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Albrecht dürer, drzeworyty:
Ruchy wojsk na równinie, z serii Sztuka umocnień, 1527
Anioł objawiający się św. Joachimowi, z cyklu Życie Marii, 1504
Zwiastowanie, z cyklu Życie Marii, 1503
Aniołowie mściciele, z cyklu Apocalipsis cum figuris, 1498
Samson walczący z lwem, 1498

Albrecht dürer’s woodcuts:
The Siege of a Fortress, from The Treatise on Fortification series, 1527
The Angel Appearing to Joachim, from Life of the Virgin cycle, 1504
The Annunciation, from Life of the Virgin cycle, 1503
The Four Angels of Death from Apocalipsis cum figuris cycle, 1498
Samson Rending the Lion, 1498
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Soliter. Samotne drzewo. Malarski motyw. i od razu wielość interpretacji, wielość moż-
liwości odczytania obrazu. Może drzewo życia, może drzewo wiadomości dobrego 
i złego, w zależności od sposobu przedstawienia — symbol odrodzenia, albo grzechu 
i obumierania. A może po prostu orientacyjny punkt w przestrzeni, piękno i dziwność 
natury. Zagadka. 

Rozwiązanie zagadki znajdziemy u Albrechta Dürera, bo ta i  inne najnowsze 
prace Jacka Łydżby to skutek wizyt artysty w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego. W białych rękawiczkach zagłębiał się w świat przedstawień mistrza 
renesansu. Nie chodziło o kopiowanie grafik Dürera, nawet nie o malowanie tych scen 
po swojemu, ale o intelektualną przygodę, o przyjemność obcowania sam na sam 
z pracami częściowo znanymi z książek o sztuce, oglądanymi w muzeach. Z zapa-
dających w pamięć scen Jacek wybierał dla siebie pojedyncze motywy albo tylko wra-
żenie, atmosferę. tak powstały obrazy z pojedynczymi roślinami, dalekimi siostrami 
tych ze studiów traw Dürera. W scenach z walczącymi aniołami, w skłębionej masie 
psów, w przedstawieniach wojowników jest echo słynnych Jeźdźców Apokalipsy, coś 
z mrocznego nastroju takich prac jak Rycerz, śmierć i diabeł, coś z zadumy i tajemnicy 
Melancholii.

te obrazy powstały też na skutek użycia takich, a nie innych kolorów, dwóch 
biegunów: ciepła i zimna. Biegun ciepła to żółcień, biegun zimna — niebieskości. 
i od razu określony przez Kandinskiego Wielki Kontrast: żółty-niebieski. Biegun cie-
pła rozciąga się na tych obrazach od czystej żółci kadmowej do oranżu i cynobru. 
Biegun zimna biegnie od błękitu pruskiego, przez błękit paryski aż do kobaltu i ultra-
maryny. Na obrazach Jacka Łydżby kolor wcielony w pigment to jednocześnie kolor 
absolutny, sensualność i dekoracyjność idą w parze. Kolor danej farby ma własne 
światło — słoneczny blask, przejrzystość powietrza, gęstość mgły, barwę nieba, cień, 
delikatność zapadającego zmierzchu, mrok, chłód ciemnej nocy. Jednak to nigdy nie 
jest farba położona płasko i jednolicie, bo dużą rolę gra faktura; malarz buduje na-
strój i temperaturę obrazu za pomocą wielu nawarstwień, spod których przeświecają 
różne tonacje kolorystyczne. „Kolor to dla mnie zmaterializowana wrażliwość” — 
deklarował Yves Klein.

Soliter nie był soliterem, ale elementem złożonej sceny przedstawionej na grafice 
Anioł objawiający się św. Joachimowi Albrechta Dürera. Zagadka rozwiązana. Na obra-
zie Jacka Łydżby samotne drzewo nabiera nowego znaczenia.
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Solitaire — a  lonely tree and a painting theme, and a multitude of interpretations 
and possibilities to ‘read’ the painting. it may be the tree of life, the tree of good and 
bad news. it all depends on the manner in which it is presented — as the symbol of 
rebirth, or sin and decay. Or, perhaps, it is just a landmark in space, the beauty and 
oddity of nature. A puzzle.

the solution to the puzzle is found in Albrecht Dürer’s art, because this paint-
ing, just like other recent Jacek Łydżba’s works, is the result of his visits paid to the 
Print Room in the University of Warsaw Library. Wearing white gloves, he scrutinized 
the world of the Renaissance master, with the intention to neither copy Dürer’s en-
gravings nor repaint them in a different manner, but to have an intellectual adven-
ture and the pleasure of personally experiencing the works partially known from art 
catalogues and books, or seen in museums. from all these memorable scenes Jacek 
would choose single motifs or adopt the atmosphere. this is where his paintings 
of solitary plants originates from, which makes them distant cousins of Dürer’s turf 
paintings. the scenes of battling angels, the whirls of fighting dogs, and the repre-
sentations of warriors echo the famous Four Horsemen of Apocalypse, share the dark 
mood with Knight, Death and Devil, and emanate some of the meditation and mystery 
of Melancolia.

these paintings are also created with a very specific choice of colours, forming 
two poles of heat and cold, the first one represented by yellow, and the latter by blue, 
constituting Kandinsky’s first great contrast of yellow and blue. the pole of heat ranges 
from cadmium yellow to orange and vermilion, and the pole of cold from Parisian to 
cobalt blue and ultramarine. in Jacek Łydżba’s paintings the colours incorporated into 
pigments become complete, and sensuality goes hand in hand with decorativeness. 
the colour of each paint has its own light — sunlight, the clarity of air, the thickness of 
fog, the hue of sky, shadow, the delicacy of incoming dusk, darkness, the chill of a cold 
night. however, the paint is never put on in a flat and even manner, since texture is 
of great importance here. the painter creates the atmosphere and temperature of the 
painting by means of numerous layers, under which various colour schemes peep. 
‘for me colour is materialized sensitivity,’ declared Yves Klein.

the Solitaire was not a solitary tree, but part of the complex scene in Dürer’s 
Joachim and the Angel. the puzzle has been solved. the solitary tree in Jacek Łydżba’s 
painting has a new meaning now.

Małgorzata czyńska
Wojciech tuleya



Anioł I, 2014, olej na płótnie, 120 × 100 
Angel I, 2014, oil on canvas, 120 × 100



Anioł II, 2014, olej na płótnie, 120 × 100 
Angel II, 2014, oil on canvas, 120 × 100



16

Skutki kolorów 
Zawroty głowy, przyspieszone bicie serca, oszołomienie czy halucynacje to rodzaj za-
burzenia zwanego syndromem Stendhala, powstającego u wrażliwych osobników na 
widok dzieł sztuki i zabytków stłoczonych w obrębie małej przestrzeni. Jak to możli-
we, że konkretne zestawienie kolorów potrafi wzruszyć nas do łez albo rozśmieszyć, 
wprawić w zachwyt bądź przyprawić o melancholię? Wyobrażam sobie człowieka jako 
mapę pełną ukrytych pod skórą guzików. Zdarza się, że utalentowany artysta potrafi 
intuicyjnie je znaleźć i naciskać, tak jak naciska się klawisze fortepianu, sprawiając, 
że płynie przez nas muzyka. czujemy to, patrząc na niektóre obrazy: falę idącą od 
stóp, zagarniającą ciało — aż do wyładowania przez łzy, zawrót głowy, śmiech, kom-
pulsywne skubanie naskórka. taki obraz jest jak sugestywny sen: wychodzimy z niego 
w rzeczywistość z inną optyką, z filtrami na oczach, z głową pełną różnokolorowych 
odłamków z kalejdoskopu. Moment komunikacji między odbiorcą a obrazem to zde-
rzenie hadronów, atomowa wymiana energii. Jakie będą skutki tej pięknej katastrofy? 
Jakie będą skutki kolorów? 

Obrazy Jacka Łydżby są potężnymi magnesami kolorów, emocji, temperatur. Kie-
dy się zjawiają, robią cały świat — jak piękne, żywe dziecko, które pojawia się na przy-
jęciu w piżamce i boso, i nikt nie może oderwać od niego wzroku. Wyobrażam je sobie 
jako potężne miejskie billboardy przy autostradach; ludzie zatrzymują samochody, 
żeby popatrzeć: ustawiają się pod obrazami, tworząc niekończące się korki, a w końcu 
koczując w okolicznej pszenicy, na polach kukurydzy. Szybko rozkręca się mały biznes, 
sprzedawcy oferują wodę mineralną i słone paluszki, a obrazy zostają uznane za świę-
te. No w każdym razie roi się przy nich od ludzi, bo trudno się je porzuca, bo chciałoby 
się być blisko nich, mieć je na własność jako prywatne słońca w intymnych układach, 
jako elementy własnej geometrii.

Gdyby człowiek był przezroczystym naczyniem, które wypełnia się kolorem, 
kiedy patrzy na obrazy, byłoby znacznie ciekawiej. Wiedzielibyśmy więcej o swojej 
wrażliwości, znalibyśmy swoją temperaturę, moglibyśmy dobierać się w pary na pod-
stawie koloru. Mieszkania meblowalibyśmy właśnie w ten sposób: wszystko na żółto, 
wszystko na niebiesko. Do artystów ustawiałyby się kolejki jak po mięso: proszę, 
towar najwyższej jakości — ultramaryna! żółć kadmowa! indygo! Bezcenne! Wielcy 
chemicy zamiast metamfetaminy gotowaliby kolory, przemycano by je na wielką ska-
lę — płynęłyby szerokim strumieniem z Pakistanu, przez Kongo, do obu Ameryk. 
Przecież już teraz dzieje się tak z obrazami, które wzbudzają największe namiętności, 
prawda? i już teraz istnieje, raz po raz urealniana — duchowa i fizjologiczna — mi-
łość do kolorów. 
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Ale w tych obrazach jest coś jeszcze: wesoła gra, intrygujące napięcie między 
powagą, głębią symbolu a lekkością żartu. Między tradycją a nowoczesnością, między 
dosłownością znaku, konkretem figuratywności a marzeniem o wolności abstrakcji. 
Obie ścieżki, oba wektory mocują się i przenikają, tworząc unikalną energię, która ude-
rza w odbiorcę. Jacek Łydżba przyjaźni się zarówno z Dürerem, jak i z Warholem, zde-
cydowane cięcia oraz precyzję miedziorytu łączy z poetyką plakatu i karnawałem pop 
artu. takie kontrastowe wzajemne oświetlanie obu punktów wyjścia/widzenia ujawnia 
potencjał krytyczny, ale artysta zamiast negacji wybiera polifoniczność, zamiast dyso-
nansu — balans pełen napięć, witalności i dynamiki. Nawet jeśli ma ona swoje źródło 
w metafizyce koloru. 

Agnieszka Wolny-hamkało   
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The effects of colours 
Stendhal syndrome is a psychosomatic disorder which causes rapid dizziness, heart-
beat, confusion or hallucinations when a sensitive individual is exposed to works of 
art and architecture accumulated in a relatively small space. how is it possible that 
a particular combination of colours can reduce us to tears or make us laugh, wow 
us or suddenly make us melancholic? i can imagine man as a map with numerous 
buttons hidden under his skin. there are talented artists who can intuitively find and 
press these, just like you press piano keys, to make music flow through the audi-
ence. We have the same feeling while looking at certain paintings: this wave travelling 
up from our toes, taking control over our bodies, until it reaches its apogee and is 
released in the form of tears, dizziness, laughter or compulsive skin picking. Such 
paintings are like an extremely suggestive dream: we are going back to reality with 
altered optics, with filters on our eyes, and our heads full of colourful bits from a ka-
leidoscope. the moment of interaction between the audience and the painting is like 
a collision of hadrons, the atomic exchange of energy. What will the results of such 
a beautiful disaster be? What will the effects of these colours be?

Jacek Łydżba’s paintings are mighty magnets, attracting hues, emotions and col-
our temperatures. Upon their arrival, they decorate the whole world, just like a beauti-
ful and lively child, who suddenly appears at the party, barefooted and wearing fluffy 
pyjamas, and renders all the guest mesmerised, unable to take their eyes off the in-
fant. i picture these paintings as powerful motorway hoardings; i see people pulling 
over to look at them: they park their cars in front of these paintings, forming endless 
traffic jams, and finally end up camping in the neighbouring wheat and corn fields. 
in no time small businesses begins to thrive there, with sellers offering mineral wa-
ter and salt sticks, while the paintings are designated holy. Anyway, there are people 
swarming around them, since they are hard to abandon as everyone would like to stay 
close to them and possess them as private suns in intimate solar systems, as ele-
ments of individual geometry.

it would be so much more interesting if man were a transparent vessel that 
would fill itself with colour when looking at paintings. We would know more about 
our sensitivity, our temperature, and we could pair up by colour. this is exactly how 
we would furnish our flats: all in blue, all in yellow. Artists would serve long queues of 
customers, just like butchers do: ‘here you go, top-quality goods! Ultramarine! cad-
mium yellow! indigo! Priceless!’ instead of methamphetamine, great chemists would 
boil colours, which would be smuggled on a grand scale — running a river from Paki-
stan, through the congo, to North and South America. this is actually happening now 
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with those paintings that stir the strongest emotions, right? And there already exists 
a spiritual and physiological love for colours, which is made realistic now and then.

these paintings, however, contain something else: a joyful play, an intriguing 
tension — dignity and symbolic depth versus playful lightness, tradition versus mo-
dernity, the literality of a sign and the hard fact of figurativeness versus the dream of 
free abstraction. Both paths, vectors wrestle with and pervade one another, creating 
a unique energy that impacts the audience. Jacek Łydżba is good friends with Dürer 
and Warhol, combining the sharp cuts and precision of copperplate engraving with 
poster poetry and a pop art carnival. Such a contrasting mutual illumination of the 
starting point and the point of view reveals critical potential, but, instead of negation, 
the artist opts for polyphony, and, instead of dissonance, balance that is full of ten-
sion, vitality and dynamics — even if the balance only stems from the metaphysics of 
colour.

Agnieszka Wolny-hamkało   



Pojedynek, 2014, olej i emalia na płótnie, 120 × 100 
Duel, 2014, oil and enamel on canvas, 120 × 100



Apokalipsa, 2014, olej i emalia na płótnie, 120 × 100 
Apocalypse, 2014, oil and enamel on canvas, 120 × 100



Tumult, 2014, olej i emalia na płótnie, 120 × 100 
Tumult, 2014, oil and enamel on canvas, 120 × 100



Światłość, 2014, olej i emalia na płótnie, 130 × 110 
Luminosity, 2014, oil and enamel on canvas, 130 × 110



Oczekiwanie, 2014, olej na płótnie, 120 × 100 
Anticipation, 2014, oil on canvas, 120 × 100



Charon, 2014, olej i emalia na płótnie, 120 × 100 
Kharon, 2014, oil and enamel on canvas, 120 × 100



Horda, 2014, olej i emalia na płótnie, 110 × 100 
Horde, 2014, oil and enamel on canvas, 110 × 100



Księga, 2014, olej i emalia na płótnie, 100 × 100 
Tome, 2014, oil and enamel on canvas, 100 × 100



Zmierzch, 2014, olej i emalia na płótnie, 125 × 95 
Dusk, 2014, oil and enamel on canvas, 125 × 95 



Soliter, 2014, olej i emalia na płótnie, 100 × 100 
Solitaire, 2014, oil and enamel on canvas, 100 × 100



Halucynacja, 2014, olej i emalia na płótnie, 100 × 120 
Hallucination, 2014, oil and enamel on canvas, 100 × 120



Złoty widok, 2014, olej i emalia na płótnie, 100 × 120 
Golden Landscape, 2014, oil and enamel on canvas, 100 × 120



Piana dni, 2014, olej i emalia na płótnie, 100 × 120 
Daylight Foam, 2014, oil and enamel on canvas, 100 × 120



Miraż, 2014, olej na płótnie, 100 × 120 
Mirage, 2014, oil on canvas, 100 × 120



Katedra, 2014, olej na płótnie, 130 × 110 
Cathedral, 2014, oil on canvas, 130 × 110



Świątynia, 2014, olej na płótnie, 120 × 100 
Temple, 2014, oil on canvas, 120 × 100



Sztuczne ognie I, 2014, olej i emalia na płótnie, 125 × 95 
Fireworks I, 2014, oil and enamel on canvas, 125 × 95



Oset I, 2014, olej na płótnie, 120 × 100 
Thistle I, 2014, oil on canvas, 120 × 100



Sztuczne ognie II, 2014, olej i emalia na płótnie, 120 × 100 
Fireworks II, 2014, oil and enamel on canvas, 120 × 100



Korale, 2014, olej i emalia na płótnie, 130 × 100 
Beads, 2014, oil and enamel on canvas, 130 × 100



Marihuana I, 2014, olej na płótnie, 120 × 100 
Marijuana I, 2014, oil on canvas, 120 × 100



Kielichy, 2014, olej i emalia na płótnie, 120 × 100 
Goblets, 2014, oil and enamel on canvas, 120 × 100





Światłoczułe, 2014,
olej i emalia na płótnie, 120 × 80 
Photosensitive, 2014,
oil and enamel on canvas, 120 × 80

Gejzer, 2014,
olej i emalia na płótnie, 120 × 100 
Geyser, 2014,
oil and enamel on canvas, 120 × 100



Marihuana II, 2014, olej na płótnie, 120 × 100 
Marijuana II, 2014, oil on canvas, 120 × 100



Ku słońcu, 2014, olej i emalia na płótnie, 120 × 100 
Towards the Sun, 2014, oil and enamel on canvas, 120 × 100



Fajerwerki, 2014, olej i emalia na płótnie, 125 × 95
Fireworks, 2014, oil and enamel on canvas, 125 × 95



Marihuana III, 2014, olej na płótnie, 120 × 100 
Marijuana III, 2014, oil on canvas, 120 × 100



Zielnik, 2014, olej i emalia na płótnie, 130 × 110 
Herbarium, 2014, oil and enamel on canvas, 130 × 110



Oset II, 2014, olej na płótnie, 120 × 100 
Thistle II, 2014, oil on canvas, 120 × 100



Noc, 2014, olej i emalia na płótnie, 120 × 100 
Night, 2014, oil and enamel on canvas, 120 × 100 



Początek, 2014, olej i emalia na płótnie, 120 × 100 
Origin, 2014, oil and enamel on canvas, 120 × 100 



Anioły od Dürera 2, 2014, olej na płótnie, 120 × 100



Anioły od Dürera, 2014, olej na płótnie, 120 × 100











Melancholia I, 2014, olej na płótnie, 120 × 100 
Melancholy I, 2014, oil on canvas, 120 × 100



Melancholia II, 2014, olej na płótnie, 120 × 100 
Melancholy II, 2014, oil on canvas, 120 × 100 
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Jacek Łydżba 
Urodzony w 1966 roku we Włoszczowie. 
Studia w częstochowskiej Wyższej Szkole 
Plastycznej i na warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem 
w pracowni plakatu prof. Macieja 
Urbańca w 1994 roku. Nominowany 
do Paszportu „Polityki” w 1999 roku. 
Od 1995 roku pracuje na Akademii 
im. Jana Długosza w częstochowie.
Jest malarzem, który wyrósł z tradycji 
polskiej szkoły plakatu. Dlatego jego 
obrazy są wyraziste, mocne i jasno 
komunikujące swój przekaz. Na dużych 
płótnach z malowanym szpachlą tłem 
Widzimy najczęściej pojedyncze sylwetki: 
kobiety, wilka, gołębia, samolotu, anioła.
Postaciom często towarzyszą studia 
głowy, jakby artysta dekonspirował przed 
nami swój warsztat. Łydżba robi też cykle 
szablonów i wycinanek, wykazując w nich 
zmysł dekoracyjny i poczucie humoru, 
które pozwala mu zbliżyć się do sztuki 
ludowej i kiczu miejskich graffiti.

Born in 1966 in Włoszczowa. Studied at 
the college of Visual Arts in czestochowa 
and the Academy of fine Arts in Warsaw. 
Graduated with honours in 1994 in the 
poster art under tutorage of Prof Maciej 
Urbaniec. in 1999 nominated for 
a Passport Award by magazine “Polityka”. 
he has been working in the Jan Długosz 
University in częstochowa since 1995.
he is a painter who developed from 
the Polish poster school. therefore his 
canvases are expressive, strong and 
clearly convey their message. On those 
large canvases, painted with a palette-
knife, there is usually just a single 
character of a woman, a wolf, a pigeon, 
a plane, an angel. those characters are 
often accompanied by studies of a head 
— as if the artist was trying to reveal his 
work to us. Łydżba also does series of 
matrices and cutouts showing a knack for 
decoration and a sense of humour, which 
allow him to get closer to folk art and the 
kitsch of urban graffiti.
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