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Mijający rok 2020, w życiu każdego z nas, zapisał się jako czas
wyzwań, niepokoju i niespodziewanych wydarzeń oraz uważ-
nego spojrzenia na kondycję współczesnego świata. Równo-
cześnie stał się szczególną lekcją solidarności, empatii i od-
powiedzialności. Nauczyliśmy się na nowo dostrzegać wagę 
relacji, bliskości, bezpiecznej codzienności, której naturalną 

częścią jest spotkanie z drugim człowiekiem. 
Słowo wstępu do katalogu wystawy Jerzego Nowosielskiego

 chciałbym rozpocząć od wyrażenia wsparcia dla wszystkich lu-
dzi kultury. Wasza pasja i determinacja zawsze znajdują w mojej  

ocenie najwyższy szacunek. 
W sposób szczególny dziękuję wszystkim instytucjom 

oraz osobom, z którymi współpracowaliśmy przez ostatnie lata, 
razem tworząc wystawy w Spectra Art Space. W mojej pamięci 
pozostaje wiele interesujących spotkań, wymiana doświadczeń, 
profesjonalizm, a nade wszystko poczucie działania we wspól-

nym celu, jakim jest dbałość o polską sztukę współczesną. 
Wyrazy uznania oraz życzenia wytrwałości kieruję 

do dyrektora Jarosława Suchana oraz całego zespołu Muze-
um Sztuki w Łodzi. Wystawa Jerzego Nowosielskiego to już ko-
lejna udana współpraca, w ramach realizowanego od kilku lat 

partnerstwa. 
W tym miejscu dziękuję również Andrzejowi Starmachowi 

za wieloletnią przyjaźń, ważne rozmowy oraz dzielenie wspólnej  
pasji dla mistrzów polskiej sztuki powojennej. Razem z żoną 
Teresą od początku wspierają nasze działania, użyczając dzieł 

ze swojej wyjątkowej kolekcji. 
Mam nadzieję, że wystawa Jerzego Nowosielskiego, jednego 

z najważniejszych, ale też jednego z najbardziej cenionych pol-
skich malarzy sprawi Państwu przyjemność. 

Wszystkim Nam dedykuję słowa samego Mistrza:
„Sztuka to jest pewien sposób na życie i pewien sposób 
na wyjaśnianie sobie życia i w dużym stopniu pomaga 

znaleźć trop wymykającej się nam nadziei”.

założyciel Fundacji Rodziny Staraków

All of us will remember the passing 2020 as a time of challenges, 
anxiety and unexpected events as well as a careful look at the con-
dition of the contemporary world. At the same time the year has 
become an important lesson of solidarity, empathy and responsi-
bility. We have learnt again to appreciate the significance of rela-
tions, closeness, safe everyday life, a natural part of which is  
meeting other people. 
I would like to begin the foreword for the Jerzy Nowosielski 
exhibition with expressing my support to all people who are en-
gaged in culture. Your passion and determination will always de-
serve the highest respect. 
Many thanks especially to all institutions and people 
with whom we have cooperated for the past years, when creating 
exhibitions at Spectra Art Space together. I have memories of nu-
merous interesting meetings, exchange of experiences, profes-
sionalism, and above all the sense of acting to achieve the com-
mon goal, being the care for the Polish contemporary art. 
My commendations and wishes of persistence are addressed to the 
Director, Jarosław Suchan, and the whole team of the Museum of 
Art in Łódź. The Jerzy Nowosielski exhibition marks another suc-
cessful cooperation as part of the partnership that has continued 
for a few years now. 
I express my gratitude also to Andrzej Starmach for our friendship 
lasting for decades, serious conversations, and sharing the passion 
for the masters of Polish post-war art. Together with his wife, Te-
resa, they have supported our activities from the very beginning 
by lending the pieces of art from their exceptional collection. 
I hope that the exhibition of Jerzy Nowosielski, one of the most 
outstanding and likewise appreciated Polish painters, will be 
a pleasure to you. 
Let me dedicate the statement made by the Master himself to all 
of us:

“Art is a certain way of life and a certain way of explaining life, 
and it gives us much help to find a trace of hope that eludes us.”

founder of the Starak Family Foundation
Jerzy Starak



Jerzy Nowosielski  

Przypomnieć sobie raj | To recall Paradise | 1990

Cennino Cennini uważał, że Adam pierwszy podjął sztukę malar-
ską. A co on mógł malować? Mógł malować to, co pamiętał z raju. 

A co on z raju pamiętał? 
Pamiętał Ewę.

Tego co ja myślę o kobiecie, nie mogę opowiedzieć, ja to mogę 
tylko namalować. I ja to już zrobiłem. To, co ja myślę czy odczu-
wam na temat kobiety, to już namalowałem i nie mam tu już nic 

do dodania.

Cennino Cennini believed that Adam had been the first person to 
undertake the art of painting. And what was it that he could paint? 
He could paint what he remembered from Paradise. And what 
was it that he remembered from Paradise? 
He remembered Eve.
What I think about a woman I cannot tell; I can only paint it. And 
I have already done that. What I think or feel about a woman 
I have already painted and I have nothing more to add here.



Akt z okularami | Nude with Glasses | 1945

olej, płyta | oil, fibreboard | 40×76 cm

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection



Łącząc pozornie odległe światy tradycji Wschodu i Zachodu, 
systemy wartości różnych religii, kanoniczne estetyki minio
nych wieków z nowoczesnością, Jerzy Nowosielski zapisał się 
w polskiej historii sztuki jako malarz specyficznego „pograni
cza”. Świadomy wagi języka abstrakcji i związanej z nią meta
fory, decyduje się koncentrować swoją twórczość wokół figuracji. 
Figuracji pełnej jak sam to określał „bytów subtelnych”, bardziej 
zjawisk niż faktów, bardziej fantazji niż niepodważalnych prawd. 

W samym centrum własnych poszukiwań skoncentrowanych 
wokół rzeczywistości sacrum, wymykającej się ludzkiemu do
świadczeniu i wykraczającej poza zasięg ludzkiego poznania,  
Jerzy Nowosielski umieszcza postać kobiety. Na przestrzeni 
wielu dekad, obok ikony, pejzażu, czy martwej natury płótna 
Mistrza w niezliczonej mnogości scen i kontekstów wypełniać 
będą kobiece sylwetki. Zastygają podczas ćwiczeń, codziennej 

toalety, przeglądają się w lustrach, wypełniają ulice, plaże, 
autobusy, pokłady statków, areny. 

Bywa, że będąc tematem, osią główną narracji wymykają się 
z pola widzenia. Niczym cienie, czy zjawy prawie niezauwa
żenie wsuwają się w przestrzeń płótna. Nierzadko znikają 
w ciemności, obecne jedynie rozżarzonym konturem czerwie
ni. Zgodnie z intencją artysty przyglądamy się im z różnych 
perspektyw – cielesnej i duchowej, sakralnej i ziemskiej, sensu
alnej i emocjonalnej. Kontrasty mnożą się bez końca, budując 
poruszające, intymne, konwencjonalne i niekonwencjonalne 
kobiece wizerunki, którym w całości dedykowana jest wystawa 

w Spectra Art Space. 
Dla Jerzego Nowosielskiego kobieta jest wielką fascynacją, 

materializacją i ucieleśnieniem sacrum, wspomnieniem Raju. 
Wartością sama w sobie i dla siebie. Mistyczną, poruszającą mocą, 
wobec której, jako twórca i jako mężczyzna czuje się bezbronny.

kuratorka

By connecting the seemingly distant worlds of traditions of the 
East and the West, the value systems of different religions, the ca
nonical aesthetics of the past ages with the modernity, Jerzy No
wo sielski became part of the Polish history of art as an intriguing 
painter of the specific “borderland”. Aware of the significance of 
the language of abstraction and metaphor associated therewith, 
he decides to centre his oeuvre around figuration. Figuration full 
of, as he called them, “subtle beings”, rather phenomena than 
facts, rather own phantasies than irrefutable truths. 
The very centre of his own searches focusing on the reality of the 
sacred, which eludes the human experience and goes beyond 
the scope of human cognition, is where Jerzy Nowosielski places 
the figure of the woman. Apart from icons, landscapes, or still 
life, the works created by the Master over decades feature pri
marily female silhouettes in countless scenes and contexts. They 
are frozen during exercises or daily care, look at themselves in 
the mirrors, fill the streets, beaches, buses, ship decks, arenas.
It happens that while being the theme, the main thread of the 
narrative, they escape the field of view. Similarly to shadows or ap
paritions, they infiltrate into the canvas space almost unnoticed. 
Frequently they disappear in the dark, their presence marked 
merely by a glowing red contour. According to the Artist’s  
intention, we examine them from various perspectives: cor po
real and spiritual, sacral and earthly, sensual and emotional ones. 
There is no end to the contrasts: they build moving, intimate, 
conventional and unconventional female images, and the exhi
bition at Spectra Art Space is dedicated entirely to them. 
For Jerzy Nowosielski, the woman is a great fascination, the ma
terialisation and personification of the sacred, a reminiscence of 
the Paradise. Is a value in itself and for itself. A mystical, moving 
power, to which he, as a creator and as a man, feels defenceless.

curator
Ania Muszyńska

|



Dziewczyna | The Girl | 1950

olej, tektura, płótno | oil, cardboard, canvas | 40×30 cm

Starak Collection



Gimnastyczki | Female Gymnasts | 1952

olej, płótno | oil, canvas | 45,5×59,5 cm

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection



Gimnastyczki | Female Gymnasts | 1952

olej, płótno | oil, canvas | 58,5×38,5 cm

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection



Gra w piłkę | Football | 1966

olej, płótno | oil, canvas | 80×100 cm

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection



Koszykarki | Female Basketball Players | 1950 

olej, płótno | oil, canvas | 30×97 cm

Kolekcja prywatna | Private collection



Jerzy Nowosielski

Między sacrum a profanum | Between the sacred and the profane | 1989

Pozostaje problem rozdarcia w naszej świadomości duchowej, 
rozdarcia między grzechem a świętością. Od wczesnych, bardzo 
młodych lat był to dla mnie problem kluczowy. Problem grzechu to 
oczywiście dziedzictwo, cierń grzechu pierworodnego, jaki tkwi 
w naszej świadomości. Rozróżnienie zła i dobra. I potrzeba wyjścia 
poza tę dychotomię, która pochodzi spod drzewa wiadomości  

złego i dobrego. 
Mnie się wydaje, że sztuka jest bardzo głęboką mistagogią w naszą 
kondycję ludzką, jest wyrażeniem naszej kondycji ludzkiej, ale rów-
nocześnie naszych potrzeb, tęsknot, oczekiwań eschatologicznych.
Katastrofa grzechu pierworodnego to jest szczególny przypadek 
ogólniejszej katastrofy. Pewnego buntu sił bardzo subtelnych 
duchów, które na skutek swego sprzeciwu w stosunku do planu 
stwórczego stały się demiurgami i wpłynęły na takie uformowa-
nie rzeczywistości empirycznej, jaka jest. Ponieważ to bardzo po-
tężne byty subtelne, więc ich myślenie, czy ich wola, ma po prostu  

moc sprawczą, kreacyjną.

There remains a problem of conflict in our spiritual conscious-
ness, a conflict between the sin and the sanctity. It has been a cru-
cial problem to me since I was very young. The problem of sin is 
obviously the legacy, the torn of the original sin, which resides in 
our consciousness. The distinction between good and evil. And 
the need to go beyond this dichotomy, which originates from the 
tree of the knowledge of good and evil. 
I seems to me that art is a very deep mystagogy into our human 
condition, is an expression of our human condition but at the 
same time of our eschatological needs, yearnings, expectations.
The disaster of the original sin is a particular case of a more gen-
eral disaster. A sort of a rebellion of forces of very subtle spirits, 
which as a result of their objection to the plan of creation became 
demiurges and contributed to such a formation of the empirical 
reality as it is. Because these were very powerful subtle beings, 
their thinking, or will, simply had the power of creation, was the 
prime mover.



Beatrix Cenci | 1950

olej, płótno | oil, canvas | 46×56 cm

kolekcja prywatna | private collection



Pływaczki | Female Swimmers | 1953

olej, płótno | oil, canvas | 99×66 cm

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection



Portret Damy | Portrait of a Lady | 1956

olej, tektura | oil, cardboard | 100×69 cm 

Starak Collection



Tajemnica Narzeczonych | Secret of the Betrothed | 1962

tempera, płótno | distemper, canvas | 59,5×44,5

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection



Portret ślubny | Wedding Portrait | 1963

olej, płótno | oil, canvas | 70×100

Muzeum Sztuki, Łódź

Ponieważ miłość jest boska – ponieważ Bóg jest miłością, sztuka 
ludzka zajmuje się przede wszystkim miłością, bo jest to właści-
wie jedyny przedmiot prawdziwej, poważnej ludzkiej ciekawości, 
ludzkich zainteresowań i ludzkiej tęsknoty. Oczywiście Eros, naj-
bardziej związany z doświadczeniem człowieka w jego cielesno-
ści i w jego trwaniu, wypełnia sztukę ludzką po same brzegi. Jest 

właściwie jedyną, najgłębszą treścią sztuki.

Because love is divine – because God is love, human art deals 
above all with love, because this is actually the only object of true, 
serious human curiosity, human interests and human yearning. Of 
course, Eros, who has the closest relation with the human expe-
rience in terms of human corporeality and human perseverance, 
fills human art to the brim. He is basically the sole, the deepest 
content of art.

Jerzy Nowosielski

Eros przeciwko pornografii | Eros against pornography | 1994



Portret ślubny | Wedding Portrait | 1958

olej, płótno | oil, canvas | 80×63 

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection



Kobieta i góry | Woman and the Mountains | 1958

olej, płótno | oil, canvas | 129×100 cm

Muzeum Sztuki, Łódź



Półakt na zielonym tle | Semi-nude on a Green Background 

olej, płótno | oil, canvas | 65×50 cm 

Starak Collection



Łazienka | The Bathroom | 1964

olej, płótno | oil, canvas | 60×80 cm

Muzeum Sztuki, Łódź





Próba w cyrku | Rehersal at the Circus | 1966

olej, płótno | oil, canvas | 60×80 cm

Muzeum Sztuki, Łódź



Autobus | Bus | 1969

olej, płótno | oil, canvas | 118×100 cm

Muzeum Sztuki, Łódź



Damski gang | Lady’s Gang | 1977

akryl, płótno | acrylic, canvas | 60×73 cm

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection



Statek niewolnic | Ship of Slaves Bondwomen | 1981

olej, płótno | oil, canvas | 80×100 cm

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection



Dziewczyny na statku | Girls on the Boat | 1981

olej, płótno | oil, canvas | 80×100 cm

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection





Kobiety i samochód | Women and Cars | 1968

olej, płótno | oil, canvas | 100×120 cm

Starak Collection



Jerzy Nowosielski

Przypomnieć sobie raj | To recall Paradise | 1990

Mój program to jest przypomnieć sobie, co było w raju… A po-
nieważ to zostało utracone przez katastrofę kosmiczną upadku 
aniołów i grzechu pierworodnego, który był przypadkiem szcze-
gólnym tej ogólniejszej katastrofy – więc jeżeli to wszystko zosta-
ło utracone, to czy myśmy coś z tego wynieśli? I czy na podstawie 
tych malutkich szczątków świadomości rajskiej, potrafimy jakoś 
zrekonstruować przypomnienie raju? A może potrafimy więcej? 
W przypadku takiej sztuki, jaką ja chcę uprawiać, jest to po prostu 

dotarcie do raju ziemskiego.
Artysta w swojej świadomości, i na swoją odpowiedzialność, po-
dejmuje ryzyko tego, że jest instrumentem w ręku sił duchowych, 
przez który jest przekazywane sacrum sztuki. Nigdy nie wyodręb-
niłem tego, co robię w swoim malarstwie świeckim i w obrazach 
o tematyce zupełnie świeckiej, od tego, co robiłem dla kościołów 
katolickich czy dla cerkwi prawosławnej. Nie było rozdarcia mię-
dzy mną, malarzem świeckim, i mną, malarzem kościelnym i cer-
kiewnym. To była ciągle moja sztuka. Taka sama. Nie ma takiej 

rzeczy jak sztuka sakralna, osobno istniejąca od sztuki w ogóle. 
Sztuka jest w ogóle sakralna, cała. Albo nie jest sztuką.

My programme is to recall what Paradise provided… And be-
cause all this was lost due to the cosmic disaster consisting in the 
fall of angels and the original sin, which was a particular case of 
the general disaster – so if all this was lost, then have we gained 
anything from this? And can we reconstruct a recollection of 
Para dise in any way based on those tiny remnants of the Para dise 
consciousness? Or maybe we can do more? In the case of such art 
that I want to perform, this means simply reaching a terrestrial 
paradise.
An artist, in his consciousness and at his own responsibility, as-
sumes a risk that he is an instrument wielded by spiritual forces, 
through which the sacred of the art is conveyed. I have never dis-
tinguished what I’m doing in my secular work and in paintings pre-
senting totally secular topics from what I did for Catholic churches  
or for the Orthodox church. There was no conflict between me, 
a secular painter, and me, a church painter. This was still my art. 
The same art. There is no such thing as sacred art, existing sepa-
rately from art in general. 
Art is sacred in general, the whole of it. Or it is not art.



Plaża wielka | Grand Beach | 1966

olej, płótno | oil, canvas | 80×120 cm

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection



Wenus z lustrem | Venus with a Mirror | 1968 

tempera, desk | distemper, wood board | 50×71 cm

Muzeum Sztuki, Łódź



Akt z lustrem | Nude with a Mirror | 1977

olej, płótno | oil, canvas | 70×50 cm

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection



Akt przed lustrem | Nude in front of the Mirror | 1971

olej, płótno | oil, canvas | 80×120 cm

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection



Czarny akt | Black Nude | 1975

olej, płótno | oil, canvas | 100×80 cm

Starak Collection



Kobieta nad morzem | Woman by the Sea | 1993

olej, płótno | oil, canvas | 73×60 cm 

Starak Collection



Dwie postaci we wnętrzu | Two Figures in the Interior | 1980 

olej, płótno | oil, canvas | 120×100 cm 

kolekcja Wojciecha Grzybały | collection of Wojciech Grzybała



Lekkoatletka w ciemni | Female Athlete in the Darkroom | 1972

olej, płótno | oil, canvas | 55×46 cm

Muzeum Sztuki, Łódź



Kobieta w lustrze | Woman in the Mirror | 1977

akryl, płótno | acrylic, oil | 100×70 cm

Starak Collection



Jerzy Nowosielski

Spojrzeć jak najgłębiej | To look as deep as possible | 1974

Jedynym sposobem dotarcia do rzeczywistości stojącej poza czy 
ponad rzeczywistością codzienną jest dla mnie namalowanie 
obrazu. Pierwszym moim spotkaniem z oryginałami wielkiego ma-
larstwa europejskiego było spotkanie z ikoną i mnie się wydaje, że 
to spotkanie, które zresztą do dnia dzisiejszego pamiętam, w jakiś 

sposób przesądziło o całym moim rozwoju artystycznym.
Pragnę, chcę, żeby moje obrazy były w pierwszym rzędzie iluzyjne,  
to znaczy, żeby wyobrażały w sposób sugestywny określoną rze-
czywistość. Rzeczywistość, która jest tematem malowidła. Nigdy 
nie pozwalam sobie na tego rodzaju podejście do malowania, że-
by temat, przedmiot malowany był tylko pretekstem do rozwinię-
cia takich czy innych kombinacji kolorystycznych czy formalnych. 
Chcę tej iluzji w stosunku do określonej rzeczywistości. Trudniej-
szą sprawą byłoby sprecyzowanie, co to za „określona rzeczywi-
stość”, o jaką rzeczywistość mi chodzi. Najprościej jest odpowie-
dzieć – o tę namalowaną, konkretnie namalowaną rzeczywistość.

The only way for me to reach a reality existing beyond or above 
the everyday reality is to make a painting. My first meeting with 
original pieces of great European painting was the meeting with 
icons and I believe that this was a meeting, which actually I have 
still remembered, that in a way determined my whole artistic  
development.
I want, wish that my paintings are first of all illusive, that is, that 
they express a specific reality in a suggestive manner. The real-
ity that is the topic of the painting. I never allow myself such an 
approach to painting where the painted object is only a pretext 
for developing some or other combinations of colours or forms. 
I want this illusion to relate to a specific reality. It would be more 
difficult to elaborate on what this “specific reality” is, what reality 
I have in mind. It is easiest to say: this painted, specifically painted,  
reality.



Portret kobiety | Portrait of a Woman

olej, płótno | oil, canvas | 69×50 cm

Starak Collection



Monografia nieznajomej | Monograph of a Stranger | 1971

olej, płótno | oil, canvas | 100×80 cm

Kolekcja Teresy i Andrzeja Starmachów

Teresa and Andrzej Starmach collection



Monografia nieznajomej | Monograph of a Stranger | 1982

olej, płótno | oil, canvas | 100×70 cm

Starak Collection



Jerzy Nowosielski 

Świadectwo | Statement | 1992

Wiara jest wtedy, kiedy się nie ma żadnej pewności co do przed-
miotu wiary. A jest to czysta łaska, jest to rzeczywiście wspaniały 
akt heroiczny: wierzę w coś, czego nie mogę wiedzieć. Wiedza jest 
czymś, co do czego mam głębokie przeświadczenie intelektual-
ne, i właściwie tutaj już wiara odpada. A gnoza – gnosis – to jest coś 
pośredniego między wiarą a wiedzą, to jest jakieś głębokie prze-
świadczenie wewnętrzne, w którym elementy absurdalnej wiary, 
absurdu wiary, i elementy intuicji intelektualnej łączą się w jedną 
całość. Mój stosunek do spraw nadprzyrodzonych jest najbliższy 
właśnie gnozie, to znaczy nie mogę sobie przypisać zasługi wia-
ry ani nie mogę być aż takim pyszałkiem, że mogę powiedzieć: 
wiem. Przeczuwam i mam głębokie przeświadczenie. To jest we-

wnętrzna intuicja, która nie wyłącza elementu dyskursywnego.
Myślę, że twórczość nie jest wtórna w stosunku do elementów mo-
jej gnostyckiej świadomości. Może nawet na odwrót, może świa-
domość jest wyprzedzona u mnie poprzez pewne intuicje i ak-
ty twórcze, tak że twórczość prowadzi mnie do gnozy i do wiary. 
To jest pole doświadczalne mojej świadomości, na którym może  

rodzić się i wiara, i gnoza.

Faith is when you don’t have any certainty at all as to the object of 
faith. And this is pure grace, this is truly an outstanding act of her-
oism: I believe in what I cannot know. Knowledge is something 
for which I have a deep intellectual conviction, and basically faith 
is no longer case at this point. Gnosis, in turn, is something in be-
tween faith and knowledge; it is a deep inner conviction in which 
elements of absurd faith, the absurdity of faith, and elements 
of intellectual intuition merge into a single whole. My attitude 
to the supernatural matters is closest to gnosis, that is, I cannot 
give myself credit for faith and I cannot be so conceited as to say: 
I know. I sense and I have a profound conviction. This is an inner 
intuition, which does not exclude a discursive element.
I think that creation is not secondary to the elements of my gnostic  
consciousness. Maybe even the other way round: maybe in my 
case consciousness is preceded by certain intuitions and creative 
acts, so that creation leads me to gnosis and to faith. This is an 
experimental field of my consciousness, in which both faith and 
gnosis may come into being.



Ikona św. Paraskewy | Icon of St. Paraskeva | 1980
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Malarz, rysownik i scenograf, teoretyk sztuki, filozof i teolog 
prawosławny. Uważany za jednego z najważniejszych współczesnych 
malarzy w Polsce oraz za jednego z najwybitniejszych współczesnych  
pisarzy ikon. Urodził się 7 stycznia 1923 roku w Krakowie, zmarł 21 lu

tego 2011 roku tamże.
Studia rozpoczął w w 1940 roku, w czasie okupacji hitlerowskiej, w Staat
liche Kunst gewer be schule (Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych 
w Krakowie). Od października 1942 do stycznia 1943 roku przebywał we 
Lwowie w nowicjacie greckokatolickiego Zakonu Studytów w monaste
rze ławry św. Jana Chrzciciela, gdzie zapoznał się z techniką malowania 
ikon i polichromowania. Po powrocie do Krakowa kontynuował studia 
na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych, w latach 1945–1947. 
W roku 1946 wziął udział w zbiorowej wystawie Grupy Młodych Plasty
ków w krakowskim Pałacu Sztuki, poprzedzonej publikacją manifestu 
„realizmu spotęgowanego” autorstwa Tadeusza Kantora i Mieczysła
wa Porębskiego. Uczestniczył także w Wystawach Sztuki Nowoczesnej 
(I – Kraków, 1948; II, III – Warszawa, 1957, 1959). W 1955 roku wziął udział 
historycznej wystawie „Dziewięciu” – obok Tadeusza Brzozowskiego, 
Marii Jaremy, Tadeusza Kantora, Jadwigi Maziarskiej, Kazimierza Mi

kulskiego, Erny Rosenstein, Jerzego Skarżyńskiego, Jonasza Sterna.
W latach 1957–1962 był pedagogiem w Wyższej Szkole Sztuk Plastycz
nych w Łodzi, a następnie od 1962 do 1993 roku w krakowskiej Akade

mii Sztuk Pięknych, gdzie w 1976 r. uzyskał tytuł profesora. 
W 1998 roku jako pierwszy malarz został odznaczony Krzyżem Wiel
kim Orderu Odrodzenia Polski. Polski Autokefaliczny Kościół Prawo
sławny uhonorował go najwyższym odznaczeniem medalem św. Ma
rii Magdaleny IIgo stopnia (1985) i Krzyżem Konstantego Ostrogskiego 
(1985). W 2000 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 
Jest laureatem licznych odznaczeń i nagród środowisk artystycznych, 
w tym m. in. Nagrody im.  Włodzimierza Pietrzaka (1967), Nagrody 
im. Brata Alberta (1977), Nagrody im. Alfreda Jurzykowskiego (1981), 
Nagrody Artystycznej Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (1985), 
Nagrody im. Jana Cybisa (1988), Medalu Anny Kamieńskiej (1992), Na
grody Wielkiej Fundacji Kultury (1994), Nagrody im. Witolda Wojt
kiewicza (1999), Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti” (1999), Złotego 
Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2008) oraz Nagrody Polskiej 

Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich (2010). 
Uczestniczył w blisko 100 wystawach indywidualnych i ponad 250 zbio
rowych w Polsce i za granicą. Reprezentował polską sztukę na najbar
dziej prestiżowych ekspozycjach na całym świecie, w tym na Bien
nale w Wenecji (1956) i w São Paulo (1959). Jego prace znajdują się we 
wszystkich ważniejszych kolekcjach muzealnych sztuki współczesnej 
w Polsce, jak również w wielu zbiorach prywatnych na całym świecie. 
W 1996 roku Zofia i Jerzy Nowosielscy założyli Fundację Nowosielskich 
wspierającą wybitne osiągnięcia kultury polskiej poprzez przyznawanie 

stypendiów i dorocznych nagród. 
Jest autorem wielu polichromii w obiektach sakralnych, m.in w koś
ciele w Lourdes, kościele Ducha Świętego w Tychach, kościele Niepoka
lanego Poczęcia NMP na Azorach w Krakowie, dolnej cerkwi św. Jana 
Klimaka w Warszawie, cerkwi Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Gródku, kościele Opatrzności Bożej w Warszawie (Wesołej), kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego na warszawskich Jelonkach oraz w So
bórze Świętej Trójcy w Hajnówce. Ikonostasy oraz malowidła Jerzego 
Nowosielskiego zdobią m.in.: greckokatolicką katedrę św. Wincente
go i św. Jakuba we Wrocławiu, cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego 

Painter, draftsman and stage designer, art theorist, philosopher and 
theologist. Remains one of the most outstanding polish painters of the 
XX century and he is considered to be one of the greatest contemporary 
painters of of Orthodox Christian icons and frescos. Born on the 7th of 
January 1923 in Kraków, died on the 21st of February 2011 in Kraków.
He had started his studies in 1940, at the time of nazi occupation, in 
Staatliche Kunstgewerbeschule in Kraków. From October 1942 to Ja nu
ary 1943 he was in Lviv in the novitiate of the GreekCatholic Order in 
the monastery of St. John the Baptist, where he got acquainted with the 
technique of painting icons and polychrome. After returning to Kraków, 
he continued his studies at the Faculty of Painting at the Academy of 
Fine Arts, from 1945 until 1947. In 1946, Nowosielski took part in the 
Group of Young Artists’ group exhibition at Kraków’s Palace of Art, pre
ceded by the publication of a manifesto of “heightened realism” drawn 
up by Tadeusz Kantor and Mieczysław Porębski. He also participated 
in various Exhibitions of Modern Art (Kraków, 1948 and Warsaw, 1957 
& 1959). In 1955, he took part in the historical exhibition of the Group of 
Nine Contemporaries. His works were shown alongside those of Tade
usz Brzozowski, Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Jadwiga Maziarska, Ka
zimierz Mikulski, Erna Rosenstein, Jerzy Skarżyński, and Jonasz Stern. 
In the years 19571962 he taught at the Academy of Fine Arts (at that 
time: WSSP) in Łódź and beginning 1962 at the Academy of Fine Arts 
in Cracow. He received the title of Professor in 1976 and continued 
teaching until his retirement in 1993.
In 1998 he was distinguished, as a first painter, with the Grand Cross 
of the Order of Polonia Restituta. He received the highest decoration 
awarded by the Orthodox Church in Poland – the 2nd degree St. Mary 
Magdalene Medal (1985) and the Cross of Konstanty Ostrogski (1985). In 
2000 he was awarded Doctor Honoris Causa of the Jagiellonian Universi
ty in Kraków. He is a laureate of number of high state decorations and 
artistic awards, among others, the Władysław Pietrzak Prize (1967), the 
Brother Albert Award (1977), the Alfred Jurzykowski Foundation Award 
(1981), the Jan Cybis Award (1988), the Anna Kamieńska Medal (1992), 
the Culture Foundation’s Great Prize (1994), the Witold Wojtkiewicz 
Award (1999), the Cracoviae Merenti Silver Medal (1999), the Gold Med
al for Merit to Culture Gloria Artis (2008) and the Erazm and Anna Jer
zmanowski prize from the Polish Academy of Arts and Sciences (2010). 
He participated in about a hundred individual exhibitions and over two 
hundred and fifty group exhibitions home and abroad. He has been 
representing polish art, in the most prestigious expositions around the 
world, including Biennial in Venice (1956) and in São Paulo (1959). 
His works are in all significant museum collections of contemporary 
art in Poland and many private collections around the world. In 1996 
Zofia Nowosielska and Jerzy Nowosielski have brought into being the 
Nowosielski Foundation. Its aim is to support notable achievements 
of polish artists, by granting scholarships and yearly awards. He is the 
author of many polychromes in sacred buildings, including the Greek 
Catholic Church in Lourdes, France, the church of the Holy Spirit in 
Tychy, the Franciscan Church in the Azory, district of Kraków, the Or
thodox church of St.  Jan Klimak in Warsaw, the Orthodox church in 
Gródek, the Church of Divine Providence in Warsaw (Wesoła), the 
Church of the Exaltation of the Holy Cross in Jelonki in Warsaw and 
in the Orthodox Church of the Holy Trinity in Hajnówka. Iconostases 
and paintings by Jerzy Nowosielski decorate, among others: the Greek 
Catholic Cathedral of St. Vincent and St. James in Wrocław, the Church 
of the Exaltation of the Holy Cross in Górowo Iławecki, a chapel in the 
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w Górowie Iławeckim, kaplicę w Metropolitalnym Seminarium Du
chownym w Lublinie, kaplicę klasztorną oo.  Bazylianów w Węgo
rzewie. Jest twórcą cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy 
w Białym Borze, w której zaprojektował architekturę (we współpra
cy z architektem Bohdanem Kotarbą), wyposażenie wnętrza i wystrój 
malarski. Ostatnią, nieukończoną pracą Jerzego Nowosielskiego jest 

krucyfiks w kościele św. Dominika na warszawskim Służewie. 
Jerzy Nowosielski często komentował swoje dzieła i wypowiadał się na 
temat rozmaitych zagadnień. Obszerne wykłady jego poglądów, głów
nie na sprawy religii i sztuki (dotyczące także związków religii i eroty
ki), opublikowano w tomach Wokół ikony (1985) i Mój Chrystus (1993), za

wierających przedruki rozmów ze Zbigniewem Podgórcem.

Metropolitan Seminary in Lublin, a monastery chapel of in Węgorzewo. 
He is the author of the Ukrainian Greek Catholic Church Church of of 
the Birth of the Blessed Virgin Mary in Biały Bór, where he designed the 
architecture (in collaboration with architect Bohdan Kotarba), interior 
furnishings and painting decorations. The last, unfinished work by Jer
zy Nowosielski is the crucifix in the church of St. Dominik in Warsaw. 
Jerzy Nowosielski has often commented on his works and spoken on 
various issues. A comprehensive presentations of his views, chiefly on 
religion and art (as well as the ties between religion and eroticism) have 
been published in the volumes Wokół ikony / Around the Icon (1985) and 
Mój Chrystus / My Christ (1993), containing the transcripts of his conver
sations with Zbigniew Podgórzec.

fot. Konrad Pollesch 



Fundacja Rodziny Staraków dziękuje wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie wystawy.
Starak Family Foundation would like to thank all individuals and institutions 

involved in the preparation of the exhibition.

Jerzy Nowosielski
Spectra Art Space Masters

12.12.2020 – 30.05.2021

Specjalne podziękowania zechcą przyjąć | Special thanks go to:

Teresa i Andrzej Starmach
Jarosław Suchan 

Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi | Director of Muzeum Sztuki in Łódź

Wydawca | Published by

Fundacja Rodziny Staraków

przy współpracy z | in cooperation with

Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej www.fpsw.org

kuratorka | curator

Ania Muszyńska

zespół | team

Magdalena Marczak-Cerońska
Kama Kieremkampt

Wykaz źródeł reprodukcji | List of sources of reproductions

Fundacja Rodziny Staraków | fot. Maciej Jędrzejewski 
str. | p. 7, 15, 20, 28–29, 35–37, 39, 41, 43, 45

Galeria Starmach
str. | p. 4–5, 8–10, 16, 18, 25–27, 31, 33–34, 38, 42

Muzeum Sztuki w Łodzi
str. | p. 17, 19, 21, 22–23, 24, 32

kolekcje prywatne | private collections
str. | p. 11 (fot. Agata i Erazm Ciołek), 13, 37

 | 
Wybór cytatów za | Quotations:

Jerzy Nowosielski, Listy i zapomniane wywiady, oprac. K.Czerni, Kraków 2015

© Fundacja Rodziny Staraków 2020

Prawa autorskie do reprodukcji dzieł Jerzego Nowosielskiego  
dzięki uprzejmości Fundacji Nowosielskich. 

Copyrights to reproductions of artworks by Jerzy Nowosielski  
courtesy of the Nowosielski Foundation.


