
• A



W
 V- 

-- >
 »'■ W





►
ZAtruZOŻająCO Źnikajcęcychtak 
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Anna, Dębska,



Zdjęcia rzeźb wykonane przez Annę Dębską, oraz ze zbiorów autorki.

Prawa do przedruku zastrzeżone przez autora i wydawcę Annę Dębską

Projekt graficzny albumu Weronika Kobylińska- malarz i grafik.





— Jakie wydarzenia .artystyczne 
bieżącego roku zwróciły Pańską u- 
wagę?

PL/łSTYCE - 
NAŚLADOWNICTWO

ROZMOWA Z XAWERYM DUNIKOWSKIM

— Z wystaw, które oglądałem, 
zrobiła na mnie wrażenie wysta
wa Anny Dębskiej. Rzeźbiarka ta 
znalazła własną drogę. Jej wyraz 
plastyczny jest wynikiem jakiegoś 
przeżycia, uczucia. W'iclu innych
wystaw nie widziałem, gdyż byłem 

tygodnik kulturalno-sfołkciny kilka miesięcy poza Warszawą.
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' — Czy był Pan profesor na wy
stawie rzeźby z cyklu „Polskie dzie
ło plastyczne w piętnastolecie PRL”?

— Owszem, byłem. Nagromadzono 
tam tak wielką ilość rzeźb i obra-

zów, że trudno było w tym tłoku 
się zorientować. Dzieło plastyczne 
wymaga przestrzeni, dopiero wtedy 
można je należycie ocenić.

— Czy wystawa „Piętnastolecia“ 
wydaje się Panu profesorowi odbi
ciem kryzysu w polskiej rzeźbie?

— O ile zdołałem zobaczyć, to 
tak.

— Czy zwrócił Pan profesor uwa
gę na kogoś spośród młodych rze
źbiarzy?

— Wspomniałem już o wystawie 
Dębskiej. Interesująca jest Szapocz- 
nikow.



Prace i szkice Anny Dębskiej oszałamiają swoją bezpośredniością.

Jej styl i technika nie mają żadnego odpowiednika w rzeźbie. Poszukując jakiejś 

analogii do prac tej artystki przeszedłem myślą wstecz, cofając się do różnych 

epok. Zatrzymałem się dopiero w epoce paleolitycznej. Tam dostrzec można 

pewne reministencje.

Ale różni się od artysty paleolitycznego, gdyż daje nam zjawisko + ideę.

Ze świętą pasją daje własną wizję zwykłego życia cielaków, wilczków, 

lisków...

Wzrusza nas emocją swego widzenia uroków i urody życia.

Xawery Dunikowski

Wstęp do wystawy indywidualnej Anny Dębskiej w Zachęcie. Warszawa 1962



Są epoki i okresy w życiu sztuki, kiedy wszelkie sprawy 
człowieka zastygają w sztywne, schematyczne przedstaw- 
nienia w różnych dyscyplinach plastyki; kiedy 
obowiązująca dyscyplina układa postacie pozbawione 
indywidualizmu, wyrażające jedynie oficjalne wizerunki 
narzucone przez rytuał, pozbawiając je cech indywidual
nych a przede wszystkim cech ludzkich. Zjawiają się 
postacie, które nie wyrażają już najpiękniejszych chwil 
wzruszenia, sentymentu, radości życia i jego piękna. Pow- 
staje schemat wyrażający siłę, władczość, nadrzędność, 
stwarzając nadludzi pozbawionych elementarnych cech 
człowieczych.
Tak było w sztuce Asyrii, Babilonu, Chaldei. Ale na tle 
wspaniałych, potężnych wojowników i myśliwych, 
niszczących zarówno swych wrogów jak i masowo 
tępiących zwierzęta, zjawia się sztuka, dzieło artysty, 
który pozbawiony możliwości wyrażania najpiękniejszych, 
wzruszających spraw człowieka, sięgnął do świata 
zwierzęcego, aby z niego wydobyć to wszystko czego nie 
mógł przedstawić w twardych, bezwzględnych posta
ciach władców lub wojowników. W tej sztuce tak bardzo 
schematycznej i oficjalnej znalazło się miejsce dla przed
stawienia ogromu cierpienia, głębokiego przywiązania, 
sentymentu dla współżyjących ze sobą zwierząt 
i głębokiej troski o młode pokolenie.
Te przejmujące swym humanizmem sceny cierpienia 
zranionej lwicy, tej głębokiej troski klaczy, która w tumu- 
clie panicznej ucieczki dzikich koni ogłada się z niepoko
jem na swoje źrebię, ta spokojna idylla lwów które 
znalazły w czasie okrutnego polowania ucieczkę i azyl 
w zaroślach nadbrzeżnych, świadczy o tym, że jeśli wielki 
artysta nie potrafi a zwłaszcza nie może obdarzyć cechami 
najgłębiej ludzkimi postaci ludzkich, znajduje możliwości 
wyrażenia tych wszystkich uczuć w przedstawieniu postaci 
zwierzęcych. Tam można być szczerym i wrażliwym. 
Tam można w sposób jak najbardziej subtelny 

wyrazić wszystko to, co jest niedopuszczalne 
w sztuce oficjalnej.
Tych parę słów wstępu sięgających do starożytnych 
okresów sztuki, sztuki Babilonu i innych kultur 
Mezopotamii, odważyłem się napisać, aby podkreślić rolę 
i walory drogi rzeźbiarskiej Anny Dębskiej. W cza
sach gdy sztuka staje się coraz bardziej oderwana 
od bezpośrednich odczuć człowieka, gdy szybuje 
w dziedzinie bezosobowej abstrakcji lub przein- 
telektualizowanych teorii i poszukiwań prawd niesprawdzal
nych, trudny jest powrót do najprostszych odczuć ludzkich,



do najpierwotniejszych elementów uczucia, sentymentu, 
tkliwości; drogi do piękna kryjącego się w najbezpośredniejszych 
odruchach ludzkich. W takich chwilach zwrócenie się do 
świata zwierząt, do obudzenia w nas instynktów często 
pierwotnych, a jednocześnie oczywistych i w pełni 
zrozumiałych, do naszych reakcji nie opartych na wyro- 
zumowaniu jest naszą prawdziwą potrzebą.
Sztuką, która nam na to pozwala, przy przyjmowaniu 
której nie mamy ograniczeń i hamulców, jest obraz 
świata istot żywych, które nie zatraciły swej 
bezpośredniej siły oddziaływania na nasze uczucia. Zwi
erzyniec, przewijający się przez całą twórczość Anny 
Dębskiej, przedstawia całe bogactwo życia zwierząt i ptaków 
od największych bizonów czy żubrów aż do najmniejszych 
młodych wilcząt, cielaków czy źrebaków. Zwłaszcza pociągają 
autorkę najmłodsze zwierzęta w okresie ich pierwszych 

kroków, w chwilach gdy zdobywają trudną choć 
instynktowną wiedzę o ruchu, lub gdy bezradne i zmęczone 
szukają dla siebie dogodnej pozycji do wypoczynku. 
Ukazywanie tych stanów zawartych między statyczną 
nieporadnością a dynamicznym rodzeniem się 
instynktu ruchu, stanowi ciekawą formę artystyczną, 
podkreślaną jeszcze przez szkicową technikę swobod
nego kształtowania powierzchni rzeźbiarskiej.
Cechą bardzo charakterystyczną tych rzeźb jest ten
dencja do łączenia zwierząt w zespoły czy pary, gdzie 
autorka znajduje nie tylko trafną charakterystykę 
poszczególnych zwierząt, ale również stwarza bogatą 
formę plastyczną dając interesujące koncepcje 
rzeźbiarskie o licznych sylwetach z bogatymi 
prześwitami i najbardziej zaskakującymi widza zestawien
iami form.



W tym wypadku nasz stosunek do tych kompozycji jest 
nie tylko odbiorem zawartych w dziele treści, ale widzimy 
w tych rzeźbach czyste zestawienia form, kształtów, 
prześwitów zaciekawiających nas swym abstrakcyjnym 
wyrazem plastycznym.
W rzeźbach Anny Dębskiej mają szerokie zastsowanie 
różnorodne materiały i także najróżniejsze techniki 
rzeźbiarskie. Od technik szkicowych, nerwowo i szybko 
modelowanych w glinie, a następnie utrwalonych 
w wypalonej ceramice lub odlanych w brązie, aż do 
monumentalnie wygładzonych i silnie uproszczonych 
form w sztucznym kamieniu, betonie lub w precyzyjnym 
odlewie brązowym. Najbardziej monumentalnie 
wychodzą rzeźby w technikach betonowych. To nie jest 
kontynuacja form rzeźby kamiennej z jej rzemieślniczymi 
wymaganiami i tradycyjnymi trudnościami, często nie 
do pokonania w rzeźbie zwierząt, zwłaszcza koni. 
Cienkość nóg podtrzymujących wielką masę zwierzęcia 
musiała być uzupełniana tymi lub innymi elementami 
podpór sztucznie powiązanych z tematyką rzeźby. Tak 
było z kamieniem- tymczasem monolityczność żelbetu 
pozwala na ścienienie do minimum lekkości, większej 
niż to zostało osiągnięte w brązie.
Ciężkie, kamienne w swojej fakturze bryły zwierząt, 
dzięki ścienionym do minimum kończynom nabierają 
niespodziewanej lekkości i dynamiki. Żubry, kozice, 
młode byczki czy skaczące konie dają piękne efekty 
ruchu a jednocześnie nabierają monumentalności przez 
oderwanie się od swoich cokołów, tworząc niezależną 
sylwetkę unoszącą się w powietrzu.
Tak zastosowana technika i tak użyty materiał 
predestynują te rzeźby do postawienia w szerokich 
przestrzeniach i eksponowania ich na tle krajobrazu lub 
nieba. Są to rzeźby “krajobrazowe”. Ale także ustawione 
na tle architektury, zwłaszcza prostej i geometrycznej 
architektury współczesnej, na tle wielkich płaszczyzn muru 

czy szkła, bogate i zaskakujące swą formą plastyczną, swą 
lekkością przy jednoczesnej swej “bryłowatości” są jej 
dobrym partnerem. Zresztą należy podkreślić, że także w prze
szłości zawsze gładkie i organiczne formy zwierzęce pełne 
bogatych miękkich płaszczyzn były często stosowane jako 
kontrast do twardych, zrytmizowanych form architektury. 
Należy tu podkreślić częste i bardzo piękne stosowanie 
rzeźbiarskich motywów lwów lub koni, a nawet w sztuce 
architektonicznej odległych kultur, także innych zwierząt 
jak wielbłądów, słoni, wężów.
Architektura przeszłości była silnie ożywiona motywami 
zwierzęcymi podkreślając tym bardziej swą statyczną 
wielkość i monumentalizm. Anna Dębska w rzadkich 
wypadkach sięga do motywów zwierząt egzotycznych. 
Przez jej twórczość nie przewijają się lwy, które w dziejach 
architektury i rzeźby odgrywały tak wielką rolę, że w opar
ciu o motyw lwa w sztuce wielu stuleci można byłoby 
wydobywać wiedzę o każdej z epok zależnie od tego w jakiej 
roli i formie zwierzę to występuje w architekturze. Jednak 
jest drugie zwierzę równie popularne, przewijające się 
między przedstawieniami ludzi i towarzyszące formom 
pomnikowych, architektonicznym- koń.
Koń jest umiłowaniem autorki. Bogactwo i różnorodność 
rzeźb koni w jej twórczości są porywające. Od 
baraszkujących źrebaków do tragicznych, dramatycznie 
skomponowanych grup koni, od lekko i zgrabnie 
skaczących koników do mocnych, w swym pędzie masy
wnych, ciężkich perszeronów. Znamy wielu artystów, 
którzy swoją twórczość poświęcili temu najpiękniejszemu 
ze zwierząt. Ale zwykle w swej twórczości ograniczali się do 
jednego rodzaju lub typu konia.
W naszej rodzimej twórczości, może raczej malarskiej niż 
rzeźbiarskiej przewijają się wizerunki koni.
Czy to u Michałowskiego i Juliusza Kossaka, u Chełmońskiego 
lub Brandta, czy wreszcie u naszych współczesnych, koń występuje



Perszerony



jako zwierzę związane z człowiekiem. Jako jego dopełnienie. 
To samo w rzeźbach pomnikowych nawet takiego mistrza 
współczesnego jak Marino Marini postać konia jest 
podstawą dla jeźdźca. Anna Dębska, która sama jest 
znakomitym jeźdźcem i pasjonuje się swymi własnymi 
końmi umiała przede wszystkim dojrzeć piękno koni na 
swobodzie, uwolnionych od siodeł i uprzęży, swobodnie 
wyrażających swe uczucia wzajemne, lekko poruszających się 
bez skrępowania i obciążenia. Jeśli autorce zdarzy się 
przedstawić także jeźdźca na koniu to i wtedy jeździec 
biorący przeszkodę jest tylko małym, dynamicznym 
“nieważnym” dodatkiem uzasadniającym ruch konia w 
skoku.
Ale najsilniejsze przeżycia dramatyczne dają nam “Spienione 
konie”. Tu autorka wykazała całą umiejętność wydobycia 
piękna w maksymalnym wysiłku zwierzęcia. I pomimo wiel
kiej dynamiki kompozycji, zestawienie tych trzech pełnych 
ruchu zwierząt stwarza kompozycję pomnikową wspaniale 
skomponowaną w zamarłą bryłę statyczną, godną pomnika 
już nie tylko konnego, ale pomnika dla naszych koni, które 
ostatnim zrywem towarzyszyły nam w tragicznych zmaga
niach naszego Września.
Olbrzymia rozmaitość i bogactwo sposobów interpretacji 
rzeźbiarskiej nasuwa nam porównanie z najlepszymi 
okresami kultury w których przedstawiano konie w rozmaity 
sposób. Zarówno konie sztuki chińskiej z okresu dynastii 
Tang i Sung jak i konie sztuki rzymskiej czy greckiej, czy 
wreszcie konie z pomników gotyckich i renesansu oraz 
baroku i klasycyzmu i wreszcie konie okresu realizmu i secesji. 
Wszystkie te epoki znalazły swe odbicie w rzeźbach Anny 
Dębskiej, ale nie poprzez naśladownictwo stylów lecz przez 
stworzenie szerokiego świata koni różnych charakterów i ras. 
Z zachowaniem jednolitości i konsekwencji własnej drogi 
artystycznej, której autorka jest wierna.
Do wybitnych zjawisk rzeźbiarskich należy zaliczyć także 
kompozycje zbiorowe ptaków w ich locie, powiązanych 

ze sobą w bogatą formę przestrzenną, o licznych prześwitach 
i zmienną w zależności od punktu oglądania, a zwłaszcza 
fascynują przy oglądaniu w mchu.
Zdolność przedstawienia dynamiki mchu przy tworzeniu rzeźby 
statycznej jest na pewno wielką zdobyczą Anny Dębskiej. 
Także rzeźbiarskie przedstawienie ławicy ryb wplątanych 
w skręconą, falistą, rozedrganą formę wodorostów jest 
przykładem operowania tą samą zasadą jak w przypadku 
lecących ptaków.
Obserwując drogę rzeźbiarską autorki musimy stwierdzić jej 
indywidualność twórczą. Uzupełnia ona w swych interpretacjach 
zwierzęcych takich poprzedników w naszej sztuce jak wielkie 
nazwiska malarskie XIX i XX wielku, jak również, rozszerzając 
krąg tematyki piękna zwierzęcego, wzbogacając poszukiwania 
estetyczne cechami psychicznymi zwierząt, uwielbieniem nie 
tylko pięknej formy, ale także głębokim zachwytem nad mchem 
i życiem zwierząt.

W epoce ginięcia naszego środowiska naturalnego, które w 
pierwszym rzędzie dramatycznie dotyka świat zwierzęcy, wystawa 
Anny Dębskiej jest zdarzeniem istotnym i ważnym.

Jerzy Hryniewiecki



BIOGRAFIA ATYSTY:

Urodzona w Warszawie.
Ukończona Akademia Sztuk Pięknych 
w Warszawie, w pracowniach
Prof. Tadeusza Breyera

i Prof. Mariana Wnuka
Dyplom w 1954.

W Związku Polskich Artystów Plastyków 
od 1954.

1955 WARSZAWA ARSENAŁ “OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA
MŁODEJ PLASTYKĘ’
Rzeźba “Zubrzyca z młodym” naturalnej wielkości zakupiona 
do Muzeum Regionalnego w Częstochowie.

1956 WARSZAWA ZACHĘTA “VII WYSTAWA OKRĘGU
WARSZAWSKIEGO ZPAP”
Zakup Ministra Kultury rzeźby “Wilczek”.

1967-58 RADOM “XII OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA WYSTAWA
PLASTYKI”

“Koziołek” naturalnej wielkości zakupiony przez miasto Radom.

1958-59 WARSZAWA ZACHĘTA “RZEŹBA WARSZAWSKA”
Rzeźba naturalnej wielkości “Trzy młode wilki” zakupiona do Muzeum 
w Zielonej Górze.



1959 WŁOCHY CARRARA “MIĘDZYNARODOWE BIENNALE RZEŹBY I GRAFIKI“ 
II NAGRODA

IA SCULPTURE
VARSOVIENNE

ARTISTI DI 17 NAZIONI
AL "2° PREMIO CARRARA,,

lino stuolo di giovani che continuano nel tempo 
la tradixione estética della nostra terra

ANNA DĘBSKA - PETIT BISON (1958-FONTE)

1959 SOPOT FESTIWAL SZTUK PLASTYCZNYCH 
Nagroda za rzeźbę ’’Byczek”.

GLI SCLLTORI
Dopo un accurato esame delle opere esposte, la Giuria ha fermato la propria 

attenzione sulle opere dei seguenti artisfi: BIANCINI, BORSOS, CALO', CANILLA, CA- 
STELLI, DEBSKA, FABBRI, FENOSA, GALLO, GARELLI, GILIOLI, LIBERTUCCI, MARTI- 
Nl Q., MAZZULLO, NEGRISIN, PEREZ, SALIMBENI, TCHOREK e VIO.

Nella discussione che é seguita per I' assegnazione dei premi la Giuria ha deli
béralo di tener conto del fatto che alcuni artisfi inclusi nel predetto elenco e che han- 
no preséntalo opere di notevole valore ed impegno avevano giá ottenuto premi di r¡- 
conoscimento nella precedente edizione del < Premio Cittá di Carrara >.

Nella discussione per I' assegnazione del < Premio Cittá di Carrara » si sono desi- 
gnati due opposti orientamentí che non potendo trovare componimento senza votazio- 
ne, hanno costretta la giuria a votare. I due orientamenti hanno ottenuto egua! numero 
di suffragi, essendo la Giuria, a causa dell'assenza di un componente, composta di un 
numero pari di membri. Perianto, al fine di sbloccare la situazione non altrimenti risol- 
vibile, udito ¡I parere del Segretario al Premio, On. Antonio Bernieri, la Giuria, a mag- 
gioranza, ha deciso di rimettere al Comitato promotore I' importo del < Premio Cittá di 
Carrara », ricevendone autorizzazione a destinarlo, ex-aequo, agli scultori:
— ALBERTO VIANI, per I' opera c Figura
— OSCAR GALLO, per I' opera < Ritratto >.

I successivi premi di L. 250.000 cadauno sono cosí assegnati a:
FABBRI, GHERARDI, GILIOLI e BORSOS.

46 scultori stranieri;
30 incisori stranieri;
70 scultori italiani;
43 incisori italiani;

4 fuori concorso fra gli ar- 
tisti italiani {Greco. Basal- 
della, Martini e Servolini);

3 fuori concorso stranieri: 
Zadkine, Armitage, Chad
wick.

Fondo premi L. 2.000.000. 
1° Premio «Cittä di Carrara» 

(indivisibile) L. 1.000.000

2“ Premio (due): L. 500.000 
(ciascuno).

Tre Premi di L. 150.000. 
100.000 e 50.000 per gli 
incisori.

L. 300.000 da destinarsi ad 
una o piu opere di scul- 
tura.

2 Premi di L. 500.000 della 
Camera di Commercio e 
della < Soc. Montecatini » 
per un'opera realizzata o 
da realizzarsi in marmo 
di Carrara.

1960 ANGLIA LONDYN GRABOWSKI GALERY
Wystawa indywidualna

1960 WŁOCHY LA SPEZIA
Wystawa indywidualna, całość ekspozycji sprzedana.

1960 USA CINCINNATI HIGHLANT GALLERY 
Wystawa indywidualna.

1960 WĘGRY BUDAPESZT “MIĘDZYNARODOWA 
WYSTAWA SZTUKI KOBIET”



1960 WARSZAWA ZACHĘTA “OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA RZEŹBY POLSKIEJ 1945-1960

1961 FRANCJA PARYŻ “II MIĘDZYNARODOWE BIENNALE SZTUKI” 
Naturalnej wielkości “Drapiący się byczek” zakupiony do muzeum w Kolonii.

Le monde 
serein 
des 
animaux

1961 SZCZECIN MUZEUM 
Wystawa indywidualna, 
Zakup do Muzeum 
naturalnej wielkości rzeźby 

“Drapiący się żubrzyk”.

Madame Anna Dębska, jeune 
sculpteur polonais, a créé un 

monde éloigné des préoccupations 
de la civilisation contemporaine: le 
monde animal. Ce monde animal, 
que nous avons si rarement l’occa
sion de surprendre. Et l’ayant sur
pris — de l’observer. Et l’ayant 
observé — d’essayer de le com
prendre. Ce que l’artiste nous pro
pose ici, c’est quelque chose de très 
hardi et de très personnel. A tel 
point que le nestor de la sculpture 
polonaise contemporaine, Ksawery 
Dunikowski, a pu écrire au sujet 
d’Anna Dębska: «Son style et sa 
technique n’ont pas d’équivalent 
dans la sculpture. Cherchant une 
analogie aux oeuvres de cette ar
tiste, j’ai effectué un recul par la 
pensée aux diverses époques. Je ne 
me suis arrêté qu’à l’époque pa
léolithique. C’est là que l’on peut 
trouver certaines analogies. Mais 
Anna Dębska diffère fondam»n-

talement des artistes paléolithiques: 
elle nous présente le phénomène 
plus l’idée... et bouleverse par l’é
motion de sa vision des charmes et 
de la beauté de cette vie».
C’est un monde présenté de façon 
très simple et directe. Évidemment, 
il est le résultat d’une conception 
sciemment choisie et d’intéressants 
principes de la composition des vo
lumes et lignes.
Chaque animal (fait de plâtre, de 
fonte, de glaise ou de ciment) est 
très individuel et représente en 
même temps le symbole synthéti
que de toute son espèce. Il a ce que 
l’on nomme la modernité de l’ex
pression. Il a son regard à lui, son 
propre mouvement et combien de 
sérénité et d’humour. Dans si 
simplicité naïve, ce monde de 
sculptures «animales» est franc, 
chaud et plein de beauté. Il ren
ferme quelque chose d’enfantin et

dégage simultanément une sagacité 
et une réflexion mûres à l’instar 
de celles dont se servent les auteurs 
qui écrivent pour les enfants. 
Anna Dębska a débuté en 1954. 
Depuis, ses oeuvres figurent dans 
toutes les expositions importantes 
d’art contemporain. L’artiste a pris 
part aussi aux expositions en Italie, 
France et Hongrie. Elle a eu des 
expositions individuelles en Angle
terre et aux États-Unis. En Pologne, 
un Prix d’État lui a été décerné.
La source d’inspiration est ici la 
nature même, et ce principe impose 
à l’art de Mme Dębska une grande 
discipline. Mais la nature stimule 
aussi notre imagination qui complète 
la sculpture par un cadre, lui cons
truit une situation, la prolonge par 
une anecdote. Voyez, par exemple, 
ce petit ours. De son point de vue, 
tout se présente tout à fait, mais 
alors tout à fait différemment...



1961-62 WARSZAWA MUZEUM NARODOWE “WYSTAWA RZEŹBY W XV-LECIE PRL”
Nagroda Państwowa II stopnia za całokształt twórczości 1954-1962.
Zakupiona do Muzeum w Wilanowie rzeźba “Zwycięzca” 3m X 3,5m, oraz rzeźba “Bizon” naturalnej wielkości przez 
Radę Narodową Miasta Warszawy (rzeźba obecnie znajduje się w Parku Paderewskiego w Warszawie).

1962 WARSZAWA ZACHĘTA
Wystawa indywidualna, pokazane około 60 rzeźb.

RECENZJA BOŻENY KOWALSKIEJ

“RZEŹBA, KTÓRA BUDZI UŚMIECH”

Ile pozornie paradoksalnym, tyleż i prawdziwym wydaje się 
stwierdzenie, że animalistyczne rzeźby Dębskiej są humanisty
czne. Pełne niepowszedniego uroku, apelują do pięknych i 
dobrych odczuć człowieka- czułości i zachwytu, tkliwości 
i afirmacji życia. Żyją na równi z bujną egzystencją natury; 
wydają się samym życiem symbolicznie przemienionym 
w materię rzeźbiarską.
Dębska ze swoją czarodziejską krainą łagodnych i beztros
kich zwierząt- to ów, jak Niemcy nieprzetłumaczalnie 
określają “Selbstganger”- artysta, artysta, który nie wzoruje 
się na nikim z poprzedników i nie wiąże się ze swpółczesną 
mu modą. Szuka ona formy dla swego wyobrażenia artysty
cznego w rzadko silnej koegzystencji z naturą i samotności 
swojego atelier. Jej obserwacja świata zwierzęcego nie jest 
obojętnym podpatrywaniem dla studium artystycznego. 
Rzeźbiarka otacza ten świat autentycznym i tkliwym 
umiłowaniem.
U źródła podjęcia przez nią tematyki animalistycznej trud- 
noby więc szukać założeń programowych. Narodziła się 
ona spontanicznie z tej żywej potzeby zespolenia z naturą 
i wejścia w nią z niespotykanym ładunkiem emocji, wrażliwości 
i świeżej wyobraźni, które tak silnie dochodzą do głosu w 
dziełach artystki.
Jako mała dziewczynka lepiła zwierzątka z plasteliny- były 
to jej ulubione zabawki i jedna z najmilszych zabaw. Więź 
ze światem zwierząt i świeżość jego przeżywania pozostały 
z dzieciństwa niewiele zapewne zmienione. Wzbogaciły się 
wszakże o wiedzę i świadomość rzeźbiarską.



Dzięki temu prace Dębskiej nie mają charakteru naśladownictwa 
natury. Ich forma jest wynikiem myśli konstrukcyjnej organizującej 
przestrzeń, świadomej wymogów i specyfiki materiału. Kiedy 
tworzy np. rzeźbę przedstawiającą trzy młode wilczki, to wiąże je w 
grupę urzekająco naturalną w układzie; ale stanowią one 
jednocześnie zwartą bryłę rzeźbiarską zamkniętą w prostej formie 
stożka. W zgodzie z naturą materiału rzeźbiarskiego- od jednolitej 
partii podstawy kompozycji piętrzą się ku górze formy coraz 
bardziej ażurowe i coraz lżejsze, aż do długich i spiczastych uszu 
przytulonych do siebie szczeniąt. Młody “Żubr”, przy zachowaniu 
całego wdzięku sztywnej i chwiejnej nieporadności długich nóg- 
zbudowany został w najprostszym zarysie niemal idealnego 
prostokąta, a sylwetka monumentalnego “Bizona” nawiązująca 

do prehistorycznych przedstawień w paleolitycznych grotach, 
pozwala się wpisać w owal.
Zasadą rzeźby Dębskiej jest prostota kompozycji bryły i upraszcza
nie form stanowiące proces rozwojowy w jej twórczości powolny, 
ale konsekwentny. Upraszczanie to polega na świadomym odrzu
caniu zbędnych detali dla tym silniejszego wydobycia cech najistot
niejszych, które nadają każdemu zwierzęciu jego odrębny, specyfic
zny wyraz rasy i indywiduum.
Dębska zbyt lubi zwierzęta, żeby je deformować. Jednak kształt, 
który im nadaje, ujmujący zwierzę w mchu posłusznym 
wymogom rzeźbiarskiego tworzywa i formy, nie odrealniając ich, 
nie dopuszcza równocześnie, by jej prace nabrały charakteru natu- 
ralistycznego.



Artystka buduje swoje kompozycje najczęściej z wypalonej gliny, 
rzadziej odlewa je w żeliwie. Przy pracach ceramicznych ujawnia 
wewnętrzny ich szkielet żelazny zostawiając odkryte szyny lub 
druty, które odgrywają rolę nóg zwierzęcia, a jednocześnie koniec
znego elementu konstrukcji rzeźby.
Dzięki konsekwencji w konstruowaniu rzeźb na zasadach 
uproszczeń i zbliżania do brył stereometrycznych prace artystki 
w większości odznaczają się harmonią, równowagą i statyką. 
Niekiedy tylko nabierają niepokojącej elegancji, jak np. w wypadku 
“Kaczki”, lub nadmiernej ekspresji wyrażonej w zbyt barokowej 
formie eksperymentu z papier mache w “Walczących kogutach”, 
ale w ogólnym przekroju odznaczają się rzadko wyrównanym 
poziomem.
Nowoczesna w formie sztuka Anny Dębskiej znajduje niemal 
powszechną aprobatę. W pierwszym rzędzie sprawia to tematyka, 
pozornie zwykła i codzienna, ale dla odbiorcy sztuki w XX wieku 
nie pozbawiona cech egzotyki.
W epoce pełnej niepokoju, niewygasłych wspomnień wojny, kom
pleksów i trudnych problemów świat Anny Dębskiej stanowi 
niezwykłą oazę pogody i spokoju.

Prace artystki otacza klimat beztroski, swobody i nie poddawanej 
w wątpliwość radości życia. Nie ma w nich bagażu trudnych 
do rozwiązania zagadnień, nie budzą zastrzeżeń i wątpliwości. 
Nie stworzyły wokół siebie atmosfery dyskusji i sporów. 
Podobają się i wywołują uśmiech rozrzewnienia.

z magazynu “Przegląd Artystyczny”.



1962 POZNAŃ ARSENAŁ
Wystawa indywidualna.

1962 WŁOCHY CARRARA “MIĘDZYNARODOWE BIENNALE 
GRAFIKI I RZEŹBY”

1963 WARSZAWA DOM TURYSTY “RZEŹBA W PRZYRODZIE” 
Artysta proponuje zaprojektowanie i realizację rzeźb do wszystkich 
największych Domów Turysty w Polsce.

1963 ROSTOCK “MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SZTUKI”

1963 SOPOT “OGÓLNOPOSKI FESTIWAL SZTUKI”

1963 WARSZAWA MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO 
“XX-LECIE WOJSKA W SZTUCE” 
Rzeźba “Zwiad partyznacki” zakupiona do Muzeum Wojska.

1963 WARSZAWA ŁAZIENKI “SALON LETNI SZTUKI”

1963 BIELSKO BIAŁA “OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ”

1964 MONTE CARLO “MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ”
Nagroda zespołowa.

1964 WŁOCHY FAENZA “MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA 
RZEŹBY CERAMICZNEJ”

1964 OPOLE “OGÓLNOPOSKA WYSTAWA RZEŹBY PLENEROWEJ” 
Zakup rzeźby “Na granicy”, praca wspólna z artystą rzeźbiarzem 
Józefem Trenarowskim.

1964 ANGLIA LONDYN GRABOWSKI GALERY
Pokaz prac artystów polskich.

1965 USA WASZYNGTON
“MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RZEŹBY CERAMICZNEJ”

1965 FRANCJA NANCY 
“MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SZTUKI KOBIET”



a

1965 HAGA PARK MADURODAM 
“MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RZEŹBY”

1965 WARSZAWA MUZEUM NARODOWE 
“OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA RZEŹBY I GRAFIKI 
WXX-LECIE PRL”
Nagroda za całokształt twórczości.

1965-66 SZCZECIN MUZEUM “WYSTAWA ZBIORÓW MUZEUM 
POMORZA ZACHODNIEGO”

1966 FRANCJA PARYŻ
“MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SZTUKI KOBIET”

1966 FRANCJA NANCY 
“MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SZTUKI KOBIET”

1966 WARSZAWA GALERIA DOMU PLASTYKA “ORIENTACJE”

1966 KRAKÓW “WYSTAWA RZEŹBY WARSZAWSKIEJ”

1966 WARSZAWA ZACHĘTA “WYSTAWA RZEŹBY, GRAFIKI 
I MALARSTWA” Laureaci nagród państwowych i Ministra 
Kultury. Zakup rzeźby “Młode wilki” do Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie.

1967 BUSKO ZDRÓJ DOM ZDROJOWY I PARK
Rzeźby zakupione przez miasto do parku zdrojowego “Drapiący się 
byczek”, “Wilczysko” i “Baiące się niedźwiadki”.

1967 GRECJA ATENY “XIV MIĘDZYNARODOWA 
WYSTAWA SZTUKI KOBIET”
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1967

1967

1967

1967

1968

1968

1968

1968

1970

1971

1971

1971

1971

FRANCJA NANCY
“SALON EUROPEJSKI RZEŹBY I MALARSTWA
KOBIET”

Realizacja rzeźby “Lecące Łabędzie” PI. Dickensa 
Warszawa.

NIEMCY BERLIN, CZECHY BRATYSŁAWA, 
PRAGA, WĘGRY BUDAPESZT, RUMUNIA SOFIA 
“MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA MAŁYCH 
FORM RZEŹBIARSKICH”

WARSZAWA “OGÓLNOPOLSKA
WYSTAWA RZEŹBY 1967” 
Złoty medal za rzeźbę “Wyjący wilk”.

FRANCJA PARYŻ “SALON EUROPEJSKI 
MALAREK I RZEŹBIAREK”

NIEMCY DÜSELDORF 
“MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA 
SZTUKI ANIMALISTYCZNEJ”

KANADA MONTREAL “MIĘDZYNARODOWA
WYSTAWA SZTUKI EXPO”

WARSZAWA ZACHĘTA “WYSTAWA 25 LAT
RZEŹBY WARSZAWSKIEJ”

WARSZAWA “III FESTIWAL SZTUK PIĘKNYCH”

WĘGRY BUDAPESZT “ŚWIATOWA WYSTAWA
SZTUKI”
I NAGRODA za kompozycję “Trzy jelenie”.

Realizacja rzeźby “Pędzące gazele” Chorzów
Park Kultury.

WARSZAWA ZACHĘTA “WARSZAWA W SZTUCE”

WARSZAWA “RZEŹBA POMNIKOWA
I MONUMENTALNA”, wystawa objazdowa gościła też 
we WROCŁAWIU, w ZSRR MOSKWIE

1972 OLSZTYN “KOŃ W RZEŹBIE”
Wystawa indywidualna z okazji międzynarodowych 
zawodów jeździeckich.

1973 HISZPANIA MADRYT MIĘDZYNARODOWA
WYSTAWA “’’SPORT W SZTUCE”

1973 WĘGRY BUDAPESZT “II MIĘDZYNARODOWE
BIENNALE MAŁYCH FORM RZEŹBIARSKICH”

1973 Włochy, realizacja rzeźby “Trzy jelenie” do Parku
Sciempione w Mediolanie.

1973 ŁÓDŹ “OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA RZEŹBY
PLENEROWEJ”

1973 WARSZAWA, BERLIN “WYSTAWA MAŁYCH FORM 
RZEŹBIARSKICH ARTYSTÓW POLSKICH”



1974 Realizacja rzeźby “Pony” przed Radą Narodową 
w Tarnobrzegu.

1974 WARSZAWA ZACHĘTA
II WYSTAWA INDYWIDUALNA

1974 BYDGOSZCZ BWA
Indywidualna. Zakup dla miasta rzeźby “Zuberek”.

1975 NIEMCY ZACHODNIE KOLONIA
Wystawa indywidualna, całość expozycji wyprzedana 
podczas wystawy.
Realizacje rzeźb Lichtenstein Vadouz, Belgia Genk: 
“Słonie”, “Foki”, “Ranny koń”, “Wyjący wilk”

1975 ŁÓDŹ SALON SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, 
ŁÓDZKA GALERIA SZTUKI
Wystawy indywidualne retrospekcyjne 1959-1975. 
Zakupione rzeźby “Wilk wyjący” i “Gęsi”.

1976 Realizacja rzeźby “Pędzące konie” na warszawskim 
Torze Wyścigów Konnych.

1977-79 Realizacje rzeźb: “Pędzące odyńce” przed Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku, “Spienione konie” 
w Warszawie (zostały zniszczone podczas zamieszek 
w stanie wojennym), “Walczące muflony” i “Daniele” 
w Wałbrzychu.
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Rodzina słoni



Lecące łabędzie
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Biegnące żuberki
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Zielony ogier



Pędzące konie, projekt do rzeźby na warszawskim torze wyścigów konnych





Pędzące konie, realizacja na Służewcu w Warszawie
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1979 BIAŁYSTOK SALON WYSTAWOWY BWA
Ostatnia w kraju wystawa przed wyjazdem do USA



Ostatni dzień wrzes'nia- wylot do USA.
Natychmiast autorka podejmuje staranie o Green Cartę, którą 
otrzymuje po pokazaniu udokumentowanego dorobku artystycznego 
już w grudniu.
1980-81 w Dallas w Texasie Trammel Crow, który widział przedtem 
jej prace, zamawia trzy rzeźby. Praca w Dallas trwa 1,5 roku. 
W połowie 1981 Dębska wyjeżdża do Californi, gdzie kupuje dom.

Promotorem jej sztuki zostaje Lorne Green.
1983-95 to czas realizacji wielu rzeźb za zamówienie do prywatnych 
rezydencji, jednocześnie jeżdżenie po Stanach z wystawami: od Los 
Angeles do Kentucky.

W 1995 artystka podejmuje decyzję o powrocie do Polski.
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Po znÙMAck w- Polsce,) jeshudc zajmuIa, decyzja,powrtu, do krajic w 1995





Rozbrykane źrebaki, Dallas 
The Diamond Shamrock Building
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ANNA DĘBSKA Thousand Oaks, California
Anna Dębska was born in Warsaw, Poland, where she has 

emerged as one of the most well-known and beloved artists. 
She received her diploma as master sculptor artist at the 
Academie of Beaux Arts in Warsaw, and has exhibited since 
in virtually every country in Europe, winning numerous 
honors from competitions and exhibitions. Along the way 
she has developed a freshly original art form and technique 

creating her own artistic road to which she remains true.

Polish artists stage 
exhibit at museum
By Roger Lewis

LOS ANGELES — Two native-born Polish artists have 
joined forces to present an exhibit of superb quality at the 
California Museum of Science aad Industry.

Anna Debska sculpts animals in a freshly original form 
ar.d media technique. Bona Radomska creates tapestries 
and collage from old and new things.

The works of both of these artists complement each 
other, though the space in which they are shown is far too 
small. t

- Debska had already emerged as one of the best-known : 
sculptors of Poland when she was “discovered” and 
brought to Dallas, Texas, by Trammel Crow, chairman of 
the board of Diamond Shamrock Oil. Crow commissioned 
het to create three monumental pieces to stand before the 
entrance to his corporate offices.

The sculptress has received numerous prises and hon
ors from competitions and exmbitions in Carrara, Monte 
Carlo, Athens. Budapest, Miian and Montreal Hers was 
the only sculpture displayed in the Polish pavilion at the 
1973 Montreal Expo. Her work was presented to the city 
of Milan by the Polish Gevertunenc.

Bona Radomska began painring in early childhood and 
studied in Warsaw and Krakow to earn her degree as I 
Master of Tapestry. She has created more than 150 small ‘ 
gobelin pieces during the past six or eight years, as well 
as ceiling high wall hangings from a special technique i 
developed by her using sisal.

Color is important to Bona’s tapestries. She does her 
own dyeing using tea, beets and some commercial prod
ucts to get the soft earth tones she likes. Her colors are 
mostly wine, old gold, violet and shades of brown.

“My favorite color is violet,” she says. “ You will find a 
bit of it in each of my pieces.”

Arriving in jeans for a showing of her work in Switzer- I 
land, she found she needed an evening dress. “I bought „J 
three yards of black material, made a dress and deco- 1 
rated it with my art work,” Boaia said. “It was the hit of 
the evening. Now everyone wants one of my art 
dresses.”

This dual show will continue at the California Museum 
of Science and Industry. 7Q& State Drive, Exposition 
Park, through Aug. 17. Hours are 10 a.m. to 5 p.m. daily.

♦
Ler"is is a free-ldhce writer who covers the art scene 

for The Register.



CALIFORNIA MUSEUM OF SCIENCE AND INDUSTR 
EXPOSITION PARK, LOS ANGELES

presents

Polish Sculpture

AN EXHIBITION
FOR THE PRESERVATION OF ANIMALS

Anna Dębska was born in Warsaw, Poland. She has emerged as one of the most well-known 
and beloved artists of her proud country. Thoroughly trained in plastic arts, Miss Dębska re
ceived her diploma as Master Sculptor Artist at the Academie of Beaux Arts in Warsaw in 
1954.

Since then, Miss Dębska has exhibited in virtually every country in Europe. Her numerous 
prizes and honors come from competitions and exhibitions in Carrara, Monte Carlo, Athens, 
Budapest, Milan, Montreal and, of course, from Polish cities too numerous to mention. |n 
1973, her work was the only sculpture to be displayed in the Polish pavillion at the Montreal 
Expo. Her art has been presented to the city of Milan, and to its Mayor, by the Government 
of Poland.

Her voracious appetite for work is demonstrated by her most recent exhibition in Dal las, Te
xas. While carrying out a commission of three Monumental pieces for Trammel Crow, promi
nent Texas builder and art collector, she conceived an additional fifteen pieces.

Anna Dębska is the representative of a freshly original art form and media technique, 
showing animals in her own unique view. Many European critics voiced agreeably, "her 
art forms are completely new and no one compares with her in the last thousand years".
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SCULPTURES BY ANNA DĘBSKA

ANNA DĘBSKA is one of the best known and beloved artists of her proud country. Born in Warsaw, Poland, Miss Dębska received her '■ / 
diploma as Master Sculptor at the Academic- of Beaux Arts, Warsaw.
Since then she has exhibited in virtually every country in Europe, and has won many prizes and honors in international 
competitions in Carrara, Monte Carlo, Athens, Budapest, Milan, Paris, Berlin and London. Her work was the only sculpture to be 
displayed in the Polish Pavilion at the Montreal Expo.
She was brought to the United States by Mr. Trammel Crow, prominent Texas businessman and art collector, who commissioned 
three monumental pieces for his new Diamond Shamrock Building in Dallas. At his request she conceived an additional 15 pieces.
In California, Anna created 8 pieces for developer-builder and art collector David H. Murdock, 10 pieces for art collector Ned 
Spieker of San Francisco, and 26 pieces for Lome and Nancy Green, for well-known art collectors such as: Ludwig Heineking, 
Elizabeth Barhlod, Manfred Hebb and Theodore Deikel.
Anna Dębska has developed a freshly original art form and technique. Collectors have bought her work in England, France, Italy, 
Belgium, West Germany, Holland, Lichtenstein, Austria. Czechoslovakia, Hungary. Rumania. East Germany and the Soviet Union.

LIFE-SIZE COMMISSIONS ACCEPTED STUDIO: (805) 492-2107

“THE RACE”
BRONZE

Photos by
Robert Zielinski





Colts in Motion

and rewarded throughout

Anna Debska is highly acclaimed in 
Europe and the United States because of 
her rare interpretation of the animals 
she brings to life through a sculptured 
form. Because of her sensitivity she has 
creatively mastered the feelings of 
animals.

Anna's work has been compared to an
cient art, the art of Babylonia and other 
cultures of Mesopotamia. Her magnifi
cent style is accomplished by using 
various materials and techniques of 
sculpturing. She works very rapidly to 
develop a realism to her animals. After 
capturing the individual personalities of 
the animals she preserves her art in 
burnt ceramics or cast bronze. In her 
more simplified forms she also uses ar
tificial stone, concrete or bronze.

Her work reflects the training she 
received at the Academy of Arts in War
saw under the guidance of Professor T. 
Bryer. After receiving a Master Sculptor 
Artist Diploma, Debska's work was soon 
recognized 
Europe.

One of her 
tions was in 
of Poland
sculptures, "The Three Elks," 9 ft. high and 
15 ft. long, to the City and 
Milan.

The three piece composition 
the Scempione Park. She
numerous exhibitions and private show
ings throughout Europe.

The graceful movement of lines in 
grouping and linking her animals is 
depicted through her emotional sen
sitivity of the animal, "My attitude 
toward compositions is not only a mat
ter of receiving the contents contained 
in the sculptures, but to see in the work a 
pure juxtaposition of forms, shapes and 
spaces that interest me by their abstract 
plastic expression," says Ms. Debska.

Although Ms. Debska has captured all 
types of animals in her sculpturing she

wl

rs 1^4 * ¿A

« 1'

- / * f

most
1973
presented

distinguished recogni- 
when the Government 

one of her

Mayor of

stands in 
has had

has also excelled her talent in a sculpture 
of Christ, two meters high and her inter
pretation of the "Impossible Dreamer," 

Don Quixote, three meters high, and yet 
it is the love of horses that is the high 
point of Anna Debska's sculpturing.

There is a mystery that flows through 
Anna's hands that brings forth the 
frolicking colts in a tragic and dramatic 
composition for the wonderment of the 
viewer. Their graceful and slender move
ment is evident, and yet. a strong and 
massive movement is present.

Debska owns one of the largest 
throughbred Ababian private horse 
farms in Poland where her daughter Jon- 
na still lives. Jonna is also an artist in her 
own right graduating from the Academy 
of Beautiful Art.

1979 Trammell Crow, real estate

developer, commissioned Anna Dębska 
to create several sculptures for him. He 
then arranged for Ms. Dębska to move to 
Dallas where her work is shown in the 
Paige Gallery. However, prior to moving 
to Dallas her work, "The Goat." in 
ceramic, had already been shown in the 
Smithsonian Institute in Washington D.C.

Ms. Dębska now lives in Thousand Oaks. 
She was brought here by her sponsor 
Loren Greene. She will have her first 
showing in Los Angeles in early April, and 
will be shown at the L.A. Museum of 
Science and Industry in June and July. 
Her works are currently being exhibited 
at the Centennial Gallery in Westlake 
Village. It is the hope of her greatest ad
mirers that she will develop her work in
to ceramics so that all of her followers 
will have the opportunity to buy her 
work.

1? Westlake Magazine • March 1981





"The Afternoon Ride"
(21" x 21" x 7") Bronze $4000

"Arabian Stallions"
(18" x 14" x 11") Bronze $3900

SCULPTURE
by

ANNA DEBSKA
Received her diploma as master sculptor from the 
Academy of Beaux Art, Warsaw. Exhibited in all 
European countries, winning many prizes and 
honors. Commissioned to do many life-size and 
multi-media pieces for Trammel Crow, Lome 
Green, Ned Spieker, David Murdock and other 
great art collectors.
Studio: 1924 Willow Tree Court, Thousand Oaks, 
California 91362. (805) 492-2107.
Photos by Robert Zielinski.

"Virgin and Unicorn"
( 15" x 15" x 8“) Bronze $1800
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ĄRTIST: ANNA DEESKA

Anna Dębska is one of Po
land's best known and best loved 
artists. WORLD so admired a large 
and handsome sculpture of running 
horses at the Warsaw Racetrack in 
Poland that we took a photo of it and 
included it in the March 1980 Polish 
Issue, page 340, not knowing who 
its creator was. We are delighted to 
discover that Anna Dębska, its ar
tist, who now lives in Thousand 
Oaks, California, is not only a sub
scriber here but took the magazine 
for some years in Poland as well. 
She has the largest private collection 
of Arabian horses in Poland, and is 
an excellent rider.

Not only are her sculptures most 
unusual, but so is her method of 
construction. She begins with an 
iron and wire framework for 
strength, then adds a special con
crete mixture which is the sculpt
uring medium. She coats the con
crete with a unique bronze solution 
that is almost as thin as water at the 
time of application. "My work re
flects the emotions of the horses," 
she says, "the same kind of emotion 
that people can feel and see." One 
characteristic of her art is to link 
animals in groups, as this gives her 
far more opportunity for creativity 
in form than would the individual 
animal, and holds fascination in rich 
surprising ways for the spectator. "I 
see in my works a pure juxtaposition 
of forms, shapes and spaces that in
terest me by their abstract plastic 
expression," she explains.

Anna Dębska (pronounced Dem- 
ska) was born in Warsaw, Poland, 
and received her diploma as a master 
sculptor artist in 1954 from the Aca- 
demie of Beaux Arts, Warsaw. She 
has exhibited in virtually every 
country in Europe and North 
America, winning honors and 
prizes too numerous to mention. 
The Polish Government chose her 
work when making a gift to the city 
and the mayor of Milan, Italy, and in 
1973, her work was the only sculp
ture displayed at the Polish Pavil
lion at the Montreal Expo in Canada.

Top: Anna Debska's 
sculpture of running horses at 
the Warsaw Racetrack in 
Poland.

Middle: "Six Young Horses," 
15' long, 8' high. Will stand in 
front of the Diamond 
Shamrock Tower nearing 
completion in Dallas at this 
time. "It is pure motion from 
every viewing angle," writes 
an admirer, "and captures the 
moods and attitudes of young 
Arabians in a faithful and 
splendid display of emotion." 
This sculpture was purchased 
for a reported $90,000.

Bottom: "Fighting Stallions," 
bronze over cement, 9' high, 
9' in length. Will be placed in 
the meeting hall and theatre 
of the Apparel Mart Building 
in Dallas.

ARABIAN HORSE WORLD - NOVEMBER 1980 421





JeśLL się wyczium, naturę, stwwzyć ut sztuce, cokztiwiek, się c/tce.

Stado klaczy arabskich ze źrebiętami, I nagroda na na wystawie artystów californijskich
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"The Ride" Bronze

ANN ASTUDIO



MASTER ARTIST SCULPTURES

SCULPTURES
BY

ANNADĘBSKA

Born in Warsaw, Poland, ANNA DĘBSKA is one of the best- 
known and beloved artists of her proud country. Miss 
Dębska received her diploma as Master Sculptor at the 
Academie of Beaux Arts, Warsiw.

Since then, she has exhibited ir virtually every country in 
Europe, and has won many prizes and honors in interna
tional competitions in Carrara, Monte Carlo, Athens, 
Budapest, Milan, Paris, Berlin and London. Hers was the 
only sculpture to be displayed in the Polish Pavillion at the 
Montreal Expo.

Miss Dębska was brought to the United States by Mr. 
Trammel Crow, prominent Texas businessman and art 
collector, who commissioned t iree monumental pieces for 
his new Diamond Shamrock Building in Dallas. At his 
request she created an additional 15 pieces.

In California, Anna created eigne pieces for developer and art 
collector David H. Murdc 'k, 10 pieces for art collector Ned 
Spieker of San Francisco, 2b pieces for Lome and Nancy 
Green, and works for well-known art collectors such as 
Ludwig Heineking, Elizabeth ilarhlod, Manfred Hebb and 
Theodore Deikel.

Anna Dębska has developed a freshly original art form and 
technique. Private collectors have purchased her work in 
England, France, Italy, Belgium, West Germany, Holland, 
Lichtenstein, Austria, Czechos ovakia, Hungary, Romania, 
East Germany and the Soviet1 Inion.

Debska's work is special, excit ng and beautiful! Her 
sculptures reflect her own unique view in an art form that is 
completely new and original. XJot an imitator, Dębska 
remains true to her own artistic calling.

1924 Willow Tree Court 
Thousand Oaks. CA 91362 (8051 492-2107
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"Colts In Motion" Monument - In Front of Diamond Shamrock Tower, Dallas

Small Model Available 18x8x7 Bronze $4,000 Last Two From Ed. 10

"Crazy Horses" 22 x 20 x 20 $5,000

SCULPTURE
by
ANNA DEBSKA
Received her diploma as master 
sculptor from the Academy of Beaux 
Art, Warsaw. Exhibited in all European 
countries, winning many prizes and 
honors. Commissioned to do many life
size and multi-media pieces for Tram
mel Crow, Lome Green, Ned Spieker, 
David Murdock and other great art 
collectors.
Studio: 1924 Willow Tree Court, Thou
sand Oaks, California 91362. 
(805)492-2107
Photos by Robert Zielinski.
(714) 888-9188

The Race" 20 x 20 x 6 Bronze $1,600
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At the center, below Anna Debska's “Polish 
Eagle" Is a photo of the artist at work in her 
Warsaw studio. The “Composition Three 
Colts” graces the grounds of the Hotel 
Katowice In Poland. The loveable “Wolf 
Cub" shown above graces any setting he is 
In.

Anna Dębska is full of vitality and she 
puts that vitality into all her sculptures. 
Dębska has a penchant for animals and 
creates them almost exclusively. 
Horses are a particular passion with 
her (she bred Arabians in Poland and 
still owns 12 there) and that passion 
shows in the many horses she has 
created. Whether they are "modern" or 
"realistic”, Anna’s horses are never 
passive. Colts gambol beside their 
mothers; three fiery steeds try to shake 
off the reins of the troika behind them; 
two arch their long necks before 
galloping away. Her birds soar; a fawn 
stands still for one nervous moment; a 
shaggy wolf howls at the moon.

Born in Warsaw before the war, Anna 
Dębska graduated from the Academie 
of Beaux Arts in Warsaw, and was an 
almost immediate success. Her works 
appear in museums, private 
collections and as monumental art in 
Poland and throughout Europe, and 
are now starting to find their place in 
U.S. collections as well.

Six years ago, at an exhibition of her 
work in Brussels, she was approached 
by a gentleman from Dallas, Texas. 
The result of that meeting was her 
arrival in Dallas to "work for Mr. 
Trammel Crow.” As it turned out, Mr. 
Crow owned several buildings in 
downtown Dallas and was a devoted 
patron of the arts. Several sculptures 
were commissioned for the public 
buildings as well as for his private 
collection, and Anna could have 
stayed in Dallas and worked quite 
successfully for many more years.

But five years ago, Anna decided she 
would like to live in Southern 
California. She came, found a house to 
her liking, bought it and informed her

A MASTER 
POLON IAN 
SCULPTOR



employer she was now living in 
California.

The house she chose is located in 
Thousand Oaks, over 40 miles from 
Los Angeles. It lies at the end of a cul- 
de-sac, and you enter through a 
beamed courtyard full of greenery. 
Looking around, you spy an inquisitive 
bronze colt peering at you through the 
shrubbery. The house is surrounded 
by trees, shrubs, succulents and 
cactus, and as the ground falls steeply 
away at the edge of the property on two 
sides, the privacy is almost complete.

Inside, wall-to-wall windows bring 
the greenery into the rooms. The inner 
walls are covered with paintings and 
other decorations. Prominently 
displayed are two paintings of her own 
Arabian horses. Smaller versions of 
her larger pieces are scattered about. 
Three elephants nuzzle each other 
behind the sofa, and the 36-inch wolf 
cub shown on the opposite page 
contemplates his navel as he sits by a 
wall.

Just as Mr. Crow had discerned the 
unique beauty of her sculptures, 
another lover of art and animals has 
become very enthusiastic about her 
work in California. Lome Greene, 
popular actor and narrator of a nature 
series, has purchased 40 of her pieces, 
and has introduced friends to her work 
through his collection.

There are two things Dębska misses 
most about Poland: driving behind two 
of her horses in the snow. . .and her 
friends. Otherwise, she is fairly 
content. And although it often takes 
years for an artist to break through in a 
new country, Anna Dębska is already 
giving U.S. art lovers a good run for 
their money. ■

In upper picture, a wolf howls at the gods or 
the moon, while just below him, a young colt 
kicks up his heels. Below, “Two Horses” 
arch their beautiful necks.
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She sculpts animals as a model for
‘In times when art is becoming more and more 

detached from the direct feelings of man, when it soars 
in the non-personal abstraction or superintellectualized 
theories or searches of unverifiable truths, the return is 
difficult to the simplest human feelings ... At such 
moments, reverting to the world of animals ... to our 
reactions not based on reasoning, constitutes our true 
need.’

- Jerzy Hryniewiecki, a Polish architect referring to 
the works of fellow artist and Thousand Oaks resident, 
Anna Debska

By LYN KLODT
Her most valuable tools are her-large hands as they 

reate an animal’s movement frozen in stone, cement, 
etals, ceramics or woods. She works unusually fast for 
culptor, laying out blueprints for the finished art work 
ber mind where all sides are mentally visible, less 
'ining than paper.
¿pa Debska (pronounced Demska) is well-known in 
Native Poland. But the physical, monumental trib- 
“30 her talent which adorn her homeland lay 
artFly groundwork for U.S. recognition. The 

applying her years of schooling and practical 
¿ce to a new beginning from her home base in 

Kimball looks forward to a major Westlake Village show 
featuring Debska’s sculptures in the future.
' Debska would probably still be working non-stop in her 
homeland, in collaboration with Polish architects on 
monumental designs, and raising Arabian horses on her 
farm if it wasn’t for Texas multimillionaire Trammel 
Crow. The prominent builder and art collector put his 
bid in for several major art pieces years ago and waited 
patiently for Debska to finish her projects in Poland.

She eventually reached the United States 16 months 
ago and Crow set her up in a Texas studio. But after 
almost a year, Debska found the Texas heat too much to 
bear. “It was so warm. I come from cold country. I will 
die like fish out of water!” she exclaims in her thick 
accent. The sculptor still sends commissioned art work 
to Crow, but has opted for the weather of Southern 
California, using the outdoors as her studio. She’s closer 
to nature this way, adds Debska.

Another contributing factor to her move was actor 
Lome Greene who took such an avid interest in the 
artist’s talent as to help finance a home for Debska and 
her companion, Mark Cooper. Greene’s backing has also 
helped the sculptor buy the expensive materials and 
equipment required by her art process. For example, a 
compressor is about $4,500. The equipment Debska



Art form
Coanting on recognition 
within America’s art world 
as she had in her native 
Poland is sculptor Anna 
Debska, left. The Thousand 
Oaks resident captures the 
movements of animals in 
groups as well as singly 
such as the horse at right. 
(News Chronicle photos by 
Gary Smoot)

for man

\ ■

thin as water, is then applied to the concrete. A 
professional in foundry work helps Debska form and 
weld the monumental skeletons as well as complete the 
foundry process.

She continues to work as she gets settled and 
organized. To add variety, Debska likes to go from small 
pieces to monumental pieces. She’s been lauded for her 
particular use of several figures such as a bronzed band 
of horses on the run. Debska says that one shouldn’t be

‘I really love animals 
. . . they know no 
games, they don’t lie’

able to take one hors out of the whole composition.
“I feel form. Wien I see an object, I see one 

movement... I redly love animals and I feel I’m very 
' —tkir. Samm ’ cave tho cnnlntAv TSa nofnTakaoa 

money). I don’t think this is art.”
Cooper says he's in charge of the muscle work which 

can be taxing when considering the size and weight of 
some of Debska’s stone pieces. But he’s committed to 
the idea that Debska will be regarded as a major force 
in the modem art world.

From their meeting in Dallas, the two decided that a 
move to California was building for the future since they 
feel monumental sculpture will continue to grow in Los 
Angeles, in five year’s time becoming as popular as it is 
in New York.

Debska cites examples of the large exhibit turnouts 
representing all incomes of the community she saw at 
her European shows. A gardener who bought a piece 
from Debska impressed the artist, especially after she 
saw the laborer’s private art collection, gleaned from 
years of budgeting to include them within his lifestyle.

“Will I get as much work (as when living in Poland)’ I 
don’t know. People tell me who really like my work ‘no 
problem for sure’,” says Debska, lighting a cigarette. 
^But it’s different in the United States than in Europe.







She’s found creative freedom
Polish artist puts her love of animals into her bronze sculptures
By SUSANNE HOPKINS 
Daily News Staff Writer

THOUSAND OAKS — A shaft 
of sunlight struck the bronze 
sculpture of gamboling horses 
mounted on marble and situated 
on Anna Debska’s kitchen table.

The sculptor smiled fondly. “I 
have horses at home in Poland,” 
she said. “I leave them all when I 
come here. But I remember how 
they play and jump, and I make 
this.”

Wrought with infinite care, cov
ered in a life-like patina, the small 
horses suggest action, strength and 
a talent that has won its creator 
worldwide status.
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Related stories:

■ Ron Granger is a 
ceramics student in 
an advanced class. 
But he’s never 
seen his work. 
Granger is blind 7

■ Colleges, universities now teach 
budding artists business survival 
skills 7

Debska’s work, including life
size monuments, has garnered 
awards in competitions and exhi
bitions in Athens, Budapest, Paris, 
London, Milan, Berlin, Monte 
Carlo and throughout Poland. The 
government of Poland selected
Please see DĘBSKA / Page 9

Bezsensowność komunizmu zaczęła mi 
działać na nerwy

LORI VALESKO/DAILV NEWS

Polish artist Anna Debska takes pride in her bronze sculptures.

DEBSKA / From Page 1

one of her pieces as the only sculp
ture to be displayed in the Polish 
Pavilion at the Montreal Expo in 
1973.

Texas developer Trammell 
Crow brought her from Poland to 
make pieces for his home, as well 
as for his corporate building, and 
actor Lome Greene prizes many 
Debska creations among his art 
collection.

Graduated as a master sculptor 
from the Academie of Beaux Arts 
in Warsaw, Poland, in 1954. Anna 
Debska went on to win fame and 
fortune.

“1 was very rich in Poland.” she 
said, seated in the kitchen of her 
Thousand Oaks home. “I had two 
farmhouses filled with antiques. 
But the system make me tired. I 
was an artist, so they (the commu
nist government) don’t make me 
any problems. But the system 
make me tired. There’s no hope 
there.”

In the end. her passion wi 
more for freedom than fame an 
fortune.

In 1981. Trammell Crow o 
fered her a way out. He comma 
sioned her to create works for h 
home and his Diamond Shamroc 
Corp, building. That necessitate 
a lengthy stay in Dallas, so Debsk 
got her immigration card, good fc 
a month.

“I took only $1.000 in my pocl 
et and I took small luggage and 
few (art) pieces.” she said. ”1 lei 
all in Poland. 1 come here only fc 
a few months.”

She was not certain she woul 
stay in America. Her govemmen 
she said, was certain she would rt 
turn.

“But I like it here. It is diffei 
ent.”

She decided to stav. She left he 
father, daughter and granddaugl 
ter in Poland, as well as her po; 
sessions.
Please see DEBSKA / Page 10
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Artist’s bronze figures gained acceptance in America
DĘBSKA / From Page 9

“Friends say. ’How can you stay 
there? You have no friends there.’ 
But I tell them. ’I have spirit and I 
have imagination and 1 can go to 
empty place and I can build 
again.’ ’’

And she has. When she arrived 
in America, she did not speak 
English. Within three months, she 
was speaking and reading the lan
guage. Her work for Crow drew 
commissions from other people 
for pieces. Lome Greene held a 
showing of her work at his home, 
and her reputation for skillful 
sculpture spread.

She recently contracted to pro
duce pieces for Fine Art Acquisi
tions Ltd. in New York. It is not 
an exclusive contract: she will con
tinue to create work for individu
als.

“I cannot be tied like that.” she 
said.

It is that inborn rage to be unre
stricted that is manifested not only 
in her personality, but her art as 
well. Dębska deals mainly with an
imals. She has worked horses, 
swans, wolves, bison, geese, ele
phants, seals, deer. elk. even 
peacocks out of bronze. Almost al
ways. they are free, swimming, 
fighting, running, jumping.

“1 like to make animals.” she 
said fondly, adding she is stirred 
to creativity by nature — animals, 
trees, birds, warm weather.

Usually, she works outside in 
her jungle-like garden filled with 
thriving plants. When days are 
dark and gloomy, she retreats to 
her workshop. But even there, she 
has brought in nature. Huge 
posters of green glades dominate 
the walls, and there are photo
graphs of animals tacked here and 
there.

Dębska has worked in all media 
but she prefers working m bronze. 
“Bronze to me is very interesting,” 
she said. “It is very complicated.”

One of the reasons it is compli
cated is that it is multidimension
al.

“I really prefer to make all di
mensions.” said Dębska, noting 
she has done some sketching, but 
it is too flat to suit her. “Bronzes 

you can make any piece you can 
create in your imagination. Not all 
(media) allows you to do this.”

She creates a model in wax, 
which is given to another profes
sional artist who makes a mold 
out of silicone and plaster. That 
mold is used by a foundry to cast 
the bronze, which Debska then 
covers with a life-like patina. Each 
piece is signed and numbered; col
lectors receive certificates with 
them.

Most of her pieces are small 
now. Debska would like to see 
them life-size. “1 prefer to build 
monument pieces.” she said. “But 
here is different. I sell smaller 
pieces.”

In Europe, she pointed out, 
monument works grace the front 
lawns of homes, government 
buildings, parks. Large art works 
play a large part in the design of 
buildings. Debska said, so much 
so that she worked closely with ar
chitects as they designed struc
tures.

Here, she observed, there are 
few monuments. “Here they have 
very beautiful places and parks, 
and it is very sad thing there is no 
big monuments here.”

She has been told, she said, the 
reason is they would be destroyed 
by young people. And that makes 
her very sad. too. “Nobody shows 
them (the kids) they can have hap
piness by having this art around,” 
she said.

But America in general, and 
California in particular, has its 
compensations. Invited to Califor
nia for a visit. Debska fell in love 
with the state and promptly decid
ed to move here. Dallas, she 
noted, was too hot for her. “But 
this is paradise.” she said. “Such 
beautiful weather. I can work bet
ter and faster. When is dark and 
rainy, your mind is a little bit 
slow.”

She paused, a faraway look in 
her eyes. Talk of weather reminds 
her of Poland.

“I would like to got to visit 
some places, some people,” she 
said. “But I am not sure they 
would let me come back here. This 
feeling, that I cannot go back, is 
killing.”

She doesn’t let herself dwell on 
that. “If you think you are unhap
py and lost and sick, believe me, 
you start to be this way. What is 
valuable is your spirit, your imagi
nation.”

Especially for an artist. “If he 

don’t create what he has in his 
mind, an artist will die.” Debska 
said. “You need to prove that you 
have something, because it will 
not last forever. And your life is 
not forever.”

So, she keeps on creating, so 

that her art will live. “I like that 
they discover in my pieces the life
like (aspects),” she said, of her au
dience. “That they will understand 
the spirit of nature and that they 
(know they) can create whatever 
they want.”





Anna Debska
Preserving the Wild in Bronze
September 17- October 2,1994

Continues the Carnegie Art Museum's 
Masters In Our Midst Series with animal 
sculptures by this Polish artist residing in 
Thousand Oaks. Debska graduated from the 
Academie of Beaux Arts in Warsaw and has 
created major outdoor sculptures in Dallas 
and Los Angeles.

Reception $2
Saturday, September 24 2-4pm
Free for members and guests of the artist 
presenting invitation.

Reception held in conjunction with the Opening for 
California Art Club exhibit. This Artist on Art Event is 
sponsored by The Procter & Gamble Fund.

Front; Two Horses, bronze sculpture by Anna Debska

Hours: Thur. & Sat. 10-5, Fri 11-6 & Sun. 1-5. Admission: $2 
adults, $150 seniors & students, $1 children.

Carnegie Art Museum 424 South C St. Oxnard, CA





Po zmianach w Polsce, 
Anna Dębska jest coraz 
bliższa decyzji powrotu 
do kraju, zdając sobie 
sprawę, że jest to znowu 
zaczynanie od początku.

Przenosi się do swojego 
prawie stuletniego 
domu w lesie, gdzie 
mieszka z ukochanymi 
zwierzętami, dalej 
realizuje się artystycznie 
i literacko, pisząc 
autobiografię.

Dom w Łazach, widok współczesny
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Brykające źrebięta
prywatna rezydencja w Sulejówku







Galeria autorska w Łazach
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NAGRODY, MUZEA, REALIZACJE:

NAGRODY:

1959 WŁOCHY CARRARA 
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE GRAFIKI I RZEŹBY 
II NAGRODA

1959 SOPOT 
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUK PLASTYCZNYCH 
NAGRODA ZA RZEŹBĘ “KLĘCZĄCY BYCZEK”

1961 WARSZAWA
OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA RZEŹBY W XV- LECIE PRL 
NAGRODA PAŃSTWOWA II STOPNIA
ZA CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI

1965 USA WASZYNGTON 
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RZEŹBY 
WYRÓŻNIENIE ZA RZEŹBĘ “KOZIOŁEK”

1967 GRECJA ATENY 
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SZTUKI KOBIET 
MEDAL ZA RZEŹBĘ “INDYJSKI BYCZEK”

1970 BUDAPESZT 
ŚWIATOWA WYSTAWA RZEŹBY O TEMATYCE 
ŁOWIECKIEJ
I NAGRODA ZA “KOMPOZYCJĘ TRZECH JELENI”

1973 WARSZAWA
WSPÓŁCZESNA SZTUKA ANIMALISTYCZNA 
NAGRODA

1980 USA CALIFORNIA
WYSTAWA SZTUKI ARTYSTÓW CALIFORNIJSKICH 
I NAGRODA ZA RZEŹBĘ “STADO ARABSKICH 
KLACZY ZE ŹREBAKAMI”

MUZEA:

MUZEUM NARODOWE KRAKÓW, RZEŹBA “WILCZKI”
MUZEUM NARODOWE WARSZAWA, RZEŹBA “ZWYCIĘZCA” 
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE,

RZEŹBY “LEŻĄCY WILCZUR”, “PARTYZANCJI ZWIAD” 
(realizacja razem z Józefem Trenarowskim)

MUZEUM W CZĘSTOCHOWIE, RZEŹBA
RZEŹBA “ŻUBRZYCA Z MŁODYM”

BYDGOSZCZ, MUZEUM IM. WYCZÓŁKOWSKIEGO, 
RZEŹBA“ŻUBRZYK”

MUZEUM W ZIELONEJ GÓRZE, RZEŹBA “WILCZKI”
MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO,

RZEŹBA “DRAPIĄCY SIĘ ŻUBRZYK”
SŁUPSK, PRZED ZAMKIEM KSIĄŻĄT POMORSKICH 

RZEŹBA “ODYŃCE”
MUZEUM W KOLONII W NIEMCZECH,

RZEŹBA “DRAPIĄCY SIĘ BYCZEK”

NAJWIĘKSZE REALIZACJE:

WARSZAWA SŁUŻEWIEC- “PĘDZĄCE KONIE”
PL. DICKENSA W WARSZAWIE- “LECĄCE ŁABĘDZIE” 
PARK PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE- “BIZON”
PARK KULTURY I WYPOCZYNKU W CHORZOWIE- 
“PĘDZĄCE GAZELE”, “TRZY ŹREBAKI”, “WYJĄCE WILKI” 
SKWER KOŁO HOTELU CRACOVIA W KRAKOWIE- 
“BARASZKUJĄCE ŹREBAKI”
UL.BATOREGO W WARSZAWIE- “SZALONE KONIE” 
(zniszczone podczas zamieszek stanu wojennego)
OPOLE- “NA GRANICY” (współpraca z Józefem Trenarowskim) 
SKWER BRONIEWSKIEGO W WAŁBRZYCHU- RZEŹBY 
“DANIELE” I “WALCZĄCE MUFLONY”
TARNOBRZEG- “RZEŹBA ’’PONNY”
ŁÓDŹ- “GĘSI”,’’KONIE”, WYJĄCY WILK”
PARK ZDROJOWY,BUSKO ZDRÓJ- “WILCZYSKO”, 
“DRAPIĄCY SIĘ BYCZEK”, “BARASZKUJĄCE NIEDŹWIADKI” 
OŚRODEK SENATORYJNY W ZBUINEJ GÓRZE- RZEŹBA 
“DWA KOZIOŁKI”
PARK SCEMPIONE W MEDIOLANIE WE WŁOSZECH- 
“KOMPOZYCJA JELENI”
TEXAS, DALLAS W USA- 
“ROZBRYKANE ŹREBAKI”
“WALCZĄCE OGIERY” 
“BARASZKUJĄCE ŹREBCE”
“ŹREBIĘTA”
HUDSON W USA- “WIERZGAJĄCY ŹREBIEC”

WIELE REALIZACJI W PRYWATNYCH REZYDENCJACH: 
LICHTENSTEIN, VADOUZ, W NIEMCZECH, USA, 
WŁOSZECH, BELGII, SZWAJCARII ORAZ W POLSCE
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