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Dobrej zabawy!

SZERMIERKA LEONA CHWISTKA

Czy można być jednocześnie żołnierzem, matematykiem,
filozofem i malarzem? Leon Chwistek udowodnił, że tak.
Walczył w legionach, pojedynkował się o honor ukochanej,
wykładał logikę na Uniwersytecie Jagiellońskim
i współtworzył polską awangardę dwudziestolecia
międzywojennego. Obraz „Szermierka” poświęcił
trudnej z pozoru kwestii jak ukazać ruch na nieruchomym
obrazie.Czy znasz odpowiedź na to pytanie? Jeśli nie, ta
książka jest właśnie dla Ciebie. A może chcesz spróbować
swoich sił i namalować obraz podobny do tych,które tworzył
Leon Chwistek? Dzięki naszym ćwiczeniom i podpowiedziom
będzie to łatwiejsze, niż Ci się wydaje.

Szermierka Leona Chwistka
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– Bardzo was proszę, bądźcie grzeczni – powiedziała mama, całując nas na pożegnanie. – Nie męczcie dziadka.
– I zjedzcie ładnie obiad – dodała babcia i obie zniknęły na klatce
schodowej.
Zamknęłam za nimi drzwi i poczułam, że zaraz zacznie się wspaniała przygoda. Michał, mój brat bliźniak, chyba pomyślał o tym
samym, bo uśmiechnął się od ucha do ucha. Pierwszy raz byliśmy
w nowym mieszkaniu naszych dziadków. Zwykle to oni przyjeżdżali
do nas, do Gdańska, ale tym razem rodzice uznali, że powinniśmy
odwiedzić KRAKÓW – rodzinne miasto naszej mamy.
Dziadek zaprowadził nas do dużego pokoju i poszedł do kuchni.
Rozglądaliśmy się z ciekawością dokoła. Na środku stał stół, a na nim
leżała otwarta duża książka. Podeszłam, żeby obejrzeć obrazek. Był
dziwny. Zobaczyłam dwoje ludzi, choć może to wcale nie ludzie,
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tylko jakieś roboty, bo jeden miał
trzy nogi. Za drugim stał chyba
duch. Przez chwilę zdawało mi się,
że gdzieś z tyłu za nimi widzę kawałek domu, ale czy rzeczywiście?
Wszystko wyglądało jak pocięte na
kawałki i niedokładnie ułożone z powrotem. Ale najbardziej zdziwił mnie
ogromny wachlarz, który ten trzynogi robot miał w ręce. A może to nie
wachlarz, tylko...
– Miecze! – krzyknął Michał, podbiegając do ściany, na której wisiały
dwa długie błyszczące przedmioty.
– Olka, broń się!
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– Zdejmijmy je! – zaproponowałam i przysu
przysunęłam
krzesło.
Michał wszedł na nie i sięgnął po broń. Był trochę
za niski, więc stanęłam na krześle obok nieg
niego, żeby
go podnieść. Już prawie nam się udało, gdy nagle
zachwiałam się, Michał machnął ręką, zawa
zawadzając
o coś, i wylądowaliśmy z brzękiem na… traw
trawie.
Zrobiło się bardzo jasno. Wokół nas zielen
zieleniły się
drzewa, usłyszeliśmy śpiew ptaków, a w odd
oddali widać było wieżę, którą znałam tylko ze zdjęć, ale od
razu rozpoznałam jej kształt – WIEŻĘ EIFFLA
EIFFLA.
– O, rany! Chyba jesteśmy w Paryżu! – krzyk
krzyknęłam
do siedzącego tuż obok Michała. – Ale to przecież
p
niemożliwe!

– Miecze dziadka… – odpowiedział mi bez sensu, patrząc z zaskoczeniem na broń, która leżała obok nas.
– Na miłość boską! Niech ktoś zabierze dzieciom te szable, bo będzie nieszczęście! – usłyszeliśmy czyjś głos.
Rozejrzałam się jeszcze raz i dopiero teraz zauważyłam, że niedaleko stoi dość duża grupa panów w długich płaszczach i kapeluszach.
Jeden z nich miał STAROŚWIECKI APARAT FOTOGRAFICZNY, inny
pisał coś w zeszycie. Dwóch panów podbiegło do nas. Jeden podniósł z ziemi broń dziadka, a drugi pomógł nam wstać i podprowadził nas do stojącej obok ławki.
– Dlaczego zabiera pan miecze dziadka? – zawołał Michał do oddalającego się człowieka i zerwał się,
ę, żeby
eby za nim pobiec.
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Pan, który siedział z nami, złapał go jednak za rękę
i z powrotem posadził.
– Ta broń, o której mówisz,
to szable – objaśnił. – I na pewno nie jest własnością waszego
dziadka, musiałeś się pomylić. Ale, ale,
gdzie on jest? Wracajcie szybko do niego.
Nie możecie tutaj zostać, bo zaraz rozpocznie
się pojedynek.
– Jaki pojedynek? Co to wszystko znaczy? – dopytywaliśmy się z Michałem zaskoczeni tym, co się wydarzyło
w ciągu ostatnich minut.
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– Za chwilę pan
Leon Chwistek
będzie walczył
z panem Władysławem Dunin-Borkowskim na
te szable, którymi bawiliście się
tak nierozsądnie –
wyjaśnił szybko.
– Ale dlaczego będą
walczyć? Czy to taka
zabawa? – Bardzo chcieliśśmy wszystko zrozumieć.
– To nie zabawa, tylko bardzo poważna rz
rzecz. Pan Borkowski obraził narzeczoną pana
pan Chwistka. Jedyny honorowy
sposób rozwiązania
roz
związa
tego konﬂiktu to pojedynek.
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– A może ją przeprosi?
– zaproponowałam, bo
przecież rodzice zawsze
każą nam przepraszać,
kiedy mówimy sobie
niemiłe rzeczy.
– Przeprosiny niczego
tu nie załatwią. Leon
musi bronić dobrego
imienia swojej narzeczonej. Dlatego wyzwał
pana Borkowskiego na pojedynek.
– Pan też będzie walczył? A inni panowie? – Michał wyraźnie się
rozkręcał. – Moglibyście razem dać nauczkę temu niegrzecznemu
Władkowi!
– Co ty mówisz?! – Pan wyglądał tak, jakby nie wierzył w to,
co usłyszał. – Wszyscy razem przeciw jednemu? Człowiek honoru
nigdy tak nie postępuje!
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– To po co przyszliście? Pewnie
chcecie sobie popatrzeć? – domyśliłam się.
– O, nie. Każdy ma tu swoją rolę. Ja i tych
trzech panów – pokazał ręką – jesteśmy
sekundantami, czyli świadkami pojedynku. Tam stoi jego kierownik, obok niego dziennikarze kilku francuskich gazet, a tu
dwóch chirurgów.
– A oni po co? – Zdumienie Michała nie miało granic.
– Być może będzie potrzebna ich pomoc. Szable są ostre.
– Czy coś się może stać panu Leonowi? – zapytałam o niego, a nie jego przeciwnika, bo wydał mi się lepszym człowiekiem.
Stanął przecież w obronie swojej dziewczyny.
– Wątpię. To raczej Borkowski powinien uważać. Leon jest doskonałym szermierzem. Ale wy lepiej wracajcie już do swojego dziadka.
– Bolku, chodźże do nas! Już czas! – zawołał naszego rozmówcę
jeden z kolegów i zostaliśmy na ławce sami.
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– On ma rację. Musimy wrócić, bo dziadek pewnie już się denerwuje, że nas nie ma – martwiłam się.
– Poczekaj chwilę. Chcę zobaczyć, co będzie dalej. – Zatrzymywał
mnie brat. – A poza tym – jak chcesz wrócić? Znasz drogę powrotną?
Miał rację. Przecież my byliśmy w Paryżu, a dziadek został w Krakowie. Nie miałam pojęcia, co robić.
– Chyba musimy poprosić kogoś o pomoc – powiedziałam do Michała, ale on wcale mnie nie słuchał, bo patrzył na rozpoczynającą się walkę.
Ja też spojrzałam w tamtą stronę. Panowie w płaszczach otoczyli półkolem równy kawałek trawy, na której walczyło dwóch ludzi
w ciemnych spodniach i białych koszulach. Poruszali się bardzo
szybko, zbliżając się do siebie i oddalając. Podskakiwali, robili wypady nogami, a potem szybko je cofali, zmieniając pozycję. Ich szable, brzęcząc, uderzały o siebie albo ze świstem przecinały powietrze. Raz były w górze, a zaraz potem nisko przy ziemi. Słońce lśniło
na ostrzach. Musiałam zmrużyć oczy, bo jego błyski zaczęły mnie
razić. I wtedy zauważyłam, że ta walka przypomina mi obrazek

12

z książki dziadka. Wydawało się, że opadająca z ogromną prędkością szabla
już nie jest tylko jednym długim,
wąskim ostrzem, ale że jest ich nagle bardzo, bardzo dużo i układają
się w wachlarz.
– Czy ktoś tu mówił o mieczach? – usłyszałam dobrze znany głos i podniosłam głowę.
– Ależ skąd, dziadku! – odpowiedział szybko
Michał, który zapamiętał objaśnienia pana Bolka. –
Przecież my dobrze wiemy, że to nie miecze, tylko szable.
Oboje spojrzeliśmy na ścianę. Dwa skrzyżowane ostrza były
na swoim miejscu.
– A ty co tam oglądasz, Oleńko? – Dziadek podszedł do mnie
i pochylił się nad grubą książką. – O, zainteresował cię obraz Leona
Chwistka.
– Leona Chwistka?! – krzyknęłam zaskoczona. – Tego, który walczył w Paryżu? To on malował obrazy?
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– Owszem. Ale musicie wiedzieć, że był nie tylko malarzem,
lecz również doskonałym…
– Szermierzem! – znów krzyknęłam, bo właśnie przypomniało mi się słowo, którego użył pan Bolek. – Tylko nie
wiem, co to znaczy – przyznałam się.
– Szermierz to ktoś, kto potraﬁ posługiwać się bronią białą,
czyli na przykład szablą – wyjaśnił. – A szermierka to sztuka
walki taką bronią. Albo tytuł obrazu, który oglądałaś w tym
albumie – dodał.
Michał zbliżył się do nas i też zajrzał do książki.
– Trzy nogi? Nie rozumiem – powiedział zawiedziony.
Dziadek wziął głęboki oddech, żeby coś powiedzieć, ale ja
byłam szybsza.
– To nie są trzy nogi, on ma tylko dwie, ale tak szybko nimi
porusza, że może się wydawać, że jest ich więcej.
Dziadek spojrzał na mnie z zaskoczeniem, a potem zaproponował spacer na krakowski rynek i do muzeum, gdzie
można obejrzeć obraz „SZERMIERKA”.
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Leon Chwistek był niezwykłym człowiekiem. Interesowało go wiele
różnych rzeczy, a wszystko, co robił, starał się wykonywać jak najlepiej. Był nie tylko malarzem i szermierzem, ale także matematykiem, ﬁlozofem, nauczycielem, a nawet żołnierzem. Poza tym pisał
powieści i doskonale tańczył.
Urodził się 13 czerwca 1884 roku w Krakowie, ale dzieciństwo spędził w Zakopanem. Jego tata był tam lekarzem i właścicielem zakładu wodoleczniczego, czyli sanatorium. Mały Leon bardzo lubił
słuchać rozmów dorosłych pacjentów, którzy przyjeżdżali w góry,
żeby odzyskać zdrowie. Wśród nich było wielu znanych i mądrych

18

19
ludzi. Może właśnie dzięki nim miał tak dużo zainteresowań? A może
sprawił to jego słaby wzrok? Już jako chłopiec musiał nosić okulary,
co wyłączało go z zabaw z innymi dziećmi. Zostawały mu rozmowy
i czytanie książek.
Lubił się uczyć, więc postanowił studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdecydował się na kilka kierunków: ﬁlozoﬁę, matematykę,
ﬁzykę i literaturę angielską. Ale wciąż było mu mało! Tym bardziej
że odezwał się w nim talent odziedziczony po mamie, która bardzo dobrze malowała. Leon zapisał się na Akademię Sztuk Pięknych,
żeby nauczyć się malarstwa.
Odbył też podróż po Europie. Odwiedził różne miasta, aż w 1912 roku
dotarł do Paryża. Tam zetknął się z malarzami, od których nauczył
się malować w zupełnie nowy sposób. Jego pobyt we Francji przerwał wybuch pierwszej wojny światowej. Leon uznał, że teraz jego
obowiązkiem jest walka. Został żołnierzem Legionów Polskich.

SZERMIERKA, 1925
SZKŁO, ok. 1937
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LEKTURA POOBIEDNIA, ok. 1919

Po wojnie zamieszkał w Krakowie. Był profesorem matematyki na
uniwersytecie, ale nie zapomniał o malowaniu. Należał do grupy
artystów, którzy myśleli o sztuce w nowoczesny sposób. Ich obrazy
były zupełnie inne niż wszystko, co polscy artyści tworzyli wcześniej. Praca wykładowcy kilka razy zmusiła go do przeprowadzki –
mieszkał we Lwowie, w Tbilisi i Moskwie, gdzie zmarł w 1944 roku.
Leon całe swoje życie poświęcił temu, co lubił najbardziej – nauce
i malarstwu. Malował nowoczesne miasta, budynki i fabryki, stworzył też wiele obrazów przedstawiających ludzi, którzy się pojedynkują albo tańczą. Jest także autorem około stu portretów, na
których możemy zobaczyć jego kolegów – malarzy lub ważnych
mieszkańców Krakowa.
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MIASTO FABRYCZNE, 1920
PORTRET KAZIMIERZA WŁADYSŁAWA KUMANIECKIEGO, 1927
MIASTO, 1919

Kiedy patrzysz na obraz „Szermierka”, być może jesteś zaskoczony – tak jak bohaterowie naszego opowiadania.
Pewnie nie przypomina on obrazów, jakie zwykle
oglądasz. Dlaczego?
Czas, w którym tworzył Leon Chwistek, to
okres ogromnych zmian w sztuce. Wcześniej przez całe stulecia malarze starali się, aby ich obrazy przypominały jak najbardziej rzeczywistość.
Każda rzecz, każdy człowiek lub
każde zwierzę musiały na
obrazie wyglądać tak, jak
wyglądają naprawdę.
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Wszystko zmieniło wynalezienie fotograﬁi. Okazało się, że zdjęcia
dużo lepiej niż obrazy nadają się do przedstawiania rzeczywistości. Malarze mogli zająć się czymś innym. Zaczęli więc próbować,
czy da się namalować rzeczy, których dotychczas nie było na obrazach. Jedni starali się malować to, co czują, drudzy tworzyli wizje
przyszłych miast, jeszcze inni chcieli pokazywać ruch: pędzące
samochody czy poruszających się ludzi. Byli też tacy,
dla których ważniejsze od tego, co malują, były kolory
i kształty, jakie powstają na ich
obrazach.
Leon Chwistek poznał te poglądy podczas nauki w Paryżu i zrozumiał, że to
właśnie na tym powinno polegać
malarstwo.
Obraz to

nie zdjęcie – nie musi naśladować rzeczywistości,
może ją dowolnie zmieniać, przekształcać.
Wiesz już, że „Szermierka” pokazuje pojedynek.
W czasie takiej walki wszystko odbywa się bardzo szybko. Broń stale jest w ruchu.
Wydaje się nawet, że jednocześnie znajduje się w kilku miejscach. Tak, właśnie na tym polega ruch. Na
ciągłej zmianie miejsca. Możesz to łatwo zaobserwować. Stań przed lustrem i pomachaj ręką lub poskacz jak pajacyk. Obserwuj uważnie swoje odbicie. W jednej chwili
twoje ręce są w górze, w następnej – wyciągnięte na boki, a w kolejnej – opuszczone. Na swoim obrazie „Szermierka” Leon Chwistek
namalował po prostu wiele takich chwil obok siebie, żeby pokazać,
że szermierze i ich szable się poruszają.
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ĆWICZENIE

ĆWICZENIE

Zaproś do wspólnej zabawy drugą osobę.
Użyjcie aparatu fotograficznego. Niech
jedno z was stanie i macha ręką lub nogą,
a drugie zrobi mu w tym czasie
zdjęcie. Teraz się zamieńcie.
Co widać na waszych fotografiach?
Czy są podobne do naszej?
g noga
Jak sądzisz, dlaczego
est
osoby na zdjęciu jest
taka niewyraźna?

Znów będziesz potrzebować
pomocy drugiej osoby. Przygotujcie
latarkę i aparat fotograficzny.
Poczekajcie, aż zapadnie zmrok, lub
wejdźcie do ciemnego pomieszczenia.
Jedno z was będzie machać włączoną
latarką, „rysując” w powietrzu wzory,
drugie w ty
tym czasie zrobi zdjęcie.
Teraz się za
zamieńcie.
Co widać na waszych fotografiach?
Czy są podo
C
podobne do naszej?
Sk
kąd wzięła się jasna smuga?
Skąd
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CHODZĄCA POSTAĆ
Chcesz samodzielnie wykonać postać,
która potrafi chodzić? Jeśli tak, przygotuj:
- GRUBY KARTON LUB TEKTURĘ
- OŁÓWEK
- NOŻYCZKI
- KREDKI LUB FARBY
- PINEZKĘ
- KOREK ALBO GUMKĘ DO ŚCIERANIA

JAK TO ZROBIĆ?
1. Na sąsiedniej stronie znajduje się szablon
postaci. Wytnij obie jego części wzdłuż
zaznaczonych linii.
2. Wycięte elementy połóż na kartonie
i dokładnie odrysuj. Zaznacz kropkami –
tak jak na szablonie – środek „wiatraczka”
i miejsce na tułowiu postaci.
3. Wytnij z kartonu oba elementy.
4. Pokoloruj je.
5. Połącz pinezką obie części postaci, wbijając
ją w punkty oznaczone kropkami. Pamiętaj,
że tułów musi być na wierzchu, a „wiatraczek”
pod spodem.
6. Ostry koniec pinezki zabezpiecz korkiem
lub gumką.
Gotowe. Twoja postać może już chodzić.
Poprowadź ją.

ĆWICZENIE
Jednym z ulubionych tematów
Leona Chwistka było miasto
ukłych,
przyszłości pełne smukłych,
ynków.
wielopiętrowych budynków.
baczyć
Podobne możesz zobaczyć
na tej ilustracji, którejj autor
okończyć.
nie zdążył jednak dokończyć.
óc?
Czy m
możesz mu pomóc?
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ĆWICZENIE
Przyjrzyj się obrazowi „Szermierka” i zastanów, jakich
koloró
kolorów użył malarz. Czy są to kolory żywe? Są do siebie
podobne cczy bardzo się od siebie różnią? Wybierz spośród
swoich kredek te
te, które najbardziej przypominają barwy
użyte przez Leona Ch
Chwistka, i pokoloruj nimi kompozycję.
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Dlaczego Leon Chwistek wybrał pojedynek jako temat swojego obrazu?
Powodów jest kilka. Pierwszy już znasz: malarz był świetnym szermierzem. Potraﬁł posługiwać się bronią i znał dobrze wszystkie kroki oraz gesty walczących. Mógł więc z łatwością przedstawić je na
płótnie.
Drugi powód opisany został w rozdziale „Ruch na obrazach”. Szermierka to szybkość, która znakomicie nadawała się do pokazania
ruszających się postaci.
Ale równie ważny jak dwa pierwsze jest powód trzeci: wspomnienie
paryskiego pojedynku. Wydarzył się on naprawdę. Leon Chwistek
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stanął w obronie kobiety, którą kochał. Wyzwał na pojedynek mężczyznę, który ją obraził, i zwyciężył.
Opisana historia może ci się wydawać zaskakująca, bo dziś
nikt nie sięga po szablę, gdy usłyszy słowa, które mu się nie
podobają. Gdyby się tak zachował, traﬁłby do więzienia.
Pojedynki są zabronione. Mamy inne sposoby załatwiania
takich spraw – rozmowę i przeprosiny.
Czy dostrzegasz, że słowo „pojedynek” przypomina słowo „pojedynczo”? Wiesz dlaczego?
Bo w pojedynku przeciwnicy zawsze występują pojedynczo, aby
każdy z nich miał równe szanse. Walka, w której kilka osób występuje przeciw jednej, nie jest pojedynkiem. Nie byłoby to zachowanie
honorowe, a honor odgrywał
w pojedynkach ważną rolę.
Choć dziś nikt już się nie pojedynkuje, to w różnych sytuacjach nadal możesz usłyszeć słowo „honor”. Czy wiesz, co ono znaczy?
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Honor to poczucie, że jesteś wartościowym, uczciwym i dobrym
człowiekiem, oraz postępowanie, które to potwierdza.
Człowiekiem honorowym nazywamy kogoś, kto zawsze – nawet
gdy nie jest to dla niego korzystne – postępuje właściwie. Właściwie, czyli jak? Na przykład: szanuje prawdę, pomaga potrzebującym,
nie obraża innych ludzi, dba o otoczenie, jest sprawiedliwy. Podczas
uroczystości państwowych często będziesz mieć okazję zobaczenia SZTANDARÓW WOJSKOWYCH. Można na nich przeczytać: Bóg,
Honor, Ojczyzna. Znaczy to, że każdy żołnierz zrobi dla ojczyzny
wszystko, no, prawie wszystko – oprócz tego, co nie jest honorowe.

ĆWICZENIE
Michał obiecał chorej babci, że będzie codziennie robił jej zakupy.
Jednak wczoraj bardzo śpieszył się na transmisję meczu, a dzisiaj
kolega zaprosił go do siebie zaraz po lekcjach i Michał znowu
nie odwiedził babci...
Chłopiec nie dotrzymał danego słowa, więc postąpił niehonorowo.
Jednak zrobiło mu się wstyd i chce dać babci na przeprosiny laurkę.
Zastanawia się, co narysować. Pomóż Michałowi zrobić laurkę dla babci.
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Ola i Michał, bohaterowie naszego opowiadania, myśleli, że broń,
która wisi na ścianie u dziadka, to miecze. Wkrótce dowiedzieli się,
że się mylą. Czy ty też masz kłopot z odróżnieniem miecza od szabli?
Spójrz na rysunek niżej. To MIECZ. Ma prostą głownię, ostrą po obu
stronach, i otwartą rękojeść.

OTWARTA RĘKOJEŚĆ

OBOSIECZNA PROSTA GŁOWNIA

Żelazne miecze były w średniowiecznej Europie tak popularne, że
stały się symbolem rycerzy. Każdy, kto stawał się rycerzem, dostawał miecz. Miecze odgrywały także ważną rolę podczas koronowania nowego króla.
A teraz popatrz na ten rysunek. To jest SZABLA. Wygląda inaczej niż
miecz. Widzisz różnicę? Ma wygiętą głownię, która jest ostra tylko
z jednej strony. Jej rękojeść może być otwarta lub zamknięta.
Szabla stała się ulubioną bronią polskiej szlachty, a także jej symbolem. Była też częścią uzbrojenia polskich żołnierzy aż do drugiej
wojny światowej. Dziś w czasie ważnych uroczystości również możesz zobaczyć żołnierzy z szablami, które są elementem odświętnego munduru.

RĘKOJEŚĆ ZAMKNIĘTA

WYGIĘTA JEDNOSIECZNA GŁOWNIA

ĆWICZENIE
Do naszych
nasz
czasów zachował
się pew
pewien wyjątkowy miecz
używany podczas uroczystości
używan
koronacyjnych polskich krókoronac
lów. Wa
Ważnym mieczom nadawano da
dawniej imiona. Polski
miecz koronacyjny
ko
nazywa się
Szczerbiec. Możesz go zobaSzczerbie
czyć na W
Wawelu.
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Ważne miecze, takie jak
Szczerbiec, często miały
bogato zdobioną rękojeść.
Wyobraź sobie, że na tym
obrazku jest twój miecz.
Ozdób go najładniej,
jak potrafisz.
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AKT KOBIETY, 1939
PORTRET ŻONY, ok. 1920

Pamiętasz, co było powodem pojedynku, jaki stoczył Leon Chwistek? Obraźliwe słowa innego malarza skierowane do Olgi – narzeczonej Leona.
Leon i Olga poznali się w Krakowie. Jej brat był przyjacielem Leona.
Do Paryża każde z nich pojechało, żeby nauczyć się czegoś nowego. Olga chciała lepiej mówić po francusku, a Leon dalej studiować
matematykę, ﬁlozoﬁę i malarstwo.

44

Olga była piękną kobietą i wielką miłością Leona. Po wygranym
pojedynku wysłał jej ogromny bukiet róż. Gdy wyruszył na wojnę,
d
pisał do niejj długie
listy. Po wojnie pobrali się i byli szczęśliwym
małżeństwem przez wiele lat.
Malarz bardzo lubił portretować swoją żonę. Namalował wiele obrazów, które ją przedstawiają, między innymi ten na stronie 47.

KOMPOZYCJA STREFICZNA Z POSTACIĄ KOBIECĄ, ok. 1930
KOM
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Czy widzisz, że ten obraz jest zupełnie inny niż „Szermierka”? Obrazy te bardzo się różnią, przede wszystkim kolorami. Aby pokazać
żonę, Chwistek użył czystych, wyraźnych barw. Dzięki nim mamy
wrażenie, że obraz jest ciepły, pogodny i że przedstawia osobę, którą malarz bardzo lubi. Nie są to jednak kolory, jakie moglibyśmy zobaczyć w rzeczywistości, gdyby przypadkiem udało nam się stanąć
obok malującego Leona Chwistka i spojrzeć na pozującą mu Olgę.
Jako twórca, który nie chciał naśladować rzeczywistości, Chwistek
bawił się barwami, nie przejmując się tym, że świat wokół wygląda inaczej. Dla każdej części obrazu przeznaczył inny kolor: miasto
w tle składa się z różnych odcieni
dcieni niebieskiego, schody, na których
przysiadła Olga, to ciemniej-sza i jaśniejsza zieleń, a drze-wo pokazane zostało jako ga-ma czerwieni. Główna boha-terka obrazu jest jego najja-śniejszym, żółtym fragmen-tem.
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PORTRET ŻONY
ok. 1925

ĆWICZENIE
Narysuj w ramce kogoś,
z kim się przyjaźnisz.
Użyj do tego tylko takich
kolorów, które najlepiej
wyrażają to, co czujesz
do tej osoby.
Pamiętaj, żeby wypełnić
tymi barwami także tło
obrazka.
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SZERMIERKA LEONA CHWISTKA

Czy można być jednocześnie żołnierzem, matematykiem,
filozofem i malarzem? Leon Chwistek udowodnił, że tak.
Walczył w legionach, pojedynkował się o honor ukochanej,
wykładał logikę na Uniwersytecie Jagiellońskim
i współtworzył polską awangardę dwudziestolecia
międzywojennego. Obraz „Szermierka” poświęcił
trudnej z pozoru kwestii jak ukazać ruch na nieruchomym
obrazie.Czy znasz odpowiedź na to pytanie? Jeśli nie, ta
książka jest właśnie dla Ciebie. A może chcesz spróbować
swoich sił i namalować obraz podobny do tych,które tworzył
Leon Chwistek? Dzięki naszym ćwiczeniom i podpowiedziom
będzie to łatwiejsze, niż Ci się wydaje.

