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Poznaƒski malarz od d∏u˝szego czasu patrzy nam
pod nogi. Penetruje poznaƒskie ulice w poszukiwa-

niu Êladów, a mo˝e znaków. Zatrzymuje si´ i pochyla
nad kamieniem, go∏´biem, cieniem, damskimi stopami
na obcasach, psem gryzàcym smycz, koszem na Êmie-
ci i Êciekowà kratkà. Co ciekawego znajduje na ulicy,
chodniku, kraw´˝niku, przejÊciu dla pieszych, kawa∏ku
schodów? Ano pewnie rodzaj zamyÊlenia. Chwil´ na-
mys∏u, refleksji i skupienia w codziennym biegu. Jego
„patrz pod nogi” wcale nie jest bowiem przyziemne,
wcale nie przeciwstawia si´ „chodzeniu z g∏owà
w chmurach”. W tej jego ziemi odbija si´ wszak du˝o
nieba: pada na nià s∏oƒce, kapie deszcz. Nagle si´ oka-
zuje, ˝e z do∏u, z malarskiej sutereny, widaç wi´cej ni˝
mog∏oby si´ wydawaç na pierwszy rzut oka.
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Malarstwo z poznania Poznania

Próba refleksji nad najnowszym cyklem obrazów Jana Woj-
ciecha Malika nabiera dla mnie szczególnego znaczenia.

Kiedy bowiem w po∏owie lat 70. ubieg∏ego wieku rozpocz´∏a si´
moja przygoda ze sztukà, na wystawie zatytu∏owanej „M∏odzi
dzisiaj” w poznaƒskim Muzeum Narodowym w 1977 roku zwró-
ci∏ mojà szczególnà uwag´ obraz w∏aÊnie tego ar tysty z cyklu
„Ârodowisko” (obraz by∏ prezentowany dwa lata póêniej
na s∏ynnej wystawie „Polaków portret w∏asny” w Muzeum
Narodowym w Krakowie). I choç od tamtych fascynacji Jana
Wojciecha Malika hiperrealizmem i póêniej nowà figuracjà
min´∏o ponad 30 lat, to sztuka tego poznaƒskiego ar tysty w ró˝-
nych okresach nadal bliska by∏a tym tendencjom. Podobnie pre-
zentowany obecnie cykl, z∏o˝ony z 12 obrazów namalowanych
farbami akrylowymi na p∏ótnie (o tych samych wymiarach 84
x 122 cm), ma swój rodowód w sztuce tamtych lat. 

Charakterystyczne dla licznych prac malarskich Malika jest
specyficzne kadrowanie obrazów, ukazujàcych jedynie frag-
menty sylwetek ludzkich i twarzy, nadto nietypowe uj´cia i kom-
ponowanie postaci na obrazie, w innych przypadkach stosowa-
nie mocnych zbli˝eƒ i tzw. „ci´cie ramà”. Takie odejÊcie od kla-
sycznych regu∏ obrazowania przywodzi na myÊl niektóre manie-
rystyczne dzie∏a XVI-wiecznych malarzy w∏oskich. 

W najnowszym cyklu poznaƒskiego artysty obrazy sà tak ska-
drowane, ˝e ich g∏ównym bohaterem staje si´ uliczny chodnik,
schody czy jezdnia. I dopiero w dalszej kolejnoÊci pojawiajà si´
sylwetki ludzkie, a w∏aÊciwie ich fragmenty. Artysta ukazuje moty-
wy z codziennego ˝ycia, dotyka otaczajàcej rzeczywistoÊci, lecz
nie tej w „wielkim wymiarze” – i dlatego oglàdamy du˝e zbli˝enia
i niewielkie kadry. Warstwa anegdotyczna na obrazach pokazuje
zwyk∏à, szarà rzeczywistoÊç. Niemal na ka˝dym obrazie pojawia-
jà si´ sylwetki anonimowych ludzi, raz idà chodnikiem, innym
razem niosà torby z zakupami czy przechodzà po pasach na jezd-
ni (np. Torba, Nogi, Zaduma). Zaledwie dwa obrazy sà „puste”,
pozbawione tych codziennych „rytualnych” czynnoÊci (Ptak,
Bruk). AnonimowoÊç podkreÊlajà najcz´Êciej ciemne sylwetki
ludzi pozbawionych twarzy i indywidualnych cech portretowych,
które wtapiajà si´ w otaczajàcà szaroÊç miejskiego pejza˝u. Moc-
niejszymi akcentami kolorystycznymi (przewa˝nie kolor czerwony
i pomaraƒczowy) na prezentowanych p∏ótnach sà przedmioty
i rekwizyty naszej codziennoÊci, jak torby, kosz na Êmieci, barier-
ka uliczna itd. (np. Pizza, Gwiazda i Bariera). Cykl 12 obrazów
mo˝na przyrównaç do 12 miesi´cy w roku, co wskazywa∏oby

z jednej strony na epicki charakter tych prac, a z drugiej strony
pokazuje ich wymiar spo∏eczno-kulturowy i obyczajowy.

Punktem wyjÊcia cyklu obrazów Jana Wojciecha Malika sà
konkretne fragmenty Poznania, o czym informuje nas tytu∏
wystawy zawierajàcy swoistà gr´ s∏ów: „z poznania Poznania”.
Artysta przemierzajàcy stolic´ Wielkopolski z aparatem foto-
graficznym dokumentuje ró˝ne napotkane zdarzenia, które
nast´pnie – zgodnie z hiperrealistycznà regu∏à – transponuje
w malarski sposób na p∏ótno. Odchodzi jednak w tych pracach
od hiperrealistycznej metody malowania, porzucajàc precyzj´
szczegó∏ów zgodnà z pierwowzorem na rzecz swobodniejszych
pociàgni´ç p´dzla, wi´kszego pikturalizmu i indywidualnego
warsztatu twórczego. Istotnym elementem wi´kszoÊci obrazów
tego cyklu jest Êwiat∏o, które kszta∏tuje ró˝norodny nastrój uka-
zanych fragmentów miasta. 

Fragmentarycznie skadrowane obrazy Jana Wojciecha Malika
nie b´dà mia∏y wi´kszego znaczenia dla przysz∏ych badaczy
ikonografii Poznania, chocia˝ ich autor mo˝e dok∏adnie wska-
zaç i okreÊliç ukazane miejsca w miejskim pejza˝u – i przynajm-
niej z tego powodu prace te wpiszà si´ na sta∏e do repertuaru
tematyki poznaƒskiej. Cykl jest równie˝ interesujàcy, poniewa˝
tworzy spójnà i zamkni´tà ca∏oÊç pod wzgl´dem stylu, poetyki
i sposobu uj´cia obrazów. Stanowi kolejnà ods∏on´ twórczoÊci
Jana Wojciecha Malika w fotorealistycznej ikonosferze.

Jaros∏aw Mulczyƒski

Jana Wojciecha Malika – sceny z ˝ycia zbiorowego

Malarstwo Jana Wojciecha Malika zatoczy∏o pewnego typu ko-
∏o. Ale jak w klasycznej opowieÊci nie mo˝na powróciç

do miejsca, z którego si´ wysz∏o, mo˝na jedynie uwzgl´dniajàc
ca∏a przebytà drog´ – iÊç dalej. 

Wszystkie baraki realnego socjalizmu by∏y podobne – ró˝ni∏a je tyl-
ko sztuka. Odr´bne by∏o te˝ m∏ode polskie malarstwo komentujàce
PRL-owskà rzeczywistoÊç pe∏niàce rol´ spo∏ecznej publicystyki.
Âwietnie ukaza∏a to wystawa „Obraz ̋ ycia” w 2007 roku w Gnieênieƒ-
skim Muzeum Poczàtków Paƒstwa Polskiego, gdzie obecne by∏y pra-
ce Jana Wojciecha Malika. W tych˝e latach 70-ych pojawi∏a si´ pol-
ska odmiana fotorealizmu, i specyficzna odmiana „swojskiej” nowej
figuracji – nawiàzujàcej do Francisa Bacona i zarazem do poetyckiej
odmiany popartu. W tej kwestii – malarstwo Jana Wojciecha Malika,
okaza∏o si´ zjawiskiem osobnym, wyprzedzajàcym swà epok´. 

Artysta w pewnych aspektach obrazowania i techniki by∏ bar-
dziej radykalny od swych kolegów. Zaczà∏ malowaç sceny z ro-
dzinnych zdj´ç; osoby w ró˝nym wieku, podczas wypoczynku,
przeja˝d˝ki ∏ódkà, spaceru, codziennych i trywialnych zda∏oby si´
czynnoÊci. Przedstawiane nie hiperrealistycznie, a raczej plakato-
wo w konwencji specyfiki PRL-owskich kolorowych monide∏. 

Powtarzajàc koncepcje Malika – to samo zacz´li robiç w „staj-
ni” Zderzaka w latach 90. i na poczàtku XXI wieku; Maciej Macie-
jowski, Marek Firek i Wilhelm Sasnal czy Rafa∏ Jakubowicz wraz
z ca∏à grupà naÊladowców.

W 1976 roku Jan Wojciech Malik pokazuje na konkursie malar-
skim imienia Jana Spychalskiego malowane akrylem p∏ótno „Uroki”
przedstawiajàce anteny telewizyjne na dachach domów, otoczenie
oraz wn´trza PRL-owskich mieszkaƒ. Obraz ten stanowi∏ wtedy pe-
wien „zgrzyt” w kontekÊcie prac „metaforycznych a˝ do bólu” wi´k-
szoÊci uczestników wystawy. I tak jest do lat 80. W roku 1977
– w czasie za∏amania si´ gierkowskiego snu, namalowana przez ar-
tyst´ scena „Ta ∏ódê p∏ynie do raju”, ∏àczàca w sobie poprzez iro-
nicznà poetyk´, konwencje; rodzinnego wspomnienia i propagando-
wego plakatu, przedstawiajàca dziewczyn´ na plastikowej ∏ódce
stanowi pewnego typu symbolicznà cezur´ i memento zarazem. T∏o
dla g∏ównej postaci to leÊny podmiejski pejza˝ i opalajàcy si´ m∏o-
dzi ludzie. Praca ta zdobywa III nagrod´ w Konkursie im. Jana Spy-
chalskiego. W czasie „dominacji” malarskich wizji Stanis∏awa Ma-
Êluszczaka – z jednej strony – i realistycznie z∏owrogich obrazów in-
nych polskich artystów – z drugiej, obraz Jana Wojciecha jako iko-
na zyskuje kapitalnà ambiwalentnà konotacj´. Z jednej strony uka-
zuje pozornà idyll´, a z drugiej uÊwiadamia nam, ˝e ca∏a PRL-owska
rzeczywistoÊç nieuchronnie zmierza do upadku i te same sytuacje
odrodzà si´ ju˝ w innej epoce – w innym kontekÊcie. 

Ale czasy po roku 1981 nastajà mroczne i w obrazach Jana
Wojciecha Malika czarne t∏o ju˝ ten stan antycypuje. Na tym˝e
pojawiajà si´ wyrwane jakby z kontekstu przedmioty, np. czer-
wona ceg∏a ironicznie odnoszàca si´ do niespe∏nionych marzeƒ
socrealizmu i do stylistyki kontekstu przedmiotu wynik∏ej, z „za-
ra˝enia” popartem a potem konceptualizmem. 

Dalszym krokiem artysty jest cykl autoportretów w zaskaku-
jàcych pozach i ukazanych pod nieoczekiwanymi kàtami w czer-
wonych czapkach, a nast´pnie twarze artysty w zbli˝eniach. 

Tutaj Êwiadomie Jan Wojciech Malik demonstruje malarskà
struktur´ w detalu. Widaç Êlady p´dzla i poszerzona zostaje pa-
leta barw. Przewa˝ajà jednak˝e szaroÊci, a w nich pojawiajà si´
˝ó∏te i bia∏e – pozornie przypadkowe plamy. I poprzez to malar-
stwo gestu Jan Wojciech Malik przechodzi do abstrakcji, pozor-
nie przestrzennej. 
Ca∏y czas jednak˝e – równolegle z tymi cyklami powstajà obra-

zy „rodzajowe”. Jan Wojciech nie rezygnuje z komentowania co-
dziennoÊci. Tu wspomnieç nale˝y o namalowanych wczeÊniej
– swego czasu „Aktorach”. Fotorealistycznych portretach poznaƒ-
skich twórców teatru (i nie tylko, bo artysta do∏àcza do tego ze-
stawy swój autoportret w tej˝e konwencji). Te obrazy to potrójne
Êwiadectwo czasów. Póz, ubioru i zachowaƒ. Bardziej wiarygod-
ne od pozowanych fotografii. Domenà fotografii jest z regu∏y ste-
reotyp, a malarstwa – archetyp i mity. Ale i jedno i drugie ma
do spe∏nienia istotnà misje poznawczà, o czym opowiada ca∏y
czas twórczoÊç Jana Wojciecha Malika. 

Ostatnie obrazy artysty to motywy wzi´te z fotografii cyfro-
wej. I tutaj – kolejne zaskoczenie. Malarz nie kopiuje motywów
jak w fotorealizmie i polskiej wspó∏czesnej odmianie post po-
partu. Obraz cyfrowy jest tak wyraêny i p∏aski, ˝e powielaç go
na p∏ótnie nie sposób. Mo˝na jedynie potraktowaç go jak notat-
nik. Tak robià filmowcy i fotograficy – zawodowcy z National
Geographic. „Cyfra” to hiperrealistyczny szkicownik. A tema-
tem obrazów Jana Wojciecha sà teraz p∏yty chodnikowe, go∏´-
bie je zalegajàce, plastikowe torby w r´kach anonimowych
osób i psy ras najró˝niejszych wraz ze smyczami swych „w∏a-
Êcicieli”. Miejscem akcji malarskiej okazuje si´ miasto Poznaƒ.
Artysta trawestujàc has∏o przeÊwiecajàce wielu kulturalnym
imprezom „Poznaƒ – Miasto warte poznania” tytu∏uje cykl ob-
razów „Malarstwo z poznania Poznania”. 

I znowu jak przed laty widzimy osoby w codziennych – mo˝na
rzec -„pozach ulicznych”. Korzystajàce z kosza na Êmieci, prze-
chodzàce na pasach przez jezdni´, ciàgnàce opierajàcego si´
bia∏ego psa. WÊród szaroÊci intensywnym kolorem namalowane
sà przedmioty albo znaki i symbole znajdujàce si´ na nich.

To zabieg znamienny dla wczeÊniejszych cykli malarskich Ja-
na Wojciecha Malika. Symptomatyczne sà te˝ tytu∏y; „Pizza”.
„Gwiazda”, „Bianco” wreszcie „Zaduma”. Widzimy tu starszà
kobiet´ stojàcà przed bia∏ym pasem dla pieszych. Pozornie
– Artysta wraca do punktu wyjÊcia w swym oglàdzie Êwiata.
Lecz Êwiat jest ju˝ inny, a malarstwo jest „fenomenem trwa-
nia”. Na nich Poznaƒ oglàdany z perspektywy „marginesów”
i ulicznego bruku (obraz akrylowy – „Bruk”!) ciàgle jest taki
sam jak w latach 70-ych. I malarstwo Jana Wojciecha Malika
poczàwszy umownie od „Ârodowiska” z 1976 roku do dzisiaj,
staje si´ uniwersalnym – ju˝ w geograficznie globalnym kontek-
Êcie – Êwiadectwem czasu zatrzymanego w malarskim kadrze.
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Jan Wojciech Malik
ukoƒczy∏ Akademi´ Sztuk Pi´knych w Poznaniu w 1975 r.
Mia∏ 21 wystaw indywidualnych i bra∏ udzia∏ w ponad 150 
wystawach zbiorowych malarstwa polskiego.
Wa˝niejsze wystawy:
1975 BWA w Poznaniu „III Ogólnopolski Konkurs na Obraz

im. J. Spychalskiego”, laureat II nagrody
1977 Muzeum Narodowe w Poznaniu „M∏odzi dzisiaj”
1979 Muzeum Narodowe w Krakowie „Polaków Portret W∏asny”
1986 Muzeum Narodowe w Poznaniu „ArtyÊci Poznania 1945-1985”
1988 Muzeum Sztuki – Ankara w Turcji „II Biennale Sztuki Europa-Azja”

laureat Srebrnego Medalu
2007 Muzeum Poczàtków Paƒstwa Polskiego w Gnieênie „Obraz ˝ycia

– malarstwo polskie od 1946 do dzisiaj”


