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A exposição de Tadeusz Kulisiewicz é a terceira realização do MUSEU DE ARTE DO 
RIO GRANDE DO SUL, órgão do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação, 
no ano de 1966, em colaboração com o Consulado da República Popular da Polônia, em 
Pôrto Alegre, e sob o patrocínio da Embaixada daquele país, no Brasil.
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biografia:

*
Tadeusz Kulisiewicz nasceu a 13 de no

vembro de 1899, em Kalisz.
lim 1955, 1956; Lião 1956; México 1957, 
1959; Moscou 1959 (no quadro da Exposi
ção Internacional dos Países Socialistas); 
Nova Déli, Veneza 1961; Rio de Janeiro, 
São Paulo, Cagliani 1962.

Participação em numerosas exposições 
internacionais, entre as quais: 27* Bienal 
de Veneza 1954 — Prêmio UNESCO; 6* 
Bienal de Arte de São Paulo 1961 — 1° prê
mio internacional na categoria de desenho; 
32' Bienal de Veneza 1964. Outros prêmios: 
1937 — prêmio da Cidade de Lodz; 1949 
— prêmio da Cidade de Varsóvia; 1952 — 
1" Prêmio do Estado; 1955 — 1* Prêmio 
do Estado; 1961 — 1° Prêmio do Ministé
rio da Cultura e das Artes na Exposição de 
Arte Gráfica e de Desenho organizada por 
ocasião do 15" aniversário da República 
Popular da Polônia.

Estudos artísticos: Escola das Artes De
corativas de Poznan (1922) e Academia de 
Belas-Artes de Varsóvia com os professores: 
W. Skoczylas e M. Kotarbinskí (1923-1929). 
A partir de 1926, como membro da Socie
dade dos Artistas de Arte Gráfica “Ryt”, 
participa das exposições dêsse grupo e, des
de 1930, de tôdas as mais importantes ex
posições de arte polonesa no exterior.

Numerosas viagens: Alemanha, Bélgica, 
Brasil, China, França, índia, Itália, México, 
Países-Baixos, Tchecoslováquia, União So
viética. Essas viagens proporcionaram mo
tivos aos numerosos ciclos de desenho, mas 
o que se apresenta, mais freqüentemente na 
criação de Kulisiewicz é Szlembark, uma 
pequena aldeia nas montanhas, exibida pela 
primeira vez num ciclo de desenhos e gra
vuras em 1931. Exposições individuais na 
Polônia: Varsóvia 1930, 1932, 1936, 1947, 
1948, 1952, 1958, 1964; Lodz 1937.

M'
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Entre outras condecorações, foram ou
torgadas a Tadeusz Kulisiewicz: a Ordem 
do Estandarte do Trabalho de II classe 1949; 
Estandarte do Trabalho de I classe 1955.

4

Exposições individuais no estrangeiro: 
Praga, Roma, Milão, Viena, Paris, Bruxe
las, Antuérpia, Haia, Amesterdão, Roterdão 
1951; Londres, Oslo, Estocolmo 1953; Mu
nique, Nurembergue, Worpswede 1955; Ber-

Desde 1946, Kulisiewicz é professor da 
Academia de Belas-Artes de Varsóvia. Suas 
obras figuram em museus poloneses e em 
numerosas coleções de museus e coleções 
particulares no estrangeiro.
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do ciclo "Laguna de Veneza” 12. “estrada”
“operários”
“capoeira”
“nas rêdes”
“figura índia”
“dança”
“paisagem de rio”
“no pôrto, mercado modêlo” 
“pequenos diabos da bahia” 
“paisagem de rio” 
“papagaios”
“cabeça de rapaz”
“cabeça”
“cabeça de rapaz”
“cabeça”
“mulher”
“macumba”
“máscaras”
“paisagem de santos” 
“estrada”
“praia”
“igreja em ouro prêto” 
“ilhas”
“figuras de carnaval” 
“paisagem do paraná” 
“paisagem com árvore” 
“barco dos pescadores”
“pôrto de são joaquim” 
“estrada em congonhas” 
“montanhas”
“polvo”
“jararaca”
“árvore”
“sinais da cidade de brasília"

13.
14.1. “na água”

“barcos”
“rêdes”
“chioggia”
“bragozzi”
“em burano”
“rêdes e barcos” 
“barcos dos pescadores’ 
“motivo da laguna” 
“barcos brancos” 
“barcos”
“laguna”
“rêdes”
“rêdes”
“peixes”

1958 15.2. 1958 16.3. 1961 17.4. 1958 18.5. 1961 19.6. 1958 20.7. 1961 21.8. 1961 22.9. 1961 23.10. 1961 24.11. 1961 25.12. 1961 26.13. 1961 27.14. 1958 28.15. 1958 29.
30.
31.Mm

do ciclo "O Brasil” 32.
33.
34.1. “pescadores”

“pescadores”
“barco”
“praia”
“vela vermelha”
“barco”
“homens”
"capoeira”
“estrada em congonhas” 
“capoeira”
“selma”

35.2.
36.

3. 37.
4. 38.
5. 39.
6. 40.
7. 41.
8. 42.
9. 43.

10. 44.
11. 45.
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apresentação tacas de madeira, os aprestos embebidos 
de água do mar se juntam todos e Kulisie- 
wicz encontra com prazer essas semelhan
ças por tôda parte onde o conduz a curio
sidade dos destinos, dos esforços e dos so
nhos humanos.

A criação de Kulisiewicz consiste não 
somente em encontrar as semelhanças, mas 
em revelar as diferenças no processo con
tínuo de individualizar, de concretizar, de 
localizar. Cada ciclo de desenhos de Kuli
siewicz é uma nova expedição para o des
conhecido, não somente no sentido geográ
fico do têrmo. As páginas de seu caderno 
de rascunhos contêm estudos de detalhes 
que fascinam, abreviações de projetos, de 
motivos, de enunciados de soluções. São 
justamente êsses esboços e bosquejos entre
meados de notas variadas que iniciam cada 
ciclo sucessivo de novas invenções, diferen
tes de tôdas as anteriores, sempre inespe
radas.

sensibilidade realça a estrutura da visão 
geométrica e lógica principal que dispõe e 
ordena.

O público brasileiro já teve ocasião de 
ver as obras de Kulisiewicz em duas oca
siões: pela primeira vez, em 1961, na VI 
Bienal de São Paulo, onde o artista polo
nês obteve o Grande Prêmio pelo seu ciclo 
de desenhos do México; pela segunda vez, 
em 1962, nas exposições individuais do Rio 
de Janeiro e São Paulo que apresentaram 
uma grande mostra de sua obra artística.

Tadeusz Kulisiewicz começou, entre as 
duas guerras mundiais, pela gravura em 
madeira, fixando em seu ciclo de Szlembark 
o quadro de uma cidade nas montanhas. 
Levou essa arte à maior maestria e conse- 
qüência, encerrando a etapa do desenvolvi
mento dessa arte, etapa histórica hoje, ini
ciada por Gauguin e Munch e ampliada pe
la vanguarda artística do primeiro quarto 
de nosso século.

Abandonando a gravura em madeira, 
Kulisiewicz encontrou reservas inexploradas 
de expressão na técnica do próprio desenho, 
daquela que utiliza somente linha e côr, e 
daquela que introduz a côr no domínio de 
seus meios: a linha colorida, a tonalidade 
das superfícies, a tonalidade das faturas des
sas superfícies, feita de maneira mecânica, 
conhecida somente do artista, a tonalidade 
das luzes e das brumas que se filtram por 
essas faturas e uma tonalidade definitiva 
geral retendo a atmosfera quente do cre
púsculo esmaecido.

Em sua técnica, tão rica e heterogênea, 
Kulisiewicz encontrou, não apenas novos 
métodos, mas, também, novos motivos de 
sua atividade artística.

O estudo documentário da anatomia das 
devastações, no ciclo intitulado “Ruínas de 
Varsóvia”, as atualidades de reportagem nos 
ciclos “Os heróis” e “Os combatentes” ou 
nas primeiras “Viagens”, o jôgo de sinais 
nas interpretações de Brecht, o ímpeto do 
êxtase em “As índias”, uma penetração 
perspicaz dos arquétipos do mito e de cos
tumes em “O México”, a variabilidade poé
tica nos retornos sucessivos ao tema de 
Szlembark assinalam os círculos cada vez 
mais amplos e cada vez mais largos dessa 
experiência artística, única em seu gênero.

A exposição atual apresenta aos amigos 
brasileiros de Kulisiewicz — aos antigos e 
aos novos — os últimos resultados de sua 
arte, contrastando na aparência em seu ca
minho e, no entanto, reunidos, apresentan
do a integridade e a coerência de seus hori
zontes artísticos: a magia da linha preta e 
branca, intensificada de luz em “A Laguna 
de Veneza” e a magia de côres em seus de
senhos do ciclo “O Brasil”.

“A Laguna de Veneza” nasceu em duas 
etapas sucessivas: 1958 e 1961. Os mate
riais referentes ao ciclo brasileiro foram 
reunidos pelo artista, no decorrer de sua 
primeira viagem à América do Sul,
1962.

Kulisiewicz passa de seu desenho em que 
se utiliza somente de linha, de efeitos e de 
luz, à côr, que constitui, nesse artista, a se- 
qüência lógica de sua evolução e, ao mes
mo tempo, um passo à frente em seu ca
minho artístico, demonstrando a extensão 
de seus projetos e de suas possibilidades.

Tratando a côr em função da luz, Kuli
siewicz observa desde muito as possibilida
des que a côr diferencia e evoca, mas, que 
êle até agora não o demonstrara diretamen
te. Começou a introduzi-la, pouco a pouco, 
como coeficiente da definição plástica, de 
início nas obras sôbre o México e Szlem
bark, conhecidos do público brasileiro e, 
agora, no ciclo “O Brasil”.

Aqui, a presença da côr é testemunha 
das leis de desenvolvimento do próprio de
senho, por conseguinte de alguma coisa mais 
do que a necessidade de pintar, o que pode
ría estimular a desconfiança dos meios an
teriores de expressão. Poder-se-ia definir a 
evolução do desenho de Kulisiewicz como 
conseqüente passagem do representado ou 
do expressivo em sinais: a substituição do 
conteúdo do aspecto exterior e emocional 
do assunto pelo seu equivalente gráfico a 
uma articulação e uma construção própria. 
Esta nova “língua” de Kulisiewicz se ma
nifesta aqui em tôda a sua plenitude e ma
turidade. Disso testemunham: a redução 
da exuberância sensual da linha para uma 
anotação gráfica concisa, para uma utiliza
ção oportuna de efeitos acidentais do mate
rial não somente na fatura, mas, também,

A trama essencial do ciclo prêto e bran
co de “A Laguna de Veneza” é a extensão 
das superfícies de água, tranqiiilas na apa
rência e, na realidade, sempre variadas, vi
vendo de seu próprio brilho desmaiado de 
dia e difuso ao cair do crepúsculo, para lan
çar em seguida um nôvo brilho de encanto 
decorativo das luzes e das centelhas da noite.

O desenho de Kulisiewicz é sóbrio e pre
ciso, real na descrição dos apetrechos dos 
pescadores, da construção dos barcos, da car
ga e desenvolvimento das linhas náuticas e 
das paradas, dos cardumes de peixes nadan
do debaixo d’água. Êle entra num diálogo 
com a tradição de luz da escola veneziana, 
transmite suas inspirações na língua do vi- 
sualismo moderno onde, com o conteúdo da

em

Os espaços de água, que não separam 
mas unem, devem ser vistos nos dois ciclos 
e êsses motivos, cujo encanto poético o ar
tista sente muito profundamente, ligam o 
velho e o nôvo mundo. Os barcos dos pes
cadores balouçando, a flotilha que se afas
ta para a pesca, as rêdes estendidas, as es-
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na própria estrutura do quadro que ordena 
o curso do enunciado do desenho; os ritmos 
automáticos e as síncopes duras que sur
gem; uma localização precisa dos esclare
cimentos e sua disposição; a penetração re
cíproca e a equivalência dos planos mate
riais e dos planos ilusórios; a simplicidade 
convencional da narração; a expressão la
cônica do tema.

Nêsse mundo de sinais e de significados 
gráficos, a côr entra, a princípio, como um 
parceiro indispensável. Sua função consiste 
em dar os traços característicos e não em 
reproduzi-los. É a côr que dá aos sinais seu 
pêso necessário, é ela que os materializa, 
que os torna válidos, que os individualiza e 
os localiza. É graças à côr que as noites do 
Brasil adquirem a exalação palpitante de 
calor e os dias brasileiros sua incandescên- 
cia geral que abafa os contrastes muito a- 
gudos e apaga os limites distintos entre a 
realidade e a alucinação, entre a verdade 
e o mito. Feito dessa maneira, o quadro 
torna-se a própria existência, elevada a um 
tal grau de concentração e de exaltação 
que cessa de ser uma coisa por si, mas tor
na-se uma coisa para os outros, um comu
nicado capaz de aproximar as tradições e 
os continentes, de lançar as bases de um 
entendimento cordial mesmo entre os mais 
longínquos espaços do globo. Os pescadores 
brasileiros puxando as rêdes para bordo, as 
máscaras de carnaval do Rio, a orla do bos
que de pinheiros, a fachada branca de uma 
pequena igreja barroca — tornaram-se as
sim o elemento duradouro do horizonte ar
tístico polonês e muito simplesmente do 
horizonte puramente humano.

mieczyslaiv porebeTd
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A tipografia e Impressão do presente catálogo estêve a cargo da 
“CASA PUBLICADORA CONCÓRDIA S. A.”

Os “clichês” que aparecem nesta edição foram realizados pela 
“TIPOGRAFIA E CLICHERIA MERCANTIL S. A.”

Planejamento Gráfico: CLÁUDIO CARRICONDE
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