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-

-
nych czasach. 

dopiero swój język malarski (1948–1949) i na samym jej końcu, kiedy, po okresie wia-

próbuje on określić się na nowo: zacząć od nowa jeszcze raz (1956–1957). Oba te 
momenty połączone są w twórczości Wróblewskiego (pod względem tematu i formy) 
poprzez wyjątkowe podejście do wpisywania się tak w nowoczesność jak w awangardę, 

-

eksperymentem. 

 

-

-
-

obecność dwóch najczęściej skrajnie innych (formalnie i treściowo) wypowiedzi to też 
-

-
 
 

w sztu  
-

sowość w mierzeniu się z niedającymi się pogodzić sprzecznościami czyni dzieło  
Andrzeja Wróblewskiego bardzo współczesnym.

-

ona pokłosiem seminarium badawczego i międzynarodowej konferencji poświęco-
nych Andrzejowi Wróblewskiemu organizowanych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej  

 Rzymie –  
 École  

Normale Supérieure w 
poświęconych europejskiej i amerykańskiej sztuce powojennej – badania, które zo-

 

zorganizowanej na przełomie 2008 i 2009 w Musée des Beaux-arts w Lyonie. 

 
Sasnalem, Markiem Sobczykiem, Oskarem Dawickim, Andrzejem Wajdą), spacery po 

-
ny przeznaczony dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych. 

Verso” pod redakcją Érica de Chassey i Marty Dziewańskiej wydana w serii „Museum 
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20th century.  Wróblewski was a creator of formal experiments on the border of abs-

and human degradation, based on deep political commitments. His rich, diverse 
body of work was created over a very brief period (less than ten years), during a di-

-

come up with his own painterly language (1948–1949) and its very end when, after a 
-

and form, by a unique and highly personalized approach to modernity and the 
avant-garde. His numerous double-sided paintings and works on paper created in 
these periods are the material sign of his being torn between political engagement 

The narrative of the exhibition is based on Wróblewski’s double-sided works, which 
are usually exhibited one side at a time, with that choice of side decided upon by the 

paper works was not an accident or coincidence, or purely the result of an economic 
-

-
-

dressing viewers, who have to literally take sides, while at the same time accepting 

goal of his or her art being the proposal of temporary solutions. The exhibition’s ad-

The multilayered divisions, so materially present in Andrzej Wróblewski’s art, embody 

-
gical demands makes his work particularly relevant in our contemporary situation.

-
sult of a research seminar and international conference dedicated to Andrzej  
Wróblewski that were organized in the Museum of Modern Art in Warsaw in 2012 and 

-

– research that was brought together in the ground-breaking exhibition “Starting 

Musée des Beaux-arts in Lyon (France). 

Wilhelm Sasnal, Marek Sobczyk, Oskar Dawicki, Andrzej Wajda), walks through the 
-

tional programme for children, youth and adults. 

-
cation by Éric de Chassey and Marta Dziewańska, published as part of the “Museum 

 


