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Edward Dwurnik: 
klasyk nieodkryty

Wystawa „Zbiórka na placu” przypomina, jak wielkim malarzem 
bywał Edward Dwurnik: kiedy mu się chciało, gdy wychodził  

z roli medialnego kpiarza i sowizdrzała świata sztuki. Po śmierci 
artysty przyszedł czas na przewartościowanie jego twórczości. 

Jakub Banasiak



Kultura

T ytułowe stwierdzenie może wyda-
wać się paradoksalne. Któż nie zna 
Dwurnika? Medialna popularność, 

gigantyczny dorobek, uznanie krytyki, 
sukces rynkowy… Kim jednak naprawdę 
był Dwurnik? Czy prawdziwy jest ten, który 
odmalowywał PRL lat 70. i 80.? Czy ten, 
który w latach 90. skwapliwie zadowalał 
gusta posttransformacyjnej klasy średniej? A 
może ten, którego celebrowały nobliwe mu-
zea? Ten z telewizji śniadaniowych, czy ten z 
esejów najwybitniejszych historyków sztuki? 
Dwurnik awangardowy czy komercyjny? 
Bon vivant czy samotnik? Sybaryta czy 
tytan pracy? Realista czy abstrakcjonista? 
Portrecista czy malarz tulipanów?

Można tak wyliczać jeszcze długo. 
Najbliższe prawdy będzie stwierdzenie, że 
Dwurnik był Zeligiem, który wcielał się w 
szereg ról i realizował kilka artystycznych 
strategii. Dla każdego coś miłego. Tylko czy 
któraś z masek była prawdziwa? 

Z B I ÓR K A  W  K R A I N I E  U BU
Jedno jest w tym wszystkim pewne – 
Dwurnik bywał wielkim malarzem. Wła-
śnie bywał, nie był – bywał, kiedy mu się 
chciało. A może kiedy nikt nie patrzył? 
Dowodzi tego wystawa „Zbiórka na placu”, 
przygotowana we współpracy z fundacją 
założoną przez spadkobierców artysty, i 
jednocześnie inaugurująca prezentację 
spuścizny Dwurnika przez galerię Raster. 
To wybór skromny – zaledwie ośmiu prac 
– ale wybitny. Dawno nie oglądałem tak 
treściwego, swobodnego, a jednocześnie 
przejmującego malarstwa. Malarstwa 
kompletnego. Na wystawie oglądamy 
prace z lat 1983–1991. To Dwurnik, którego 
rzadko się pokazuje, malował tak po stanie 
wojennym. Brudny, turpistyczny, niby 
niestaranny, ale przecież niezwykle pewny 
siebie, prowadzący pędzel ze zdumiewającą 
celnością. Te obrazy namalowało malarskie 
zwierzę, tego nie da się nauczyć w żadnej 
akademii. 

Jak to u Dwurnika, zmyślenie miesza 
się tu z realizmem. „Kobiety tańczą”, ale 
jakby się gramoliły, „Szczęśliwy powrót do 
domu” jest taki wyłącznie dzięki uśmiech-
niętym maskom, „Święci” mają aureole, 
ale to robotnicy, „Listonosz” ma anielskie 
skrzydła, kot i pies palą papierosy, młodzi 
„ćpają”, a nad nimi śmieją się lampy… Ty-
tułowa zbiórka na placu dzieje się wszędzie 

i nigdzie. To najbardziej „klasyczny” Dwurnik: realistyczny, 
szkicowy, monumentalny. Tłum trzyma zaostrzone drzewce, ale 
trudno stwierdzić kto, gdzie i po co się zbiera. Są tu i robotnicy w 
kufajkach, i chłopi, jest i motocyklista, i inteligent w kapeluszu. 
W tle widzimy drewniane domy, bloki, coś jakby Pałac Kultury, 
ale są i najprawdziwsze piramidy. To kraina króla Ubu, w Polsce, 
czyli nigdzie. I wszędzie. Obraz pochodzi z lutego 1983 roku, 
dogasa stan wojenny. Jest więc polityczny sam przez się. Ale to 
polityczność groteski, a nie insurekcji. Tłum jest statyczny, bierny, 
zbiórka przebiega spokojnie. Nie będzie z tego rebelii – zresztą, jak 
wiemy, naprawdę jej nie było. Według historyków po zakończeniu 
stanu wojennego z dziesięciomilionowego ruchu ostało się nieco 
ponad 20 tysięcy spiskowców. 
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 „Matka oprawia 
szczury” robi 
wielkie wrażenie. 
Komentarz 
polityczny miesza 
się tu z refleksją 
nad kondycją 
ludzką, ale i z 
absurdem i ironią

????

Podobny wyraz ma „Matka oprawia szczury”. To jedno z dwóch 
najlepszych płócien na wystawie. Obraz przedstawia tytułową 
scenę, ale szczur jest monstrualny, to abstrakcyjny połeć mięsa. 
Za oknem majaczy ledwo widoczny kościół. Matka skóruje zwierzę 
– ale po co? Odpowiedź znowu jest polityczna – w 1986 roku 
o mięso było trudno. Ale czy ktoś jadł wtedy szczury? Szczur i 
piramidy to motywy absurdalne, rozsadzają realistyczny idiom. 
Obraz namalowany jest przybrudzonymi barwami, jakby malarz 
nie mył pędzli – w schyłkowym komunizmie nawet przybory 
malarskie były towarem deficytowym. Ale to taka kolorystyka 
najpełniej oddawała syf za oknem. Jednak najdziwniejszy jest 
obraz „Chrystus we wsi”. Jesteśmy już w 1991 roku, szaruga za 
oknem jest niby taka sama, ale przecież nowa, transformacyjna. 
W centrum jakby motyw Chrystusa frasobliwego, jednak jego 
twarz wyrasta ze słupa telefonicznego, w koronę cierniową ma 
wplecione gniazdo, a z twarzy wyrastają mu kable. Oto nowa 
polska religia – modernizacja. 

R E A L I STA, PROROK, KON F OR M I STA
Dwurnik to malarz czujny jak ważka. Swoją twórczość datuje 
od 1965 roku, kiedy to zmienił styl pod wpływem Nikifora. 
Debiutował w 1971 roku. Rok później rozpoczął swój sztan-
darowy cykl: „Sportowców”. Tytułowi miłośnicy papierosów 
marki „Sport” tworzą bodaj najwybitniejszy portret zbiorowy 
realnego socjalizmu. Dwurnik malował „Sportowców” równo 
przez dwie dekady, do 1992 roku. Powstało 277 płócien, średnio 
jedno miesięcznie. Cykl ten, jak cała niemal sztuka doby PRL, po 
1989 roku był heroizowany. Również przez samego Dwurnika. Że 
niby nikogo nie interesował. Że właściwie nie był pokazywany. I 
że był krytyczny wobec systemu. Nieprawda, wystarczy spojrzeć 
na odwrocia obrazów – dostępne powszechnie, reprodukuje 
się je na stronach internetowych domów aukcyjnych, mają 
dowodzić autentyczności. „Sportowcy” byli hitem już w latach 
70., a Dwurnik był gwiazdą państwowych galerii sztuki. Wy-
stawiał od Wałbrzycha po Słupsk, od Białegostoku po Łódź. Był 
jednym z symboli gierkowskiej kultury, jak „Czterdziestolatek”, 
radiowa „Trójka”, kabaret „Dudek”, filmy Kieślowskiego, Falka 
czy Zanussiego. Podobnie jak oni powszechnie pokazywany, 
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 „Kobiety 
tańczą” należą do 
nurtu twórczości 
Dwurnika, który 
rzadko trafia na 
wsytawy.  Brudny,, 
turpistyczny,  
pozornie 
niestaranny

 „Listonosz” 
i „Fabryka 

piachu”.W sztuce 
artysty zmyślenie i 

mara uzupełniają  
siermięgę 

PRL-owskiej  
rzeczywistości



oglądany i komentowany. Jak zauważyła Maria Poprzęcka, był 
niczym Stendhal – przechadzał się ze zwierciadłem po gościńcu. 
I nawet jeśli zwierciadłem krzywym, to za Gierka karykatura była 
dozwolona. A plastyka była z punktu widzenia władz najmniej 
ważną ze sztuk. Nie piszę tego w formie zarzutu. Po prostu bez 
uznania tego faktu trudno zrozumieć system artystyczny PRL. 
Twórczość Dwurnika świetnie się w nim mieściła.

Polska kultura nabrała patyny w latach 80., a po 1989 roku 
obraz ten przeniesiono na cały okres PRL – jakby artyści wyłącznie 
spiskowali, czasem tylko wychylając się z katakumb. Dwurnik lubił 
powtarzać, że „Sportowcy”, często przedstawiani w stanie stuporu, 
wyczekiwali „Solidarności”. Jednak, jak zauważyła kulturoznaw-
czyni Iwona Kurz, jest to stwierdzenie mocno na wyrost. Ale od 
czego mamy artystów, to oni meblują naszą pamięć. Dwurnik 
wszedł w epokę „Solidarności” jako prorok. W 1981 roku, jeszcze 
przed wybuchem stanu wojennego, namalował serię błękitnych 
wedut, na których po Warszawie jeździły czołgi. W 1983 roku 
został jednym z laureatów nagrody Komitetu Kultury Niezależnej 
podziemnej „Solidarności”. Wkrótce jednak okazało się, że Dwurnik 
nie respektuje bojkotu, wziął udział w 10. Prezentacjach Malarzy 
Krajów Socjalistycznych w Szczecinie. Szantażowano go, inaczej 
nie dostałby paszportu. W kręgach podziemnej kultury toczyły się 
dyskusje, czy pozbawić go nagrody, ostatecznie sam Zbigniew Bujak 
miał zdecydować, żeby malarz laury zachowa. Jednak było w tym 
coś jeszcze. Jeden obraz z cyklu „Sportowcy” nosi tytuł „Człowiek 
podziemny” i przedstawia opozycjonistę wystylizowanego na 
Fidela Castro. Dwurnik miał dystans do „konspiry”, był na nią 
zbyt przekorny, zbyt czuły na pompę formy. W 1984 roku malarz 
przystępuje do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, 
reżimowego neozwiązku stworzonego na gruzach rozwiązanego 

ZPAP. Do końca dekady pozostanie już w 
czyśćcu, gdzieś na granicy kultury nieza-
leżnej i oficjalnej. Malował w tym czasie 
wspaniałe obrazy – jak te pokazywane w 
Rastrze. Martyrologiczne przedstawienia – 
z Katyniem, krzyżami, Sybirem – stworzył 
już po 1989 roku. Jak nie jego. Krytyka pisała 
wtedy: „Bo już można”.

M A L A R Z  SA L ONOW Y
W transformację Dwurnik wjechał czerwo-
nym „prosiakiem”, czyli sportowym wozem 
znanej marki. Najbardziej lubił parkować 
pod Zachętą, żeby wkurzyć kolegów po 
fachu, którzy klepali wtedy biedę. Malował 
dużo i szybko – jak zwykle. A jeszcze więcej 
sprzedawał. Był malarzem nowych elit: 
postkomunistycznego mieszczaństwa, które 
lubiło uzupełnić styl dworkowy czymś „no-
woczesnym”. Dwurnik nadawał się do tego 
znakomicie. Jego obrazy były komiksowe, 
trochę pieprzne, ale nie za bardzo, w sam 
raz dla bigoterii lat 90. Zawsze mógł nama-
lować po prostu tulipany – i malował. Jego 
prace kupowali celebryci i politycy – obraz 
Dwurnika wisiał w gabinecie Aleksandra 
Kwaśniewskiego. Koledzy malarza mówili, 
że trudno o lepszą reklamę. Dwurnik robił 
karierę artysty pop-artowego w przaśnej 
transformacyjnej Polsce na dorobku.

6 11  S I E R PNI A  2019  „W PR O S T”

Kultura

Edward Dwurnik, 
„ZBIÓRKA NA 

PLACU”
Galeria Raster, 

Warszawa
do 7 września 2019 

G ORYC Z I R ONIS T Y

Jednocześnie Dwurnik nie miał dobre-
go zdania o galerzystach, uznawał ich za 
pasożytów, którzy wykorzystują artystów, 
kierując się jedynie zyskiem. Może dlatego 
często zamieniał galerie w sklepy z niezbyt 
drogim asortymentem. Jakby bawił się 
figurą artysty w kapitalizmie. Kiedy wyra-
stające z tradycji awangardy Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej chciało kupić jego obraz do 
kolekcji, Dwurnik miał odesłać kuratorów 
do pobliskiego sklepu z obrazami. Był awan-
gardowy wobec filistrów i mieszczański 
dla awangardy, a władzę lubił – zawsze na 
przekór. Może właśnie w tej grze pozostawał 
najprawdziwszy. Niczym dadaista, trickster, 
testował rozmaite konwencje. Odebrał 
w tym zakresie dobry trening: przez rok 
studiował u Oskara Hansena, przyjaźnił się 
z parą wybitnych konceptualistów: Zofią 
Kulik i Przemysławem Kwiekiem. I zawsze 
śledził sztukę aktualną. Po boomie na pol-
ską sztukę po 2000 roku konsekwentnie 
wspierał młodych malarzy: Przemysława 
Mateckiego, Wilhelma Sasnala. Wysta-
wiał z nimi, kupował ich prace, a nawet je 

przemalowywał – zawsze z szacunkiem. 
Kiedy Karol Radziszewski – dziś uznany 
artysta – zbierał pieniądze na pierwszy 
numer gejowskiego art-zina „DIK Fagazine”, 
Dwurnik wsparł go „reklamą” wykupioną 
za 1300 złotych. Kilka lat później minister 
Gliński chwalił się, że kupił do gabinetu 
Dwurnika.

C O  Z ROB IĄ  PA NOW I E ?
Po śmierci Dwurnika jego twórczość 
opisywana jest przy pomocy najbardziej 
wytartych klisz. Sam malarz mówił o sobie 
chętnie i często, lubił się chwalić. Konfa-
bulował przy tym, mieszał narracje, wpro-
wadzał nowe wątki. Przed Galerią Raster 
i opiekunami spuścizny Dwurnika trudne 
zadanie. Sproblematyzowanie dorobku 
malarza, wpisanie go w nowe konteksty, 
odrzucenie obiegowych komunałów – to 
być może jedno z ostatnich wielkich wyzwań 
dotyczących polskiej sztuki powojennej. Na 
szczęście Dwurnik nie mógł trafić lepiej. 
Łukasz Gorczyca i Michał Kaczyński byli 
jednymi z tych młodych, których Dwurnik 

konsekwentnie wspierał. W 2001 roku 
sportretował ich nawet na głośnym płótnie 
„Panowiechłopcy”. Dziś z pewnością już 
tylko „panowie”. Co dalej? Kapitalizacja 
dorobku Dwurnika to rzecz najprostsza na 
świecie: wystarczy zawiesić ścianę obra-
zami, podać ceny i włączyć terminal kart 
płatniczych. 

„Zbiórka na placu” pozwala zakładać, że 
dorobek Dwurnika zostanie uporządkowany 
i zhierarchizowany. Jednak rynek sztuki 
rządzi się swoimi prawami – najbardziej lubi 
koktajl buntu i sukcesów. Dlatego w krótkim 
opisie wystawy w Rastrze akcentowany jest 
udział artysty w documenta w Kassel w 1982 
roku, najważniejszej cyklicznej imprezy 
artystycznej na świecie, a stan wojenny 
wspomniany jest jedynie jako „czas kry-
zysu i napięć społecznych”. To zrozumiałe 
przesunięcie akcentów. Jednak to nie rynek 
i przynależna mu retoryka zdecyduje o 
przewartościowaniu dorobku Dwurnika. 
Stawki tej operacji nie da się przeliczyć na 
złotówki. g

©  Wszelkie prawa zastrzeżone
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REKLAMA

  Edward Dwurnik malował nieustannie, niemal kompulsownie. Kiedy nie tworzył 
własnych płócien albo nie szkicował w notatniku, kupował cudze obrazy -zarówno 
uznanych, jak i ulicznych artystów -  i „przerabiał” je po swojemu.  


