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Wystawa prezentuje prace Ryszarda Winiarskiego
z kolekcji Anny i Jerzego Staraków, w tym historyczny zestaw plansz do gry
wykonany przez artystę w 1976 roku i zaprezentowany na wystawie
w Kunstcentrum Badhuis w Gorinchem w Holandii.

M A S T E R S

The exhibition presents the works by Ryszard Winiarski
from the collection of Anna and Jerzy Starak, including the historical set
of game boards created by the artist in 1976 and presented at an exhibition
in Kunstcentrum Badhuis in Gorinchem in the Netherlands.
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Bobrowiecka 6 Warszawa | www.starakfoundation.org

Kolekcjonowanie sztuki to nieustający ciąg decyzji. Cza- Art collection is an uninterrupted chain of decisions: often
sem śmiałych i ryzykownych, czasem przemyślanych, daring and risky, sometimes well thought-out, at times inczasem instynktownych. Często długo ważę argumenty stinctive. I often take time to weigh arguments and am not
i o zakupie decyduję niespiesznie, ale bywa i tak, że roz- in a hurry when deciding to buy but it happens that the
strzygnięcie jest szybkie. Raz wygrywa intelekt i logika, raz resolution is quick. The intellect and logic win on one occaprzeważają emocje. sion, emotions on another.
Czarno-białe Obszary Ryszarda Winiarskiego znalazły się The black and white Areas by Ryszard Winiarski were ones of
w naszej kolekcji polskiej sztuki drugiej połowy XX wie- the first paintings we purchased for our collection of the
ku jako jedne z pierwszych zakupionych obrazów. Piękne Polish Art of the second half of 20th century. Beautiful and
i efektowne, zachwycają matematyczną harmonią. Przyku- spectacular, they amaze with mathematical harmony. They
wają uwagę, wywołują zainteresowanie i podziw. Uznanie attract attention, arouse awe and interest. Remarkable is
budzi konsekwencja, z jaką artysta realizował i łączył wy- the persistence with which the artist executed and compracowane metody, mistrzowską spójność intelektualnej bined the developed methods, the masterful consistency of
rozgrywki z doskonałą i znacznie wyprzedzającą swój czas the intellectual game with the excellent aesthetics being
estetyką. considerably ahead of its times.
Ważnym i przełomowym momentem w spotkaniu ze The decision to purchase the complete set of Ryszard
sztuką Ryszarda Winiarskiego stała się decyzja o zakupie Winiarski’s board games was an important and breakpełnego zestawu gier planszowych jego autorstwa. Spowo- through moment in the encounter with his art. It made
dowała, że kolejny raz, ale w zupełnie nowy sposób zaczą- me perceive this exceptional and unique oeuvre again but
łem widzieć tę wyjątkową i niepowtarzalną twórczość. To in a completely different way. This is a fascinating story
fascynująca opowieść o artyście, który miał odwagę pod- about an artist who had the courage to undermine his own
ważyć własne wyraźnie zdefiniowane poglądy, z bólem je clearly designed views, reject them with a heavy heart and
odrzucić i na tym gruncie zbudować nową, istotną jakość. build a new significant quality on this basis. Winiarski’s
Gry Winiarskiego z 1976 roku nie są wyłącznie dziełami Games of 1976 are not solely pieces of art – they are a manisztuki, to manifest, świadectwo przełomowego momen- festo, a testimony of a turning point and an important extu i ważnego doświadczenia, zarówno dla artysty, jak i dla perience, both for the artist and for the viewers. The period
odbiorców. To czas, w którym Ryszard Winiarski porzu- when Ryszard Winiarski finally abandons seeking the forca ostatecznie poszukiwanie recepty wyśnionego kamie- mula for the desired philosopher’s stone – the objective and
nia filozoficznego – obiektywnego, niepodważalnego pięk- undisputed beauty. Shortly after he creates new definina. Niedługo później tworzy nowe definicje własnej sztuki, tions of his own art, based on and oriented towards emooparte i zwrócone ku emocjom, które wcześniej tak rygo- tions that were earlier rejected in a so straightforward
rystycznie odrzucił – „Geometria w stanie napięcia” oraz manner – “Geometry Under Tension” and “Geometry or
„Geometria czyli szansa medytacji”. the Chance of Meditation.”
Na wystawie Ryszard Winiarski | Spectra Art Space MASTERS Ryszard Winiarski | Spectra Art Space MASTERS exhibition
jest wybór. Możemy zdać się na emocje, jakie przynosi provides choice. You can rely on emotions brought by the
nam los w grze, albo delektować się intelektualną przeni- fortune in a game or relish the intellectual insight of
kliwością „Penetracji przestrzeni iluzorycznych i realnych”. “Penetration of Illusory and Real Spaces.”
Zdecyduj sam!. Decide it yourself!
Jerzy Starak

założyciel Fundacji Rodziny Staraków founder of the Starak Family Foundation

Ryszard Winiarski, JKW księżniczka Beatrix (Królowa Niderlandów w latach 1980–2013) oraz Antoinette de Stigter (kuratorka Kunstcentrum
Badhuis w Gorinchem w latach 1975–1984) podczas otwarcia Sympozjum w Gorinchem w 1974 roku.
Ryszard Winiarski, HRH Princess Beatrix (Queen of the Netherlands, 1980–2013), Antoinette de Stigter (curator at Kunstcentrum Badhuis
in Gorinchem, 1975–1984) at the opening of the Gorinchem Symposium in 1974.
Fotografia | Photography: Hendrik Jan van Brandwijk
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5 czerwca 1974 roku księżniczka Beatrix oficjalnie otworzyła międzynarodowe Sympozjum w holenderskim Gorinchem, zainicjowane przez związanych z miastem artystów:
Marinusa Boezema, Ad Dekkersa oraz Edwerdta Hilgemanna. Idea wydarzenia powstała z namysłu nad rolą i funkcją
sztuki we współczesnym społeczeństwie, w tym nad możliwością wykorzystania jej potencjału w kreowaniu przestrzeni publicznej. Koncepcja Sympozjum polegała na
udostępnieniu wybranych obszarów miasta zaproszonym
artystom, którzy przy współpracy z lokalnymi fabrykami
i przedsiębiorstwami mieli za zadanie zaprojektować na
miejscu i następnie zrealizować rzeźby lub przestrzenne instalacje. Twórców nie ograniczono żadnym zadanym tematem, czy techniką. Realizacje miały powstać w wyniku bezpośredniego kontaktu artystów z miastem, regionem i jego
mieszkańcami. Poza artystami-organizatorami w Sympozjum wzięli udział: Getulio Alviani (Włochy), Ad de Keijzer (Holandia), Kenneth Martin (Anglia), Christian Megert
(Szwajcaria), François Morellet (Francja), Lev Nusberg (Rosja), Uli Pohl (Niemcy), Karl Prantl (Austria), Zdeněk Sýkora
(Czechy), herman de vries (Holandia).
Polskę reprezentował Ryszard Winiarski, którego do udziału w Sympozjum rekomendował herman de vries1. Artyści
poznali się w 1969 roku w Polsce. Od tego czasu rozpoczęła
się ich długoletnia przyjaźń i wzajemna fascynacja działalnością artystyczną. Za hermanem de vries Winiarski często
powtarzał: „Obiektywizacja jest istotna, jako część moich
zainteresowań wizualną informacją. W konsekwencji zjawiła się próba wyeliminowania nie człowieka, lecz czynnika personalnego w moich kompozycjach. Sięgnąłem więc
po przypadek.” Obaj równolegle rozwijali koncepcje wykorzystania przypadkowych i losowych działań. Winiarski
tworząc czarno-białe obszary, de vries – kolaże, zatytułowane random objectivations.
W Gorinchem Ryszard Winiarski, jako jedyny przygotował dwie realizacje, pod wspólnym tytułem „Geometria
w krajobrazie”. W pierwszej wykorzystał pięcioelementowy zbiór brył, o jednakowej objętości: kulę, sześcian, cylinder, stożek i ostrosłup. Wykonane w monumentalnej
skali, z drewna i pokryte poliestrem białe formy wypełniły krajobraz. Osadzone na zielonej skarpie nad rzeką
wprawiały odbiorcę w stan zdziwienia i niepewności, zaburzając codzienną naturalność terenu. Inspiracją dla powstania realizacji była reguła góry lodowej, która zanurzona w sześciu częściach swojej objętości na powierzchni
ukazuje tylko jedną siódmą. Uzyskana przez artystę

On 5 June 1974, Princess Beatrix officially opened an international Symposium in Gorinchem, the Netherlands, initiated by the artists associated with the town: Marinus
Boezem, Ad Dekkers and Edwerdt Hilgemann. The idea of
the event came into being as a result of reflections about
the role and function of art in contemporary society, including the possibility to tap its potential in public space
creation. The Symposium concept consisted in making certain parts of the city available to invited artists, who in cooperation with local factories and enterprises had to design
on-site and subsequently make sculptures or spatial installations. The artists were not restrained with any pre-set
topic or technique. Projects were to be executed as a result
of direct contact of artists with the town, the region and its
inhabitants. Apart from artists-organisers, the Symposium
participants included: Getulio Alviani (Italy), Ad de Keijzer
(the Netherlands), Kenneth Martin (England), Christian
Megert (Switzerland), François Morellet (France), Lev Nusberg (Russia), Uli Pohl (Germany), Karl Prantl (Austria),
Zdeněk Sýkora (Czechia), herman de vries (the Netherlands). Poland was represented by Ryszard Winiarski, who
was recommended for participation in the Symposium by
herman de vries1. Both artists met for the first time in 1969
in Poland. That moment marked the beginning of their
many years’ friendship and mutual fascination with artistic activity. After herman de vries Winiarski often repeated:
“Objectivisation is important as an element of my interests
in visual information. As a consequence, an attempt to
eliminate not the human but the personal factor in my
compositions has emerged. Therefore, I have reached for
fortune.” Both of them simultaneously developed concepts of using fortuitous and random actions. Winiarski by
creating black and white areas, de vries – collages, titled random objectivations.
In Gorinchem, Ryszard Winiarski was the single participant to prepare two projects, under the joint title “Geometry in a Landscape.” The first one made a use of a five-element set of solids of equal volume: a sphere, cube, cylinder,
cone and pyramid. Made on a monumental scale of wood
and covered in polyester, white forms were complemented
the landscape. Mounted on a green river embankment,
they trigger the sense of astonishment and insecurity in
the viewer by disturbing the everyday naturalness of the
terrain. An inspiration for the project was the rule of an
iceberg, which shows only one seventh of its volume above
the water surface, while the remaining six sevenths are

1 herman de vries (ur. 1931) – holenderski artysta, z wykształcenia botanik.
Zgodnie z manifestem artysty dotyczącym braku hierarchii w odniesieniu do
natury, jak i sztuki zawsze zapisuje swoje imię i nazwisko małymi literami.
Rozpoczął karierę w latach 50-tych; związany był z artystycznym ruchem „Zero”. W 1998 roku roku otrzymał nagrodę rządu holenderskiego za całokształt
twórczości. W 2015 roku reprezentował Holandię podczas Biennale w Wenecji.

1 herman de vries (born 1931) – Dutch artist, botanist by education. According
to the artist’s manifesto concerning the lack of hierarchy with reference to nature and art, he always writes his first name and surname in small letters. His
career began in the 1950s; he was associated with the artist movement “Zero”. In
1998 he received an award from the Dutch government for his lifetime achievements. In 2015, he represented the Netherlands during the Biennial in Venice.

widzialna część rzeźby jest jedyne jej fragmentem. Całość
zawiera w sobie obszar wyobrażony, przenosi się w przestrzeń dysponowaną przez kreatywność.
Na drugi projekt składają się dwie wykonane ze stali i aluminium rzeźby, każda zbudowana z połączonych modułów w formie sześcianów o wymiarach 250×250×250 cm. Powstałe konstrukcje zostały częściowo zanurzone w wodzie,
tak aby każda ze stron była widoczna i pomalowane w charakterystyczne dla Winiarskiego czarno-białe pola, których
układ artysta określał losowo przy użyciu kostki do gry.
Oba dzieła Winiarskiego, podobnie jak większą część realizacji powstałych w ramach Sympozjum, do dzisiaj można
oglądać w Gorinchem.
Sympozjum było wydarzeniem o ważnych dla Winiarskiego implikacjach. To tam zwrócił na siebie uwagę krytyków i teoretyków sztuki, poznał interesujących artystów,
z którymi mógł dzielić zainteresowanie geometrią, przypadkiem, partycypacją widzów. Poza hermanem de vries,
ważnym punktem odniesienia dla Winiarskiego stała się
twórczość francuskiego artysty François Morelleta2, który również rygor geometrii wykorzystywał do tworzenia
emocjonalnie neutralnych prac. Podobnie jak Winiarski,
posługiwał się obiektywnymi zmiennymi losowymi, m.in.
zapisami i liczbami z książki telefonicznej (Repartycja przypadkowa 40 000 kwadratów według liczb parzystych i nieparzystych
książki telefonicznej, 50% błękitu, 50% czerwieni, 1963). Od czasu
Sympozjum ważna przyjaźń i wieloletnia współpraca połączyła Winiarskiego z Ewerdtem Hilgemannem3 – artystą
i pedagogiem, wykładowcą Academie van Beeldende Kunsten w Rotterdamie. P później przez wiele lat organizowali
częste wymiany swoich studentów i pokazy własnych pracowni, w różnych miejscach, między innymi w Warszawie,
Elblągu, Chełmie, Krakowie, Radomiu. To również za pośrednictwem Hilgemanna, rozwijając swoje kontakty ze
środowiskiem artystów poznanych podczas Sympozjum
w Gorinchem, Winiarski dołącza w 1977 roku do Międzynarodowej pracowni sztuki konstruktywistycznej, wspólnie z którą
bierze udział w licznych wystawach m.in. w Varese (1977)4,
Helsinkach (1978)5, Zagrzebiu (1979), Łodzi (1981), Klein
Sassen (1985)6, Monachium (1985).
2 François Morellet (1926–2016) – francuski artysta, malarz, rzeźbiarz, autor
instalacji świetlnych. Odegrał ważną rolę w rozwoju abstrakcji geometrycznej. Jego wczesne prace nawiązywały do sztuki minimal-art’u oraz konceptualizmu. Porównywany do wielkich klasyków amerykańskiej sztuki, takich jak:
Ellsworth Kelly, Frank Stella i Sol LeWitt.
3 Ewerdt Hilgemann (ur. 1938) – niemiecki artysta, autor licznych rzeźb
w przestrzeni publicznej, m.in. w Amsterdamie, Delft, Gorinchem, Hadze,
Rotterdamie w Holandii, w Los Angeles i Nowym Jorku w USA, w Berlinie,
Hüfeld, Ingolstadt w Niemczech, czy w Elblągu w Polsce. Od lat żyje i pracuje
w Holandii.
4 Sul Concetto di serie, Secundo Simposium del Centro internazionale di studi d’arte contruttiva, Varese – Bergamo – Mantua, 1977
5 Maximal – Minimal, International Workgroup for Constructive Art, Helsinki, 1978
6 Arbeitskreis For Systematic Constructive Art | Dla sztuki systemu i konstruktywizmu, Kunststation Kleinsassen, 1985

submerged. The visible part of the sculpture is only its
fragment. The whole of it encompasses an imagined area,
moves into a space controlled by creativity.
The second project was composed of two spatial sculptures
of steel and aluminium, each of which made of connected
modules being cubes sized 250×250×250 cm. The created
structures were partly immersed in water so that each of
the sides could be visible, and painted in black and white
fields, so characteristic of Winiarski, whose arrangement
was determined by the artist at random using a die. Both
these works by Winiarski, similarly to most of the pieces
that were created as part of the Symposium, can be still
viewed today in Gorinchem.
The Symposium was a very important event with significant implications for Winiarski. It was there that he attracted attention of art critics and theoreticians, met interesting
artists, with whom he could share his interest in geometry,
fortune, viewer participation. Apart from herman de vries,
the oeuvre by the French artist François Morellet2, who also used the geometry rules for creating emotionally neutral
works, became a significant point of reference for Winiarski. Similarly to the latter, Morellet employed objective
random variables, in particular records and numbers from
the telephone directory (Random Distribution of 40,000 Squares
Using the Odd and Even Numbers of a Telephone Directory, 50% blue,
50% red, 1963). Beginning at the Symposium, important
friendship and many years’ collaboration connected Winiarski with Ewerdt Hilgemann3 – and artist and a teacher,
a lecturer at the Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. Later for many years they organised frequent exchanges of their students and shows of their studios, at various locations, among others in Warsaw, Elbląg, Chełm,
Kraków, Radom. It is also through Hilgemann, by developing his contacts with the circle of artists met during the
Symposium in Gorinchem, that Winiarski joined the International studio of constructivist art in 1977, together with which
he participated in numerous exhibitions, i.a. in Varese
(1977)4, Helsinki (1978)5, Zagreb (1979), Łódź (1981), Klein
Sassen (1985)6, Munich (1985).
In 1975, Antoinette de Stigter, who co-organised the 1974
Symposium, opened Kunstcentrum Badhuis in Gorinchem:
a contemporary art gallery where she decided to present
2 François Morellet (1926–2016) – French artist, painter, sculptor, author of
light installations. He played an important role in the development of geometric abstraction. His early works alluded to the minimal art and conceptualism. Compared to the great classics of the American art, such as: Ellsworth
Kelly, Frank Stella and Sol LeWitt.
3 Ewerdt Hilgemann (born 1938) – German artist, author of numerous sculptures in the public space, among others, in Amsterdam, Delft, Gorinchem,
the Hague, Rotterdam in the Netherlands, in Los Angeles and New York in the
USA, in Berlin, Hüfeld, Ingolstadt in Germany, or in Elbląg in Poland. He has
been living and working in the Netherlands for years.
4 Sul Concetto di serie, Secundo Simposium del Centro internazionale di studi d’arte contruttiva, Varese – Bergamo – Mantua, 1977
5 Maximal – Minimal, International Workgroup for Constructive Art, Helsinki, 1978
6 Arbeitskreis for systematic constructive art, Kunststation Kleinsassen, 1985

Ryszard Winiarski, Geometria w krajobrazie | Geometry in a Landscape, Gorinchem ,1974
Fotografia | Photography: Hendrik Jan van Brandwijk

W 1975 roku współorganizatorka Sympozjum z 1974 roku,
Antoinette de Stigter otworzyła w Gorinchem Kunstcentrum Badhuis, galerię sztuki współczesnej, w której postanowiła zaprezentować indywidualne wystawy wszystkich
uczestników biorących udział w Sympozjum. W 1976 roku
obyła się wystawa Ryszarda Winiarskiego. W folderze towarzyszącej wystawie Antoinette de Stigter napisała:
„Winiarski należy do grupy artystów, którzy spośród niewyobrażalnej ilości możliwości w sztuce, wybiera tę opartą
o w pełni dający się kontrolować efekt. Uruchamiając regułę, uruchamia wyobraźnię. Ostateczny obraz jest rezultatem
zadanego procesu realizacji. Logicznie zatem akceptuje elementy gry, czy nawet, jak w przypadku naszej wystawy, wybiera grę jako temat, osiągając, jak sam mówi, dzieło zbiorowe.

individual exhibitions of all Symposium participants. The
exhibition of Ryszard Winiarski was held in 1976. Antoinette de Stigter wrote the following in the booklet accompanying the exhibition:
“Winiarski belongs to the group of artists that chose –
from the imaginable to unimaginable amount of possibilities in art – for a controllable result. When deciding the
rules, his imagination starts; the final image results from
the process of realization. Therefore, it’s logical when he
accepts the game element, or even – as in this show –
chooses ‘game’ for a subject, that he arrives at a “collective
artwork”, as he calls it himself. His game is always simple,
never complicated, yet the variety of possibilities is vast. […]
Using this working method, Winiarski clearly aims for

Jego gra jest zawsze prosta, nigdy skomplikowana, a jednak
różnorodność możliwości jest ogromna. (…) Za pomocą swojej metody twórczej Winiarski wyraźnie celuje w demistyfikację figury artysty, który dla niego nie jest geniuszem, a dostawcą idei służących osobistej i zbiorowej kreatywności.”
Wystawa w Gorinchem była najpełniejszą realizacją koncepcji Winiarskiego, sformułowanej i realizowanej przez
niego w latach 70-tych, jako tzw. „Salony Gier”. W kontekście wcześniejszych i konsekwentnych poszukiwań artysty
w obrębie sztuki systemu i przypadku, „Gry” pojawiły się
po raz pierwszy w 1972, jako wyraz niezbędnej syntezy zasad. Winiarski wskazywał, że pomysł wypływał z potrzeby
przełamania nieporozumień i ukazania procesu powstawania jego obrazów: „Podejmowałem walkę z niezamierzonym przez mnie sposobem odbierania prac. Na kliku
wystawach obok obrazów prezentowałem plansze i z uporem maniaka spisywałem reguły gry wyjaśniające program.
Ich celem było uświadamianie, że za obrazami kryje się
coś innego, co nie pozwala na odbiór emocjonalny. Zrozumiałem, że musze dokonać istotnego zwrotu, że nadmierne komplikowanie programu nie prowadzi do zdobywania kolejnych obszarów sztuki ”. W „Salonie Gier” widz nie
musiał już odgadywać ze struktury obrazów reguł, których
były rezultatem. Winiarski zaproponował publiczności aktywne uczestnictwo w procesie. Dał możliwość budowania
porównywalnych z artystą obiektów wizualnych. Znane
dotychczas malarsko zagospodarowane pola obrazów, zostały zastąpione pustymi planszami, miejscami rozgrywki.
Na wystawie w Gorinchem pokazano siedem, zaprojektowanych i wykonanych przez artystę gier, konstruowanych
w oparciu o klasyczny kanon gier planszowych, zarówno
strategicznych, jak i losowych.
Idea wybrana i stosowana przez Ryszarda Winiarskiego,
tak szczelna i na wskroś praktyczna, rozwinęła się w program o najwyższych walorach intelektualnych. Za jego pomocą, artysta komunikuje chęć podjęcia jednej z najważniejszych funkcji w sztuce współczesnej, funkcji, którą
prof. Stefan Morawski nazywa MORALNO-INTELEKTUALNĄ. „Intelektualną, gdyż próbuje określić i przedstawić taką czy inną konstrukcję myślową dążąc do maksymalnego jej ujawnienia i zmuszając odbiorcę do śledzenia
meandrów rozumowania, zdając się w dużej mierze na dobrą wolę i wysiłek widza. Moralną, gdyż zasadniczym powodem i motorem działania jest nie tyle rozrywka intelektualna ile chęć wywołania w odbiorcy i sobie samym stanu
zwątpienia, trwałej niepewności, chęć stawiania na swojej
drodze twórczej ciągle nowych znaków zapytania.”

a demystification of the artist: not the genius, but the supplier of ideas for personal and collective creativity”
The exhibition in Gorinchem was the fullest accomplishment of Winiarski’s concept, formulated and executed by
him in the 1970s, as the so-called “Game Parlours.” In the
context of the artist’s earlier persistent explorations in the
area of system and chance art, “Games” appeared in 1972
for the first time, as a manifestation of the necessary synthesis of rules. Winiarski indicated that the idea emerged
from the need to overcome misunderstandings and demonstrate the process of creating his paintings: “I struggled
with the people’s manner of perception of my works,
which was contradictory to my intentions. At a few exhibitions, I would present boards next to the paintings and
write down the rules of the games like a maniac to explain
the programme. Their aim was to make people realise that
there was something else behind the paintings, something
that prevents an emotional reception. I figured out that
I had to make an important turn, that overcomplicating
the programme would not lead to conquering new areas of
art.” In the “Game Parlour”, the viewer no longer had to rely on the structure of the paintings to guess the rules from
which they resulted. Winiarski proposed his public to actively participate in the process. He enabled them to build
visual objects similar to those of the artist’s. The painting
fields which earlier had been artistically arranged were replaced by plain boards, places for games. The exhibition in
Gorinchem showed seven games designed by the artist,
which were constructed based on the classical canon of
board games, both strategic ones and games of chance.
The idea, chosen and applied by Ryszard Winiarski, so tight
and thoroughly practical, developed into a programme
with highest intellectual qualities. It serves the artist as
a means of communicating his willingness to assume one
of the most significant functions in the contemporary art,
one called MORAL AND INTELLECTUAL by Prof. Stefan
Morawski.
“Intellectual because it attempts to present one or another
construct, striving for its maximum disclosure and forcing
the consumer to follow the meanders of reasoning, relying
to a large extent on the viewer’s good will and effort. Moral
because the principal reason for action and the driving
force is not so much intellectual entertainment but rather
the wish to trigger a state of doubt, permanent uncertainty
in the consumer and himself, the will to continually ask
new questions on his artistic path.”

Ania Muszyńska

kuratorka curator
Spectra Art Space

Ryszard Winiarski, Games, Kunstcentrum Badhuis, Gorinchem, 1976
Fotografia | Photography: Hendrik Jan van Brandwijk

W 1976 roku po mojej wystawie pt. „Gry” w Holandii, doszedłem do
wniosku, że interesujące rezultaty może przynieść próba graficznego zapisania na serii plansz przebiegu gry kierowanej przypadkiem
lub logiką. Najbardziej istotny wydaje się fakt, że nie celowe kształtowanie wyglądu, lecz wybór metody postępowania, reguły gry, przynosi taki a nie inny wizualny rezultat – używany później jako obraz
o określonym wyglądzie. Wizualne efekty gier o podobnych regułach okazały się zaskakująco zróżnicowane.

In 1976, after my exhibition titled “Games” in the Netherlands,
I came to the conclusion that an attempt at recording the course of
a game based on chance or logic graphically on a series of boards
may bring interesting results. What seems to be essential is the fact
that it is not purposive shaping of the appearance but the choice of
the method of conduct, rules of the game that bring such or another visual result, used later as a painting with a specific appearance.
The visual effects of games of similar rules proved to be surprisingly
diversified.

Ryszard Winiarski
Katalog wystawy | Exhibition catalogue: Winiarski, gry 10×10 | games 10 x 10, Galeria Pawilon, Kraków, 1977

Games, Kunstcentrum Badhuis, Gorinchem, 1976
od lewej | from the left: herman de vries, Henk Rijkaart, Joanna Kleiverda
Fotografia | Photography: Hendrik Jan van Brandwijk

Games, Kunstcentrum Badhuis, Gorinchem, 1976
Fotografia | Photography: Hendrik Jan van Brandwijk

Games, Kunstcentrum Badhuis, Gorinchem, 1976
od lewej| from the left: Joost Baljeu, Inka Sprang, Jet Bergmans
Fotografia | Photography: Hendrik Jan van Brandwijk

Games, Kunstcentrum Badhuis, Gorinchem, 1976
od lewej| from the left: Ad de Keijzer, Didi van Brandwijk, An de Voigt, Ryszard Winiarski
Fotografia | Photography: Hendrik Jan van Brandwijk

Gra nr 1 Game no. 1
Gra losowa dla 2 osób A game of chance for 2
Zawiera: planszę 60×60 cm, 24 czerwone oraz 24 czarne piony, 2 kości Contains: a board 60×60 cm, 24 red and 24 black counters, 2 dice (one
do gry (jedna z cyframi 1, 2, 3, 4, 5, 6, druga z liczbami 0, 6, 12, 18, 24, 30) with digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, the other with numbers 0, 6, 12, 18, 24, 30)
Instrukcja gry:
Gracze wybierają kolor pionów. Rzut monetą lub podobna czynność
decyduje, który z graczy rozpoczyna grę. Pierwszy gracz, po rzucie kośćmi, sumuje cyfry i liczby, które wypadły. Dla przykładu: 5 + 24 = 29, kładzie więc pion w swoim kolorze na polu 29. Drugi gracz wykonuje analogiczny ruch, itd. W przypadku, gdy wylosowane pole jest już zajęte,
rzucający traci swoją kolejkę. Gracz, który pierwszy utworzy pełną linię horyzontalnie, wertykalnie lub diagonalnie wygrywa. W przypadku,
gdy żaden z graczy nie uzyska tego układu, wygrywa gracz, który ma
więcej pionów na planszy (więcej niż 18 sztuk).

Game instruction:
Players choose the colour of the counters. Coin flipping or a similar activity determines who begins. After casting the dice, the first player adds
up the received digits and numbers. For example: 5 + 24 = 29, so he puts
the counter in his colour on field 29. The other player makes an analogous move, etc. If the resulting field is already occupied, the casting
player loses his turn. The first player to create a full line horizontally, vertically or diagonally wins. If none of the players manages to do that, the
one who gets more fields on the board (more than 18) wins.

Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Gra nr 2 Game no. 2
Gra losowa dla 2 lub 3 osób A game of chance for 2 or 3
Zawiera: 3 plansze 30×40 cm, 36 czarnych pionów, 2 kości do gry Contains: 3 board 30×40 cm s, 36 black counters, 2 dice (one with digits 1,
(jedna z cyframi 1, 2, 3, 4, 5, 6, druga z liczbami 0, 6, 12, 18, 24, 30) 2, 3, 4, 5, 6, and the other with numbers 0, 6, 12, 18, 24, 30)
Instrukcja gry:
Gracze wybierają planszę. Neutralna osoba lub jeden z graczy rzuca
kośćmi i sumuje cyfry i liczby, które wypadły, dla przykładu: 3+21=24.
Gracz, na którego planszy znajduje się liczba, umieszcza na niej pion.
Wygrywa gracz, którego plansza jest pełna.

Game instruction:
Each player chooses a board. A neutral person or one of the players
casts the dice and sums up the received digits and numbers, for example: 3+21=24. The player who has the board containing the figure places
a counter there. The player with a full board wins.

Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Gra nr 3 Game no. 3
Gra losowa dla 2 lub więcej osób A game of chance for 2 or more
Zawiera: planszę 90×90 cm, 5 pionów: czarny, czerwony, żółty, zielony, Contains: a board 90×90 cm, 5 counters: black, red, yellow, green, blue,
niebieski, kość do gry a die
Instrukcja gry:
Gracze wybierają kolor pionów. Rzut monetą lub podobna czynność
decyduje, który z graczy rozpoczyna grę. Pierwszy gracz rzuca kością
i odlicza wylosowaną liczbę na planszy w wyznaczonym kierunku, rozpoczynając od punktu START. Podobnie inni gracze. Kiedy dwa lub więcej pionów znajdzie się na tym samym polu, umieszcza się je jeden na
drugim. Wygrywa gracz, który pierwszy dotrze do centrum planszy.

Game instruction:
The players choose the colour of their counters. Coin flipping or a similar
activity determines who begins. The first player casts the die and makes
the number of moves, corresponding to the resulting number on the
dice, on the board beginning with START. Other players do the same.
When two or more counters are put on the same field, they are piled up.
The first person who reaches the central field of the board wins.

Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Gra nr 4 Game no. 4
Gra strategiczna dla 2 osób A strategic game for 2
Zawiera: planszę 30×30 cm, 5 czarnych oraz 5 czerwonych pionów Contains: a board 30×30 cm, 5 black and 5 red counters
Instrukcja gry:
Gracze wybierają kolor pionów. Rzut monetą lub podobna czynność
decyduje, który z graczy rozpoczyna grę. Pierwszy gracz umieszcza swój
pion na dowolnie przez siebie wybranym polu planszy. Drugi gracz wykonuje analogiczny ruch, itd. Wygrywa gracz, który pierwszy ułoży linię horyzontalnie, wertykalnie lub diagonalnie. Gracze wzajemnie utrudniają
sobie osiągnięcie celu.

Game instruction:
The players choose the colour of their counters. Coin flipping or a similar activity determines who begins. The first player puts his counter on
any field on the board he chooses. The other player makes an analogous move, etc. The first person to create a full line horizontally, vertically or diagonally wins. The players try to prevent each other from achieving the goal.

Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Gra nr 5 Game no. 5
Gra strategiczna dla 2 osób A strategic game for 2
Zawiera: planszę 100×100 cm, 44 czarne oraz 42 czerwone piony Contains: a board 100×100 cm, 44 black and 42 red counters
Instrukcja gry:
Rzut monetą lub podobna czynność decyduje, który z graczy rozpoczyna grę. Pierwszy gracz umieszcza pion w wybranym przez siebie kolorze
na dowolnie wybranym polu. Drugi gracz wykonuje analogiczny ruch
wykorzystując pion w swoim kolorze. Warunek: piony w tym samym kolorze mogą stykać się jedynie bokami, piony o różnych kolorach mogą
stykać się jedynie narożnikami. Przegrywa gracz, który nie może umieścić swojego piona na planszy, ponieważ wykorzystał już wszystkie
możliwości.

Game instruction:
Coin flipping or a similar activity determines who begins. The first player selects the colour of the counters and puts one on any field. The other player makes an analogous move with the counter of the other colour. The condition is that counters of the same colour may be in contact
only along their sides while counters of different colours may touch only with their corners. The player who cannot place his counter on the
board because he has already used all possibilities loses.

Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Gra nr 6 Game no. 6
Gra strategiczna dla 2 osób A strategic game for 2
Zawiera: 4 plansze 70×70 cm, 130 czarnych oraz 42 czerwonych pionów Contains: 4 boards 70×70 cm, 130 black and 42 red counters
Instrukcja gry:
Gracze siedzą odwróceni do siebie plecami, tak żeby nie widzieli swoich
plansz. Każdy umieszcza czerwone piony w dowolnych miejscach tworząc następujące trzy figury na planszy A (
), tak aby figury nie
stykały się. Rzut monetą lub podobna czynność decyduje, który z graczy
rozpoczyna grę. Pierwszy gracz wywołuję pozycje figur swojego przeciwnika na planszy ‘A’ (dla przykładu: ‘D-2’). Przeciwnik odpowiada „tak”,
jeśli w tym miejscu znajduje się jeden z jego czerwonych pionów, „nie”,
kiedy pole jest puste. Jeśli odpowiedź była twierdząca, pierwszy zawodnik ustawia na planszy ‘B’ (‘D-‘2) czerwony pion. Jeśli odpowiedz była
przecząca, pion czarny. Przeciwnik notuje na swojej planszy A czarnym
pionem strzał. W przypadku, gdy strzał był celny umieszcza czarny pion
na czerwonym. Tak samo postępuje drugi gracz w swojej kolejce. Wygrywa gracz, który pierwszy trafi ukryte figury przeciwnika.

Game instruction:
The players sit back to back so that they cannot see each other’s boards.
Each of them puts red counters in any places to create the three following figures on board A (
), such that the figures do not
touch each other. Coin flipping or a similar activity determines who begins. The first player calls the position of his opponent’s figures on board
‘A’ (for example: ‘D-2’). The opponent says “yes” if one of his red counters
is placed there, and “no” if the field is empty. If the answer was positive,
the first player puts a red counter on board ‘B’ (‘D-2’). If it was negative
– a black counter. The opponent records the guess on his board ‘A’ with
a black counter. When the guess is right, he puts a black counter on top
of the red one. The same is done by the other player when it is his turn.
The first player to hit the hidden figures of the opponent wins.

Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Gra nr 7 Game no. 7
Gra losowa dla 2 lub więcej osób A game of chance for 2 or more
Zawiera: planszę 100×100 cm, 100 czarnych pionów, ruletkę Contains: a board 100×100 cm, 100 black counters, a roulette
Instrukcja gry:
Każdy z graczy bierze jednakową ilość pionów (np. po 20 lub 30). Rzut
monetą lub podobna czynność decyduje, który z graczy rozpoczyna
grę. Każdy z graczy kręci ruletką dwa razy, aby uzyskać dwie cyfry np.
7 i 8, co daje w tym przypadku liczbę 78 i na wskazanym polu umieszcza swój pion. W przypadku, gdy pole na planszy jest zajęte, gracz traci kolejkę. Wygrywa gracz, który pierwszy umieści wszystkie swoje piony na planszy.

Game instruction:
Each player takes the same number of counters (e.g. 20 or 30). Coin flipping or a similar activity determines who begins. EEach of the players
spins the roulette wheel twice to get two digits, e.g. 7and 8, which in
this case gives 78, and puts his counter on the indicated field. When the
field on the board is occupied, the player loses his turn. The first player
to place all his counters on the board wins.

Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Przystępując do budowania obrazu czy obiektu (nazywam je zresztą częściej obszarami, gdyż nie jestem pewny czy nazwa „obraz” odpowiada ich charakterowi) ustalam przede wszystkim reguły postępowania, reguły gry, a potem zapraszam przypadek do udziału
w realizacji. Źródłem losu może być moneta, kostka do gry, ruletka, tablica liczb przypadkowych czy wreszcie odpowiednio zaprogramowany komputer. Na powierzchni czy w przestrzeni odbywa się specyficzna rozgrywka poddana prawom logiki przypadku.
Wraz z przybywaniem programów reguły gry komplikują się, zmienna losowa staje wobec coraz nowych zadań i tak obszary od najprostszych przechodzą do coraz bardziej złożonych. Nie sposób
omówić tu wszystkich doświadczeń więc wymienię tylko kilka: skontrastowanie rozkładu statystycznego elementów z rozkładem równomiernym, pojawienie się trzeciego wymiaru a wraz z nim penetrowanie przestrzeni realnej, wycieczki w stronę przestrzeni
iluzorycznej i próby stosowania perspektywy, wprowadzenie czynnika zmienności mechanicznej w zbiór elementów itd. (…)
Interesujące wydają się także inne wyprawy w niezgłębione regiony
sztuki obiektywnej, w których warto jako dewizę przyjąć myśl Tadeusza Peipera (1922) „Organiczność, znana nam najlepiej z fizjologii,
stanie się inspiratorką konstrukcji artystycznej. Dzieło sztuki będzie
uorganizowane społecznie. Dzieło sztuki będzie społeczeństwem.”

When commencing a construction of a painting or an object (I usually
call them “areas”, as I am not sure whether the name “painting” corresponds to their nature), I determine the rules of conduct, rules of the
game first, and then I invite chance to participate in the project. The
source of chance may be a coin, a dice, a roulette, a board with random numbers, or even a properly programmed computer. A specific contest subject to the laws of the logic of chance takes place on the
surface or in the space. Together with the growing number of programmes the rules of the game become increasingly more complicated, the random variable faces more and more new tasks, and thus
the areas pass from the simplest to more and more complex ones. It is
impossible here to discuss all experiments, and therefore I will mention only a few: contrasting the statistical distribution of elements
with the uniform distribution, appearance of the third dimension and
- along with it - penetration of the real space, excursions into the illusory space and attempts at applying perspective, introducing a coefficient of mechanical variation into a collection of elements, etc. (…)
What also seems to be interesting is other excursions into the impenetrable regions of objective art, where it is worth accepting Tadeusz Peiper’s thought (1922) as a philosophy: “Organicity, best known
from physiology, will become an inspiration for an artistic structure.
A piece of art will be socially organised. A piece of art will be society. ”

Ryszard Winiarski
Katalog wystawy | Exhibition catalogue: Aspekty Nowoczesnej Sztuki Polskiej | Aspects of Polish Modern Arts, Galeria Współczesna,
Warszawa, 1975

Obszar. Penetracja przestrzeni industrialnej z prawdopodobieństwem wystąpienia chaosu zależnego od ruchu widza.
Area. Penetration of industrial space with the probability of the appearance of the chaos dependent on the movement of the spectator.
akryl, płyta pilśniowa, drewno | acrylic, fibreboard, wood, 100×100×5,5 cm | 1970
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Obszar | Area
akryl, drewno | acrylic, wood, 50×50×10 cm | 1970
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Penetracja przestrzeni realnej z równym prawdopodobieństwem występowania koloru czarnego i białego. Zmienna losowa – kostka do gry.
Penetration of real space of equal probability to black and white colour appearance. Mutable lot – dice.
akryl, płyta pilśniowa, drewno | acrylic, fibreboard, wood, 100×100×10 cm | 1972
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Obszar 169. Penetracja przestrzeni iluzorycznej. Zmienna losowa – kostka do gry.
Area 169. Penetration of illusory space. Mutable lot – dice.
akryl, płótno | acrylic, canvas, 100×100 cm | 1973
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Obszar 135. Penetracja przestrzeni iluzorycznej z punktem zbiegu w środku obszaru. Zmienna losowa – kostka do gry.
Area 135. Penetration of illusory space with the vanishing point in the centre of area. Mutable lot – dice.
akryl, płótno | acrylic, canvas, 100×100 cm | 1973
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Statystyczny obszar 199 ze zmiennym położeniem osi symetrii. Zmienna losowa – kostka do gry.
Area 199 with changeable axis of symmetry. Mutable lot – dice.
akryl, drewno | acrylic, wood, 100×100×10 cm | 1974
Na rewersie dopisek i rysunek | On reverse the note and the drawing: Zdecyduj sam! | Decide it yourself!
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Obszar 177. Penetracja przestrzeni realnej z różnym prawdopodobieństwem pojawienia się koloru czarnego.
Zmienna losowa – tablica liczb przypadkowych i kości do gry.
Area 177. Penetration of real space with various probability of black colour appearance. Mutable lot – board of random figures and dice.
akryl, drewno | acrylic, wood | 100×100×10 cm | 1973
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Obszar 190. Penetracja przestrzeni realnej przez elementy 30×30 cm. Zmienna losowa – kostka do gry.
Area 190. Penetration of a real space with 30×30 cm elements. Mutable lot – dice.
akryl, drewno | acrylic, wood | 100×100×10 cm | 1974
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Abacus
kompozycja przestrzenna, akryl, drewno, stal | spatial composition, acrylic, wood, steel, 106×106 cm | 1974
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Tryptyk: Zestaw A B C | Triptych: Set A B C
akryl, drewno | acrylic, wood | 3×30×30×10 cm | 1973
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Tryptyk: Seria 4 | Triptych: Series 4
akryl, drewno | acrylic, wood | 3×30×30×10 cm | 1974
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Każdy malarz ma swój kod, czasem pozornie prosty. Na przykład ktoś
decyduje się na użycie jedynie koloru czerwonego i zielonego. Przy
takim kodzie istnieje jednak duża możliwość nieporozumień, a nawet
mistyfikacji. Są tysiące czerwieni i tysiące zieleni. Którymi z nich operuje artysta? Ograniczenie się przeze mnie do bieli i czerni nie wynikało z innych pobudek, jak tylko z pragnienia uzyskania jednoznaczności kodu. Gdybym używał żółci, zapytano by mnie, której żółci
używam. Gdy mówię, że używam bieli i czerni, to sytuacja jest jednoznaczna i tak porównywalna z określeniami „tak i nie”, „plus i minus”,
„dobro i zło”, że nikt nie zapyta o specyfikę mojej bieli i mojej czerni. W pewnych systemach kolorystycznych biel i czerń są wyłączone z pola kolorów. Są nie kolorami. Kod był tak prosty, że każdy mój
obraz można było zastąpić elementarnym zapisem cyfrowym, składającym się z zer i jedynek i każdemu takiemu zapisowi można było
przywrócić bez trudu biało-czarną wizualna postać. Potrzeba precyzji kodu zmusiła mnie także do zdecydowania się na kwadrat, figurę geometryczną, która nie prowokuje pytań o kierunek (jak trójkąt)
lub otaczające pole (jak koło). Nie pozostawia żadnych wątpliwości.

Every painter has his own code which may appear very simple. For
instance, he decides to use red and green only. With a code like this,
misunderstandings and even mystifications are very likely. There are
thousands of reds and thousands of greens. Which shades does the
artists actually use? I have limited my scale to black and white only
because this resulted in an unambiguous code. If I used yellow, people would ask, what kind of yellow. When I say that I use black and
white, the situation is so explicit and so comparable with the words
“yes and no”, “plus and minus”, “good and evil” that no one will ask
about the peculiar qualities of my black and my white. In certain coloristic systems, black and white are outside the field of colours. They
are non-colours. The code was so simple that each of my paintings
could be replaced by an elementary numerical notation of zeros and
ones, which could easily be translated back into the black-and-white
visual form. The need for a precise code prompted me to adhere to
a sq‑uare, the geometrical figure which does not provoke questions
about direction (like a triangle), or the surrounding area (like a circle).
It leaves no doubt.

Ryszard Winiarski
Skaryszewska D., Wywiad z Ryszardem Winiarskim | Interview with Ryszard Winiarski, Projekt, 30 /5 (164), 1985, s. 22–27

Przejście VI. Próby wizualnej prezentacji układów statystycznych. Zmienna losowa – kostka do gry.
Transition VI. Attempts of visual presentation of statistical lay – outs. Mutable lot – dice.
akryl, tempera, płótno | acrylic, tempera, canvas | 100×100 cm | 1975
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

W historii są takie chwile, w których rola porządkująca i badawcza
sztuki wydaje się ważna, a ekspresja schodzi na plan dalszy. W historii są też okresy, w których emocje królują niepodzielnie. Właśnie teraz napływają skłębione, groźne chmury zapowiadające burzę
z błyskawicami i hukiem piorunów. Przez świat sztuki przetacza się
narastająca fala emocji. Dzikie malarstwo.
Co w taką pogodę czynić mają artyści żeglujący łodzią o dźwięcznej
nazwie „Geometria”? Mogą obrazić się i wysiąść na brzeg, mogą zwinąć żagle i sięgnąwszy po wiosła kontynuować powolną podróż, ale
mogą też podjąć walkę i szukać przygody, płynąc z napiętymi żaglami. I ta właśnie decyzja wydaje się najtrafniejsza. Geometria już nie
raz była w stanie ponieść emocje i symbole. Poniesie je ponownie.
Geometria w stanie napięcia.

There are moments in the history when the systemising and exploring role of art appears important and expression is pushed to the
background. But there are others, when emotions rule indivisibly.
At the moment, a swirl of threatening clouds is coming in anticipation of thunder and lightning. A growing wave of emotions is going
through the world of art. Wild painting.
What can be done in such weather by artists sailing aboard a boat
with a ringing name of “Geometry”? They can sulk and disembark,
they can lower sail, reach for oars and continue the journey slowly,
but they might as well put up a struggle and look for adventure, travelling under full sail. And the latter decision seems most reasonable.
Geometry has been able to carry emotions and symbols many times.
It will carry them again. Geometry under tension.

Ryszard Winiarski
Geometria w stanie napięcia | Geometry under tension, Galeria RR, Warszawa, 1984

Sto zdarzeń podwójnych | One hundred dual events
akryl, płótno | acrylic, canvas | 100×100 cm | 1980
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

2307 zdarzeń | 2307 events
tusz, papier | ink, paper | 65×65×4 cm | 1988
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

2327 zdarzeń | 2327 events
2344 | zdarzeń | 2344 events
tusz, papier | ink, paper | 65×65×4 cm | 1988
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Gra losowa | Chance in game
akryl, drewno | acrylic, wood | 30 sztuk | items | 50×6×3,5 cm | 1991
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Ostatnio postanowiłem, że będę uprawiał tylko jedną grę i że będę
przechodził z nią od obrazu do obrazu. Polegałaby ona na tym, by
budować swój elementarny obraz, wędrując od jednego elementu
do ich większej ilości – i ponawiać ją z każdą nową planszą. Po tych
wszystkich latach wierzę bowiem, że moje obrazy mają w sobie ładunek, który można nazwać mistycyzmem matematycznym.
Za każdym razem różne skojarzenia elementów emanują z obrazów
coś, co można poddać procesowi medytacji… Zatem po cóż komplikować grę, a nawet ją zmieniać?
Zmieniły się czasy, ja też. Kiedy poczułem, że moje obrazy bardzo już
wrosły w sztukę, zacząłem się zastanawiać, co w niej jest najważniejsze. Czemu warto służyć? Co mnie samemu przyniesie najwięcej satysfakcji, jeśli będę prawdziwy?
Zdałem sobie nagle sprawę, że te same obrazy, o tym samym wizualnym kształcie, mogą służyć czemuś zupełnie innemu: mistycyzmowi
matematycznemu, kontaktowi z tym, co niemierzalne, nienazwane,
nietransparentne.

I have recently decided to pursue only one game and to continue it
from painting to painting. It would consist in building an elementary painting by going from one element to a greater number of them
– and repeat it with every new board. After all these years, I believe
that my paintings contain a charge which can be called mathematical mysticism.
Each time, different combinations of elements in the paintings result
in emanation of something that can be subjected to the process of
meditation… Why complicate a game or even change it then?
Times have changed, and so have I. When I felt that my paintings had
already settled deeply in art, I started to think what was most important in it. What was it that I should serve? What would be most satisfying to me if I were true?
I suddenly realised that the same paintings, with the same visual
shape, could serve something completely different: mathematical
mysticism, interaction with what was immeasurable, unnamed, nontransparent.

Ryszard Winiarski
Taranienko Z., Od strategii do kontemplacji, Rozmowa z Ryszardem Winiarskim
From strategy to contemplation, Interview with Ryszard Winiarski, Dialogi o sztuce | Dialogues about art, Warszawa, 2004

Gra losowa pionowa 5×5 | Chance in vertical game 5×5
akryl, drewno | acrylic, wood | 130×5 cm | 1983
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

Gra losowa | Chance in game
akryl, płótno | acrylic, canvas | 100×100 cm | 1990
Kolekcja Anny i Jerzego Staraków | Anna and Jerzy Starak Collection

R y s z ar d W i n i ars k i
Artysta, malarz, scenograf, pedagog. Prekursor sztuki konceptualnej oraz czołowy przedstawiciel indeterminizmu
w polskiej sztuce. Urodził się 2 maja 1936 roku we Lwowie, zmarł 14 grudnia 2006 roku w Warszawie. W latach
1953–1959 studiował na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej
Politechniki Warszawskiej. Od 1958 roku uczęszczał jako
wolny słuchacz do pracowni Aleksandra Kobzdeja na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie rozpoczął studia w 1960 roku na Wydziale Malarstwa. Dodatkowo studiował scenografię i typografię. W 1966 roku kończy studia
pracą dyplomową „Zdarzenie-informacja-obraz”, która
jest teoretyczną wykładnią dla serii obrazów nazwanych
„Próbami wizualnej prezentacji rozkładów statystycznych”. W tym samym roku Winiarski otrzymuje główną nagrodę na sympozjum artystów i teoretyków „Sztuka
w zmieniającym się świecie” w Puławach.
Od tego momentu Ryszard Winiarski konsekwentnie realizował swój autorski program sztuki, w którym głównym
przedmiotem stały się „wybrane problemy matematyczne, statystyka, gry, przypadek i inne obiektywne i logiczne procesy”. Artysta „podjął próbę użycia w twórczości artystycznej nomenklatury i znakowania zaczerpniętego
z matematyki, a ściślej mówiąc statystyki i teorii informacji”. Nie tworzy obrazów a obszary, które powstają w oparciu
o coraz bardziej skomplikowane funkcje zmiennych losowych. Jednocześnie wybrana metoda pozwala artyście na
różnicowanie technik. Powstają obiekty trójwymiarowe,
reliefowe, kinetyczne, barwne.

Artist, painter, stage designer, teacher. Precursor of conceptual art and leading representative of indeterminism in Polish art. He was born on 2 May 1936 in Lviv and died on 14
December 2006 in Warsaw. In the period 1953–1959 he studied at the Faculty of Precision Mechanical Engineering,
Warsaw University of Technology. In 1958, he began attending Aleksander Kobzdej’s workshop at the Academy of Fine
Arts in Warsaw as an auditing student, where he undertook
his studies in 1960 at the Faculty of Painting. In addition, he
studied stage design and typography. In 1966, he completed
his studies with the diploma thesis titled “Event-Information-Image”, which constituted a theoretical interpretation
for the series of paintings called “Attempts to Visually Represent Statistical Distributions”. In the same year Winiarski
received the main prize at the symposium of artists and scientists “Art in the Changing World” in Puławy.
From that moment on, Ryszard Winiarski persistently followed his own original art programme, the sole subject of
which were “selected mathematic problems, statistics,
games, fortune and other objective and logical processes”.
The artist “made an attempt to use nomenclature and signage derived from mathematics in his artistic oeuvre, and
more precisely from statistics and theory of information”.
He does not create “images” but “areas,” which come into
being based on increasingly more complicated functions
of random variables. At the same time the selected method
allowed the artist to diversify techniques: he made threedimensional, relief, kinetic, colourful objects.

W 1971 roku na sympozjum Złotego Grona we Wrocławiu Winiarski po raz pierwszy wykorzystuje w swoich
kompozycjach zbiory kwadratowych płytek lustrzanych
dla uchwycenia zmienności obrazu i wprowadzenia doń
widzów.
W 1972 roku Winiarski zaadoptował jedną z sal Galerii
Współczesnej w Warszawie na Salon gier, co zapoczątkowało szereg eksperymentów oraz wystaw krajowych i zagranicznych, w których artysta starał się przemienić widza w autentycznego partnera i współtw‑órcę dzieła sztuki
(„Plakat autorski” 1972; „5×5”, 1974; „Stroboskop”, 1975;
„Liczydła” 1975; „Warsztat” 1976; „Anaglify” 1976; „Gry”,
1976; „Rysunki do kolorowania” 1976).
Koncepcja współdziałania z publicznością sprawiła, że od
roku 1976 następuje w twórczości Winiarskiego powrót do
najprostszych połączeń programu i przypadku oraz realizacji obrazów z serii „Gry”.
W 1981 roku obejmuje pracownię „Problemy malarstwa w architekturze i w otoczeniu człowieka” na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w latach 1985–87
i 1987–90 pełnił również funkcję prorektora. W 1990 roku
otrzymał tytuł profesora. Jako profesor gościnny prowadzi
w 1983 roku wykłady w HFG w Offenbach.
W 1984 Winiarski formułuje koncepcję „Geometrii w stanie napięcia”. W 1987 roku powstaje pierwsza instalacja
z serii „Geometria czyli szansa medytacji”, które budowane są w oparciu o zapalone znicze lub cegły.
Ryszard Winiarski zrealizował ponad pięćdziesiąt projektów scenograficznych dla teatru i telewizji, najwięcej dla
Teatru Polskiego w Warszawie.
W 1996 roku Ryszard Winiarski zostaje laureatem Nagrody im. Jana Cybisa. Przyznaniu nagrody towarzyszy duża wystawa retrospektywna w Domu Artysty Plastyka
w Warszawie.

In 1971, during the symposium of Golden Grape in Wroc
ław Winiarski for the first time used sets of square mirror
boards in his compositions to capture image variability
and introduce viewers thereto.
In 1972, Winiarski adapted one of the rooms in the Contemporary Gallery in Warsaw to a game parlour. The event was
a starting point for a range of experiments and exhibitions
home and abroad, where the artist tried to turn the viewer
into a true partner and co-creator of a piece of art (“Author’s
Poster” 1972; “5×5”, 1974; “Stroboscope”, 1975; “Abacuses”
1975; “Workshop” 1976; “Anaglyphs” 1976; “Games”, 1976;
“Drawings for Colouring” 1976).
The concept of interaction with the audience led to the return, from 1976 on, to simplest combinations of programme and fortune in Winiarski’s oeuvre and to creation
of paintings from the „Games” series.
In 1981, he took up “Problems of Painting in Architecture
and in Human Environment” workshop at the Academy of
Fine Arts in Warsaw, where he also fulfilled the function of
Vice Rector in the periods 1985–87 and 1987–90. In 1990, he
was awarded the title of Professor. As a Visiting Professor
he lectured at HFG in Offenbach in 1983.
In 1984, Winiarski formulated the concept of “Geometry
Under Tension”.1987 saw the first installation from “Geometry or the Chance of Meditation” series, built using
burning grave lanterns or bricks.
Ryszard Winiarski completed more than fifty stage design
projects for the theatre and the television, most of them for
the Polish Theatre in Warsaw.
In 1996 Ryszard Winiarski became the laureate of the Jan
Cybis Award. The award granting ceremony was accompanied by a big retrospective exhibition in the House of the
Visual Artist in Warsaw [Dom Artysty Plastyka].

Prace Ryszarda Winiarskiego były prezentowane na ponad
500 wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą. Do najważniejszych z nich należą: Międzynarodowe Biennale w São Paulo
(1969, 1971), Biennale Konstruktywizmu w Norymberdze (1969,
1971), Sympozjum w Gorinchem (1974), Historical Aspects of Constructismus, Düsseldorf (1977), System and Coincidence, Stuttgart
(1978), Polish Avant-Garde, Edynburg, Glasgow (1979), Konstrukcja w procesie, Łódź (1981), Język geometrii, Warszawa (1984),
Doppelte Identität, Wiesbaden (1991), Das offene Bildes, Münster
(1992), Polnische Avantgarde 1930-1990, Berlin (1992), Reduktivismus, Wiedeń (1992).
Prace Ryszarda Winiarskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeach Narodowych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku, Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie,
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeów Okręgowych w Bydgoszczy i Chełmie,
Muzeum Bochum, Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen, National Galerie Berlin West, MOCA Los Angeles, McCeory Collection w Nowym Jorku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w New Delhi, Muzeum Soto w Wenezueli
i w wielu innych muzealnych i prywatnych kolekcjach.

Ryszard Winiarski’s works were presented at more than
500 collective exhibitions in Poland and abroad. Major exhibitions: International Biennial in São Paulo (1969, 1971), Constructivist Biennial in Nuremberg (1969, 1971), Symposium in
Gorinchem (1974), Historical Aspects of Constructismus, Düsseldorf (1977), System and Coincidence, Stuttgart (1978), Polish
Avant-Garde, Edinburgh, Glasgow (1979), Construction in Progress, Łódź (1981), The Language of Geometry, Warsaw (1984),
Doppelte Identität, Wiesbaden (1991), Das offene Bild, Münster
(1992), Polnische Avantgarde 1930–1990, Berlin (1992), Reduktivismus, Vienna (1992).
Ryszard Winiarski’s pieces can be found in Muzeum Sztuki
in Łódź, National Museums in Warsaw, Wrocław, Kraków,
Poznań, Szczecin and Gdańsk, the National Gallery of Art
“Zachęta” in Warsaw, the Centre for Contemporary Art
Ujazdowski Castle in Warsaw, District Museums in Byd
goszcz and Chełm, the Museum of Bochum, the WilhelmHack-Museum in Ludwigshafen, the National Galerie Berlin West, MOCA Los Angeles, the McCeory collection in
New York, the National Gallery of Modern Art in New
Delhi, the Soto Museum in Venezuela and numerous museum and private collections.
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