INSPIRACJE SZTUKĄ JAPONII
W TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
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Trzecia seria Widoków z okna, w pionowym formacie du- kolorystyczne Japończyków, rozkład barw szerokimi plamami,
żego rozmiaru, powstała między 25 stycznia a 3 lutego 1905 unikanie półtonów, układ mas w kompozycji, rysunek drzew
roku. Obrazów było zapewne dziesięć, malowanych przez sześć o gałązkach niespokojnie załamywanych – wszystko to znalazło
dni. Przez trzy pierwsze, od środy 25 stycznia do piątku 27 w talencie Wyspiańskiego pokrewną nutę, gdyż wszystko to jest
stycznia, malował po dwa dziennie, badając efekty zmienności wysoce dekoracyjne. Toteż w Wyspiańskiego krajobrazach to
aury rano i po południu. Kolejne tworzył już z przerwami, po wszystko się spotyka. A przecież Wyspiański najwyżej cenił
jednym w sobotę 28, potem we wtorek 31 stycznia i w piątek w sztuce kategorię dekoracyjności, mówiąc swoim uczniom:
3 lutego. Autorski tytuł serii to Kronika kilku dni. Wyspiański obraz jest dobry wówczas, jeżeli jest dekoracyjny, tylko dekażdy z pasteli opatrzył
koracyjny obraz może
nie tytułem, lecz datą
być dobry.
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tywy”, gwałtownego
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na pierwszym planie
Paula Cézanne’a z górą
gałęzie drzew, kwiaty
Sainte Victoire (Agi krzewy czy padający
nieszka Morawińska).
śnieg), zautonomizoInspiracje sztuką Jawanej barwy.
ponii można dostrzec
Wy s t a w i e t o w a niemal w całym plastycznym dziele Stanirzyszy katalog, przysława Wyspiańskiego.
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Trojanowski trafnie zauważył, że Wyspiański nie mógł nie zachowane i znane z ilustracji Widoki z okna pracowni artysty
ulec wpływom japońskich drzeworytów i malowideł, jakkolwiek na kopiec Kościuszki.
(a wiemy to z jego listu) stanowczo się tego wypierał. Kontrasty
Anna Król
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