dla siebie sposób używa całego arse- 
nału środków formalnych na które pozwala płaskorzeźba, wysuwając na pierwszy plan 
fakturę, modulując jej natężenie, grubość, kierunek; kontur czytelny i sugestywny okre- 
ślający bohaterów, ich cechy anatomii, istotne rekwizyty; wyznacza też pewną przestrzeń 
nadając dziełu lekkości. W pracach Grabowskiego można zauważyć wyraźne odniesienia 
do sztuki abstrakcyjnej, kubistycznej, jak i surrealistycznej poprzez zbliżoną poetykę, ale 
nigdy nie jest to krok na tyle radykalny, żeby porzucić realistyczną stylistykę. Patrząc na 
te małe formy rzeźbiarskich prac Grabowskiego odnosi się wrażenie jakby nie były one 
efektem manualnego procesu twórczego, któremu towarzyszą trud i mozół, ale raczej 
naturalnym wręcz odruchem i aktywnością niezbędną do życia, i co ważne przysparza-
jącej autorowi wciąż autentycznej radości. Zainteresowania tematyczne Grabowskiego
krążą wokół wątków rodzajowych, religijnych czy też symbolicznych; istotne są też oso- 
by, z którymi się zetknął i z jakiegoś powodu okazały się one dla niego ważne. Jednak  mo- 
tywem wyróżniającym się jest postać kobiety i zachwyt nad nią, tak jest z biblijną Ewą, 
czy też w innych realizacjach tematycznych jak Koncert, Dzika plaża, Ciepła woda, w któ- 
rych anonimowa postać staje w centrum wydarzenia. W podobnej konwencji tworzy uję- 
cia rodzajowe - Sianokosy, Dzika plaża. W tej ostatniej grupie tematycznej można zaoser- 
wować charakterystyczną dla rzeźbiarza a�rmację życia wyrażaną poprzez cytowanie jak- 
by zwykłych, pozornie banalnych sytuacji będących udziałem człowieka. Istotnym wąt- 
kiem jest osoba Antoniego Kenara, którego traktuje z wielką atencją jako swojego nau- 
czy ciela i ważnego przewodnika w sferze artystycznej i życiowej (Kenar przy skale, Kenar 
na ścianie). Pamięć o nim i jego najbliższych powraca też w innym przykładzie (Kenarowa 
z córką). Ważnym odniesieniem tematycznym jest żona i syn artysty (Ola z małym An- 
tosiem). Grabowski w sposób charakterystyczny dla siebie unika fabuły, lecz przywołuje 
bohaterów i ich gesty wraz z odpowiednio dobranymi rekwizytami na zasadzie sugestii 
i skojarzeń. Wykreowany w ten sposób epizod  bez względu na to czy odwołuje się do 
źródła religijnego czy życia potocznego, wskazuje na pewnego rodzaju uniwersum czło- 
wieka i jego interabilia.
Nie można pominąć faktu, że przez kilka dziesięcioleci Antoni Grabowski był nauczycie-
lem rzeźby w liceum plastycznym w Zakopanem. Jest w pierwszym pokoleniu bezpśre- 
dnim uczniem Antoniego Kenara, i gdy sam został nauczycielem, kierując się ideałami 
i założeniami przejętymi od mistrza, traktował je jako pewnego rodzaju obowiązek i mi- 
sję. Dla młodych adeptów rzeźby był bezpośrednim i pierwszym przykładem nauczcie-
la - twórcy, także poprzez swoje cechy osobowościowe jak - pracowitość, cierpliwość, kon- 
sekwencja, pasja oraz umiłowanie i rozumienie drewna. 
 Stanisław Kośmiński tworzy rzeźbę pełną i płaskorzeźbę o zróżnicowanej skali. 
Zna i czuje wartość materiału którego używa, umiejętnie wykorzystując jego możliwości 
strukturalne, fakturowe i barwne; jest to przeważnie drewno lipy, dębu, jesionu, ale tak-      
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że gatunki drzew owocowych i egzotycznych. Operuje głównie formą zwartą i zamknię- 
tą o wyrazistej i logicznej kompozycji, unika stylizacji, gdy odnosi się do �gury posta- 
ci używa realistycznych środków wyrazu, zdradzając sprawną i swobodną rękę snyce-
rza. Równie dużą uwagę przywiązuje do detalu, który jeżeli jest taka potrzeba, ekspnu-
je w sposób precyzyjny. Rozpiętość formalna w jego pracach jest duża, często skrajnie 
skojarzona, zawierająca się między szczegółowością oddanego detalu a abstrakcją, któ- 
rą osiąga w dwojaki sposób, poprzez geometryzowanie bryły i płaszczyznę, albo uwypu- 
klając naturalne walory świadomie dobranego materiału, oddając w ten sposób niejako 
„głos” samej naturze współgrając z nią. Skonfrontowanie formy realistycznej z abstrak-
cyjną przewija się zwłaszcza w cyklu Homo, w którym autor stosuje zasadę puzzli z wy- 
korzystaniem tego samego modułu - kostki. W ten sposób wydobywa z abstrakcyjnej  
formy realistyczne oblicze człowieka na zasadzie przekształcenia, przenikania się lub pe- 
wnego przeciwstawienia się. W rezultacie czego uzyskał efekt wyraźnego napięcia po- 
między kanciastością  i płaszczyzną a organicznością i obłością, akcentując to dodatko-
wo kolorem polichromii. Używając takiej formuły rzeźbiarskiej uzupełnionej określoną 
barwą (złoty, kolory podstawowe), które są nośnikiem treści symbolicznych, twórca od- 
nosi nas do sfery duchowej, wolitywnej, transcendentnej oraz społecznej kondycji czło- 
wieka. Wydaje się, że obszarem szczególnego zainteresowania Kośmińskiego  jest ten 
rodzaj dualizmu (opozycji), ale też dopełnienia między tym, co jest rodzajem nieskończo-
nej woli i kreacji boskiej a istotą człowieka określoną swoją formą i skończonością. To na- 
pięcie i opozycję dostrzec można również w kolejnych, bardziej kameralnych realizcjach 
jak Tłum zbawionych, Materia, Koronka do Miłosierdzia Bożego. W tym przypadku forma 
wyraża określone treści religijne. Z kolei Anioł Stróż jest przykładem warsztatowego zmie- 
rzenia się z tradycją sztuki realistycznej oraz prezentacją własnych możliwości profesjo-
nalnego snycerza. Kośmiński decyduje się również na realizacje o konwencji zdecydowa- 
nie abstrakcyjnej, pamiętając przy tym o zespoleniu jej wizualnej formy z ukrytymi, uni- 
wersalnymi treściami jak stan wolności i przemijalność (Wolność, Za pięć dwunasta), czy 
też poprzez wyeksponowanie surowej struktury drewnianego kloca, nadaje mu określo- 
ny wyraz artystyczny i sens (Tolle et lege). Odzwierciedleniem pewnego poczucia humoru 
autora jest realizacja Zachód słońca, w której zastosował technikę asamblażu: materiał - 
deska i narzędzie - piła tarczowa, o metaforycznych skojarzeniach, które podsuwa sam 
tytuł, lecz także jako atrybuty snycerza. Kośmiński przywołuje elementy zapożyczone ze 
świata realnego - na zasadzie metaforycznego cytatu i symbolu, a nie opisu osadzonego 
na tym co tu i teraz. Operuje głównie skojarzeniem i sugestią związaną z obszarem sfe- 
ry religijnej i sacrum, będąc przy tym dalekim od moralizatorstwa czy dydaktyzmu. Os- 
cyluje pomiędzy treścią religijną, transcendentną a duchowym kontekstem egzystencji 
człowieka, wskazując na wartości, które nie ulegają dewaluacji. To otwarcie na inną per- 
spektywę jest odbiciem osobistej postawy twórcy, jego istotną cechą tożsamości. 
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 Przyglądając się  pracom obu twórców dostrzegamy niewątpliwe powinowac-
-twa. Wiążą się one z szacunkiem dla drewna, wiedzą o nim, biegłością ręki obu snycerzy, 
gdzie forma oprócz swej wartości estetycznej jest nośnikiem określonych treści. Czyli 
cech, które nie należą do pierwszorzędnych kryteriów sztuki awangardowej i współcze-
snej rzeźby. Ale nie o nowatorstwo tu chodzi, lecz o wierność i konsekwencję pewnym 
zasadom wynikającym z ich rozumienia sztuki i wartościom, które są dla obu bliskie. Gra- 
bowski operując wypracowanym przez siebie stylem bazującym na misternej kompozy- 
cji, delikatnym rysunku, fakturowości oraz precyzji szczegółu, dzieli się z nami tym pię- 
knem formy. Zaś Kośmiński, nie zapominając o tradycyjnym warsztacie snycerskim, po- 
szukuje nowych sposobów ekspresji i języka wyrazu by przekazać nam ponadczasowe 
treści. Bez względu na indywidualny artystyczny koncept obu rzeźbiarzy dostrzegalny     
jest u nich brak mimetycznej zasady naśladownictwa, a raczej rys kenarowskiego postu- 
latu: aby „...rzeźbić drewno a nie ludzi. Jeżeli już ludzi to nie ręce i nogi lecz ludzkie spra- 
wy. W drewnie trzeba tworzyć formy o ludziach a nie drewnianych ludzi.” Wyczucie for- 
my i wrażliwość na osobę człowieka dominuje w pracach obu twórców oraz korespon-
duje z tym, co stoi u podstaw ich artystycznego credo wyrastającego z aksjomatów sny- 
cerskiej tradycji zakopiańskiej Szkoły Kenara. I tym zachwytem nad estetycznym pięnem 
w połączeniu z duchową re�eksją wyrażoną poprzez drewniane medium, dzisiaj nieco 
zapomniane, chcą się z nami podzielić Antoni Grabowski i Stanisław Kośmiński. 

                                                 

                                                                                                                       dr Ryszard Gapski    

    


