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Czy abstrakcjoniści 
zbawią malarstwo?

Nieustanne poszukiwanie sposobu na opisanie rzeczywistości: od iluzji świata zewnętrznego, do form 
przynależnych konwencji nieprzedstawiającej (uniwersalnej) / Malarstwo niezwykle osobiste, intymne, 
stanowiące azyl w nieodgadnionych obszarach sztuki przez redukcję, selekcję i umowność motywów 
/ Niemal w każdym obrazie zawarty zostaje układ artysty z widzem, w obronie czegoś szczególnego, ważnego, 
niewidzialnego / W ten sposób Tadeusz Gałda kontynuuje wielką opowieść o malarstwie...

Daleko posunięta deformacja; giętkie, wydłużone formy i linie, owale, okręgi oraz figury geometryczne; 
nieokreślona lokalizacja, swoiste horror vacui, arbitralna konstrukcja, otwarta kompozycja i operowanie 
wąską gamą barw złamanych - wyznaczają estetykę Tadeusza Gałdy. To głęboko intuicyjne zapiski 
prowadzone w malarskim dzienniku i poddawane ciągłym przemianom.

Tadeusz Gałda jest bardzo konsekwentny w swoich wyborach, mimo iż przyszło mu tworzyć swoją 
opowieść na przełomie niespokojnego, tragicznego wieku dwudziestego i dwudziestego pierwszego. 
Maluje on w inspirującym czasie mnogości artystycznych programów, manifestów, haseł i dążeń, ale 
także w czasie, w którym ma miejsce niepokojące zjawisko podważenia koncepcji obrazu, którego kon
sekwencją jest „antymalarstwo” - sytuacja, w której niemal wszystko w odpowiednich okolicznościach 
może stać się dziełem sztuki. Istotną cechą charakterystyczną dla twórców tego „momentu” w sztuce, 
mimo silnego wyrazu indywidualnego, jest często niejednolitość stylistyczna. Również w przypadku 
Gałdy trudno jest jednoznacznie określić język, którym artysta się posługuje. Jednak wyraźnie wyczu
walna jest jego namiętność do barw i oszczędnego operowania formami wywodzącymi się z natury, 
choć przynależnymi już do świata abstrakcji.

Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z obrazowaniem opartym na wyodrębnieniu form (treści) z widzial
nej rzeczywistości, przy nierzadkim wykorzystaniu przez autora praw geometrii. Prostota, umowność, 
myślenie abstrakcyjne, jako próba zbliżenia się do „ideału”, obecna jest od początku wytwórczości 
artystycznej ludzkości1.

1 Na przykład: dekoracje naczyń w neolicie i sztuce Starożytnego Egiptu, stylizowane dekoracje fresków minojskich (z pałacu w Knossos), styl 
geometryczny w starożytnej Grecji. Elementy dekoracyjne w sztuce bizantyjskiej, a zwłaszcza w sztuce islamskiej, gdzie, w odróżnieniu do 
kultury Zachodu, pełniła ona jedną z podstawowych ról - ornamentyka typu geometrycznego mówiła o boskości, absolucie. Bizancjum i islam 
[w:] Historia Sztuki, tom 5, praca zbiorowa pod red. Dariusza Fedora. Biblioteka Gazety Wyborczej, 2010

Tadeusz Gałda redukuje wypowiedzi i pozbawia je zbędnej narracji. Napięcie buduje między formą 
a kolorem, starannie podkreślając emocjonalną wartość dzieła. Tworzy swoiste „abstrakcyjne impresje”, 
pełne uogólnień i umownego podejścia do obserwowanej natury czy tematu. Wpisuje się on w krąg 
twórców nie naśladujących, lecz „konstruujących” wypowiedź, gdzie na plan pierwszy wysuwają się 
poszukiwania formalne. Związki ideowe z pierwszymi awangardzistami (kontynuowanie dociekań 
formistów, futurystów, kubistycznej analizy, doświadczeń abstrakcjonizmu, suprematyzmu, konstruk
tywizmu, neoplastycyzmu, nie odrzucając przy tym idei sztuki dekoracyjnej) przejawiają się w nadaniu 
roli nadrzędnej środkom czysto plastycznym: barwie, kompozycji, linii, płaszczyźnie. Artysta buduje 
obraz przez geometryzację jego elementów, przy czym często opływowe linie współgrają bądź zastępują 
kubistyczne „kanciastości”. Formy te zestawione zostają ze swobodnym operowaniem farbą i ekspe
rymentami fakturalnymi (często w postaci gęstej, chropawej, niemal impastowej materii malarskiej).
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W interpretowaniu i użyciu barwy artysta bliski jest ideom wyznawanym przez kapistów, którzy 
w drugiej połowie dwudziestego wieku coraz częściej wypowiadali się poprzez abstrakcję. W malarstwie 
Gałdy, o czym sam autor wspomina, pojawiają się punkty styczne z dociekaniami i ideami czołowych 
kolorystów polskich: Jana Cybisa (który nadrzędną rolę w obrazie, obok barwy, nadał również pro
blemowi faktury, uzyskując malarskie reliefy), Piotra Potworowskiego (całościowo ujmującego świat 
w fenomenalnie rozwiązanych abstrakcyjnych układach plam barwnych), Artura Nachta-Samborskiego 
(z jego syntetycznym zmysłem kolorystycznym i formalnym).

Sztuka Tadeusza Gałdy to również ciągłe poszukiwania wypowiedzi idealnej -pięknej (ale nie deko
racyjnej), będącej kontynuacją dociekań Arystotelesa z jego „formą substancjalną”. Wynikające z niej 
owo piękno idealne (wyczuwalna wyraźnie istota, sedno) przejawia się w harmonii kolorystycznej dzieł 
artysty i układzie kompozycyjnym zastosowanym zwłaszcza w miniaturach i w pracach z cyklu abstrakcji 
geometrycznej. Syntetyczny zmysł w obrazach tego typu prowadzi do „oczyszczenia” wypowiedzi. Jest 
to próba przedstawienia ładu uniwersalnego, odwołującego się do estetyki pitagorejczyków i Wielkiej 
Teorii Piękna. Idąc dalej, to malarstwo rekonstruujące relacje kosmiczne2, które najtrafniej wyrazić można 
w sztuce abstrakcyjnej, umiejętnie opisującej świat pozazmysłowy. Artysta oswaja niedostępne dla więk
szości wymiary, momenty graniczne wyobraźni. Język abstrakcji to przywiązanie do tego co niewidzialne, 
ale co ma kardynalne znaczenie dla zrozumienia fenomenu widzialnego świata jak i fenomenu sztuki3.

2 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN Warszawa 1976, s. 276-278.

3 M. Rosiak, Stefan Gierowski. Magia obrazu [w:] Exil. Nowa sztuka w Polsce, Nr 1 (41), 2000 r., s. 2106-2115

Malarstwo artysty to nieustanne przeplatanie się stylistyk, mutacje. Kolejne etapy to albo logiczne 
kontynuacje, albo powrót do raz już rozstrzyganych problemów i nadanie im kolejnych wariantów. Można 
by pokusić się o nakreślenie pewnej „drogi”: od malarstwa z aluzjami do świata widzialnego i budowania 
tematu za pomocą gry światła oraz cienia, przez rozważania dotyczące kubizmu i eksperymentowania 
w kierunku abstrakcji - na przemian geometrycznej i lirycznej, po wypowiedzi z pogranicza suprema- 
tyzmu i unizmu. Artysta umiejętnie łączy różne stylistyki, przekształca je i nadaje im nowy byt, czym 
odżegnuje się od „akademickości” i pozornej monotematyczności.

Tadeusz Gałda snuje rozważania dotyczące badania i kontemplacji natury, wpisując się tym w kie
runek dociekań największych artystów na przestrzeni wieków. Często, nawet w pracach czysto geome
trycznych, a na pewno w tych pozostających w ramach abstrakcji lirycznej, wyczuwalne są skojarzenia 
z naturą, ale nie uległość wobec niej! Artysta przekształca formy inspirowane światem widzialnym i poddaje 
je redukcji. Nie rezygnuje z sugestii rzeczywistości, zaznaczając tym swój zachwyt nad Naturą. Jej obecność 
wyczuwalna jest niemal w każdej z prac. To metoda ciągłej obserwacji i poznawania podstawowych praw 
zachodzących w przyrodzie, dla stworzenia jej syntetycznego obrazu. W zgeometryzowane wypowiedzi 
wkraczają giętkie linie, budujące kompozycje o aluzjach do martwych natur czy pejzaży. W ten sposób 
Tadeusz Gałda odżegnuje się również od dążeń najbardziej zdeklarowanych awangardzistów, budujących 
antyindywidualistyczne wypowiedzi na zasadzie logicznych, dających się kontrolować reguł.

Bogata i zróżnicowana twórczość artysty dowodzi jego całkowitej i idealistycznej wierności raz 
powziętym wyborom. Aby wprowadzić w niej przejrzystość w posługiwaniu się środkami artystycz
nymi, należy przeanalizować zwłaszcza operowanie barwą. Tadeusz Gałda reprezentuje malarstwo 
bardzo wysokiej kultury kolorystycznej. Barwa wpływa na architektonikę, nastrój, buduje wypowiedź. 
Wraz z zagęszczeniem kompozycyjnym decyduje też, od czasu do czasu, o pewnej dekoracyjności. 
Obrazy malowane są za pomocą zawężonej gamy układów kolorystycznych - tworzą one samodzielne 
konstrukcje, które podkreślone zostają nierzadko interesującymi rozwiązaniami fakturowymi. Artysta 
„bawi się” kolorem i formą, wprowadzając widza raz w tonacje szarobrunatne, ciemne zielenie, błękity, 
umbry, ugry czy sjeny, innym razem barwy podane zostają w rozjaśnionych gradacjach, często grani
cząc z wypowiedziami już w achromatycznej postaci. Całe prace lub ich fragmenty to często studium 
pojedynczej barwy rozegranej w różnych natężeniach. Swoboda w operowaniu zestawami kolorystycz
nymi, z których zawsze jedna barwa dominuje, dowodzi łatwości, z jaką artysta za pomocą czystej 
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abstrakcji wyraża prawdę o naturze. W swojej bogatej przygodzie kolorystycznej pozostaje on wierny 
tonom przygaszonym, „przybrudzonym” - decydującym o nastroju, wprowadzającym w stan skupie
nia, powagi, uduchowienia, przywołującym poczucie nieskończoności, ciszy... Szarości są dla artysty 
„czymś organicznym”, niezbędnym. Choć pojawiają się próby urozmaiconych zestawień kolorystycznych, 
a w pracach najnowszych - „oczyszczenia” i rozświetlenia, to jednak charakterystyczne dla artysty są 
subtelne, niemal monochromatyczne zestawienia, najcelniej przedstawiające abstrakt rzeczywistości.

Wrażliwość na kolor nie wyklucza roli samej kompozycji obrazu. Zdarza się, iż nie jesteśmy w stanie 
zdecydować, które środki wyrazu plastycznego grają ważniejszą rolę. W pracy pt. „Przestrzeń” (2008 r.) 
artysta prezentuje pełną już geometryzację. Prym w obrazie wiodą to rozegrane po mistrzowsku barwy 
(mamy tu do czynienia niemal z mistycznymi wrażeniami), to, poprzez skupienie się na przedstawionych 
formach, wkraczamy poza dostępną zmysłowo rzeczywistość w kontemplacji zawieszonej w uniwersum 
kuli i orbitujących wokół niej nieokreślonych kształtów.

Cykl miniatur, kompozycji i aktów z lat około 2000 i 2001 to malarstwo nieskończonych szarości 
i złamanych błękitów królewskich. Są to wymykające się zmysłom wypowiedzi z pogranicza abstrakcji 
i iluzji świata widzialnego oraz przedstawienia figuratywne malowane za pomocą zdecydowanych, gwał
townych pociągnięć pędzla. Kontur jeszcze prawie nie istnieje, formy budowane są poprzez odmienne 
natężenia barw. Żadne prace w późniejszej twórczości nie będą już prezentowały tak rozbudowanej 
gry partii jasnych i ciemnych (niemal en grisaille), a równomiernie rozłożone światło przenikać będzie 
przez samą materię malarską.

W latach 2004-2008 pojawiają się przykłady śmiałych, w nielicznych przypadkach nawet agresyw
nych kontrastów i zestawień barwnych, aż po współistnienie barw komplementarnych. W tym czasie 
powstają też dużo częściej wypowiedzi przedstawiające. Zdradzają one jednak abstrakcyjne myślenie 
przez „wycięcie” fragmentu rzeczywistości i przeniesienie go na płótno czy papier. Wrażenie to potęguje 
otwarta kompozycja, operowanie makroskalą i uproszczeniem. Temat na przykład pejzażu leśnego, 
czy układy „rozbite” przez wydłużone liście (malowane ciemną zielenią kontrastującą z jasnym tłem) 
często nie mieszczą się w obrazie. Innym razem, w postaci znaku lub jako główny temat, odmalowany 
zostaje niewinny motyw stokrotki. Jej jasne, spokojne tonacje barwne podkreślają dążenie do dosko
nałości, uciszając jednocześnie symboliczne znaczenie przekroczenia ziemskiego bytu, jednak za cenę 
trudu i bólu. W twórczości artysty pojawiają się również przedstawienia z pogranicza żartu i niepokoju, 
w których z geometrycznie potraktowanego tła wynurza się głowa zabawki, przywołując wypowiedzi 
prymitywistów czy „postdadaistyczną niepowagę”, dziecięcą radość.

Prace powstałe mniej więcej w czasie od 2008 do 2010 roku należą do jednych z najbardziej ekscy
tujących w sztuce Tadeusza Gałdy. Nabierają one wyrazistego charakteru, wypowiedzi stają się odważne 
i zdecydowane. Pojawiają się tu przykłady z pogranicza kubizmu analitycznego, orfizmu z elementami 
myślenia surrealistycznego i abstrakcji geometrycznej. Następuje rozbicie kształtów ujawniające ich 
wewnętrzną strukturę. Niezwykle zagęszczone kompozycje zostają rozwiązane za pomocą wyraźnej 
linii (obrysu, konturu), dając wrażenie ruchu w płaskiej, niemal dusznej przestrzeni. Innym razem naj
ważniejszą wartością, decydującą o wydźwięku obrazu, jest kolor - zestawienia barw ciepłych z zimnymi 
lub zbliżonych temperaturą, a rozróżnionych gradacją tonalną. Zarówno w kompozycjach wielkoformato
wych, jak i miniaturach, formy kanciaste ścierają się, „walczą” z obłościami, falami i liniami esowatymi. 
Uwagę przyciągają koliste i owalne kształty, zaskakują (zbyt rzadko) koncentrycznie układające się 
okręgi. Wypowiedzi o zdecydowanym analitycznym charakterze przybierają biologiczne, organiczne, 
często fantazyjne kształty i niebezpiecznie zbliżają się do „ornamentalności”, nie przekraczając jednak 
jej granic. Figuracja dużo śmielsza, konkretniejsza, podporządkowana zostaje silnej syntezie, schema- 
tyzacji, czasem istnieje już jedynie w sposób symboliczny.

Dalsze uproszczenie i coraz wyraźniejsze dążenie do eliminacji motywów o cechach przynależnych 
do świata zewnętrznego prowadzi do pojawienia się obrazów w czystej, geometrycznej postaci. Są to 
zarówno uporządkowane, jak i wprowadzające pewną dowolność, otwarte zazwyczaj układy figur pro
stokątnych, trójkątnych, obłych czy kolistych. Zawieszone w nieokreślonej, neutralnej przestrzeni tworzą 
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swoiste uniwersum. Choć pojawiają się prace wyraźnie dzielące płaszczyznę w pionach i poziomach, to 
jednak dominuje podział po diagonali i ukośny, z przesunięciami i załamaniami. Bywa, iż układ nie jest 
oczywisty, gdyż zbyt wiele dzieje się w miejscach „styku” i wzajemnego oddziaływania form, zdradzając 
badawczy stosunek autora do świata i materii malarskiej. Posługiwanie się oszczędnym językiem geome
trii decyduje o pewnej statyce wypowiedzi, natomiast gdy do głosu dochodzą byty organiczne, pojawia 
się wrażenie pulsacji, ruchu, zabawy. Kolor i forma w obrazach tego okresu, podawane są w najróżniej
szych wariantach: od układów przypadkowych po niezwykle harmonijne, choć nie pozbawione napięć. 
W miniaturach natomiast najwyraźniej widoczna jest mistrzowska prostota w operowaniu kontrastami 
barwnymi, w przenikaniu się, nakładaniu i wzajemnym oddziaływaniu na siebie kształtów. Bardzo 
ciekawe przykłady abstrakcji lirycznej w dziełach wielkoformatowych, z „wyzwolonymi” barwami 
i formami, współistnieją z rygorystycznie rozwiązanymi problemami geometrycznymi w miniaturze. 
Akty poddane zostają daleko posuniętej syntezie i umowności, co wprowadza poczucie pewnego niepo
koju. Oszczędne, ale nie pozbawione zmysłowości, charakteryzują się tendencją do kubizacji. Subtelność 
wczesnych scen zastępuje teraz śmiałość wypowiedzi: od budujących formę ekspresyjnych rytmów 
barwnych, do zdecydowanej linii konturowej rozczłonkowującej sylwetę.

W najnowszych pracach (z lat 2013, 2014) zamierzona dekompozycja, lęk przed pustką, wrażenie 
skomplikowanego mechanizmu posunięte zostają do granic możliwości. W krąg dotychczasowych moty
wów: form geometrycznych, wijących się i prostych linii, wkraczają bardzo regularne byty rozegrane 
w odmiennym języku, przynależne do innego już świata. Ich arbitralny charakter pozostawia dotych
czasową twórczość „w głębi”. Silnie skontrastowane kolorystycznie pojedyncze kształty wprowadzają 
„oddech” w dotychczasowe płaskie przestrzenie. Lewitujące ostrosłupy, złamane i wydłużone bryły 
przypominające klamry, niepokoją i intrygują. Stają się one łącznikiem z najwcześniejszymi docieka
niami artysty i zarazem zapowiadają „rozwód” oraz początek nowej opowieści. Rola obrysu słabnie. 
Formy o proweniencji organicznej, malowane szybko, nieco nerwowo, tworzą gęste zestawienia zawiłych 
splotów. Współistnienie obłości i fal z liniami prostymi i łamanymi podkreśla staranne rozróżnienie 
tonalne. Nadal zawężona gama barw neutralnych lub półchromatycznych, złamanych błękitów, zieleni, 
fioletów i żółci dominuje nad rzadkimi już ugrami czy umbrami. Pojawia się natomiast niemal impresjo
nistyczne myślenie, w którym rozczłonkowanie koloru lokalnego na szereg odcieni wywołuje wrażenie, 
niespotykanej wcześniej u artysty świetlistości. Rozjaśniona paleta, tracąc dawną tajemniczość, zyskuje 
świeżość, lekkość. Specyficzna przejrzystość barw daje wrażenie radości, sugeruje światło i siłę. Jedno
cześnie pojawiają się wielkoformatowe dzieła rozegrane wyłącznie za pomocą geometrycznych układów 
pionowych i poziomych (sąsiadujące i nachodzące na siebie kwadraty i prostokąty) - przynależnych 
wcześniej głównie niewielkim obrazom i miniaturom.

Jest to zatem nadal malarstwo wyraźnego kontrastu zarówno w rozwiązaniach kolorystycznych, jak 
i kompozycyjnych. Cisza szarości współbrzmi ze zdecydowanymi akordami kolorystycznymi, a obok 
zagęszczonych układów kształtów ostrych, obłych i falujących, pojawiają się wypowiedzi zdradzające 
suprematyczne poszukiwania w kierunku absolutnej redukcji i czystości.

Odrębne miejsce w malarstwie Tadeusza Gałdy zajmuje portret, co jeszcze raz dowodzi wszechstron
ności autora. Prace te, sytuujące się na uboczu głównych poszukiwań artysty, utrzymane są w charak
terystycznej złamanej i oszczędnej gamie barwnej. Owe prace prezentują przedstawienia od niezwykle 
sugestywnych po syntetyczne, pozbawione modelunku portrety z obrzeży bytu i nieistnienia. Znajoma 
nuta podekscytowania, pewnej nerwowości, pośpiechu, echa deformacji i niedopowiedzenia widoczne 
są jednak najwyraźniej w autoportretach malarskich i rysunkowych: w ich gamie barwnej i burzliwej, 
gorączkowej kresce.

Twórczość Tadeusza Gałdy to bezustanne poszukiwania najwłaściwszego języka do wyrażenia siebie. 
Tak charakterystyczne dla artysty zagęszczenia i komplikacje stanowią z jednej strony metaforyczny 
powrót do dzieciństwa, do zachwaściałych podwórek, uwikłania..., a z drugiej są one odpowiedzią na 
nieokiełznany wizualizm świata. Poprzez malarstwo przebija silna potrzeba przedstawienia rzeczy naj
istotniejszych, uniwersalnych. To niemal obsesyjna pogoń za ideałem i pięknem absolutnym. Wydaje się, 
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że każde zbliżenie się artysty do istoty stanowi impuls do kolejnego rozpoczęcia opowieści, do zaniechania 
dotychczasowych poszukiwań i podjęcia nowych. Ponownie porzuca on oszczędny język i „zagęszcza” 
płótna. Tempo zmian, zwątpienia, radości, ucieczki i nowe - bogatsze warianty raz już obranych tema
tów i repertuaru form, dowodzą niesłabnącej pasji autora, wiecznej młodości-świeżości, namiętności 
i miłości, która nadaje życiu sens, ale wymaga największego poświęcenia.

Sztuki nie naśladują po prostu rzeczy widzialnych, lecz sięgają zasad stanowiących źródło przyrody, 
Plotyn; Sztuki, dążąc do najwyższego piękna, gromadzą piękno świata, Maksym z Tyru; Do sztuki wła
ściwie należy dopiero to, co natury nie naśladuje, Girolamo Savonarola; Natury nie chcemy kopiować 
ani odtwarzać, chcemy natomiast kształtować tak, jak natura kształtuje owoc, Piet Mondrian4 - sztuka 
abstrakcyjna to zatem odrobiona lekcja z historii malarstwa, która bez „łatki” dekoracyjności możliwa 
była dopiero (choćby) po dekoracyjności w sztuce starożytnej, mistyce średniowiecza, precyzji i osią
gnięciach renesansu, barkowego luminizmu, wiernego odtwarzania rzeczywistości w sztuce realizmu 
czy doświadczeń malarsko-optycznych impresjonizmu...

4 W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 339-345

5 B. Kowalska, Henryk Stażewski. Przypomnienie [w:] Exit. Nowa Sztuka w Polsce, Nr 4 (40), 1999 r, s. 2038.

6 M. Rosiak, ibidem, s. 2106-2115.

7 B. Kowalska, Ryszard Winiarski. Na pograniczu matematyki i sztuki [w:] Exit. Nowa Sztuka w Polsce, Nr 2 (42) 2000, s. 2170-2179. Należy 
zaznaczyć, iż w tym czasie, swoją działalność artystyczną zaznaczają najwybitniejsze osobowości w sztuce polskiej, m.in.: M. Abakanowicz, 
W. Hasior, R. Opałka, S. Drożdż, W. Fangor, T. Kantor.

8 Malarstwo m.in. H. Stażewskiego, S. Gierowskiego, R. Opałki, J. Ziemskiego, A. Lenicy, K. Sosnowskiego, A. Mazurkiewicza, J. Berdyszaka, 
S. Fijałkowskiego i wielu innych.

Tadeusz Gałda reprezentuje nieagresywną odmianę abstrakcjonizmu, gdzie pojawiają się echa 
postimpresjonistycznych analiz barwnych i ekspresyjno-kubistycznych dociekań formalnych. Kontynu
uje sposób myślenia klasyków awangardy lat dwudziestych, np. grupy „Blok” (1924 r.) z prekursorami 
nowej sztuki nowoczesnej w Polsce - Henrykiem Stażewskim i Władysławem Strzemińskim5. Wpisuje 
się w dążenia artystów działających w powojennych grupach abstrakcjonistów, kiedy to próbowano 
m. in. uwolnić się od socrealistycznego języka i odnaleźć sens w malarskości. Awangardowe tradycje 
równoznaczne były wówczas z wolnością, choć jednocześnie abstrakcjonizm, odbierany był jako skrajnie 
formalistyczny prąd we współczesnej sztuce burżuazyjnej6.

Tło historyczne dla twórczości artysty to również nowe idee zapoczątkowane w sztuce lat sześć
dziesiątych dwudziestego wieku, np.: pop-art, nowa figuracja, nowy realizm, arte povera, land-art, 
konceptualizm, sztuka akcyjna. Informel i ekspresjonizm abstrakcyjny wypierała w tym czasie tzw. 
„abstrakcja pomalarska”. Powrót ku, interesującej nas w kontekście sztuki Gałdy, abstrakcji geome
trycznej nastąpił w kinetycznej, optycznej (op-art) i redukcyjnej (minimal-art) postaci. W latach tych 
dominującą cechą sztuki poszukującej stała się intelektualizacja, zracjonalizowanie, obiektywizm; i co się 
z tym wiąże - dążenie do mariażu sztuki z nauką7. W kolejnej dekadzie intensywnie rozwijał się m. in. 
nurt abstrakcji ekspresyjnej, geometrycznej, poszerzającej granice widzenia8.

Kiedy Tadeusz Gałda zaczyna własną opowieść (na początku lat osiemdziesiątych dwudziestego 
wieku), w sztuce światowej panuje postmodernizm. Współistnieją dawne i nowe style, wszelkie odnie
sienia formalne, filozoficzne są możliwe. Wypowiedzi artystyczne zabarwione są nurtami figura ty w- 
no-ekspresjonistycznymi, włoskiej transawangardy, niemieckiego ekspresjonizmu, francuskiej wolnej 
figuracji, amerykańskiej figuracji graffiti i New Image Painting. Pojawiają się tendencje nawiązujące 
do abstrakcji geometrycznej w postaci „neo-geo” (neo-abstrakcja geometryczna) charakteryzującej się 
dekoracyjnością i współistnieniem elementów geometrycznych z optycznymi. Neokonceptualizm istnieje 
w formie nowej figuracji pop („neo-pop” to prace czerpiące z banału i pop-artu o silnym zabarwieniu iro
nicznym). W Polsce, w odpowiedzi na aktualną sytuację polityczną, narodził się ruch kultury niezależnej,
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bojkotującej oficjalne życie artystyczne, ekspresja „nowych dzikich” nawiązywała do doświadczeń 
fowizmu i abstrakcjonizmu. W latach dziewięćdziesiątych swój głos ma tzw. „sztuka zaangażowana” 
i „sztuka krytyczna” obierając drogę absurdu, zabawy, prowokacji, będąc często bolesnym komentarzem 
do zastanej rzeczywistości.

Dziś język awangardy kojarzony jest często z „akademicką poprawnością”. Sztuka poddana została 
daleko idącej manipulacji i deformacji. Ma eklektyczny charakter, jest niejednoznaczna, pokazuje z jednej 
strony nowe możliwości, z drugiej niepewną kondycję człowieka. Zdaje się, iż artyści poszukując treści 
w codzienności i błahości, chcą na nowo przekonać do wypowiedzi malarskich.

Jak pisał Henryk Stażewski Twórczość zaczyna się od punktu zero. Jest wyzbyciem się przyzwycza
jeń i rutynizmu zawodowego (...) Awangarda jest permanentną rewizją pojęć artystycznych9. Malarstwo 
Tadeusza Gałdy sytuuje się więc w niezwykle ważnym miejscu na artystycznej mapie. Szybkość zmian, 
mnogość dyskursów dowodzi potrzeby komentarza rzeczywistości poprzez język form abstrakcyjnych. 
Według Jerzego Ludwińskiego, bogactwo i różnorodność awangardowych wypowiedzi pojawiły się 
z konieczności powiedzenia czegoś nowego, czego dawna tradycyjna forma obrazu nie mogłaby już prze
kazać10. Od lat dziewięćdziesiątych tę rolę, obok abstrakcji, zaczyna również przejmować sztuka nowych 
mediów z wideoartem na czele. Chodzi bowiem o pokazanie rzeczywistości przekraczającej naszą nie
ustannie poszerzającą się atakowaną różnorodnymi bodźcami, wyobraźnię.

Wystawa malarstwa Tadeusza Gałdy to dowód jeszcze jednej namiętności. Prezentowane na wystawie 
obrazy należą w większości do zbiorów Michała Głowni - pasjonata, miłośnika sztuki, kolekcjonera. 
Potrzeba otaczania się dziełami sztuki i pasja ich zbierania obecna jest od najdawniejszych czasów. 
Dzięki niej zostało ocalonych od zapomnienia wielu artystów i ich dzieła. Najznamienitszymi kolekcjo
nerami i mecenasami, których zbiory często stawały się podwalinami dla wielkich światowych kolekcji, 
muzeów, galerii oraz bibliotek, byli przedstawicie najważniejszych rodów Europy: np. Medyceuszów 
we Florencji, Montefeltro w Urbino, d’Este w Ferrarze, Sforzów w Mediolanie11.
Michał Głownia szczególnie umiłował sobie twórczość artystów regionu. W jego kolekcji znajdują się 
prace Urszuli Broll-Urbanowicz, Janusza Lipińskiego, Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz, Jerzego 
Kryszpina, Ryszarda Tyszkiewicza, ale także Teresy Gębskiej-Śląskiej (Wrocław) Alicji Stosik (Wro
cław), Ryszarda Wojtyny (Wrocław) i Michała Siemińskiego (Łódź). Jest wielką wartością dla środowiska 
artystycznego i regionu, że wśród nas istnieje tej klasy pasjonat.

Luiza Laskowska

Tadeusz Gałda ukończył PWSSP we Wrocławiu, Wydział Malarstwa, Grafiki 
i Rzeźby, dyplom uzyskał w pracowni profesora Konrada Jarodzkiego w 1987 r. 
Jest absolwentem Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach. Po
czątkowo związany z Teatrem Animacji w Jeleniej Górze. Mieszka i pracuje 
we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem olejnym, akrylowym, temperowym, 
o zróżnicowanej tematyce i stylistyce oraz rysunkiem i rzeźbą. Uprawia malar
stwo pejzażowe, rodzajowe i akt, tworzy obrazy pozostające w kręgu abstrakcji 
geometrycznej i lirycznej.

9 B. Kowalska, Henryk Stażewski. Przypomnienie [w:] Exit. Nowa Sztuka w Polsce, Nr 4 (40), 1999 r, s. 2036

10 J. Ludwiński, Triumf czystości, triumf brudu [w:] Gierowski i Krzywe Koło. Katalog do wystawy z cyklu Sztuka przekraczania granic, red. M. i A. 
Bauer, Muzeum Sztuki w Łodzi, październik - listopad 2003, s. 28, 29

11 J. Mielech, Uchylona zasłona, katalog do wystawy, Galeria Sztuki BWA, Jelenia Góra, 2002, s. 5-11. W 2002 r. w Galerii BWA zorganizowana 
została wystawa „Uchylona zasłona” prezentująca prace ze zbiorów jeleniogórskich miłośników sztuki, m.in.: A. i W. Fursów, U. i H. Szymczaków 
i innych. Przykładem tradycji kolekcjonerskich w naszym regionie jest np. Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu, gdzie prezentowane są zbiory 
Henryka Tomaszewskiego. W nieistniejącym już niestety prywatnym Muzeum Sztuki Reduktywnej Jurgena Gerarda Bluma Kwiatkowskiego 
w Świeradowie Zdroju istniała świetna kolekcja sztuki włączającej się w aktualny dziś dyskurs poszukiwania sensu sztuk, z pracami m.in.: 
J. Albersa, J. Beuysa, V. Vasarely’ego, F. Moreletta, S. Gierowskiego, R. Winiarskiego, K. Sosnowskiego.

Na sąsiedniej stronie: Kompozycja, 2010, olej, płótno, 50 x 40 cm
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Wazon w oknie, 2011, olej, płótno, 70 x 50 cm
Na sąsiedniej stronie: Kompozycja, 2011, olej, płótno, 70 x 50 cm
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Wiolonczelistka, 2007, olej, płótno, 100 x 80 cm
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Kompozycja, 2007, olej, płótno, 100 x 80 cm
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Żaba, 2008, olej, płótno, 100 x 70 cm
Na sąsiedniej stronie: Pofykaczka ognia, 2004, olej, płótno, 100 x 80 cm
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Kompozycje, 2000, gwasz, karton, 17 x 12 cm

Kompozycje, 2003, olej, płótno, 24 x 18 cm
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I

Kompozycje, 2010, olej, płótno, 25 x 20 cm
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Kompozycja, 2014, olej, płótno, 100 x 120 cm
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Po prawej:
Drzewo, 2010, olej, płótno, 100 x 70 cm
Na dole od lewej:
Kompozycja, 2010, olej, płótno, 25 x 20 cm
Kompozycja, 2009, olej, płótno, 50 x 40 cm
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Dmuchawce, 2007, olej, płótno, 100 x 80 cm
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Wiosna, 2008, olej, płótno, 100 x 80 cm
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Stokroty, 2005, 
olej, płótno, 30 x 24 cm

Bez tytułu, 2004, 
gwasz, karton, 10 x 10 cm
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Bez tytułu, 2014, olej, płótno, 75 x 80 cm
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Bez tytułu, 2001, gwasz, karton, 20 x 15 cm

24



Od lewej:
Kompozycja, 2009, olej, płyta, 25 x 20 cm
Akt, 2009, olej, karton, 30 x 25 cm
Kompozycja, 2009, olej, płyta, 25 x 20 cm
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Brzozy, 2004, gwasz, papier, 20 x 30 cm
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Brzozy, 2004, gwasz, papier, 20 x 30 cm
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Za pomoc w realizacji wystawy dziękujemy Michałowi Głowni. 
Prace z kolekcji Michała Głowni i ze zbiorów artysty.

grudzień 2014 - styczeń 2015

Wystawę zrealizowano dzięki pomocy finansowej Miasta Jelenia Góra

DOFINANSOWANE PRZEZ
MIASTO JELENIA GÓRA (g)

Na okładce: Słońce, 2005, olej, płótno, 100 x 80 cm
Na stronie tytułowej: Przestrzeń, 2008, olej, płótno, 40 x 51 cm




