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WYDOBYTE Z NIEPAMIĘCI 

Do najważniejszych, poruszających całe środowisko wydarzeń w krakowskiej sztuce lat 60. i 

70. zaliczyć należy przede wszystkim coroczne wystawy „Rzeźby Roku” oraz odbywające się 

naprzemiennie z Międzynarodowym Biennale Grafiki wystawy z cyklu „Spotkania 

Krakowskie”. Warto również pamiętać o niektórych wydarzeniach jednorazowych, takich jak 

np. unikatowy „Wernisaż u Szadkowskiego” (1975), czy edycje jednodniówki krakowskiej 

krytyki plastycznej „Sezon”, pisma Sekcji Krytyki i Informacji Plastycznej Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Polskich. Ich animatorem był Stefan Papp, wybitna postać życia artystycznego 

Krakowa tych lat. Organizowano oczywiście także wiele innych wystaw o charakterze 

środowiskowych przeglądów, ale żadna z nich nie wypracowała takiego prestiżu jak „Rzeźby 

Roku” i „Spotkania Krakowskie”. Założenia programowe obu tych imprez były odmienne.  

„Rzeźby Roku” były otwartymi dla wszystkich plastyków, lokalnymi konkursami, w których 

przyznawano nagrody za konkretne, powstałe w danym roku prace. „Spotkania Krakowskie” 

były ogólnopolskimi wystawami o charakterze autorskim. Wybrany wcześniej komisarz, 

którym na ogół był krakowski artysta o uznanym autorytecie, decydował o liście uczestników. 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że wszelka podejmowana w latach 60. i 70.  autentyczna 

działalność artystyczno-organizacyjna była nie tylko pracą na rzecz sztuki, ale także 

działalnością wymierzoną w fundamenty systemu PRL. Naruszała bowiem monopolistyczną 

pozycję władzy państwowej, ustalane przez nią hierarchie wartości oraz przemycała bezcenne 

w owym czasie poczucie wolności. Okres takiej „artystycznej walki podjazdowej” w ramach 

oficjalnego obiegu sztuki, podejmowanej zresztą przez stosunkowo nielicznych artystów i 

krytyków, został zamknięty 13 grudnia 1981 roku, gdy po burzliwym czasie istnienia 

Solidarności władze wprowadziły stan wojenny i w odpowiedzi proklamowany został bojkot 

państwowych instytucji kultury.  

Związek Polskich Artystów Plastyków miał w sobie spory potencjał niezależności, którego 

źródłem była niezależność duchowa wielu jego członków. Najlepiej świadczy o tym fakt, że 

w roku 1980 podjął on ścisłą współpracę ze Solidarnością, a po wybuchu stanu wojennego nie 

chciał się podporządkować władzom, za co - podobnie jak Związek Literatów Polskich - 

został rozwiązany i zdelegalizowany, a całe jego niemałe mienie skonfiskowane. 

Niezależność ZPAP w czasie Solidarności i potem opór wobec stanu wojennego nie wzięły 

się znikąd. Były konsekwencją tego, co działo się w środowisku artystycznym w latach 70-

tych.  
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 Życie artystyczne w Krakowie lat 60. i 70. – podobnie jak w całym PRL – z konieczności 

dostosowane było do realiów państwa o charakterze totalitarnym, które egzekwowało 

dopuszczalne granice wolności twórczej i organizacyjnej, wykorzystując do tego 

rozbudowany aparat cenzury i tajnych donosicieli, a także mechanizm autocenzury swoich 

przedstawicieli, postawionych na rozmaitych kierowniczych stanowiskach w celu strzeżenia 

interesów władzy.  Istnienie tych granic było z jednej strony dla wszystkich oczywiste i w 

pewnym sensie zrozumiałe, tak jak na przykład czymś oczywistym i zrozumiałym było 

istnienie prewencyjnej cenzury, z drugiej strony granice wolności były przezroczyste jak 

szklana ściana: jeżeli ktoś się do nich nie zbliżał – a dotyczyło to większości artystów – to 

mógł ich nie dostrzegać, mógł nie odczuwać skutków ich istnienia. Ten świadomościowy stan 

zaczął się zmieniać dopiero pod koniec lat 70 wraz z powstaniem nielegalnej, ale jawnie 

działającej opozycji politycznej. 

Cenzura jednak była obecna i wbrew rytualnie powtarzanym postulatom krytyków o większe 

zaangażowanie sztuki w rzeczywistość i problemy współczesnego świata oraz jej 

uspołecznienie – co zresztą najmocniej były akcentowane w czasach stalinowskiego 

socrealizmu – pilnowała, aby to zaangażowanie w rzeczywistość, nawiązywanie kontaktu ze 

społeczeństwem i wyrażanie ducha czasów nie były przypadkiem sprzeczne z oficjalną 

ideologią partii komunistycznej. Strach przed konkretami współczesności, słowem – 

wymykanie się naszemu czasowi – niezależnie od przyjętej orientacji twórczej, to dominujące 

zjawiska, jakie rysują się aktualnie na „Rzeźbie Roku”
1
 – diagnozował w roku 1973 Andrzej 

Pollo i trzeba ocenić, że była to diagnoza podszyta wyraźnym fałszem, pomimo, że samo 

stwierdzenie należy uznać za prawdziwe. Przyczyny tego „wymykania się naszemu czasowi” 

nie leżały bowiem - jak sugerował to autor - w niefrasobliwości artystów 

niezainteresowanych „naszym czasem”, ale w istniejących od roku 1945 ograniczeniach 

wolności. Symboliczną niemal ilustracją tego schizofrenicznego rozdźwięku pomiędzy 

głoszonymi hasłami i realnymi możliwościami może być ingerencja cenzury, która miała 

miejsce przed otwarciem „Rzeźby roku 1878”. Cenzor nakazał Jerzemu Beresiowi zmienić w 

pracy „Ołtarz zmian” kolory pewnego jej elementu z biało-czerwonych na szaro-białe.  

Można więc było i nawet należało angażować się w rzeczywistość, ale pod warunkiem, że 

była ona nie biało-czerwona, ale szaro-biała; a najlepiej by była to rzeczywistość dalekiej 

Korei, Wietnamu, uciśnionych narodów Afryki lub dyskryminowanej ludności murzyńskiej w 

                                                           
1 Andrzej Pollo, „Zagubiony czas”, Dziennik Polski Nr 65, 17-18 III 1974. 
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Ameryce. Dodajmy, że na tej samej „Rzeźbie Roku” odbyło się wielkie sympozjum 

teoretyczne, na którym dyskutowano o społecznych funkcjach i zadaniach sztuki. Rada 

Programowa „Rzeźby roku 1978” pisała we wstępie do katalogu: Poszukiwanie miejsca sztuki 

w ciągle zmieniającej się rzeczywistości, powinno być oparte na przekonaniu, że twórczość 

artystyczna pełni funkcję głównego czynnika kształtującego przyszłego człowieka o 

wszechstronnie rozwiniętej osobowości.  Artysta rozumiejący te problemy, będąc jednostką 

samodzielną, przyjmuje postawę badacza rzeczywistości, obserwuje świat, stawia hipotezy, 

eksperymentuje i wnioskuje, wpływa na kształt rzeczywistości. Twórczość jest przekraczaniem 

dotychczasowych doświadczeń. Sztuka nie może być ucieczką od ciągle zmieniającego się 

życia – przeciwnie winna stać się środkiem poszerzającym sfery ludzkiej działalności. Musi 

być sztuką wyrażającą i współtworzącą humanistyczną rzeczywistość
2
. Wszystkie tego typu 

pięknie brzmiące hasła, formułowane w tamtych czasach, należałoby albo wziąć w 

cudzysłów, albo przyjąć, że pod ich „prawowiernym” znaczeniem kryło się inne, ukryte, 

związane z zachętą do podważania panującego systemu władzy.  Zapewne wśród uczestników 

życia artystycznego byli tacy, którzy rozumieli je wyłącznie w ramach obowiązującej 

ideologicznej nowomowy, byli też tacy, którzy myśleli o tych treściach ukrytych. 

W Polsce, w odróżnieniu od innych krajów podporządkowanego Związkowi Sowieckiemu 

bloku wschodniego, represyjność władzy w przestrzeni kultury była po roku 1956 na tyle 

ograniczona, że możliwe było tworzenie enklaw względnej swobody, które zresztą z przyczyn 

pragmatycznych często były maskowane ochronną warstwą ideologicznego kamuflażu. Ten 

kamuflaż nie oznaczał w takich przypadkach ideologicznego zaangażowania, nie był brany na 

serio. Był jedynie daniną składaną aparatowi władzy nadzorującemu kulturę. Świetnych 

przykładów pozornych zaangażowań dostarczają niezwykle ważne dla polskiej sztuki 

dokonania Jerzego Ludwińskiego: I Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach (1966) 

zorganizowane pod hasłem sojuszu sztuki i wielkiego przemysłu oraz Sympozjum Plastyczne 

Wrocław 70, będące częścią obchodów 25 rocznicy „Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych 

do Macierzy”
3
. Słynne plenery w Osiekach miały być także elementem kulturalnego 

zagospodarowania Ziem Odzyskanych. Deklaratywne podkreślanie w tych latach przez 

niektórych publicystów kulturalnych przedwojennego, komunistycznego rodowodu Grupy 

Krakowskiej miało z kolei tworzyć ochronną osłonę nad aktualną działalnością 

Stowarzyszenia.  

                                                           
2
 „Program wystawy Rzeźba Roku 1978”, [w katalogu wystawy:] „Rzeźba Roku 1978”, Wystawa – Sympozjum 

„Nowa Przestrzeń”, Biuro Wystawa Artystycznych Kraków 1979. 
3
 „Sympozjum Plastyczne Wrocław 70’, wyd. Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur”, Wrocław 1983, s. 5. 
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Pierwsza „Rzeźba Roku” zorganizowana została w roku 1962
4
, pierwsze „Spotkania 

Krakowskie” trzy lata później, w roku 1965
5
. Ich historia w kształcie i oddziaływaniu, jakie 

miały one przez kilkanaście lat, zakończyła się w roku 1981. Odbyły się wówczas „Rzeźba 

Roku 1980” oraz „IX Spotkania Krakowskie”.  „Rzeźby Roku 1981” nie było ze względu na 

stan wojenny. W marcu i kwietniu roku 1983 istniejący jeszcze ZPAP zorganizował „Rzeźbę 

Roku 1982”, dwudziestą wystawę z tego cyklu. Warunki były jednak dalekie od normalności, 

trwał proklamowany przez środowiska twórcze bojkot oficjalnych instytucji kultury, co 

niewątpliwie miało wpływ na listę uczestników i kształt wystawy.  Dwa miesiące później 

Związek został rozwiązany, a w jego miejsce za aprobatą władz powstał m.in. Związek 

Artystów Rzeźbiarzy, który w warunkach głębokich podziałów w artystycznym środowisku 

Krakowa organizował konkursy „Rzeźby Roku” niemal do końca lat 80. Nie miały one 

jednak już takiego znaczenia jak wcześniej.  „IX Spotkania Krakowskie” zakończyły się tuż 

przed ogłoszeniem stanu wojennego. Katalog tej wystawy został wydany dopiero w roku 

1995, przy okazji „X Spotkań krakowskich”. Ich organizatorem nie był jednak ZPAP, 

reaktywowany w 1989 roku, ale krakowskie Biuro Wystaw Artystycznych. Więcej wystaw z 

tego cyklu nie było. 

*** 

Maria Pinińska-Bereś, która razem z Jerzym Beresia była inicjatorką „Rzeźb Roku”, tak 

wspominała ich początki: Sam pomysł przedstawiłam na zebraniu sekcji na początku lat 60. 

Prezesem ZPAP był w Krakowie wtedy Wacław Taranczewski, a przewodniczącym sekcji 

Paulin Wojtyna. Oni poparli projekt. Taranczewski zdecydował przeznaczyć na to pieniądze 

ze skromnego funduszu merytorycznego Związku. Pierwsza wystawa odbyła się w roku 1962 i 

miała inny tytuł. Chyba „Przegląd rzeźby młodych”. Odbyła się w Klubie Plastyków na 

Łobzowskiej. Był to konkurs na najlepszą rzeźbę roku. Z tym, że od początku zaczęły się 

dyskusje, co pod tym określeniem rozumieć. Czy chodzi o rzeźbę akademicko doskonałą, czy o 

nowatorską, twórczą. Myśmy przekonywali do tego drugiego. Wzięli wtedy udział artyści 

młodzi: na pewno Szpunar, Czełkowska, Marek, Czerwińska, Ostaszewski, no i my. Impreza 

miała spełnić dwa zadania. Po pierwsze: przełamać rzemieślnicze oblicze rzeźby. Rzeźba 

miała stać się sztuką, a nie realizacją zamówień, nagrobków. Po drugie: pokazać sztukę, 

która nie była przyjmowana przez jury na coroczne Salony. Wszystko, co nie było głową, 

                                                           
4
 W 1962 roku konkurs odbył się jeszcze pod nieco inną nazwą. 

5
 „I Spotkania Krakowskie” były wystawą inaugurującą nowo wybudowany gmach Biura Wystaw 

Artystycznych w Krakowie. 
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która da się postawić na cokole, było wtedy odrzucane. Cokół był świętością. Prac 

ambitniejszych nie było po prostu gdzie pokazać
6
. 

 Proponuję, aby na „Rzeźby Roku” spojrzeć jak na próbę realizacji pewnej utopijnej idei: 

nieskrępowanego, otwartego dla wszystkich, bezinteresownego sporu o wartości artystyczne. 

Wszyscy rzeźbiarze mieli się tu spotykać na równych prawach, bez względu na światopogląd, 

wyznawane zapatrywanie na sztukę, reprezentowane nurty i osiągane sukcesy. Spotkaniu miał 

towarzyszyć bezstronny wybór wyróżniających się prac, w tym przyznanie głównej nagrody 

za „Rzeźbę Roku”. Utopijne idee nigdy nie mają szans na pełną realizację, definiują jednak 

marzenia, a w warstwie praktycznej wyznaczają pewne kierunki i cele.  

W realiach PRL wszystkie środowiska twórcze były pod kontrolą władzy. Temu służyła 

monopolistyczna pozycja związków twórczych, które zapewniały swoim członkom wsparcie 

materialne, zabezpieczenie warunków pracy, a nawet niekiedy osłonę polityczną, ale 

jednocześnie były narzędziem nadzoru nad artystami i formą upaństwowienia życia 

artystycznego.  Sytuacja ta miała jednak swoje paradoksalne, niepożądane z punktu widzenia 

władzy konsekwencje, które stwarzały dla takich pomysłów jak „Rzeźba Roku” sprzyjający 

klimat. Były nimi: scalenie całego środowiska, jego demokratyzacja i silne 

usamorządowienie, zwłaszcza na niskich szczeblach organizacyjnych.  Na płaszczyźnie 

związkowej, grupującej całe środowisko artystyczne, wszyscy byli kolegami i koleżankami. 

Istniały wprawdzie elity wyróżnione przynależnością do komunistycznej partii, dla których 

zarezerwowane były wyższe stanowiska funkcyjne, ale po roku 1956 sprawy ideologiczne nie 

były nadmiernie eksponowane. W sprawach artystycznych elity z nadania politycznego, 

mające faktyczną władzę, były w jakiejś mierze równoważone przez elity dysponujące 

prestiżem wynikającym z dorobku twórczego. W każdym razie istniały wówczas 

zdecydowanie mniejsze tendencje do fragmentacji środowiska, niż po roku 1989, kiedy 

stopniowo zaczęły dominować mechanizmy rynkowe, które zgodnie z ogólnymi zasadami 

marketingu doprowadziły w konsekwencji do wytworzenia nieprzenikających się wzajemnie 

obiegów artystycznych.  

Początkowo nagrody przyznawane na „Rzeźbach Roku” miały charakter honorowy i 

środowiskowy. Sekcja Rzeźby powoływała jury, które miało dokonać wyboru najlepszych 

                                                           
6
 „O rzeźbie roku. Rozmowa Jerzego Hanuska z Marią Pinińską-Bereś”, Tygodnik „Solidarność małopolska” nr 

19 (24), 13.05.1990. Istnieje bardzo niewiele spisanych świadectw dotyczących „Rzeźb roku”. Bronisław 

Chromy w swojej książce „Kamień i marzenie” w ogóle o nich nie wspomina. Z konieczności więc opieram się 

przede wszystkim na relacjach Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia. 
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prac na wystawie. Widoczne było dążenie, aby wypracować taką formę rozstrzygania 

konkursu, do której nikt nie miałby zastrzeżeń. Jerzy Bereś wspominał: Na kolejnych, 

comiesięcznych zebraniach Sekcji Rzeźby, zaczęto przebąkiwać, szczególnie robili to młodzi 

rzeźbiarze partyjni, uczniowie Mariana Koniecznego, że Bereś wytypuje sobie jury i znowu 

dostanie nagrodę na "Rzeźbie Roku". Z tego powodu w 1964
7
 roku nie wziąłem udziału w 

przeglądzie. Chyba zresztą cały Zarząd Sekcji nie uczestniczył w konkursie. Wtedy z kolei na 

zebraniach mówiło się, że czegoś na "Rzeźbie Roku" brakuje. W związku z tym wymyśliliśmy 

sposób wyłaniania najlepszej rzeźby roku bez powoływania jury, a w drodze plebiscytu, w 

którym wzięłyby udział osoby z prestiżem, ale nie rzeźbiarze: malarze, graficy, historycy 

sztuki, muzycy itp. Na zebraniu całej Sekcji Rzeźby poprosiłem zebranych, aby podawali 

nazwiska osób, których osąd byłby dla nich interesujący. Każda proponowana kandydatura 

była następnie przegłosowana. Jeden sprzeciw powodował, że proponowana osoba odpadała. 

Do tak wyselekcjonowanych autorytetów Zarząd Sekcji Rzeźby zwrócił się z prośbą o 

przybycie do Klubu Plastyków, obejrzenie wystawy, wytypowanie wyróżniających się prac i 

następnie wpisanie swojego osądu na przygotowanych kartach. Na koniec zgromadzone w 

urnie karty zostały komisyjnie podliczone
8
. Ten sposób wyłaniania zwycięzcy konkursu 

wydawał się odporny na wszelkie możliwe wpływy i był w zasadzie nieprzewidywalny. Warto 

także zwrócić uwagę na ideę, aby oceny nie dokonywali specjaliści z danej dziedziny, ale 

przedstawiciele szeroko pojętej kultury. W następnych latach zasady konkursu ulegały 

rozmaitym modyfikacjom, przede wszystkim powrócono do instytucji jury. 

W regulaminie wystawy „Przegląd rzeźby roku 1966 środowiska krakowskiego” 

czytamy: Celem „Przeglądu” jest mobilizacja twórcza środowiska. Hasło „Przeglądu”: 

Rzeźba krakowska a problemy sztuki współczesnej. Prace należy zgłaszać do 30 listopada 

1966, godzina 14.00.  Transport 5 grudnia do Sali Klubowej. Każdy może zgłosić 2 prace. 

Uwaga: „Przegląd” odbędzie się pod warunkiem, iż zostanie złożonych co najmniej 20 prac. 

Otwarcie 8 grudnia 1966 o godzinie 11.00. Nagrody: A - 5 nagród honorowych (Zarządu 

Okręgu ZPAP w Krakowie, Artystów rzeźbiarzy zrzeszonych w Sekcji, nie biorących udziału w 

„Przeglądzie” (plebiscyt), Krytyków sztuki, Historyków sztuki, Publiczności (plebiscyt). B – 

nagrody pieniężne – I nagroda 10.000 zł, II nagroda – 8000 zł, 3 x III – po 5000 zł
9
. Nagrody 

                                                           
7
 Wydaje się, że chodziło o rok 1965, a nie 1964. Termin wystawy „Rzeźba roku 1965” jest zresztą niejasny. 

Wystawa ta odbyła się albo w grudniu 1965, albo w styczniu 1966. Ponieważ „Rzeźba Roku 1964” odbyła się w 

marcu 1965, a „Rzeźba roku 1966” w grudniu 1966, zatem w 1965 lub 1966 musiały odbyć dwie wystawy z tego 

cyklu. 
8
 Jerzy Bereś, „O Związku …” [w:] „100 lat ZPAP. Monografia Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu 

Krakowskiego (1911-2011)”, ZPAP, Kraków 2011, s. 99. 
9
 Przeciętne wynagrodzenie w tym czasie wynosiło ok. 2000 zł. 
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pieniężne zostaną przyznane przez Jury składające się z 2 artystów rzeźbiarzy z innych 

Okręgów, 2 historyków sztuki zaproszonych na wniosek Zarządu Sekcji przez Zarząd Okręgu 

ZPAP oraz wiceprezesa Zarządu Okręgu do spraw artystycznych. Wystawa będzie trwa 2 

tygodnie. 

Cykliczność „Rzeźby Roku” i jej połączenie z konkursem oddziałały na środowisko 

krakowskie w bardzo mocny i pozytywny sposób. Oczywiście była cena, którą trzeba było 

zapłacić, aby osiągnąć nakreślone wyżej cele. Brak selekcji uczestników sprawiał, że 

wystawy nie mogły osiągać takiej jednolitości kształtu i poziomu, jak wystawy 

przygotowywane przez komisarzy. Na tę nierówność poziomu i chaotyczną zawartość 

rytualnie narzekali co roku – jak zobaczymy - recenzenci wystaw. Trzeba jednak podkreślić, 

że celem „Rzeźb Roku” nie było przygotowanie „dobrej wystawy”. Cele były znacznie 

głębsze, miały charakter strukturalny, związany z krakowskim środowiskiem artystycznym, 

jego dynamizacją i otwarciem na idee pojawiające się w sztuce światowej. Hasło „Rzeźby 

roku 1966” świadczy, że te cele były formułowane wprost, chodziło o konfrontację z 

aktualnymi ideami sztuki. Znaczenie „Rzeźb Roku” najlepiej obrazują skutki wieloletniej 

realizacji tej idei. Zanim je scharakteryzujemy, nakreślmy krótko ewolucję, jaką konkursy 

przeszły w kolejnych latach.  

W okresie 1962-66 wystawy „Rzeźb Roku” odbywały się w grudniu w Klubie Plastyków na 

Łobzowskiej
10

. W roku 1968 wystawy przeniesiono do Pałacu Sztuki i zmieniono ich termin z 

końca roku na początek roku następnego. „Rzeźba Roku 1967” odbyła się lutym 1968 roku. 

Współorganizatorem wystaw stało się Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, zaczęły 

ukazywać się katalogi
11

. Przegląd stracił swój roboczy, kameralny charakter, zaczął być 

imprezą miejską, choć klimat środowiskowy wystaw nigdy nie uległ zatraceniu.  

Zachodzące zmiany w formule konkursu – dotyczące miejsca ekspozycji, regulaminu, 

organizatorów, sposobu przyznawania nagród - z jednej strony miały charakter naturalny 

wobec rozrastania się i sukcesu wystaw, z drugiej można było podejrzewać, że chodzi 

również o przejęcie kontroli nad imprezą, która stała się niekontrolowanym przez władze 

dystrybutorem środowiskowego prestiżu. W taki sposób zmiany interpretowała Maria 

Pinińska-Bereś, która wspominała: Po przeniesieniu Rzeźba z imprezy środowiskowej stała 

                                                           
10

 Rzeźba Roku 1964 odbyła się wyjątkowo w marcu 1965 r. 
11

 Pierwszym katalogiem „Rzeźb Roku” był dwa bardzo skromne zeszyty katalogu „Rzeźba Roku 1969”, który 

ukazał się styczniu 1970. Pierwszy obejmował materiały z „Rzeźby Roku 1968”, drugi z „Rzeźby Roku 1969”. 

Następnie w 1973 roku ukazał się zbiorczy katalog obejmujący „Rzeźby Roku” 1970, 1971 i 1972. Później 

katalogi ukazywały się co roku. 
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się miejską. Zaczęła się rozrastać. Materiały do katalogu trzeba było dawać pół roku 

wcześniej. A przecież miały to być rzeźby z całego roku.  Stawała się coraz bardziej 

kosztowna. To wymagało sponsorów, a ci chcieli mieć wpływ na nagrody. Mogły więc 

odgrywać rolę czynniki pozaartystyczne. Na próby protestu Konieczny, który miał wtedy 

wielkie wpływy, odpowiadał: to wszystko filozofia, a nam chodzi o pieniądze. Zresztą chyba w 

1968 roku publicznie przyznał, że o nagrodach decydowały nie tylko kryteria artystyczne, ale i 

polityczne
12

.  

W ciągu kilku następnych lat formuła imprezy zaczęła się jednak wyczerpywać, nie zawsze 

przestrzegano reguły, że pokazane prace winny pochodzić z ostatniego roku.  W 1969 roku 

Piotr Skrzynecki pisał: wystawa rzeźby, proszę Państwa, przedstawia się bardzo skromnie. 

Poszczególni autorzy pokazują dwie lub trzy, czasem tylko jedną pracę z rozmaitych lat. … W 

Pałacu Sztuki znajdują się prace ok. 35 twórców
13

.  Innego zdania był wówczas Tadeusz 

Nyczek: W sumie: wystawa z pewnością udana, zawierająca wiele rozwiązań niebanalnych, 

co zaś do wyników konkursowych: złoty środek będzie chyba leżał między oceną jury, krytyki i 

publiczności, bo i tę ostatnią dopuszczono do głosu, organizując plebiscyt na najlepszą rzeźbę 

w oczach widza
14

.  

Po „Rzeźbie roku 1974”, która odbyła się lutym 1975 roku, Stefan Papp krytykował 

ograniczenie wystawy do rzeźb „kameralnych” i diagnozował u niej „chorobę nierozwoju”. 

Pisał: Organizowany w tym roku po raz dwunasty przegląd zgromadził wprawdzie rekordową 

liczbę 50 uczestników (w tym sporo młodych), którzy uczestniczą w konkursie ponad 100 

pracami – lecz wystawa jest już całkowicie zdeterminowana rozsadzającymi ją 

sprzecznościami. Pomiędzy nieprzystawalnymi światami dzieł będących echem tradycyjnych 

konwencji i prac wyrastających z ducha nowych (choć nie zawsze najnowszych) koncepcji – 

roztacza się cudaczny krajobraz działań zupełnie zagubionych w czasie, usiłujących 

rozpaczliwie godzić myślenie tradycyjne z nowym językiem wypowiedzi. W dalszym ciągu 

rozwija się nurt aranżacyjny – wielu artystów odnajduje w environment spore możliwości 

ekspresji, są też próbki sztuki postkonceptualnej – zdecydowanie wiodą działania inspirowane 

ideą rzeźby otwartej
15

. Jako receptę na uzdrowienie sytuację autor proponował: 1. ograniczyć 
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 „O rzeźbie roku. Rozmowa Jerzego Hanuska z Marią Pinińską-Bereś”, Tygodnik „Solidarność małopolska” nr 

19 (24), 13.05.1990. 
13

 Piotr Skrzynecki, „Rzeźba w Pałacu”, Echo Krakowa Nr 32, 7 II 1969. 
14

 Tadeusz Nyczek, trzecia nagroda na recenzję z „Rzeźby Roku 1968” [w:] Katalog „Rzeźba Roku 1969”, Pałac 

Sztuki 1970. 
15

 „Jarmark rzeźb”, espe (Stefan Papp), „Sezon”, Jednodniówka krakowskiej krytyki plastycznej. Luty 1975. 

str.4. 
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prace do aktualnych problemów artystycznych; 2. podzielić konkurs na kilka poświęconych 

poszczególnym zagadnieniom artystycznym; 3. zorganizować z okazji konkursu wystawę 

„pozakonkursową” otwartych drzwi; 4. preferować wszelkie poszukiwania odnoszące się do 

„kreacji przestrzeni społecznej i kształtowania środowiska cywilizacyjnego”; dążyć do 

interdyscyplinarnego charakteru wystawy: architekci, urbaniści, rzeźbiarze; 5. zorganizować 

specjalną wystawę „rzeźby publicystycznej”, bo to jest nurt żywy w środowisku krakowskim. 

Pojawiają się rozmaite działania plastyczne o silnym ładunku treści społecznych, politycznych 

czy ideologicznych. Poszerzając tradycyjne koncepcje dzieła sztuki – otwierają one również 

przed rzeźbą nowe możliwości wypowiedzi - zauważał. O pewnym zmęczeniu „Rzeźbą Roku” 

świadczył również fakt, że cieszący się wcześniej ogromnym zainteresowaniem krytyków i 

publiczności konkurs na recenzję z wystawy przeżywał kryzys.  W roku ub. wpłynęła tylko 

jedna praca, i to nie na temat
16

. Organizatorzy postanowili więc z tego na razie zrezygnować.  

Proces nacjonalizacji „Rzeźby Roku” pogłębiał się. W roku 1976 wystawa przeniosła się do 

Biura Wystaw Artystycznych, które stało się zamiast TPSP jej współorganizatorem. Aby 

ożywić formułę przeglądu postanowiono rozszerzyć go na całą Polskę południową.  Do 

organizacji zaczęło się włączać Ministerstwo Kultury i Sztuki, przybywało fundatorów 

nagród: Prezydent Miasta, ASP w Krakowie, Centralna Rada Związków Zawodowych, 

Przedsiębiorstwo Państwowe Desa, Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, Wydziały 

Kultury Urzędów Dzielnicowych. Na „Rzeźbie Roku 1978” nagrodzonych i wyróżnionych 

zostało 29 artystów. 

Decyzja o rozszerzeniu zasięgu wystawy miała swoje pozytywne skutki, ale także 

spotęgowała wszelkie jej mankamenty. Jerzy Madeyski komentował: Oto przykład 

wspaniałego rozwoju imprezy: krakowska, lokalna wystawa „Rzeźba Roku” przemieniła się w 

wielki przegląd sztuki południowej Polski. W XIII ekspozycji bierze udział pięć ośrodków, 

obejmujących aż 21 miejscowości, a mianowicie: Kraków (Tarnów, Nowy Sącz, Łysą Górę), 

Zakopane, Katowice (Chorzów, Andrychów), Lublin (Puławy, Nałęczów, Krasnystaw), 

Rzeszów (Dębicę, Stalową Wolę, Żurawice, Iwonicz Zdrój) i Wrocław (Wałbrzych, Kudowę). 

Nic więcej dobrego nie można, niestety, o tej wystawie powiedzieć. Trzynastka okazała się 

pechowa ponad zwyczajną miarę. … Wniosek nasuwa się sam: organizowanie imprez na 

zasadzie „otwartych drzwi”, bez wstępnego wyboru, mija się z celem. O tym, że mamy wielu 
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rzeźbiarzy niewysokich lotów, wiemy aż nazbyt dobrze, by trzeba to było przypominać
17

. 

Krytyk postulował, aby dopuszczać wyłącznie prace powstałe w roku ubiegłym, połączyć na 

ekspozycji prace w grupy dzieł porównywalnych, zobowiązać, aby jury selekcyjne odrzucało 

wszelkie epigonizmy. Wystawa odniosła jednak duży sukces frekwencyjny. Dotychczas 

wystawę „Rzeźba roku 1975” odwiedziło 13 tysięcy osób. W plebiscycie publiczności 

głosowało 697 osób (z czego 116 głosów komisja uznała za nieważne: brak nazwiska lub 

adresu) – mogli przeczytać czytelnicy Echa Krakowa
18

. Rok później Madeyski podsumował 

wystawę następująco: Pierwszym więc wrażeniem jest niespójność i olbrzymie różnice 

poziomów. W Pawilonie trwa generalna wyprzedaż awangardy pierwszej ćwierci naszego 

wieku i jej pochodnych aż po konceptualizm, z wyłączeniem hiperrealizmu i land artu, które – 

z odmiennych zresztą przyczyn – u nas się nie przyjęły
19

. 

Po trzech edycjach „Rzeźby Roku Polski południowej” powrócono do konkursu 

ograniczonego do środowiska krakowskiego. Krytycy przywitali to z zadowoleniem. Andrzej 

Sawicki pisał: Jak wszystko u nas, impreza z upływem czasu nabierała niestety rozmachu. 

Najpierw ogarnęła Polskę południową, później przyjęła ambicje ogólnopolskie – nie 

ocalałaby i Europa, gdyby coś się nie załamało. Wystawy były coraz gorsze, czemu z uporem 

co rok dawałem wyraz na tych łamach. Przyznaję więc, że z radością powitałem powrót do 

skromniejszej formuły, nawiązującej do dobrych początków „Rzeźby Roku”: do prezentacji 

aktualnego dorobku krakowskich rzeźbiarzy
20

. Pozytywną zmianę odnotował także Madeyski: 

Można więc mówić o nagłym skoku poziomu cyklicznej wystawy. Spowodowało go 

ograniczenie zasięgu terytorialnego z Polski południowej do twórców krakowskich i pary 

zaproszonych z zewnątrz artystów
21

. W takiej formule wystawa dotrwała do roku 1981. 

Wystawy miały na środowisko krakowskie wieloraki wpływ. Przede wszystkim trzeba 

podkreślić wyraźne podniesienie aktywności środowiska artystycznego, wytworzenie 

atmosfery rywalizacji. Maria Pinińska wspominała pierwsze Rzeźby Roku: Miały bardzo 

gorącą atmosferę. W pierwszej brali udział artyści młodzi, ale już od następnej mogli 

uczestniczyć wszyscy rzeźbiarze. Wystawa odbywała się pod koniec roku, miała być jego 

podsumowaniem. Prace były ustawiane w Klubie na Łobzowskiej, gdzie plastycy jedli, grali w 

szachy, ciągle ktoś tam był. Były ciągle na widoku, stały niemal na drodze, prowokowały do 
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 Jerzy Madeyski, „Feralna trzynastka”, Życie literackie, 21 III 1976. 
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 (e) Echo Krakowa, 27-28 III 1976. 
19

 Jerzy Madeyski, „Rzeźba Polski Południowej”, Życie Literackie Nr 1320, 15 V 1977, s. 9. 
20

 Andrzej Sawicki, „Rzeźba roku 1979”, Dziennik Polski nr 94, 26-27 IV 1980. 
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 Jerzy Madeyski, „Rzeźba Roku’79”, Życie literackie Nr. 20(1477), 18 V 1980. 
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zażartych dyskusji. Szachiści protestowali, bo nie mogli się skupić. Elita akademicka 

bojkotowała imprezę, nie chcąc ryzykować nadszarpnięcia prestiżu. Bandura organizował na 

Akademii zebrania i udowadniał, że wystawy mają demoralizujący wpływ na młodzież. 

Pierwsze wystawy były jeszcze w dużej mierze tradycyjne. Postać, która w kościele składała 

ręce do modlitwy, tu trzymała gimnastyczne kółko. Poza tym była to ta sama rzeźba. Zdjęcie 

rzeźby z cokołu bulwersowało. Zwidy Beresia szokowały formą i nieobrobionym po 

rzeźbiarsku materiałem. Ja zaczęłam przy konstruowaniu używać tkanin. To także dla wielu 

było nie do przyjęcia. Komisarzem pierwszych wystaw był Antoni Bieszczad, człowiek 

niezwykle rzetelny i uczciwy. Włożył w nie wiele wysiłku. „Rzeźby roku” wywołały 

niesłychany węzeł dyskusji i sporów. Nagle okazało się, że to tu rodzi się prestiż, że to tu 

rozstrzyga się, kto jest najlepszym rzeźbiarzem
22

.  Oficjalna hierarchia tworzona była 

wówczas według innych kryteriów. Liczyła się przede wszystkim kariera akademicka i 

sukcesy w konkursach na prestiżowe i lukratywne zamówienia pomnikowe. Obie te kwestie 

były zresztą ze sobą powiązane i uwarunkowane dobrymi notowaniami u władzy.  Ten stan 

rzeczy utrzymał się aż do końca lat 70-tych, o czym świadczy maszynopis „Rzeźba 

krakowska”, prawdopodobnie z 1978 lub 79 roku, zawierający charakterystykę i ocenę 

krakowskiego środowiska rzeźbiarskiego. Na pierwszych miejscach wymienieni zostali 

rzeźbiarze, mający najpoważniejsze realizacje pomnikowe i notujący wysokie miejsca w 

konkursach na pomniki. Dopiero w dalszej kolejności artyści mający w dorobku 

międzynarodowe sukcesy
23

.  

Na „Rzeźbę Roku” artyści czekali przez cały rok; przez cały rok mieli w pamięci, że trzeba 

będzie coś na wystawie pokazać, jakoś się zaprezentować, wywołać pozytywne zaskoczenie. 

Prestiż konkursów i ewolucja rzeźby w kierunku przestrzennych aranżacji sprawiły, że zaczęli 

brać w nich udział nie tylko rzeźbiarze. Wernisaże stały się jednymi z ważniejszych wydarzeń 

w roku. W środowisku rzeźbiarzy wszyscy się znali i doskonale potrafili odczytać z „Rzeźb 

Roku”, jaka jest kondycja twórcza poszczególnych artystów, w jakim kierunku podąża ich 

myślenie, w jaki sposób odpowiadają na zmieniającą się sytuację w sztuce.  „Rzeźby Roku” 

miały taki skutek, jak gdyby wszyscy każdego roku odwiedzali się wzajemnie w 

pracowniach. Komentowane były nie tylko wystawione prace, ale i nieobecności na 

wystawie. Rywalizacja o nagrody sprzyjała podejmowaniu eksperymentów, dynamizowaniu 

zmian w własnej twórczości, co oczywiście nie zawsze miało pozytywne konsekwencje, 
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zwłaszcza gdy było rezultatem zbyt powierzchownej absorbcji nowych idei pojawiających się 

na kolejnych wystawach.  

Naruszeniu uległ oficjalny, państwo-partyjny monopol na dystrybucję artystycznego prestiżu. 

Było to widoczne szczególnie w początkowym okresie, gdy konkursy wydawały się mało 

znaczące i władze nie miały żadnego wpływu na ich rozstrzygnięcia. Stały się one wówczas 

źródłem dysonansu poznawczego: inni artyści zdobywali nagrody, inni zajmowali oficjalne 

fotele „największych mistrzów rzeźby”. Ewolucja organizacyjna konkursu była chyba 

podyktowana chęcią zlikwidowania przez władze tego dysonansu. 

„Rzeźby Roku” spowodowały także otwarcie nieustającej dyskusji o rzeźbie, i szerzej o 

sztuce współczesnej, zarówno wśród artystów, krytyków, jak i wśród publiczności.  Zasada 

„otwartych drzwi” zmusza widza do wartościowania zjawisk (bez selekcji), do czego często 

nie jest przygotowany, czasem także do rewidowania gotowych poglądów. W tym właśnie 

należy upatrywać powstanie szczególnej temperatury towarzyszącej kolejnym pokazom. O ich 

atrakcyjności świadczy liczba zwiedzających, w Krakowie większą publiczność miewa tylko 

Międzynarodowe Biennale Grafiki
24

 – trafnie pisali Antoni Porczak i Bogusław Gabryś, 

wielokrotni uczestnicy konkursów. Przeniesieniu dyskusji z kręgu wąskiej grupy znawców na 

szerokie kręgi odbiorców sprzyjał organizowany corocznie wśród publiczności plebiscyt na 

najlepszą rzeźbę. Mogła ona również brać udział – i brała – w konkursach na najlepszą 

recenzję z wystawy. W lutym 1973 roku czytelnicy „Gazety Krakowskiej” mogli przeczytać, 

że ogłoszony zostaje kolejny konkurs na najlepszą recenzję z wystawy „Rzeźba Roku”. Może 

ją nadesłać każdy, w objętości trzech strony maszynopisu lub czterech rękopisu.  

Przewidziane są trzy równorzędne nagrody w postaci grafik oraz 7 wyróżnień w postaci 

reprodukcji. Prace nagrodzone będą opublikowane w Gazecie Krakowskiej. Konkurs 

ogłaszają Sekcja Rzeźby Zarządu Okręgowego ZPAP w Krakowie, Redakcja „Gazety 

Krakowskiej” oraz Sekcja Krytyki i Informacji Plastycznej SDP w Krakowie
25

.  

Popularyzacji rzeźby służyły także jednorazowe akcje towarzyszące wystawom. W Echu 

Krakowa z roku 1976 czytamy: Przedsięwzięciem, które w ciekawy, i miejmy nadzieję, 

niepozostający bez echa, sposób uzupełni samą wystawę będzie jednodniowa akcja 

plastyczna, przygotowana przez organizatorów wystawy wraz z 10-oma zakładami 
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 Antoni Porczak, Bogusław Gabryś, [tekst w:] „Wystawa prac wielokrotnych laureatów przeglądu „Rzeźba 
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przemysłowymi. 15 marca w każdym z tych zakładów znajdzie się jedna z rzeźb pokazanych 

na wystawie. Nie będzie to jednak li tylko pokaz jednego dzieła. Artysta komponując je w 

nietypowym otoczeniu tworzyć będzie nowe w przemysłowym krajobrazie wartości, kreując 

jednocześnie nową sytuację artystyczną. Po jednodniowej nieobecności w Pawilonie BWA 

rzeźby wrócą na swoje miejsce
26

. Wystawom towarzyszyły także sesje teoretyczne, z których 

największa odbyła się chyba w roku 1979 pod hasłem „Nowa Przestrzeń”.  Objęła ona dwa 

dni odczytów i dyskusji, swoje referaty przedstawili znani teoretycy sztuki, artyści, architekci 

i socjologowie m.in. Janusz Bogucki, Andrzej Kostołowski, Stefan Papp, Jan Berdyszak, 

Janusz Bogdanowski, Antoni Porczak, Zbigniew Nęcki, Jerzy Mikułowski Pomorski. W roku 

następnym wystawie towarzyszyło Sympozjum poświęcone pojęciu dzieła. 

W okresie istnienia „Rzeźb Roku” nastąpiła aktywizacja krytyków i prasy artystycznej. 

Wystawy były szeroko komentowane, zarówno w prasie codziennej, jak i tygodnikach. 

Cykliczność wystaw zmuszała recenzentów do dokonywania porównań i stawiania diagnoz 

dotyczących zmian w sztuce. „Rzeźby Roku” stały się dla Krakowa – przy zachowaniu 

wszelkich proporcji – tym, czym dla sztuki światowej stały się „Documenta” w Kassel: 

artyści na kolejnych wystawach usiłowali zaskoczyć swoimi pracami, a krytycy usiłowali te 

prace zinterpretować i uchwycić zachodzące zmiany w sztuce. Wśród najbardziej aktywnych 

komentatorów „Rzeźb Roku” należy wymienić Andrzeja Sawickiego, Stefana Pappa i Jerzego 

Madeyskiego, który przy tych okazjach snuł refleksje obejmujące setki lat istnienia sztuki. 

Pisali też o nich Piotr Skrzynecki, Andrzej Pollo, Antoni Dzieduszycki, Maria Hussakowska. 

Ta ostatnia komentowała w roku 1973: Trudno nie zauważyć istotnych przeobrażeń w 

twórczości wielu rzeźbiarzy, zwłaszcza w porównaniu z ekspozycją ubiegłoroczną. …Daje się 

coraz częściej zauważyć potrzebę nawiązania dialogu z odbiorcą na nowych zasadach, przy 

użyciu środków bardziej bezpośrednio wziętych niejednokrotnie z otaczającej nas 

rzeczywistości. Nie wszystkie zresztą z tych prac o charakterze eksperymentalnym są 

przekonujące, niekiedy wręcz rażą pretensjonalnością i prymitywizmem myślenia. Te same 

zarzuty można by było również wysunąć pod adresem wielu rzeźb tradycyjnych
27

.  

Na początkowych „Rzeźbach Roku” przeważały jeszcze rzeźby tradycyjne ustawione na 

cokołach. Jednak po kilku latach proporcje zaczęły się wyraźnie zmieniać. Nastąpiło najpierw 

naruszenie, a potem złamanie podziału na wyraźnie określone dyscypliny artystyczne. Ten 

proces nie jest łatwo prześledzić nie tylko dlatego, że jakość reprodukcji w katalogach jest 
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 (e), Echo Krakowa 5,6,7 III 1976, „200 prac artystów Polski południowej na wystawie „Rzeźba roku 75”. 
27

 Maria Hussakowska, „Rzeźba roku (Z sal wystawowych)”, Echo Krakowa, 7 III 1973. 
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bardzo zła, ale także dlatego, że początkowo reprodukowane były jedynie niektóre prace, 

przeważnie te, które uzyskały nagrody. Można podejrzewać ze sporą pewnością, że nie 

zawsze były to prace najciekawsze. W anonimowej recenzji z „Rzeźby Roku 1969” czytamy: 

Od trzech lat zwiedzam wystawy „Rzeźba Roku” i muszę stwierdzić z zadowoleniem, iż daje 

się zauważyć wybitny rozwój poziomu tej imprezy, a obecna wystawa jest dla mnie miłym 

zaskoczeniem. Śmiem nawet twierdzić, że rok 1969 był dla krakowskiej rzeźby milowym 

krokiem naprzód – oddalającym ją od patynowanych gipsów, kameralnych aktów, 

akademickich główek
28

. W roku 1973 Andrzej Pollo zauważał: Jasne dawniej i precyzyjne 

granice pomiędzy architekturą, rzeźbą, malarstwem, grafiką czy sztukami użytkowymi, 

przestały istnieć i jest to tak oczywiste, że dziwić może raczej jakakolwiek próba zachowania 

zwietrzałych definicji tych dyscyplin, a nawet – o zgrozo! – budowania systemów norm. (…)  

owa dziesiąta, niejako jubileuszowa, „Rzeźba roku 1972” przyniosła zaskoczenie w postaci 

znacznego nagromadzenia prac, które na dobrą sprawę z rzeźbą w klasycznym tego słowa 

rozumieniu nie mają wiele wspólnego i, co lepsze – to stanowi ich walor
29

. 

Zmieniający się kształt wystaw był wynikiem narastania dwóch procesów. Źródłem jednego z 

nich była dyskusja z tradycyjnym pojęciem rzeźby. Prowadziła ona, po zdjęciu rzeźby z 

cokołu, odrzuceniu tradycyjnych materiałów, rzemieślniczych wartości warsztatowych, w tym 

samego procesu rzeźbienia, ku nowemu pojęciu rzeźby jako dzieła sztuki. Drugi proces 

polegał na odchodzeniu od rzeźby w kierunku przestrzennych aranżacji, w których nie tylko 

forma, ale w ogóle materialna postać stawały się rzeczą przypadkową i drugorzędną w 

stosunku do zawartości ideowej, co prowadziło w rezultacie do sztuki bez dzieł.  Pierwszy z 

procesów miał naturę raczej indywidualistyczną, rozpoczął się we wczesnych latach 60. i był 

poszukiwaniem bez sięgania do ogólnych recept.  Drugi, o dekadę późniejszy, polegał na 

absorbcji ogólnych idei przychodzących ze świata, był konsekwencją konceptualnego 

przewrotu w sztuce. Z przewrotem tym wiązała się także konceptualizacji rzeźby – termin 

Andrzeja Sawickiego - polegająca na stopniowym odrzucaniu kanonicznych zasad dyscypliny 

i coraz mocniejszym akcentowaniu zawartości ideowej prac, przy jednoczesnym 

podporządkowaniu jej użytych środków, które prędko stały się w zasadzie dowolne. W 1976 

roku Sawicki pisał: Niewielka ilość autorów pozostaje stosunkowo blisko tradycyjnego 

pojęcia warsztatu rzeźbiarskiego. (…) Tu zwrócę uwagę, że environment  jest jednak w swej 

istocie „rzeźbiarski” i różni się od klasycznie pojmowanej rzeźby tylko sposobem 
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 Niepodpisany maszynopis recenzji z „Rzeźby roku 1969”. 
29

 Andrzej Pollo, „Szturm na wieżę z kości słoniowej”, Dziennik Polski, 11-12 III 1973. 
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potraktowania przestrzeni. Istnieją jednak na wystawie prace – i te zaliczam do trzeciej grupy 

– odchodzące od pojęcia dzieła (w znaczeniu: przedmiotu materialnego) ku akcji z jej 

dokumentacją. Tu miejsce materialnego dzieła zajmuje materialny ślad efemerycznego dzieła, 

jakim była sytuacja działania i osób działających
30

. Idea interdyscyplinarności, czyli łączenia 

różnych dyscyplin sztuki, przekształciła się - jak wówczas mówiono -  w ideę „poszerzonego 

pola sztuki”, w którym nie istniały już żadne kanoniczne reguły. Przemiany te zbiegły się z 

proklamowaną w roku 1971 przez Jerzego Ludwińskiego „epoką postartystyczną”.   

„Rzeźby Roku” były z pewnością postrzegane i oceniane w różny sposób w różnych kręgach 

krakowskiego środowiska artystycznego. W jednych dostrzegano w kolejnych wystawach 

przede wszystkim potencjał zmian prowadzący do rozbicia skostniałych, 

tradycjonalistycznych form sztuki, w innych te same zjawiska były oceniane jako 

niszczycielska siła burząca świat uniwersalnych, ponadczasowych wartości sztuki w imię 

artystycznych nowinek. W roku 1979 Madeyski po za kolejny wyrażał swoje wątpliwości: W 

szranki znów weszła tradycja, pojmowana jako pewien szacunek dla bryły, przestrzeni 

rzeźbiarskiej, materiału, piękna jako wartości i roli sztuki jako środka przekazu, oraz 

neoneonowoczesność z jej odwiecznymi tęsknotami niszczycielskimi. Ba, lecz co tu burzyć, 

skoro wszystko już uległo dezintegracji, powtórnemu scaleniu i ponownemu rozproszeniu? 
31

 

Maria Pinińska-Bereś pisała: Chciałabym oddać sprawiedliwość dwóm osobom, które oddały 

„Rzeźbie Roku” dużo serca, zaangażowania i pracy. A był to Paulin Wojtyna – troskliwy 

gospodarz – przewodniczący Sekcji i nieżyjący już kolega Antoni Bieszczad, sumienny, 

oddany, wieloletni komisarz. Z pewnością podziękowania należą się wszystkim komisarzom 

corocznych wystaw, a także wszystkim jej uczestnikom, ponieważ „Rzeźby Roku” były 

dziełem całego środowiska. Szeroki udział rzeźbiarzy reprezentujących rozmaite nurty w 

sztuce pozwalał wyraźniej dostrzegać i doceniać na wystawie prace nowatorskie, niż gdyby 

były one wyselekcjonowane i pokazane osobno. Po przejrzeniu katalogów dokonałem 

subiektywnego wyboru artystów, którzy jak mi się wydaje wnieśli szczególnie duży wkład w 

kształtowanie poziomu wystaw. Są to: Jerzy Bereś, Leszek Dudka, Zbigniew Frączkiewicz, 

Marian Gołogórski, Antoni Haska, Maciej Jerzmanowski, Janina Jeleńska-Papp, Julian 

Jończyk, Marian Kruczek, Józef Marek, Jerzy Nowakowski, Stefan Papp, Antoni Porczak, 

Maria Pinińska-Bereś, Anna Praxmayer, Tadeusz Szpunar, Artur Tajber, Jacek Waltoś i 

Grupa MUR. Oprócz nich wielokrotnie nagrody zdobywali także Stefan Borzęcki, Bogusław 
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 Andrzej Sawicki, „Rzeczywistość obiektywna”, Dziennik Polski, 13-14 III 1976. 
31

 Jerzy Madeyski, „Rzeźba Roku’79”, Życie literackie Nr. 20(1477), 18 V 1980. 
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Gabryś, Wincenty Kućma, Bronisław Chromy, Genowefa Nowak, Józef Sękowski, Stanisław 

Plęskowski, Krzysztof Kędzierski, Jan Siek, Zbigniew Bec, Barbara Zambrzycka-Śliwa. 

Rekordzistą, jeśli chodzi o wyróżnienia, jest jednak Jerzy Bereś, który w latach 1962-1980 

pięciokrotnie otrzymał pierwszą nagrodę. 

*** 

W przypadku „Spotkaniań Krakowskich” znacznie trudniej o jakieś uogólnienia. Odbywały 

się one w Pawilonie Biura Wystaw Artystycznych
32

, które było ich współorganizatorem. Były 

to duże i liczne wystawy. Przeciętnie brało w nich udział ok. 30 artystów. Rekordowo duże 

były „Spotkania krakowskie 69”, które miały 77 uczestników. Kształt ‘Spotkań 

Krakowskich” był mocno uzależniony od osobowości kuratora. Byli nimi m.in. Zbylut 

Grzywacz (1973), Jerzy Bereś (1975), Sławomir Lewczuk (1977), Andrzej Kostołowski i 

Maria Pinińska-Bereś (1981). Wydaje się, że dominowały dwie tendencje. Pierwsza polegała 

na subiektywnym, kuratorskim wyborze najciekawszych polskich artystów. Druga na 

zbudowaniu wystawy wokół przyjętego, przewodniego hasła. I tak w 1971 roku takim hasłem 

było „Człowiek i przestrzeń”, w 1973 – „Nasz czas. Artysta wobec cywilizacji”, w 1977 - 

„Idea i przekaz”, w 1979 roku - „Kolor-Forma-Metafora”. Jednakże ze względu na wielką 

ogólnikowość tych haseł, druga tendencja sprowadzała się w istocie do pierwszej. Hasła były 

pretekstem do zaproszenia artystów według uznania kuratora.  

We wstępie do katalogu pierwszych „Spotkań Krakowskich” w roku 1965 Jerzy Madeyski 

pisał: w krakowskiej wystawie w odróżnieniu od wielu innych pokazów ogólnopolskich, biorą 

udział wyłącznie artyści nadający ton sztuce polskiej, ci, którzy od dawna już krocząc własną 

drogą byli z natury rzeczy mniej podatni wszelkim nakazom mody i panujących stylów. Ci, 

którzy będąc twórcami pewnych kierunków w naszym kraju rozwijali je i pozostali im wierni 

po lata obecne, jak również młodsi od niech wiekiem twórcy powszechnie już panujących 

sformułowań plastycznych. Artyści mocno wsparci o najcenniejsze odkrycia sztuki naszego 

wieku i – jak to mam miejsce w wypadku wszelkich prawdziwych indywidualności – wolni od 

nagłych koziołków i zmian sposobu widzenia, artyści dla których stabilizacja osobistej sztuki i 

konsekwentne jej doskonalenie jest stanem naturalnym
33

. Te założenia programowe, jakże 

różne od celów stawianych przez inicjatorów „Rzeźby Roku”, były utrzymywane w 

następnych latach. Gdybyśmy chcieli wymienić uczestników, którzy przewinęli się przez 

                                                           
32

 Niekiedy, np. w roku 1969, wystawa obejmowała także Pałac Sztuki. 
33

 Jerzy Madeyski [w:] Katalog „Spotkań Krakowskich 1965”, Biuro Wystawa Artystycznych, Kraków 1965, s. 

4. 
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„Spotkania Krakowskie” musielibyśmy sporządzić listę niemal wszystkich wybitnych 

artystów polskich drugiej połowie XX wieku. Obok nich było jednak też sporo artystów, 

których dokonania przeminęły wraz z czasem. Uczestników „Spotkań Krakowskich” można 

scharakteryzować jako twórców już uznanych, mieszczących się w głównym nurcie 

ówczesnej sztuki, nie mających awangardowych aspiracji. Wydaje się, że wyjątkiem były 

edycje „Spotkań Krakowskich” w latach 1973, 1975, 1977 i 1981, których kuratorzy 

odważniej sięgnęli po artystów reprezentujących najnowsze zjawiska w sztuce.  Od autorów 

oczekujemy takich zestawów dzieł, które w sposób najdobitniejszy będą dokumentowały ich 

ideę artystyczną
34

 – pisał w roku 1977 we wstępie do katalogu Sławomir Lewczuk.  

Artyści uczestniczący w kolejnych „Spotkaniach Krakowskich” należeli na ogół do pewnego 

wprawdzie szerokiego, ale wspólnego artystycznego kręgu. Przekroczenie istniejących 

środowiskowych podziałów było trudne. Wyjątkowym tego świadectwem jest katalog 

„Spotkań krakowskich 1975”
35

. Jest to jedyny znamy mi katalog z tych lat, w którym 

zamieszczono została lista zaproszonych artystów oraz lista tych, który zaproszenie przyjęli. 

Kurator wystawy zaprosił 37 artystów i 6 krytyków sztuki. Zaproszenie krytyków sztuki jako 

uczestników ‘Spotkań Krakowskich” było precedensem.  Zarówno zaproszeni artyści, jak i 

krytycy należeli do różnych kręgów artystycznych, nieraz pozostających ze sobą w sporach.  

Ideą kuratorską było przełamanie istniejących podziałów, albo raczej przeniesienie sporów 

środowiskowych na płaszczyznę artystyczną.  Okazało się jednak, że jest to bardzo trudne. 

Zaproszenie przyjęło jedynie 19 artystów i dwóch krytyków.  

Dużym przełomem były „IX Spotkań Krakowskie”
36

.  Po raz pierwszy miały one charakter 

międzynarodowy oraz po raz pierwszy główna część imprezy miała charakter performatywny.  

W całej wcześniejszej historii „Spotkań” performens pojawił się tylko raz. W roku 1975 dwie 

akcje wykonał Zbigniew Warpechowski. Tym razem blok performensów, połączony z 

wykładami i dyskusjami, trwał niema dwa tygodnie. Przyjechali artyści z Wielkiej Brytanii, 

Holandii, Węgier, Jugosławii, Japonii, Stanów Zjednoczonych.  Do Krakowa zjechała także 

niemal cała czołówka polskich performerów. Akcje odbywały się nie tylko w galerii, ale 

również przed jej budynkiem, a także na Rynku Głównym
37

. 
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 „Spotkania krakowskie 1977”, Biuro Wystaw Artystycznych w Krakowie, Kraków 1977, 4. 
35

 Kuratorem „Spotkań krakowskich 1975” był Jerzy Bereś. 
36

 Kuratorami „IX Spotkań krakowskich” byli Andrzej Kostołowski oraz Maria Pinińska-Bereś. 
37

 Jerzy Bereś wykonał wtedy na Rynku Głównym słynną „Manifestację romantyczną”. 
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”IX Spotkania Krakowskie” trwały od 13 listopada do 13 grudnia 1981. Można powiedzieć, 

że wraz z ich zakończeniem zakończyła się pewna epoka w polskiej sztuce. Nie chodzi 

oczywiście o sprawy artystyczne, gdyż na twórczość dobrych artystów zmiany polityczne, 

nawet tak gwałtowne jak wprowadzenie stanu wojennego, mają ograniczony wpływ. 

Zniszczeniu uległ pewien społeczno-polityczny ekosystem funkcjonowania sztuki i wraz z 

nim wszelkie przystosowane do niego formy artystycznego życia.  Atmosfera sztuki lat 70. 

umarła z dnia na dzień, śmiercią niespodziewaną i gwałtowną, dzisiaj możemy jedynie 

wywoływać duchy tamtych wydarzeń. Wiele z nich bezpowrotnie zagubiło się w czasie. Gdy 

przeglądamy stare katalogi z tego okresu uderza koszmarna jakość reprodukcji. Z szarej 

magmy zdjęć na ogół nie sposób – zwłaszcza w przypadku malarstwa – zorientować się, z 

czym mamy do czynienia. Barwne obrazy i wysoka temperatura zdarzeń pozostają jedynie w 

pamięci świadków, których niestety jest wśród żyjących coraz mniej.  

Jerzy Hanusek, Kraków, kwiecień 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


