
Edward Okuń

Malarz, rysownik, ilustrator epoki Młodej Polski. Urodził się 150 lat temu, 21 września  1872 r. w Wólce 

Zerzeńskiej, dzisiaj będącej częścią Warszawy. 

Po okresie nauki w warszawskiej klasie rysunkowej Wojciecha Gersona (1890-1891), studiował w krakowskiej 

Szkole Sztuk Pięknych (1891-1893), a następnie w Monachium w szkołach Stanisława Grocholskiego i Antona 

Ažbégo (1893-1894) oraz Académie Julian w Paryżu (1894-1897). Po wyjeździe z Paryża zatrzymał się 

w Monachium, skąd w 1898 r. wyjechał do Rzymu, gdzie mieszkał przez 20 lat, często odwiedzając i malując 

pejzaże An�coli Corrado, Sorrento, Amalfi i innych włoskich miast. W latach 1901-1907 był ilustratorem 

warszawskiej „Chimery”, a od 1906 r. także monachijskiego pisma „Jugend”. Ilustrował tomik poezji Jana 

Kasprowicza „Miłość” (1902), Stefana Żeromskiego „Dumy o hetmanie” (1909). Wykonał ilustracje do „Faraona”, 

którego wydanie zaplanowano na rocznicę śmierci noblisty. Od 1921 r. mieszkał na stałe w Warszawie, gdzie od 

1925 r. wykładał w Szkole Sztuk Pięknych Gersona, a następnie w latach 1933-34 był jej dyrektorem.

Od 1908 r. należał do grupy artystycznej „Odłam”. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. 

W 1922 r. został wiceprezesem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W tym samym roku, 16 grudnia, podczas 

otwarcia dorocznej wystawy w Zachęcie, Eligiusz Niewiadomski zastrzelił zaprzysiężonego 5 dni wcześniej na 

prezydenta II RP Gabriela Narutowicza, który w asyście m.in. Okunia zwiedzał wystawę. Dramatyczna scena, 

która miała miejsce 100 lat temu, rozegrała się pod obrazem „Szron” Teodora Ziomka, artysty urodzonego 

w Skierniewicach. Okuń pełnił funkcję wiceprezesa Zachęty do 1925 r.

W czasie II wojny mieszkał w Warszawie. Po powstaniu warszawskim przeniósł się do Skierniewic. Zginął 17 

stycznia 1945 r. od przypadkowej kuli, w dniu, gdy do Skierniewic weszły radzieckie wojska napierające na 

wycofujące się wojska niemieckie.

Twórczość Okunia sytuuje go wśród symbolistów, ale także wybitnych przedstawicieli warszawskiej secesji. 

Szczególnie jego grafiki, ilustracje, winiety mają w sobie miękkość i dekoracyjność stylu secesyjnego. 

Jego malarstwo pełne symbolicznych odniesień, koncentrującego się na duchowości, metafizyczności. Nie brak 

też prac nawiązujących do świata baśni i podań. W jego stylizowanych portretach widoczne są także fascynacje 

renesansem oraz sztuką japońską. Często też wraca do tematu samotnego, niezrozumianego przez otoczenie 

artysty.

Edward Okuń w zbiorach muzealnych:

Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Mazowieckim w Płocku, Oddział Muzeum 

Bolesława Prusa w Nałęczowie.



Yayoi Kusama

Kultowa artystka japońska, ur. 22 marca 1929 r. w Matsumoto. Absolwentka malarstwa Uniwersytetu Sztuki 

w Kioto w 1949 r. Po serii wystaw indywidualnych w rodzinnym mieście, a następnie w Tokio wyjechała w 1957 r. 

do Stanów Zjednoczonych, gdzie oprócz obrazów tworzyła prace trójwymiarowe oraz happeningi. W czerwcu 

1962 r. uczestniczyła w wystawie zbiorowej w Green Gallery w Nowym Jorku, wraz z czołowymi artystami 

awangardy: Claesem Oldenburgiem, Andy Warholem, Jamesem Rosenquistem, George'm Segalem. Wystawa 

została uznana za pierwszą wystawę pop-artu w Stanach Zjednoczonych, a o wystawionej na niej rzeźbie Kusamy 

Accumula�on No. 1, przedstawiającej fotel pokryty wszytymi białymi, wypchanymi obłymi kształtami, mówili 

wszyscy. Jednak to Claesa Oldenburga, uznaje się za twórcę tej techniki, choć tylko wykorzystał oryginalną 

koncepcję Kusamy na tworzenie miękkich rzeźb z wykorzystaniem tkaniny i nici. Pomysły Kusamy kopiowało 

wielu znanych artystów, m.in. Andy Warhol, co nie pozostało bez wpływu na jej stan psychiczny.

W 1966 r. bez zaproszenia wzięła udział w 33. Biennale w Wenecji. W nocy w przestrzeniach pawilonu włoskiego 

zamieściła instalację „Ogród Narcyza” składającą się z 1500 stalowych kul, tworzących swoisty dywan, na którym 

wystąpiła w złotym kimonie. Praca wpisywała się w nurt krytyki skomercjalizowanego rynku sztuki. Zanim 

została usunięta z wystawy każdy mógł kupić stalową kulkę za równowartość 2 dolarów.

W 1973 r. z powodu choroby wróciła do Japonii. Zajęła się pisaniem powieści i opowiadań, ale także poezji, by 

w końcu powrócić do tworzenia prac plastycznych.

Na retrospektywnej wystawie w marcu 1987 r. Miejskim Muzeum Sztuki w Kitakyushu (Japonia) pokazała 44 

akwarele i kolaże oraz 33 prace trójwymiarowe. W 1989 r. miała retrospektywną wystawę w Międzynarodowym 

Centrum Sztuki Współczesnej (CICA) w Nowym Jorku. W 1993 r. Kusama już oficjalnie, jako przedstawicielka 

Japonii, wzięła udział w 45 biennale w Wenecji. Swoje prace wystawiała w najsłynniejszych galeriach i muzeach 

na świecie. Jej prace można było zobaczyć także w Polsce. W kwietniu i maju 2004 r. artystka miała indywidualną 

wystawę w Zachęcie.

W 2012 r. jej retrospektywne wystawy m.in. w Tate Modern i Centrum Pompidou spotkały się z dużym 

zainteresowaniem, podobnie jak wystawa objazdowa po Ameryce Łacińskiej i Azji, którą odwiedziło ponad 

2 miliony osób. W 2014 r. Kusama została uznana przez „Art Newspaper” za „najpopularniejszą artystkę świata 

2014 roku”. W 2017 r. w Muzeum Hirshhorna zorganizowało wystawę indywidualną „Moja wieczna miłość 

do dyń”. W 2021 r. w nowojorskim Ogrodzie Botanicznym odbyła się indywidualna wystawa „Kusama: Cosmic 

Nature”, a w berlińskim Gropius Bau retrospektywa jej twórczości pt. „A Bouquet of Love I Saw in the Universe”.

W 2017 r. powstało w Tokio Muzeum Yayoi Kusamy. 

Zmysłowe, wielkoformatowe kompozycje artystki należą do najbardziej rozpoznawalnych dzieł nie tylko 

w Japonii. Kultowa japońska artystka znana jest na całym świecie. W jej obrazach znaleźć można odzwiercie-

dlenie nawiedzających ją od 10 roku życia halucynacji. Głównym motywem prac artystki są czarne kropki, które 

nazywa „sieciami nieskończoności”. Pokrywa nim obrazy, rzeźby, są obecne w jej instalacjach, w których często 

używa wypolerowanych powierzchni zwielokrotniających i deformujących otaczającą przestrzeń. Jej wystawy to 

aranżacje totalne – przestrzeń wystawowa staje się dziełem sztuki. 
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