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387Obiekty tygodnia. Malarstwo współczesne

Studia w PWSSP w Poznaniu u Wacława taranczewskiego, dyplom 1951, wy-
kładowca tamże, znakomity rysownik, autor polichromii. Sztuka to nie nauka.  
O sztuce nie wystarczy wiedzieć, sztukę trzeba czuć. (...) W sztuce nic nowego – tyl-
ko jakość się liczy. (...) Instynkt, instynkt, instynkt. (...) Natura sobie, ja sobie. (...) 
Malarstwo. Co to właściwie jest? Jest tylko ciągłym przeżywaniem świata. (...) 
Zawsze ze wzruszeniem wracam do „Colas Breugnon” Romain Rollanda. (...) Jak 
szczęśliwy był Colas Breugnon bez tych ambicji artystów XX wieku. On po prostu 
robił szafy, pił wódkę i cieszył się życiem. (...) Ciekawscy, słabi, gonimy, aby ugryźć 
świat. Po co? Świat jest w nas przecież. Obok nas. Trzeba czasu, aby zdać sobie  
z tego sprawę. (...) Dla mnie ważne tylko wyplucie siebie. Nigdy nie myślę o trwa-
łości tego co robię. Przeżycie malarskie jest wszystkim. (...) Nie ma natury. Jest 
obraz. (...) od dwóch lat uporczywie wyrażam mój zachwyt nad pejzażem kieleckim, 
który jest właściwie wytworem mojej wyobraźni; choć wiem, że taki on właśnie jest 
dzięki intuicji malarskiej, która mnie raczej nie zawodzi. (...) Malarstwo będzie 
zawsze. (...) Ja nie maluję, ja szukam. (...) Nie ma literatury w sztuce, jeżeli naj-
pierw nie ma sztuki. (...) Przede wszystkim JAK. Jakość określa siłę treści. 
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46 x 38,7 cm
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Il. 1, Portret Wiktora Ludwika 
Kielbassa, ok. 1950. 
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Studia na aSP w krakowie u Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa, dy-
plom 1920, w miedzywojniu do 1939 długi pobyt we Francji, osobiste kontak-
ty z członkami École de Paris, artystyczne i finansowe uznanie u marszandów  
i kolekcjonerów francuskich. Obraz ważny dla zbiorów kieleckich ze względu  
na portretowanego modela – Ludwika Wiktora kielbassa z Sudołu koło Jędrzejo-
wa, cenionego kolekcjonera, ogrodnika i sadownika, który w swoim testamencie 
w 1956 przekazał Muzeum pokaźną część swoich zbiorów. charakterystyczne  
dla eibischa bogactwo fakturalne i kolorystyczno-tonalne. 
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