SERDECZNE PODZI KOWANIA DLA PROF. JANA POTWOROWSKIEGO
ZA UDOST PNIENIE Z PRYWATNEGO ARCHIWUM PAMI TEK PO OJCU
w prezentacji wykorzystano równie teksty i zdj cia dost pne
na stronie Fundacji im. Piotra Potworowskiego potworowski.art.pl
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/ Tadeusz Piotr Potworowski /

Nale y do grona najwybitniejszych malarzy powojennej sztuki polskiej. Jego twórczo , która w po owie powsta a
na emigracji, w znacz cy sposób wp yn a na rozumienie nowoczesnego malarstwa. Autor nastrojowych pejza y,
przedstawie wn trz, aktów. Jego obrazy z dojrza ej fazy twórczo ci stanowi y fenomeny, unikalne przetworzenie inspiracji
p yn cych z natury w na po y abstrakcyjne syntezy. Charakteryzuj je wyra nowane kompozycje i wybitne warto ci
kolorystyczne, wyra one w postaci p askiej, syntetycznej plamy barwnej skonfrontowanej w pó niejszych poszukiwaniach
z elementami malarstwa materii.
By uczniem Józefa Pankiewicza w Akademii Sztuk Pi knych w Krakowie, pod którego patronatem grupa studentów
m.in. Jan Cybis, Hanna Rudzka Cybisowa, Józef Czapski, Artur Nacht i Zygmunt Waliszewski za o y a Komitet Paryski w celu
kontynuowania studiów opartych na tradycji malarstwa francuskiego. W 1924 r. Potworowski wyjecha do Pary a, gdzie
ucz szcza do pracowni Légera a tak e pozna twórczo Cézanne a, Bonnarda, Matisse a i Braque a.
Potworowski powróci do Polski w 1930 r. i zamieszka w Wielkopolsce, gdzie przebywa do pocz tku wojny. Po kl sce
kampanii wrze niowej przedosta si do Norwegii i Szwecji, a w 1943 r. do czy do Armii Polskiej w Szkocji. Wkrótce potem
w Londynie nawi za kontakt ze rodowiskiem polskich artystów, m.in. Jankielem Adlerem, Feliksem Topolskim i Markiem
u awskim. Kolejne pi tna cie lat sp dzone w Wielkiej Brytanii by y znacz ce w karierze i twórczo ci artysty. Od 1949 r. by
profesorem w Bath Academy of Art w Corsham, gdzie przyja ni si ze znacz cymi artystami m odego pokolenia Williamem Scottem, Peterem Lanyonem, Bryanem Wynterem, Kennethem Armitage i Adrianem Heathem. W ukszta towaniu si sztuki Potworowskiego ogromn rol odegra nastrojowy pejza angielski, a zw aszcza Kornwalia, gdzie mia
swoj pracowni i spotyka artystów brytyjskich z Grupy St Ives. Jego obrazy wzi y udzia w znacz cych wystawach w Anglii
i za granic . Artysta przyj ty zosta do London Group oraz w 1956 roku do Royal West England Academy.
Powrót do Polski w 1958 roku oznacza dla malarza konfrontacj z panuj cymi tu stosunkami i ambicjami by ych
przyjació z Komitetu Paryskiego. Artysta zosta zaproszony przez prof. Zdzis awa K pi skiego do Poznania, gdzie znalaz
pocz tkowo dach w Muzeum Narodowym i zosta profesorem w Pa stwowej Wy szej Szkole Sztuk Plastycznych. Nast pnie
obj pracowni malarsk w Gda sku Sopocie, gdzie w dobrej atmosferze pracowa wraz z asystentk , któr by a Teresa
P gowska. Nieoczekiwana mie przerwa a jego nowy, wspaniale zapowiadaj cy si okres twórczo ci. Wspó pracowa
równie z teatrem, przygotowa scenogra m.in. do przedstawie Wesela S. Wyspia skiego w re . T. Byrskiego i Fausta J.W.
Goethego w re . J. Grotowskiego.
Obrazy Potworowskiego eksponowane by y na wielu presti owych wystawach w kraju i na wiecie, m.in.
w Documenta II w Kassel (1959), XXX Biennale w Wenecji (1960), gdzie zdoby nagrod ; Musée d Art Moderne w Pary u
(1961), Museum of Modern Art w Nowym Jorku (1961). Prace artysty znajduj si w kolekcjach prywatnych i publicznych,
m.in. w Tate Gallery St Ives, Bristol City Art Gallery, Royal West of England Academy oraz w wielu muzeach, m.in. Muzeum
Narodowym w Warszawie, Poznaniu i Krakowie.

Jadwiga Wyganowska

Gustaw Seweryn Potworowski
z on Jadwig z domu Wyganowsk

,,
To, co najwa niejsze w sztuce,
wychodzi ze stanu pod wiadomo ci,
ale bez mi o ci g bokiej do wiata

DZIECI STWO
Spacer z rodzicami

nic nie da si zrobi z tym cudem.
/ Tadeusz Piotr Potworowski /

Gustaw i Jadwiga z synami (od lewej) Janem, Stefanem i Tadeuszem Piotrem

Tadeusz Piotr Potworowski urodzi si 14 czerwca 1898 roku w Warszawie. Ojciec, Gustaw Seweryn, in ynier technolog, uko czy
studia w Petersburgu; by wspólnikiem i dyrektorem fabryki motorów Diesla "Perkun" przy ulicy Grochowskiej w Warszawie. Matka Jadwiga z Wyganowskich. Piotr mia dwóch braci, Stefana urodzonego w roku 1899 i Jana urodzonego w 1900. Rodzina Gustawa
Seweryna mieszka a w Warszawie kolejno przy Ch odnej, Widok, Foksal, a pó niej, kiedy warunki materialne poprawi y si , przy
ul. Hortensja, w du ym pi knym domu, gdzie by y "dwie windy, marmurowe schody z dywanami i portier.

Rodzina Potworowskich na wakacjach we w asnej willi w Kazimierzu Dolnym
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Grupa szeregowych i o cerów pu ku U anów Krechowieckich, 1916r.

Grupa K.P., Pary 1925r. - J. Cybis, H. Rudzka-Cybisowa,
T. Czy ewski, Z. Waliszewski, J. Czapski, A. Nacht, J. Jarema,
S. Boraczok, T. Potworowski, J. Puget

Uczestnicy Krechowiec w 2 lata po bitwie 3 szwadron.
Po uko czeniu gimnazjum Potworowski wst pi do I Pu ku U anów
Korpusu Polskiego gen. Dowbora Mu nickiego, nazwanego pó niej Pu kiem
U anów Krechowieckich. Wzi

udzia w bitwie pod Krechowcami. W1918, po

powrocie do Warszawy rozpocz

studia na Wydziale Architektury Politechniki

Warszawskiej, lecz trwa o to krótko, poniewa zosta ponownie zmobilizowany
(do tego samego pu ku). W walce z Ukrai cami brat Piotra, Jan, zosta ranny. Wzi ty
do niewoli zmar w szpitalu w Trembowli. Tadeusz Piotr uko czy podchor ówk i
ju jako podporucznik bra udzia , razem z bratem Stefanem, w kampanii
bolszewickiej. Ranny w walkach pod Zamo ciem znalaz si w szpitalu.

Kobieta na czerwonej kanapie, 1936
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Wyobra nia! Marna umiej tno

zawsze przy miona przez Rzeczywisto .

Marzenia przesz e zawsze by y nie mia e, nawet te naj mielsze.
Nie ufam swej wyobra ni. Badam wiat rzeczywisty i niezb dne jest,
abym postrzega go ca moc oka i umys u.

/ Tadeusz Piotr Potworowski /

(...) By uczniem Józefa Pankiewicza
w Akademii Sztuk Pi knych w Krakowie, pod
którego patronatem grupa studentów m.in. Jan
Cybis, Hanna Rudzka Cybisowa, Józef Czapski,
Artur Nacht i Zygmunt Waliszewski za o y a
Komitet Paryski w celu kontynuowania studiów
opartych na tradycji malarstwa francuskiego.
W 1924 r. Potworowski wyjecha do Pary a, gdzie
ucz szcza do pracowni Légera a tak e pozna
twórczo

Cézanne a, Bonnarda, Matisse a

i Braque a. (...)
Martwa natura, 1931

PARY
RUDKI
Piotr i Magdalena - Pary , 1931

ona Magdalena z synem Janem

Do maj tku w Rudkach cz sto przyje d aj zaprzyja nieni z Potworowskimi arty ci, m.in. Jan i Hanna Cybisowie, Wac aw Taranczewski, Tytus
Czy ewski, Janusz Strzalecki, który o eni si z siostr Magdaleny, Jadwig
Ma kowsk , równie poznan w Pary u. Taranczewski wspomina : "Obszerny
pa ac, pi kny park dawa y mo no swobodnej pracy kilku artystom, którzy tam
przebywali. Malowali my z zapa em i martw natur , i pejza , i portret. Rudki sta y
si dla nas czym w rodzaju Barbizonu, zaje d a o si tam na zaproszenie i nie
proszonym. Trwa o to kilka lat, co roku przyje d ali inni malarze, mieszka Janusz
Strzalecki, przychodzi przez pole z oporowa Jacek Puget. Je dzi o si w s siedztwo
do Oporowa, gdzie Ludwik Puget urz dza wieczory [kabaretu] Ró owej Kuku ki,
której artystów przywo ono z Poznania." Nastrój panuj cy w Rudkach by te du
zas ug ony Piotra -Magdaleny (Magi), osoby o wysokiej kulturze i uroku
osobistym. Na pode cie wewn trznych schodów pa acu Potworowski wykona
malowid o cienne pod wra eniem Tintoretta, a przed domem sta y jego rze by.

Potworowscy i Cybisowie - Rudki

Fragment wywiadu prasowego
udzielonego przez Jana Potworowskiego,
syna Piotra Potworowskiego

Potworowscy z przyjació mi.
Na ramionach ojca (pierwszy z prawej) syn Jan - Rudki, 1932

(...) Zamieszkali cie w pa acu w Rudkach, maj tku mamy. W maju 1931 r Piotr pisze do przyjaciela i malarza
Jana Cybisa " a uj szalenie, e nie mog ogl da wystaw w Pary u, ale tu ogl dam mego syna, który jest
wspania y i ma rubensowskie kszta ty, chyba po mnie, bo Maga jest zupe nie gotycka. W Rudkach kwitn
wonne bzy, pokoje pa acu s zasypane kwiatami, wsz dzie s kwiaty i piek ce s o ce, od rana do wieczora
wiergoc ptaszki. Sala przodków, która jest domowym refektarzem, czeka na Wasz przyjazd z bukietem
irysów ."
Ojciec nie t skni do Pary a?
Rok przed mierci mamy tra em na ich fotogra z Pary a.
mama i ojciec na ó ku z jakim takim tureckim baldachimem. Pyt: a ja gdzie jestem? Okaza o si , e kilka miesi cy po
moim urodzeniu ojciec mia takie poczucie, e musi wróci do Pary a. I mama zdecydowa a, e je li pozwoli mu
samemu wróci , to od tam zostanie. Wi c podrzuci a mnie chyba ó towskim, na 9 miesi cy. I jak wrócili to ojciec
zdecydowa , e w takim razie b dzie zaprasza kogo mo e. Wyobra sobie, e masz dwie grupy przyjació : U ani
Krakowieccy, którzy przez Czapskiego cz si z t druga grup , malarzy. I masz przestrze domu, do którego mo esz
zaprasza ilu ludzi chcesz. Przyje d ali, przesiadywali tam miesi cami, malowali, polowali. Janusz Strza ecki,
Cybisowie, Tytus Czy ewski, Wac aw Taranczewski. Ca y czas co si dzia o, ca y czas kto przynosi mi jaki mundur,
jak zabawk . Jest du o tych obrazów, na przyk ad ten Czy ewskiego, na którym mam szkocka fura erk .
Ja w turbanie, w zbroi rycerskiej. Zim przenosili my si do ó towskich, kuzynów mamy.
Bo w Rudkach nie dzia a piec.
Zawsze by o co je , ale na napraw pieca brakowa o. U ó towskich, na Bo e Narodzenie, kompletnie wariowa : By y
tam wielkie bia e ciany, które zaprasza y do malowania. Tworzy ogromne wycinanki, wybiera jaki motyw, np.
staro ytno i rysowa boginie Greckie. A za rok inny motyw. Mama i Rózia, ó towska to uwielbia a, ale Marceli
ó towski musia p aci za oczyszczanie cian, nie wiem, czy by zachwycony.
W Rudkach malowid ami pokry cian nad kominkiem, piec ka owy. W Gr baninie, dok d przeprowadzili cie si w 1935 r te malowa ciany swojej pracowni stworzy tam scen Karnawa Wenecki . Du o te
wystawia, w Poznaniu. W K pnem kreuje Muzeum Ziemi K pi skiej, to by bardzo twórczy czas. W Gr baninie
urodzi a si twoja siostra, Anusia.
Pami tam, e ojciec pozwoli sobie kupi samochód, rok przed wojn . I zaprosi nas do kina K pnem. Ale samochód
nie móg zapali . Na to stangret cicho powiedzia Prosze Pana, ju mam bryczk gotow . Ojciec w ciek y, ale có konie okaza y sie pewniejsze!
Ca y czas tworzy wiat, kreowa otoczenie.
Pami tam, e tu przed wojn bawili my si w wojenne okopy z drutów i sznurków. Piotr ó towski i ja byli my
o nierzami, Marysia ó towska by a piel gniark . Bawili my si w kto jest najbardziej ranny. Krzyczeli my Boli
Marysiu, boli! . Na Wielkanoc czu o si , e wojna zbli a si naprawd . (...)
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Notatki biogra czne 1939-58

1939 rok. Nied ugo po mojej wystawie we Lwowie mia a zacz

si wojna. Trzy dni przed tym przysz a paka z obrazami do K pna, nie wiedz c co

zrobi kaza em odes a j do Krakowa do zwi zku, nigdy tam nie dosz a. By y tam prawie wszystkie moje przedwojenne obrazy, nie wiem, co si z nimi sta o.
Potem przysz a krótka i beznadziejna wojna wrze niowa, jedyny moment radosny prze y em dzie przed kapitulacj mojej dywizji, gdzie pod Zamo ciem.
By em z dwoma lud mi i klinem na placówce, jakie postacie zacz y si do nas zbli a , wyda o mi si , e to Niemcy i kaza em otworzy ogie na 100 metrów.
Kiedy za wita o okaza o si , e dwóch szkopów le a o martwych. Potem znudzi o mi si ukrywanie i zdecydowa em pojecha na zachód, musia em
przedosta si do Lwowa. By grudzie , mia em przy sobie pude ko z farbami i papier, rysowa em m od
zna , e granica jest obstawiana i e trzeba si

on gospodarza we wsi nad Bugiem, kiedy dano mi

pieszy . W a nie robi o si ciemno, przep yn em Bug i przez lasy kieruj c si kompasem dotar em do Lwowa.

Wkrótce potem by em ju w Wilnie i Kownie. Zarabia em tam rysuj c portrety dyplomatów, bawi em si

wietnie.

13 marca wsiad em do samolotu odlatuj cego do Stockholmu, ale zaraz po starcie zawadzi o komin i spad na stodo obok lotniska. Ze szpitala
wydosta em si po 10 minutach i uda o mi si dojecha 24- go do Stockholmu. W czerwcu wybra em si do Narwicka do Norwegii przez Finlandi ale kiedy
dojecha em do granicy norwesko

skiej do Karigasniemi okaza o si , e z drugiej strony s ju Niemcy, musia em wraca . Szosa by a pusta w rowach le a

jeszcze nieg, noc by a dniem. Nie mia em pieni dzy, spróbowa em zatrzyma jak

ci arówk wracaj c na po udnie i schowany pod plandek dojecha em

do Rovaniemi gdzie razem z grup Polaków mnie zatrzymano i zamkni to w areszcie. W nocy wydosta em si stamt d i poci giem towarowym wyjecha em
do Helsinek a stamt d do Szwecji ju bez trudno ci. By o to w czerwcu 1940 r. Pod Stockholmem mieszka a szalenie mi a rodzina Tyszkiewiczów z 4 córkami,
dom ich by podobny do tego w którym mieszka o 7 - miu krasnoludków i nie ka z lmu Disneya. Przenios em si ze Stockholmu w ich s siedztwo do
Taxinge- Nasby do farmy Sjorgenów. Zamieszka em w o cynie wielkiego pa acu. W dzie pracowa em na farmie a wieczory sp dza em z rodzin Sjorgenów
w atmosferze wielkiego dobrobytu popijaj c whisky a czasem szampana. Zacz em rze bi z drzewa bo moje r ce zrobi y si twarde od pracy na roli i trudno
mi by o trzyma w palcach o ówek. Zorganizowa em wystaw malarzy polsko norweskich w Stockholmie, mia em du o przyjació , sprzedawa em swoje
rze by. Pozna em kustosza zamku Wazów w Gripsholm i je dzi em tam cz sto eby b ka si w salach pe nych portretów i dziwnych fresków z czasów
renesansu szwedzkiego prymitywnych i czaruj cych naiwno ci . Gdzie przed ko cem 1941 roku przyjecha a z Polski moja rodzina. Jakim cudem za
polskim paszportem przedostali si do Berlina a stamt d do Szwecji. Urz dzi em dla nich ma y drewniany domek taki jakie widuje si w skansenie. Na
cianach by y freski, ó ko z rankami, wielki piec na drzewo, wszystko by o cudowne. Za oknem olbrzymie jezioro ze skalistemi, ma emi wysepkami
pokrytemi lasem, woko o troch pól a potem same lasy w których y y osie. W zimie chodzi o si tylko na nartach, pracowa em wtedy w lesie jako drwal.
Mia em wra enie, e nie jestem w Europie, by em w jakim innym wiecie i innym czasie. Wydawa o si , e wiat Selmy Lagerlo istnieje naprawd . Mia em
wtedy tajn radiostacj do porozumiewania si z Polsk , zosta em prawie e odkryty ale w ostatniej chwili ukry em aparat w lesie w dziupli starego drzewa.
Musia em jednak wyjecha do Szkocji, grunt pali si pod nogami. By to 1942 rok.
1943 rok, 1- go stycznia odlecia em ze Stockholmu do Aberdeen. Po co Pan tu przyjecha , by y pierwsze s owa jakie us ysza em, Pan jest za stary do
linii, pójdzie Pan do oddzia u zapasowego do Burntisland. W Szkocji nie by o prawie zimy, krzewy rododendronów by y zielone, pada deszcz. Zacz em
obrazy malowa i pisa krótkie opowiadania, które Antoni S omi ski drukowa w Nowej Polsce wychodz cej w Londynie. Zaprzyja ni em si ze szkockimi
malarzami zaprosili mnie do wzi cia udzia u w ich dorocznym salonie. Znalaz em pracowni , tylko, e miejscowy pastor, który mieszka naprzeciwko zacz
si skar y , e uprawiam rozpust bo zobaczy m ode dziewczyny, które przychodzi y pozowa . Nagle okaza o si , e mog dosta urlop i przenie

si do

Londynu. Szkocja by a pi kna, by em w Perthshire i w Glasgow. Pop yn em statkiem na wysp Rothsay, cudownie znikaj ce we mgle góry. Spotka em
weteranów, których Sikorski wyrzuci z wojska, w a nie kiedy wiwatowali z powodu wiadomo ci o jego nag ej mierci.
W Londynie znajduj pracowni

pokój z widokiem na stary cmentarz i ogrody, od razu zaczynam pracowa . Troch malarzy Hampstonowskich

.......... zwi zku wy............ W male kiej galerii przy miejscowej ksi garni sprzedaj pierwszy obrazek z Anglii. Znajduje modelk , która po szoku nerwowym
zosta a usuni ta z A.T.S. I jest troch stukni ta. S ucham bombardowania miasta nocami. ycie zaczyna by pi kne, Tate Gallery zamkni ta a w National
Gallery odbywaj si wystawy i koncerty, s tylko 2 galerie sztuki wspó czesnej. Londyn jest pusty, ale si dzieje, rodzi si wspó czesne malarstwo angielskie,
którego prawie e nie by o przed wojn , czuj

e wezm w tym udzia , jestem pe en rado ci. Zaczn od pocz tku razem z nimi. rodowisko ma rozmach

musz wykorzysta atmosfer przychyln do pracy do pocz tku nowej sztuki. Kupuj sobie cywilne ubranie. Na wiosn znajduj pracowni ko o St. John
Wood przy pomocy rze biarza T. Kopera, troch zniszczon przez bomb . Podczas tej wycieczki, trzeba by o pada na ziemi z powodu wybuchów
lataj cych pluskiew . Pracownia w starym domu wiktoria skiego malarza zwierz t Lanseza. Wkrótce zamieniam j na lepsz w tym samym domu dostaj j
od Mathiew Shmita, jest to adna pracownia z kolumnami, cz

jest pokojem, ma azienk , pracuj coraz wi cej. Próbuj znale

marcheanda, ale bez

rezultatu, wystawiam w galerii na Rorad Street ale tylko par obrazów (London Gallery udaje si ) w lecie tego roku. Wyje d am do Lynmoth w po udniowej
Davonii gdzie jest cudnie, olbrzymia prostopad a góra, zje d a si do morza funkulerem? Mieszkam w domku, w którym kiedy

y Shelley, jestem z Anielk ,

m od Polk malark . Przyjecha do nas Henry Merton Calrick, malarz angielski, pracujemy razem. Wybieraj mnie prezesem Zwi zku Plastyków w Anglii,
organizuj wystaw , wszyscy si k óc Gotlib kontra Topolski. Maluj du

kompozycj

grupa familijna , z wspomnie przesz o ci, która znajduje si

obecnie u Damanki Pozna skiej Segal w Londynie. Maluj ci gle jakby dalszy ci g swoich polskich domów. S one ró owo-zielone z

.........na wiat o i cie

jak jab ka w martwej Dz. Fonckowiaka z czasów paryskich z tego okresu adnych domów w Polsce nie ma. Poznaj Jemhla Adern, który przychodzi ogl da
moje obrazy i z miejsca telefonuje do Redfern Gallery urz dza spotkanie z kierowniczk Erik Brauen. Ustalamy dat wystawy na jesie 1945 roku. Sp dzam
lato ko o Henley nad Tamiz , maluj tam jeden z lepszych pejza y z tego czasu. Znajduje si on u Bohdana Tomorowicza radcy omb. W Londynie Most w
Harley . Poznaje Ann Kawan pisark , laureatk nagrody Stalinowskich dla cudzoziemców. Przyja nimy si , jest to wyj tkowa b. inteligentna , mamy dziwny
.... tu si ko czy
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Od ojca dla syna

HELSINKI
SZKOCJA
1. K pno - 31 VIII 1939 - mobilizacja

SZTOKHOLM

16

13

2. Konin - 1 IX 1939 - pocz tek odwrotu
3. Warszawa, Cytadela - 8 IX 1939 awanturuje si w sztabie

12 RYGA

4. Kock - 14 IX 1939 - tworzy ochotnicz
jednostk
5. Zamo

- 24 IX 1939 - ostatnie walki

6. 26 IX 1939 - otrzymuje rozkaz z o enia
broni

11 KOWNO
10 WILNO

7. Je ew - 12 X 1939 - spotkanie z rodzin
8. K pno - 18 X 1939 - natychmiastowe
opuszczenie
9. Lwów - 2 XII 1939 - nieudana próba
przedostania si na W gry
10. Wilno - 5 I 1940 - przybywa pieszo ze
Lwowa

3

2

11. Kowno - 22 I 1940 - maluje

WARSZAWA

12. Ryga - 24 III 1940 - wylot do
Sztokholmu

7
1 8
K PNO

13. Sztokholm - 24 III 1940

4
6 5

14. 3-9 VI 1940 - próba przedostania si do
Narwiku

ZAMO

9

LWÓW

15. 6 VIII 1940 - Brygada Karpacka
opuszcza Narwik
16. Mariefred - 22 VIII 1941 - przyjazd
rodziny z Polski
17. Perth, Szkocja - 12 I 1943 - G ówna
Kwatera Armii Polskiej

CORSHAM
POZNA , GDA SK, SOPOT

Obrazy z pocz tku lat czterdziestych zachowuj repertuar
motywów z lat wcze niejszych, wzbogacaj c si jednak o elementy
obrazowania bardziej ekspresyjnego i dynamicznego. Lata sp dzone
w Anglii to czas dochodzenia do pe nego rozwoju kreacji, czas

Szary akt, 1959

wypracowywania w asnego j zyka malarskiego. Wtedy Potworowski
doprowadzi do pe ni wyrazu plastycznego zamys syntetyzowania
zjawisk wra eniowych - b d cych dla niego powodem podj cia
tematu - motywu: pejza u, przedstawie

postaci we wn trzu,

widoków miast - z w asnym prze yciem, na które sk ada si ma ca a
gama dozna

towarzysz cych takiemu procesowi poznania.

Zanikaj elementy opisowo ci na rzecz zwi z o ci konstrukcji form
zaledwie sugeruj cych przedmiotowo . Potworowski podejmuje
eksperymenty formalne, tworz c collages,

czy w nich warstw

malarsk z p ótnem o grubym splocie. Wspomniane scalenie
doznawanych wra e

obejmuje teraz tak weryfikacj postrze-

ganych barw, by w ramach waloru odda na p ótnie sum doznania
kolorystycznego. Krzywdz ce s dla Potworowskiego powszechne
przeko-nania o monochromatyczno ci jego malarstwa i stosowaniu
przeze

jedynie zasady barw dope niaj cych. Niew tpliwie jest

on wirtuozem w budowaniu temperatury obrazu, niezale nie od
dominuj cych w danym dziele barw ch odnych czy ciep ych. Raz
uzyskuje to przez wprowadzenie ciep ych podmalówek pod warstw
ch odnych barw, kiedy indziej reguluje oddzia ywanie przedstawienia przez wprowadzenie drobnej formy, akcentu o ywiaj cego
jednocze nie i przestrze i wyraz kolorystyczny. Kolorystyki tego

Niebieski pokój, 1958

malarstwa nie okre la zasada, za to w ka dym p ótnie mo na
odnale

w a nie kolorystyczn reakcj na ca y zespó elementów,

stanowi cych impuls do ostatecznego przedstawienia.

Krajobraz z agowa, 1958

Zachód s o ca w Kazimierzu Dolnym, 1959

Potworowski wraca do Polski w 1958 roku jako artysta
o uznanej pozycji w Wielkiej Brytanii. Zdziwiony
zachowawczo ci kolorystów, zaciekawiony wartkim
nurtem m odego malarstwa polskiego, bez kompleksów
wobec nowoczesno ci, tworzy obrazy b d ce reakcj na
now rzeczywisto , ale tak e kontynuacj obranej drogi.
Powstaj dzie a o zdecydowanie wi kszych formatach,
kolor zyskuje znaczniejsz si wyrazu i wi ksz

wietlisto .

Wystawa indywidualna w Muzeum Narodowym
w Poznaniu w 1958 roku okre la pozycj artysty w polskiej
sztuce. Potworowski decyduje si pozosta w kraju. Du o
wystawia, realizuje scenografie, projekty kostiumów,
plakaty teatralne. Jego twórczo
wydaje si

nabiera rozmachu,

e jego kreacja osi ga pe ni samorealizacji,

rytm pracy zdaje si

zapowiada

kolejny moment

prze omowy.
Umiera niespodziewanie w 1962 roku w Warszawie.

,,

Martwa natura oletowa, 1961

Ca a tajemnica malarstwa
objawi a mi si w Jaskiniach Lascaux.
Pe na desperacji walka z niezrozumia ym,
z nieznan ciemno ci .
Bezpo rednie odwo anie do ludzkiej pod wiadomo ci.
Okrzyk bojowy, prze wiadczenie zwyci stwa nad dzik
i wrog natur , oraz delikatne szepty uczu ...
Malowanie to tworzenie znaku
jak w przesz o ci

znaku, który budzi w nas ducha.

Sale w Galerii Tate z Bia ym Koniem Stubbs'a,
jeleniem Constabl'a, obrazami Roucult'a i Cezanne'a
s wspó czesnymi jaskiniami,
do których udajemy si , aby rozbudzi ducha.
/ Tadeusz Piotr Potworowski /
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