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Ten okazały wielobarwny obraz o wyrazistej klasycystycznej formie (po kon
serwacji w muzeum), wystawiony został na dwóch ekspozycjach czasowych na
szego muzeum: Motywy mitologiczne w sztukach plastycznych (...) ze zbiorów M u
zeum Narodowego w Kielcach i Muzeum Pałacu w Wilanowie w 2006 roku oraz 
na jubileuszowej Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach w 2008 
roku, a obecnie „wita” odwiedzających Galerią malarstwa polskiego i europejskiej 
sztuki zdobniczej.
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PEJZAŻ ZIMOWY Z KOŚCIÓŁKIEM

Franciszek Kostrzew ski (1826-1911) 
Pejzaż zimowy z kościółkiem, 1857 
Olej / płótno, 64x86 cm 
M NK i/M /218
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Obraz jest dziełem malarza, który był związany w młodości z Kielcami i okolicą, 
a zimowa pora na nim przedstawiona jest pretekstem do przypomnienia ważnego 
nurtu  w sztuce: malarstwa pejzażowo-rodzajowego rozkwitającego w Europie 
od Renesansu, w szczególności skupionego na krajobrazach z różnych pór roku.

Franciszek Kostrzewski urodził się Warszawie, tam  wiele lat pracował, znany 
głównie jako ilustrator, ale dzieciństwo spędził w Sandomierskiem.

Po nauce w Warszawie w tzw. Szkole Obwodowej pracował krótko w jednej 
z fabryk w Ostrowcu Świętokrzyskim, na stanowisku urzędnika, jednak „posa
dę” szybko zamienił na niepewny byt artysty W latach 1844-1849 studiował 
w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Warsztat malarza szlifował do 1851 roku 
u Tomasza Zielińskiego, naczelnika powiatu kieleckiego w jego galerii sztuki; ko
piował obrazy na zamówienia okolicznego ziemiaństwa. W Kielcach także został 
pierwszym nauczycielem młodocianego Józefa Szermentowskiego, później uzna
nego pejzażysty. Kostrzewski od 1854 roku wystawiał już swoje prace, a w 1856 
odbył artystyczną podróż zwiedzając galerie sztuki w Dreźnie, Berlinie, Wiedniu, 
Brukseli i Paryżu. Po tej wyprawie najchętniej tworzył krajobrazy i sceny rodza
jowe zarówno wiejskie, jak i miejskie, często zabarwione satyrą. Wiadomo że ple- 
nerował z przyjaciółmi z warszawskiej SSP (W. Gersonem, J. Ceglińskim, 
M. Fajansem i in.) w okolicach Jury  Krakowsko-Częstochowskiej, na szlaku „kie- 
lecko-sandomierskim” -  przez Góry Świętokrzyskie i Pieprzowe, przekraczając 
granice zaborów, aż po Kraków i skalisty Ojców.

Zima stwarza szczególne „wyzwanie” dla malarzy-realistów pragnących trafnie 
oddać biel śniegu, przeźroczystość mroźnego powietrza, ludzi i zwierzęta przenik
nięte chłodem. Pejzaż zimowy... Kostrzewski namalował po wspomnianej wyprawie 
„europejskiej”, bowiem oddaje wyraźnie zauroczenie barokowym malarstwem ho
lenderskim XVII wieku, odznaczającym się głębią i śmiałym zestawieniem strefy 
ziemi z dużym obszarem pochmurnego nieba. W nizinnym wiejs-kim i ośnieżonym 
krajobrazie są też ludzie wędrujący i powożeni saniami konnymi.

Ten realistyczny w szczegółach obraz jest zarazem bardzo nastrojowy, to apo
teoza zimy, czas odpoczynku dla roślin i ludzi „skrytych” w ośnieżonych chału
pach, a gromadzących się na dźwięk sygnaturki kościoła, ukazanego w samym 
centrum  obrazu. Pejzaż zimowy... eksponuje muzeum stale w Galerii malarstwa 
polskiego i europejskiego rzemiosła artystycznego; brał też udział w zagranicz
nych pokazach malarstwa polskiego: w Berlinie, Atenach i Pradze (1979-1981). 
Figuruje w wielu publikacjach muzeum.
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den Sammlungen des Nationalmuseums Kielce [Katalog wystawy w Ośrodku Kultury Pol
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JAPONKI W TOKIO

Karol Józef Frycz (1877-1963)
Japonki w Tokio, 1919-1921 
Olej / płótno, 64,5x83,8 cm 
MNKi/M/379

Motyw dalekowschodni prezentowany w tej scenie rodzajowej wiąże się z pol
ską historią i kulturą. Jego autor Karol J. Frycz wiódł barwne, a zarazem praco
wite życie. Urodzony w rodzinie ziemiańskiej w miejscowości Cieszkowy, młodość
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