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Fundacja Andrzeja Wróblewskiego została zarejestrowana 27 lutego 2012 r.
pod numerem KRS 0000412488 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Organ sprawujący nadzór: Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundatorzy:
Marta Wróblewska (córka artysty),
Krystyna Łysik (wnuczka artysty),
Magdalena Ziółkowska i Wojciech
Grzybała
Zarząd Fundacji:
Wojciech Grzybała (prezes), Magdalena Ziółkowska (wiceprezeska)

Do głównych celów statutowych
Fundacji należą:
• rozwój, rozpowszechnianie i kontekstualizowanie wiedzy o życiu i twórczości Andrzeja Wróblewskiego (ur.
1927, Wilno – zm. 1957, Tatry),
• wsparcie naukowe oraz organizacyjne dla instytucji kultury, naukowców,
kuratorów, artystów i wszystkich zainteresowanych w badaniach nad tematyką dotyczącą życia i twórczości
Andrzeja Wróblewskiego,
• opieka konserwatorska nad dorobkiem artystycznym Andrzeja
Wróblewskiego pozostającym
w instytucjach publicznych, zbiorach spadkobierców i kolekcjach
prywatnych,
• popularyzacja i promocja polskiej
sztuki współczesnej w kraju i za granicą, w tym twórczości Andrzeja
Wróblewskiego.

Nasze cele statutowe realizujemy
poprzez:
• inicjowanie i organizowanie wystaw,
konferencji naukowych, seminariów,
sympozjów, warsztatów i innych wydarzeń artystycznych związanych ze
sztuką współczesną, w szczególności z życiem i twórczością Andrzeja
Wróblewskiego,
• realizację zadań publicznych na
zlecenie organów administracji publicznej w zakresie kultury i sztuki,
ochronę dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego związanych ze sztuką
współczesną,
• inicjowanie i udział w polskich
i międzynarodowych projektach
badawczych związanych ze sztuką współczesną, w szczególności
z życiem i twórczością Andrzeja
Wróblewskiego,
• prowadzenie działalności wydawniczej, w tym internetowej, promującej
oraz popularyzującej życie i twórczość Andrzeja Wróblewskiego,

• inspirowanie naukowców, kuratorów,
artystów i wszystkich zainteresowanych wokół celów i idei Fundacji
oraz współpracę z innymi podmiotami o podobnych celach działania,
• gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych,
naukowych oraz informacji dotyczących życia i twórczości Andrzeja
Wróblewskiego,
• opiniowanie w sprawach twórczości
artystycznej Andrzeja Wróblewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
orzekania o autentyczności prac
oraz prowadzenie prac konserwatorskich w zakresie spuścizny artysty,
• przetwarzanie i udostępnianie materiału wizualnego, reprodukcji prac
Andrzeja Wróblewskiego oraz tekstów jego autorstwa,
• przyznawanie nagród oraz stypendiów artystom i naukowcom.

Fundacja posiada pełnię majątkowych
praw autorskich do niemal wszystkich
utworów stworzonych przez Andrzeja
Wróblewskiego. Na podstawie darowizny Spadkobierców Artysty, Fundacja
uzyskała prawa do utworów Andrzeja
Wróblewskiego, które są zastrzeżone wyłącznie dla niej i chronione na
podstawie przepisów prawa polskiego
i międzynarodowego.
Od 2012 r. Fundacja wprowadziła określone zasady udostępniania reprodukcji i udzielania licencji osobom prywatnym oraz instytucjom rozróżniając
„naukowe i edukacyjne korzystanie
z utworów” oraz „komercyjne korzystanie z utworów”. W myśl uchwały
Zarządu Fundacja udziela bezpłatną licencję na korzystanie z utworu lub udostępnienie jego reprodukcji uczelniom wyższym i jednostkom
badawczych.

2

Rozbudowa internetowej
bazy danych
www.andrzejwroblewski.pl

W 2019 r. kontynuowaliśmy prace
nad dwujęzyczną polsko-angielską
internetową bazę danych poświęconą Andrzejowi Wróblewskiemu – jego
życiu, twórczości, recepcji oraz działaniom i projektom prowadzonym przez
Fundację.

Baza zawiera zweryfikowane tytuły
dzieł artysty z rozróżnieniem na tytuły autorskie, tytuły nadane w 1958 r.
przez matkę artysty oraz tytuły funkcjonujące w literaturze przedmiotu.
Weryfikacji poddaliśmy również datowanie dzieł.

I . PROJ EK T Y D ŁUGOTER M INOWE

W bazie danych znajdziemy:
• 50 artykułów Andrzeja Wróblewskiego publikowanych w krajowej prasie
w latach 1947–1956, z naukowym
opracowaniem, dostępnych w wersji
online i pdf do pobrania,
• galerię reprodukcji dzieł artysty podzieloną wedle technik artystycznych na: prace olejne, akwarele/
gwasze/ tusze, litografie, drzeworyty, fotografie, rysunki i szkice, monotypie – każdej z prac towarzyszy
pełen rekord opisujący lico i odwrocie pracy i pojawiające się na nich
zapiski,
• dokumenty z życia artysty –
dyplomy, zaświadczenia etc.,
• dokumentację działalności Fundacji
z bogatym materiałem wizualnym.
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Wystawa Wajda w Muzeum
Narodowym w Krakowie
Muzeum Narodowe, Kraków
6.04–8.09.2019
kurator: Rafał Syska

O płótnie Rozstrzelany, Rozstrzelanie
z gestapowcem (1949) Andrzej Wajda pisał po latach tak: ,,Ten obraz
Andrzeja Wróblewskiego zadecydował
o moim życiu. Kiedy go zobaczyłem,
pomyślałem, że właściwie to co ja bym
chciał namalować, już jest namalowane. I nigdy nie namaluję lepiej.”

cem jako symbol przyjaźni pomiędzy
twórcami, ale także przypomnienie jak
ważną rolę odegrała twórczość malarza w filmowym dziele Wajdy. To dzięki Andrzejowi Wajdzie zorganizowano pierwszą indywidualną wystawę
Andrzeja Wróblewskiego w lutym 1956
roku, w warszawskim Klubie Literatów.

I i . P RO M O CJA T WÓ RCZOŚCI A N D R ZE JA W RÓ B L E WS K I Eg O
W POLSCE I NA ŚWIECIE

Multimedialna wystawa Wajda poświęcona jest życiu i twórczości reżysera. Narracja ekspozycji opiera się na
licznych artefaktach, pośród których
znalazły się scenariusze filmowe, szkice, rysunki, dokumenty produkcyjne
i rekwizyty filmowe. Wystawę otwiera
obraz Andrzeja Wróblewskiego Rozstrzelany, Rozstrzelanie z gestapow-
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Wystawa Nigdy więcej. Sztuka
przeciw wojnie i faszyzmowi
w XX i XXI wieku w Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie
Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
Warszawa
30.08 –17.11.2019
kuratorzy:
Sebastian Cichocki,
Joanna Mytkowska, Łukasz Ronduda,
Aleksandra Urbańska

Międzynarodowa wystawa Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi
w XX i XIX wieku została zorganizowana w 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej.
Pośród dzieł prezentowanych na
ekspozycji artystów takich jak Maja
Berezowska, Alice Neel, Alina Szapocznikow, Erna Rosenstein, Marek
Oberländer, Wojciech Fangor, i współczesnych (Jonathan Horowitz, Goshka
Macuga, Mario Lombardo) znalazły się
dwa płótna Andrzeja Wróblewskiego –
Matki, Antyfaszystki oraz Uwaga nadchodzi! (Nalot, Alarm).

Ekspozycja stanowi część projektu
Our Many Europes europejskiej konfederacji muzeów L'Internationale,
współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Kreatywna
Europa.

I i . P RO M O CJA T WÓ RCZOŚCI A N D R ZE JA W RÓ B L E WS K I Eg O
W POLSCE I NA ŚWIECIE

„Choć jest to wystawa operująca
przede wszystkim materiałem historycznym oraz często ikonicznymi
dziełami, które stworzyły formę dla
antyfaszystowskiego i antywojennego
sprzeciwu – pytania, które stawia, odnoszą się do współczesności. Szukamy

w bogatej antyfaszystowskiej historii odpowiedzi na pytanie o znaczenie
i siłę tej tradycji dzisiaj. Pytamy, dlaczego antyfaszyzm jako doświadczenie zuniwersalizowane, jako pokojowy
fundament życia społecznego stracił
swoją scalającą moc? Czy przestaliśmy bać się wojen i przemocy jako
podstawowego zagrożenia naszego
istnienia? Czy antyfaszyzm skończył
się wraz z komunizmem, z którym był
mocno związany zarówno w latach 30.,
jaki i 50.? I czy da się w związku z tym
skutecznie go kontynuować w ramach
tradycji demokratycznych: liberalizmu, socjaldemokracji?” (materiały
organizatora)
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Wystawa Nazywam się Czerwień
w Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
28.09.2019–12.01.2020

I i . P RO M O CJA T WÓ RCZOŚCI A N D R ZE JA W RÓ B L E WS K I Eg O
W POLSCE I NA ŚWIECIE

kurator:
Bogusław Deptuła

Na wystawie Nazywam się Czerwień
w Państwowej Galerii w Sopocie zaprezentowano cztery prace na papierze
Andrzeja Wróblewskiego – dwie [Kompozycje abstrakcyjne], [Usta nr 1494]
oraz (Sierp i młot).
Nazywam się Czerwień to wystawa,
której tytuł kurator zapożyczył od znanej powieści Orhana Pamuka. „Celem wystawy jest ukazanie widzom
niezwykłej siły oddziaływania koloru
czerwonego. Służą temu dzieła polskiej sztuki powstałe na przestrzeni
ostatnich stu lat, których charakterystyczną cechą jest motyw czerwieni.

Na dwóch poziomach galerii można
oglądać kilkadziesiąt prac – zarówno
realistycznych, jak i abstrakcyjnych –
powstałych w różnym czasie, przy użyciu różnych technik, w odmiennych
stylistykach i rozmaitych malarskich
konwencjach. Poza pracami Wróblewskiego, zaprezentowano dzieła m.in.
Magdaleny Abakanowicz, Tadeusza
Brzozowskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Jerzego Nowosielskiego, Kajetana Sosnowskiego.” (materiały
organizatora)

fot. Anna Kołodziejczyk
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Esej Magdaleny Ziółkowskiej
o Andrzeju Wróblewskim Dlaczego
jedynymi pomnikami, jakie stawia
Wróblewski ludziom, są nagrobki?
na portalu Wirtualne Muzea
Małopolski

„W styczniu 1948 roku dwudziestojednolatek z dorobkiem kilkudziesięciu
prac i udziałem w dwóch studenckich
wystawach pisał tak: „Każdy malarz
i naukowiec w Krakowie to mąż + prowodyr czy sekretarz + lew salonowy + ojciec domu i głowa rodziny +
fachowy + twórca. Moją ambicją jest
być: stary kawaler + twórca”. […] Oto
Andrzej Wróblewski (ur. 1927, Wilno –
zm. 1957, Tatry) – towarzysz, obywatel, komunista, kandydat do Partii,
asystent na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych,
odznaczony Medalem X-lecia Polski
Ludowej. Historyk i krytyk sztuki,
przejściowo socrealista. Mąż i ojciec.” –
tak o Andrzeju Wróblewskim w eseju
Dlaczego jedynymi pomnikami, jakie
stawia Wróblewski ludziom, są nagrob-

ki?, towarzyszącym sylwetce artysty
na portalu Wirtualne Muzea Małopolski, pisze Magdalena Ziółkowska.
Wirtualne Muzea Małopolski
(www.muzea.malopolska.pl) to portal, na którym udostępniono już ponad tysiąc zdigitalizowanych eksponatów z czterdziestu małopolskich
muzeów. Są to zarówno eksponaty
w formie 3D i 2D, jak i ukazujące je
w szerszym kontekście teksty, nagrania audio, w tym przeznaczone
dla osób niewidomych i słabowidzących specjalne nagrania w technice
audiodeskrypcji. WMM to unikalna
na skalę całego kraju inicjatywa udostępnienia w sieci tak różnorodnych
zasobów z tak wielu muzeów na jednym portalu.

I i . P RO M O CJA T WÓ RCZOŚCI A N D R ZE JA W RÓ B L E WS K I Eg O
W POLSCE I NA ŚWIECIE

http://muzea.malopolska.pl/blog/-/blogs/
esej-magdaleny-ziolkowskiej-o-andrzeju-wroblewskim?p_p_auth=ZeiZ7DJh
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Prace nad stworzeniem katalogu
raisonné prac na papierze

Przez ostatnie lata prowadziliśmy
intensywne prace nad spuścizną
Andrzeja Wróblewskiego. Udało nam
się odnaleźć kilkadziesiąt prac artysty,
dotąd niewystawianych, nierzadko
niereprodukowanych lub znanych wyłącznie z archiwalnych czarno-białych
fotografii. Dzięki współpracy z grafologiem rozpoznaliśmy tytuły autorskie
i te, które pośmiertnie nadała dziełom
matka Krystyna Wróblewska. Opracowaliśmy nieznane dotąd rękopisy artysty. Wieloma z tych odkryć podzieliliśmy się w monografii Unikanie stanów
pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–
1957), wydanej w 2014 r. we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza
i wydawnictwem Hatje Cantz Verlag.

W XX wieku powstało kilkanaście monumentalnych opracowań twórczości żyjących artystów. Najlepszym
przykładem jest 33-tomowy katalog
malarstwa Pabla Picassa z lat 1895–
1972 wydany przez Christiana Zervosa
w latach 1932–1978. Innym ważnym
katalogiem wydanym po drugiej wojnie światowej jest 9-tomowe wydawnictwo poświęcone twórczości Paula
Klee, które w głównej mierze powstało
w oparciu o notatki oraz spis prac dokonany przez samego artystę i zawiera
ponad 9800 rekordów.

I I i . P rojekty wieloletnie zainicjowane przez 		
F undacj ę A ndrzeja W róblewskiego

Po czterech latach przyszła pora na
kolejne wydawnictwo – katalog raisonné prac na papierze. Nazwa takiego typu opracowań twórczości artysty pochodzi z Catalogue raisonné de

toutes les pièces qui forment l'œuvre de
Rembrandt, opublikowanego w 1751 r.
przez francuskiego historyka i marszanda Edme-François Gersainta
(1694–1750). Od tego momentu termin – catalogue raisonné – przyjął się
jako określenie publikacji zawierającej
możliwie kompletny inwentarz dzieł
jednego artysty.
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Tadeusza Żuka-Skarszewskiego, zawierająca chronologiczny opis 554
prac artysty.
W 2019 r. kontynuowaliśmy kampanię poszukiwania informacji
o dziełach Andrzeja Wróblewskiego
umieszczając informacje i anonsy na
portalach dot. sztuki i w katalogach
aukcyjnych, prowadziliśmy badania
w muzeach m.in. w Muzeum Okręgowym w Toruniu, Ossolineum we
Wrocławiu i Muzeum Narodowym
w Krakowie.

I I i . P rojekty wieloletnie zainicjowane przez 		
F undacj ę A ndrzeja W róblewskiego

W polskiej historii sztuki publikacji
opatrzonych tytułem catalogue raisonné nie ma w ogóle. Istnieją pojedyncze
przykłady katalogów wystaw, które
zawierały nie spisy prac pokazanych,
ale próbowano w nich zebrać stan wiedzy o całości dorobku danego artysty
(Eugeniusz Zak, Józef Brandt, Aleksander Gierymski). Wartym odnotowania
wyjątkiem jest luksusowa publikacja
albumowa wydana w 1925 r. będąca
próbą stworzenia catalogue raisonné
Stanisława Wyspiańskiego autorstwa
Stanisława Przybyszewskiego oraz
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Moderna galerija od kilku dekad inicjuje odważne projekty wystawienniczo-naukowe, poświęcone dziedzictwu powojennej Jugosławii i Europy
Środkowo-Wschodniej. Wystawa Andrzej Wróblewski. Waiting Room planowana na połowę roku 2020 to pierwsza
zagraniczna prezentacja twórczości
Wróblewskiego, w której zespół kuratorski w składzie: Magdalena Ziółkowska i Wojciech Grzybała z Fundacji
Andrzeja Wróblewskiego oraz Marko
Jenko z Moderna galerija, skupił się
na ostatnich latach twórczości artysty. Okres ten symbolicznie rozpoczyna się 10 maja 1954 roku, z chwilą
narodzin pierworodnego syna Andrzeja, zwanego w domu rodzinnym
„Kitkiem”, zaś kończy w dniu śmier-

ci Wróblewskiego 23 marca 1957 r.
w Tatrach.
W sześciu przestrzeniach muzeum,
których łączna powierzchnia wynosi ponad 800 m2, zostanie zaprezentowanych ponad 120 dzieł Andrzeja
Wróblewskiego z ostatnich lat twórczości, tj. 1955–1957. Wśród nich
znajdą się tak znane obrazy jak: Poczekalnia I, Kolejka trwa, Poczekalnia II, (Ukrzesłowienie I), Nagrobek,
(Nagrobek kobieciarza), liczne gwasze, monotypie oraz kilkanaście wielkoformatowych prac powstałych na
papierze pakowym. Znaczną grupę
stanowią obrazy nigdy wcześniej niewystawiane lub takie, które pokazano
publicznie po raz ostatni w 1958 r.

I I i . P rojekty wieloletnie zainicjowane przez 		
F undacj ę A ndrzeja W róblewskiego

Międzynarodowa wystawa
Andrzej Wróblewski. Waiting Room
w Moderna galerija w Lublanie
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Metaforyczną oś wystawy budują dwie
symboliczne figury – ludzi przyszpilonych do krzeseł, w oczekiwaniu, zadumie, bezczasie, zdegradowanych,
anonimowych i zdezindywidualizowanych. To „mentalność poczekalni”,
jak nazwał ją Heiner Müller, niemiecki dramaturg – charakterystyczna dla
doświadczenia komunizmu Europy
Środkowo-Wschodniej. Magdalena
Ziółkowska wyjaśnia: „Wystawę potraktować można jako próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego po ponad
70 latach warto wrócić do podróży do
Jugosławii, której artysta doświadczył
w 1956 roku. Dla niektórych będzie
to analiza rządowych dokumentów,
wnikliwe przyjrzenie się zebranym
faktom, czy też lektura dziennych
wpisów w kalendarzyku. Dla innych
będzie to podróż pełna domysłów i hipotez, podróż okryta tajemnicą”. I choć
codzienność życia w Jugosławii za

czasów Tito tak dalece odbiegała od
warunków ekonomicznych i sytuacji
społeczno-artystycznej PRL-u i innych
krajów zza żelaznej kurtyny, ustawienie takiej perspektywy pozwala na
podjęcie bardziej uniwersalnych tematów związanych z moralną egzystencją, reżimem ciała, pracą uczuć
i żałoby.
Prace przygotowawcze do wystawy
objęły w 2019 r. m.in. stworzenie scenariusza wystawy i koncepcji towarzyszącej jej publikacji, zamówienie
esejów do publikacji u międzynarodowych badaczy (m.in. Ljiljany Kolešnik,
Ivany Bago), przygotowanie profesjonalnych reprodukcji i projektu graficznego wydawnictwa, a także współpracę z prof. Marzenną Ciechańską
z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w zakresie konserwacji dzieł Andrzeja Wróblewskiego na papierze.

I I i . P rojekty wieloletnie zainicjowane przez 		
F undacj ę A ndrzeja W róblewskiego

Realizacja przygotowań do wystawy była możliwa dzięki współpracy z Instytutem
Adama Mickiewicza.
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