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  Tomasz Tatarczyk, Bez tytułu, 2004 r., olej/płótno, 120 x 200 cm 
Tomasz Tatarczyk, Untitled, 2004, oil/canvas, 120 x 200 cm

  Tomasz Tatarczyk, „Czarny las”, 1996 r., olej/papier, 92 x 120 cm 
Tomasz Tatarczyk, “Back Forest”, oil/paper, 92 x 120 cm

Słowo mikrokosmos przybliża i porządkuje chaotyczny wszech-

świat. Kieruje ludzką uwagę na bliższy jej wycinek nieuchwytnej cało-

ści, pozwala ujarzmiać abstrakcyjne pojęcia i czynić je mniej tajemni-

czymi. Mikrokosmosy są oswojonym wizjami bytów wyższego rzędu. 

Wystawa zestawia prace malarskie Irminy Staś oraz zmarłego przed 

10 laty Tomasza Tatarczyka. W owym dialogu zawiera się kontrast 

między tym, co wewnątrz nas, a otaczającym nas zewnętrzem, utoż-

samianym przez znany krajobraz, przedmioty codziennego użytku. 

Kluczem doboru prac jest pokrewieństwo w myśleniu o obrazie, a tak-

że operowanie motywami, które dopiero poprzez gest artysty stają się 

nośnikami symbolicznych treści. Czyż malarskie pejzaże z okolic ma-

łej miejscowości koło Kazimierza Dolnego nie nasuwają skojarzeń  

z doświadczeniami krańcowymi, a obłe, wielobarwne formy i ich prze-

kroje nie nasuwają skojarzeń konstelacji form widzianych przez mi-

kroskopijny okular przypominających o życiu i jego przemijaniu?

To, co łączy twórczość Staś i Tatarczyka to dostrzegalny po-

dziw wobec natury. Ich obrazy to odpowiedź na spektaklu przyrody 

i biologii, widziany gołym okiem w pięknie pejzażu lub ukryty w zło-

żoności ludzkiego organizmu. I Staś, i Tatarczyk nie posługują się 

anegdotycznością, lecz rejestrują maleńkie wycinki rzeczywistości. 

Subiektywnie wybrane fragmenty natury nie są wierne odwzorowy-

wane, a odtwarzane z pamięci, filtrowane przez doświadczenie i na-

strój. Waldemar Baraniewski określił właśnie terminem mikroko-

smos uwielbiany przez Tatarczyka Mięćmierz, który pozostawał nie-

ograniczonym źródłem inspiracji. Sam artysta podkreślał, że 

zapewne gdybym mieszkał jakimś innym miejscu, również i jego 

malarstwo byłoby inne. Mieszkający na wsi, w otoczeniu bogactwa 

natury emanującego feerią barw, artysta nie czerpał inspiracji jedy-

nie z wzrokowych doznań. Koncepcja jego twórczości wynikała z za-

nurzenia się w zapachy, dźwięki i odczucia, których percepcja nie 

jest przypisana konkretnemu zmysłowi. 

Malarstwo każdego z artystów dalekie jest od zawierzania 

przypadkowi. Oboje wybrali ekonomię środków, jednak zawsze owa 

świadoma asceza dyktowana jest znajomością malarskiego rzemio-

sła, a punktem wyjścia do każdego obrazu są rozważania na temat 

koloru i kompozycji. 

W twórczości Tatarczyka oraz Staś można wyróżnić okresy,  

w których artyści eksperymentowali z konkretnymi technicznymi 

rozwiązaniami. Na płótnach i papierze powracają motywy i zdarze-

nia, które poprzez gest malarski, akcentowanie płaszczyznowości, 

poddawanie syntezie, zostają odrealnione. W ujęciu Tatarczyka każ-

dy z motywów, choćby i błahy, poprzez wyizolowanie i wyrugowanie 

detali zostaje zmonumentalizowany i obdarzony metafizycznym  

i symbolicznym znaczeniem. Z kolei w najnowszych pracach Staś 

MiKroKosMos

Katarzyna Piskorz
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  Irmina Staś, Bez tytułu, z cyklu „Przekroje”, 2018 r.,  
akwarela/papier 78 x 106 cm (detal) 
Irmina Staś, Untitled, from the series “Cross Sections”, 2018,  
watercolour on paper, 78 x 106 cm (detail)

widoczna jest predylekcja ku regularności i rytmizacji, zbliżając 

kompozycję obrazów i prac na papierze do wzorów pojawiających 

się w elementach architektonicznych, sztukach projektowych czy 

malarstwie ściennym. Ornament nie tylko zdobi, ale i konotuje funk-

cję symboliczną. Motywy z ich twórczości lokują się pomiędzy sztu-

ką figuratywną a abstrakcją. Tatarczyk zresztą sam przyznawał, że 

owo rozróżnienie w jego opinii pozostaje kwestią dyskusyjną. Malar-

stwo traktował jako formę obrazowania świata, ale także wszelkiej 

duchowości, która jest nieodłącznym elementem rzeczywistości. 

Monochromatyzm Tatarczyka jest odrzuceniem różnorodności 

form i barw otaczającej przyrody. Wielu krytyków i historyków sztuki 

zwracało uwagę na wielobarwność jego monochromów oraz kunszt 

operowania bielą i czernią. Dorota Monkiewicz opisując paletę barw-

ną płócien Tatarczyka użyła sformułowania: „biele, czernie czy brą-

zy Tatarczyka to wibrujący mikrokosmos drobin koloru”. Z kolei pięk-

no barw Irminy wynika z fascynacji bogactwem natury i dowartościo-

wania tego, co skryte w czeluściach ludzkiego ciała, które  

w powszechnej świadomości zdają się być odpychające i straszne. 

„Bo to jest właśnie kolor naszego ciała, szarokremowy, szarobrązo-

wy, brzydki, trzeba go zapamiętać. […] Nie chcielibyśmy takich 

ścian w naszym domu ani takiego samochodu. To kolor wnętrza, 

ciemności, miejsc, gdzie nie dociera słońce, gdzie materia kryje się 

w wilgoci przed cudzym wzrokiem, a więc nie musi się popisywać. 

[…] W rzeczywistości od środka jesteśmy pozbawieni koloru” (Olga 

Tokarczuk, „Bieguni”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015, s.29).

Malarstwo dwojga artystów utkane jest jednocześnie z afirma-

cji życia i przeczucia jego kresu. Staś malując Organizmy, Bukiety  

i Przekroje snuła opowieść o wzroście i rozkładzie oraz naturze bę-

dącej w ciągłym ruchu, w pracach cyklu Ornamenty ze zmultipliko-

wanym motywem zębów odmalowuje to, co po człowieku zostaje  

i co w proch najdłużej się zmienia. Z kolei Tatarczyk zaznaczał naszą 

efemeryczną obecność w świecie w śladach pozostawionych w top-

niejącym śniegu. „Malarstwo [Tatarczyka przyp. red.] rozciągnęło to, 

co było czasowe i skończone w wieczną chwilę, która przyszpilona 

do płaszczyzny płótna nie jest już życiem, lecz śmiercią, a może cią-

głym, ponownym u nieustannym umieraniem tamtego momentu, 

tamtej chwili” (D. Monkiewicz, Wyświetlone. „O obrazach Tomasza 

Tatarczyka”, wstęp do katalogu „Tomasz Tatarczyk. Malarstwo”, Ga-

leria Foksal, Warszawa 2003). 

W pracach Staś i Tatarczyka odnaleźć można potrzebę poszu-

kiwania uniwersalności i ładu w chaosie ludzkiej egzystencji. Oboje 

sprowadzają to, co skomplikowane i niepojęte do oczyszczonych  

z detali fragmentów całości, przypinając o wszechobecności metafi-

zyki, którą można wyłuskać także z prozaicznej codzienności. 
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Tomasz Tatarczyk, „Pamięci Andrzeja Szewczyka”, 2002 r., olej/płótno, 170 x 100 cm 
Tomasz Tatarczyk, “In Memory of Andrzej Szewczyk”, 2002, oil/canvas, 170 x 100 cm

Irmina Staś, „Ornament 139”, z cyklu „Ornamenty”, 2019 r., olej/płótno, 160 x 210 cm 
Irmina Staś, “Ornament no. 139”, from the series “Ornaments”, 2019, oil/paper, 160 x 210 cm
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The word microcosm depicts and organizes the chaotic uni-

verse. It focuses human attention on the more immediate part of the 

elusive whole, making it possible to harness abstract concepts, 

making them less mysterious. Microcosms are familiar visions of be-

ings of higher order. The exhibition presents paintings by Irmina Staś 

and the late Tomasz Tatarczyk, who died 10 years ago. This dialogue 

encapsulates the contrast between what is inside us and the outside 

surrounding us which is identified with the well-known landscape 

and everyday objects. The key to the selection of works has been 

kindred thinking about the image, and the application of motifs that 

begin to carry symbolic content only by means of the artist’s ges-

ture. Don’t these scenic landscapes of a small village near Kazimierz 

Dolny bring to mind extreme experiences? Don’t these round, mul-

ti-coloured forms and their cross-sections trigger associations of  

a constellation of forms seen through a microscope eyepiece re-

minding us about life and its passing?

What Staś’s and Tatarczyk’s works have in common is their 

perceptible admiration for nature. Their paintings are a response to 

the spectacle of nature, as observed with the naked eye in the beau-

ty of the landscape or hidden in the complexity of the human body. 

Both Staś and Tatarczyk eschew the anecdote, but they register tiny 

fragments of reality. Subjectively selected pieces of nature are not 

faithfully reproduced, but only recreated from memory, filtered 

through experience and mood. Waldemar Baraniewski used the 

word microcosm to describe the village of Mięćmierz, adored by 

Tatarczyk, being his unlimited source of inspiration. The artist 

stressed that if he had lived in a different place, his painting would 

have also been different. Living in the countryside, surrounded by 

lush nature emanating myriads of colours, the artist drew inspiration 

not only from visual experiences. The concept of his art resulted 

from being immersed in smells, sounds and sensations, the percep-

tion of which was not attributed to a particular sense. 

The paintings of each of the artists are far from being left to 

chance. They both opted for the economy of means, but this con-

scious asceticism is always dictated by the knowledge of the paint-

ing craft, with a reflection on colour and composition as the starting 

point for each painting. 

In the works of Tatarczyk and Staś, one can distinguish periods 

when the artists experimented with specific technical solutions. The 

motifs and events that return on canvas and paper are made unreal 

by the painter’s gesture, emphasizing their planeness and synthesiz-

ing them. As presented by Tatarczyk, each of the motifs, no matter 

how trivial, is monumentalized and endowed with metaphysical and 

symbolic meaning by isolating and stripping of details. On the other 

MicrocosMs

Katarzyna Piskorz

  Tomasz Tatarczyk, „Trzech złoczyńców”, 1986 r.,  
olej, pastel, węgiel/karton, 99 x 75 cm 
Tomasz Tatarczyk, „Three Villains”, 1986,  
oil, pastel, charcoal/cardboard, 99 x 75 cm
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hand, Staś’s latest works display a predilection for regularity and 

rhythm, bringing the composition of paintings and works on paper 

closer to patterns appearing in architectural elements, design arts, or 

wall painting. The ornament not only serves to decorate but also con-

notes a symbolic function. The motifs of both artist’s works are situat-

ed between figurative art and abstraction. Moreover, Tatarczyk him-

self admitted that this distinction, in his opinion, remained a moot 

point. He treated painting as a form of portraying the world, but also 

of things spiritual that are an inseparable element of reality. 

Tatarczyk’s monochromatism is a rejection of the variety of 

forms and colours of nature around us. Many critics and art histori-

ans have noted the multi-colour character of his monochromes and 

his craftsmanship in using white and black. To describe the colour 

palette of Tatarczyk’s canvases, Dorota Monkiewicz used the phrase: 

“Tatarczyk’s whites, blacks or browns are a vibrant microcosm of 

colour particles”. In turn, the beauty of Irmina’s colours results from 

her fascination with the richness of nature and appreciation of what 

is hidden in the depths of the human body, which is commonly per-

ceived as repulsive and hideous. “[…] Please note that that is, in 

fact, the colour of our bodies: greyish brown, ugly. […] We would not 

want to have walls in our houses or a car that colour. It’s the colour 

of insides, of darkness, of places light can’t reach, where matter 

hides in moisture from other people’s gazes, and there isn’t any 

point in it showing off. […] In reality, on the inside we have no colour” 

(Olga Tokarczuk, Flights, pp. 21-22, translated by Jennifer Croft).

The paintings of both artists are woven from both an affirma-

tion of life and an apprehension of its finality. Painting Organisms, 

Bouquets and Cross-sections Staś she told a tale of growth and de-

cay, and of nature in constant motion; in the works of the Ornaments 

cycle, featuring a multiplied tooth motif, she paints what is left of  

a human being and what takes the longest to turn to dust. Tatarczyk, 

in turn, marked our ephemeral presence in the world in traces left in 

the melting snow. “[Tatarczyk’s ed. note.] Painting extended what 

was temporal and complete into an eternal moment which, pinned 

to the plane of the canvas, no longer remains life, but death, or per-

haps a continuous, repeated dying of that moment, of that instant: 

(D. Monkiewicz, Wyświetlone. O obrazach Tomasza Tatarczyka, text 

for the exhibition catalogue “Tomasz Tatarczyk. Painting”, Galeria 

Foksal, Warsaw 2003)

In the works of Staś and Tatarczyk, one can find the need to look 

for universality and order in the chaos of human existence. Both artists 

reduce the complicated and inconceivable to elements of a whole that 

are shorn of detail, reminding us about the omnipresence of meta-

physics, which can also be extracted from mundane everyday life. 

  Irmina Staś, Bez tytułu, z cyklu „Przekroje”, 2018 r.,  
akwarela/papier 50 x 65 cm 
Irmina Staś, Untitled, from the series “Cross Sections”, 2018,  
watercolour/paper, 50 x 65 cm

  Irmina Staś, Bez tytułu, z cyklu „Przekroje”, 2018 r.,  
akwarela/papier 50 x 65 cm 
Irmina Staś, Untitled, from the series “Cross Sections”, 2018,  
watercolour/paper, 50 x 65 cm
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Irmina Staś, „Bukiet”, 2016 r., olej/płótno, 160 x 200 cm 
Irmina Staś, “Bunch”, 2016, oil/canvas, 160 x 200 cm

IRMINA STAŚ

(ur.  1986 r. ,  Żelechów)

W latach 2006-2008 studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa 

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, 

zaś w latach 2008-2012 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 

gdzie uzyskała dyplom w pracowni prof. Leona Tarasewicza na Wy-

dziale Malarstwa. Obecnie pracuje jako asystentka prof. Pawła Susi-

da w Pracowni Koncepcji Obrazu.

Prace Irminy Staś pokazywane były na wystawach indywidual-

nych m.in. w Galerii Foksal (2020), BWA w Zielonej Górze (2019), 

Galerii Le Guern w Warszawie (2019, 2017), Galerii Krynki (2018), 

Galerii Wizytującej w Warszawie (2016, 2013), Miejscu Projektów Za-

chęty w Warszawie (2016), STRABAG Kunstforum (2014). Artystka 

brała także udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce i za 

granicą. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień m.in.: rankingu 

Kompas Młodej Sztuki (2019), konkursu Nowy Obraz/Nowe Spoj-

rzenie (2013), 11. Konkursu Gepperta „Uwaga: malarstwo!” (2013) 

oraz 41. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” (2013). Jest laureatką 

stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019, 2015) 

oraz finalistką Strabag Award International (2013).

IRMINA STAŚ

(1986, Żelechów)

In the years 2006-2008 she was studying at the Faculty of 

Graphics Arts and Painting at the Władysław Strzemiński Academy 

of Fine Arts in Łódź, and in the years 2008-2012 at the Academy of 

Fine Arts in Warsaw, where she obtained a diploma in professor Le-

on Tarasewicz’s studio at the Faculty of Painting. Currently she is as-

sistant to professor Paweł Susid at the Image Concepts Studio.

Irmina Staś’s works have been shown at individual exhibitions, 

including at the Galeria Foksal (2020), Galeria Le Guern in Warsaw 

(2017), Galeria Wizytująca in Warsaw (2016, 2013), Zachęta Project 

Room in Warsaw (2016), Strabag – Kunstforum Artlounge (2014). 

The artist has also participated in numerous group exhibitions in Po-

land and abroad. She has been a laureate of numerous awards and 

distinctions, including: the Artistic Prize of the University of Arts in 

Poznań in the competition Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie (2013); fi-

nalist of the 11th Geppert Competition “Attention: painting!” (2013) 

and the 41th Painting Biennale “Bielska Jesień 2013”. She has been 

a scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage 

(2019, 2015) and a finalist of the Strabag Award International (2013).

„Bukiet”, 2016 r., olej/płótno, 160 x 200 cm
„Bukiet”, 2016 r., akwarela/papier, 25 x 25 cm
Bez tytułu, z cyklu „Przekroje”, 2018 r.,  

akwarela/papier 50 x 65 cm
Bez tytułu, z cyklu „Przekroje”, 2018 r.,  

akwarela/papier 50 x 65 cm
Bez tytułu, z cyklu „Przekroje”, 2018 r.,  

akwarela/papier 50 x 65 cm
Bez tytułu, z cyklu „Przekroje”, 2018 r.,  

akwarela/papier 50 x 65 cm
Bez tytułu, z cyklu „Przekroje”, 2018 r.,  

akwarela/papier 78 x 106 cm
Bez tytułu, z cyklu „Ornamenty”, 2019 r.,  

akwarela/papier, 50 x 65 cm
Bez tytułu, z cyklu „Ornamenty”, 2019 r.,  

akwarela/papier, 50 x 65 cm
„Ornament 139”, z cyklu „Ornamenty”, 2019 r.,  

olej/płótno, 160 x 210 cm

“Bunch”, 2016, oil/canvas, 160 x 200 cm 
“Bunch”, 2016, watercolour/paper, 25 x 25 cm
Untitled, from the series “Cross Sections”, 2018,  

watercolour/paper, 50 x 65 cm
Untitled, from the series “Cross Sections”, 2018,  

watercolour on paper, 50 x 65 cm
Untitled, from the series “Cross Sections”, 2018,  

watercolour on paper, 50 x 65 cm
Untitled, from the series “Cross Sections”, 2018,  

watercolour on paper, 50 x 65 cm
Untitled, from the series “Cross Sections”, 2018,  

watercolour on paper, 78 x 106 cm
Untitled, from the series “Ornaments”, 2019,  

watercolour on paper, 50 x 65 cm
Untitled, from the series “Ornaments”, 2019,  

watercolour on paper, 50 x 65 cm
“Ornament no. 139”, from the series “Ornaments”, 2019,  

oil/paper, 160 x 210 cm

sPis PrAc PrEZENToWANYcH NA WYsTAWiE LisT oF WorKs PrEsENTED AT THE EXHiBiTioN
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Tomasz Tatarczyk, „Stos”, 1986 r., tempera/papier, 150 x 200 cm 
Tomasz Tatarczyk, “Stack”, 1986, tempera/paper, 150 x 200 cm

ToMAsZ TATArcZYK 

(1947 r. ,  Katowice – 2010 r. ,  Warszawa)

W 1972 ukończył studia na Politechnice warszawskiej, studia 

artystyczne rozpoczął dopiero w 1976. Dyplom zrealizował w pra-

cowni malarstwa pod okiem Jana Tarasina. Od 1984 współpracował 

z Galerią Foksal w Warszawie, gdzie miała miejsce jego pierwsza in-

dywidualna wystawa. Eksponował swoje prace w ramach monogra-

ficznych wystaw za granicą, m.in.: w Szwecji (Galleri Lang, Malmö, 

1986, 1988; Galleri Adelgatan 5, Malmö, 1992), Stanach Zjednoczo-

nych (Frank Bustamante Gallery i Soho Center for Visual Artists, No-

wy Jork, 1988), Niemczech (Galerie Ucher, Kolonia, 1999), Wło-

szech (Galleria Spicchi dell’Est, Rzym).

W latach 1980-1986 pracował jako pedagog w macierzystej 

uczelni. W okresie stanu wojennego aktywnie współtworzył nieza-

leżny ruch artystyczny. 

Tomasz Tatarczyk był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej  

i Fundacji Batorego w Stanach Zjednoczonych oraz Fundacji Roc-

kefellera we Włoszech. Otrzymał m.in. Merit Award (podczas ArtQu-

est’88 w Los Angeles) oraz Grand Prix na 1. Międzynarodowym Kon-

kursie Rysunku we Wrocławiu w roku 1999. W 2008 został uhonoro-

wany nagrodą im. Jana Cybisa.

ToMAsZ TATArcZYK 

(1947, Katowice – 2020, Warsaw)

In 1972 he graduated from the Warsaw University of Technolo-

gy, and he began his artistic studies only in 1976. He completed his 

diploma in a painting studio under the supervision of Jan Tarasin. 

From 1984 he was associated with Galeria Foksal in Warsaw, where 

his first individual exhibition took place. He presented his works as 

part of monographic exhibitions abroad, including in Sweden (Gal-

leri Lang, Malmö, 1986, 1988; Galleri Adelgatan 5, Malmö, 1992), the 

United States (Frank Bustamante Gallery and Soho Center for Visual 

Artists, Nowy York, 1988), Germany (Galerie Ucher, Cologne, 1999 – 

with Andrzej Szewczyk), Italy (Galleria Spicchi dell’Est, Rome).

Between 1980 and 1986, he worked as a teacher at his alma 

mater. During the martial law period, he was an active contributor to 

the independent artistic movement.

Tomasz Tatarczyk was a scholarship holder of the Kościuszko 

Foundation and the Batory Foundation in the United States and the 

Rockefeller Foundation in Italy. He received, among others, the Mer-

it Award (at ArtQuest’88 in Los Angeles) and Grand Prix at the 1st In-

ternational Drawing Competition in Wrocław in 1999. In 2008, he 

was honoured with the Jan Cybis Award.

„Stos”, 1986 r., tempera/papier, 150 x 200 cm
„Pamięci Andrzeja Szewczyka”, 2002 r.,  

olej/płótno, 170 x 100 cm
„Trzech złoczyńców”, 1986 r., olej, pastel,  

węgiel/karton, 99 x 75 cm
Bez tytułu, 2004 r., olej/płótno, 120 x 200 cm
„Kroki”, 1997 r., węgiel, tempera/tektura, 92 x 121 cm
„Czarny las’, 1996 r., olej/papier, 92 x 120 cm

“Stack”, 1986, tempera/paper, 150 x 200 cm
“In Memory of Andrzej Szewczyk”, 2002,  

oil/canvas, 170 x 100 cm
„Three Villains”, 1986, oil, pastel,  

charcoal/cardboard, 99 x 75 cm
Untitled, 2004, oil/canvas, 120 x 200 cm 
“Steps”, 1997, tempera, charcoal/paperboard, 92 x 121 cm
“Back Forest”, oil/paper, 92 x 120 cm 

sPis PrAc PrEZENToWANYcH NA WYsTAWiE LisT oF WorKs PrEsENTED AT THE EXHiBiTioN
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Tomasz Tatarczyk, “Steps”, 1997, tempera, charcoal/paperboard, 92 x 121 cm (detail)
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Tomasz Tatarczyk, „Trzech złoczyńców”, 1986 r., olej, pastel, węgiel/karton, 99 x 75 cm (detal) 

Tomasz Tatarczyk, „Three Villains”, 1986, oil, pastel, charcoal/cardboard, 99 x 75 cm (detail)
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