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1. Korespondencję tworzy zbieg 

szczęśliwych okoliczności. Na początku 

XX wieku w dwóch miejscach Europy 

dwóch pasjonatów zaczyna tworzyć dwie 

kolekcje sztuki nowoczesnej. W 1908 

roku w szwajcarskim Bernie, Hermann 

Rupf, przedsiębiorca, ale i zaangażowany 

krytyk, inwestuje w pierwsze dzieła sztuki. 

Od 1929 roku, w Łodzi, przemysłowym 

mieście w centrum Polski, Władysław 

Strzemiński, malarz i teoretyk sztuki, 

tworzy Międzynarodową Kolekcję Sztu-

ki Nowoczesnej grupy „a.r.”. Ta koin-

cydencja ukazuje ambicje awangardy, 

pragnącej stworzyć uniwersalny język 

nowoczesności.

2. Korespondencja to wymiana listów. 

Rupf przez wiele lat wysyła je do 

bliskiego przyjaciela i współpracownika, 

Daniela-Henry’ego Kahnweilera, zna-

komitego paryskiego marszanda, od-

krywcy kubistów. Strzemiński pisuje 

do Jana Brzękowskiego, poety i piewcy 

modernizmu, który przebywa w Paryżu 

jako wysłannik grupy „a.r.”. Przesyłkami 

w tym pierwszym wypadku są także 

pieniądze, w tym drugim – radykalne 

poglądy w rewolucyjnych artykułach i 

ofiarowane dzieła.

3. Korespondencja to współbrzmienie. 

Dwie kolekcje – Międzynarodowa 

Kolekcja grupy „a.r.” i Rupf-Stiftung 

– powstające niezależnie do siebie 

przez lata, rozwijane przez sukcesorów 

odpowiednio w Muzeum Sztuki w 

Łodzi i Kunstmuseum Bern – okazują 

się zwierciadlanie sobie odpowiadać. I 

łódzka, i berneńska kolekcja to dowód 

na uniwersalność modernistycznych 

idei, także tych, które w powszech-

nej edukacji artystycznej widziały oręż 

przeciwko prowincjonalnemu konser-

watyzmowi.

4. Korespondencja to konstelacja. Wy-

stawa jest odpowiedzią na symetrię 

dwóch kolekcji, ich historii, nazwisk 

autorów. To montaż dzieł i dokumentów 

czasu, idei artystów wizualnych i myśli 

filozofów i literatów, decyzji kuratorów i 

artystycznych interwencji.

Korespondencje.  sztuKa  
nowoczesna i uniwersalizm



Grupa „a.r.”  
i muzeum sztuKi

W 1929 roku Władysław Strzemiński, 

malarz i teoretyk sztuki, powołał do 

życia grupę „a.r.” – skrót rozwijany 

później jako „artyści rewolucyjni” lub też 

„awangarda rzeczywista” – by walczyć 

o nowoczesną sztukę. O wsparcie bez-

kompromisowej „rewolucji bezprzed-

miotowej” zabiegał wcześniej kolejno w 

Moskwie, Smoleńsku, Wilnie, Warsza-

wie. Znalazł je w przemysłowej Łodzi, 

doprowadzając do otwarcia w 1931 

roku Międzynarodowej Kolekcji Sztuki 

Nowoczesnej grupy „a.r.”, jednej z pier-

wszych w świecie publicznie dostępnej 

wystawy radykalnych eksperymentów 

artystycznych tamtego czasu.

Grupa „a.r.” miała zaledwie pięcioro 

członków. Tworzyli ją obok 

Strzemińskiego: Katarzyna Kobro, 

rzeźbiarka i towarzyszka jego życia, 

malarz Henryk Stażewski oraz dwóch 

awangardowych poetów – Julian 

Przyboś i Jan Brzękowski. Choć nig-

dy nie spotkali się w jednym miejscu, 

sieć ich zaangażowania rozpinała 

się od Moskwy do Paryża. O sztuce 

dyskutowali listownie, między sobą i 

z artystami (do których zaliczali się 

m.in. Kazimierz Malewicz, Jean Arp, 

Max Ernst czy Piet Mondrian). W 

listach wymieniali radykalne poglądy, 

przesyłali zdjęcia prac, budując 

znaczącą pozycję w środowisku 

międzynarodowej awangardy. Max 

Ernst, Fernand Léger, Enrico Pram-

polini z entuzjazmem darowali grupie 

prace jako dowód uznania. Jean Arp i 

Strzemiński ofiarowali sobie nawza-

jem własne prace. 

Dzięki szerokiemu kręgowi parys-

kich kontaktów Brzękowskiego 

i Stażewskiego łódzka kolekcja 

odzwierciedlała najważniejsze tendencje 

sztuki przełomu lat 20. i 30. XX wieku. 

W 1931 roku umowa depozytowa z 

miastem włączyła zbiory do miejskiego 

muzeum w Łodzi, kładąc  podwaliny 

pod Muzeum Sztuki.



W 1908 roku Hermann Rupf, 

przedsiębiorca ze szwajcarskiego 

Berna, został współwłaścicielem 

założonej przez szwagra pasman-

teryjnej firmy Hossmann & Rupf. 

Rok wcześniej nabył dwie prace 

Pabla Picassa, wprost z galerii artysty, 

krótko później – kilka prac Georges’a 

Braque’a, dwu czołowych kubistów. 

Pod wpływem przyjaźni z Danielem-

-Henrym Kahnweilerem, znakomi-

tym paryskim marszandem, i za jego 

namową, rozpoczął kolekcjonowanie 

dzieł sztuki. W wytrawnych felieto-

nach, publikowanych przez Rupfa na 

łamach socjalistycznego tygodnika 

„Tagwacht”, szczególnie zajmowała 

go sztuka postępowa.

Rupf wspierał finansowo galerię 

Kahnweilera przez wiele lat, mimo że 

w wyniku I wojny światowej jej  zbiory 

zostały zarekwirowane i sprzedane na 

przymusowych licytacjach publicz-

nych, co spowodowało konieczność 

tworzenia kolekcji od nowa. Rupf 

wspierał też artystów. Wraz z Margrit, 

małżonką, żył w przyjaźni z Wassi-

lym Kandinskim  czy Paulem Klee, 

których interesy reprezentował. Do 

1952 r. Rupfowie uzupełnili kolekcję 

np. o 140 prac Klee; po śmierci ar-

tysty większość dzieł sprzedali fun-

dacji jego imienia, powstałej w 1947 r. 

w Bernie.

Choć Rupf kolekcjonował dzieła 

z myślą o wystroju domu w dziel-

nicy Berna – Brückfeldquartier, to w 

1954 r. Hermann i Margrit Rupfowie 

powołali fundację własnego imienia i 

zdeponowali imponujące zbiory sztuki 

nowoczesnej w Kunstmuseum Bern, by 

służyły szerokiej publiczności. Rupf-

owie przekazali  także środki finansowe 

na uzupełnianie kolekcji, w której, obok 

wspomnianych dzieł, można znaleźć 

reprezentatywne prace André Deraina, 

André Massona, Fernanda Légera czy 

Juana Grisa.

rupF-stiFtunG  
i Kunstmuseum Bern



instruKcja 
oBsŁuGi  
wYstawY

pasaŻe

Walter Benjamin w  nieukończonym 

dziele Pasaże zestawił 800 stron cytatów 

i komentarzy, kulturowych detali i filo-

zoficznych refleksji. W tym montażu 

odbija się Paryż, stolica europejskiej 

cywilizacji tętniąca metropolitalnym 

zgiełkiem, po której przechadza się, 

pracowicie próżnując, flâneur – wiel-

komiejski spacerowicz. Benjamin 

zrekonstruował ze skrawków tekstów 

labirynt całego XIX wieku.

Historyczne zdjęcie pierwszej prezen-

tacji Międzynarodowej Kolekcji Sztuki 

Nowoczesnej grupy „a.r.”, 1931 



Metodą wystawy Korespondencje.  

Sztuka  nowoczesna i uniwersalizm, jak 

u Benjamina, jest montaż. Ekspozycja 

zestawia dzieła i dokumenty, kontrastu-

je słowa i obrazy, decyzje kuratorów 

Jarosława Lubiaka i Małgorzaty Lud-

wisiak oraz interwencje artysty Tomasza 

Kozaka. Tworzy pasaże współczesnej cy-

wilizacji, uniwersalne lustra dla „dobrego 

Europejczyka”. W głąb różnorodnej ar-

chitektury każdego z pasaży prowadzi 

inna brama, otwierająca inny punkt 

widzenia.

BiaŁe taBlice

Każdy pasaż otwiera tekst na białej ta-

blicy. To oficjalne zaproszenie kuratorów 

do współmyślenia o zgromadzonych 

dziełach i dokumentach, rozwijające 

ideę pasażu.

Pasaży jest dwanaście: Stracony list 

(na planie – litera A), Zakrzywianie 

przestrzeni (B), Niesamowite zamieszki-

wanie (C), Praca dowcipu (D), Obietnice 

śmierci (E), Piękno nowoczesne (F), Od-

bicia narcyza (G), Materializacja spoj-

rzenia (H), Uwiedzenie codziennością 

(I),  Estetyka utowarowienia ( J), Kryzysy 

i nowe porządki (K) oraz Polityka ma-

rzenia (L).

czarne sKrzYnKi

Na totemach u wejść do pasaży To-

masz Kozak, artysta występujący w roli 

„re-ferenta dialektycznego”, umieścił  

tzw. czarną skrzynkę. 

W lotnictwie „czarna skrzynka” to 

awaryjny rejestrator parametrów lotu. 

Według Kozaka przeciążony dyskurs 

sztuki musi dziś eksplodować. Czarne 

skrzynki ocalają zapis tej fikcjonalnej 

katastrofy. To odpowiedź artysty na in-

telektualne trudności nie do przebycia –

fortel, który wyzwala z chaosu pojęć. By 

poznać filozoficzną przypowieść Kozaka 

o królestwie Aleatorii, wystarczy założyć 

słuchawki i zamknąć oczy. 

przYpisY

Sztuka od zawsze splatała dzieła 

i refleksję o dziełach. Na wystawie obok 

prac artystów można znaleźć cytaty 

z dzieł filozofów, teoretyków, pisarzy 

i poetów. Wybrane tak, by otwierały 

możliwości nowych interpretacji, po-

lemik i sporów.



i piętro

1. Kolekcja Rupf-Stiftung

2. Międzynarodowa Kolekcja 

Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.” 

3. Pablo Picasso, Głowa  

mężczyzny, 1908

4. Pablo Picasso, Portret  

Kahnweilera II, 1957

1

2
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w 15 minut: 
dwie KoleKcje

Kolekcja Rupf-Stiftung ma źródła w 

pasji Hermanna Rupfa, który inwestował 

w dzieła sztuki, by móc kontemplować 

je w swoim domu w Bernie. Tę historię 

przypomina Florian Slotawa, berliński 

artysta, który wybrał cztery rzeźby 

(Hansa Arpa, Maksa Fuetera, Henry’ego 

Laurensa, Ewalda Matarégo) i ustawił je 

na fragmentach mebli, pochodzących 

z domu Hermanna i Margrit Rupfów.

Toaletka, pomocnik kuchenny czy szu-

flady komody zostały użyte w funkcji 

galeryjnych postumentów. Artysta stawia 



pytanie o autonomię dzieła sztuki, także 

dlatego, że sam jest obecny wyłącznie 

w decyzji o niecodziennym montażu.  

A jednocześnie pozwala odczuć zmianę 

kontekstu prezentacji dzieł, które z pry-

watnego mieszkalnego wnętrza trafiły na 

publiczną ekspozycję muzealną.

Prezentacja Międzynarodowej Kolekcji 

Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.” przy-

pomina XIX-wieczny salon wystawien-

niczy. Odtwarza ona układ pierwszej 

ekspozycji, rekonstruując domniemany 

porządek płócien na podstawie jedynej 

zachowanej fotografii z 1931 roku, 

dokumentującej dwie ściany wystawy 

miejskiego muzeum przy pl. Wolności 1. 

Cykl fotografii Władysława Grabow-

skiego przywołuje historyczny kontekst 

Łodzi lat 30. XX wieku. W jego kadrach 

kamienice sąsiadują z drewnianymi 

chałupami, a sieć tramwajowej trakcji 

– z wozem konnym. Do takiego miasta 

Władysław Strzemiński zaprosił dzieła 

awangardy. Przykład Berna i Łodzi  

wskazuje na modernizujący aspekt uni-

wersalnego języka nowoczesności.
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ii piętro

1. Pablo Picasso, Głowa palacza, 1964

2. Pablo Picasso, Głowa młodej  

dziewczyny, 1929

3. Georges Braque, Echo Aten, 1911
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w 30 minut: 
czterY GŁowY 
paBla picassa

Głowa mężczyzny Pabla Picassa z 1908 

roku wydaje się surowym popiersiem 

starożytnego posągu kurosa. Uszty-

wnione ciało „ociosane” jest szerokimi 

pociągnięciami pędzla. Prekubisty- 

czna geometryzacja form splata się tu ze 

sztuką prymitywną. Obie występują z 

wotum nieufności wobec kanonicznych 

dążeń malarstwa europejskiego do  

stworzenia iluzji rzeczywistości.

Portret Kahnweilera II z 1957 roku pozwa-



la spojrzeć w oczy marszandowi Picassa. 

To przedstawienie naszkicowane czarną 

kredą litograficzną na papierze autografi-

cznym, przytwierdzonym do drewnianej 

tablicy (stąd widoczne słoje drewna). 

Twarz galerzysty opisana jest równie szki-

cowo: język groteskowej syntezy przesuwa 

podobieństwo w stronę karykatury.

Głowa palacza z 1964 roku to także 

szkic – ale niezrównany. Imponuje pre-

cyzja wykreślonych pozornie niedbałą 

kreską pasów marynarskiej koszulki, 

zaznaczonych jaskrawym błękitem, syn-

tetyczny skrót fioletowego policzka czy 

jadowicie zielonych zmarszczek przy us-

tach, zestawienie profilu i ujęcia en face 

palacza. Taki szkic to arcydzieło.  

Głowa młodej dziewczyny z 1929 

roku wymaga od widza intelektualnej 

analizy. Dopiero po chwili udaje się 

zidentyfikować rozsunięte oczy, wy- 

szczerzone zęby, rozwarte usta, łuk pier-

si. Racjonalizm pozwala w elementach, 

wyodrębnionych z popiersia młodej 

kobiety, dostrzec erupcję emocji por-

tretowanej. Wszak grę zniekształceń 

podsumowuje Picasso wyrazistym ak-

centem czerwieni.

Pablo Picasso 

Głowa palacza, 1964



iii piętro

1. Katarzyna Kobro, Kompozycja 

przestrzenna (4), 1929

2. Max Bill, Multipla: Podwojenie, 1969

3. Władysław Strzemiński, Kompozycja 

unistyczna 14, 1934

4. Henryk Stażewski, Relief 3, 1960

5. Richard Paul Lohse, Sześć pasów 

barw, 1950–1969
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w 1 Godzinę: 
Korespondencja 
przez analoGię

Kompozycja przestrzenna (4) Kata-

rzyny Kobro z 1929 roku to otwarty 

na przestrzeń układ kolorowych 

płaszczyzn. Każdy punkt w tej jednoro-

dnej formie posiada w niej takie samo 

znaczenie jak inny. Podlega tej samej 

matematycznej proporcji 8:5.  Multiplę: 

Podwojenie Maksa Billa z 1969 roku 

tworzy siedem srebrzystych prętów o 



kwadratowym przekroju w arcyprostym 

ułożeniu osi z trójwymiarowego układu 

współrzędnych. Liczba prętów w kolej-

nych osiach układa się w matematyczny 

ciąg zgodny z tytułem – 1:2:4.

Kompozycja unistyczna 14 Władysława 

Strzemińskiego z 1934 roku to obraz 

doskonale samowystarczalny. Oto kwa-

dratowe płótno, nieprzedstawiające, 

nieproponujące najmniejszych napięć 

form i kontrastów barwnych. Jedyne, 

czym dysponuje artysta, to faktura 

malowidła – by podkreślić, że istotą ma-

larstwa nie jest zdolność opowiadania 

o innej rzeczywistości, lecz materialna 

obecność farby i płótna. W Echu Aten 

Georges’a Braque’a z 1911 roku wi-

zerunek pozostawionej na stole gazety 

jest rozdzielony na fragmenty. W rozbitej 

przestrzeni powracają echa drewnianego 

blatu, owoców, talerz, gazetowa winieta 

wydrukowana wersalikami. Ta niepełna 

rekonstrukcja to nowa definicja malar- 

stwa, tworzonego z węgla i farb olejnych 

na płótnie, a nie elementów rzeczywistości, 

ułożonych w martwą naturę.

W Reliefie 3 z 1960 roku Henryk 

Stażewski nie epatuje zmysłowym 

przepychem form. Konstruuje sztukę 

obiektywną, seryjną, multiplikowaną, 

wyprowadzoną z jednej formy: układ 

kwadratów w kwadratowej ramie. Zgod-

nie z deklaracją artysty, że w sztuce 

interesowały go rzeczy najprostsze.  Sześć 

pasów barw Richarda Paula Lohsego, 

dzieło z lat 1950-1969, sprawia wrażenie 

komputerowego wydruku rezultatów 

optycznego eksperymentu. Racjona-

lna kompozycja zestawia osiemnaście 

szeregów barw, powstałych z rozszcze-

pienia światła białego. Poszczególne 

rzędy zostały przesunięte względem 

siebie o dwa pola. Jaką formę wybrał 

artysta jako głoskę swojego logicznego 

języka? Kwadrat.

Georges Braque 

Echo Aten, 1911
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dziaŁania towarzYszące

dla dzieci
Gimnastyka przestrzeni. Zakręcony warsztat o zagmatwanych sposobach na mo-

dernistyczne skręcanie tego, co płaskie, i tego, co oczywiste. / E-mail w butelce. 

Warsztat o różnych sposobach pisania do siebie: od znaków dymnych po SMS-y. 

/ Problem kanapy. Jakie straszydła zamieszkują kąty naszych domów? A jakie – kąty 

muzealnej galerii? / PasmanterJa. Warsztat o graniu roli – przed innymi i przed sobą. 

Nie tylko dla aktorów. / Szkiełkiem i zajączkiem. W jaki sposób patrzeć na samo  

spojrzenie? Jak widzieć to, że się patrzy? / Kurs korespondencyjny. Studenci Wydziału 

Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzą warsztat 

listownie.

dla dorosŁYcH
Gimnastyka przestrzeni. Zakręcony warsztat o zagmatwanych sposobach na mo-

dernistyczne skręcanie tego, co płaskie, i tego, oczywiste. / Dowcip w miejscu pracy. 

Żart, ironia, parodia, groteska jako strategie przetrwania.  / Prze-piękność. Moder-

nistyczne nicowanie europejskiego kanonu co i rusz samo obraca się w nowy kanon.  / 

PasmanterJa. Warsztat o graniu roli – przed innymi i przed sobą. Nie tylko dla aktorów. / 

Gra planszowa. Dzieła jako pretekst do opowieści. Fabularny brikolaż powstający w 

przestrzeni wystawy. / Paczka osobista. Intymne pytania zadawane sztuce i prywatne 

odpowiedzi. Akcja artystyczna narastająca w przestrzeni. / List odzyskany. Spacer nie 

tylko dla miłośników Marcela Prousta. / Miasto przerażające, miasto uwodzące. Czy 

można dostrzec sacrum w cywilizacji?

inFormacje i zapisY
Dział Edukacji, tel. 605 060 063; 

http://msl.org.pl/pl/wydarzenia/kategorie/edu-pl/
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