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Stefania Kozakowska-Krzystofowicz

LENKØ DAILININKØ DRAUGIJOS �SZTUKA� PARODA VILNIUJE �
NAUJO STILIAUS DAILËS SALONAS

1903 m. balandá Ferdinando Ruðèico iniciatyva Vilniuje pirmàkart buvo or-
ganizuota paroda elitinës krokuviðkës Lenkø dailininkø draugijos �Sztuka�, su
kuria jis buvo susijæs nuo 1900 m.

Krokuviðkiø paroda, surengta secesiniame parodø paviljone Bernardinø so-
de, vadintame Gaj (liet. giraitë), buvo árengta Ruðèico; jos eksponavimas tapo
lûþio taðku Lenkijos parodø istorijoje.  Architektonikos poþiûriu netinkamà plaèià
salës erdvæ jis padalijo á tris dalis stulpais: á þemas, siauras ðonines navas ir aukðtà
vidurinæ, kurià uþdengë kabanèiomis lubomis, panaðiomis á ðviesø baldakimà.
��Sztukà� p. Ruðèicas puikiai patalpino apðvietimo poþiûriu. [�]. Viskas didþiulëje
salëje, ið virðaus apðviestoje per originalià uþdangà, puikiai atrodo tamsiai þalia-
me fone�1.

Ruðèicas, tapytojas, ryðkus pleneristas, sukûrë áspûdingà parodos koncepci-
jà, atskleidþianèià taip vertinamus jo tapyboje erdvæ ir �orà�. Pakabintas baltas
banguojantis audinys kontrastavo su tamsia sienø þaluma ir ant jø pritvirtintais
paveikslais, iðdëstytais viena iðtisa eile, iðskyrus maþesnes vienà virð kitos esan-
èias kompozicijas;  tapo akivaizdþios pastangos derinti paveikslus tarpusavyje.
Atskirà ekspozicijos sienà, uþbaigianèià parodø salæ, menininkas skyrë trims mo-
numentaliems vitraþams, kuriems sukûrë drapiruoto audinio fonà.

Ði vilniðkë �Sztukos� paroda iðsiskyrë nauja ekspozicijos erdvës organizavi-
mo forma, besiremianèia konkreèia architektonikos koncepcija, traktuojanèia pa-
rodà kaip vientisà projektà tiek ekspozicijos salës sutvarkymo, tiek paveikslø
iðdëstymo poþiûriu. Apgalvota, tvarkinga, rûpestinga paveikslø pateikimo forma
ir jø tarpusavio ryðys, siekiai iðskirti pavienius objektus ryðkiai atsiribojo nuo XIX a.
perkrautø, �tirðtø�, �sunkiø� parodø tradicijos, grástos horror vacui principais.

Nauja Vilniaus parodos ekspozicijos forma, nebuvo pirmas parodinis �Sztu-
kos� eksperimentas. Bûsimø ekspozicijos sanklodos permainø pranaðu tapo pir-
mas, dar neformalus bûsimos draugijos �Sztuka� dailininkø pasirodymas 1897 m.
Krokuvoje, vadintas �ypatinga paroda�, apie kurià Stanisùawas Wyspiañskis pasa-
kë Józefui Mehofferiui: �Na, pagaliau padori paroda�2. XIX a. ekspozicinëms erd-
vëms bûdingà vyraujanèià parodø atmosferà � tvankumà, perkrovimà nurungë
naujas meno kûriniø pateikimo stilius; panaudotos molbertus arba postamentus
pridengianèios aksominës draperijos, ant kuriø buvo pastatyti paveikslai; inty-
mumo ir kameriðkumo aplinkà, bûdingà miestiðkam salonui, papildë ekspozici-
jos salës vidury pastatyta apskrita kanapa.

Tolesniø parodos eksperimentø pranaðu  tapo 1898 m. balandþio 7 d. Lenkø
dailininkø draugijos �Sztuka� valdybos posëdþio áraðas apie Krokuvoje rengiamà
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�Sztukos� parodà 1898 m. geguþæ: �Wyspiañskis ir Axentowiczius turi imtis pla-
nuoti parodos afiðà, interjero sutvarkymà ir ekspozicijos dekoravimà�3.

Naujos parodinës erdvës organizavimo koncepcijos demonstracija buvo Len-
kø dailininkø draugijos �Sztuka� paroda Vienoje 1902 m. rudená �Secesiono� salëje.
Á jà �ëjo visa Viena�; sulaukta puikiø atsiliepimø tiek dël aukðto rodytø kûriniø
lygio, tiek dël parodos árengimo. Jos autorius Karolis Fryczas kaip papildomus
parodinius elementus iðnaudojo dekoratyvinius augalus, ið kuriø kilo ir monu-
mentalûs vitraþø projektai, ir skulptûros. Fryczas taip pat pritaikë paveikslø kabi-
nimo principà frizine juosta, viena eile, sukabindamas virð jø tik nedidelius Jano
Stanisùawskio peizaþus; esminiu tapo pavieniø kûriniø tarpusavio sàveikavimas.
Parodinë erdvë buvo papildyta baldø komplektu, imituojanèiu salono nuotaikà.

Praslinkus metams po vilniðkës �Sztukos� parodos 1904 m. pavasará pradëta
rengtis pirmam savarankiðkam �Sztukos� pasirodymui tarptautinëje arenoje �
bendrai parodai St. Louise, organizuotai Luizianos prijungimo prie Jungtiniø Ame-
rikos Valstijø ðimtmeèio proga, kurios projektas patikëtas Teodorui Axentowi-
cziui. Ekspozicijos salës dekoracijà jis traktavo  kaip monumentalø salonà; virð
portalo, árëminto sunkiomis portjeromis, sukûrë spalvingà frizà, sudarytà ið kað-
tono lapø, ákomponavo pano su stilizuotomis pelëdomis; parodø salës vidurá uþ-
ëmë baldø komplektas. Panaðus gëliø frizo motyvas, þinomas ið Axentowicziaus
projektø St. Louise, puoðë �Sztukos� salæ Diuseldorfo parodoje 1904 m.

Axentowicziaus ekspozicijos árengimo tàsa, efektingai pristatyta parodose
St. Louise ir Diuseldorfe, tapo Jaunosios Lenkijos parodø istorijoje garsiõs vadina-
mosios �Seklyèios� (�Úwietlica�) dekoracija Krokuvos Dailës bièiuliø draugijos rû-
muose, árengta Wyspiañskio jubiliejinei draugijos parodai 1904 m. Draugijos val-
dybos posëdyje 1904 m. liepos 15 d. paþymëta: ��Sztukos� draugijos atskiros salës
dekoravimas toje parodoje patikëtas St. Wyspiañskiui ir tam tikslui skirta 300 kro-
nø ið �Sztukos� draugijos fondø�4. Dailininkas sukûrë Piastø laikø interjerà, prime-
nantá dramos �Boleslovas Dràsusis� scenografijos projektà, eksponuotà Krokuvoje
1903 m. Nedideliam �Seklyèios� interjerui Wyspiañskis nutapë palubëje besivejantá
frizà ið raudonø pelargonijø þiedø � �krokuviukø�; tokie pat buvo iðsiuvinëti ir ant
durø pakabintose storos gelumbës uþuolaidose. Virðutinæ masyviø mediniø durø
aprëminimø dalá puoðë ið metalo iðpjautos plokðèios snaigiø formos rozetës; salæ
gaubianti buazerija priminë liaudiðkø skryniø dekoro ornamentus. Pagrindiniu
Wyspiañskio �Seklyèios� akcentu, puikiai deranèiu su sienø dekoracija, buvo trys
monumentalûs krëslai, taip pat suolas, puoðtas �dantukø� motyvais, irgi liaudiðkos
kilmës. Antonis Choùoniewskis þurnalo �Kraj� skiltyse 1904 m. raðë: �Þvalgomës
èia, paklusdami [�] áspûdþiui, panaðiam á tà, kurá pajuntame, atsidûræ pirmà kartà
neþinomoje koplyèioje [�]. Seklyèia árengta vien pilkais tonais. Pilkõs spalvõs sie-
nos ir kilimas, kuriuo iðtisai iðklotos grindys, ir portjeros, pakabintos prie durø, ir
buazerija, mirganti aplinkui [�] ir krëslai, taðyti ið medþio, kurie vadinami �sos-
tais�, ir suolai [�]. Visa tai sukomponavo, sutvarkë ir ávardijo, pasinaudojæs liau-
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dies iðsireiðkimais, Wyspiañskis�5. �Seklyèios� erdvæ Wyspiañskis traktavo kaip ar-
chitektoniðkà visumà, ne tiek parodø salës, kiek monumentalios erdvës, tarsi erd-
vaus salono; tai tapo naujo parodø stiliaus, paplitusio pirmiausia Lenkø dailininkø
draugijos �Sztuka� aplinkoje, poþymiu. Wyspiañskio projektas átvirtino naujà pa-
rodø erdvës architektonikos stiliø, traktuojant interjerà kaip eksponavimo vietà
�grynajai dailei�, kurios fone pristatoma �taikomoji dailë�. Esminis priekaiðtas tas,
kad monumentali �Seklyèios� erdvë, jos vientisas stilius neatitiko salëje ekspo-
nuojamø darbø charakterio, nustelbë �grynàjà dailæ�, kuri tapo nepastebima ir
neesmine Wyspiañskio projekte.

Parodinës erdvës sutvarkymo koncepcija, pradëta �Sztukos� parodose Vie-
noje 1902 m. ir Vilniuje 1903 m., vëliau átvirtinta ekspozicijose St. Louise, Diuseldor-
fe, taip pat Krokuvoje 1904 m., pateikë dailës salonø árengimà, puoðtà ne tik dailës
kûriniais, bet ir pakabintomis lubomis ið subtiliø audiniø, portjeromis, lambreke-
nais, tapytais frizais, baldais, kilimais ir sodais su puoðniø gëliø krûmais. Ne maþiau
svarbus tapo paveikslø eksponavimas iðilgai viena linija. Nauja parodinës erdvës
kûrimo forma, artimesnë rafinuotam salonui, o ne iðtaigingai muziejaus salei, tapo
fin de siècle epochos parodø árengimo vizitine kortele, ypaè akivaizdþia dailininkø
draugijos �Sztuka� aplinkoje.

Tas paèias koncepcijas 1905 m. palaikë �Sztukos� ekspozicijos Miunchene au-
torius Mehofferis, �iðpopuliarinæs dekoravimà, laikytà savitu stiliumi�6;  stikliná
stogà pridengë baltu ðydu su aplikacijomis drugeliø ir roþiø motyvais, skleidþian-
èiu ðvelnià ðviesà, slopinanèiu alyvinæ sienø apmuðalø spalvà. Sukomponavo frizà,
puoðtà stilizuotu liaudiðkø karpiniø ornamentu, kurio sudëtingesnæ versijà pritai-
kë ant staktos; virð durø, vedanèiø á vengrø salæ, patalpino supraportà �Pegasas ir
mûzos�7; virð �auksiniø stulpø� pakabino du savo projektuotus kilimus su drugeliø
ir jurginø (ar roþiø) motyvais, priderintais prie kone aþûrinës pagrindinio áëjimo á
parodos salæ gebeniø apkalos ir portjerø; salës vidurá puoðë keturi uosiniai foteliai,
taip pat suprojektuoti Mehofferio, padaryti Zabýos staliø dirbtuvëse8. Specifinæ to
interjero nuotaikà papildë dekoratyviniai augalai: �Daugiau èia nei kur kitur þalu-
mos, gebenës vyniojasi ant auksiniø stulpø; tarp jø paslaptingai atrodo Laszczkos
darbo kaukë�9. Tokiu bûdu atsirado kûrinys, árengtas �su rafinuotu skoniu [�],
vieno tono, harmoningai suderintas su aplinkos puoðyba�, savo nuotaika prime-
nanti þaliuojanèià verandà10.

1906 m. Londono �Sztukos� parodà, vël árengtà Axentowicziaus, paávairino
aukso spalvos sienos, Lenkø taikomosios dailës draugijos kilimai ir gëliø puokðtës.

Tarp kitø dviejø �Sztukos� parodø Vienoje � 1906 m. ekspozicija �Secesiono�
pastate, árengta pagal Stanisùawskio, Ruðèico ir Fryczo projektà, nors buvo �visais
poþiûriais sëkminga�11, netapo naujos parodø pateikimo formos pavyzdþiu, prie-
ðingai nei �Sztuka� pasirodymas, organizuotas 1908 m. opoziciniame �Secesionui�
Hagenbundo pastate, kai ekspozicijos árengimà pasiûlë Józefas Czajkowskis. Ves-
tibiulyje kaip fonà paveikslams sukomponavo raðtuotà audiná (ar apmuðalus), sa-



36

vo ornamentais panaðø á Slucko juostø dekorà, taip pat frizà, puoðtà gëlëmis ir
povo plunksnomis; atskiroje salëje su Wyspiañskio darbø rinkiniu Czajkowskis
pritaikë eksponavimà, akivaizdþiai primenantá 1904 m. Dailës bièiuliø draugijos
rûmø Krokuvoje �Seklyèios� interjerà: suprojektavo medines durø staktas, kam-
puose sutvirtintas metalinëmis rozetëmis, laikanèiomis pakabintas siuvinëtas port-
jeras, o trims monumentaliems Wyspiañskio sostams suteikë teatro rekvizito funk-
cijà, pastatydamas juos ant siuvinëtomis portjeromis kiek pridengtos stilizuotos
scenos. Ludwigas Hevesi patvirtino, kad �ta salë yra architektoniðkas, taèiau kartu
ir poetiðkas visumos centras [�]. Tai Wyspiañskio poema, puiki, graþi jo minèiø
spalvomis ir linijomis simfonija�12.

Kuklesnio pobûdþio buvo �Sztukos� parodos ekspozicija Prahoje 1910 m.,
pagrindinis kompozicijos elementas buvo gëlës ir augalai, kaip ir �Sztukos� salëje
tarptautinëje Venecijos bienalëje 1914 m., árengtoje Axentowicziaus, dekoruotoje
spalvotais audiniais (ar apmuðalais), tapusiais fonu paveikslams.

Panaðiai ir vietinës �Sztukos� parodos, organizuotos tais paèiais metais, buvo
árengiamos kruopðèiai, o jø eksponavimas patikëtas patiems dailininkams; tai pa-
tvirtina 1904 m. liepos 21 d. áraðas �Sztukos� draugijos ataskaitose: �Skyrius patarë
sekretoriui kreiptis á Ruðèicà Varðuvoje ir praðyti, kad uþsiimtø �Sztukos� draugijos
saliø dekoravimu Varðuvos parodoje�13. Salonus dekoravo baldais, kilimais, port-
jeromis, gëliø vazonais ir puokðtëmis, taip daryta Krokuvoje 1909  ir 1910, Varðu-
voje � 1912 m.,  Poznanëje � 1913 m.

�Sztukos� paroda Vilniuje, suprojektuota Ruðèico, kelia mintá apie naujos eks-
pozicijos formà, kuri pasirodë XIX�XX a. sandûroje ne tik �Sztukos� rate, bet ir
grupiø, veikusiø  Vienoje ir Prahoje, parodose Vereinigung bildender Künstler Oster-
reichs (Wiener Sezession) ir Spolek Vytvarnych Umelcu Mánes; buvo grupës, kurios
kartu su �Sztuka� vadovavosi skirtingomis organizacinëmis programomis, taèiau
tarpusavyje bendravo, stebëjo vienos kitas ir dalyvavo bendrose parodose.

Anuomet statyti rûmai, svajoniø tvirtovës, meno ðventovës skatino daili-
ninkus, architektus ir projektuotojus atmesti ligtolines �sunkias�, perkrautas, �tirð-
tas� ekspozicijas, bûdingas XIX a. pabaigos parodø árengimui. Tad XIX�XX a.
sandûra atneðë Vienos �Secesionui�, Krokuvos �Sztukai� ir Prahos �Mánesui� es-
mines permainas, kuriø genezës galima ieðkoti 1856 m. Oweno Jones apibrëþime,
taip pat teorinëse Johno Ruskino ir Williamo Morriso formuluotëse bei XIX a.
paskutinio treèdalio Vienos iðkilmëse, jubiliejuose, proginëse teatralizuotose puo-
tose, tarp kuriø áspûdingiausias buvo karali�kosios poros sidabrinis jubiliejus
1879 m.14  Panaðaus stiliaus dekoracijos lydëjo Pranciðkaus Juozapo vizità Galicijo-
je 1880 m., kuomet rotuðës, rûmø, geleþinkelio stoèiø interjerai tapdavo savotið-
kais botanikos sodais. Naujo parodos árengimo stiliaus pagrindu tapo vientiso
projektavimo koncepcija.

Naujà eksponavimo formà jau 1898 m. pasiûlë Vienos �Secesionas� savo pir-
moje parodoje, kurià árengë tokios architektûros áþymybës, kaip Josefas Maria
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Olbrichas, Josefas Hoffmannas, Otto Wagneris, Kolo Moseris, Leopoldas Baueris,
Joþe Pleènikas, naujo parodø stiliaus autoriai, panaudojæ draperijas, stiklà, baldus,
girliandas, taip pat naujà paveikslø kabinimo bûdà. Tà naujà Vienos parodø veidà
pastebëjo ir Krokuvos þurnalo �Ýycie� skiltyse komentavo Romanas Lewandow-
skis: �Secesionas árengë savo �modern� patalpà.  Ne salës, o kambariai,  graþûs ir
estetiðkai iðdaþyti, su supraportais, moderniø gëliø ir ornamentø frizais, tarnauja
dailës kûriniø naudai [�], gëlës, þydinèios vazonuose, o virð jø plafonai ið gazo ir
tiulio, kabantys tulpiø ir didþiuliø roþiø taurëmis. Vaikðèioji kilimais, vienõs spalvõs
su sienø puoðmenomis, èia ir visur vietoj paveikslø matai puikius austus kilimus,
tik su moderniu ornamentu ir stilizuotomis gëlëmis. Prie áëjimo � dvi didþiulës
kolonos, uþsibaigianèios gyvø laurø kapiteliais, susijungianèiais su gyvø kamelijø
perdangomis, sudaranèiomis savotiðkà supraportà [�]. Kitaip sakant, ðventovë
naujiems kûriniams árengta su iki tol Vienoje nematyta iðtaiga, kupinu estetiðkumo
jausmu ir potraukiu á architektonikà�15.

Parodos, organizuotos Vienos �Secesiono�, Prahos �Máneso�, Krokuvos �Sztu-
kos� draugijø dailininkø, ákvëpusios naujà ekspozicijø stiliø � skæstanèiø þalumoje
salonø ir verandø, saliø, puoðtø tapytais frizais, kilimais, portjeromis, baldais � ið
esmës skyrësi nuo Ruðèico parodø koncepcijos, kuris siekë sukurti skaidrià paro-
dos erdvæ, tarnaujanèià meno kûriniams, o papildomi elementai � kaip pakabintas
stogas, nulemiantis apðvietimo kokybæ, drapiruotas audinys, panaudotas kaip fo-
nas paveikslams, tamsiai þalios sienos � turëjo tarnauti geram �uvre suvokimui;
ðviesa ir erdvë jiems pakluso. Ruðèico sukurta ekspozicija tapo funkcionaliu naujo
stiliaus salonu.

Vertë  Lijana Natalevièienë
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�Ars/Sztukos� paroda
Vilniuje 1903.
Wystawa �Sztuki�
w Wilnie. 1903.

XVI �Secesiono�
paroda Vienoje 1903.
XVI wystawa �Secesji
Wiedeñskiej�. 1903.

XXI èekø �Mánes�
draugijos paroda
Prahoje 1906�7.

XXI wystawa czeskiego
towarzystwa �Mánes�
w Pradze 1906�7.
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�Sztukos� paroda
Vienos �Secesione�

1902.
Wystawa �Sztuki� w

�Secesji Wiedeñskiej�
1902.

�Sztukos� paroda
Krokuvoje 1897.

Wystawa �Sztuki�
w Krakowie 1897.
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�Sztukos� paroda
Krokuvoje 1904.
St. Wyspiañskio
ekspozicija.

Wystawa �Sztuki�
w Krakowie 1904.
Ekspozycja
St. Wyspiañskiego.

�Sztukos� paroda
Vienoje 1908.

Wystawa �Sztuki�
w Wiedniu 1908.
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Stefania Kozakowska-Krzystofowicz

WILEÑSKA WYSTAWA TOWARZYSTWA ARTYSTÓW POLSKICH
�SZTUKA� SALONEM SZTUKI W NOWYM STYLU

W kwietniu 1903 roku � z inicjatywy Ferdynanda Ruszczyca zorganizowana
zostaùa pierwsza w Wilnie wystawa krakowskiego, elitarnego Towarzystwa Ar-
tystów Polskich �Sztuka�, z którym to ugrupowaniem zwiàzany byù od 1900 roku.

Krakowska wystawa urzàdzona w skromnym salonie powystawowym w
ogrodzie pobernardyñskim w Wilnie, zwanym Gajem, zostaùa przygotowana w
caùoúci przez Ferdynanda Ruszczyca. Aranýacja ekspozycji staùa siæ dzieùem
przeùomowym w historii polskiego wystawiennictwa. Niewdziæcznà architekto-
nicznie, rozlegùà halæ podzieliù na trzy przestrzenie oddzielone od siebie filarami: na
niskie, wàskie nawy boczne i wysokà nawæ úrodkowà, którà zamknàù nadwieszo-
nym stropem, podobnym do jasnego namiotu. �Wystawæ �Sztuki� szczæúliwie udaùo
siæ ulokowaã w piæknym z zewnàtrz, secesyjnie efektownym pawilonie prze-
mysùowo-wystawowym � w Gaju malowniczym, obramionym czarownie górami
i Wilejkà [...]. �Sztukæ� p. Ruszczyc rozmieúciù doskonale pod wzglædem oúwietlenia
[...]. Wszystko w ogromnej hali, unormowanej w úwietle górnym przez oryginalny
namiot, doskonale siæ przedstawia na tle ciemnozielonym�1.

Ruszczyc, malarz, zdeklarowany plenerysta stworzyù efektownà koncepcjæ
aranýacji wystawienniczej. Równieý tutaj potrafiù wykorzystaã tak cenione w jego
malarstwie � przestrzeñ i �powietrze�. Odwaýnie nadwieszona biaùa, falista tkanina
kontrastowaùa z ciemnà zielenià úcian. Wyraêna staùa siæ dbaùoúã o wzajemne kom-
ponowanie siæ obrazów, które wisiaùy w jednym rzædzie, natomiast mniejsze kom-
pozycje, wyjàtkowo, zostaùy �nadwieszonymi� nad sobà. Odræbnà úcianæ ekspozy-
cyjnà, zamykajàcà halæ wystawowà, przeznaczyù Ruszczyc na pokaz trzech monu-
mentalnych witraýy, dla których stworzyù tùo w formie udrapowanej tkaniny.

Szczególnà zasùugà wileñskiej wystawy �Sztuki� autorstwa Ruszczyca staùa
siæ nowa forma aranýacji przestrzeni wystawienniczej, polegajàca na wyraênym
podporzàdkowaniu konkretnej koncepcji architektonicznej, traktujàcej wystawæ
jako caùoúã projektu, zarówno w sposobie aranýacji sali ekspozycyjnej, jak i roz-
mieszczenia obrazów. Przemyúlane, staranne rozmieszczenie obrazów i ich wspóùza-
leýnoúã, dbaùoúã o prezentacjæ poszczególnych obiektów wyraênie zrywaùy z dzie-
wiætnastowiecznà tradycjà �przeùadowanych�, �gæstych�, �ciæýkich� wystaw, pod-
porzàdkowanych zasadzie horror vacui.

Pokaz wileñski, proponujàcy nowà formæ ekspozycji, nie byù w historii wys-
tawiennictwa krægu �Sztuki� pierwszym eksperymentem wystawienniczym. Za-
powiedzià majàcych nastàpiã zmian w formie architektury ekspozycji staù siæ pierw-
szy, jeszcze nie formalny pokaz artystów przyszùego towarzystwa �Sztuka�, zwa-
ny �wystawà osobnà�, o której Stanisùaw Wyspiañski miaù powiedzieã do Józefa
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Mehoffera: �No, nareszcie porzàdna wystawa�2. Pomimo zagæszczenia wùaúciwego
dla wnætrz ekspozycyjnych XIX wieku, wprowadzono tutaj nowy styl prezentacji
dzieù sztuki. Zastosowano przykryte draperià aksamitnà sztalugi, bàdê postumen-
ty, na których umieszczone zostaùy obrazy; atmosferæ intymnoúci i kameralnoúci,
bliskà mieszczañskiemu salonowi uzupeùniaùa umieszczona poúrodku sali wysta-
wowej okràgùa kanapa.

Zapowiedzià dalszych eksperymentów wystawienniczych staù siæ zapis z po-
siedzenia Zarzàdu Towarzystwa Artystów Polskich �Sztuka� w dniu 7 kwietnia 1898
roku, dotyczàcy przygotowania kolejnej, krakowskiej wystawy �Sztuki� w maju
1898 roku. Informowano w nim, iý: �Wyspiañski i Axentowicz zajàã siæ majà ob-
myúleniem afisza i zewnætrznego urzàdzenia i dekoracji wystawy�3.

Kolejnà demonstracjà nowej koncepcji aranýacji przestrzeni wystawienniczej
byùa ekspozycja Towarzystwa Artystów Polskich �Sztuka� w Wiedniu, jesienià 1902
roku, w salach wiedeñskiej Secesji. Wystawa, na którà �chodziù caùy Wiedeñ�, zys-
kaùa znakomite opinie zarówno dziæki wysokiemu poziomowi eksponowanych
prac, jak i dziæki jej architekturze autorstwa Karola Frycza. Jako dodatkowy ele-
ment wystawienniczy wykorzystaù on krzewy ozdobne, z których wyùaniaùy siæ,
zarówno monumentalne projekty witraýy, jak i rzeêby. Frycz zastosowaù równieý
zasadæ wieszania obrazów w formie fryzu, w jednym rzædzie, nadwieszajàc jedy-
nie maùe obrazy Jana Stanisùawskiego; istotne byùo równieý wzajemne wspóùistnie-
nie poszczególnych obiektów. Przestrzeñ wystawiennicza uzupeùniona zostaùa kom-
pletem mebli, co stwarzaùo namiastkæ wystroju salonu.

Rok po wystawie �Sztuki� w Wilnie, zaprojektowanej przez Ruszczyca,
wiosnà 1904 roku rozpoczæto przygotowania do pierwszego samodzielnego poka-
zu �Sztuki� na arenie miædzynarodowej � na Wystawie Powszechnej w St. Louis,
zorganizowanej z okazji setnej rocznicy przyùàczenia Luizjany do Stanów Zjed-
noczonych. Jej projekt powierzono Teodorowi Axentowiczowi, który uwzglædniù
dekoracjæ sali ekspozycyjnej w formie monumentalnego salonu; wprowadziù wie-
lobarwny fryz zùoýony z liúci kasztanowca, nad portalem flankowanym ciæýkimi
kotarami umieúciù panneau ze stylizowanymi postaciami sów; úrodek sali wysta-
wowej zajmowaù komplet mebli.

Podobny motyw fryzu kwiatowego, znanego z projektów Axentowicza w St.
Louis, zdobiù salæ krakowskiej �Sztuki� na wystawie Towarzystwa w Düsseldorfie
w 1904 roku. Kontynuacjà aranýacji Axentowicza, efektownie przedstawionej na
wystawie w St. Louis oraz ekspozycji w Düsseldorfie, staùa siæ gùoúna w historii
polskiego, mùodopolskiego wystawiennictwa dekoracja tak zwanej �Úwietlicy� w
krakowskim Paùacu Sztuki, przygotowana przez Wyspiañskiego na Wystawæ Jubi-
leuszowà Towarzystwa Przyjacióù Sztuk Piæknych w 1904 roku. Na posiedzeniu
Zarzàdu Towarzystwa odnotowano w dniu 15 lipca 1904 roku: �udekorowanie sali
osobnej Towarzystwa �Sztuka� na tejýe wystawie powierzono St. Wyspiañskiemu i
przeznaczono na ten cel sumæ 300 koron, z funduszów Towarzystwa �Sztuka�4.
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Artysta zrealizowaù wówczas koncepcjæ piastowskiego wnætrza, nawiàzujàcego do
projektu scenograficznego dramatu �Bolesùaw Úmiaùy�, wystawionego w Krako-
wie w 1903 roku. Do niewielkiego wnætrza úwietlicy wprowadziù Wyspiañski mo-
tyw biegnàcego pod sufitem malowanego fryzu z czerwonych kwiatów pelargonii
� �krakowiaków�, które powtórzone zostaùy w formie haftów, na zawieszonych w
drzwiach kotarach z grubego sukna. Górne naroýa masywnych drewnianych ob-
ramieñ drzwiowych zdobiùy pùaskie, wyciæte w metalu na ksztaùt pùatków úniego-
wych rozety; obiegajàca salæ boazeria przypominaùa formà ornamentu dekoracje
skrzyñ ludowych. Gùównym akcentem �Úwietlicy� autorstwa Wyspiañskiego, zna-
komicie korespondujàcym z dekoracjà úcian byùy trzy drewniane monumentalne
trony � siedziska oraz ùawa, zdobione �zæbatymi� motywami, równieý o ludowej
proweniencji. Antoni Choùoniewski na ùamach �Kraju� zanotowaù w 1904 roku:
�Rozglàdamy siæ tu, ulegajàc [...] wraýeniu podobnemu do tego, jakiego doúwiad-
czamy znalazùszy siæ pierwszy raz w nieznanej kaplicy [...] Caùa úwietlica jest urzàdzo-
na w tonacji popielatej. Popielata jest barwa úcian i kobierca, którym wyúcielona jest
caùa podùoga, i kotary zwieszonej u drzwi, i boazerii biegnàcej dokoùa, która siæ
nazywa po polsku przystawà, i foteli ciosanych z drzewa, które nazywajà siæ sie-
dziskami, i ùawy [...]. Wszystko to skomponowaù, urzàdziù i nazwaù, posùugujàc siæ
wyraýeniami ludowymi, Wyspiañski�5. Wyspiañski potraktowaù przestrzeñ úwietli-
cy jako caùoúã architektonicznà, nie tyle sali wystawowej, ile monumentalnego
wnætrza, niemal wielkiego salonu, co staùo siæ zapowiedzià nowego stylu wysta-
wienniczego ugruntowanego przede wszystkim w úrodowisku Towarzystwa Ar-
tystów Polskich �Sztuka�. Projekt Wyspiañskiego utwierdziù takýe nowy styl aranýacji
wystaw, traktujàcych wnætrze jako miejsce równoczesnego eksponowania �sztuki
czystej� i �sztuki uýytkowej�, traktowanej jako jej tùo. Istotna zdaje siæ byã uwaga, iý
w przypadku monumentalnej aranýacji �Úwietlicy�, jej jednolity styl, odbiegajàcy
od charakteru eksponowanych w sali prac, spowodowaù caùkowite zdominowanie
�sztuki czystej�, która staùa siæ nie widoczna i nie istotna przy dziele Wyspiañskiego.

Ta zapowiedziana na wystawach �Sztuki� w Wiedniu w 1902 roku i w Wilnie
w 1903 roku, a nastæpnie ugruntowana na ekspozycjach w St. Louis, w Düsseldorfie
oraz w Krakowie w 1904 roku koncepcja architektury wystawienniczej propono-
waùa aranýowanie nowych salonów artystycznych, pojætych jako wnætrza zdobio-
ne nie tylko dzieùami sztuki, lecz takýe nadwieszonymi stropami z delikatnych
tkanin, kotarami, lambrekinami, malowanymi fryzami, meblami, dywanami, a takýe
ogrodami z krzewami ozdobnymi i kwiatami. Niemniej istotna staùa siæ zasada
uporzàdkowania eksponowanych obrazów wzdùuý jednej linii. Ta nowa forma kre-
owania przestrzeni wystawienniczej, bliýszej wytwornemu salonowi, niý bogate-
mu wnætrzu muzealnemu, staùa siæ wizytówkà architektury wystaw epoki fin de
siècle, szczególnie w krægu Towarzystwa Artystów Polskich �Sztuka�.

Do tych teý koncepcji nawiàzaù w 1905 roku Mehoffer, autor ekspozycji To-
warzystwa Artystów Polskich �Sztuka� w Monachium, który �przeprowadziù de-
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koracjæ trzymanà w stylu swojskim�6. Szklany strop (úwietlik) przysùoniù biaùym
velum z aplikacjami o motywach motyli i róý, rozpraszajàcym ùagodne úwiatùo
rozjaúniajàce oliwkowà barwæ obiã úciennych; wprowadziù fryz zdobiony stylizo-
wanym ornamentem nawiàzujàcym do ludowych wycinanek, którego bogatszà
wersjæ wprowadziù na nadproýa; nad drzwiami prowadzàcymi do sali wægierskiej
umieúciù supraportæ �Pegaz i muzy�7 ; nad �zùocistymi filarami� zawiesiù dwa, wùas-
nego projektu kilimy z motywami motyli i georginii (bàdê róý) dostrojone do
niemal aýurowej, wypeùnionej bluszczem obudowy gùównego wejúcia na salæ wys-
tawowà oraz portiery; úrodek sali zdobiùy cztery fotele z drewna jesionowego,
równieý projektu Mehoffera, wykonane w zakùadzie stolarskim Zabýy8. Specyficz-
ny nastrój tego wnætrza uzupeùniaùy krzewy ozdobne: �Wiæcej tu niý gdzie indziej
zieleni, bluszcz snuje siæ po zùocistych filarach; spoúród niego wyglàda tajemniczo
charakterystyczna maska, dzieùo Laszczki�9. Powstaùo w ten sposób dzieùo zaa-
ranýowane �z wykwintnym smakiem [...] w dostrojonà do jednego tonu i zharmo-
nizowanà z dekoracyjnym otoczeniem caùoúã�, przypominajàce nastrojem wyk-
wintnà werandæ10. Z kolei londyñskà wystawæ �Sztuki� w 1906 roku, ponownie
aranýowanà przez Axentowicza, urozmaiciùy zùote w tonacji úciany, kilimy Towar-
zystwa Polska Sztuka Stosowana oraz bukiety kwiatów.

Spoúród nastæpnych dwóch wystaw wiedeñskich �Sztuki�, ekspozycja w gma-
chu Secesji w 1906 roku, która byùa �pod kaýdym wzglædem sukcesem�11, nie staùa
siæ pokazem nowej formy architektury wystawienniczej, choã zaprojektowana byùa
przez Stanisùawskiego, Ruszczyca i Frycza. Inaczej byùo w przypadku pokazu To-
warzystwa Artystów Polskich �Sztuka� w 1908 roku w gmachu opozycyjnego do
Secesji Hagenbundu, kiedy to interesujàcà aranýacjæ zaproponowaù Józef Czajkow-
ski, wprowadzajàc w westybulu jako tùo dla obrazów wzorzystà tkaninæ (bàdê
tapetæ) o ornamentyce zbliýonej do motywów dekoracyjnych pasów sùuckich oraz
fryz zdobiony kwiatami i pawimi piórami. W odræbnej sali, gdzie eksponowano
prace Wyspiañskiego, Józef Czajkowski zastosowaù architekturæ wystawy wyraênie
nawiàzujàcà do aranýacji �Úwietlicy� krakowskiego Paùacu Sztuki w 1904 roku,
wprowadzajàc drewniane zdobione odrzwia spiæte w naroýnikach metalowymi
rozetami, w których zawieszone zostaùy haftowane kotary, a trzy monumentalne
siedziska-trony Wyspiañskiego sprowadziù Czajkowski do roli rekwizytów teatral-
nych, ukazujàc je na nieco przysùoniætej haftowanymi kotarami, wystylizowanej
scenie. Ludwig Hevesi stwierdziù, iý: �ta sala jest architektonicznym � ale zarazem
poetyckim centrum caùoúci [...]. Jest poematem Wyspiañskiego, przepysznà, uro-
czystà symfonià jego myúli w barwach i liniach�12.

Skromniejszy charakter miaùa architektura wystawiennicza miædzy innymi
pokazu �Sztuki� w Pradze w 1910 roku, kiedy to podstawowym elementem aranýacji
staùy siæ kwiaty i krzewy ozdobne oraz sala �Sztuki� na miædzynarodowym Bien-
nale w Wenecji w 1914 roku, autorstwa Axentowicza, ozdobiona barwnymi tkani-
nami (bàdê tapetami) stanowiàcymi tùo dla obrazów.
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Podobnie teý krajowe wystawy �Sztuki�, organizowane w tych samych la-
tach, aranýowane byùy szczególnie starannie, a ich przygotowywanie zlecano sa-
mym artystom, co potwierdza miædzy innymi zapis w sprawozdaniach Towarzyst-
wa �Sztuka� z dnia 21 lipca 1904 roku informujàcy, iý: �Wydziaù poleciù sekretarzowi
zwróciã siæ do Ruszczyca w Warszawie z proúbà, ýeby siæ zajàù udekorowaniem sal
Towarzystwa �Sztuka� na wystawie warszawskiej�13. Aranýowano salony dekoro-
wane meblami, kilimami, kotarami, donicami z krzewami ozdobnymi, bukietami
kwiatów, jak to miaùo miejsce w Krakowie w 1909 i 1910, w Warszawie w 1912 roku,
w Poznaniu w 1913 roku. W krakowskim Paùacu Sztuki jeszcze w 1911 roku �Úwiet-
licæ� zdobiù fryz z pelargoniami Wyspiañskiego.

Wileñska wystawa �Sztuki� zaprojektowana przez Ruszczyca prowokuje
do refleksji na temat nowej formy ekspozycji, która pojawiùa siæ na przeùomie
XIX i XX w. nie tylko w krægu Towarzystwa Artystów Polskich �Sztuka�, lecz takýe
w úrodowiskach analogicznych ugrupowañ czynnych miædzy innymi w Europie
Úrodkowej, w Wiedniu, czy w Pradze, zwùaszcza w krægu Vereinigung Bildender
Künstler Österreichs Wiener Secession i Spolek Vytvarnych Umelcu Mánes. Byùy to
ugrupowania, które wzajemnie siæ kontaktowaùy, obserwowaùy i uczestniczyùy we
wspólnych wystawach.

Stawiane wówczas paùace, �fortece dumy marzeñ�, úwiàtynie sztuki obligo-
waùy artystów, architektów i projektantów wystaw do odrzucenia dotychczaso-
wych �ciæýkich�, �przeùadowanych�, �gæstych� ekspozycji, wùaúciwych dla wystaw
aranýowanych w ostatnich latach XIX wieku. Tak wiæc przeùom XIX i XX wieku
przyniósù w wystawiennictwie wiedeñskiej Secesji, krakowskiej �Sztuki� i praskie-
go �Mánesu� istotne zmiany. Ich genezy doszukiwaã siæ moýna miædzy innymi w
teoretycznych sformuùowaniach Johna Ruskina i Williama Morrisa oraz w atmos-
ferze Wiednia trzeciej dekady XIX wieku � tamtejszych uroczystoúci, jubileuszy,
bali, wydarzeñ teatralnych, spoúród których najwspanialszy byù srebrny jubileusz
pary cesarskiej w 1879 roku14. Podobne w stylu dekoracje towarzyszyùy trasie wizy-
tacji Galicji przez Franciszka Józefa w 1880 roku, kiedy to wnætrza ratuszy, place,
dworce kolejowe zamieniùy siæ w swoiste ogrody botaniczne. Dla nowego stylu
wystawiennictwa istotna staùa siæ koncepcja caùoúciowego projektowania.

Nowà formæ wystawienniczà zaproponowaùa juý w 1898 roku wiedeñska
Secesja podczas swej pierwszej wystawy, zrealizowanej przez wiedeñskie znako-
mitoúci architektoniczne, takie, jak: Josef Maria Olbrich, Josef Hoffmann, Otto Wag-
ner, Kolo Moser, Leopold Bauer, Joþe Pleènik, autorów nowego stylu wystawien-
niczego wykorzystujàcego draperie, szkùo, meble, girlandy kwietne oraz nowy
sposób zawieszania obrazów. To nowe oblicze wystaw wiedeñskich zauwaýyù i
skomentowaù na ùamach krakowskiego �Ýycia� Roman Lewandowski: �Secesja
urzàdziùa swój lokal �modern�. Nie sale, ale pokoje, ùadnie i estetycznie malowane,
z supraportami, z fryzami modernistycznych kwiatów i ornamentów sùuýà za przy-
bytek dla dzieù sztuki [...] kwiaty kwitnàce w licznych doniczkach, a ponad tym

°v
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plafony z gazy i tiulu, zwieszajàce siæ kielichami tulipanów olbrzymich i róý. Cho-
dzisz po dywanach jednego koloru, jako ozdoby na úcianach, tu i ówdzie zamiast
obrazów widzisz przepyszne tkane kobierce, tylko z modernistycznym ornamen-
tem i stylizowanym kwieciem. Przy wejúciu ogromne dwa filary zakoñczone kapi-
telami z ýywych laurów i poùàczone belkowaniem z ýywych kamelii tworzàcych
pewnego rodzaju supraportæ [...]. Sùowem, caùy przybytek dla nowych dzieù urzàdzo-
no z przepychem niewidzianym dotàd w Wiedniu, a peùnym estetycznego zmysùu
i architektonicznego zamiùowania�15.

Wystawy organizowane przez artystów krægu �Secesji wiedeñskiej�, praskie-
go �Mánesu�, krakowskiej �Sztuki� promujàce nowy styl ekspozycji � tonàcych w
zieleni wykwintnych salonów i werand, sal zdobnych malowanymi fryzami, dy-
wanami, kotarami, meblami � zdecydowanie róýniùy siæ od koncepcji wystawien-
niczej Ruszczyca. Jego celem byùo zaaranýowanie klarownej przestrzeni ekspozy-
cyjnej podporzàdkowanej dzieùom sztuki, a wprowadzone dodatkowe elementy,
jak nadwieszony strop decydujàcy o jakoúci úwiatùa, drapowana tkanina uýyta jako
tùo dla obrazów, ciemnozielone úciany � sùuýyã miaùy dobrej percepcji poszczególnych
oeuvres. Im zostaùy podporzàdkowane úwiatùo i przestrzeñ. Stworzona przez Rusz-
czyca ekspozycja staùa siæ funkcjonalnym salonem w nowym stylu.
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