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SZANOWNI PAŃSTWO!
Kolekcja sztuki Parlamentu Europejskiego obejmuje 
ponad 500 obrazów, rzeźb i innych dzieł sztuki 
współczesnej z państw Unii Europejskiej, a także 
prace artystów z państw niebędących członkami UE.

Kolekcja została zapoczątkowana w 1980 r. przez ówczesną 
przewodniczącą Simone Veil, której przyświecał cel promowania sztuki 
i różnorodności. Początkowy plan zakładał zebranie dzieł z 10 krajów 
reprezentowanych w Parlamencie Europejskim, a pierwszeństwo 
przyznano młodym artystom, którzy osiągnęli już pewien poziom 
uznania i prestiżu. Dzieła sztuki, które od tamtego czasu Parlament 
Europejski zakupił lub otrzymał w darowiźnie, stały się jedną 
z najobszerniejszych i najbardziej ekscytujących kolekcji sztuki 
współczesnej ostatnich 30 lat.

W kolekcji dominuje sztuka współczesna, ale nie jako styl artystyczny, 
lecz zbiór prac powstałych za naszego życia. Specyfiką sztuki 
współczesnej jest ciągłe ewoluowanie i podważanie definicji sztuki 
wysokiej i niskiej. W ostatnich latach wprowadzono do niej elementy 
ironiczne, eksperymentalne, komercyjne i konceptualne, a definicję 
ruchu poszerzyły również nowe materiały, media, aktywność, koncepcje 
i elementy kiczu.

Kolekcja jest prezentowana w miejscach publicznych i pomieszczeniach 
wspólnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Luksemburgu 
i Strasburgu, a także w biurach kontaktowych Parlamentu Europejskiego 
w całej Europie.

Kolekcja odzwierciedla niektóre z podstawowych wartości 
Parlamentu Europejskiego, jakimi są promowanie kultury, dialogu 
międzykulturowego i poszanowania różnorodności kulturowej. 
Cechująca ją różnorodność stylów, dat, artystów i krajów uwydatnia 
bogactwo kulturowe i różnorodność Unii Europejskiej. Ów pluralizm 
silnie odzwierciedla motto Unii Europejskiej „Zjednoczona w 
różnorodności” i odnosi się to zarówno do ludzi, jak i do sztuki.

Wystawa w sali obrad prezentuje kolekcję dzieł sztuki z obecnych 
i byłych państw Unii Europejskiej. Prace są pogrupowane tematycznie, 
aby ułatwić oglądanie i porównywanie bogactwa kulturowego 
Unii Europejskiej.

Mamy nadzieję, że wystawa spodoba się Państwu. Pytania prosimy 
kierować na adres poczty elektronicznej art@ep.europa.eu
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EKSPOZYCJI

1 Olivier STREBELLE Konfluencje (Confluences) 

2 Imi KNOEBEL Niebieska kanapa (Canapé Blau)

3 Peter DOIG Ukryty dom (Stealth House) 

4 ONA B. Nie ma przestrzeni (Zero Space) 

5 Michael CRAIG-MARTIN Ciemnozielony obraz (Dark Green Painting) 

6 Vilmantas MARCINKEVIČIUS   Pavargęs žmogus (Zmęczony człowiek)

7 Viorel MARGINEAN Panorama (Paysage rythmé)

8 Erik ŠILLE Powoli niszczę twój dom  
(Slowly I damage your home)

9 Petr MALINA Domek nad jeziorem I (Chata u jezera I)

10 Lucien WERCOLLIER Przebita (La transpercée)

11 Włodzimierz PAWLAK Rękawica ochronna

12 Ger SWEENEY Pod wiatr (Into the wind)

13 Vítor POMAR Bez tytułu (Sem titulo)

14 Brigitte KOWANZ Poświata poświata (Leuchten Leuchten)

15 Rea AFANDITOU Oto jestem (Eίμαι εδώ)

16 Arjan PREGL Natura (Narava)

17 Marlene DUMAS Módl się za mnie (Bid voor mij)

18 Madeleine GERA Portret Alexiego ze szklanką (Ritratt ta ‘Alexi b’tazza)

19 Valerio ADAMI Postać (Personaggio)

20 Andrey DANIEL Wybrzeża Europy albo Marco Polo spotyka Erazma  
(Бреговете на  Европа или Марко Поло и Еразъм)

21 Maria BLOMBÄRG Bohater (Hjälte)

22 Yannis GAITIS Parada (Η παρέλαση)

23 Boris BUĆAN Dyptyk: 1. Zmrożone ptaki; 2. Rynek i gołębie  
(Diptih: 1. Smrznuta ptica; 2. Trznica i golubovi)

24 Jörg IMMENDORFF Głosuj! (Wähle!)

25 Margrethe AGGER Dwie gęsi (To gæs)

26 Péter SZARKA Tajemne towarzystwo (Titkos társaság)

27 Eeva-Liisa ISOMAA Narodziny świata (Maailman synty)

28 Dominique SOSOLIC Pamięć czasu (La mémoire du temps)

29 Vineta KAULAČA Pamięć wzrokowa (Redzes atmiņa)

30 Jaan ELKEN Puk, puk, pukając do nieba bram  
(Kop, kop, koputan taivaan portilla)

31 Antoni CLAVÉ Nowy Jork II (New York II)
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CENTRALNA 
KLATKA 
SCHODOWA 
I BALKON
Sztuka współczesna obejmuje wiele 
form, stylów i rozmiarów. 



Olivier STREBELLE  
(1927 –2017)
Konfluencje 
(Confluences)

1992

Polerowana stal nierdzewna
12 x 7 m
Belgia

Imi KNOEBEL  
(ur. 1940)
Niebieska kanapa 
(Canapé Blau)

1989

Olej na drewnie
140 x 220 cm
Niemcy

„Kiedy zobaczyłem klatkę schodową, wyobraziłem sobie 
stojącą pośrodku instalację”.

Styl Oliviera Strebelle’a charakteryzują duże rzeźby 
na monumentalną skalę. Ostateczny kształt jego prac 
wynika zasadniczo z procesu twórczego i wyboru 
materiałów. Jego rzeźby często powstają w kontekście 
konkretnej architektury lub przestrzeni miejskich. Smukłe 
rzeźby o linearnym charakterze prowadzą grę z ruchem 
patrzących na nie oczu.

„Yves Klein pomalował płótno na niebiesko, a Lucio Fontana 
pociął swoje. Co więc pozostało? Jeśli chcesz zrobić coś, co 
utrzyma cię przy życiu, musisz wymyślić coś równie lub 
bardziej radykalnego”.

Knoebel znany jest z minimalizmu i abstrakcji w malarstwie  
i rzeźbie. Często korzysta z palety barw podstawowych,  
a więc czerwonego, żółtego i niebieskiego, a do tego wciąż 
powraca do techniki „cięcia nożem” („Messerschnitt”). Od 
1975 r. Imi Knoebel pracuje nad grupą prac „Mennigebilder”, 
nazwaną tak od jaskrawej pomarańczowo-czerwonej farby 
antykorozyjnej stosowanej w konstrukcjach stalowych.  
W latach 1987–1991 Knoebel stworzył serię „Canapé”, 
używając barw podstawowych: czerwonej, żółtej  
i niebieskiej. Idąc z duchem przełomu przemysłowego swojego 
pokolenia, zaczął malować farbą antykorozyjną stosowaną  
w konstrukcjach stalowych, które stanowiły inspirację dla całej 
grupy prac – „Mennigebilder”. Podobne materiały przemysłowe 
wykorzystał w serii „Canapé” (1987–1991), w której „Niebieska 
kanapa” („Canapé Blau”) zajmuje istotne miejsce.
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Peter DOIG  
(ur. 1959)
Ukryty dom 
(Stealth House)

1992

Olej na płótnie
199 x 250 cm
Zjednoczone Królestwo

© SABAM, Belgia 2018

ONA B.  
(ur. 1957) 
Nie ma przestrzeni 
(Zero Space)

1997

Olej na płótnie
200 x 180 cm
Austria

„Zawsze chciałem malować sugestywne obrazy 
opowiadające historie”.

Dzieła Petera Doiga są inspirowane zdjęciami lub 
filmem, lecz nigdy nie wywodzą się z rzeczywistości 
ani doświadczeń. Jego metaforyka jest 
rozpoznawalna i często powiązana z osobistymi 
wspomnieniami. Jego malarstwo to ponadczasowe 
martwe natury z prawdziwego świata przekształcone 
w fantastyczny, odległy i mylący świat refleksji.

„Czerwień sprawiła, że poczułam się tak dobrze... na 
własnym obrazie jak w domu. Ten kolor łączy w sobie 
moc, energię i radość, tak jak słońce i krew... ale 
w pozytywny sposób. Czerwień nigdy nie była dla mnie 
kolorem agresji”.

Czerwień w pracach ONA B., mająca w nich centralne 
znaczenie, kojarzy się z kobiecością i zmysłowością. 
Kolor ten wywołuje u tej artystki zupełnie pozytywne 
skojarzenia z motywacją, siłą, radością i dobrym 
samopoczuciem. Jej prace obejmują różnorodne 
media, w tym obrazy, instalacje, performance, 
fotografię i muzykę.

ONA B. interesuje się elementami transcendentalnymi, 
takimi jak metakomunikacja, medytacja, sny i zen, 
a także zajmuje się kwestiami społeczno-politycznymi. 
Jej siłą napędową są lęk przed nieznanym i tęsknota 
za nieskończonością.
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Michael  
CRAIG-MARTIN 
(ur. 1941)
Ciemnozielony obraz 
(Dark Green Painting)

1991

Akryl i gesso na płótnie
213,5 x 213,5 cm
Zjednoczone Królestwo

© SABAM, Belgia 2018

„Często szukamy czegoś niepowtarzalnego 
w niezwykłych przedmiotach lub niezwykłych 
wydarzeniach, ale tak naprawdę zrozumienie jakości 
zwykłych rzeczy pozwala nam zbliżyć się do istoty życia”.

W latach 90. XX w. w twórczości Michaela 
Craiga-Martina nastąpił zdecydowany zwrot ku 
malarstwu, z odważnie zarysowanymi motywami 
i uderzająco żywymi zestawieniami kolorów. Artysta 
ten tworzy sytuacje, w których uprzedzenia, jakie widz 
może mieć wobec abstrakcyjnych lub realistycznych 
przedstawień, podlegają ciągłej transformacji lub 
inwersji. W 1991 r. stworzył serię obrazów bazujących 
na motywie siatkowym (m.in. „Dark Green Painting”), 
w których siatka staje się cechą zarówno formy 
i podłoża, jak i głębi.
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Vilmantas 
MARCINKEVIČIUS    
(ur. 1969)                                                                      
Pavargęs žmogus 
(Zmęczony człowiek)

1998

Akryl i olej na płótnie
174 x 209 cm 
Litwa

„Ostre, a czasem kontrastujące barwy w moich obrazach 
są w znacznej mierze odbiciem współczesnego świata. 
Posługuję się nieugrzecznioną i nietradycyjną harmonią 
kolorystyczną – barwami, które przemawiają odważnie  
i wyraźnie”.  

Vilmantas Marcinkevičius, jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli współczesnego ekspresjonizmu na Litwie, 
eksploruje jaźń przez pryzmat wszelkich teraźniejszych 
dróg tożsamości i identyfikacji. Stałym elementem 
jego prac jest postać ludzka, traktowana spontanicznie 
i swobodnie. Za pomocą tego często powtarzanego 
motywu artysta niekiedy stawia niewygodne pytania 
o przeszłość i teraźniejszość, jednostkę i społeczeństwo, 
w które się (źle) wpasowuje, lub o perspektywę polityczną 
i gospodarczą oraz o ich wpływ na los jednostki.  



Viorel MARGINEAN  
(ur. 1933)
Panorama 
(Paysage rythmé)

2002

Akryl na płótnie
200 x 350 cm
Rumunia

„... przez cały czas widziałem rzeczy z góry, 
w szerokiej, całościowej perspektywie”.

Marginean uważnie obserwuje naturę i jej zmiany, 
splatając jej fragmenty w kompozycje o dużej 
skali. Przenosi krajobrazy do wystylizowanych 
i dynamicznych aranżacji, tworząc własne 
wyobrażone wizje. Jego prace są zakorzenione 
w rodzinnym regionie Transylwanii. 

Erik ŠILLE  
(ur. 1978)
Powoli niszczę twój dom 
(Slowly I damage  
your home)

2008

Olej na płótnie
220 x 180 cm
Słowacja

„Czy można wyprać nasze głowy tak, aby stały 
się czyste?”

Erik Šille używa metafory mediów elektronicznych 
lub „kultury konsumpcyjnej” do snucia 
paradoksalnych historii. W stworzonym 
surrealistycznym lub nawet utopijnym świecie 
jesteśmy skonfrontowani z realistycznymi ludzkimi 
sprawami, z którymi musimy się zmierzyć. W tym 
obrazie artysta zestawia słodycz śmiesznych, 
zabawkowych stworzeń z brutalnością i surowością 
sceny. Z prawie infantylną naiwnością odmalowuje 
okrutny, destrukcyjny i, jak sugeruje tytuł, 
wykalkulowany akt spalenia domu.
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Petr MALINA  
(ur. 1976)
Domek nad jeziorem I 
(Chata u jezera I)

2005

Olej na płótnie
45 x 60 cm
Czechy

„Długotrwałe zanurzenie w temacie”.

Twórczość Petra Maliny przepojona jest 
idealizmem, widocznym zarówno w tematach, 
jak i estetyce. W rezultacie jego obrazy emanują 
spokojną prostotą, która zaskakująco wyprzedziła, 
a obecnie odzwierciedla wyidealizowane 
dokumentowanie naszego życia codziennego 
w mediach społecznościowych. Jego obrazy – 
prozaiczne, lecz niezacieralnie wyraziste graficznie 
i wymuskane, zdają się dziennikiem podróży 
po świecie całkowitej monotonii, teatralnej 
codzienności i choreograficznej zbieżności. Sztuka 
Maliny – umiejscowiona w czasie i zarazem 
dziejąca się poza czasem – zdaje się reklamą 
idyllicznej, a jednocześnie swojskiej rutyny.

9



SZTUKA 
ABSTRAKCYJNA 
VERSUS SZTUKA 
FIGURATYWNA
Kontrast ekspresji artystycznej, albo 
radykalnie zredukowanej do zasadniczych 
elementów, albo reprezentowanej 
przez symbole i rozpoznawalne 
przedmioty, świadczy o różnorodności 
współczesnej sztuki.



Lucien WERCOLLIER  
(1908–2002) 
Przebita 
(La transpercée)

1959

Patynowany brąz
64 x 50 x 45 cm
Luksemburg

© SABAM, Belgia 2018

Włodzimierz PAWLAK  
(ur. 1957) 
Rękawica ochronna

1987

Olej na płótnie
130 x 150 cm 
Polska

„Czyste kształty i bardzo jasny porządek mają dla 
mnie największe znaczenie”.

Po początkowej inspiracji dziełami Mallola, 
Brancusiego i Arpa rzeźby Luciena Wercolliera 
przybrały bardziej abstrakcyjną formę z naciskiem 
na elementy czysto rzeźbiarskie. Kamień, 
alabaster, marmur, szkło, lecz przede wszystkim 
brąz stały się środkami przekazu w poszukiwaniu 
wystylizowanych, organicznych form z subtelną 
wewnętrzną grą światła i cienia. Delikatnie 
wypolerowane prace Wercolliera osiągają głęboką 
harmonię z wyraźną przewagą krzywizn nad 
liniami prostymi.

„Krok po kroku odchodzę od tradycyjnej koncepcji 
malarstwa. Odrzucam ornamentykę, maluję 
skromnie i najprostszymi sposobami”.

Jako członek grupy artystycznej Gruppa 
Włodzimierz Pawlak był częścią niezależnego 
ruchu artystycznego lat 80. XX w. Jest malarzem, 
performerem, poetą i wychowawcą, a jego 
sztuka od zawsze opiera się na rozważaniach 
teoretycznych. Jego prace mogą być symbolicznymi 
przeobrażeniami lub konkretnymi metaforami, 
które odzwierciedlają i komentują sytuację 
społeczną i polityczną stanu wojennego oraz 
kwestie współczesne. Częścią jego wizualnej 
ekspresji są humor i ironia.
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Vítor POMAR  
(ur. 1949)
Bez tytułu 
(Sem titulo)

1983

Akryl na płótnie
193 x 195 cm
Portugalia

© SABAM, Belgia 2018

Ger SWEENEY  
(ur. 1959)
Pod wiatr 
(Into the wind)

1994

Akryl na płótnie
153 x 138 cm
Irlandia

„W którymś momencie nie pozostaje już nic do zrobienia, nie 
ma dokąd pójść, a ja chciałbym coś robić, więc maluję”.

We wczesnych pracach Vítora Pomara dominuje paleta czerni 
i bieli; następnie artysta zwrócił się ku kolorom. Inspirowany 
buddyjską praktyką zen, uprawia on ekspresjonistyczny styl 
abstrakcyjny, będąc zdecydowanie przekonanym, że proces 
twórczy jest głęboko zakorzeniony w ludzkiej psychice. 
Duchowo nawiązuje do eksperymentalizmu i miesza różne 
techniki artystyczne, takie jak malarstwo, rysunek, wideo, 
film, fotografia i rzeźba.

„Te kluczowe elementy linearnych rytmów, kolor, gesty  
i przypadek, a także ogólne poczucie ruchu, zostały ujęte 
syntetycznie, ponieważ ujmuję powierzchnię taką, jaka jest – 
płaskie lub płytkie pole widzenia, a następnie stosuję strategie 
dotyczące koloru i kompozycji”.

Stosunek Gera Sweeneya do pejzażu ewoluował wraz 
z jego osobistymi odczuciami i pamięcią. Z chwilą gdy 
całkowicie porzucił fotorealizm na rzecz abstrakcyjnego 
ekspresjonizmu, zaczął malować wyłącznie z pamięci, 
przekładając wydestylowane odczucia lub wrażenia 
na abstrakcyjne kształty. Trudno dokładnie określić, co 
przedstawia obraz „Pod wiatr”, lecz to bez znaczenia. 
Kompozycja, dyktowana przede wszystkim ulotnymi 
pociągnięciami, daje efekt zaburzenia orientacji 
przestrzennej. Można odnieść wrażenie, że integralność 
fizyczna przedstawionych elementów była tak bardzo 
niestabilna, że malarz uchwycił tylko mglisty zarys 
chemicznego chaosu. Na podobieństwo pamięci, która 
inspiruje jego osobiste i niezwykłe obrazy.
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Marlene DUMAS  
(ur. 1953)
Módl się za mnie 
(Bid voor mij)

2004

Akwarela na papierze 
(6 kartek)
130 x 73 cm
Niderlandy

„Sztuka współczesna jest z definicji działalnością 
nietradycyjną. Albo raczej ma na celu rozszerzenie 
naszych pojęć o tym, co tradycyjne i normalne. 
Sztuka pomaga nam widzieć więcej, a nie mniej”.

Metaforyczne prace Marlene Dumas są inspirowane 
fotografiami, wycinkami z gazet i czasopism, a także 
osobistymi wspomnieniami. Jej szczególna technika 
używania oleju na płótnie lub tuszu i akwareli na 
papierze pozwala nadać typowym dla niej rozmytym 
postaciom zniekształcone, niepokojące oblicza. 
Powracające tematy w twórczości artystki to wyścig, 
erotyzm i pornografia, przemoc i czułość, wina 
i niewinność. Jej psychologicznie nasycone obrazy 
przedstawiają niepokojącą intymność, tworząc 
intensywne napięcie i konfrontując widza z własnym 
postrzeganiem i własnymi lękami. Marlene Dumas 
należy do najbardziej znanych współczesnych 
artystów, a jej prace są pełne życia w swej złożoności.
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ŚWIATŁO 
W SZTUCE
Dzięki postępowi technicznemu sztuka 
współczesna może bawić się światłem 
na rozmaite sposoby: z przezroczystym 
materiałem, jasnymi kolorami lub samym 
źródłem światła.



Rea AFANDITOU  
(ur. 1960)
Oto jestem 
(Eίμαι εδώ)

2005

Akryl na pleksiglasie
100 x 86 x 9 cm
Cypr

Obraz powstał na wystawę „Jestem tu” w Galerii 
Argo w Nikozji w 2005 r.

 „Oto jestem” cypryjskiego artysty Rei Afanditou 
można interpretować jako zapis doznań 
sensorycznych typowych dla jego wyspy. 
Ciepło barw i żar kamieni wydają się kłócić 
z orzeźwiającym charakterem tamtejszej 
zieleni, która często daje chwilę upragnionego 
wytchnienia. Obraz ten to swego rodzaju 
percepcyjna pocztówka czy synteza. 

Brigitte KOWANZ  
(ur. 1957)
Poświata poświata 
(Leuchten Leuchten)

1997

Akryl, stal, drewno i światła 
fluorescencyjne
120 x 180 x 19 cm
Austria

„Światło jest tym, co widzisz”.

Praca Kowanz wyraża się w konstrukcjach 
i interakcjach przestrzennych. Twórczyni nadaje 
precyzyjną strukturę swoim przedmiotom 
i instalacjom, w których część wewnętrzna 
i zewnętrzna wydają się przenikać wzajemnie. 
Światło, język i lustra są ze sobą powiązane, a ich 
nieograniczony przepływ w percepcji ma ładunek 
poetycki i wnosi nowe perspektywy obserwacyjne.
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Arjan PREGL  
(ur. 1973)
Natura 
(Narava)

2004

Olej na płótnie
131 x 111 cm
Słowenia

© SABAM, Belgia 2018

„Największą satysfakcję dają mi prace, 
w których udało mi się połączyć trzy kluczowe 
elementy: odniesienie do historii sztuki, humor 
i zaangażowanie polityczne”.

W pierwszych cyklach tematycznych Arjan 
Pregl rozważa swoją rolę w społeczeństwie: 
krytycznie odzwierciedla i łączy otaczający 
świat, filtrując go w swoim wizualnym dziele. 
Odnosi się do historycznych stylów malarstwa 
i próbuje znaleźć podejście humorystyczne. 
Na tym obrazie realistyczne elementy stają się 
wystylizowanymi zjawiskami, ograniczonymi do 
podstawowych cech formalnych, dzięki użyciu 
programów komputerowych.
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PORTRETY
Portrety opowiadają ludzkie historie 
i pokazują role w społeczeństwie: 
kim jesteś – jednostką, bohaterem, 
a może anonimową figurką?



Madeleine GERA  
(ur. 1960)
Portret Alexiego 
ze szklanką 
(Ritratt ta ‘Alexi 
b’tazza)

2001

Olej na płótnie
89 x 79 cm 
Malta

© SABAM, Belgia 2018

Valerio ADAMI  
(ur. 1935)
Postać 
(Personaggio)

1983

Akryl na drewnie
74,5 x 56,5 cm
Włochy

„Bycie artystą to inna sprawa, zdecydowanie 
bardziej subtelna niż uczenie się, jak malować 
w stylu akademickim”.

Portret wyraża głębokie zainteresowanie artystki 
szkołą starych mistrzów. Wyraźnie kontynuuje 
ona styl portretowania w naturalistycznej tradycji 
inspirowanej studiami we Florencji. Być może 
nie jest to styl pomysłowy, lecz artystka podkreśla 
elementy, które mogłyby umknąć w sztuce 
współczesnej: dostrzeganie drobnych szczegółów, 
a także mistrzowskie techniki malarskie.

„W rysowaniu cech, obiektów »model«, przedmiot 
powstającego rysunku, zmienia się, zaś podmiotem 
staje się nasza intuicja. Być może na tym polega 
rozkosz SZTUKI”.

Valerio Adami jest związany z włoskim ruchem 
Pop Art. Jego przedmioty są fragmentaryczne, 
wypełnione jasnymi, nieopisującymi 
kolorami, płaskie, bez perspektywy, otoczone 
czarnym konturem, zawierające odległy 
świat, przypominając rysunki handlowe. 
Takie wystylizowane i symboliczne obrazy 
wyrażają zainteresowanie malarza polityką 
i stanowią test dla naszego nowoczesnego, 
zachodniego społeczeństwa.
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Andrey DANIEL  
(ur. 1952) 
Wybrzeża Europy albo Marco 
Polo spotyka Erazma 
(Бреговете на  Европа или 
Марко Поло и Еразъм)

2004

Olej na płótnie
140 x 140 cm
Bułgaria

© SABAM, Belgia 2018

Maria BLOMBÄRG  
(ur. 1945)
Bohater 
(Hjälte)

1998

Kolaż z tkanin i szpilek
108 x 77 cm
Szwecja

„Jesteśmy kronikarzami czasów, a jeżeli nie możemy 
zmienić rzeczy, możemy przynajmniej widzieć je 
takimi, jakie są”.

Andrey Daniel od dawna interesuje się Erazmem 
i koncepcją humanizmu; obydwa elementy są 
powtarzającymi się tematami jego obrazów. 
„... moja rzeczywistość jest pełna świadków, 
sprawców, prokuratorów i oskarżonych, a przede 
wszystkim »osób spokrewnionych«. Co więcej, 
malarstwo, kumulacja prawd, półprawd, kłamstw, 
fikcji, grotesek i apoteoz tworzy masę materiałów 
dokumentalnych”.

„Kiedy pracuję z tkaniną, kolory są już gotowe. 
Można powiedzieć, że maluję tekstyliami”.

Maria Blombärg nakłada małe kawałki zużytych 
tkanin na płótno ze szkicem i tworzy z nich cały 
obraz jak z pikseli. Taka technika automatycznie 
ogranicza ekspresję wizualną i wymusza bardziej 
abstrakcyjny, naiwny, prosty styl przypominający 
impresjonistyczne ruchy pędzlem. Oko widza 
miesza kawałki tkanin, które z pewnej odległości 
układają się we wzory i kształty.
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Yannis GAITIS  
(1923–1984)
Parada 
(Η παρέλαση)

1983

Olej na drewnie 
(malarstwo reliefowe)
160 x 115 cm
Grecja

Znakiem rozpoznawczym Yannisa Gaitisa są 
„anthropakia”, figurki o ludzkiej postaci bez 
twarzy powielane jak przez kalkę. Był on jednym 
z najwcześniejszych malarzy modernistycznych 
w powojennej Grecji, zaczynającym od surrealizmu, 
kubizmu i abstrakcji. Rzesza identycznych małych 
postaci zdominowała później jego malarstwo 
w różnych odsłonach. Stanowią one jego 
komentarz do uniformizacji, izolacji i sterylności 
mas prowadzących miejskie, nowoczesne życie. 
Ze względu na brak indywidualizmu są po prostu 
częścią tłumu, który powstaje według powielanego 
wzorca wizualnego na wielkim obrazie.
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PTAKI
Ptaki często kojarzą nam się z wolnością, 
którą Parlament Europejski umacnia 
jako jedną z podstawowych wartości 
Unii Europejskiej.



Jörg IMMENDORFF  
(1945–2007)
Głosuj! 
(Wähle!)

1979

Gwasz na papierze
28 x 20,5 cm
Niemcy

© SABAM, Belgia 2018

„To, czy artysta może pełnić funkcję społeczną, jest 
kwestią pozostającą bez odpowiedzi”.

Prace Immendorffa charakteryzują się społeczno-
-politycznym krytycyzmem, często powiązanym 
z refleksjami autobiograficznymi. W stworzonej 
w latach 70. XX w. serii „Café Deutschland” podjął 
temat podziału Niemiec. Współpracował ze 
wschodnioniemieckim malarzem abstrakcyjnym 
A.R. Penckiem. Immendorff był członkiem 
niemieckiego ruchu neoekspresjonistycznego 
Neue Wilde. Jego metaforyczny styl często jest 
przyprawiony symbolizmem lub ironią.

Boris BUĆAN  
(ur. 1947)
Dyptyk: 1. Zmrożone ptaki; 
2. Rynek i gołębie 
(Diptih: 1. Smrznuta ptica;  
2. Trznica i golubovi)

2013

Akryl na płótnie
140 x 140 cm każdy
Chorwacja

© SABAM, Belgia 2018

„Przez całe życie starałem się stworzyć coś nowego  
i dobrego. Wy mi powiedzcie, czy ma to znaczenie”.

Znakiem rozpoznawczym Bućana jest styl 
plakatowy. Jego wielkoformatowe plakatowe 
obrazy o dominującym artystycznym charakterze 
przyciągają uwagę widzów i wzbogacają 
projektowanie graficzne o nowe koncepcje. 
Tworząc nastrojową sztukę w miejskim 
otoczeniu, artysta odnosi się do kultury masowej, 
codziennego życia oraz historycznych stylów sztuki. 
W latach 90. zwrócił się ku malarstwu, zachowując 
swój wyróżniający się styl graficzny. 
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Margrethe AGGER  
(ur. 1943)
Dwie gęsi 
(To gæs)

1983

Gobelin
87 x 68 cm
Dania

„Tkacze gobelinów mają inne możliwości niż 
malarze. Malują bowiem za pomocą swoich przędz”.

Margrethe Agger czerpie inspirację z natury. 
Rysuje elementy, takie jak niebo, morze, zwierzęta, 
rośliny i kamienie, a następnie przekształca je 
w gobeliny. Jej żywe kolory albo odnoszą się 
do konkretnego przedmiotu, albo są używane 
jako pomysłowe artystyczne idiomy. Jej prace 
są inspirowane Meksykiem i wieloma krajami 
północnymi, w tym lokalnymi krajobrazami.



GRAFIKA
Techniki graficzne obejmują szeroką 
gamę materiałów i procesów, takich 
jak akwaforta, litografia, drzeworyt 
i sitodruk, zaś nowe elementy 
wniosła cyfryzacja.



Péter SZARKA  
(ur. 1964)
Tajemne towarzystwo 
(Titkos társaság)

wyd. 2/3

2007

druk Durst Lambda
100 x 150 cm
Węgry

Péter Szarka, najpierw student malarstwa 
i członek postępowej współczesnej grupy 
artystycznej Újlak na postsocjalistycznej scenie 
sztuki na Węgrzech, skierował się następnie ku 
obrazom cyfrowym. Używając oprogramowania 
projektowego 3D, dokonuje cyfrowej obróbki zdjęć, 
aby tworzyć nierealne, metaforyczne, wirtualne 
wizje z zachowaniem malarskiej perspektywy. 
Technologia druku Durst Lambda pozwala 
uzyskać doskonale wyraziste i szczegółowe 
wydruki. Jego prace, będące wynikiem nowego 
postępu technicznego, stanowią pytanie o postęp 
technologiczny w naszej kulturze wizualnej.

Eeva-Liisa ISOMAA  
(ur. 1953)
Narodziny świata 
(Maailman synty)

wyd. 7/30

1998

Wydruk z matrycy polimerowej
97 x 140 cm
Finlandia

„Chciałam pomieszać linie czasu, przełamać 
przyczynowość i stworzyć przestrzeń metaforyczną”.

Krajobrazy zawsze były punktem wyjścia jej prac, 
lecz Isomaa wykracza poza rzeczywistość i próbuje 
uchwycić na swoich obrazach wewnętrzny 
stan umysłu. Tworzy metaforyczną zamgloną 
przestrzeń, którą widz może interpretować 
albo jako spokój, albo jako niebezpieczeństwo. 
Często graweruje prace na polimerze i drukuje je na 
papierze lnianym, który sama wytwarza. 
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Dominique SOSOLIC  
(ur. 1950)
Pamięć czasu 
(La mémoire du temps)

1981

Rycina
70 x 60 cm
Francja

„Mała akwaforta może cię zabrać w piękną podróż”.

Dominique Sosolic to namiętny rytownik, 
który wykorzystuje głównie miedź, materiał 
używany w przeszłości przez wielkich artystów, 
np. Dürera. Miedź pozwala na delikatność 
i precyzję stylu, skupienie na drobnych 
szczegółach o cienkich liniach. Poza elementami 
surrealistycznymi i ilustracjami poetyckimi jego 
sztuka jest metaforyczna, często mistyczna, 
spowolniona w czasie – przeciwieństwo naszego 
współczesnego społeczeństwa.
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PRZESTRZENIE 
MIEJSKIE
Przestrzenie stworzone przez człowieka 
są miejscami ożywionego współistnienia. 
Można je zobaczyć w pracach 
pokazujących migawki z życia miasta.



Vineta KAULAČA  
(ur. 1971)
Pamięć wzrokowa 
(Visual Memory)

2004

Olej na płótnie
16 części  
13 x 10,5 cm każda

Łotwa

„Staram się zgłębić kwestię percepcji, (...) moje prace 
są efektem uważnej analizy źródeł fotograficznych. 
Każde zdjęcie zawiera informacje o »tym, co było«”.

W swoich licznych obrazach przypominających 
migawki zdjęciowe Kaulača zgłębia świadomość 
rzeczywistości. Są one jak wspomnienia przestrzeni 
widzianej w danym momencie, z odmienną 
odległością i perspektywą, i próbują uchwycić 
ruch na różnych poziomach. W takich wizualnych 
kombinacjach artystka odzwierciedla rzeczywistość 
i konfrontuje nas z naszym postrzeganiem 
płynności czasu i przestrzeni. 

Jaan ELKEN  
(ur. 1954)
Puk, puk, pukając 
do nieba bram 
(Kop, kop, koputan 
taivaan portilla)  

2007

Akryl na płótnie
160 x 200 cm
Estonia

„Malarstwo rozprzestrzeniło się na szerokim terenie, 
a jego granice zacierają inne media”.

Jaan Elken nazywa samego siebie „stylistycznym 
nomadą”. Zaczynając od hiperrealizmu, stał 
się jednym z najbardziej rozpoznawanych 
abstrakcyjnych artystów estońskich. Ponieważ 
jest z wykształcenia architektem, często wybiera 
tematy miejskie, nadając im fakturę uzyskaną 
dzięki grubym warstwom farby, ograniczonym 
odcieniom i częstym elementom tekstowym. 
Jego praca jest częścią serii powiązanej 
z autobiograficznymi doświadczeniami z muzyką 
pop. Tytuł pochodzi z piosenki Boba Dylana i ścieżki 
dźwiękowej do filmu „Pat Garrett i Billy Kid” z 1973 r. 
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Antoni CLAVÉ 
(1913–2005)
Nowy Jork II 
(New York II)

1989

Różne nośniki
162 x 130 cm 
Hiszpania

© SABAM, Belgia 2018

„Jesteśmy stworzeni z materii snów”.

Z ozdobnego stylu barokowego Antoni Clavé 
ewoluował w kierunku minimalistycznej, a wreszcie 
całkowicie abstrakcyjnej estetyki. Pracował jako 
malarz, rytownik, rzeźbiarz, ilustrator książek dla 
dzieci, zasłynął też jako scenograf i kostiumograf. 
Inspirowany artystami takimi jak Picasso zgłębiał 
potencjał kolażu, eksperymentując z różnymi 
materiałami. „New York II” jest częścią serii o życiu 
miejskim inspirowanej wizytami w tym mieście 
w 1972 i 1989 r.
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