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Friedrich Vordemberge-Gildewart (1899–1962)
od początku swojej kariery artystycznej w połowie
lat 20. konsekwentnie szedł drogą abstrakcji. Jako reprezentant międzynarodowej awangardy należał do wielu
grup artystycznych, między innymi De Stijl, Der Sturm,
die abstrakten hannover, abstraction-création. W historii
sztuki zapisał się przede wszystkim jako malarz. Wykonywał również projekty graficzne, typograficzne, był wykładowcą, autorem esejów o sztuce i poetą.
Friedrich Vordemberge-Gildewart (1899–1962)
has consistently followed the path of abstraction since
the beginning of his artistic career in the mid-1920s.
As a representative of the international avant-garde,
he belonged to many artistic groups, including De Stijl,
Der Sturm, die abstrakten hannover, and abstractioncréation. He has made his mark in the history of art,
above all as a painter. He also created graphic and
typographic projects, lectured and was the author
of essays on art and a poet.
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Abstrakcja wyłaniała się z malarstwa stopniowo, aż osiągnęła szczyt
tajemniczości w układach geometrycznych. Punktem wyjścia była
rezygnacja z przedstawień i ucieczka przed znaczeniami. Na początku artysta oddawał się grze z materią malarską. W abstrakcji ekspresyjnej poszukiwał emocjonalnych aspektów postrzegania. Obrazował
gest i tym samym ujawniał emocje. Przy okazji mówił wiele o sobie.
Abstrakcja geometryczna zrezygnowała z tego malarskiego wyznania.
Swobodna mowa ręki została zastąpiona bezwzględną kontrolą linijki.
Kolory stały się płaskie i doskonale skrywały emocje. Artysta schował
się za geometrycznym schematem własnej osobowości.
Taka strategia artystyczna miała swój dyktatorski czas w latach 20.
i 30. XX wieku. Została narzucona przez „Zeitgeist”. Filozofię tego
okresu charakteryzują – w uproszczeniu – pragmatyzm oraz przekonanie, że twórca służy społeczeństwu. Takie podejście tłumi gesty estetyczne i prywatne. Dominują surowość i funkcja. Jednak każdy artysta – niezależnie od poziomu posłannictwa, jakie narzuca mu czas – jest
przede wszystkim ambasadorem własnej niepowtarzalności. Twórcy
związani z ruchem konstruktywistycznym operowali językiem form
geometrycznych. Jednak te radykalne ograniczenia nie poskromiły ich
indywidualności. Można powiedzieć, że nawet podkręciły ambicje jej
8
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Abstraction emerged from painting only gradually, until it reached
a peak of mysteriousness in geometric composition. The starting point
was the renunciation of representation and breakaway from meaning.
At the beginning, the artist succumbed to playing with painterly
matter, seeking the emotional aspects of perception in expressive
abstraction. He visualised the gesture, thereby revealing emotions,
meanwhile saying much about himself. Geometric abstraction
abandoned such painterly confession. The free speech of the hand
was replaced by ruthless control of the ruler. Colour became flat
and concealed emotion perfectly. The artist hid behind a schematic
geometric representation of his own personality.
Such an artistic strategy reached its dictatorial peak during
the 1920s and 1930s, on the crest of the prevailing Zeitgeist.
The philosophy of the time was characterised, in a nutshell, by
pragmatism and the notion that the artist serves society. Such
an approach eliminates aesthetic and private gestures. Austerity
and function dominate. Nevertheless, every artist – regardless of
the level of messianism that he has been allocated by history – is
above all the ambassador of his own uniqueness. Artists linked to
constructivism employed the language of geometric form. These
9
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eksponowania. Temu podejściu – „odkrywaniu poprzez zakrywanie” –
sprzyjał wtedy dominujący w różnych dziedzinach strukturalizm.
Nieistotne były detale czy niuanse. Liczył się wgląd w strukturę całości. Geometria pozwalała na wykonanie takiej „podobizny”, co często
przeradzało się w serię tajemniczych autoportretów. Stany ducha, zdarzenia, relacje społeczne, doświadczenia życiowe, wiara w Boga i nawet dramaty przekładane były na układy form geometrycznych. Analiza egzystencji sprowadzała się do gry kształtów i wynikających z niej
kontekstów form. Pod wszystkim kryły się określone znaczenia. Jedyną
osobą znającą te treści był artysta. Niektórzy twórcy – jak chociażby
Piet Mondrian – podsuwali domysły. Zdecydowana większość milczała.
Artystą, który stworzył własny język geometrii i wyrażał w nim swoje
życie, był między innymi Friedrich Vordemberge-Gildewart (VG1). Jego
język twórczy jest stosunkowo bogaty. Obejmuje wszystkie podstawowe formy geometryczne i dopuszcza ogromną dowolność ich usytuowania. Poszczególne kształty poruszają się po powierzchni obrazu
swobodnie, często sprawiając wrażenie, że zostały uchwycone w momencie zagubienia i dezorganizacji. Prawo pozornego przypadku jest
charakterystyczne dla wielu kompozycji tego artysty. Język wzbogacają
kolory oraz gra kontekstów. Najczęściej układy figur są otwarte i obraz stanowi jedynie mały wycinek zdarzenia, które nie wiadomo gdzie
się kończy. Ale w pewnych okresach – zapewne tych trudniejszych –
kompozycja zamyka się wewnątrz obrazu, sugerując odcięcie się artysty od świata, niemożność porozumienia, lęk lub brak akceptacji.
Nie można posunąć się w interpretacji tych obrazów za daleko
i przypisywać formom używanym przez VG konkretnych znaczeń.
Niemniej powtarzalność układów oraz wskazówki biograficzne podsuwają pewne treści. Te obrazy pozwalają się domyślać, jakie p
 roblemy

1

Skrót VG zastosowany został w całej publikacji do oznaczenia Friedricha Vordembergego-Gildewarta [przyp. red.].
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radical limitations did not tame their individuality; one can even
say that they turned up a notch the artist’s ambition to flaunt it.
Structuralism, which predominated in various fields at that time,
favoured such revelation through concealment. Detail or nuance did
not matter, what was important was the overview. Geometry made it
possible to produce such ‘portraits’ and resulted in many mysterious
self-portraits. Emotional states, situations, social relationships, life
experiences, faith in God and even dramatic events were translated
into combinations of geometric forms. The analysis of existence was
condensed into a play of shapes and the resultant formal contexts
which all carried specific meaning. The only person aware of this
content was the artist. Some artists, such as Piet Mondrian, provided
clues. The vast majority kept silent.
Friedrich Vordemberge-Gildewart (VG1) was one such artist who
created his own language of geometry in which he expressed his
life. His creative idiom was relatively rich, including all the essential
geometric forms and permitting a considerable freedom in their
positioning. The individual shapes move, unrestrained, often giving
the impression that they have been captured in a moment of being lost
and disorganised. Many of the compositions by this artist are based on
the law of apparent randomness. The language is enriched by colour
and the play of contextual juxtaposition. Usually, the configurations of
the figures are open and the painting is only a small section of an event
which seemingly continues without end. During certain periods,
however – probably those that proved the most difficult for him – the
composition is confined to the painting itself, suggesting the artist has
cut himself off from the world, or is unable to communicate, full of
anxiety or reluctant to acquiesce.

1

Throughout the publication, the abbreviation ‘VG’ has been used in reference to Friedrich
Vordemberge-Gildewart [editor’s note].
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egzystencjalne artysta rozważał w poszczególnych okresach. Warto
się pokusić o skrótowy, respektujący chronologię, wgląd w ten najbardziej prywatny przekaz artystyczny. Każdy element geometryczny
ma w sobie tajemniczą symboliczność. Wszystkie razem tworzą język,
którego słownika VG nie ujawnił.
Rok 1924 można uznać za początek dorosłej twórczości VG. Artysta
ma wtedy 25 lat. Zna już swoją drogę, ale kroczy po niej z ostrożnością. Ten okres charakteryzuje się geometrycznym rygorem. Prostokąty i pogrubione linie ułożone są precyzyjnie w pionach i poziomach.
Na początku figury nie zachodzą na siebie. Czasami pojawia się koło.
Linie i prostokąty zarysowują przypuszczenia, koło wydaje się deklarować coś pewnego i zrozumianego. Pod koniec tego okresu
kształty zaczynają na siebie zachodzić, pole
się przepełnia i komplikuje. Artysta dostrzegł w sobie wiele rzeczy, ale nie odkrył
ich porządku.
Późne lata 20. są bardzo bogate. Otwiera je radykalna refleksja VG na własny temat. Artysta postanawia spojrzeć na siebie
pod innym kątem. Obraca obraz i ustawia
go w fanaberyjnej pozycji. Na początku zachowuje piony, potem rozbija ten porządek.

K 14, 1925, olej / płótno,
109 × 109 cm, Scottish
National Gallery
of Modern Art,
Edynburg

Prostokąty zaczynają na siebie nachodzić i wzajemnie się tłumić. Po-

K 14, 1925, oil / canvas,
109 × 109 cm, Scottish
National Gallery
of Modern Art,
Edinburgh

tajemniczych form geometrycznych te realistyczne cytaty są niesa-

wstają niepokojące przestrzenie i czeluści. W kompozycji malowanej
pojawia się linijka do mierzenia lub fragment ramy. W kontekście
mowicie wyraziste. Wydają się symbolizować jakąś opresję zewnętrzną, coś krytycznego lub oceniającego. W pewnym momencie artysta
zauważa, że nawarstwianie i komplikowanie nie prowadzi do zrozumienia. Układy zaczynają się minimalizować. Kompozycje robią się
12

One should not go too far with the interpretation of these images by
imbuing the forms used by VG with specific meanings. Nevertheless, the
repetition of compositions and biographical pointers suggest a certain
content. These images provide hints about the existential problems that
the artist contemplated during specific periods of his life. It is tempting
to try to take an overview, paying regard to the biographical chronology,
of this most intimate artistic message. Each geometric element carries
mysterious symbolism. Taken together, they combine into a language
for which VG did not provide the glossary.
The year 1924 can be considered as the beginning of VG’s adult
creativity. The artist is 25. He already knows his path, but is following
it with caution. This period is characterised by its geometric rigour.
Rectangles and thickened lines have been meticulously arranged
vertically and horizontally. At the beginning, the figures do not
overlap. Occasionally, a circle appears. Lines and rectangles outline
conjectures; the circle appears to be a declaration of something certain
and comprehended. Towards the end of the period, shapes begin to
overlap; the area becomes saturated and complicated. The artist has
noticed many things in himself but not how they are arranged.
The late 1920s bring a very rich period, which opens with VG’s
radical reflection about himself. The artist has decided to attempt
introspection from a different angle. He turns the picture around
and places it in a whimsical position. To start with, the verticals are
maintained but later he breaks up the orderliness. Rectangles begin
to overlap and stifle one another. Disturbing spaces and chasms loom.
In the painted composition, there appears a ruler or a fragment of the
frame. In the context of mysterious geometric forms these realistic
quotations are incredibly explicit. They seem to symbolise some
external oppression, critical or judgmental. The time comes when the
artist realises that piling up layers and making things complicated does
not lead to understanding. The compositions become more minimalist,
13
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dużo bardziej syntetyczne i fenomenalnie zbalansowane. Odnosimy
wrażenie, że twórca osiągnął pożądany efekt. Jedynie w niektórych
momentach pojawia się niepokój skosów.
Pod sam koniec lat 20. powstają kolaże, w których geometria zostaje
zderzona z fotografią. Elementy realistyczne są precyzyjnie dobrane pod
kątem znaczeń. Powstaje konfrontacja przemilczenia z krzykiem. Głoś
ność fotografii może sugerować, że dla artysty pod figurami geometrycznymi kryją się równie mocne treści.
Trening kolażowy miał chyba dla
VG znaczenie terapeutyczne, bo po
nim – na samym początku lat 30. –
wewnątrz obrazu zaczynają się pojawiać kompozycje zamknięte, sugerujące uchwycenie całościowego
wglądu w siebie. Te układy czasem
są mocne i głośne, a czasem bardzo
delikatne i punktowe. Sugerują dualizm osobowościowy. Jednak artysty ten trop nie wciągnął, bo zarzucił
rozwijanie tych kompozycji.
Lata 30. i pierwsza połowa lat 40.
to współistnienie dwóch strategii. Jedna jest ucieczkowa i operuje
przede wszystkim grami trójkątów.
Te formy wydają się symbolizo-

K 47, 1926, kolaż (papier,
koronka, fotografia /
papier), 54 × 44 cm,
kolekcja prywatna,
Szwajcaria
K 47, 1926, collage
(paper, lace, photograph /
paper), 54 × 44 cm, private
collection, Switzerland

wać istoty rzucone w otchłań świata, poszukujące kierunku i siebie nawzajem. Druga strategia jest zaangażowana i sprawia wrażenie odpowiedzi estetyczno-geometrycznej na wizualny brutalizm
nazizmu. Obie strategie opisują najtrudniejszy czas w życiu VG.
W pierwszej nie pojawia się ślad dramatu dziejącego się wokół. Odnosimy wrażenie, że dzięki tym obrazom Vordemberge-Gildewart

14
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much less synthetic and extraordinarily
balanced. We have the impression that
the artist has achieved his intended aim.
Only occasional obliques introduce an
unsettling effect.
The late 1920s bring the collages in
which geometry has been juxtaposed with
photography. Realistic elements have been
selected with careful attention to their
meaning. The result is a confrontation of
dissembling and screaming. The loudness
of the photographs may be indicative that,
for the artist, the geometric figures also
conceal strong content.
The practice of collage seemed to have proved therapeutic for VG;
subsequently – at the very beginning of the 1930s – his paintings
begin to carry closed compositions, which suggest that the artist has
formed a comprehensive overview of himself. These constructions are

K 20, 1926, olej / płótno,
z zamontowanymi
dwoma drewnianymi
elementami, 80 × 60 cm,
Kolekcja Hanne
Sternheimer, Niemcy
K 20, 1926, oil / canvas,
with two mounted
wooden elements,
80 × 60 cm, Hanne
Sternheimer Collection,
Germany

K 60, 1931, olej /
płótno, 46 × 60 cm,
Annely Juda Fine Art,
Londyn (wcześniej
Provinzialmuseum
Hannover)
K 60, 1931, oil /
canvas, 46 × 60 cm,
Annely Juda Fine Art,
London (formerly
Provizialmuseum
Hannover)
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K 91, 1935, olej / płótno,
100 × 80 cm, Stedelijk
Museum, Amsterdam

potrafił o
 dgrodzić się od wojny2. W drugiej artysta walczy z gwałtem

K 91, 1935, oil / canvas,
100 × 80 cm, Stedelijk
Museum, Amsterdam

jego życiu. Stosuje jedyną znaną sobie broń – formy geometryczne.

K 79, 1934, olej / płótno,
80,5 × 60 cm, Haags
Gemeentemuseum
K 79, 1934, oil / canvas,
80.5 × 60 cm, Haags
Gemeentemuseum

na jego niemieckich wartościach, walczy z obłędem zagrażającym
Ale są to formy agresywne.
Refleksja wojenna ma swoją kontynuację. W latach bezpośrednio
po wojnie VG znalazł się w trudnej sytuacji. Był Niemcem i w pełni
przynależał do niemieckiej kultury. Tym samym mógł się czuć odpowiedzialny za zbrodnie wojenne. Jednak równocześnie – z racji
żydowskiego pochodzenia jego żony – był ofiarą Niemców, skazaną
przez „swoich” na cierpienie. Odpowiedzią na to rozdarcie było zamknięcie się w sobie. W miejsce kompozycji otwartych na świat, ufnych, sięgających daleko poza granice obrazu, powstają zamknięte
obrazy-wyspy, na których środku umieszczona jest prostokątna lub
2

Wielu więźniów obozów koncentracyjnych i ludzi uciekających przed Holokaustem wyznało, że jedynym sposobem zachowania siły ducha było niepatrzenie na to, co się działo,
i niemyślenie o tym.
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sometimes loud and clear and sometimes subtle and sporadic, suggesting
a duality of personality. Nevertheless, the artist did not pursue that
path and abandoned further development of such compositions.
The 1930s and first half of the 1940s bring the co-existence of two
strategies. One is escapist and relies mainly on the interplay of triangles,
forms that appear to symbolise beings tossed into the abyss of the
universe, searching for direction and one another. The second strategy
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geometrised autobiography

is engaged and gives the impression of being an aesthetic and geometric
answer to the visual brutality of Nazism. Both strategies describe
the most difficult time in VG’s life. In the first, there is no indication
of the drama raging all around. We get the impression that thanks to
these paintings, Vordemberge-Gildewart has succeeded in cutting
himself off from the war.2 In the second, the artist battles against the
violation of his German values and the madness
that is threatening his life – employing the only
weapon that he knows: geometric forms. But
these forms are aggressive.
The wartime reflection continues. In the
years directly following the war, VG found
himself in a difficult situation. He was a German
and belonged completely to German culture.
By the same token, he may have felt responsible
for the war crimes. Simultaneously, however –
on account of the Jewish origin of his wife – he
was a victim of the Germans, condemned to
suffering by his own compatriots. His response
to this split was to close himself off. His

2

Many prisoners of concentration camps and those who fled
the Holocaust admitted that the only way that they could
maintain their spirit was by not looking at what was going
on and not thinking about it.

17

K 155, 1946, olej / płótno,
120 × 80 cm, kolekcja
prywatna, Szwajcaria
K 155, 1946, oil / canvas,
120 × 80 cm, private
collection, Switzerland
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K 171, 1948, olej / płótno,
80 × 100 cm, Osthaus-Museum Hagen
K 171, 1948, oil / canvas,
80 × 100 cm, OsthausMuseum Hagen

kolista „istota”. Wnętrze tego bytu wypełniają prostokątne, t rójkątne,
koliste barwne zdarzenia. Wszystko kieruje się do środka. Nie ma gestów w stronę świata. Obrazy z tego krótkiego okresu odmawiają
patrzenia wokół. Jednak czas zamknięcia nie trwał długo. Być może
artysta nie przyznawał racji ludziom, którzy odcinają się od świata.
W każdym razie pod koniec lat 40. VG uwolnił kompozycję i z powrotem stał się częścią świata nieograniczonego. Jedynym sygnałem,
że w międzyczasie zdarzyło się coś przełomowego, jest ogromna powściągliwość formalna. Na tych obrazach nie ma zdarzeń. Pojawiają się jedynie strzępki niepokoju, wycofania, lęku przed zbyt daleko
wypuszczoną refleksją. Kompozycje są minimalistyczne i wyciszone
w kolorach. Sprawia to wrażenie, że coś zostało artyście odebrane, że
odczuwa pustkę. Obawa przed zaglądnięciem do wnętrza jest mocno
wyczuwalna.
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compositions that had been open to the world, trusting and reaching
out far beyond the painting are now replaced by insular paintingislands, with a square or circular ‘being’ in the middle. The interior of
this being is filled with rectangular, triangular, and circular colourful
events. Everything has been directed inwards. There are no gestures
towards the world. The images from that brief period refuse to take
a look around. This period of enclosed isolation did not, however, last
long. Perhaps the artist did not hold with those who cut themselves
off from the world. Whatever the truth, towards the end of the 1940s,
VG liberated composition and again rejoined the world of unrestraint.
The only signal that in the meantime something momentous has
taken place is the great formal restraint. There are no events in these
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K 215, 1961, olej / płótno,
80 × 105 cm, Museum
für Konkrete Kunst,
Ingolstadt
K 215, 1961, oil / canvas,
80 × 105 cm, Museum
für Konkrete Kunst,
Ingolstadt
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Od lat 50. aż do śmierci kompozycje znowu stają się bardziej wypełnione. Jednak znika swoboda gestu. Dominuje układ wertykalny
rozegrany w różnych kolorach. Pojawiają się kwadraty, ale są podporządkowane pionom. W tych obrazach wraca artyście poczucie pełniejszego istnienia. Jest to jednak istnienie znużone eksperymentem
tożsamościowym, jakiemu poddała go historia. Geometryczny superporządek mógł stanowić rodzaj terapii.
Czytanie człowieka poprzez kompozycje geometryczne ma z konieczności charakter arbitralny. Przede wszystkim opiera się na k
 ilku
założeniach. Najbardziej generalne mówi, że za kompozycją geometryczną kryje się kompozycja psychologiczna. Kolejne założenie
dotyczy znaczeń kryjących się za poszczególnymi figurami – co symbolizują kwadrat, koło, pogrubiona linia, prostokąt… Następnym polem wymagającym rozszyfrowania jest układ figur. Konstrukcja tego
dekodera ma charakter intuicyjny, wsparty jedynie sugestiami biograficznymi. Tak więc tego typu analiza jest równocześnie wyznaniem analityka.
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paintings. There are only dabs of angst, withdrawal or a fear of overreaching reflection. The compositions are minimalist, the colours
muted. The impression is that something has been taken away from
the artist and that he is experiencing a void. The apprehension of
introspection is palpable.
From the 1950s until the artist’s death, the compositions again
become replete; however, the freedom of the gesture has disappeared.
Vertical composition in various colours dominates. Squares appear
but are subjugated to the verticals. In these paintings, the artist has
regained a sense of a more complete existence, albeit weary of the
identity experiment to which he had been subjected by history. The
supreme geometric order may have provided a form of therapy.
To read a man from geometric compositions is of necessity arbitrary,
since it is above all based on a number of premises. The most general
says that behind the geometric composition there is a psychological
one. In turn, there are assumptions made about the meaning of the
individual elements – the symbolism of the thickened lines, squares,
circles, rectangles. Interpretations are also applied to the significance
of the configurations. Such decoding is intuitive, whilst supported
by the biographic detail. Thus, such an analysis is simultaneously
a confession of the analyst.
Translated by Anda MacBride
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Wyjeżdżając na studia do Hanoweru, aby uczyć się rzeźby, architektury i projektowania wnętrz w Kunstgewerbeschule [Szkole Rzemiosł
Artystycznych] i na politechnice1, młody Friedrich Vordemberge zabrał ze sobą dużo: znakomite wykształcenie rzemieślnicze, wyrobione
wyczucie materiału i konstrukcji, proporcji i dokładnej miary, precyzji i klarownego kształtowania.
Na studiach nie tylko uczył się rysunku technicznego i stereometrycznego, lecz dzięki profesorowi rzeźby Ludwigowi Vierthalerowi zapoznawał się również z nowymi prądami w sztuce. Vierthaler, urodzony i wykształcony w Monachium, sam uprawiający raczej tradycyjną
rzeźbę figuratywną, pozwalał swoim studentom zajmować się nowinkami: kubizmem, a także rewolucyjnymi poglądami Paula Cézanne’a,
według którego wszystkie obiekty natury można sprowadzić do trzech
podstawowych brył: kuli, stożka i walca, bo z nich – w nowym, formalnym ujęciu – składa się świat. Nieobce studentom były też pisma
teoretyczne, na przykład Abstraktion und Einfühlung [Abstrakcja i wczuwanie się] Wilhelma Worringera z 1906 roku, traktujące o p
 rzyrodzonej

1

Zob. A. Valstar-Verhoff, Friedrich Vordemberge-Gildewart: Architecture and Interior,
w: Friedrich Vordemberge-Gildewart: The Complete Works, ed. D. Helms, assisted by
A. Valstar-Verhoff, Prestel Verlag, Munich – London 1990; taż, Die Möbel- und Innenraumgestaltungen Vordemberge-Gildewarts, w: F riedrich Vordemberge-Gildewart. Baugestaltung, Hrsg. D. Helms, Museum Wiesbaden, Wiesbaden 1993.
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When the young Friedrich Vordemberge took up his studies in sculpture,
architecture, and interior design at the Kunstgewerbeschule [School
of Arts and Crafts] and at the polytechnics in Hanover,1 he brought
along an excellent qualification as a craftsman, and a distinct sense for
material and construction, for proportion and precise measurement,
for exactitude and clarity of design.
Beyond the training in technical and stereometric drawing in his
studies, he joined his professor of the sculpture class, Ludwig Vierthaler,
in pursuing new trends within art. Vierthaler was born and educated
in Munich; his work tended to be mostly traditional and figurative,
but he permitted his students to experiment with new forms, such
as cubism, and also with Paul Cézanne’s ideas about designing with
spheres, cones, and cylinders in a completely new formal view on the
world. They were also introduced to such theoretical tracts as Wilhelm
Worringer’s Abstraction and Empathy, penned in 1906, which postulates
that a will to abstraction is inherent in the human being, and which
outlines strategies against the power of visible reality and every form

1

See A. Valstar-Verhoff, Friedrich Vordemberge-Gildewart: Architecture and Interior,
in: Friedrich Vordemberge-Gildewart: The Complete Works, ed. D. Helms, assisted by
A. Valstar-Verhoff, Prestel Verlag, Munich – London 1990; eadem, Die Möbel- und
Innenraumgestaltungen Vordemberge-Gildewarts, in: Friedrich Vordemberge-Gildewart.
Baugestaltung, ed. D. Helms, Museum Wiesbaden, Wiesbaden 1993.
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człowiekowi skłonności do abstrahowania, o strategiach w
 ymierzonych
przeciwko dominacji widzialnej rzeczywistości i wszelkiemu banalnemu naśladownictwu. Zainteresowanie abstrakcją miało duże znaczenie dla młodych artystów poszukujących własnej drogi i sposobu
formułowania własnych przemyśleń. Potwierdza to zarówno wczesna
twórczość Kurta Schwittersa2, jak i działalność hanowerskiego Kestner Gesellschaft [Towarzystwa Kestnerowskiego], galerii von Garvens
i protektorki sztuki nowoczesnej Käthe Steinitz, wokół których skupiło się grono artystów, intelektualistów i literatów, a także mecenasów
z warstw mieszczańskich i przemysłowych miasta3.
Friedrich Vordemberge z widoczną dumą pisał we Fragment einer
Autobiografie [Fragmencie autobiografii, 1919]4 o swoich pierwszych
abstrakcyjnych reliefach, w których oparł się na własnych rysunkach
i pracach z dziedziny rzeźby architektonicznej. Młody artysta wkroczył
do świata sztuki, posługując się formami elementarnymi – linią, kołem,
prostokątem i kwadratem – oraz oryginalnym, pięknie brzmiącym nazwiskiem: Vordemberge-Gildewart. Chcąc się bowiem odróżnić od kuzyna noszącego to samo imię, co on, i również będącego artystą, dodał
do nazwiska rodowego nazwę ulicy, przy której się urodził i wychował.
Kryzys sztuki odwzorowującej zjawiska realnego świata był oczywisty5. Wskutek mieszczanienia społeczeństw i postępującej demokratyzacji struktur politycznych artyści XIX-wieczni już w okresie
wczesnego modernizmu utracili tradycyjną pozycję wykonawców
dzieł sztuki dla Kościoła, arystokracji i burżuazji. Ale z wyobcowywaniem twórców ze społeczeństwa szło w parze wyzwolenie – mog
li się teraz zajmować wewnętrznymi obrazami, szukać pewności
w sobie, samodzielnie eksplorować środki ekspresji. Około 1910 roku
w Rosji Kazimierz Malewicz, pragnąc uwolnić sztukę od balastu
2
3
4
5

Zob. W. Schmalenbach, Kurt Schwitters, Prestel, München 1984.
Zob. Die Zwanziger Jahre in Hannover. Bildende Kunst, Literatur, Theater, Architektur 1916–
1933, Kunstverein Hannover, München 1962.
Zob. niedatowany rękopis, Vordemberge-Gildewart Archiv, Museum Wiesbaden.
Zob. W. Rotzler, Konstruktive Konzepte – Eine Geschichte der konstruktiven Kunst vom Kubismus bis heute, ABC-Verlag, Zürich 1977, s. 9 i nn.
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of banal imitation. The interest in abstraction in finding one’s own
thoughts and way of working as a young artist, was confirmed by the art
of Kurt Schwitters2 with his early campaigns, the Kestner Gesellschaft
[Kestner Society], the Gallery von Garvens, and the art patron Käthe
Steinitz, who all formed an active circle of artists, intellectuals, literati
and patrons from Hanover’s residents and industry.3
Clearly proud, Friedrich Vordemberge wrote in Fragment einer
Autobiografie [Fragment of an Autobiography (1919)]4 about his first
abstract reliefs. With similar drawings, derived from his work in
architectural sculpture and using the basic forms of line, circle,
rectangle and square, he entered the world of art. By appending
‘Gildewart’ to his surname, the name of the lane in which he was born
and had grown up, he aimed to avoid being confused with his cousin,
Friedrich, who also became an artist. And he now had a beautiful and
very special name.
The crisis in art’s relationship with the world of real appearance was
quite obvious.5 With the rise of early modern tendencies and bourgeois
societies as well as the democratisation of political structures, artists
of the early modernist period in the 19th century had already been
robbed of their traditional position as producers of artworks for the
church, the aristocracy, and the upper classes. This estrangement
from their social position as artists was accompanied by a newfound
freedom, a shift in self-determined images and certainties, and an
examination of all means within their own artistic work. Circa 1910 in
Russia, Kazimir Malevich, compelled by the need to free himself from
aesthetic ballast, took refuge in the simple Geistform [pure spirit form]
of the black square – a concept of extreme simplicity, with the image
alone as a space for thoughts and imagination. In the Netherlands,
2
3
4
5

See W. Schmalenbach, Kurt Schwitters, Prestel, Munich 1984.
See Die Zwanziger Jahre in Hannover. Bildende Kunst, Literatur, Theater, Architektur 1916–
1933, Kunstverein Hannover, Munich 1962.
See undated manuscript, Vordemberge-Gildewart Archive, Museum Wiesbaden.
See W. Rotzler, Konstruktive Konzepte – Eine Geschichte der konstruktiven Kunst vom
Kubismus bis heute, ABC-Verlag, Zurich 1977, p. 9 ff.
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dotychczasowych konwencji artystycznych, uciekł się do czarnego
kwadratu jako prostej „duchowej formy rzeczywistości”. Do skrajnej
prostoty, do obrazu jako przestrzeni dla myśli i wyobraźni. W Holandii
Piet Mondrian, wyszedłszy od motywów typowych dla swojego ojczystego kraju, poprzez ciągłe abstrahowanie dotarł do czysto geometrycznych środków ekspresji i do nowej harmonii. Wszystko to należy
rozumieć jako parabole cudownego świata alternatywnego do świata
realnego, zdewastowanego przez wojnę i wstrząsanego kryzysami.
Młody Vordemberge-Gildewart kroczył obraną drogą zadziwiająco pewnie. W reliefie architektonicznym z 1919 roku zbudował
strukturę złożoną z miękko modelowanych elementów występujących z płaszczyzny. Ograniczył swój repertuar form do kwadratu,
koła, małej półkuli, linii prostych, łamanych i krzywych. Decyzja,
którą podjął, sięgała w przyszłość. Na razie jednak ostrożnie operował środkami rzeźby architektonicznej, z wyczuciem stwarzał
odpowiednie relacje między
kontrastującymi elementami,
między formą kolistą a kulistą,
listwą występującą z płaszczyzny a wgłębioną linią. Wkrótce przydał płaszczyźnie nośnej
więcej przestrzeni, pozwolił
linii modelującej listwy trójkąta – poziomej, pionowej czy
ukośnej – stać się głównym
elementem kompozycji. Załamana pod kątem prostym albo
na kształt otwartego kwadratu,
wprowadzała równowagę mię-

Relief geometryczny
o przeznaczeniu
architektonicznym,
Hanower, 1919

dzy przeciwieństwami. Każdy
element istniał sam dla siebie, a jednocześnie pozostawał

Geometric relief for
architectural purpose,
Hanover, 1919

w interakcji z otoczeniem.
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Piet Mondrian reached a new harmony by persisting with a process
of abstraction, going away from the subjects of his home country and
arriving at purely geometrical relations. All these works were to serve
as simulacra for a wondrous alternative world against the surrounding
reality of a world torn asunder by war and crisis.
The young Vordemberge-Gildewart demonstrated an astonishing
degree of clarity in his approach. In an architectural relief, produced
in 1919, he placed gently sculpted elements on the ground. Square,
circle, small hemisphere, straight, angular and curved lines were the
components of his repertoire. He had reached a decision about the
future direction of his work. But at first he devised forms carefully,
employing the tools of an architectural sculptor, creating a sensible
correspondence between contrasting elements, between the semicircle and hemisphere, between a raised stick and deepened line.
Soon he began leaving more ground space free, allowing the form of
a line modelled on triangular sticks to dominate the composition –
horizontally, vertically, or also diagonally set. Bent to a right angle or
into an open square, this element became the main part in creating
the balance of opposites. Each element stood as an independent
component and, at the same time, interacted with its surroundings.
A drawing from the same year, 1919, demonstrates freedom of
artistic decision. Here again, lines dominate the structure of form.
Whether straight or gently curved and somewhat diffused by wiping,
they form groups, right angles as well as gentle arcs, or assemble into
cones, triangles and circles, into spatial relays whose parts grow out over
the edges of the paper to create the illusion of slipping away into space.
Even in those parts where blurring softens the consequent geometric
assembly of forms, the appearance of stable positioning remains. It is
distinct, albeit a result of tentative searching. Two lines of text placed
at the lower edge of the sheet created an art work of an independent
rank – ‘O DU MOND BESCHIENENE STADT O DU FERNE DER WELT’
[OH YOU MOONLIT CITY OH YOU FARAWAY WORLD]. VordembergeGildewart found these lines in Bruno Taut’s Die Stadtkrone in the context
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Pochodzący z tego samego 1919 roku rysunek ilustruje swobodę
podejmowania decyzji. Tu również w podstawowym założeniu dominują liniatury. Czy zbudowane z linii prostych, czy też nieco rozluźnione przez lekkie wygięcie i szrafowanie, grupują się w kąty proste
i łagodne łuki, układają w stożki, trójkąty, koła, w formy przestrzenne, których części przecinają brzegi arkusza, jakby się z niego wymykały. Nawet w tych partiach, gdzie zacieranie łagodzi konsekwentnie
geometryczną kompozycję form, wrażenie stabilności pozostaje. Praca jest bardzo klarowna, choć powstała w wyniku poszukiwań. Dwie
linijki tekstu u dołu kartki: „O DU MONDBESCHIENENE STADT O DU
FERNE DER WELT [O MIASTO W KSIĘŻYCOWEJ POŚWIACIE O DALEKI ŚWIECIE]” – nadają rysunkowi szczególną rangę. Znalezione przez
Vordembergego-Gildewarta w Die Stadtkrone Brunona Tauta w toku
własnych studiów architektonicznych świadczą o zainteresowaniu
artysty społecznym znaczeniem przestrzeni miejskiej i architektury.
Wyrwane z pierwotnego kontekstu i umieszczone na delikatnym papierze wnoszą przede wszystkim nutę liryzmu, zaświadczają o lekkości myśli i o swobodzie ręki rysownika.
W 1922 roku Ludwig Vierthaler zatrudnił Vordembergego-
-Gildewarta jako nieetatowego współpracownika w swoim prywatnym atelier, które realizowało duże zamówienia na rzeźbę architektoniczną w Hanowerze. Pozwoliło to młodemu adeptowi
sztuki zdobyć ogromne doświadczenie zarówno praktyczne, jak
i estetyczne, nawiązać bardzo dobre kontakty z rozmaitymi osobami działającymi w dziedzinie architektury6, a także samemu zarabiać na utrzymanie. Nabrał większej pewności siebie i zaczął poszerzać swoje pole widzenia. W 1923 roku pojechał do Weimaru na
Bauhaus Fest [Festiwal Bauhausu] – owej jaśniejącej promiennym
blaskiem, poważanej do dzisiaj instytucji, która chciała zjednoczyć
pod prymatem architektury rozmaite dziedziny pracy artystycznej.
I znalazł na to potwierdzenie – w strukturach opartych na pracy
6

Obszerniej na ten temat w: Friedrich Vordemberge-Gildewart. Baugestaltung, dz. cyt.
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of his own studies concerning architecture; the fact
that he selected this text reflects his interest in the
social relevance of urban space and architecture. The
removal of the lines from the original context and the
new combination with very thin and delicate paper
created a hint of the poetic, of lightness of thought and
the special freedom of the artist’s drawing hand.
In 1922, Ludwig Vierthaler took on VordembergeGildewart as a freelancer to work for his private
studio which executed a broad array of commissions
in architectural sculpture in Hanover; this provided
tremendous practical and aesthetic experience as
well as excellent contacts in the field of building6
for the artist, along with an independent source
of income to support himself. With a growing
sense of self-confidence, he began broadening the
scope of his outlook. In 1923, he ventured to Weimar for the Bauhaus
Fest [Bauhaus Festival] – that brilliant institution, still revered today,
whose philosophy sought to bring together all artistic disciplines
under one roof using architectural design as its overarching principle.
There, he found affirmation – within the structures based on workshop
operation, wealth of knowledge, humility, materials awareness,
responsibility, and collaborative work. He was enthusiastic about the
seriousness dedicated to the development of products in the Bauhaus
workshops, as well as the in-depth and systematic examination of
creative compositional elements such as form and measure, light and
colour. It seems that the parallels to his own work were substantial –
his manner of working with elementary clarity and straightness
contributed to comprehensive creative concepts. He had a great
interest in ideas about future prospects for new departments at
the Bauhaus concerning the dynamics and design of the stage and
6

For more details, see Friedrich Vordemberge-Gildewart. Baugestaltung, op. cit.
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D 2, 1919, ołówek /
papier, 22 × 16 cm,
Kolekcja Augusta
Vordembergego,
fot. Rafał Sosin
D 2, 1919, pencil / paper,
22 × 16 cm, August
Vordemberge Collection,
photo: Rafał Sosin
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w warsztatach, na rozległej wiedzy, skromności, świadomości materiału, na odpowiedzialności i współdziałaniu. Zachwyciła go powaga, z jaką podchodzono w warsztatach do pracy nad przedmiotami
użytkowymi, a także głębokie i systematyczne eksplorowanie takich
elementów plastycznych, jak forma i miara, światło i barwa. Zapewne
wyraźne były paralele z jego własnymi działaniami – z dążeniem do
wypracowania elementarnej klarowności, z eliminowaniem wszystkiego, co w szeroko zakrojonych koncepcjach okazuje się zbędne.
Bardzo go zainteresowały pomysły na nowe wydziały Bauhausu, które
miały się zająć dynamiką i projektowaniem scenografii, a także rozwojem fotografii. Wykorzysta to potem w swojej twórczości.

Projekt willi wiejskiej
koło Hanoweru,
1923–1924
Design for a rural villa
near Hanover, 1923–1924

Tymczasem jego myśli wciąż jeszcze krążyły wokół architektury. Jak wynika ze szkiców, planów i rzutów, pierwsza samodzielna
koncepcja architektoniczna – projekt willi wiejskiej koło Hanoweru z 1923 roku7 – powstała w wyniku operowania kubicznymi

7

Wszystkie rysunki do tego projektu znajdują się w Vordemberge-Gildewart Archiv w Museum Wiesbaden.
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costumes, as well as the development of photography – all these
mirroring the thoughts which appeared in his own work.
At this point in his development, his thoughts were still centred
on architectural work. Following the sketches, elevations and plans of
his first independent architectural project, the design for a villa near
Hanover, dated 1923,7 he came up with the idea of arranging a number
of cubic structures in a rhythmic juxtaposition, visually broken up by
window bands, jutting out planes, and straight, narrow pillars as well
as cross-beamed elements. While the cubist concept suggests that he
was thinking of Bauhaus concepts such as Walter Gropius’s Serienhaus
[mass-produced house] from 1921 or Georg Muche’s Versuchshaus
des Bauhauses [Bauhaus prototype house] from 1923, VordembergeGildewart himself called attention to yet another source of inspiration
in a handwritten note. ‘Landhaus gestaltet aus: Farbe Glas Eisen Beton’
[Villa made from: paint glass iron concrete] refers directly to the Dutch
De Stijl group, whose leading artists more and more frequently applied
powerful colour to extensive architectural planes. Early attempts and
reflections on this concept are likely to have been shown as part of the
1923 Theo van Doesburg exhibition in Weimar.8 The term Gestaltung
[Design] is also influenced by the De Stijl group, by Piet Mondrian’s
theory of Nieuwe Beelding [New Design] with the idea of working
exclusively with elementary components such as rectangle, square,
straight horizontal and vertical lines, and the primary colours: red,
yellow, and blue, as well as with the so-called non-colours: white, grey,
and black. The idea was to bring colour and the plane to a perfect fusion
and to reflect a complete synthesis of all the arts.9 There, VordembergeGildewart’s work first showed kinship with that of the young De Stijl
architect Gerrit Thomas Rietveld and his Schröder House from 1924,

7
8
9

All sheets for this design: Vordemberge-Gildewart Archive, Museum Wiesbaden.
Because the Bauhaus was not willing to offer him an appointment as a teacher at the
institution, Theo van Doesburg was forced to exhibit independently.
See De Realiseering van het Neo-Plasticisme in verre toekomst en in de huidige architectuur,
in: De Stijl 1922, no. 3, pp. 41–47 and no. 5, pp. 65–71.
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bryłami, rytmicznie wysuwanymi w przód i cofanymi, przerywanymi wstęgami okien, wysuniętymi płaszczyznami oraz wąskimi
podporami i poprzeczkami o prostych liniach. Podstawowe założenie jest kubistyczne, co wskazuje na zainteresowanie takimi projektami Bauhausu, jak Serienhaus [dom seryjny] Waltera Gropiusa
z 1921 roku czy Versuchshaus des Bauhauses [eksperymentalny dom
Bauhausu] Georga Muchego z 1923 roku, ale sam Vordemberge-Gildewart zwraca uwagę na jeszcze jedno źródło inspiracji. Odręczny napis „Landhaus gestaltet aus: Farbe Glas Eisen Beton [Willa
wiejska ukształtowana z: farby szkła żelaza betonu]” wskazuje bezpośrednio na holenderską grupę De Stijl, której protagoniści coraz
częściej stosowali do dużych płaszczyzn mocne kolory. Pierwsze próby i rozważania na ten temat dały się chyba zaobserwować
w 1923 roku na wystawie Theo van Doesburga w Weimarze8. Z tego
kręgu, z teorii neoplastycyzmu Pieta Mondriana, wywodzi się też
pewnie wyeksponowane pojęcie kształtowania – operowania takimi elementarnymi środkami, jak prostokąt, kwadrat, linia prosta
pozioma i pionowa, kolory podstawowe: czerwony, żółty i niebieski, oraz tak zwane niekolory: biały, szary i czarny. Ideą było
zespolenie formy koloru z formą płaszczyzny w sensie doskonałej
syntezy sztuk9. Vordemberge-Gildewart zbliżył się tu do młodego
architekta z grupy De Stijl, Gerrita Thomasa Rietvelda, i do zaprojektowanego przezeń w 1924 roku Domu Pani Schröder, chociaż
nigdy nie nawiązał z Holendrem bezpośredniego kontaktu ani znajomości. Podczas gdy Rietveldowi dane było urzeczywistnić swoje
idee, projekt Vordembergego-Gildewarta pozostał utopią, odważnym opowiedzeniem się za nowymi materiałami, za awangardą, do
której było mu coraz bliżej.

8
9

Ponieważ Bauhaus nie chciał mu zaoferować posady nauczyciela, Theo van Doesburg musiał wystawiać swoje prace niezależnie.
Zob. De Realiseering van het Neo-Plasticisme in verre toekomst en in de huidige architectuur, „De Stijl” 1922, nr 3, s. 41–47, nr 5, s. 65–71.

32

although there was no direct personal contact or acquaintance between
the two artists at the time. While Rietveld was able to execute his ideas,
Vordemberge-Gildewart’s concept remained a utopian vision, a bold
affirmation of his commitment to working with new materials, to
standing shoulder-to-shoulder with the avant-garde with whom he
was just beginning to come into contact.
The notions of connecting concepts of design closely with the
surrounding space came to Hanover with the arrival of El Lissitzky in
1922. In order to avoid potential reprisals towards the circle of artists
around Kazimir Malevich that he had belonged to in post-revolutionary
Russia,11 he moved into a studio of the Kestner Gesellschaft.
Vordemberge-Gildewart was fascinated by the spatial ideas he saw
in Russian constructivist tendencies: pictorial descriptions of a new
space-time experience, and the notion of an infinite cosmos in which
artistic elements appear to be flying in space – joined together in
an imaginary, splendid cosmic lightness. The experience of the
Lissitzky exhibition at the Kestner Gesellschaft in 1923, the editions
he produced, and his paintings and lectures influenced VordembergeGildewart’s thoughts and his work in the sense of a strengthening
of his own approaches. Lissitzky spoke of his paintings in terms of
a ‘building, that one had to orbit around, observing it from all sides.
[…] we fasten ourselves in with screws and blast off into space.’10
Each utopia, each spirit of departure and breaking up got wings
here. All viewing habits of the observers were transformed and
broadened into a manner of perception that went above and beyond
‘perspective’. The concept of perspective with the comprehension
of pictorial depth and space that had been practised since the
Renaissance was deposed. Challenge and fascination had a great effect
on the young Vordemberge-Gildewart and can hardly be described
in words alone. Uninhibited and self-confident, he started his free

10 After S. Küppers-Lissitzky, El Lissitzky. Maler – Architekt – Typograf – Fotograf, Büchergilde
Gutenberg, Frankfurt am Main – Vienna – Zurich 1980, p. 348.
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Idee ścisłego wiązania koncepcji projektowych z otoczeniem pojawiły się w Hanowerze w 1922 roku, kiedy przyjechał tam El L
 issitzky,
chroniąc się przed represjami, na jakie wraz z kręgiem Malewicza
był narażony w porewolucyjnej Rosji, i zajął pracownię w domu
Kestner Gesellschaft. Vordembergego-Gildewarta zafascynowała

wizja przestrzeni w rosyjskich tendencjach konstruktywistycznych:
obrazowe przedstawianie nowego sposobu doświadczania czasu
i przestrzeni, wyobrażenia nieskończonego kosmosu, w którym elementy artystyczne pojawiają się jakby w locie, imaginacyjne, wspaniałe kompozycje o kosmicznej lekkości. Wystawa 
Lissitzky’ego
w Kestner Gesell
schaft w 1923 roku, opracowywane przez niego edycje, jego obrazy i wykłady dostarczyły Vordembergemu-Gildewartowi inspiracji do myślenia i pracy oraz utwierdziły go
w słuszności własnego podejścia. Lissitzky mówił o swoich obrazach: „To budowla, którą trzeba oglądać, krążąc ze wszystkich stron
[…], krążąc, wnikamy w przestrzeń”10.
Każda utopia, każdy zaczątek jakiegoś nowego nurtu łapały tu nagle wiatr w żagle. Zmieniły się przyzwyczajenia wzrokowe publiczności, która teraz widziała już szerzej i nie potrzebowała „perspektywy”.
Królująca od czasów renesansu perspektywiczna głębia obrazu została
zdetronizowana. Trudno znaleźć słowa, by opisać wyzwanie, jakie ujrzał przed sobą młody Vordemberge-Gildewart, i jego fascynację. Bez
kompleksów i z wiarą w siebie zaczął swobodnie malować, bezpośrednio stosować kolor. „Kształtować – konstruować!”, pisał w 1924 roku.
„Najklarowniejszymi i najoszczędniejszymi środkami, […] dzisiejszymi środkami! […] Rzeczywiście przeżywać i kształtować w przestrzeni
albo na płaszczyźnie, albo na ulicy. […] A potem na scenie! […] Dzieło
poruszone samo w sobie. Konstrukcja. Nasze stulecie! F.V.G.”11.
Friedrich

Vordemberge-Gildewart

własną

drogę

w

malar-

stwie traktował bardzo poważnie. Odkąd przejął zwolnione przez
10 Cyt. za: S. Küppers-Lissitzky, El Lissitzky. Maler – Architekt – Typograf – Fotograf, Büchergilde Gutenberg, Frankfurt am Main – Wien – Zürich 1980, s. 348.
11 gestalten, rękopis, Vordemberge-Gildewart Archiv, Museum Wiesbaden.
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painting and a direct use of colour. ‘To design – to
construct!’ he wrote in 1924. ‘With the most clear-cut
and concise elements […] with elements of today! […]
To genuinely experience and design within space or
on a plane, or in the street. […] And later on stage! […]
Dynamic work with itself. Construction. Our century!
F.V.G.’11
Friedrich Vordemberge-Gildewart was resolutely
determined in his own painterly break-through.
Once he was able to take over El Lissitzky’s studio
at the Kestner Gesellschaft, he acquired a permanent
place to execute his ideas and to work out new
solutions. He began keeping a studio book in which
he noted his work sketched in chronological
sequence.12 As early as in 1924, with the entry titled
K 2: Large Construction (K 2. Große Konstruktion), he
was producing paintings in the impressing format
of 175 × 105 centimetres. In it, flat, large and smaller
elements are staggered, intersected by straight lines or by whole
clusters of them. Asymmetrical concentrations and weightings
exempt large sections of the picture’s ground, allowing it to interact
with the remaining components in the picture, generating centres of
energy and dynamics within the composition.
Even though there is some reminiscence of Lissitzky’s concept
for the Proun Room exhibited at the Große Berliner Kunstausstellung
[Great Berlin Art Exhibition] in 1923, the autonomy of the work is
readily apparent. While Lissitzky, especially in his paintings, always
tended to position planes and lines at oblique angles to create the
impression of objects suspended in flight, Vordemberge-Gildewart’s
structure is situated wholly within a fixed framework. Consistency in

11
12

gestalten, manuscript, Vordemberge-Gildewart Archive, Museum Wiesbaden.
The studio book is in Vordemberge-Gildewart Archive, Museum Wiesbaden.
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K 2. Duża konstrukcja
(K 2. Große Konstruktion),
1924, olej, drewno, kabel /
płótno, 175 × 105 cm,
kolekcja prywatna,
Szwajcaria
K 2: Large Construction
(K 2. Große Konstruktion),
1924, oil, wood, wire /
canvas, 175 × 105 cm,
private collection,
Switzerland
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Lissitzky’ego atelier w domu Kestner Gesellschaft, miał stałe miejsce,
gdzie mógł realizować swoje pomysły i pracować nad nowymi rozwiązaniami. Zaczął systematycznie prowadzić księgę pracownianą,
w której szkicował kolejne swoje prace12. Już w 1924 roku powstał
obraz imponującego formatu 175 × 105 centymetrów, zapisany jako
K 2. Duża konstrukcja (K 2: Große Konstruktion). Płaskie elementy, duże
i mniejsze, są tu urzutowane, cięte prostymi liniami, pojedynczymi
lub zwielokrotnionymi. Asymetryczne skupienia i rozkład punktów
ciężkości pozostawiają dużo wolnych miejsc w tle, pozwalają mu
wchodzić w interakcje z pozostałymi częściami obrazu, wyznaczają
ośrodki siły i dynamiki w kompozycji.
Dostrzegamy tu pewne echo koncepcji Lissitzky’ego z jego Przestrzeni proun przygotowanej na Große Berliner Kunstausstellung
[Wielką Berlińską Wystawę Sztuki] w 1923 roku, ale też równie szybko
zdajemy sobie sprawę z oryginalności dzieła. Podczas gdy Lissitzky,
zwłaszcza w swoich obrazach, raz po raz przez ukośne ułożenie
wprawiał płaszczyzny i linie jakby w imaginacyjny lot, konstrukcja
u Vordembergego-Gildewarta wydaje się cała mocno osadzona. Konsekwentne trzymanie się pionów i poziomów, także idealne rozmieszczanie jednakowej wielkości płaszczyzn znaczą jego indywidualną
drogę. Nawet montowanie rzeczywiście trójwymiarowych płaskich
elementów reliefu pozostaje w zgodzie z jego rysunkami z wczesnego okresu hanowerskiego, które coś takiego symulowały, i świadczy
o myśleniu w kategoriach rzeźbiarskich. Niemniej już tutaj widać
w zarysach to, co będzie odtąd zawsze charakteryzowało jego malarstwo – klarowna, precyzyjna struktura każdego obrazu, szczególne
znaczenie linii, często delikatnych, w subtelny sposób zapewniających równowagę w obrazie, dobrze przemyślane stosowanie powściągliwego lub mocnego koloru. Niewiele później powstała praca również
dużego, lekko tylko poszerzonego formatu: K 4a. Konstrukcja z czerwonym (K 4a. Rot konstruiert), czysto malarska kreacja na p
 iaskowym tle.
12

Księga znajduje się w Vordemberge-Gildewart Archiv, Museum Wiesbaden.
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vertical and horizontal orientation, the perfect placing of same-sized
painted planes were markers identifying the work as his own. Even
the flat, three-dimensional relief elements he mounted demonstrate
parallels with his own drawings from the early years in Hanover,
which gave the illusion of real geometric forms, and reflected
a decidedly plastic manner of thinking. And yet, the essential features
that would characterise his painting throughout his career are already
established here: a strictly clear structural order within each painting,
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particular meaning often assigned to soft lines which subtly bring
a genuine balance to the picture, and a very deliberate, well thoughtout delicate or strong application of colour. Another large-format
painting, only wider, K 4a: Red Constructed (K 4a. Rot konstruiert) was
produced slightly later using the concept of pure painting on a sandcoloured ground. Everything in this painting seems to revolve around
the grey circular form which is touched and intersected in interaction
with large and smaller rectangles of subdued tones and a clear red
square that seems to be floating in the rightangle composition. Here again, the lines –
narrow or broad, broken, interrupted, bent at
right angles or gently curved – are responsible
for a perfect and important structure within
the painting based on groups of form and open
spaces of ground.
In his early working years, VordembergeGildewart was explicit in his use of the term
‘construction’ as entirely neutral. Apparently
this was a brand-new idea of his own, not
influenced by anyone. He documented the
work of the constructor that he had been
from the beginning and applied the same
principle to his life as a painter. The large
formats of his canvases – similar in size to the
walls that had determined his architectural
37

K 4a. Konstrukcja
z czerwonym (Rot
konstruiert), 1924, olej /
płótno, 160 × 120 cm,
kolekcja prywatna,
Szwajcaria
K 4a. Red Constructed
(Rot konstruiert), 1924,
oil / canvas, 160 × 120 cm,
private collection,
Switzerland
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Tu wszystko zdaje się obracać wokół szarej centralnej formy kolistej,
stykającej się i nacinanej w interakcji z dużymi i mniejszymi prostokątami o powściągliwych, ziemistych barwach i z jakby unoszącym się
w prostokątnej konstrukcji kwadratem w kolorze czystej czerwieni.
I znowu to sposób prowadzenia linii, delikatnych albo pogrubionych,
odciętych, przerywanych, załamanych pod kątem prostym albo łagodnie zaokrąglonych, wyznacza owe skupienia i wolne przestrzenie
tak ważne w konstrukcji.
Do swoich wczesnych obrazów Vordemberge-Gildewart stosował
określenie „konstrukcja” jako termin całkowicie neutralny. Wydaje
się, że nikogo w tym nie naśladował. Dokumentował pracę konstruktora, którym zawsze był, także w swojej twórczości malarskiej. Duże
formaty płócien, bliższe jego dotychczasowemu myśleniu architektonicznemu, mogły ułatwiać przejście do malarstwa. W każdym razie
świadczyły o jego wierze we własne siły i stwarzały mu przestrzeń do
myślenia i kształtowania.
Był to dobry czas, by dołączyć do awangardy. Razem z młodym
kolegą Hansem Nitzschkem założył Gruppe K, aby móc wystawiać
wspólnie, także w Kestner Gesellschaft. Pojawiła się możliwość, by
poprzez własne druki i w powiązaniu z organizowanymi przez towarzystwo wystawami i wykładami zaprezentować własne rozumienie
projektowania, zwłaszcza według zasad elementaryzmu, wkroczyć
w sferę typografii i grafiki reklamowej13, a wkrótce też wykładów
o filmie14 i prac fotograficznych. Typografia, którą przygotowywał
dla swojej grupy, wyraźnie czerpała z jego kreacji architektonicznych
i malarskich. Skupienie na szybkim i dobrym przekazie, k
 tóremu

13

Zob. Vordemberge-Gildewart. Typographie und Werbegestaltung, Hrsg. D. Helms, V. Rattemeyer, Museum Wiesbaden, Sprengel Museum Hannover, Museum für Gestaltung Zürich,
Zürich 1991.
14 Zob. Der absolute Film. Dokumente der Medienavantgarde (1912–1936), Hrsg. Ch. Kiening,
H. Adolf, Chronos Verlag, Zürich 2012; E. Senol, Der absolute Film. Berliner Matinée und
Hannoversche Nachtvorstellung, w: Abstrakt – Konkret – Absolut. Friedrich Vordemberge-Gildewart und die Kestner Gesellschaft, Hrsg. E. Senol, Ch. Végh, Kestner Gesellschaft Hannover, Hannover 2017.
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thinking – may have facilitated a transition to painting. In any
case, these works showed his self-confidence and the freed scope
of his thinking and design.
The time was right to join the ranks of the avant-garde. Together
with his young colleague Hans Nitzschke, Vordemberge-Gildewart
formed Gruppe K, so they could exhibit together, also at the Kestner
Gesellschaft. The opportunity arose for the two artists to show their
own printed matter and, in conjunction with the exhibitions and
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lectures in this famous venue, display their own comprehension of
what it meant to be a designer specifically aligned with elementarist
principles,

branching

out

into

typography and commercial art,13
lecturing on film14 and working on
photography. The typography that
Vordemberge-Gildewart undertook
for his own group had been clearly
influenced by his experience in the
fields of architecture and painting.
With a straight and modern typeset
and focused on delivering quick
and effective information, the text
was arranged in a clear way. The
eye was guided by the blank areas,
by varying lines and small rectangles together with sections of the
vibrant red. Here, functionality came together with a wealth of
sheer beauty.

Projekt katalogu dla
Gruppe K, Hanower, 1924,
15 × 20 cm
Design for the catalogue
of Gruppe K, Hanover,
1924, 15 × 20 cm

13

See Vordemberge-Gildewart. Typographie und Werbegestaltung, eds D. Helms, V. R
 attemeyer,
Museum Wiesbaden, Sprengel Museum Hannover, Museum für Gestaltung Zürich,
Zurich 1991.
14 See Der absolute Film. Dokumente der Medienavantgarde (1912–1936), eds Ch. Kiening,
H. Adolf, Chronos Verlag, Zurich 2012; E. Senol, Der absolute Film: Berliner Matinée und
Hannoversche Nachtvorstellung, in: Abstrakt – Konkret – Absolut. Friedrich VordembergeGildewart und die Kestner Gesellschaft, eds E. Senol, Ch. Végh, Kestner Gesellschaft
Hannover, Hanover 2017.
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służy klarowny, nowoczesny skład, zaowocowało przejrzyście rozmieszczonym tekstem. Wzrokiem widza kierowały wolne płaszczyzny, zróżnicowane linie i małe prostokąty, a także świetlista czerwień. Funkcjonalność szła tu w parze z pięknem.
Rok 1925 miał stać się ważną cezurą w karierze Vordembergego-Gildewarta. Kurt Schwitters15 zdołał doprowadzić do tego, że 1 marca
1925 roku w hanowerskiej galerii Quader otwarta została wystawa poświęcona malarstwu, rysunkom i projektom architektonicznym Theo
van Doesburga. Tak oto znowu jeden z najważniejszych artystów nieprzedmiotowej awangardy zarzucił kotwicę w Hanowerze. Sam odniósł sukces, ale wciąż poszukiwał
młodych talentów, które mogłyby nieść w przyszłość idee De Stijl. Schwitters przyprowadził go
do pracowni Hansa Nitzschkego, gdzie powstała
fotografia z gośćmi. Widać na niej – wyraźnie upozowanych – Vordembergego-Gildewarta, Nelly
van Doesburg, Kurta Schwittersa, Theo van Doesburga, Käthe Steinitz i Hansa Nitzschkego. Potem wszyscy poszli do pracowni Vordembergego-Gildewarta, gdzie nie tylko spędzili sporo czasu,
lecz także zainicjowali księgę gości16, której znaczenie jako dokumentu działalności międzynarodowej awangardy z biegiem lat miało rosnąć.
Van Doesburg był przekonany, że znalazł w końcu taki typ artysty i projektanta, jakiego szukał,
i zaproponował Vordembergemu-Gildewartowi

W pracowni Hansa Nitzsch
kego –VG, Nelly van Does
burg, Kurt Schwitters,
Theo van Doesburg, Käthe
Steinitz i Hans Nitzschke,
Hanower, 1925
At Hans Nitzschke’s
studio – VG, Nelly
van Doesburg, Kurt
Schwitters, Theo van
Doesburg, Käthe Steinitz
and Hans Nitzschke,
Hanover, 1925

15 Na temat współpracy i przyjaźni Schwittersa oraz van Doesburga zob. A. Valstar-Verhoff,
Kurt Schwitters and Theo van Doesburg: Some Observations on Influence and Effect, w: Kurt
Schwitters in Nederland, Stadsgalerij, Heerlen 1987.
16 Na temat wielotomowej księgi gości zob. Vordemberge-Gildewart. Gästebücher 1925–1962,
Hrsg. H. Dannenberger, Vorwort V. Rattemeyer, Museum Wiesbaden, Wiesbaden 2006;
A. Valstar-Verhoff, Friedrich Vordemberge-Gildewarts Weg in die Avantgarde im Spiegel
seiner Gäste, w: abstrakt – konkret – absolut. Friedrich Vordemberge-Gildewart und die
Kestner Gesellschaft Hannover, dz. cyt.
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The year 1925 was to become an important year for VordembergeGildewart. Kurt Schwitters succeeded in bringing an exhibition of
15

Theo van Doesburg, with his paintings, drawings, and architectural
works to the Quader Gallery in Hanover, which opened on March 1,
1925. Van Doesburg became another significant member of the
non-objective avant-garde set anchored in Hanover. Apart from his
commitment to his own success, van Doesburg was always on the
lookout for new artistic talents who could carry the ideas of De Stijl
into the future. Schwitters brought him to Hans Nitzschke’s studio,
where a photograph was taken in which the guests –VordembergeGildewart, Nelly van Doesburg, Kurt Schwitters, Theo van Doesburg,
Käthe Steinitz and Hans Nitzschke – were obviously posing just for
the picture. The group also went on to visit Vordemberge-Gildewart’s
studio, where they not only spent a good deal of time, but together
15

On the complex relationship between Schwitters and van Doesburg as both colleagues and
friends, see: A. Valstar-Verhoff, Kurt Schwitters and Theo van Doesburg: Some Observations
on Influence and Effect, in: Kurt Schwitters in Nederland, Stadsgalerij, Heerlen 1987.
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Wpisy w księdze gości
VG, luty 1925
From VG’s Guest Book,
February 1925
Kolaż Theo van
Doesburga w księdze
gości VG, 1925
Collage by Theo van
Doesburg, VG’s Guest
Book, 1925
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członkostwo w grupie De Stijl. Był szczerze zachwycony pracami, które zobaczył – na przykład K 5, powstałym pod
koniec 1924 roku obrazem w niemal kwadratowym formacie 89 × 85 centymetrów
i skonstruowanym na jasnym podłożu.
Cienkie czarne linie biegnące wzdłuż prawej i lewej krawędzi obrazu stabilizują go
i zarazem łączą z otaczającą przestrzenią.
To samo można powiedzieć o wielkim,
pionowym, beżowym prostokącie, który
sprawia wrażenie, jakby można go było
przedłużać bez końca. Stykają się z nim
prostokąty szary i czarny, delikatna biała
linia oraz wystający ukośnie, cały pokryty wzorem trójkąt. Przełamuje on skosem

K 5, 1924, olej / płótno,
z zamontowaną
drewnianą półkulą,
89 × 85 cm, Kolekcja
Wiesa van Moorsela
i Jeana Leeringa, praca
wypożyczona do Kröller-Müller Museum, Otterlo
K 5, 1924, oil / canvas,
with mounted wooden
hemisphere, 89 × 85 cm,
Wies van Moorsel and
Jean Leering Collection,
on loan to Kröller-Müller
Museum, Otterlo

prawą połowę obrazu, przechylony w stronę układu szarych i białych
linii tworzących kąt prosty, szarego koła i półkuli z delikatnego drewna.
Wszystko jest utrzymane w powściągliwej tonacji, dodatkowo podkreś
lonej elementami o wyjątkowo subtelnej teksturze w jasnym kolorze.
Niezależnie od oszałamiającej siły mocnego koloru Vordemberge-
-Gildewart zajmował się tutaj formą i materiałem – w sposób wyrafinowany, kompleksowy i na najwyższym poziomie. Van Doesburg kupił
ten obraz do swojej kolekcji. Był to początek prawdziwej przyjaźni.
Van Doesburg niestrudzenie pomagał młodemu koledze, pośredniczył w nawiązywaniu kontaktów, zawieraniu znajomości. Zaproszenie
do udziału w wystawie L’Art d’Aujourd’hui w grudniu 1925 roku pozwoliło Vordembergemu-Gildewartowi zaprezentować swoje prace razem
ze światową awangardą17 – Hansem Arpem, Robertem Delaunayem,
Fernandem Légerem, Lászlem Moholyem-Nagyem, Pietem Mondrianem
i wieloma innymi. Później napisze: „Podróż do Paryża i wystawa były
17

Zob. L’Art d’Aujourd’hui, Syndicat des Antiquaires, Paris 1925.
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opened the artist’s new Guest Book16 – a record that became
increasingly important as time went on – a giving testimony to the
many years of the international avant-garde. Van Doesburg was
convinced that he had found in Vordemberge-Gildewart the sort of
artist and designer he was looking for and invited him to become
a member of De Stijl. Van Doesburg was genuinely impressed by the
works he saw – such as K 5. The piece was completed late in 1924
as a painting mounted on a light ground and with the format of
89 × 85 centimetres – an almost perfect square. Narrow black lines are
drawn from top to bottom on the outermost left and right edges of the
picture’s ground – steadying it while at the same time establishing
a connection to the surrounding space. The
large, vertical beige-coloured rectangle extending from top to bottom produces a similar
effect, as it seems to continue infinitely. Added
to it are rectangles in black and grey, a subtle
white line and a textured triangle, breaking up
the right half of the picture and entering into an
assembly of grey and white lines set at a right
angle, a grey circle and a mounted hemisphere
of delicate wood. The picture’s colour is
subdued throughout, a characteristic rendered
more pronounced through the elements of
extremely delicate texturing in the light colour
of the ground. Apart from the fascinating force
of strong colour, Vordemberge-Gildewart was
busy here with form and material – subtle,
complex and on an extremely sophisticated

16 On the multi-volume Guest Book see Vordemberge-Gildewart. Gästebücher 1925–1962,
ed. H. Dannenberger, introduction V. Rattemeyer, Museum Wiesbaden, Wiesbaden 2006;
A. Valstar-Verhoff, Friedrich Vordemberge-Gildewarts Weg in die Avantgarde im Spiegel
seiner Gäste, in: abstrakt – konkret – absolut. Friedrich Vordemberge-Gildewart und die
Kestner Gesellschaft Hannover, op. cit.
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Katalog wystawy L’Art
d’Aujourd’hui, Paryż,
1925

arta valstar-verhoff

friedrich vordemberge-gildewart: striving for the ‘absolute’ in art

Catalogue of the L’Art
d’Aujourd’hui exhibition,
Paris, 1925
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momentem mojego zaistnienia w międzynarodowym świecie sztuki”18.
Wydarzenia następowały po sobie w błyskawicznym tempie, bo od razu
po tym pokazie nadeszło zaproszenie do udziału w ważnej wystawie
stowarzyszenia Société Anonyme w Nowym Jorku. Widząc przed sobą
nowe możliwości, Vordemberge-Gildewart zaczął zmieniać podstawowy
układ swoich obrazów. Wbrew teoriom Mondriana19 i wczesnym założeniom De Stijl podążył teraz za van Doesburgiem, ustawiając prostokątną
kompozycję w położeniu ukośnym lub po przekątnej. Zgadzał się z nim,
że należy dynamizować koncepcję i przełamywać płaszczyznowość, wychodząc poza granice kompozycji w otaczającą, wyobrażoną przestrzeń.
Ze stabilnej, formalnej struktury własnych obrazów nie musiał przy tym
rezygnować. Z kolei van Doesburg podzielił w końcu jego poglądy na temat swobodnej kolorystyki w obrazie i pisał o wprowadzeniu koloru jako
samodzielnej energii bez dogmatycznych ograniczeń20.
Za największe wyzwanie, przed jakim stanął po międzynarodowych sukcesach, uznał logiczne i trwałe związanie nowego pojęcia
przestrzeni z własnym malarstwem. Takie prace jak K 23 z 1926 roku
dowodzą, że Vordemberge-Gildewart był w połowie drogi. Mocno ze
sobą zespolone elementy obrazu, a także włączenie do niego fragmentu czarno polakierowanej ramy należą jeszcze do dawnych metod.
Nowe w tym ogromnym obrazie – miał wymiary 240 × 200 centymetrów – było natomiast maksymalne zróżnicowanie odcieni szarości, niekiedy wpadających w lekki beż, swobodne wmieszanie zieleni, zharmonizowanej z większymi czarnymi formami tworzącymi
optyczne punkty ciężkości. Ale przede wszystkim nowe było skrajne
wcięcie ukośnie ustawionej struktury obrazowej doprowadzonej do
brzegów płótna tak, żeby w wyobraźni patrzącego wszystkie relacje
na płaszczyźnie znajdowały kontynuację w przestrzeni. Dobrze mu się
udał ten promienny, ambitny obraz.
18 F. Vordemberge-Gildewart, Fragment einer Autobiographie, Vordemberge-Gildewart
Archiv, Museum Wiesbaden.
19 Ten spór o pryncypia zakończył się odejściem Mondriana z De Stijl.
20 Zob. T. van Doesburg, Malerei und Plastik, „De Stijl” 1926, nr 75/76, s. 35 i nn.
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level. Van Doesburg purchased the picture for his own collection. It
was the start of an enduring friendship.
Van Doesburg was untiring in his support of his young colleague,
helping him to establish contacts, and making introductions. With
the invitation to participate in the exhibition L’Art d’Aujourd’hui in
December 1925, Vordemberge-Gildewart presented his work along
with other members of the international avant-garde17 such as
Hans Arp, Robert Delaunay, Fernand Léger, László Moholy-Nagy,
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and Piet Mondrian. He would later sum up the experience writing:
‘This journey to Paris and the exhibition brought my entrée to the
international art world.’18 After the exhibition, events unfolded
in rapid succession, beginning with the invitation to participate
in an important exhibition of the Société Anonyme in New York.
With these new opportunities, VordembergeGildewart broke up the fundamental system
of his painting. Against Mondrian’s theories19
and those of the early De Stijl, he followed van
Doesburg in tilting the right-angled assemblies
of forms in his paintings to oblique or diagonal
positions. He agreed with van Doesburg in
searching for more dynamic concepts that
would break up the flatness and extend beyond
the edges of the painting – reaching into the
surrounding, imaginary space. In this manner,
it was not necessary for him to give up the solid,
formal structure of his own paintings. After all,
van Doesburg shared Vordemberge-Gildewart’s
views on the undogmatic use of colour in

17 See L’Art d’Aujourd’hui, Syndicat des Antiquaires, Paris 1925.
18 F. Vordemberge-Gildewart, Fragment einer Autobiographie, Vordemberge-Gildewart
Archive, Museum Wiesbaden.
19 This dispute over fundamental approaches culminated in Mondrian’s departure from the
De Stijl group.
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K 23, 1926, olej / płótno,
z fragmentem ramy,
240 × 200 cm,
The Museum of Modern
Art, Nowy Jork
K 23, 1926, oil / canvas,
with section of picture
frame, 240 × 200 cm,
The Museum of Modern
Art, New York
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Fotografia zaginionej
pracy K 21 (1926, olej /
płótno, 80 × 60 cm),
pod koniec lat 20.
pokazywanej w Provinzialmuseum Hannover
na wystawie Raum der
Abstrakten
Photograph of K 21
(1926, oil / canvas,
80 × 60 cm) in the late
1920s at Provinzialmuseum Hannover at
Raum der Abstrakten
exhibition, whereabouts
unknown
K 28, 1927, olej /
płótno, 60 × 80 cm,
Kunstmuseen Krefeld,
fot. Volker Döhne
K 28, 1927, oil /
canvas, 60 × 80 cm,
Kunstmuseen Krefeld,
photo: Volker Döhne

Malarstwo takie jak to wychodziło naprzeciw oczekiwaniom nowego dyrektora Provinzialmuseum Hannover [Muzeum Regionalnego
w Hanowerze], Alexandra Dornera, który powierzył El Lissitzky’emu
przygotowanie przekonywającej prezentacji dzieł dokumentujących
nowe widzenie przestrzeni – tak zwaną salę abstrakcjonistów [Raum
der Abstrakten] czy, jak opisywano to później, „gabinet abstrakcji”,
który miał wejść do historii tego muzeum21. Prace Vordembergego-Gildewarta, który razem z Carlem Buchheisterem, Césarem Domelą,
Rudolfem Jahnsem, Hansem Nitzschkem i Kurtem Schwittersem założył w 1927 roku stowarzyszenie die abstrakten hannover, oparte na
przyjaźni, tolerancji i wspólnych wizjach artystycznych22, wcześnie
21

Zob. A. Valstar, Dorner, Lissitzky und der Raum der Abstrakten, w: Sprengel Museum Hannover. Malerei und Plastik des 20. Jahrhunderts, Hrsg. M.M. Moeller, Sprengel Museum
Hannover, Hannover 1985; taż, een glas-in-loog ontwerp van Theo van Doesburg, „Jong
Holland” 1985, nr 2, s. 2–3.
22 Na temat die abstrakten hannover (1927–1935) zob. A. Valstar-Verhoff, die abstrakten
hannover, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn 1987; taż, die abstrakten hannover. Abstraktion als Weltgestaltung; die abstrakten hannover und De Stijl, w: die
abstrakten hannover. Internationale Avantgarde 1927–1935, Sprengel Museum Hannover,
Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen, Hannover 1987; taż, Schwitters et les « abstraits
de Hanovre », w: Kurt Schwitters, Centre Georges Pompidou, Musée d’Art Moderne Paris,
Musée de Grenoble, Paris 1994.
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painting: in his own writings, he spoke in terms of the introduction
of colour as an independent energy without reductive, dogmatic
limitations.20
The primary challenge that came along with international
recognition was to incorporate the new conceptualization of space
coherently and lastingly in his own painting. Works such as K 23 (1926)
show Vordemberge-Gildewart in the process of solving the problem.
Here, with tightly interlocked elements as well as the mounted, black
lacquered section of the picture frame, he took up own solutions and
ways. What is new in this huge 240 × 200 centimetre format are the
extreme variations in grey tones, with gradations of light-beige, along
with free mixtures of green which, acting in concert with larger black
forms, join together to build optical weight. Just as new were the
extreme cuts the diagonally positioned pictorial structure brought to
the edges of the canvas and with this, an even greater imagination on
the part of the observer in reaching for the surrounding space. Here
Vordemberge-Gildewart succeeded in composing an exceptionally
bright and ambitious composition.
A painting like that was congruent with the ideas of the new
director of the Provinzialmuseum Hannover [Regional Museum in
Hanover], Alexander Dorner, who had commissioned El Lissitzky
to develop a convincing presentation for works demonstrating the
new spatial concepts – the so-called Raum der Abstrakten or, as it
would later be described, the Abstract Cabinet that was to become
an important part of international museum history.21 VordembergeGildewart, who had joined Carl Buchheister, César Domela, Rudolf
Jahns, Hans Nitzschke and Kurt Schwitters to form die abstrakten
hannover in 1927 – a group of artists founded on friendship, tolerance

20 See T. van Doesburg, Malerei und Plastik, in: De Stijl 1926, no. 75/76, s. 35 ff.
21 See A. Valstar, Dorner, Lissitzky und der Raum der Abstrakten, in: Sprengel Museum
Hannover. Malerei und Plastik des 20. Jahrhunderts, ed. M.M. Moeller, Sprengel Museum
Hannover, Hanover 1985; eadem, een glas-in-loog ontwerp van Theo van Doesburg, in:
Jong Holland 1985, no. 2, pp. 2–3.
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trafiły do muzeum i nowej sali. W późnych latach 20. prostokątnie zbudowane układy „wpinał” w format obrazu niczym wycinki w położeniu skośnym lub diagonalnym. Zobaczyć to można w K 21 z 1926 roku,
która była częścią nowej prezentacji Lissitzky’ego i Dornera. Jak mądrze i nader subtelnie można wykorzystać formę i kolor jako pełną siły,
autonomiczną energię, wspaniale pokazuje K 28 z 1927 roku. A kiedy
Vordemberge-Gildewart wracał do nośnych płaszczyzn i nielicznych
malowanych lub trójwymiarowych elementów, które wchodziły z nimi
w interakcję jak w K 60 czy K 63 z 1931 roku – wyglądało to tak, jakby
jasna przestrzeń otaczająca obraz wchłaniała go, a lekkie, drobne formy

Projekt biura
budowniczego miejskiego,
Osnabrück, 1928

tylko na chwilę do niego wpadły, aby zaraz znowu ulecieć.

Design for the City
Surveyor’s office,
Osnabrück, 1928

rał się twardo stąpać po ziemi. Tak jak dawniej projektował architek-

Mimo szalonego tempa tamtych lat Vordemberge-Gildewart staturę i wnętrza, nadal przywiązywał wielką wagę do materiału dobrej
jakości. Sprzęty jego pomysłu odznaczały się prostotą i perfekcyjnym wykonaniem. Wiele jego projektów realizował warsztat ojca w Osnabrück. Jednym
z nich było urządzenie biura budowniczego miejskiego z 1928 roku. Senator Friedrich Lehmann, który
pełnił tę funkcję, dał artyście wolną rękę. Podłogę pokryto ciemnym linoleum, a sufit i ściany kompozycją
z prostokątnych pól żywego koloru. Korespondowały z tym meble o prostych liniach, wszystkie wykonane z wysokiego gatunku drewna orzechowego, wolne
od wszelkich ornamentów, dostosowane do generalnej koncepcji opartej na kątach prostych. Miejsce każdego mebla było w niej dokładnie wyznaczone, tak że
z połączenia pola barwnego i mebli czy partii okien powstawały w pomieszczeniu wyraźne, całkowicie asymetrycznie rozłożone punkty ciężkości23.

23 Zob. A. Valstar-Verhoff, Die Farbräume Vordemberge-Gildewarts, w: Vordemberge-Gildewart, Typographie und Werbegestaltung, dz. cyt.
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and shared artistic visions22 – was represented in the museum and in
the new presentation already in its early stages. In this period of the
late twenties, he set right-angled constellations, just like a cut-out
and in oblique or diagonal position, into the format of the painting, as
can be seen in K 21 (1926), which had been
included in Lissitzky and Dorner’s new
presentation at the Provinzialmuseum.
How wise and extremely subtle form
and colour are applied as powerful,

autonomous energy is splendidly exemplified by K 28 (1927). And
where Vordemberge-Gildewart again planned a free ground for his
concepts, he placed only a few painted or mounted elements to
interact with it, as in K 60 or in K 63, both completed in 1931 – the
light, surrounding space seemed to have been fastened on these
pictures for a moment, just like the free-floating small elements,
until all of them might be slipping away again.
Vordemberge-Gildewart tried to keep his feet on the ground in
the frantic tempo of these years. He continued to design architectural
sculpture and interiors, maintained his passion for high-quality
22 On die abstrakten hannover (1927–1935) see A. Valstar-Verhoff, die abstrakten hannover,
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn 1987; eadem, die abstrakten hannover.
Abstraktion als Weltgestaltung; die abstrakten hannover und De Stijl, in: Die Abstrakten Hannover.
Internationale Avantgarde 1927–1935, Sprengel Museum Hannover, Wilhelm-Hack-Museum
Ludwigshafen, Hanover 1987; eadem, Schwitters et les « abstraits de Hanovre », in: Kurt
Schwitters, Centre Georges Pompidou, Musée d’Art Moderne Paris, Musée de Grenoble, Paris 1994.
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K 60, 1931, olej /
płótno, 46 × 60 cm,
Annely Juda Fine Art,
Londyn (wcześniej
Provinzialmuseum
Hannover)
K 60, 1931, oil /
canvas, 46 × 60 cm,
Annely Juda Fine Art,
London (formerly
Provinzialmuseum
Hannover)
K 63, 1931, olej / płótno,
z zamontowanym drewnianym elementem,
60 × 60 cm,
Kolekcja Dietera i Si
Rosenkranzów, Berlin
K 63, 1931, oil / canvas,
with mounted wooden
element, 60 × 60 cm,
Dieter and Si Rosenkranz
Collection, Berlin
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Równie znaczącymi osiągnięciami mógł się poszczycić Vordemberge-Gildewart jako typograf i projektant grafiki reklamowej. Dla
prywatnych zleceniodawców, dla Kestner Gesellschaft, dla dużych
i małych firm wykonywał klarowne i wysmakowane projekty, wyważone pod względem formy i kolorystyki, o wysokiej wartości informacyjnej i użytkowej. Projekt tuby kleju Peligom dla hanowerskiej firmy Pelikan z 1929 roku stanowi przykład nowoczesnego
wzornictwa najwyższych lotów, wskazującego kierunek przyszłego rozwoju. W sumie chodziło tu o etykę nowego artysty jako projektanta pracującego w harmonii ze społeczeństwem, o estetyczną
poprawę świata i o to, by zachować oryginalność nurtu nieprzedstawiającego, a idąc jeszcze dalej – o egzystencjalne przesłanie o wymiarze filozoficznym24.
Zbliżyć się w poglądach, wymieniać przemyśleniami i wzmacniać
wzajemnie – to miało ogromne znaczenie. Centrum wszystkich nurtów awangardy stał się Paryż. Tutaj, w Galerie Povolozky, w 1929 roku,
na swojej pierwszej indywidualnej wystawie, Vordemberge-Gildewart mógł na arenie międzynarodowej przedstawić własne
koncepcje. Było to dla niego ważnym dowodem uznania. W tym samym roku otrzymał od Siegfrieda Giediona zaszczytne zaproszenie
do udziału w pokazie Abstrakte und surrealistische Malerei und Plastik
[Abstrakcja i surrealizm w malarstwie i rzeźbie] w Kunsthaus Zürich25.
Wszyscy starali się wówczas zaznaczyć swój sprzeciw wobec totalitaryzmu, nasilających się tendencji reakcyjnych i narodowego socjalizmu. Jeszcze raz duch i humanitaryzm wzięły górę. Theo van
Doesburg w 1930 roku krótko przed śmiercią sformułował Manifest
de l’Art Concret [Manifest sztuki konkretnej], w którym stwierdził, że
pojęcie „abstrakcyjny” jest przestarzałe i nieważne – że minęła faza

Projekt tubki kleju
Peligom marki Pelikan,
Hanower, 1929
Design for a tube of
Peligom glue, Pelikan,
Hanover, 1929

24 Znakomite omówienie tej kwestii znajduje się w: G.C. Fabre, abstraction – création,
Münster – Paris 1978, s. 35–36; A. Nakow, „…und nicht die leiseste Spur einer Vorschrift“.
Positionen unabhängiger Künstler in Europa um 1937, Kunstsammlung Nordhrein-Westfalen,
Düsseldorf 1987, s. 42–43.
25 Materiały na ten temat znajdują się w Vordemberge-Gildewart Archiv, Museum Wiesbaden.
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materials; his work was simple yet distinguished,
thanks to his exquisite craftsmanship. His
designs such as, for example, his design for the
City Surveyor’s office in 1928, were executed by
his father’s workshop in Osnabrück. The City
Surveyor, Senator Friedrich Lehmann, gave him
great freedom to do the job. With dark linoleum
flooring as his base, his layout for ceiling and walls
was composed of large fields of powerful colour
uniformly set at right angles throughout. These
stood in direct correlation to the furniture designs,
all of which were constructed from highestquality hazel wood in elemental, rectilinear
components, devoid of any ornamentation and in
keeping with the overall concept of right angles.
The placement of each individual piece within the overall scheme was
specified precisely so that furniture and various colour planes on the
walls, ceiling and windows came together in a deliberate, entirely
asymmetrical design.23

Projekt plakatu autorstwa
VG do jego indywidualnej
wystawy w Galerie
Povolozky, Paryż, 1929
VG’s poster design for his
solo exhibition in Galerie
Povolozky, Paris, 1929

Prace VG na wystawie
Abstrakte und
surrealistische Malerei
und Plastik w Kunsthaus
Zürich, 1929
VG’s works at the
exhibition Abstrakte und
surrealistische Malerei
und Plastik, Kunsthaus
Zürich, 1929

23 See A. Valstar-Verhoff, Die Farbräume Vordemberge-Gildewarts, in: Vordemberge-Gildewart,
Typographie und Werbegestaltung, op. cit.
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VG z Hansem Arpem,
Sophie Taeuber-Arp,
Pietem Mondrianem,
Wassilym Kandinskim
i innymi członkami
cercle et carré, Paryż,
1930
VG with Hans Arp,
Sophie Taeuber-Arp,
Piet Mondrian, Wassily
Kandinsky and others
of cercle et carré, Paris,
1930

abstrahowania, a teraz trzeba swobodnie operować formą konkretną,
formą duchową, która jest rzeczywistością samą w sobie.
Vordemberge-Gildewart był tego samego zdania, podobnie jego
przyjaciel Hans Arp, który już w 1918 roku użył pojęcia „Konkretion”
[konkrecja] jako sposobu na zilustrowanie pewnej wizji formy dalekiej od zjawisk widzialnych. Ważność koncepcji wydawała się niepodważalna, a presja na zjednoczenie wszystkich międzynarodowych
tendencji była duża26. Za sprawą Michela Seuphora, który odegrał tu
rolę siły napędowej, powstała grupa cercle et carré. Vordemberge-
-Gildewart uczestniczył tu we wszystkim – w publikacjach, a przede
wszystkim w wielkiej wystawie w Galerii 23 przy rue La Boëtie w Paryżu razem z Hansem Arpem, Sophie Taeuber-Arp, Pietem M
 ondrianem,
Michelem Seuphorem, Georges’em Vantongerloo, W
 assilym Kandinskim
26 Zob. A. Valstar-Verhoff, abstraction-creation. art concret. cercle et carré. Die Gruppen der
nicht gegenständlichen Avantgarde in Paris zu Beginn der 30er Jahre, w: Konstruktivistische
Internationale. Utopien für eine europäische Kultur, Hrsg. B. Finkeldey, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1992; abstraction–création 1931–1936, Westfälisches
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris,
Münster 1978.
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Vordemberge-Gildewart’s reputation in design for typography and
commercial art was no less great, meaningful and important. In his
work for private clients, the Kestner Gesellschaft, small businesses and
major corporations, he produced clear, aesthetically superior designs
characterised by formal and chromatic balance, in keeping with their
informative and practical character. His design for a tube of Peligom
glue, created in 1929 for the Pelikan company in Hanover, positioned
him at the height of modern, future-oriented product design of his
time. In general, the issues were the ethics of the new artist as designer
in accordance with society, the aesthetic betterment of the world and to
save originality for the non-objective movement – all of which logically
carried an existential message in a broader philosophical dimension.24
The closing of ranks around convictions, the exchanging of ideas,
and providing one another with mutual support were tremendously
important. Paris became the centre of all the avant-garde factions.
Here, with his first solo exhibition at the Galerie Povolozky in 1929,
in which he was able to show his own concepts on an international
stage, Vordemberge-Gildewart found significant validation. The same
year he had the honour of being nominated by Siegfried Giedion to
participate in the exhibition Abstrakte und surrealistische Malerei
und Plastik [Abstract and Surrealist Painting and Sculpture] at the
Kunsthaus in Zurich.25 All of these activities stepped up the pace with
which these artists sought to take a stand against totalitarianism, the
rising tide of reactionary tendencies, and National Socialism. Once
again, it came down to a heavy emphasis on the spirit and on strong
humanitarianism. Shortly before his death, in 1930 Theo van Doesburg
penned his Manifest de l’Art Concret [Manifesto for Concrete Art] in
which he declared the term ‘abstract’ obsolete and no longer valid –
the phase of abstraction was over; now it was time to work freely with
24 Elaborated in exquisite detail: G.C. Fabre, abstraction – création, Münster – Paris 1978, pp. 35–
36; A. Nakow, „…und nicht die leiseste Spur einer Vorschrift“. Positionen unabhängiger Künstler
in Europa um 1937, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1987, pp. 42–43.
25 Documented by material in the Vordemberge-Gildewart Archive, Museum Wiesbaden.
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Fotografia zaginionej
pracy VG K 32 (1927, olej /
płótno, 47 × 75 cm), pierwotnie w kolekcji Michela
Seuphora w Paryżu,
w latach 1931–1932 dar
dla Muzeum Sztuki
w Łodzi, courtesy Muzeum Sztuki w Łodzi
Photograph of VG’s
K 32 (1927, oil / canvas,
47 × 75 cm), Michel
Seuphor Collection,
Paris; 1931–1932, a gift to
Muzeum Sztuki in Łodź,
whereabouts unknown,
courtesy of Muzeum
Sztuki in Łódź
Wpis Lászla Moholya-Nagya w księdze gości
VG, Hanower, 1927
László Moholy-Nagy,
entry in VG’s Guest Book,
Hanover, 1927

i innymi. Ostatecznie uważał tak jak Arp, że tylko jeszcze szerzej zakrojone, a przez to ściślejsze zjednoczenie wszystkich sił elementarnych może stawić czoło trudnym aktualnym problemom. Tak powstała w Paryżu grupa abstraction-création, w której zbiegały się
różne nurty: idee estetyczne, polityczne i społeczne, abstrakcyjno-amorficzne i te bardziej konkretne, a także nowe, zapoczątkowane
w kręgu skupionym wokół Władysława Strzemińskiego. W swojej
przełomowej teorii unizmu głosił on absolutną równość wszystkich
elementów konstruujących obraz27. I znowu to Seuphor był tym, który bezpośrednio poparł inicjatywę Strzemińskiego, aby założyć w Łodzi muzeum sztuki elementarnej. To z jego zbiorów pochodziła K 32
Vordembergego-Gildewarta z 1927 roku, która trafiła do łódzkiego
Muzeum Sztuki28, gdzie wykonano mądrą i ważną pracę.
Ta intensywna internacjonalność miała podtrzymywać nadzieję
wobec zarysowującego się już końca wolności. Wesołość i rozkiełznany
27 Zob. Wladyslaw Strzeminski 1893–1952, Kunstmuseum Bonn, Bonn 1994; J. Kleiverda,
Henryk Stazewski, „Jong Holland” 1989, nr 2, s. 5 i nn.
28 Niczego dokładniejszego nie sposób o tym dziele powiedzieć, ponieważ od II wojny światowej uchodzi za zaginione. Można się oprzeć na szkicu w jednej z ksiąg pracownianych
Vordembergego-Gildewarta i na starej fotografii. Dziękuję mojej koleżance Delfinie Jałowik
za pomoc w pozyskaniu dokumentów z Muzeum Sztuki w Łodzi.
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concrete form, the form of the
spirit, which was reality in itself.
Vordemberge-Gildewart was
of the same opinion as his friend
Hans Arp, who already in 1918 had
employed the term ‘Konkretion’
[concretisation] as a way of
illustrating a vision of form that
was entirely removed from the
world of visible realities. The
validity of the concept seemed
unbroken

and

the

pressure

for unifying the international
tendencies

was

high.26

With

Michel Seuphor acting as the
primary driving force behind
it, the group cercle et carré was
formed. Vordemberge-Gildewart
was involved at every level –
in the group’s publications,
and above all, in its major
exhibition at Galerie 23 in rue
La Boëtie in Paris, along with
Hans Arp, Sophie Taeuber-Arp,
Piet Mondrian, Michel Seuphor,
Georges Vantongerloo, Wassily Kandinsky, and others. Ultimately,
he shared Arp’s opinion that only a broader and more concerted
unification of all elementary forces could be strong enough to solve
26 See A. Valstar-Verhoff, abstraction-creation. art concret. cercle et carré. Die Gruppen der
nicht gegenständlichen Avantgarde in Paris zu Beginn der 30er Jahre, in: Konstruktivistische
Internationale. Utopien für eine europäische Kultur, ed. B. Finkeldey, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1992; abstraction–création 1931–1936, Westfälisches
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris,
Münster 1978.
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VG (po prawej) z Astą
Nielsen i Joachimem
Ringelnatzem, Hanower,
1929
VG (on the right) with
Asta Nielsen and Joachim
Ringelnatz, Hanover,
1929
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Wpis Sophie Taeuber-Arp w księdze gości VG,
Hanower, 1935
Sophie Taeuber-Arp,
entry in VG’s Guest Book,
Hanover, 1935

humor, intelektualne działania cyganerii – artystów, literatów, komentatorów i kuratorów, którzy przez tak długi czas zostawiali po
sobie ślady w księdze gości Vordembergego-Gildewarta – ustąpiły głębokiej powadze. Ostatnie strony wypełniali pełnymi sympatii
wpisami już tylko bliscy przyjaciele: Kurt Schwitters i jego żona Helma, César Domela z żoną Ruth. Wierni w przyjaźni Sophie Taeuber-Arp i Hans Arp we wrześniu 1935 roku pozostawili ostatni wpis –
delikatny, abstrakcyjny kolaż nieprzemijającej urody, niepewni, czy
jeszcze kiedyś się znowu zobaczą. Dla Vordembergego-Gildewarta
i jego żydowskiej żony Ilse Ledy stało się jasne, że wkrótce znajdą się
w poważnym niebezpieczeństwie. Intensywnie przeżywanym latom
przełomu, niepowtarzalnemu bogactwu doświadczeń artystycznych
i życiowych, położyła kres decyzja o emigracji.
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the difficult problems of the time. It was only logical then, that the
new group abstraction-création in Paris should come into being as
a sort of creative space in which aesthetic, political, and social ideas of
the time converged, from the abstract and amorphous to the strictly
concrete, including new developments from the circle surrounding
Władysław Strzemiński. With his ground-breaking theory of unism,
the Polish artist established the absolute equality of all constitutive
components in a picture.27 Once again, it was Seuphor who actively
supported Strzemiński’s efforts to establish a museum for elementary
art in Łódź, Poland. It was from his collection that VordembergeGildewart’s K 32 (1927) came to the Muzeum Sztuki in Łódź,28 where
wise and important work was accomplished.
This intensive internationalism was the basis for sustaining hope
as the end of freedom in Europe became apparent. Cheerfulness and
a joyful humour, the intellectual activities of a gathering of bohemian
artists, literati, interpreters and curators that had long been so
characteristic of entries in Vordemberge-Gildewart’s Guest Book,
retreated leaving a tenor of profound grief and seriousness. The final
pages are filled with sympathetic entries from a few close friends,
Kurt Schwitters and his wife Helma, César Domela and his wife Ruth.
And finally, his faithful friends Sophie Taeuber-Arp and Hans Arp –
uncertain as to whether they would ever meet again – left their last
entry in September 1935, an exquisite abstract collage of lasting beauty.
It had become clear that Vordemberge-Gildewart and his Jewish wife
Ilse Leda would soon be at risk and would find themselves in grave
danger. All those intense years of change and a breakthrough in art
as much as in life, the irreplaceable treasure of artistic and human
experiences, came to an end with the decision to emigrate.
27 See Wladyslaw Strzeminski 1893–1952, Kunstmuseum Bonn, Bonn 1994; J. Kleiverda,
Henryk Stazewski, in: Jong Holland 1989, no. 2, p. 5 ff.
28 Nothing specific can be said about this work because it was lost in the Second World War.
References can be taken from a sketch in one of Vordemberge-Gildewart’s studio books
and from an old photograph. I am grateful to my colleague Delfina Jałowik for her support in
obtaining documents from the Muzeum Sztuki in Łódź.
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Z wielką wizją siły sztuki i artysty jako kształtującej osobowości, a także z niewzruszoną wiarą w prawdziwą internacjonalność
Vordemberge-Gildewart miał jeszcze raz obrać nową drogę29. W Amsterdamie, który jemu i jego żonie dał schronienie i stał się dla obojga
nową ojczyzną, twórca przeszedł do porządków obrazowych o wysublimowanej formie i iluzyjnej przejrzystości na barwnych tłach, do
subtelnej lekkości i delikatnej tekstury, do wizji roztańczonego świata
pełnego muzyki30.
Przełożyła Barbara Ostrowska

29 Zob. A. Valstar-Verhoff, Spielerische Leichtigkeit. Zu Kontinuität und Neuanfang im Werk
der holländischen Jahre Vordemberge-Gildewarts, w: Friedrich Vordemberge-Gildewart.
Retrospektive, Museum Wiesbaden, IVAM Centre Julio González, Wiesbaden 1997; Friedrich
Vordemberge-Gildewart. Utopie – Die Amsterdamer Jahre, Museum Wiesbaden, Wiesbaden
2004; K. Dittrich, P. Blom, F. Bool, Berlijn-Amsterdam 1920–1940. wisselwerkingen,
Goethe-Institut, Haags Gemeentemuseum, Amsterdam 1982.
30 Zob. H.L.C. Jaffé, Vordemberge-Gildewart. Mensch und Werk, Verlag DuMont Schauberg,
Köln 1971.
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Vordemberge-Gildewart was inspired by the grand vision of the
power of art and of the artist as a comprehensive designer personality,
with a firm belief in internationalism in practice, thus Amsterdam
was destined to become the place where the artist and his wife took
refuge, made a new home and where he drew the strength to create
art again29 – now to produce arrangements of delicate form with
a hint of transparency, on grounds of wonderful, free colour, with
subtle airiness and superbly fine textures – to an outline or a vision of
a unforeseen world full of freedom, dancing and musicality.30
Translated by Lillian Banks

29 See A. Valstar-Verhoff, Spielerische Leichtigkeit. Zu Kontinuität und Neuanfang im Werk
der holländischen Jahre Vordemberge-Gildewarts, in: Friedrich Vordemberge-Gildewart.
Retrospektive, Museum Wiesbaden, IVAM Centre Julio González, Wiesbaden 1997;
Friedrich Vordemberge-Gildewart. Utopie – Die Amsterdamer Jahre, Museum Wiesbaden,
Wiesbaden 2004; K. Dittrich, P. Blom, F. Bool, Berlijn-Amsterdam 1920–1940.
wisselwerkingen, Goethe-Institut, Haags Gemeentemuseum, Amsterdam 1982.
30 See H.L.C. Jaffé, Vordemberge-Gildewart. Mensch und Werk, Verlag DuMont Schauberg,
Cologne 1971.
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Rodzina Vordembergów
August Vordemberge (A): Jestem ostatnim bezpośrednim potomkiem rodziny Vordembergów, z tej gałęzi, z której pochodził także
Friedrich Vordemberge-Gildewart. VG urodził się w 1899 roku jako
najstarszy z czworga dzieci (zmarł w 1962). Mój ojciec urodził się
w 1908 roku – 1 stycznia – a zmarł 31 grudnia 1985. Przeżył więc r ówno
co do dnia 78 lat.
Między narodzinami obu braci przyszły na świat dwie dziewczynki:
Issy (Luise) w 1896 roku (zmarła w 1975), a Marie w 1905, już w nowym stuleciu (zmarła w 1971).
Wszyscy mężczyźni w rodzinie Vordembergów otrzymywali imiona po królach Prus: Friedrich, August, Heinrich, Wilhelm. Mój pradziadek miał na imię August Heinrich Wilhelm. Ojciec – również
August Heinrich Wilhelm, VG – Friedrich Wilhelm. Ja jestem Friedrich
August. Tak czy inaczej, zawsze jeden z męskich potomków musiał
nosić imię August. W mojej rodzinie tradycja była ważna. Ale poczucie
humoru, spolegliwość, dyscyplina i doskonałe maniery też.
Mój ojciec był prawnikiem. On i troje jego rodzeństwa dorastali
w stolarni mojego dziadka Augusta (1866–1943) przy Große Gildewart 27 w Osnabrück, która wytwarzała drewniane elementy budowlane i meble. Moją babką była Marie Vordemberge (1869–1938).
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The Vordemberge Family
August Vordemberge (A): I am the last direct descendant of
the Vordemberge family – the branch from which Friedrich
Vordemberge-Gildewart descended. Born in 1899, he was the eldest
of four children (he died in 1962). My father was born in 1908 –
on 1 January – and died on December 31, 1985, so he lived 78 years,
to the day.
VG (po lewej) z siostrami
Marie i Luise oraz bratem
Augustem, Osnabrück,
1916
VG (on the left) with his
sisters Marie and Luise
and his brother August,
Osnabrück, 1916
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Rodzinna stolarnia realizowała duże zamówienia dla mieszkańców
i firm w Osnabrück. Drewno, narzędzia rzemieślnicze, papier, przybory kreślarskie, ołówki – z tym wszystkim dzieci obcowały na co
dzień. W stolarni wyrabiano też trumny. Ten duży zakład zatrudniający kilkunastu pracowników mieścił się tuż za rodzinnym domem przy
Große Gildewart, w granicach centrum Starego Miasta w Osnabrück.
Po śmierci dziadka prowadzenie stolarni w trudnych latach wojny dobiegającej końca przejęły obie siostry.
VG też uczył się stolarki, ale u Juliusa Schützego, bliskiego przyjaciela ojca. W 1918 roku ukończył terminowanie, a jako sztukę czeladniczą przedstawił na egzaminie wielką intarsjowaną szafę wykonaną
z przednich gatunków drewna. Był lubiany, uchodził za pracowitego
i – jak powiedzielibyśmy dzisiaj – umiał pracować w zespole. Po tym,
jak zdecydował się wkroczyć na drogę artystyczną, rodzinna stolarnia
jeszcze przez wiele lat wykonywała meble według jego projektów.
Mój ojciec miał do rzemiosła dwie lewe ręce. Potrafił wiele, ale tego
akurat nie, ja zresztą też. Za to ciotka Marie, co bardzo ważne, znała się na stolarce. Ciotka Issy z kolei miała talent do interesów, toteż
w końcu prowadziły obie rodzinną firmę jako zakład pogrzebowy.
VG
Arta Valstar-Verhoff (AVV): Zainteresowałam się VG już za czasów
szkolnych w Osnabrück. W mojej klasie maturalnej sztuka należała do
ważnych przedmiotów. Mogłam zająć się Kurtem Schwittersem i jego
środowiskiem artystycznym, a także zdawać z tego tematu egzamin
ustny. Ponieważ August Vordemberge i ja dobrze się znaliśmy, moje
zainteresowanie Vordembergem-Gildewartem rosło. Obrazy VG wisiały w domu rodzinnym Vordembergów, a ojciec Augusta potrafił
zajmująco opowiadać o swoim bracie, artyście. Kiedy studiowałam
w Bonn historię sztuki, August zabrał mnie do swojej ciotki Ledy,
wdowy po stryju, która wtedy mieszkała już w Szwajcarii i zajmowała się artystyczną spuścizną męża. Oglądanie w oryginale dzieł
nie tylko VG, lecz także jego kolegów, takich jak El Lissitzky, Theo
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Between the two brothers, two girls were born – Issy (Luise), in 1896
(died 1975), and Marie, already in the new century, in 1905 (died 1971).
All the men in the Vordemberge family were named after Prussian
kings: Friedrich, August, Heinrich, Wilhelm. My great grandfather’s
name was August Heinrich Wilhelm, my father was also August Heinrich
Wilhelm, and VG was Friedrich Wilhelm. My name is Friedrich August.
In each generation, one of the male offspring would be named ‘August’.
Tradition was taken seriously in my family. But so were a good sense of
humour, reliability, discipline and excellent manners.
My father was an attorney. He and his three siblings grew up in
the carpentry and furniture workshop located at the Große Gildewart
27 in Osnabrück and owned by my grandfather August (1866–1943).
My grandmother was Marie Vordemberge (1869–1938). The familyowned joinery was commissioned to complete major contracts by
Osnabrück’s residents and companies alike. Wood, craftsmen’s tools,
paper, drafting instruments, and pencils were items the children
in the household dealt with as a matter of daily routine. The family
business also produced coffins. The large carpentry workshop, with
more than a dozen employees, was located directly behind the family
home in the Große Gildewart, which meant it was situated within the
walls of Osnabrück’s old centre. After my grandfather’s death, both
daughters took over the company management during the difficult
times, as the war was nearing its end.
VG also learned the carpenter’s craft, but he had trained at the
joinery of Julius Schütze, a close friend of his father’s. In 1918 he
completed his apprenticeship with a large wardrobe crafted from
highest-quality woods and inlays as his journeyman’s piece. He was
well-liked, considered diligent and – as one would say today – a ‘team
player’. Long after he had decided to embark on a career as an artist,
the family’s carpentry business continued for many years to construct
furniture according to his design.
My father had two left thumbs when it came to handiwork. He was
good at many things, but craftsmanship was not one of them. And it’s
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van Doesburg czy Hans Arp, którzy z szacunku dla siebie i na dowód
przyjaźni wymieniali się pracami, było dla mnie ciekawym i ważnym przeżyciem. O wszystkim, co dotyczyło dzieła i artysty, mogłam
korespondować z Ilse Ledą. Po śmierci Ilse wróciłam do jej domu,
przejrzałam materiał potrzebny mi do doktoratu, obejrzałam rysunki
i rękopisy. Wszystko to potem skatalogował Dietrich Helms, który na
kilka lat zabrał archiwum do Hamburga. Ustanowiona przez Ilse Ledę
Fundacja Vordemberge-Gildewart, która w 1981 roku rozpoczęła działalność, w 1997 roku przekazała je w darze Museum Wiesbaden.
Człon „Gildewart” w nazwisku był czymś w rodzaju pseudonimu
artystycznego. VG obrał go sobie, żeby odróżniać się od kuzyna, który
także został artystą i również miał na imię Friedrich, ale malarstwo
uprawiał raczej tradycyjne – malował głównie kwiaty i pejzaże. Jego
rodzina mieszkała dwie ulice od Große Gildewart. Powiedzenie o sobie „Jestem Vordemberge z Gildewart” było decyzją na całe życie.
A: Między obiema rodzinami istniała też zawsze – niewypowiedziana,
ale wyczuwalna – rywalizacja, ponieważ VG stosunkowo szybko stał
się o wiele bardziej znanym artystą i zdobywał uznanie międzynarodowe. Vordembergowie z Dielinger-Straße czuli się niekomfortowo,
może nawet uważali, że tacy krewni ich deklasują.
AVV: Trzeba jednak powiedzieć, że również Friedrich Vordemberge
jako artysta poszedł dobrą drogą. Został profesorem w Kölner Werk
kunstschulen [Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, Architektury
i Wzornictwa w Kolonii], a jego imię nosi dzisiaj prestiżowe stypendium.
Przyznawane młodym artystom Friedrich-Vordemberge-Stipendium
miasta Kolonii obejmuje poza nagrodą pieniężną także możliwość
korzystania przez pewien czas z pracowni w Kolonii oraz wystawę
w Artothek, wysoko cenionej za swoją działalność na rzecz sztuki
współczesnej. A żona Friedricha Vordembergego towarzyszyła nam
wszystkim w dzieciństwie – prowadziła w zachodnioniemieckiej rozgłośni publicznej WDR programy dla dzieci.
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the same thing with me. Our Aunt Marie was good at carpentry, which
was very important. Aunt Issy, on the other hand, had a talent for the
business end of things, and that’s how the two of them ultimately
carried on the operation as a funeral home.
VG
Arta Valstar-Verhoff (AVV): My interest in VG dates back to
when I was a high-school student in Osnabrück. In our final year,
art was an important subject. I was able to work on and complete
my oral exam on the topic of Kurt Schwitters and his artistic milieu.
Since August Vordemberge and I were well-acquainted, my interest
in Vordemberge-Gildewart intensified. VG’s paintings hung on
the walls of Vordemberge family house, and August’s father told
interesting stories about his brother, the artist. While I was studying
art history in Bonn, August took me to visit his aunt Leda, his uncle’s
widow, who had since relocated to Switzerland and was managing
her husband’s artistic estate from there. It was interesting and
important to view VG’s works in the original, along with those of
his companions El Lissitzky, Theo van Doesburg, or Hans Arp, for
example – all of them respected one another’s work so much that
they exchanged pieces as friends. I could correspond with Ilse Leda
about any and all questions concerning the art and the artist. After
her death, I returned to her house while completing my doctorate to
look over the materials, and to examine drawings and manuscripts.
After that, Dietrich Helms catalogued all these materials, taking
the whole archive with him to Hamburg for several years. The
Vordemberge-Gildewart Foundation, established at the behest of
Ilse Leda, began to carry on her work in 1981 and donated the archive
to the Museum Wiesbaden in 1997.
The ‘Gildewart’ appended to his name created a kind of artist name
for VG. He chose it to distinguish himself from his cousin who was also
an artist, and also named Friedrich, but whose paintings were better
placed in the tradition of flowers and landscapes. His family lived two
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Później coś połączyło tych tak różnych kuzynów. Już w 1977 roku
zapisem testamentowym Ilse Ledy zostało ufundowane Stipendium
Vordemberge-Gildewart i od początku lat 80. co roku jest przyznawane przez szwajcarską Fundację Vordemberge-Gildewart początkującym twórcom w Europie.
Kontakty z VG
A: VG był moim ojcem chrzestnym i kiedy tylko przyjeżdżał do Osnabrück, zawsze się widywaliśmy. Regularnie odwiedzał rodzinę. Przecież mój ojciec mieszkał z nami w Osnabrück, obie jego siostry też.
Spotykaliśmy się oczywiście z okazji większych świąt – na Boże Narodzenie czy w czyjeś okrągłe urodziny. Albo kiedy latem jechaliśmy
z rodzicami na wakacje do Schwarzwaldu przez Ulm, gdzie mój stryj
prowadził wykłady i mieszkał razem z żoną od 1954 roku. Wtedy zatrzymywaliśmy się na kilka dni w Ulm. Na wzgórzu Kuhberg górującym nad miastem mieszkali stryj Friedel i Leda, i całe mnóstwo profesorów z dziećmi. To były piękne czasy. VG i ja uwielbialiśmy tam grać
w piłkę nożną. Na Kuhbergu były trzepaki. Służyły nam za bramki.
Albo stał w nich VG, albo staliśmy my, dzieci. Znajdował na to czas,
nie zawsze wprawdzie, ale kiedy go to bawiło, to tak.
Ja byłem jedynym, któremu pozwalał wchodzić do atelier, kiedy
pracował. Pewnie dlatego, że mnie lubił. Ale buzię musiałem trzymać
na kłódkę, siedzieć na parapecie i tylko patrzeć. Poza mną wolno było
od czasu do czasu wejść żonie, a zawsze kotom. Siadywały na oknie.
Podobnie było u Maxa Beckmanna. On też nikogo nie wpuszczał do
pracowni. VG i on znali się z lat emigracji w Amsterdamie, gdzie się
przyjaźnili i prowadzili ze sobą intensywne rozmowy.
Ale tak dokładnie tego wszystkiego wtedy nie rozumiałem, miałem dopiero siedem–osiem lat. Widziałem, że stryj pracuje farbami,
linijkami, jakimiś zwariowanymi trójkątami, drewnianymi ramkami
przesuwanymi po papierze, ot takie rzeczy. Stryj pracował wolno. Zawsze dużo próbował. Robił rozmaite wersje, szukając idealnej formy.
Wtedy tego nie rozumiałem, byłem za mały, wiedziałem tylko tyle, że
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streets away from the Große Gildewart. To say ‘I am the Vordemberge
from the Gildewart’ was a decision that lasted a lifetime.
A: The two families were always pitted against one another in
competition, because VG pretty quickly became the substantially
better-known artist headed for international acclaim. That made the
Vordemberges who lived on Dielinger-Straße feel uncomfortable with
their relatives.
AVV: However, one must say that Friedrich Vordemberge also did
well for himself as an artist. He became a professor at the Kölner
Werkkunstschulen [College of Applied Arts in Cologne], and today
there is a prestigious scholarship named after him. The city of Cologne’s
Friedrich Vordemberge Scholarship offers young artists, in addition to
the prize money, an opportunity to spend time working at a studio in
Cologne together with an exhibition at the Artothek, which is highly
regarded in the world of contemporary art. Friedrich Vordemberge’s
wife was a part of our childhood – she hosted a children’s programme
for the West German public radio station WDR.
Much later, a connection was established between the two
cousins who were so different from one another. Already in 1977, the
Vordemberge-Gildewart Award was established by Ilse Leda in her
last will and has been awarded annually since the beginning of the
1980s by the Swiss Vordemberge-Gildewart Foundation to support
emerging artists in Europe.
Contact with VG
A: VG was my godfather, and we saw each other whenever he came
home to visit Osnabrück. He visited the family regularly. After all, my
father lived with us in Osnabrück, as did his two sisters. So, of course,
we all got together for major holidays, say, for example, at Christmas,
or for milestone birthdays. Or sometimes, when my parents took us
children on trips for summer holidays in the Black Forest, we would
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VG z kotem, Ulm, koniec
lat 50.
VG with his cat, Ulm, late
1950s

zawsze jest zajęty. Przesuwał jakieś elementy, zmieniał im kolor, składał jakiś trójkąt. A dla mnie było to ciekawe, bo wyglądało tak, jakby
przy takich projektach majstrował.
Dzieła VG
A: Jeden obraz mojego stryja sprzedałem. Przez przypadek dowiedziałem się na wystawie w Bonn, że ktoś z kręgu Fundacji jest nim
zainteresowany. Miałem wtedy spore kłopoty ze zdrowiem, musiałem zrezygnować z pracy (jestem prawnikiem), powiedziałem więc,
że mógłbym sprzedać, jeśli tylko będę wiedział, dokąd ten obraz trafi.
Ale nadal mam wczesny rysunek VG – bardzo szczególny, bo jest na
nim wiersz napisany jego ręką.
AVV: To na pewno jeden z tych najpiękniejszych, bo powstał tak wcześnie, w 1919 roku. To dowód, że Friedrich już w wieku 20 lat był całkowicie pewien, że chce operować liniami, trójkątami, p
 rostokątami
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pass through Ulm, where my uncle held the post of a professor and
had lived with his wife since 1954. We would spend a few days in
Ulm. Uncle Friedel and Leda lived on a hill overlooking the city, the
Kuhberg, where a lot of other professors with children also lived.
Those were lovely times. Among other things, VG and I loved playing
football. The Kuhberg had those railings used to beat carpets. That was
our goal post. Either VG or us kids would stand there guarding it. He
didn’t always take the time, but when he felt like having some fun
with us, he did.
I was the only one allowed in the studio while he was working.
Apparently just because he liked me. But I had to keep my mouth
shut, sit at the windowsill and simply watch quietly. The only others
he ever let in were his wife, now and then, and the cats that were
always allowed. They sat on the windowsill. Just like Max Beckmann –
he never let anyone enter his studio either. Beckmann and VG knew
each other from their years as émigrés in Amsterdam, where they met
as friends, in intense conversations with each other.
But there was a lot that I did not really understand. I was only about
seven or eight years old at the time. I saw that my uncle was working
with paint, and with rulers, with huge set squares, with wooden
frames that were slid onto paper, things like that. He worked slowly.
Always experimenting a lot. He would set up various versions of the
same form and figure to find out which one was best. At the time,
I didn’t understand that, I was too young; all I knew was that he was
always busy doing things like that. He would move elements around,
change their colours, form a triangle. I thought it was interesting, as if
he were just experimenting with all these drafts.
VG’s Works
A: I once sold a painting of my uncle’s. During an exhibition in Bonn,
it just so happened that someone associated with the Foundation was
interested in making the purchase. Since I had considerable problems
with my health and was forced to abandon my career as an attorney,
69

delfina jałowik

august vordemberge and arta valstar-verhoff talking about friedrich vordemberge-gildewart

delfina jałowik

o friedrichu vordembergem-gildewarcie rozmawiają august vordemberge i arta valstar-verhoff

i kwadratami. Niejako prawdziwy dowód na liryczne „ja” VG: „O DU
MONDBESCHIENENE STADT O DU FERNE DER WELT [O MIASTO
W KSIĘŻYCOWEJ POŚWIACIE O DALEKI ŚWIECIE]”. VG znalazł te
wersy w Die Stadtkrone Brunona Tauta, w eseju jednego z wczesnych
autorów z jego kręgu, Ericha Barona. Chodziło o „nowe budownictwo”, wyrosłe z idei socjalistycznych. Warto zwrócić na ten rysunek
uwagę, ponieważ pokazuje, że VG jako młody artysta interesował się
tymi ideami.
Nigdy więcej nie dopisał niczego poetyckiego do swoich rysunków. Już choćby z tego względu jest to praca wyjątkowa. O wiele później, w Amsterdamie, częściej pisał wiersze, został też członkiem holenderskiego PEN Clubu.
A: Około 1979–1980 roku Leda podarowała mi właśnie tę pracę. Powiedziała, że nie chce mi już dać obrazu. Moi rodzice mieli przecież
obrazy, siostry mojego ojca też miały. Leda więc uważała, że któryś
z nich kiedyś dostanę. I tak też się stało, ale ona już wtedy planowała
ustanowienie fundacji i obrazy były jej potrzebne. Jej prezent dla mnie
stanowił ten niezwykły rysunek.
Leda
A: Leda była kobietą zupełnie niezwykłą, bardzo elegancką. Wyróżniała się indywidualnością i obyciem w świecie. Otaczali ją ludzie mądrzy i niezwykle interesujący. Jeśli kogoś nie lubiła, mogła się wydać
arogancka, ale umiała też być bardzo serdeczna. Gdy się ją szybko za
coś przeprosiło, można było wszystko naprawić. Obowiązywały u niej
surowe zasady. Kiedy jako dziecko byłem w Ulm i zrobiłem coś głupiego, na przykład chwyciłem kota za ogon, to stryj Friedel mówił:
„No, dajże spokój młodemu człowiekowi”, ale Leda potrafiła porządnie się rozzłościć. Trudno jej też było pojąć, że wolno mi przychodzić
do pracowni. Ale myśmy się z Ledą zawsze dobrze rozumieli.
Po śmierci stryja też regularnie się ze sobą kontaktowaliśmy. Leda
pomogła mi w paru sytuacjach, kiedy studiowałem prawo w Bonn;
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I said I would be willing to sell if I knew where the painting would be
shown for the future. But I still have in my possession one of VG’s very
early drawings – on that is especially rare because it is inscribed with
a handwritten poem.
AVV: That is surely one of the most beautiful because it is dated so
early, created in 1919. It proves that Friedrich was quite confident
working with lines, triangles, rectangles, and squares already at the
age of twenty. Concrete ‘evidence’, so to speak, proving that VG also
had a poetic side: ‘O DU MOND BESCHIENENE STADT O DU FERNE
DER WELT’ [OH YOU MOONLIT CITY OH YOU FARAWAY WORLD].
He found the lines in The City Crown
by Bruno Taut. The text is by Erich
Baron, one of the authors in Taut’s
circle of acquaintances early in his
career. It was about ‘New Building’
based on socialist ideas. It remains
of interest because it demonstrates
that VG was interested in these ideas
as a young artist.
Never again did he ever write
something poetic like this next to
one of his drawings. It is indeed
very extraordinary. Much later, in
Amsterdam, he composed his own
poetry and was inducted into the
PEN Club of the Netherlands.
A: Leda gave me this drawing as
a gift around 1979–1980. Because at
that time, she had decided against
giving me a painting because, of
course, my parents and my father’s
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D 2, 1919, ołówek /
papier, 22 × 16 cm,
Kolekcja Augusta
Vordembergego,
fot. Rafał Sosin
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22 × 16 cm, August
Vordemberge Collection,
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zawsze utrzymywałem z nią więź, bo znałem ją jako serdecznego
człowieka.
AVV: Od kiedy Ilse Leda poznała młodego VG i w 1932 roku wyszła
za niego za mąż, miała mocną pozycję w kręgach artystycznych. Po
śmierci VG w Ulm mieszkała przez krótki czas w Stuttgarcie, a potem
wyjechała na stałe do Szwajcarii. Miała tam przyjaciół i dobre relacje
z Kunsthaus Zürich, który posiada w swoich zbiorach piękną pracę
VG. Zawsze angażowała się we wszystko, co się działo w tamtejszym
środowisku artystycznym, także w dziedzinie sztuki współczesnej.
Brała w tym czynny udział. Właśnie wtedy nawiązała kontakt z Margit

Ilse Leda, Hanower,
lata 20.
Ilse Leda, Hanover,
1920s

Weinberg-Staber. Należy ona do naprawdę ważnych autorów, dużo
pisała o Maxie Billu i o sztuce konkretnej, uczestniczyła w tworzeniu
Museum Haus Konstruktiv.
A: Z Ledą nigdy nie było nudno. Pamiętam, jak jej towarzyszyliśmy na pokazie
filmu 24 Hours Andy’ego Warhola w Zurychu. Oczywiście koniecznie chciała tam
pójść. Wzięła ze sobą Artę i mnie. Poznaliśmy bardzo wielu sławnych ludzi ze świata sztuki, a ja popadałem w zakłopotanie,
kiedy pytali mnie o sztukę mojego stryja.
Bo umiałem powiedzieć tylko tyle, że podoba mi się taka, jaka jest.
AVV: Leda żyła sztuką VG, to trzeba przyznać. Od kiedy wyemigrowała razem
z nim do Amsterdamu, robiła wszystko,
aby mimo trudnej sytuacji mógł się zajmować pracą twórczą. A potem, po jego
śmierci, okazała się niestrudzoną kronikarką jego życia i twórczości. Opracowując
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sisters had pictures, so Leda assumed I would receive one of those.
That is how things turned out, but at the time, she already knew
that she wanted to keep the pictures so she could establish the
Foundation. Her gift to me was this exceptional drawing.
Leda
A: Leda was an exceptional, extremely elegant woman. She personified
individuality and sophistication, was surrounded by intelligent
and exceedingly interesting people. If she didn’t like someone, she
certainly could come across as arrogant, but she was also capable
of being extraordinarily kind-hearted. Anyone who was quick to
apologize could easily undo the damage of lost chances with her. She
had strict rules. When I was a kid visiting them in Ulm and started
messing around with one of the cats, let’s say yanking it by the tail or
something, then uncle Friedel would always say, ‘come on, leave the
little guy alone,’ but Leda could get very angry. She also had a hard
time understanding why I was allowed in the studio. And yet, I always
got on quite well with her.
Even after my uncle died, we maintained good contact. She helped
me out of many a tight spot while I was studying law in Bonn, and so
I always stayed in touch with her because I knew her to be a warmhearted person.
AVV: Ever since Ilse Leda first met the young VG and married him
in 1932, she remained firmly anchored in the art scene. After his
death in Ulm, she lived in Stuttgart briefly, but then permanently
relocated to Switzerland. She had friends there and had a good
relationship with the Kunsthaus Zürich which held a wonderful work
by VG in its collection. She was always very involved in everything
that happened in the art scene there, contemporary art included. She
was an active participant. It was also during this time that she first
established contact with Margit Weinberg-Staber. She ranks among
the truly significant authors, has written much about Max Bill and
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VG z Ilse Ledą
w Amsterdamie
VG with Ilse Leda
in Amsterdam

w 1990 roku katalog dzieł VG, mogłam się oprzeć na notatkach Ledy
i wprowadzonym przez nią porządku. Była w takich sprawach niewiarygodnie akuratna. Wychodząc od podstawowej struktury, którą zaprowadził i której konsekwentnie się trzymał sam VG w swojej księdze
pracownianej, dokładnie dokumentowała wszystko, co ważne. Także
teraz, w 2018 roku, jej praca służy za podstawę wielkiej cyfrowej publikacji wraz z nowym katalogiem dzieł, który opracowuję dla Fundacji
Vordemberge-Gildewart.
Stosunek Ledy do Osnabrück był skrajnie krytyczny, ponieważ nie
odnoszono się tam do VG z należnym uznaniem. I to w czasach, kiedy
jego prace już od dawna znajdowały się w ważnych, dużych kolekcjach międzynarodowych. Miała to temu miastu bardzo za złe, VG, jak
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about concrete art, has taken on a constitutive role in establishing the
Museum Haus Konstruktiv.
A: There was never a dull moment with Leda. I can still remember how
we accompanied her to a showing of Andy Warhol’s 24 Hours film in
Zurich. There was no question about her wanting to attend. She took
me and Arta along. We met many, many famous people from the art
world, and I sometimes felt embarrassed when they asked me about
my uncle’s artwork. Because the only thing I could say was that I liked
his work just the way it was.
AVV: Leda lived for VG’s art, there’s no other way of putting it.
From the time she emigrated with him to Amsterdam, she did
everything she could to allow him to pursue his career as an artist
despite the difficult circumstances. And later, after his death,
she was the unflagging chronicler of his life and work. In 1990
while I was compiling an index of VG’s œuvre, Leda’s notes and
her organization were extremely important to that process. She
was unbelievably good at things like that. Based on the thorough
organisational structure that VG himself introduced to his studiobook – and maintained consistently, she kept precise records
documenting everything that was important. And now, in 2018, her
work is again the basis for a major digital publication I undertook
for the Foundation in Switzerland, which will also include an index
of VG’s œuvre.
Leda’s relationship to Osnabrück was extremely strained
because the city never afforded VG the recognition he was due.
This was at a time when his work had long since found its place
in the most important major international collections. She was
sorely offended by that, and, I believe, so was VG himself. Neither
the city nor its museum demonstrated any interest in his artwork
until a few years ago. Apparently, no one knew what to make of it.
The situation began to see some improvement thanks to Dietrich
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sądzę, również. Ani miasto, ani muzeum jeszcze kilka lat temu nie interesowały się jego sztuką. Chyba po prostu jej tam nie rozumiano. To,
że coś się zaczęło zmieniać na lepsze, jest zasługą przede wszystkim
Dietricha Helmsa, który niezmordowanie szukał dialogu i przerzucał
mosty.
Ulm
AVV: Na początku lat 50. VG i jego żona byli już dobrze zakorzenieni
w Amsterdamie i właściwie chcieli chyba tam zostać. Wdzięczni za ratunek przed niebezpieczeństwem, jakie im groziło ze strony nazistów,
przyjęli obywatelstwo holenderskie. Tymczasem przyszło zaproszenie
do Hochschule für Gestaltung [Wyższej Szkoły Projektowania] w Ulm.
Po raz pierwszy po ciężkich czasach mieli widoki na stały, regularny dochód. Ale, co ważniejsze, przed VG otwierała się możliwość nauczania tak wielu z tych rzeczy, które przez długie lata były przedmiotem jego rozważań i dyskusji. Wielu artystów z elitarnego kręgu
abstrakcyjnej, konkretnej awangardy przyjechało do Ulm, aby wspólnie pracować nad klarownymi zasadami wzornictwa przyszłości. To
była fascynująca sytuacja dla wszystkich.
A: Wszyscy mieszkali tam w Ulm na Kuhbergu. I wszyscy grali z nami,
dziećmi, w piłkę. To był kampus bardzo szczególnego rodzaju.
AVV: Ulm było wtedy bardzo ważnym ośrodkiem w Niemczech.
Czymś w rodzaju nowego Bauhausu. Prowadzenie tam wykładów
z komunikacji wizualnej stanowiło dla VG wielkie i ciekawe wyzwanie. Snuł systematyczne rozważania na temat sztuki nieprzedstawiającej, a także warunków potencjalnej wyliczalności struktury obrazu.
Tak naprawdę VG w swojej sztuce nie stosował zasad matematycznych. W późnym okresie swojej twórczości w Ulm przykładał wielką
wagę do równych odstępów między regularnymi pasami w obrazach,
do priorytetowego traktowania systematycznie ujętej formy i swobodnego nakładania koloru. Nadal kierował się przede wszystkim
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Helms, who was tireless in his efforts to keep the conversation
open and build bridges.
Ulm
AVV: By the early 1950s, VG and his wife had firmly established
themselves in Amsterdam and, apparently, planned to stay there.
Out of gratitude for the fact that Holland had saved them from the
threat of National Socialism, they became Dutch citizens. But then
came the call from the Hochschule für Gestaltung Ulm [Ulm School
of Design]. It was the first time they had any prospects of a solid,
regular income after a long period of hard times. More importantly,
though, it meant that VG would be able to teach all the things he
had spent so many years thinking about and discussing with others.
A lot of artists from elite circles of the abstract, concrete avant-garde
were going to Ulm with the intent of working together to outline
clear design principles for the future. It was a fascinating situation
for everyone.
A: They all lived up on this hill, the Kuhberg, in Ulm. And they all
played football with us kids. It was a very special sort of campus.
AVV: At the time, Ulm had become a vital centre of activity in Germany.
You have to imagine a sort of new ‘Bauhaus’. The opportunity to
teach Visual Communication there meant a tremendous challenge
to VG – to reflect systematically upon non-objective art, and upon
the parameters and potentialities involved at the structural level of
images in general.
VG never actually applied mathematical principles in his artwork.
In his later work of the Ulm period, he was extremely conscientious
about maintaining equal intervals in regular striations, about giving
priority to systematic form next to the free application of colour.
But his intuition still served as the foundation. And that applied to
the point at which an artist says, ‘OK. Now it is finished.’ He was
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intuicją. Także w momencie, w którym mówił sobie: gotowe. Dokładność była mu drogowskazem w poszukiwaniu idealnej miary i najwłaściwszej barwy, a celem – wysublimowana harmonia daleka od widzialnej rzeczywistości.
VG był tym, kim był. Wielkim indywidualistą niedającym się wtłoczyć w żaden schemat.
A: Był oryginalny w bardzo szczególny sposób.

Düsseldorf, marzec 2018 roku
Wysłuchała i opracowała Delfina Jałowik
Przełożyła Barbara Ostrowska
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driven by the pursuit of exactitude, the search for the ideal measure
and precisely the right colour – for a delicate harmony that was far
removed from visible reality.
VG was who he was. A unique individual who could not be
transferred into any existing patterns.
A: He was one of a kind, of a very special kind.

Düsseldorf, March 2018

Audited and edited by Delfina Jałowik
Translated by Lillian Banks
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Przy jakiej okazji poznałeś Friedricha
Vordembergego-Gildewarta i co w jego
twórczości uznałeś za inspirujące?
Obaj urodziliśmy się w Osnabrück1.
Krótko przed maturą w 1952 roku obejrzałem w tamtejszym muzeum wystawę
miejscowych artystów. Stało tam pudło
z różnościami, z którego wygrzebałem
kalendarz z 1951 roku, poświęcony sztuce
regionu – Kunst im Osnabrücker Land 1951
[Sztuka z okolic Osnabrück 1951]. Była
w nim fotografia reliefu z listew, wykonanego przez VG na klatce schodowej
jego rodzinnego domu. Zafascynowała
Strona z kalendarza
Kunst im Osnabrücker
Land 1951 (Sztuka
w regionie Osnabrück
1951) z reprodukcją
pracy VG

mnie ta praca, tak odmienna od wszystkiego, co robili inni artyści.

Page from a calendar
Kunst im Osnabrücker
Land 1951 (Art from the
Osnabrück region 1951)
with a reproduction of
a work by VG

mi publikację otrzymaną właśnie z Amsterdamu od samego artysty.

Na początku studiów w Kunsthochschule [Akademii Sztuk Pięknych]
w Hamburgu zapytałem Wernera Haftmanna, naszego wykładowcę historii sztuki, o Vordembergego-Gildewarta. Haftmann pożyczył

1

W Osnabrück urodzili się również malarz Felix Nussbaum (1904–1944) i pisarz Erich Maria
Remarque (1898–1970).
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How did you meet Friedrich Vordemberge-Gildewart and what did
you find inspiring in his art?
We were both born in Osnabrück.1 Shortly before my matriculation
exam in 1952, in the museum there I saw an exhibition of local artists.
There was a box with odds and ends, where I discovered a calendar
from 1951, dedicated to the art of the region – Kunst im Osnabrücker
Land 1951 [Art from the Osnabrück region 1951]. In it was a photograph
of a relief made of wooden slats on the staircase of the family house of
VG, and made by him. I found the work fascinating. It was so different
from everything that other artists were doing. At the beginning of
my course at the Kunsthochschule [the Academy of Fine Arts] in
Hamburg, I asked Werner Haftmann, our lecturer in art history, about
VG. Haftmann lent me a publication by the artist himself that he had
just received from Amsterdam. It was an album, in which VG had put
together all his works from his Amsterdam period.
I had never seen anything like those paintings, they fascinated
me. I wrote to the publisher, they passed my letter on to VG, and he
replied. In the meantime, I got hold of his address and wrote to him
directly. That is how our correspondence started, and it went on from

1

The painter Felix Nussbaum (1904–1944) and writer Erich Maria Remarque (1898–1970)
were also born in Osnabrück.
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Był to album, w którym VG zebrał wszystkie swoje prace z okresu amsterdamskiego.
Jeszcze nigdy nie widziałem takich obrazów, zafascynowały
mnie. Napisałem do wydawnictwa, wydawnictwo przesłało mój
list Vordembergemu-Gildewartowi, a on odpowiedział. W międzyczasie zdobyłem jego adres i napisałem do niego bezpośrednio.
Nasze pierwsze listy się rozminęły. Tak zaczęła się korespondencja
między nami, trwająca od 1952 roku do jego śmierci w roku 19622.
W tamtych latach jeździłem do mojej ciotki mieszkającej w Amsterdamie i za każdym razem odwiedzałem VG. Zwracał mi uwagę
na ważne wystawy, dawał w prezencie własne publikacje, zachęcał
do krytycznych osądów.
Obrazy VG nigdy nie inspirowały mnie wprost, nie próbowałem iść
w jego ślady. Ale wzorem stało się dla mnie to, jakie były odważne, jak
przekraczały konwencje, wychodziły poza znaną mi sztukę.
Jak wyjaśniłbyś słowo „konstrukcja” w kontekście obrazu w twórczości VG?
Prezentując na początku lat 20. swoje pierwsze prace, VG w wojowniczym nastroju nazwał je konstrukcjami. To hasło charakteryzowało jego postawę artystyczną. Wywiódł z niego także nazwę,
pod którą razem z kolegą brał udział w wystawach: Gruppe K. Nazwa ta była programem. Mówiła, że dzieła plastyczne są złożone
z elementów ponadindywidualnych, że roszczą sobie pretensje
do uniwersalności. VG przyrównywał konstruowanie obrazu do
wznoszenia budynku.
Później zaczął nazywać swoje prace kompozycjami. Tu już nasuwało się porównanie z kompozycjami muzycznymi, z obrazowaniem nieprzedstawiającym. Spośród powszechnie używanych
określeń tego nurtu – „abstrakcyjny”, „konkretny”, „absolutny” –

2

Zob. Vordemberge-Gildewart. Briefwechsel, Band 2, Hrsg. D. Helms, V. Rattemeyer, Verlag
für moderne Kunst Nürnberg, Nürnberg 1997, s. 19–24.
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1952 until his death in 1962.2 In those days, I used to visit my aunt
who lived in Amsterdam and on each occasion I would also visit VG.
He used to draw my attention to important exhibitions, give me his
own publications and encourage me to make critical judgements of
my own.
I was never directly inspired by VG’s paintings, I never tried to
follow in his footsteps. What I found inspirational was how courageous
they were, how they went beyond the conventional and the art that
I had known up until then.
How would you explain the concept of ‘construction’ in the context
of painting in VG’s art?
When VG presented his first works at the beginning of the 1920s,
in a combative mood he called them constructions. That term was
characteristic of his artistic stance. From that, he also derived the
name of the group that he formed together with a colleague: Gruppe K.
The name constituted the programme. It held that plastic works
consist of supra-individual elements that aspire to being universal. VG
compared the construction of a painting to erecting a building.
Later he began to call his works compositions. This brought
to mind associations with musical compositions, with nonrepresentative imaging. From the generally used descriptions of this
trend – ‘abstract’, ‘concrete’, ‘absolute’ – in the introduction to his
Amsterdam catalogue which reflected his programme, he settled for
the last one.
Why did VG and his wife leave Germany in the 1930s?
VG studied in Hanover and when he had finished his course, stayed
on there. He was quite well-known on the cultural circuit of the city,
and following the Gruppe K exhibition at the prestigious Kestner

2

See Vordemberge-Gildewart. Briefwechsel, vol. 2, eds D. Helms, V. Rattemeyer, Verlag für
moderne Kunst Nürnberg, Nuremberg 1997, pp. 19–24.
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w programowym wprowadzeniu do swojego amsterdamskiego katalogu zdecydował się na to ostatnie.
Dlaczego VG wraz z żoną wyjechali w latach 30. z Niemiec?
VG studiował w Hanowerze i po latach nauki tam został. W kręgach kulturalnych miasta był dosyć znany, a po wystawie Gruppe K
w renomowanym Kestner Gesellschaft [Towarzystwie Kestnerowskim] otrzymał do dyspozycji w jego budynku pracownię, z której
wcześniej korzystał El Lissitzky. W Hanowerze VG poznał też Ilse
Ledę, której rodzice mieli sklep tekstylny naprzeciwko siedziby
Towarzystwa. Ilse studiowała taniec i choreografię, a później prowadziła własną szkołę tańca. W 1932 roku wzięli ślub.
Po przejęciu władzy przez narodowych socjalistów sytuacja obojga stawała się coraz trudniejsza, Ilse bowiem była Żydówką, a sztuka
VG została uznana za „zdegenerowaną”. Vordembergowie wyjechali
najpierw do Berlina, gdzie nie byli tak znani jak w Hanowerze. Przez
pewien czas Ilse występowała jeszcze jako tancerka w berlińskim Teatrze Żydowskim. Miała nawet nadzieję, że dzięki dobrym stosunkom
z futurystami wyjedzie ze swoim zespołem tanecznym na tournée do
Włoch. Nadzieja się jednak nie spełniła, a futuryści coraz bardziej się
faszyzowali. Gdy w 1937 roku ruszyła akcja pod hasłem „sztuka wynaturzona”, VG opuścił Niemcy i schronił się u przyjaciół w Szwajcarii.
Zostać tam jednak nie mógł.
Dlaczego potem wyjechali do Amsterdamu?
Z Osnabrück, rodzinnego miasta VG, do granicy holenderskiej jest
zaledwie około 100 kilometrów. A Ilse miała w Holandii krewnych.
Dodatkowym bodźcem do emigracji do tego nie całkiem obcego
kraju był chyba udział VG w wystawie Abstracte kunst w 1938 roku
w Stedelijk Museum w Amsterdamie. W tym samym roku odbyła się
również jego wystawa indywidualna w Hadze. Po dobrym początku
szybko jednak nastąpił koniec, bo już w 1940 roku wojska niemieckie zajęły Holandię.
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Gesellschaft [Kestner Society], he was offered the use of a studio there
that had previously been used by El Lissitzky. In Hanover, VG also
met Ilse Leda, whose parents had a textile shop opposite the Society’s
headquarters. Ilse studied dance and choreography, and later ran her
own dance school. They married in 1932.
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VG, 1932,
fot. | photo: Hugo Erfurth,
© VG Bild-Kunst,
Bonn 2018
Ilse Leda, 1932,
fot. | photo: Hugo Erfurth,
© VG Bild-Kunst, Bonn
2018

After the National Socialists came to power, the situation of both
became more and more difficult, as Ilse was Jewish, and VG’s art was
deemed to be ‘degenerate’. The Vordemberges left, first for Berlin
where they were not as well-known as in Hanover. For a time, Ilse
continued to perform as a dancer in the Jewish Theatre in Berlin.
She was even hoping that, thanks to her good relationship with the
futurists, she would go on a tour of Italy together with her group.
This came to nothing, however, and the futurists became more and
more fascistic. When in 1937 the campaign against ‘degenerate art’
was launched, VG left Germany and sought shelter with friends in
Switzerland, but he was unable to stay there.
Why did they next go to Amsterdam?
From Osnabrück, VG’s home town, it is only about 100 km to the
Dutch border. And Ilse had relatives in the Netherlands. An additional
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fd van zijn vrienden, druk
poświęcony Fransowi
Duwaerowi (1.1.1911–
10.6.1944), Amsterdam
1945, 33,2 × 25 cm
fd van zijn vrienden,
print commemorating
Frans Duwaer (1 January
1911 – 10 June 1944),
Amsterdam 1945,
33.2 × 25 cm

Od tamtej pory VG mógł malować tylko nieoficjalnie. Ale otrzymywał jeszcze od holenderskich firm zlecenia typograficzne. W ich
pozyskiwaniu pośredniczył zaprzyjaźniony z VG drukarz i wydawca
Frans Duwaer (1911–1944). W jego oficynie VG drukował także publikacje nielegalne, bardzo pieczołowicie opracowane. Jedną z nich
była książka poświęcona pamięci Sophie Taeuber-Arp, z winietami
jej autorstwa i wierszami Hansa Arpa. Duwaer działał w ruchu oporu,
drukował fałszywe dowody tożsamości, dzięki którym wielu prześladowanych, przede wszystkim Żydów, mogło się ukryć. Zadenuncjowany w 1944 roku na gestapo, został aresztowany i stracony. VG po
wojnie opracował wydanie upamiętniającej go książki.
Aby wesprzeć domowy budżet, Ilse w tamtych latach pracowała jako sekretarka w firmach holenderskich, a także w Komitecie do spraw Żydowskich Uchodźców. Po wojnie Vordembergowie
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motive for emigration to that not entirely foreign country was
probably VG’s participation in the exhibition Abstracte kunst in 1938 at
the Stedelijk Museum in Amsterdam. In the same year, his individual
exhibition in the Hague also took place. After promising beginnings,
however, things came to an end very quickly, because as soon as 1940
German troops occupied the Netherlands.
From that time onwards, VG could only paint
unofficially. Nevertheless, he continued to get
typographic commissions from Dutch companies,
through a friend of his, the printer and publisher
Frans Duwaer (1911–1944). Later, with Duwaer’s
assistance,

VG’s

underground

publications

came out, meticulously prepared. One of these
was a book dedicated to the memory of Sophie
Taeuber-Arp, with vignettes by her and poems
by Hans Arp. Duwaer was active in the resistance
movement, printing fake identity cards, which
enabled many persecuted people, above all Jewish,
to live in hiding. In 1944, he was denounced to the
Gestapo, arrested and murdered. After the war,
VG produced an edition of a book commemorating
Duwaer.
To make ends meet, during that time Ilse worked as a secretary
for various Dutch firms, and also the Committee for Jewish Refugees.
After the war, in recognition of their activity during the occupation,
the Vordemberges were granted Dutch citizenship.
In 1954, Max Bill enticed VG to the newly founded Hochschule für
Gestaltung Ulm [Ulm School of Design] and appointed him Head of
the Department of Visual Communication, where VG went on to teach
theory and lead practical classes. As visual aids, he liked to use prints
by El Lissitzky, Kurt Schwitters and other progressive typographers of
the pre-war era.
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Okładka książki
poświęconej pamięci
Sophie Taeuber-Arp
Rire de Coquille,
Amsterdam 1944,
24 × 17,5 cm
Cover of the book
dedicated to the memory
of Sophie TaeuberArp Rire de Coquille,
Amsterdam 1944,
24 × 17.5 cm
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Ilse Leda w trakcie pracy
w Komitecie do spraw
Żydowskich Uchodźców
Ilse Leda at work, the
Committee for Jewish
Refugees

w uznaniu za swoją postawę w czasie okupacji otrzymali obywatelstwo holenderskie.
W 1954 roku Max Bill ściągnął VG do nowo założonej Hochschule
für Gestaltung [Wyższej Szkoły Projektowania] w Ulm i powierzył mu
stanowisko kierownika katedry komunikacji wizualnej. VG wykładał
tam teorię i prowadził zajęcia praktyczne. W charakterze pomocy naukowych lubił się posługiwać drukami El Lissitzky’ego, Kurta Schwittersa i innych postępowych typografów z okresu przedwojennego.
Co VG cenił wyżej – typografię czy malarstwo?
VG najwyżej cenił swoje malarstwo, ale typografia była dla niego nie
tylko źródłem dochodu. Zwłaszcza druki, które wykonywał dla siebie,
a nie na zlecenie, można uważać za samoistne dzieła sztuki.
Dlaczego zdecydowałeś się zająć spuścizną VG?
Po śmierci VG zaproponowałem Ilse Ledzie, że pomogę jej w porządkowaniu jego spuścizny. Ilse pomoc przyjęła. Mieszkała wtedy
jeszcze w Ulm i Stuttgarcie, później wybudowała sobie dom w Rapperswilu nad Jeziorem Zuryskim. Nie chciała zostać w Niemczech.
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What did VG value more – typography or painting?
VG valued his own painting the most, but typography was more than
just a way of making a living for him. The prints that he was making
for himself rather than on commission can particularly be considered
standalone works of art.
Why have you decided to commit yourself to the legacy of VG?
After VG’s death, I offered to help Ilse Leda to put his works in
order. Ilse accepted my help. At the time she was still living in
Ulm and Stuttgart, later she had a house built in Rapperswil on
Lake Zurich. She did not want to stay in Germany. She financed
the move by selling a few paintings by VG himself, as well as a few
works from his collection, including some by Theo van Doesburg,
Francis Picabia, Hans Arp, Max Ernst, Kurt Schwitters, Willi
Baumeister and El Lissitzky (this list shows how wide-ranging
VG’s interests were).
At Ilse’s place, I sorted out all the written documents and
gathered together early drawings by VG, which were completely
unknown at the time, including unsigned designs and sketches. They
complement the modest œuvre of only 222 constructivist paintings
that VG created throughout his life.
Ilse Leda died in 1981. In her will she set up the VordembergeGildewart Foundation. Its aim is to commemorate the artist’s name by
supporting exhibitions of his work and researching his legacy, as well
as providing grants for young artists.
At the beginning, one problem for the Foundation was whether
it would be possible to set up a small museum in the house in
Rapperswil. The idea did not take off due to the prohibitive costs of
financing such an institution. Instead, the decision was taken to sell
the remaining works, if possible – to public collections. This, to a large
extent, has been achieved. The proceeds of the sales have provided the
endowment for the Foundation.
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Sfinansowała przeprowadzkę, sprzedając kilka obrazów samego VG,
a także parę prac z jego kolekcji, między innymi Theo van Doesburga, Francisa Picabii, Hansa Arpa, Maxa Ernsta, Kurta Schwittersa,
Williego Baumeistra i El Lissitzky’ego (ten wykaz świadczy o tym, jak
rozległe zainteresowania miał VG).
U Ilse uporządkowałem wszystkie dokumenty pisane i pozbierałem wczesne rysunki VG, wtedy jeszcze w ogóle nieznane, w tym
niesygnowane projekty i szkice. Stanowią one dopełnienie skromnego œuvre, złożonego z zaledwie 222 obrazów konstruktywistycznych,
które VG namalował przez całe życie.
Ilse Leda zmarła w 1981 roku. W swoim testamencie ustanowiła
Fundację Vordemberge-Gildewart. Ma ona za zadanie upamiętniać
nazwisko artysty, wspierając wystawy jego prac i badania nad jego
spuścizną, a także przyznając stypendia młodym twórcom.
Problemem dla Fundacji była początkowo kwestia, czy w domu
w Rapperswilu można będzie urządzić niewielkie muzeum VG. Pomysł upadł, gdy przewidywane koszty powołania takiej instytucji
okazały się za duże. Zamiast tego postanowiono sprzedać posiadane
jeszcze dzieła, w miarę możliwości – do zbiorów publicznych. Tak też
się w dużym stopniu stało. Zyski ze sprzedaży złożyły się na majątek
założycielski Fundacji.
Jaką rolę odgrywasz w Fundacji?
Ilse Leda mianowała do Rady Fundacji osoby, które mogły się w swoich działaniach uzupełniać, mianowicie Egona Bruhina (prawnika),
Wernera Hausera (dyrektora banku), Annely Judę (galerzystkę) i mnie
(specjalistę do spraw publikacji). Jeszcze za życia Ilse opublikowałem
monografię VG (1972)3 oraz zbiór jego pism i wykładów (1976)4. We
współpracy z Muzeum w Wiesbaden wydałem później w imieniu Fundacji kilka katalogów zbiorów prac VG z różnych dziedzin.
3
4

Zob. D. Helms, Vordemberge-Gildewart, Musterschmidt-Verlag, Göttingen 1972.
Zob. Friedrich Vordemberge-Gildewart. Schriften und Vorträge, Hrsg. D. Helms, Erker-
-Verlag, St. Gallen 1976.
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What is your role in the Foundation?
Ilse Leda nominated for the Foundation’s Council people who
complemented each other in what they did. They were Egon Bruhin
(lawyer), Werner Hauser (bank director), Annely Juda (gallery
owner) and me (in charge of publications). When Ilse was still alive,
I published a monograph on VG (1972)3 and a collection of his writings
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and lectures (1976).4 In collaboration with the Museum in Wiesbaden,
I later published on behalf of the Foundation a few catalogues of
collections of VG’s works from various fields.
Do you have any works by VG in your collection?
When the archive of works by VG was being organised in the Museum
Wiesbaden, I donated to it all the lithographs by him in my possession.

3
4

See D. Helms, Vordemberge-Gildewart, Musterschmidt-Verlag, Göttingen 1972.
See Friedrich Vordemberge-Gildewart. Schriften und Vorträge, ed. D. Helms, Erker-Verlag, St. Gallen 1976.
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L 3, 1958 (Kunstverein
Ulm), litografia,
31,4 × 47,4 cm,
Museum Wiesbaden
L 3, 1958 (Kunstverein
Ulm), lithograph,
31.4 × 47.4 cm,
Museum Wiesbaden
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Czy masz w swojej kolekcji dzieła VG?
Gdy organizowano archiwum VG w Museum Wiesbaden, przekazałem tam wszystkie jego litografie, które miałem. Była wśród nich opatrzona dedykacją praca, którą podarował mojej żonie i mnie z okazji
naszego ślubu w 1958 roku. Od Ilse również otrzymałem w prezencie
kilka szkiców. Trafiły do archiwum w Wiesbaden, podobnie jak mój
zbiór prac typograficznych VG. Na żaden z wielkich, pięknych obrazów konstruktywistycznych nie było mnie, niestety, stać.

Hamburg, czerwiec 2017 roku
Przełożyła Barbara Ostrowska
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These included a work with an inscription dedicated to me and my wife
on the occasion of our wedding in 1958. I also received a few sketches
as presents from Ilse. These I also gave to the archive in Wiesbaden,
as well as my collection of his typographical works. Unfortunately,
I could not afford any of his beautiful great constructivist paintings.

Hamburg, June 2017
Translated by Anda MacBride
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VG, Amsterdam, 1953,
fot. Hans Lingl
VG, Amsterdam, 1953,
photo: Hans Lingl
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Przestrzeń – czas – płaszczyzna
(1923–1926)
Jeśli ktoś uzbrojony tylko w ołówek ma ochotę narysować, odtworzyć, zatrzymać na dłużej coś, co właśnie zobaczył – to można to zrozumieć.
Ale jeśli w ręce mam farby, z których emanują wewnętrzne wartości,
to chyba ostatnią potrzebą, jaką bym odczuwał, byłaby chęć użycia
tych środków, aby coś utrwalić. Nie, to z tych materiałów rodzi się
tyleż pilna, ile naturalna potrzeba, by to mnóstwo kolorów (odcieni)
ugniatać, przetwarzać! malować!…
Tym, czego chcę, jest porządek, a nie wolność od przypadku.
Dzieło sztuki powstaje w wyniku kalkulacji.
Taka praca umysłowa w sztuce, często budząca lęk, niczym nie grozi.
Tylko dzięki niezłomnej konsekwencji można zbadać prawa i funkcje
nieznanego wcześniej materiału czy środka kształtowania plastycznego, czy też zadań do wykonania i sprowadzić je do nowej elementarnej
formuły.
Dzisiejsze czasy obfitują w problemy.
Zrozumienie praw, jakie tymi problemami rządzą, i języka, jakim
o nich się mówi, wymaga wyraźnej osobistej konsekwencji. Wówczas zobaczymy, jak zbędny i błędny jest krzyk Nowej Rzeczowości,
której misji nigdy i niczym nie da się uzasadnić. Ona też należy do
tego wygodnego obozu uprzejmych gestów, utrwalających najgroźniejszy ze stanów: gdy ludzie są znużeni, a sztuka zapóźniona.
Uważam, że powrót jakichś (mniemanych) abstrakcjonistów do motywów przedmiotowych wcale jeszcze nie oznacza końca sztuki absolutnej. Przeciwnie! Ci, którym przez jakiś czas było z tą sztuką po
drodze, zaczynają się nudzić, czuć się zatrważająco obco i nieswojo,
i ponoszą porażkę. A wtedy już na dobre.
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Space – Time – Plane
(1923–1926)
The notion that someone – armed with only a pencil – may wish to
draw something he happens to have seen, to make that thing manifest,
to preserve it for posterity: that is understandable.
And yet, when I consider these colours I hold in my hand, exuding
their own intrinsic value, I feel anything but the need to preserve
something using these means. No, it is from this material itself that
the need arises, as urgent as it is natural, to knead this mass of colour,
all these different shades, to process them! To paint!…
I seek order, not freedom from chance.
The work of art stems from calculation.
The oft-dreaded intellectual work involved in art poses no threat. It is
only through this inexorable single-mindedness that it is possible to
investigate the laws and functions of a previously unfamiliar material
or artistic technique or any given task and to distil it down to a new
elementary formula.
The present time is rife with problems.
Capturing the laws and language governing these problems requires
utmost personal clarity and conviction. And that is when the futility
and the falsity of the New Objectivity’s hue and cry become clear – the
movement’s mission will never prove justified. For it, too, is comfortably
couched in the camp of courteousness where the most dangerous state
of affairs is fostered: humans worn weary and art too late in coming.
I mean to say that the return of a (putatively) abstract artist to
objective motifs can hardly be considered the grand finale in absolute
representation. On the contrary! Fellow travellers get bored and grow
frighteningly obscure and become strangers on their own path, and
then they fail. Utterly and completely.
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Sztuka absolutna nie jest bowiem żadnym „renesansem”, jak się
powszechnie twierdzi. Nie jest jakimś „odnajdywaniem powrotnej
drogi” do tego, co elementarne i prymitywne, i to wyłącznie po to,
by później – wprawdzie w sposób bardziej uregulowany i zdrowszy –
wrócić do przedmiotowości. Kto słuchał Kandinskiego, ten wie, jak
trudna to była walka w swoim czasie, by najpierw w ogóle odkryć,
że przedmiotowość zawsze wpływała hamująco na oddziaływanie
dzieła sztuki.
Natura i sztuka to dwa różne światy, absolutnie ze sobą sprzeczne.
Im klarowniej i z większym przekonaniem zostanie to uwidocznione,
tym lepiej dla nich obu.
Tworzywa wyzwolone: szkło, barwa, światło.
Rzeźba to nie skamieniały człowiek, lecz właśnie rzeźba w kamieniu.
Rzeźba to nie zwierzę w brązie, lecz rzeźba w brązie. Jeśli zamiast trzech jabłek (słynnych od czasów Cézanne’a) wkomponuję
w martwą naturę koło zębate czy jakiś inny detal z „ery techniki”,
to jeszcze nie uczyni to ze mnie malarza „nowoczesnego”, a tym
bardziej „dzisiejszego”. Ten „dzisiejszy” motyw nie ma na obraz
żadnego wpływu. Obraz bowiem, tak jak go rozumiemy dzisiaj –
a dopiero wypracowanie i uściślenie tego pojęcia pozwala naszej
epoce na tę jednoznaczną postawę – jest organicznie zbudowany
z elementów barwnych, niekonkurujących optycznie z naturą.
Obraz ani nie neguje, ani nie destruuje „natury”. Rzadko się zdarzali tak fanatyczni afirmatyści natury jak wśród artystów „nieprzedmiotowych”.
Elementy dawniej sobie wrogie (sztuka – religia – nauka – technika)
teraz się po cichu obłaskawia, aby je między sobą tak wyważać i oceniać, jak poszczególne tworzywa stosowane w malarstwie. To z pewnością nie przypadek, że kurs tak zwanych Kunst-Zeit-
Schriften
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Absolute art is not the ‘renaissance’ it is always purported to be. It is not
any sort of ‘finding one’s way back’ to the elementary and the primitive
only subsequently to reappear in the context of the representational –
albeit somewhat more consistent and healthier than before. Whoever
has ever heard what Kandinsky had to say knows how arduously artists
in his time had to fight to so much as realise the extent to which the
representational always served to impede the impression made by art.
Nature and art are two worlds which stand in absolute contradiction
to one another. The more clearly and fervently this distinction can be
rendered apparent, the better it is for both.
The material set free: glass, colour, light.
A sculpture is not a person made into stone, but merely a stone sculpture.
A sculpture is not an animal in bronze, but merely a bronze sculpture.
When I incorporate into a still life a cogwheel or some other detail from
the ‘technological age’ instead of, say, three apples (famous ever since
Cézanne), this alone does not make me a ‘modern’ painter, much less
a contemporary one. This ‘contemporary’ motif has no bearing on the
painting. For a picture, as we understand it today – and not until the term
was developed and clearly defined did our epoch attain the privilege to
adopt such a clear-cut stance in this regard – is an organic construct
composed of colour elements which are not intrinsically pitted in
optical rivalry against nature. A picture neither negates nor corrodes
‘nature’. Scarcely has the world ever seen such ardent advocates for
nature as found amongst the ‘nonrepresentational’ artists.
Those elements which had thus far been poised in hostile disposition
against one another (art – religion – science – technology) are now
quietly becoming more tempered so they may stand in a more
balanced relationship and be valued accordingly, just as are the
various materials used in painting. It is certainly not by chance that
the course of the so-called Art-Maga-Zines (formerly known as art
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(dawniej Kunstzeitschriften)1 całkowicie się zmienił. Już założony
w 1917 roku „De Stijl” publikował teksty nie tylko na temat malarstwa
i architektury, lecz również techniki i filozofii.
Zmieniające się zadania i misje wszelkiej sztuki. Czy na przykład taniec dzisiaj znowu pojawia się częściej (niemalże wszedł w modę) albo
czy temat „dzisiejszy” jest lepiej interpretowany w architekturze, czy
w muzyce.

* * *

Muzeum naszego czasu
(1931)
Pytanie: Jak wyobraża pan sobie muzeum naszego czasu? Jakie kierunki i nurty powinno obejmować?
VG: Za wspólny mianownik można by przyjąć: ważne i charakterystyczne etapy dostarczające dowodu na świadomą czy też nieświadomą destrukcję przedmiotu na rzecz konstruowania obrazu.
Jako przykłady odwrotne powinny zostać zaprezentowane kilkoma
pracami takie zachowawcze ruchy, takie jak Nowa Rzeczowość i surrealizm, będące przecież zapóźnioną sprawą. Ponadto trzeba oczywiście pokazać podstawowe, najbardziej oryginalne dziedziny surrealizmu – film i słowo pisane (w malarstwie bowiem nie zrealizował
się w pełni).
Całkiem szczególną uwagę należy poświęcić dadaizmowi.

1

Nieprzetłumaczalna gra słów: chodzi o czasopisma poświęcone sztuce, niem. Kunstzeitschriften. Wprowadzenie znaków dzielenia miało zwrócić uwagę na poszczególne człony,
z których ta nazwa się składa: sztuka-czas-pisma [przyp. tłum.].

100

magazines)1 took a completely different turn. Already the journal De
Stijl, established in 1917, was publishing technological or philosophical
content alongside its articles about painting and architecture.
The tasks and missions of all forms of art and design ever-changing.
That is, whether dance is more popular today than it was before
(whether it has virtually become a fad) or whether ‘today’ the topic is
best interpreted in terms of architecture or of music.

* * *

The Museum in This Day and Age
(1931)
Question: What do you think about the museum in this day and age?
What directions and movements should it include?
VG: One might take this as the common denominator: important
and characteristic stations that deliver demonstrable evidence of
a conscious or subconscious fragmentation of objective representation
in favour of pictorial composition.
There must be a number of typical works that serve as countervailing
examples to reactionary movements such as the New Objectivity
and surrealism which are ultimately affairs that came into existence
too late. Furthermore, of course, the most basic, innately surrealist
disciplines – film and the written word – must be exhibited (because
surrealism never did find full fruition as a strictly pictorial medium).
Dadaism must be afforded a particularly prominent position.
1

Translator’s note: The play on words made here by Vordemberge-Gildewart does not
lend itself to translation. He distinguishes between the conventional German term for ‘art
magazines’, Kunstzeitschriften, and the modernist tendency to hyphenate the same into
Kunst-Zeit-Schriften (literally: Art-Time-Scripts).
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Pytanie: Czy według pana powinny być w nim reprezentowane także
dziedziny spoza sztuki czystej?
VG: Tak, koniecznie! Dopiero to odda charakter dzisiejszego muzeum
sztuki, oryginalnym dziełom powinny systematycznie towarzyszyć
ekspozycje fotografii i tablic z dziedziny fizyki i techniki, aby w ten
sposób można było udowodnić, że nie tylko w świecie sztuki, lecz
także nauki i techniki, i w ogóle w całej sferze kultury wspólny mianownik brzmi: minimum środków, maksimum napięcia, wydajności
i ekspresji! To z kolei dowodziłoby stosowania metod ścisłych i bezpośrednich, a nie imitacyjnych.
Pytanie: Jakie zadania miałoby spełniać takie muzeum?
VG: Jako pierwsze i być może najważniejsze zadanie należy wymienić
„naukę o sztuce”. W tym celu należy jeszcze systematycznie zbadać
wszystkie zjawiska i procesy zachodzące w rozległej dziedzinie sztuki.
Bo do tej pory mówi się zawsze tylko o historii sztuki. Oba te elementy
należy bezwzględnie rozróżniać!
Obok sztuk plastycznych koniecznie musi znaleźć się miejsce na muzykę i taniec. Poezję fonetyczną też należy uwzględnić.
Pytanie: Czy powinno przez cały czas wystawiać swoją stałą kolekcję,
czy jako archiwum organizować wystawy czasowe ze swoich zbiorów? Czy wyobraża pan sobie to muzeum jako krajową instytucję centralną, czy też uważa pan za konieczną budowę kilku równoprawnych
muzeów w swoim kraju?
VG: Stała kolekcja, nieustannie rozbudowywana! Byle tylko nie jakiś „centralny” instytut w każdym z krajów. Ten typ nie ma już
racji bytu, bo wtedy przychodziłoby się do muzeum tylko przy
okazji „zwiedzania” stolicy. A „dzisiejsze” muzeum nie należy do
stołecznych priorytetów. Dziś tego rodzaju „ciekawostka turystyczna” bardzo ściśle i bezpośrednio współpracuje z innymi instytucjami
kultury i oświaty (szkołami, ośrodkami edukacji dorosłych, uczelniami itp.).
102

Question: Would you be in favour of seeing media that are situated
outside the conventional boundaries of the ‘fine arts’ represented in
any museum today?
VG: Absolutely! That is precisely what lends character to the museum
in this day and age, and original works of art should be accompanied
by a systematic exhibition of photographs and illustrations from the
fields of physics and technology to produce evidence that the operative
common denominator not only for the world of art, but also for science
and technology, and in fact for the entire cultural sphere, is: minimise
media – maximise tension, output and expression! And that, in turn,
produces evidence to support the application of those approaches
which are exact and direct as opposed to those which are mimetic.
Question: What purposes should such a museum fulfil?
VG: First and perhaps foremost, it should be committed to ‘Art as
Scientific Discipline’. This involves the systematic investigation of
the entire spectrum of phenomena and processes in the vast realm of
art. Because up until now, it has always been all about art history. But
these two aspects absolutely must be kept separate!
Aside from the visual arts, music and dance must also have a place.
Sound poetry should be included too.
Question: Should there be a permanent collection on display at all times or
should the museum maintain an archive and show temporary exhibitions
from those collections? Do you conceive of the museum as one central
institution serving the entire country, or do you think it is necessary to build
several museums, each of them equal in stature, to serve each state?
VG: A permanent collection, one that is constantly being expanded! No,
definitely no ‘central’ institution for each respective state. There is no longer
any justification for this model because the implication is that the only time
people bother to seek out the museum would be on a ‘visit’ to the capital
city. Because any ‘contemporary’ museum is not in itself a priority for any
state capital. In this day and age, ‘tourist attractions’ of this nature work
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Uwaga na koniec:
Obecnie panuje straszliwe zamieszanie w języku używanym w świecie sztuki. Bardzo dziś w modzie są szwindle uprawiane z tak zwaną
sztuką społeczną.
Na przykład Rosja, która dostarczyła naprawdę mocnych przykładów
sztuki nowoczesnej, akurat w sztuce tendencyjnej pozwala sobie na
rzeczy wręcz niewiarygodne.
Właśnie tak ma się sprawa z tematem techniki w sztuce. Trzeba
tupetu, by twierdzić, że skoro zamiast trzech jabłek Cézanne’a namalowało się koło zębate, to jest to obraz nowoczesny. Niedobrze
więc się stało, że instytucja o takiej randze jak Museum Folkwang
na wystawie Kunst und Technik [Sztuka i technika] pokazała portrety wielkich przemysłowców i obrazy zakładów hutniczych.
Tu materia „świata bezprzedmiotowego” byłaby rzeczywiście na
miejscu!
* * *

Przedmiot
(1933)
U mnie przedmiot odgrywa absolutnie podrzędną rolę. Właściwie
wcale nie istnieje, już choćby z powodu swojej statyczności. Moja
sztuka jest antystatyką!
Ale to, że odrzucam przedmiot, nie wyklucza automatycznie mojego
podziwu dla natury (a taki błędny wniosek zazwyczaj się wyciąga).
W sztuce absolutnej przedmiot nie inspiruje. Im swobodniejszy
i czystszy sposób kształtowania i stosowane środki, tym szybciej artysta dochodzi do sedna rzeczy! W sztuce tworzonej jak najściślejszymi i bezpośrednimi metodami jest też coś, za czym tęskni wielu
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in very close and direct collaboration with other cultural institutions and
seminars (schools, adult education centres, colleges and universities, etc.).
Concluding remarks:
At present, there is tremendous confusion in language usage and in
the art world. At the moment, the swindle surrounding so-called
‘social’ art is all the rage.
In a country like Russia, for example, which has indeed produced
exemplary contributions in modern art, the shenanigans involving
tendentious art are virtually unfathomable.
The very same thing is happening with the topic of technology in art. The nerve
of it – to paint a cogwheel in place of Cézanne’s three apples and to contend
that this constitutes a modernist picture. That is why it was not exactly fitting
for an institution with the stature of the Museum Folkwang to include portraits
of captains of industry and pictures of ironworks plants in its exhibition Kunst
und Technik [Art and Technology]. There, the matter of ‘nonrepresentational
world’ would have been the most fitting material to present instead!

* * *

The Object
(1933)
For me, the object plays an absolutely subordinate role. In fact, it
doesn’t even exist – simply by virtue of its stasis. My art is anti-static.
But my rejection of the object does not automatically preclude my
admiration for nature (as this is always mistaken to mean).
Absolute art is not inspired by the object. The more free and pure
the design and the materials, the more likely the artist is to arrive at
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artystów: prymityw. Ale nie ten wymuszony czy podyktowany snobizmem, lecz elementarny i uczciwy.
Rezultatem jest „tableau-direct” lub „sculpture-directe”.
* * *

abstrakcyjna – konkretna – absolutna
(1944)
słowo „malarstwo” jest dziś już samo w sobie sformułowaniem niefortunnym. zbyt wiele przylgnęło do niego z „peinture”, rozmachu
i patosu, i w tym cała rzecz: dawne pojęcia dotyczące sztuki się wyświechtały, zużyły i unieważniły. należałoby je przynajmniej „zrewidować”. precyzyjności przygotowania wewnętrznego, planowania
i kształtowania za pomocą najbardziej elementarnych środków i najściślejszych metod w dzisiejszej sztuce odpowiada zapotrzebowanie
na ścisłe i jasne sformułowania w manifestach współczesnych artystów. artysta rzeczywiście nowoczesny nie pisze o sztuce, jego pisanie
raczej ze sztuki wypływa.
wielka rewolucja w sztukach pięknych (około 1909) zaczęła się całkiem logicznie i konsekwentnie od destrukcji przedmiotu na rzecz
nowej konstrukcji obrazu, a określenia „abstrakcyjny” czy „abstrakcja” okazały się po prostu właściwe i dobre jak na tamte czasy
i jak na ówczesne rezultaty. na konto artystów tego pokolenia, którzy dorastali i zaczynali tworzyć jeszcze w epoce impresjonizmu,
można zapisać transformację, a więc przynajmniej w pewnej mierze także abstrakcję.
doświadczenia estetyczne skłoniły pokolenie powojenne (około
1919) do przyjęcia nowego sposobu pracy, i to z gruntu nowego, bo opartego na całkiem innych założeniach. bardzo nieliczna grupka artystów, zupełnie impresjonizmem nieobciążona,
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the essence of the matter! When it is executed with the utmost
exactitude and immediacy, this type of art also encompasses what
many artists desire: the primitive. But this time, neither by dint of
intent nor of snobbery, but rather elementary and honest.
The result is a ‘tableau-direct’ or a ‘sculpture-directe’.
* * *

abstract – concrete – absolute
(1944)
in today’s context, ‘painting’ is already a less than felicitous
formulation. too much of the concept of ‘peinture’ is affixed to the
word: that is, too much panache and pathos. and that’s exactly it:
the old terms applicable to art are raddled, worn-out, null and void.
at the very least, an ‘overhaul’ is in order. the precision of internal
preparation, the planning and design calling to account the most
elementary and most exact factors that are germane to today’s art
mandate a corresponding exactitude and clarity of formulation in
the manifestoes of contemporary artists. the genuinely modern artist
does not write about art, but rather the writing comes out of the art.
at the beginning of the great revolution in visual arts (around 1909) it was
entirely logical and fitting that the primacy of the object was gradually
being replaced by a new privileging of the constructive process involved
in pictorial composition, so that such formulations as ‘abstract’ or
‘abstraction’ were entirely appropriate for the time and for the products
of that time. so the generation of artists who grew up and began producing
creative work during the impressionist period is to be credited with that
transformation; that is, at least in part, with abstraction itself.
for the generation following the world war (around 1919) the aesthetic
experience ushered in a new way of working. and it was radically new
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nie poszła w stronę abstrakcji, lecz zaczęła pracować w sposób
„bezpośredni”, podchodząc kreatywnie do tego, co narzuca sam
materiał. chociaż były to rzadkie przypadki, zaczęło się jednak
coś „nowego”. I nawet jeśli rezultaty nie należały jeszcze do
wyrafinowanych, największe i decydujące znaczenie miała postawa.
owi elementaryści (do których autor też się zalicza) operowali już całkiem nowymi technikami. podczas gdy futuryści i kubiści jeszcze się
nie wyzbyli impresjonistycznych ciągot2 i dlatego – co bardzo istotne – pracowali nieprecyzyjnie, a przede wszystkim poprzez swoją
„wirtuozerię” wnosili jakiś wigor i brawurę (wszystko to szmugiel niedopuszczalny w czystej sztuce), zaczynał się okres zupełnie prostego
budowania obrazu według ściśle określonych metod. elementarystów
nie interesowały impresjonistyczne czy ekspresjonistyczne pociągnięcia pędzlem, nie miały one wpływu na planowanie i budowanie obrazu,
tak jak i całkowicie poza sferą elementarnego kształtowania znalazły się
i znajdują do dzisiaj takie problemy jak „męskie”, „dramatyczne” czy
„polemika” z przedmiotem. planowanie i kształtowanie obrazu zaczęto „przygotowywać” teraz od całkiem innej strony. a co najważniejsze:
płaszczyzna zaczęła wreszcie odzyskiwać, i to bardzo konsekwentnie,
szacunek w jego tworzeniu po tym, jak kubiści swoje iluzjonistyczne
schodki układali kolejno jeden za drugim, a rosyjscy i potem węgierscy
konstruktywiści posługiwali się perspektywą żabią i z lotu ptaka, aby
swoje przestrzenne twory iluzjonistycznie „zawieszać” w powietrzu3.
ta niewielka grupa konsekwentnie pracujących artystów zapoczątkowała okres, który słusznie można nazwać „kształtowaniem absolutnym” i „antywirtuozerią”.
2
3

chlubnym wyjątkiem był juan gris, który od razu zajął wśród kubistów całkiem szczególną
pozycję.
zrozumienie faktu, że płaszczyzna musi być konsekwentnie respektowana, okazało się dzisiaj jedynie słuszne.
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because it was grounded in entirely different prerequisites. a very small
group of artists, wholly unencumbered by the influence of impressionism,
began working not in an abstract manner, but rather ‘directly’, producing
works based on the impetus emanating from the respective material itself. this
may have involved only a small number of isolated incidences – nevertheless,
something ‘new’ was in the works. and while the results were ever so
modest, what was significant and decisive was the mindset behind it.
the elementarists (this author included) have already begun working with
entirely new techniques. whereas residual traces of the impressionists
still clung to the approach applied by the futurists and cubists, leading
these artists2 – and this is paramount – to work imprecisely, especially
in their efforts to lend an air of ‘virtuosity’ ripe with vitality and bravura
to their work (all of it, contraband that has no place whatsoever in pure
composition), this was the onset of a period of extreme simplicity and
exactitude in composition. the elementarists were no longer interested in
im- or expressionist brushstrokes; such concepts as ‘the masculine’, ‘the
dramatic’, or ‘engaging’ with the object lay wholly outside the scope of the
elementarist approach to composition and design, and still to this day do.
‘preparation’ for planning and design were approached from an entirely
different angle. and the main thing: there was finally a degree of respect for
the plane in pictorial design, and that was utterly consistent, and especially
significant, following as it did on the heels of the cubists’ works with their
staggering of layers spaced one behind the other to illusionary effect, and the
russian and later the hungarian constructivists who employed perspectives
from above and below to generate spatial illusions of objects ‘floating’ in air.3
this small group of rigorously committed artists ushered in a period that
can quite rightly be called: ‘absolute composition’ and ‘anti-virtuosity’.
2
3

a delightful exception was juan gris, who, from the very onset, assumed an exceptional
position and stance amongst the cubists.
from today’s point of view, it is widely acknowledged that this commitment to respect for
the surface, that is, for the plane, is the only valid approach to the work.
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o ile przedtem słusznie nazywano tę sztukę „abstrakcyjną”, o tyle
teraz mieliśmy poczucie, że to określenie już nie oddaje faktycznych postaw i pierwotnej koncepcji. w 1925 roku van doesburg
zastąpił słowo „abstrakcyjna” słowem „konkretna”. dzisiaj taki
termin chętnie jest używany obok tego pierwszego. dla miłośnika
sztuki (a cóż dopiero dla takiego, którego dopiero należy pozyskać)
ta relacja nie jest akurat bardzo oświecająca. dzisiaj słowo „abstrakcyjna” musimy odrzucić, bo już do naszej sztuki z pewnością nie
przystaje, z kolei słowo „konkretna” też nie jest właściwym okreś
leniem na to, co osiągamy w czystym, absolutnym kształtowaniu
barwnym. argument, że nowa sztuka, chociaż nieprzedstawiająca,
pokazuje jednak nową „rzeczywistość”, nie uprawnia do używania
słowa „konkretna”.
możliwe, że to określenie jest jeszcze stosowne dla sztuki, która
w końcowym etapie bardzo długiego okresu zajmowania się „formą” nadal to robi. ale równolegle z okresem „schyłkowym” i jako
początek nowego okresu rozwija się sztuka, która przezwyciężyła
problem „formy”, wobec czego on dla niej już nie istnieje, nazywanie jej sztuką „konkretną” jest więc zupełnie nie na miejscu. ta sztuka to kształtowanie czystych, elementarnych relacji, wzbudzonych
i uwarunkowanych wyłącznie przez miarę, wzajemny stosunek,
napięcie między odcieniami: absolutna konstrukcja barwna, czyli
malarstwo, które kształtuje się samo z siebie i nie podlega żadnemu
wpływowi z zewnątrz4.
w malarstwie, w którym sztuką jest „forma”, kolor służy tylko za
dodatek, dopełnienie, tu natomiast pełni w konstrukcji barwnej
funkcję pierwszorzędną i aktywną. sztuka relacji barwnych nie jest
4

migotliwe improwizacje kandinskiego (1911) należy zaliczyć raczej do impresjonizmu nieprzedmiotowego niż do absolutnego, konstrukcyjnego kształtowania barwnego. ta uwaga
ma posłużyć tylko do lepszego zrozumienia tego, co powiedziałem wyżej. epokowych zasług wielkiego malarza w żaden sposób nie kwestionuje.
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up until then, whereas people spoke altogether aptly of ‘abstract’ art,
now one got the sense that this expression no longer adequately captured
the operative conceptual perspective and stance. so it was that in 1925
van doesburg replaced the word ‘abstract’ with ‘concrete’. today both
concepts are in coterminous use. hardly an insightful relationship for the
art enthusiast (and even less so for the potential art enthusiast). in today’s
context, while the word ‘abstract’ clearly must be rejected as no longer
applicable, the word ‘concrete’ is not the right expression for what we
have achieved with pure, absolute composition with colour. the notion
that this new art, while it is nonrepresentational, somehow represents
a new ‘reality’ is insufficient grounds for applying the term ‘concrete’ to it.
this term is perhaps appropriate for a type of art that comes as the
tail-end of a long period in which art was still very much concerned
with ‘form’. and yet art has continued to move along and develop
parallel to this ‘run-up’-period and, at the same time, has progressed
into the beginnings of a new period which has overcome the problem
of ‘form’ to the extent that ‘form’ is not even a known problem for
this new type of art anymore, which renders the expression ‘concrete’
entirely inappropriate as descriptor for this new art. this art involves
composition based solely on pure, elementary relationships, created
and influenced exclusively by the measure, the relationship, and the
tension existing in and between shades of colour: it is the absolute
construction of colour, that is, painting which emanates wholly from
within itself and is not subject to any external influence.4
whereas in the painting of ‘formalist’ art, colour was treated as a mere
add-on, applied as an addition, here, colour is primary and plays an
active role as a design element in the colour scheme. this art of colour
4

kandinsky’s scintillating improvisations (1911) are more appropriately categorised as
non-objective impressionism than as absolute, constructive colour compositions. i say this
merely in the interest of shedding light on the content outlined above. this is not by any
means intended to diminish the pioneering achievements of this great master.
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opisowa. kieruje się własną logiką. jest autonomiczna i utwierdza się
sama przez się.
podczas gdy neoplastycyści uważają kolory „czarny” i „biały” za negatywne, absolutne kształtowanie barwne zna tylko kolory pozytywne. kompozycja nr 99 (1935) „obraz czarny” i nr 104 (1936) „białe na
białym” z œuvre autora mogą poza tym dowodzić, że czerń i biel są
zdolne do samodzielnego życia.
czytelnik pewnie zauważył, że trudno uwierzyć, gdy ktoś mówi,
że pamięta czasy, kiedy malarz z paletą w ręce „malował” przedmioty – rysując. abstrakcja krok po kroku torowała malarstwu
imitującemu drogę do takich środków, które dopiero umożliwiają tworzenie czystych dzieł o piktorialnym pięknie i doskonałej
harmonii. piękno piktorialne, a nie takie, które ma już kształt.
surowość tego podejścia pozwala na największy wymiar wolności, a z drugiej strony chroni przed sentymentalizmem i ckliwymi
zachwytami.
przez cézanne’a i seurata, a potem futurystów i kubistów wiodła
droga do absolutnego kształtowania barwnego, które poprowadziło
„malarstwo” do jego najwłaśniejszej domeny. jednocześnie za sprawą
absolutnego kształtowania barwnego malarstwo osiągnęło nieskończoność, jaką przedtem znała tylko muzyka.
sztuka niczym sejsmograf wyprzedza duchowe prądy, człowiek
natomiast rozwija się wolno i jest oporny z ducha – by powtórzyć
za michelem seuphorem. a jednak każdy, jeśli tylko ma naprawdę
dobrą wolę i właściwe, nowe podejście, może poczuć radość i razem z innymi przeżywać sztukę absolutną. mimo wszystko niebezpieczny błąd popełni ten, kto patrząc na dzieło sztuki absolutnej,
uwierzy, że doskonale je „zrozumiał”, bo zdaje mu się, że odkrył
w nim tak wiele ze sztuki „przedstawiającej”. van doesburg bardzo
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relations is not descriptive. it is governed by its own internal logic. it
is autonomous and speaks for itself on its own terms.
while the neoplasticists still assigned negative values to the colours
‘white’ and ‘black’, within the framework of absolute colour
construction there are only positive values. two works from my own
œuvre – composition no. 99 (1935), ‘the black picture’, and no. 104
(1936), ‘white in white’ – furthermore prove that the colours black
and white are quite capable of standing on their own.
the reader will have noted that it hardly sounds plausible to imagine
a time in which the painter, palette in hand, would paint objects by
‘drawing’ them. abstraction has paved the path for mimetic art to
find its way, step by step, to those means which first give rise to pure
creations of pictorial beauty and perfect harmony. pictorial beauty,
and not that which has already taken shape. the stringency of this
point of view allows for the greatest degree of freedom and, at the
same time, it guards against sentimentality and sanctimonious piety.
it was through cézanne and seurat, subsequently through the futurists
and cubists, that the principles of absolute colour construction led
‘painting’ to its own most intrinsic domain. at the same time, with the
advent of absolute colour construction, painting achieved the infinite,
something that had thus far remained the exclusive province of music.
the fact is that art is a particularly discriminating and prescient indicator
of spiritual and intellectual influences, unlike the human being whose
recalcitrant spirit is slower to respond – to speak with michel seuphor.
and yet, anyone who is genuinely well-intentioned and brings with
him the proper new attitude may partake of the joy and the authentic
experience of absolute art. still, it is as erroneous as it is dangerous to
believe that simply by viewing a work of absolute art one has completely
‘understood’ it, no matter how many ‘objects’ one presumes to have
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dobrze to ujął w swoim tekście o podstawowych pojęciach: „dostrzec estetykę ściśle plastycznego dzieła sztuki może tylko widz,
który w ogóle ma estetyczny stosunek do dzieł sztuki, to znaczy,
że patrząc na dzieło sztuki, musi umieć wydobywać je na nowo ze
swojej świadomości”.
kiedy przed nowymi obrazami staje człowiek niechętny i obojętny, one do niego nie przemawiają, ponieważ brak mu „ukrytego
łącza”, miłośnik natomiast zamiast trzeźwych płaszczyzn widzi
coś pełnego harmonii, klarownie „zbudowanego”, co gorąco zaprasza go w głąb czegoś, czego w słowa nigdy ująć się nie da.
a jeśli ma on dostatecznie wyostrzone zmysły, aby przez formę,
bez której kolory nie mogłyby się przejawiać, dotrzeć do ich walorów, poczuje rytm wyższej „rzeczywistości” i wyjdzie jej naprzeciw.
dzisiejszy obraz zajmuje widza wciąż na nowo, i to aktywnie, natomiast malowany wizerunek widz odbiera pasywnie. i to nie grubość
warstwy farby ani sposób jej nałożenia są miarą pasji i temperamentu,
lecz to, czy „wydobywanie na nowo”, przyglądanie się dziełu będzie
wzbudzać w widzu mniej lub bardziej namiętne reakcje, w zależności
od jego wrażliwości, będzie go poruszać.
widz odkrywa jeden z najważniejszych czynników: czas, interwał. widzi grupy i grupki, wchodzące z sobą we wciąż nowe interakcje, zaczynające funkcjonować według jasnych i nowych praw. wszystko to
w obrębie płaszczyzny, zawsze i wciąż respektowanej, płynnie łączące
się ze sobą w asymetrycznej równowadze. poczuje, jak jakiś kolor go
przychwyci, aby trochę odpoczął i tak „przygotowany”, prowadzony
w kierunku wyznaczonym przez któryś z walorów, mógł prześledzić
cały proces we wszystkich jego niuansach i w całej dobitności.
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discovered ‘represented’ there. van doesburg has captured this quite
accurately in his text on the fundamental concepts of the new visual art:
‘understanding the aesthetics of an exact work of visual art is only possible
if the viewer is already conscious of aesthetic relationships in works of
art. that is to say, upon viewing the work of art, the observer must be
capable of completely re-constructing the work in his own mind.’
whereas the reluctant, passive viewer will be left cold when confronted with
these new images because he will be missing the ‘implied line’, the art lover
will see beyond the stark, sober surfaces and be taken in by a harmonious,
clear-cut ‘construct’ and accept with fervent excitement the invitation to
immerse himself in something that can never find expression in words. and
if his senses are sharpened enough that the inescapable manifestation of
colours acts as the vehicle by which he is able to penetrate through to their
tonal value, then he will be drawn to follow the rhythm of a higher ‘reality’.
this is the way a contemporary image constantly sustains its viewer’s
engagement in the experience of something new – actively so, in
contrast to the portrait, which engages the viewer passively. and it is
not the strength and technique of colour application that is the measure
of enthusiasm and vitality, far more, rather, the viewer, through ‘reconstructing’ the work, depending on his own abilities, will be more
or less filled with fervent excitement and vitality and be moved by it.
the viewer thus discovers one of the most important factors: time, the
interval. he sees groups and groupings which, as they interact in
ever-changing fashion, function within a new and clearly delineated
system of laws. within the bounds of the plane’s surface, which is
respected with unrelenting consistency, all of this flows together
to create asymmetrical balance. he will experience the way he is
mesmerised by a colour, brought to a quiet standstill, as it were,
where he is ‘prepared’ to be directed by the colour itself to experience
its full scope, with all its intricacies and incisiveness.
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to, czego chciała choreografia5 i w paru wypadkach osiągnęła, ale
potem niestety zarzuciła, tutaj się w końcu udaje. i jest w tym coś
osobliwego, że [...] „czas”, który dotychczas przypisywano wyłącznie muzyce i tańcowi, teraz może się z powodzeniem i w najwyższym
stopniu rozwijać także na „płaszczyźnie”.
tak jak dźwięki stanowią jedynie balast linii melodycznej, a jej najbardziej znaczącą treścią jest to, czego nie słychać (kurth), tak
w dziełach sztuki absolutnej wskazuje się na coś, co wykracza poza
czystą optykę.
* * *

Spotykając Maxa Beckmanna
(1954)
Na jedno z wielu moich spotkań z Maxem Beckmannem, jakie odbywaliśmy w czwartkowe popołudnia, przyniosłem poświęcony
jego twórczości i osobie artykuł bardzo znanego pisarza i konesera
jego sztuki. Zwracając mi później ten tekst, Max Beckmann powiedział: „Ja widzę siebie całkiem inaczej”. Artykuł przedstawiał go, co
często się zdarzało, w teatralnym świetle fanatycznej ascezy – jako
dziwaka. Ja też widziałem Beckmanna inaczej i znałem go innego.

5

léonide massine w artykule choreography zamieszczonym w circle [Circle. International
Survey of Constructive Art, ed. J.L. Martin, B. Nicholson, N. Gabo, Faber and Faber, London 1937] nie zająknął się ani słowem o tym, czego rzeczywiście nowoczesna choreografia potrafi dokonać. pośród wszystkich innych publikacji w tym tomie ta jest reakcyjna.
uwodzicielski w pozach dawnej kultury baletowej, taniec po raz pierwszy tworzy dzieła według praw choreografii. to już nie przymilne, wirtuozyjne pojedyncze ruchy, lecz cudownie
zbudowane, przestrzenne, niewirtuozyjne kompozycje „taneczne”, rozwijające się artystycznie w czasie. zamiast serii pojedynczych, niepowiązanych ze sobą postaw baletowych
widzimy teraz logiczny ciąg spójnych sekwencji, odzwierciedlający doświadczenia choreografii przestrzenno-czasowych układów ruchowych. taniec nie jest już „niemym teatrem”,
lecz formą zmysłowej ekspresji w przestrzeni i czasie, ale bez libretta.

116

here, finally, is the attainment of something that choreography5 has often
sought to accomplish, but which it abandoned after having succeeded
in achieving only on a few rare occasions. and it is indeed peculiar that
this problem of ‘time’ – which has until now been attributed exclusively to
the realms of music and dance – should have reached its greatest and most
felicitous degree of development within the flat surface of the picture ‘plane’.
just as notes are merely ballast to the melodic line while its most
significant content resides in that which cannot be heard (kurth), so,
too, do the works of absolute art make reference to something that
reaches far beyond the purely visual.
* * *

On Meeting Max Beckmann
(1954)
I once brought to one of my many Thursday-afternoon meetings with
Max Beckmann an article about his work and his personality published
by an author who was a very well-known writer and art connoisseur.
When Max Beckmann later returned the piece to me, he told me: ‘I see
myself completely differently.’ As was so often the case, in this article Max
Beckmann was cast as a troglodyte against the theatrical glare of his fanatical
asceticism. I, too, saw and knew Beckmann in an entirely different light.
5

léonide massine’s article, choreography, first published in circle [Circle. International Survey of
Constructive Art, ed. by J. L. Martin, Ben Nicholson, and N. Gabo, Faber and Faber, London, 1937]
fails to reveal so much as a hint of what modern choreography has actually accomplished.
the article, unlike a series of the remaining publications appearing in this volume, is a reaction.
seductively striking the poses of conventional ballet culture; dance has for the first time ever produced
works which adhere to the laws of choreography. gone are the smarmy, virtuosic, individual
movements, replaced by marvellously constructed, spatially proportionate, non-virtuosic, ‘dancerly’
compositions that run their course according to artistically sound use of time. so now, in place of
these series of individual attitudinised poses, unmoored and standing in incoherent relationship to one
another, we see logically consistent sequences that reflect the choreographic experiences of timespace relationships in expressive movement. dance is no longer ‘silent theatre’, but rather a form of
expression that is manifestly coherent in terms of time and space, merely absent the libretto.
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Kim Max Beckmann był w rzeczywistości, bardzo trudno orzec. Powściągliwość, jaką przejawiał zwłaszcza w większym gronie, kiedy
na ogół tylko patrzył i nic nie mówił, nie świadczy o wyobcowaniu ze
świata. Bynajmniej! W większym towarzystwie często milczący, należał do najbardziej uroczych i ekscytujących gawędziarzy, gdy opowiadał anegdoty, mówił o swoich przeżyciach czy rozprawiał o problemach filozofii Wschodu.
Ktoś kiedyś napisał: „Gdzie Léger uderza, tam Paul Klee głaszcze”.
Max Beckmann też głaskał, mimo że jego sposób prowadzenia wykładu był podobno szorstki i gwałtowny.
Maxa Beckmanna poznałem osobiście dopiero w 1941 roku. Nasze
pierwsze kontakty, mniej lub bardziej sporadyczne, przerodziły się
z czasem w regularne spotkania. Do końca wojny i później, aż do
wyjazdu Beckmanna do USA, widywaliśmy się w mieście w każdy
czwartek po południu. Dawanie i branie podczas tych spotkań musiało chyba polegać na wzajemności, skoro żaden z nas nie stracił nimi
zainteresowania. Niekiedy „dopuszczaliśmy” nasze żony do tych spotkań albo specjalnie dla nich takie wspólne rendez-vous organizowaliśmy. Podczas wszystkich naszych rozmów Max Beckmann okazywał
się człowiekiem o wielkiej wrażliwości, jaka wyraźnie przebija również z jego tekstów. W całym Amsterdamie był tylko jeden egzemplarz
książki, w której opisał swoje przeżycia w czasie I wojny światowej –
jak wiadomo, służył wówczas jako sanitariusz i prowadził dziennik,
który później ukazał się drukiem6. Książka ta wywarła na mnie głębokie wrażenie, głównie ze względu na delikatność, z jaką okrutne
doświadczenia opisuje tu ktoś, kto sam podobno wyglądał na osiłka.
Kiedy w głodową zimę 1944 roku wypadek przykuł mnie na dwa miesiące do łóżka i nie mogliśmy kontynuować naszych czwartkowych

6

Zob. M. Beckmann, Briefe im Kriege. Gesammelt von Minna Tube. Mit siebzehn Abbildungen, Bruno Cassirer, Berlin 1916.
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It is exceedingly difficult to say who Max Beckmann really was. His
restraint, especially in large social gatherings, where he was most often
a silent observer, did not prove that he was any sort of recluse. On the
contrary! This man, taciturn though he may have been in public, was
one of the most captivating and riveting storytellers, whether he was
relating anecdotes, personal experiences, or referencing philosophical
problems of Oriental provenance.
Someone once wrote: ‘Where Léger strikes a blow, a Paul Klee delivers
a gentle stroke.’ Max Beckmann was one to stroke in a similar way,
despite his allegedly crude, acrimonious manner of presentation.
I first met Max Beckmann in 1941. For the two of us, these initial, more
or less sporadic visits, developed into regular meetings on Thursday
afternoons in the city, and they continued beyond the war’s end
up until his departure to the United States; our give-and-take must
have been mutual because neither of us ever lost interest in these
rendezvous. Now and then, our wives were ‘permitted’ to join us,
or we scheduled special get-togethers to include them. In all my
conversations with Max Beckmann, he came across as a courteous
man, and this was quite apparent in all of his writing as well. In the
whole city of Amsterdam, there was only one single copy of the journal
he kept as a chronicle of his experiences in the World War I,6 in which,
as is common knowledge, he served as a medical orderly. This book
had a particularly profound impact on me, especially because, while
reading it, I was struck by the sensitivity with which this supposedly
surly man was able to write about the horrific experiences. During
the Turnip Winter of 1944, when an accident left me chained to a bed
for two months, we were not able continue meeting in the city on
Thursday afternoons; with a sense of concern that was nothing if not

6

See: M. Beckmann, Briefe im Kriege. Gesammelt von Minna Tube. Mit siebzehn Abbildungen,
Bruno Cassirer, Berlin 1916.
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spotkań na mieście, Beckmann z pedantyczną wręcz troskliwością
pojawiał się co czwartek w szpitalu, a pewnego dnia przyniósł mi ten
dziennik wojenny. Bliskość Maxa Beckmanna zawsze dawała poczucie
bezpieczeństwa w życiu.
Na początku naszych spotkań Max Beckmann przyznał, że nigdy się
nie spodziewał, iż nawiąże tak bliskie relacje z jakimś kolegą. Stało się
to możliwe dzięki temu, że mieliśmy tak odmienne podejście do budowania obrazu, ale też inny czynnik odegrał tu rolę: czerń jako kolor.
Często o tym kolorze dyskutowaliśmy.
W 1944 roku, kiedy okupacja szalała w najlepsze, Beckmann któregoś razu przyszedł na spotkanie całkowicie wytrącony z równowagi.
Po prostu nie mógł ukryć podniecenia. Dowiedział się mianowicie, że
na jego 60. urodziny galeria Günther Franke w Monachium wspólnie
z przyjaciółmi i kolekcjonerami prac Beckmanna urządziła „potajemną” wystawę 60 jego obrazów, i to w samym gnieździe „odkrywców
sztuki zdegenerowanej”. Ten śmiały „hommage” dodał Beckmannowi odwagi, jak rzadko które wydarzenie.
Inna historia: po wojnie – Beckmann zresztą bardzo wyraźnie
przewidział, jak ona się skończy – jego przyjaciel i protektor Curt
Valentin, którego śmierć późnym latem 1954 roku opłakujemy,
zaprosił go na wielką wystawę w Nowym Jorku. Max Beckmann
nie mógł się jednak oswoić z myślą, że wiele jego prac z lat 1939–
1945 „pośród pól minowych” ma pożeglować przez ocean. Straszliwie się martwił sprawą transportu, tym większa była potem jego
radość, kiedy razem z katalogiem otrzymał wiadomość, że jeszcze
przed otwarciem wystawy w Curt Valentin Gallery większość obrazów znalazła nabywców i trafi do prywatnych lub publicznych
kolekcji. Ten czwartek stał się dla Maxa Beckmanna świętem:
„Amsterdam wydaje mi się w tej chwili przedmieściem Nowego
Jorku”.
Jakże często widywałem Maxa Beckmanna opartego o poręcz jakiegoś mostu nad kanałami. Amsterdamskie mosty i kanały kochał
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punctilious, Beckmann arrived at the hospital every Thursday, and
one day he brought me his war diary. Max Beckmann’s proximity
alone always radiated a sense of reassurance for life itself.
When we first began to get to know each other, Beckmann admitted
to me that he had never imagined he would ever enter into such
a close relationship with a colleague. What made it possible was that
our approaches to composition and design were so radically disparate,
although one other factor played a role: the colour black. We spent
a lot of time discussing this colour.
In 1944, amid the stark-raving madness of the occupation, Beckmann
seemed completely beside himself when he showed up for one of our
meetings. He simply could not contain his excitement. The word had
reached him that, to commemorate his 60th birthday, the Günther Franke
gallery in Munich, along with Beckmann’s friends and collectors of his art,
had organised a ‘clandestine’ exhibition of 60 paintings, and they did this
squarely at the centre of the headquarters of those ‘Detectors of Degenerate
Art’. At the time, this daring ‘homage’ inspired Beckmann with a sense of
encouragement in a way that hardly any other event would have done.
Here’s another story: After the war – and I might add that Beckmann
was quite clear about the war’s outcome – his friend and patron, Curt
Valentin, whose death in late summer of 1954 we so deeply regret, invited
him to a major exhibition in New York. But Max Beckmann had a hard
time coming to terms with the idea of having a series of his works from
the years 1939 to 1945 globetrotting ‘straight through the minefields’
across the ocean. He was terribly worried about the transport, and was
thus all the more delighted to learn, at the same time the catalogue
arrived, that most of the paintings had found permanent homes in private
or public collections already before the exhibition opened at the Curt
Valentin Gallery. That Thursday became a holiday for Max Beckmann: ‘At
the moment, Amsterdam seems to me like a suburb of New York.’
How many times have I seen Max Beckmann leaning over the railing of one
of Amsterdam’s canal bridges. His love for the city’s bridges and canals was
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namiętnie, a mimo to nigdy ich nie namalował. Niestety, Amsterdam – poza paroma wyjątkami – tego wielkiego malarza nie kochał.
Pewnego dnia doczekał się realizacji plan, z którym Beckmann nosił
się od dawna: narysować mój portret. Wyznaczyliśmy sobie termin
posiedzenia i w jakieś czwartkowe popołudnie, kiedy już o tym rysunku nie myślałem, otrzymałem go w prezencie7. Na początku byłem
trochę zaskoczony, bo spodziewałem się zobaczyć kształt jakoś lepiej
mi znany. Kilka miesięcy później Max Beckmann nagle powiedział:
„Staje się pan coraz bardziej podobny do mojego rysunku”.
* * *

Kurt Schwitters
1887–1948
(1959)
11 lat temu, 8 stycznia 1948 roku, zmarł w Ambleside (Westmoreland, Anglia) Kurt Schwitters. Był to końcowy etap jego emigracji
z Niemiec, skąd Schwitters w 1935 roku uciekł do Norwegii, a potem, w ostatniej chwili, do Anglii. Tylko dzięki natychmiastowej
interwencji przyjaciół i przyjaciół jego sztuki oszczędzone zostało
mu niejedno z najprzykrzejszych doświadczeń. W czasie wojny najcięższym ciosem, jaki na niego spadł, była wiadomość o śmierci jego
żony Helmy, zawsze pomocnej towarzyszki i strażniczki jego twórczości – zwłaszcza w okresie tysiącletniej nocy. Ale naloty bombowe na Hanower też spędzały mu sen z oczu. Niestety to, czego dowiedział się po wojnie, jeszcze przerosło najgorsze obawy: jego trzy
domy leżały w gruzach, także jego słynna kolumna, nazwana później MERZ-Bau. Jego marzenie, by chociaż z gruzów zbudować nową
rzeźbę MERZ, też nie miało się spełnić. Wszystkie te złe wieści odbiły
7

Zob. rysunek w niniejszej publikacji, s. 214.
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boundless, and yet it never occasioned him to paint them. Unfortunately –
with few exceptions – Amsterdam did not love this great painter.
One day, Beckmann’s longstanding plan to draw a picture of me
came to fruition. We had once scheduled a sitting, and one Thursday
afternoon, after I had long since forgotten about the drawing, he
presented it to me as a gift.7 At first, I was somehow taken aback
because I had expected the drawing to reflect a completely different,
more familiar form. Months later, Max Beckmann suddenly told me:
‘More and more, you are beginning to resemble my drawing.’
* * *

Kurt Schwitters
1887–1948
(1959)
11 years ago, on January 8, 1948, Kurt Schwitters died in Ambleside
(Westmoreland, England), the last station in his emigration from
Germany. Initially, he had fled to Norway in 1935 only to subsequently
save his life by escaping from there to England just in the nick of time.
Thanks to the immediate intervention of his friends and friends of his
art, he would later be spared some of the bitterest adversities. The
most devastating blow that he was to receive during the war was the
news of the death of his wife, Helma – his constant, dutiful companion
and custodian of his art – particularly so during the Thousand-Year
Empire of darkness. Air raids on Hanover were another source of
distress. Unfortunately, reports coming in after the war exceeded his
worst suspicions: the three buildings he owned had been razed to the
ground, and with them – most importantly – the famous column, later
known as the MERZ-Bau – was smashed to smithereens. His dream of
7

See the drawing in the present publication, p. 214.
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się na jego i tak już nadszarpniętym zdrowiu. W pierwszym liście,
jaki po wojnie dotarł do mnie do Amsterdamu, napisał, że w chwilach zdenerwowania i radości traci wzrok. Zmarł sparaliżowany.
Nie można oddzielić malarza Kurta Schwittersa, twórcy obrazów
MERZ, od Kurta Schwittersa poety. Jego znany na całym świecie
wiersz An Anna Blume [Do Anny Blume] zwracał uwagę tak samo, jak
wszystkie jego groteski. Schwitters był jednym z najbłyskotliwszych
członków PEN Clubu i bez porównania najlepszym interpretatorem
własnych wierszy i swojej słynnej Urlaut-Sonate [Prasonaty – poematu fonetycznego zbudowanego na elementarnych dźwiękach].
Ale i tego Schwittersa nie można oddzielić od indywidualności, jaką
przedstawiał sobą jako rzeźbiarz i publicysta. W publicystyce zajmował się przede wszystkim architekturą i sprawami z nią związanymi.
A już omówienie wpływowej i rozległej działalności Schwittersa jako
typografa rozsadziłoby ramy tego tekstu, tym bardziej że – wówczas
był to przypadek wyjątkowy – przez 10 lat miał wyłączność na projektowanie druków dla odważnego Hanoweru. W tym samym czasie
stworzył jako poeta przeznaczone dla komunikacji tramwajowej Zehn
Gebote für das Verhalten im Straßenverkehr [Dziesięć przykazań zachowania w ruchu ulicznym].
Przysłuchiwanie się jego interpretacjom, kiedy wyjaśniał, wykładał, naświetlał czy też – jeśli nie dało się inaczej – bronił wszystkich rodzajów współczesnego kształtowania, zawsze należało
do rzadkich przyjemności. Bazylejska galerzystka Annie Müller-
-Widmann trafnie to ujęła we wspomnieniu pośmiertnym: „Swoim
duchem sypiącym skry i swoją porywającą witalnością wypełniał
wszystkie przestrzenie – te mieszkalne i te mentalne. Od pierwszych minut człowiek ulegał magii tego czarodzieja, który niczym
bóg rozdzierał szare, zatęchłe chmury konwencji, wymiatał niczym
kłaki mgły zakurzone pojęcia i zrzucał z piedestału formy po tysiąckroć uświęcone – wszystko to bez grzmotów i błyskawic, lecz
z duchową gracją i szarmancką pogodą serca, jaką może dać tylko
własne bogactwo”.
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salvaging enough from the ruins to construct a new MERZ sculpture
never came to fruition. All this horrific news took a sorely deleterious
toll on his already weakened state of health. In his first letter that
reached me in Amsterdam after the war, he wrote that there were
moments of excitement and the joy which left him temporarily blind.
He died in a state of paralysis.
One cannot separate the painter Kurt Schwitters, creator of the
MERZ-pictures, from the poet Kurt Schwitters. His world-famous
poem An Anna Blume [To Anna Blume] garnered as much attention as
all his grotesqueries. He ranked among the most brilliant members
of the PEN Club and was possibly the best interpreter of his own
poems and his famous Urlaut-Sonate [Elemental-Sound Sonata].
But neither is this Schwitters to be separated from the personality
who was also sculptor and publicist. As publicist, he specialised in
architecture or architectural issues. It would exceed the scope of this
writing to provide an account of Schwitters’ influential and extensive
engagement as typographer, especially since this activity included
a decade-long contract with the venturesome city of Hanover as its
official typographer – an unprecedented arrangement for the time.
In this capacity, he was responsible for designing all of the city’s
printed matter. At this time, Schwitters the poet also penned for the
tram the piece Zehn Gebote für das Verhalten im Strasenverkehr [Ten
Commandments for Conduct in Traffic].
Whenever he elaborated on, analysed, shed light on or – if need
be – defended all facets of contemporary composition and design,
it was always a rare pleasure to be privy to his interpretations. As
so aptly articulated in the memorial speech to the art collector from
Basel, Annie Müller-Widmann: ‘With his effervescent spirit and his
captivating vitality, he filled spaces – both physical and spiritual.
Already in the first few minutes, one fell under this sorcerer’s spell –
he was like a god who set asunder every last shred of grey, hackneyed
convention, who swept away dust-shrouded concepts like so many
wisps of fog, and who toppled from their pedestal forms that had been
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Kubizm w trudnych dla siebie czasach miał do dyspozycji niewielką, ale wyborową rzeszę „pracowników pióra”, którzy w chwilach zwątpienia czy impasu twórczo włączali się do sprawy. Nie
należeli do tych, co to poniewczasie kąpią się w blasku sławy, lecz
tak jak sami artyści stanowili prawdziwą awangardę. Pieśń nad
pieśniami duchowego koleżeństwa. A wysoko ponad tymi kombatantami stał „pieśniarz” Apollinaire. Nie od razu, niestety, to
rzadkie szczęście stało się udziałem sztuki abstrakcyjnej i absolutnej, zwłaszcza w Paryżu. I tak doszło do tego, że w awangardzie
tej sztuki stanęli sami z siebie tacy walczący piórem artyści, jak
Tzara, van Doesburg, Arp, Hausmann, a przede wszystkim Kurt
Schwitters.
Wpływ Schwittersa był ogromny. Wystarczy wspomnieć tylko o próbach podejmowanych w Bauhausie, zwłaszcza na kursie wstępnym
i na zajęciach z Moholyem-Nagyem: rzeźby z drutu, konstrukcje
metalowe, kontrastujące ze sobą materiały – wszystko to z inspiracji Schwittersa. A kiedy prowadził w Bauhausie wykłady albo czytał
swoje wiersze i groteski, to chyba właśnie wtedy padały one na najżyźniejszą glebę.
Ponad 10 lat przyjaźni ze Schwittersem i przebywanie z nim w tym
samym mieście, w Hanowerze, pozwoliły mi dobrze poznać jego
twórczość. Warto na przykład zauważyć, że chociaż Schwitters
nie był praktykującym architektem, to o projektowaniu architektonicznym wiedział więcej niż niejeden zawodowy architekt.
Rozkoszą było przysłuchiwać się jego dyskusjom z Gropiusem,
Hilberseimerem, Haeselerem i wieloma innymi: zawsze trafiał
w sedno. Kiedy cały świat praktykował funkcjonalizm, Schwitters
przestrzegał, że funkcjonalność budowli jest jedynie środkiem
do celu, a nigdy celem samym w sobie, że budynek to naturalny
organizm. Wystarczy przeczytać relację Schwittersa z nader instruktywnej wystawy Werkbundu, która odbyła się w 1927 roku
w Stuttgarcie. Niewątpliwie największą stratą z całego dorobku
126

solemnly sculpted a thousand times over – and yet, he did none of this
in bursts of thunder and lightning, but rather graceful as sheer spirit,
with the enchanting serenity of a heart that brings forth none but the
abundance of its own fortunes.’
Cubism, during its more difficult phase, had a small, but select flock
of ‘fighters of a feather’ who could be relied upon to step in and
provide inspiration during moments of doubt or creative impasse.
The sort of people who were not inclined to rest retrospectively on
their laurels but who, like the artists themselves, were genuinely
avant-garde. A laudatory paean to the spirit of camaraderie. What
is more, these creative comrades-in-arms were blessed to be
headlined by the ‘bard’ Apollinaire. Alas, abstract and absolute
art was initially denied the luxury of such fortunate circumstance,
especially in Paris. And so it was that this flock of ‘writers of
a feather’ at the vanguard of this movement, such as Tzara, van
Doesburg, Arp, Hausmann and, above all, Kurt Schwitters, rose
from the ranks entirely on their own.
Schwitters’ influence was enormous. One need only call to mind the
experimentation of the Bauhaus school, especially in its Preliminary
Course and in Moholy-Nagy’s classes: wire sculptures, metal
constructions, the use of contrasting materials were all inspired by
Schwitters. And whenever he held lectures at the Bauhaus, or recited
his poems or grotesqueries, these were received with the greatest
imaginable degree of appreciation.
More than 10 years of friendship with Schwitters and the experience
of also living in Hanover occasioned me to become well-acquainted
with his work. So, for example, I noted that, while he was not
a practising architect, he knew more about architectural design than
many a professional architect. It was a pleasure to eavesdrop on his
conversations with Gropius, Hilberseimer, Haeseler and many others: he
always hit the nail on the head. When everyone else was following the
precepts of functionalism, Schwitters cautiously admonished that any
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Schwittersa jest MERZ-Bau. Budowla rozpoczęta około 1924 roku
jako rzeźba otwarta, zawsze była „w trakcie stawania się”, a po
dziewięciu latach ciągnęła się już przez cały dom, od piwnicy
po dach. Ponieważ nie nadawała się do transportu, można ją było
obejrzeć – a właściwie: „przeżyć” – tylko na miejscu. Wrażenia,
jakie wywierała, żadna reprodukcja nie jest w stanie oddać nawet
w przybliżeniu, filmowi też by się pewnie nie udało.
W MERZ-Bau, jak w Ulissesie Jamesa Joyce’a, toczy się całe życie ze
wszystkim swoimi zakrętami i wątkami. Wymieńmy parę szczegółów,
które dadzą nam niejaki wgląd w to, co się działo w MERZ-Bau. Otóż
były tam między innymi groty, a w nich: błyszczący skarb Nibelungów, Kyffhäuser z kamiennym stołem, grota Goethego z jego nogą –
traktowaną jak relikwia – i mnóstwem ołówków niemal doszczętnie
wypisanych w wierszach, zatopione miasto unii personalnej księstwa
Brunszwik-Lüneburg, wystawa sztuki, Zagłębie Ruhry, psiarnia, organy (które trzeba było obracać w lewo), burdel, grota miłości, babcia
klozetowa pilnująca życia…
Niektóre z tych grot, elementów wielkiej konstrukcji, były tak przestronne, że mogły pomieścić dwie, trzy osoby. Dzięki temu Schwitters
mógł doprowadzać MERZ-Bau do stanu najwyższej doskonałości, recytując swoje wiersze, groteski, swoją Urlaut-Sonate. Jak tytuły w obrazach Paula Klee są czymś więcej niż tylko pożądanym dodatkiem,
tak poeta Schwitters idealnie dodawał sam siebie do wielkiej rzeźby
MERZ-Bau. Oprowadzanie po tym ogromnym dziele trwało cztery
godziny, a za przewodnika i komentatora służył sam artysta. Niełatwe
to przeżycie, tak jak i Ulisses nie jest typową lekturą wakacyjną.
MERZ-Bau pozostawał zawsze niegotowy i taki miał być. Schwitters
sam o tym mówił: „Ta budowla rośnie mniej więcej według tej samej
zasady, co wielkie miasto, gdzieś tam znowu ma powstać dom i Urząd
Nadzoru Budowlanego musi dopilnować, żeby ten nowy budynek nie
spaskudził całej panoramy. I kiedy znajduję jakiś przedmiot i wiem, że
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structure’s functionality was always a means to an end, never an end in
itself, but a natural organism. One need only read his report on the highly
instructive exhibition of the Werkbund in the year 1927 in Stuttgart.
Without doubt, the greatest loss for Schwitters’ œuvre was the MERZBau. This construction, begun around 1924 as a free-standing sculpture,
was constantly ‘in flux’, and, after nine years, occupied the entire house,
from basement to ceiling. This work then, a permanent installation,
could only be viewed – or, more appropriately, only be experienced –
on site. Nor could reproductions so much as approximate the impression
made by the work, even a film likely would have failed to do so.
Much in the same way as all of life’s twists and turns are laid out in
James Joyce’s Ulysses, so, too, is the MERZ-Bau rife with ramifications.
The following details offer but a glimpse of the complexity involved in
the MERZ-Bau. Among other things, it included a series of grottoes: the
Nibelungen Hoard with its glistening treasure, the Kyffhäuser with its
stone table, the Goethe grotto with one of Goethe’s legs – as a relic –
and plenty of pencils whittled nearly to nubs, the sunken personalunion city of Braunschweig-Lüneburg, the art exhibition, the Ruhr
region, the dog kennel, the organ (which had to be turned to the left),
the brothel, the grotto of love, the female lavatory lady of life…
In some instances, these grottoes, detailed components of the overall
construction, were spacious enough to accommodate two or three
people. And this is what afforded Schwitters the opportunity to bring
his MERZ-Bau to ultimate completion because it was here that he was
able to recite his poems, grotesqueries, and Urlaut-Sonate. Just as the
title to a Paul Klee painting represents more than a refreshing little
adjunct, ideally, Schwitters the poet cast himself into the mix of the
grand sculpture that was the MERZ-Bau. The experience of touring
this gargantuan work lasted four hours, guided and with illuminating
commentary by Schwitters himself. The experience was no piece of
cake, just as Ulysses is hardly the most suitable holiday reading matter.
The MERZ-Bau remained perpetually incomplete as a matter of principle.
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pasuje on do tej rzeźby, biorę go ze sobą, wklejam, przyklejam, maluję
tak, żeby rytmem harmonizował z całością, a pewnego dnia się okazuje, że trzeba otworzyć jakiś nowy kierunek, który utrupi ten przedmiot w całości albo częściowo”.
W sztuce naszego czasu Schwitters był jedną z najbogatszych i najwspanialszych osobowości, był postacią wybitną. Jego przyjaciel
Hans Arp z okazji pośmiertnej wystawy w Bazylei poświęcił mu
piękne słowa:
Teraz również Schwitters zakończył swą ziemską podróż. Uczestniczył
w zwycięskim pochodzie dadaistów przeciwko armiom wyznawców
złotego podziału. Ze swoim osobliwym poczuciem humoru, nie szczędząc kpin i żartów, odbywał tę podróż. I spoza wszystkich masek i programów wyłania się sens jego życia: przemiana materii z uchwytnego
świata w absolut bez formy, w coś nie do wysłowienia. Od szewców
w sztuce, pilnie i nadaremnie klepiących skórę na swoim kopycie, różnił
się tak, jak słowik od hipopotama. Z takim porywającym zapałem śpiewał, trelował, szeptał, terkotał, wzmacniał barwy Urlaut-Sonate, że słuchacze wychodzili z własnej nijakiej skóry. Jego obrazy MERZ są pełne
tajemnic i mądrości. Dzięki nim Schwitters nauczył nas dostrzegać życie
i piękno w najmniejszych rzeczach, w wyrzuconym bilecie tramwajowym, w strzępie papieru. Podzielał pogląd Heraklita, że słońce jest tak
wielkie, jakim się nam wydaje. Jego pogodny duch zjednoczył się teraz
z miarą wszech rzeczy. Nam pozostaje tylko niebosiężną chwalbą wziąć
jego pamięć w objęcia.

* * *
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As Schwitters himself stated in this regard: ‘The construct grows according
to about the same principle as a major city: a new building needs to be
constructed somewhere, and the Department of Building Control must
see to it that the new building does not spoil the entire cityscape. So I may
stumble upon some object; knowing that it belongs in the sculpture, I pick
it up and take it home, paste it, cover it, paint it – all in accordance with
the rhythm of the whole thing. Then one day, it turns out that everything
must take a turn in a different direction which may result in having to run
roughshod over that very object, in whole or in part.’
Kurt Schwitters was one of the most magnificent and bedazzling
personalities in the world of contemporary art, an outstanding figure.
His friend Hans Arp dedicated the following wonderful words to him
on the occasion of the memorial exhibition in Basel:
Schwitters’ wordly journey has now come to an end. He took part in the
dadaists’ successful crusade against the armies of the golden rectangles.
He covered this ground with a rarefied sense of humour and shenanigans
aplenty. Behind all the masks and agendas, the meaning of his life shines
through: to transform the stuff of the tangible world into the formless
Absolute, the Ineffable. He set himself apart from the cobblers of the poet’s
craft who hammer away at their leather in diligence and futility just as the
songbird distinguishes itself from the pachyderm. The fervency and zeal
with which he sang, warbled, whispered, whirred, and exalted his UrlautSonate shook his listeners to shed their greying skin. His MERZ-pictures are
riddled with secrets and wisdom. With them, Schwitters taught us to find
life and beauty in the least of things, in a discarded tram ticket, in a scrap of
paper. He shared Heraclitus’ view that the sun is as big as we make it out to
be. His joyful spirit has now gone on to meet the measure of all things. All
we are left to do is to embrace his memory with words of celestial praise.

* * *
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Typografia i malarstwo
(1958)
Ważne jest jedno: od samego początku ściśle oddzielałem od siebie
typografię i malarstwo. Moja typografia nigdy nie była przetransponowanym obrazem, nigdy żaden obraz nie powstał z idei typograficznej. Ale humus, z którego wyrasta cała ta optyczna strategia,
może być ten sam.
* * *

Proporcja
(1953)
Twórcza wola artysty przejawia się w uporządkowaniu i w relacji poszczególnych elementów względem siebie. Już w starożytności chętnie
się posługiwano w tworzeniu dzieł sztuki tak zwanymi liniami porządkującymi, przeważnie opartymi na złotym podziale. Linie wyznaczające
porządek i proporcje są jednak tylko środkami pomocniczymi i samo ich
stosowanie jeszcze nie gwarantuje, że automatycznie powstanie dzieło
sztuki. Środki te dają tylko pewność, że można postępować porządkująco. Możemy stosować wszelkie prawidła matematyki i geometrii, ale
istotne i tak pozostaje to, co „twórcze”. Piękna nie można skonstruować. A jednak raz po raz staramy się wywieść z doświadczeń t radycji
pitagorejsko-platońskiej nowe reguły harmonii (skalę, porządki harmoniczne), czego przykładem może być „modulor” Le Corbusiera.
Académie des Beaux-Arts zaleca trzy standardowe formaty obrazu:
„figure”, „paysage” i „marine” (również definiowane według złotego
podziału), natomiast we współczesnym czystym kształtowaniu postępujemy w kwestii formatu drogą odwrotną. To idea obrazu, kompozycja decyduje o formacie. Dynamika budowania obrazu wpływa
na jego format i go wyznacza.
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Typography and Painting
(1958)
One thing is paramount: from the beginning, I have drawn
a strict distinction between typography and painting. Never has my
typography been a transcription of an image, nor has an image been
derived from a typographical idea. The organic matter from which this
whole optical strategy springs can be the same.

Proportion
(1953)

* * *

The creative intent of an artist is expressed in his ordering and arrangement of
individual elements in relation to one another. Even before the Middle Ages,
works of art were composed using ‘regulating lines’, as they were known,
based largely on the concept of the Golden Ratio. However, these regulating
lines and the application of proportions are merely tools – their utilisation is
by no means a guarantee that the result will automatically be a work of art.
What these tools can guarantee is that the artist is able to approach the work as
a process of ordering. One can apply all the laws of mathematics and geometry
in the world, but the most essential component will forever remain that of
‘creative genius’. Beauty cannot be constructed. Nevertheless, one always
strives to find new rules governing harmony (scale, harmonic arrangements)
within the parameters of the Pythagorean-Platonic tradition – Le Corbusier’s
‘Modulor’ may be seen as one example of this sort of discovery.
Whereas the Académie des Beaux-Arts has established three standard
canvas formats – ‘figure’, ‘paysage’, and ‘marine’ (similarly determined
based on the ‘golden ratio’) – today’s practice of pure pictorial
composition runs in the opposite direction concerning format. Canvas
format is influenced and determined by the idea on which the picture is
based, that is, according to the dynamics of the composition.
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Kolor jako element tworzący przestrzeń
w architekturze
(1953)
wszystko ma kolor, wszystko jest bogate w kolory, bez koloru nie
ma życia; wszystko ma kolor, nawet farba ma kolor, i nie tylko
ona.
kolor ma również każda materia:
powietrze i światło
złoto i kamień naturalny
drewno i tkaniny
metal i korek
beton i aksamit
szkło i skóra
żwir i powietrze
marmur i światło.
jak państwo widzą, chciałem w tym wyliczeniu zwrócić uwagę na
kontrasty. w charakterze materiałów automatycznie uwidoczniają się
skrajne różnice struktury:
gładki – szorstki
błyszczący – matowy
twardy – miękki
głośny – cichy.
wyczucie kontrastu to jedna z podstaw wzornictwa. w XIX wieku w ogóle nie przywiązywano wagi do wyczucia materiału. dlatego w „bauhausie” każdy student musiał obowiązkowo odbyć kurs
wstępny, na którym materiałoznawstwo stanowiło punkt wyjścia do
wszelkiego projektowania artystycznego.
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Colour as a Space-Building Element
in Architecture
(1953)
everything has colour, everything is replete with colour, there is no
such thing as a life without colour; everything has colour, even the
pigment itself, but pigment is not the only thing that contains colour.
colour is a component of matter, all matter, even
air and light
gold and natural stone
wood and textiles
metal and cork
concrete and velvet
glass and leather
pebbles and air
marble and light.
as you can see, I have deliberately sought to accentuate the contrast
between materials in this listing. the most extreme structural contrasts
automatically come to the fore in the character of the material:
smooth versus rough
bright versus dull
hard versus soft
loud versus quiet.
having a feel for contrasts is one of the most fundamental principles
in design. this feeling for the character of materials was completely
overlooked in the 19th century. this is one reason it was mandatory for
every student at the ‘bauhaus’ to enrol in the preliminary course in
which the study of materials was pursued as the fundamental point of
departure for every form of creative design.

135

friedrich vordemberge-gildewart

selected texts

friedrich vordemberge-gildewart

teksty wybrane

obok perspektywy linearnej istnieje perspektywa wykorzystująca energię kolorów. nic nie oddziałuje silniej niż barwa. ten sam
przedmiot, potraktowany różnymi kolorami, za każdym razem
będzie miał inny wyraz. znajomy ciąg domów, nie wyłączając środków komunikacji i ludzi, wydałby się państwu zupełnie obcy, widmowy, gdyby architektura na przykład okazała się nagle zielona,
tramwaj – biały, a ludzie – fioletowi. architekt bruno taut po I wojnie światowej próbował kolorystycznie ujednolicić kiczowatą architekturę starej zabudowy w magdeburgu, aby zaprowadzić w niej
jakiś spokój. skończyło się jednak fiaskiem, kolor bowiem miał tu
posłużyć jedynie za „koło ratunkowe”.
rozwój społeczny sprawił, że z jednej strony mamy coraz mniej zarówno wielkich pałaców, jak i slumsów, z drugiej natomiast powstaje coraz więcej mieszkań czynszowych i wiejskich willi. nie
miałoby sensu i żadnego uzasadnienia, gdybyśmy przepych i rozmaitość pałacowych wnętrz (gdzie mieszka się i pracuje, przyjmuje gości i odbywa oficjalne spotkania, gdzie są pomieszczenia duże
i małe, służbowe i prywatne) przenosili na mieszkanie czynszowe.
całkiem abstrahując od tego, że byłoby to parweniuszowskie, to
także ze względów czysto technicznych okazałoby się niemożliwe. w końcu mieszkanie jednorodzinne to nie pałac w miniaturze.
w dwu- czy trzypokojowym mieszkaniu nie można się budzić co
rano w otoczeniu o tak bombastycznej kolorystyce, że nie sposób
jej nie dostrzegać i nie traktować z rewerencją. w małych mieszkaniach kolor, wszystko jedno w jakiej postaci, musi być bardzo neutralny, skromny i nienatrętny. można go jednak świadomie stosować jako element budujący przestrzeń. ciche kolory przestrzeń
powiększają.
w akcentowaniu barwnym zawsze wychodzimy od płaszczyzny
(płaszczyzna tworzy przestrzeń). dlatego błędem jest stosowanie mocnych kolorów w drugorzędnych szczegółach, takich jak o
 bramienia
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the linear perspective is only one perspective – thanks to the energetic
properties of colour, there is another. nothing has more impact than
colour. the expressive quality of the very same object fluctuates constantly,
ever contingent on its colour. let us say, for example, that you are familiar
with a certain building’s façade – and with the traffic and people in its
immediate surrounds: you would not recognise it if the building were to
suddenly turn green, the tram white and the people purple – it would
seem to you like a scene from a horror film. after world war I, the architect
bruno taut in magdeburg attempted to group the kitschy old buildings
throughout the city according to colour, and in this way to position them
in some sense of order. but his concept failed miserably because in this
case colour was called in as a last-ditch effort to ‘save the day’.
thanks to improvements in the socio-economic environment, on the one
hand, more and more of these palatial edifices are disappearing, along
with the slums that surround them, while, on the other hand, more and
more modern blocks of rental flats and country houses are being built. it
would be nonsensical and entirely unjustifiable to attempt to outfit a rental
flat with the same degree of luxury, splendour, and versatility of a palace
(with its spaces for working and living, for receiving guests, for formal
occasions; its chambers both large and small, with separate spaces for
private residency and for official business). aside from the arrogant air of
the arriviste this would involve, it would also be impossible from a strictly
logistical standpoint. for when all is said and done, a single-family flat is
not a miniature palace. the inhabitant of a 2- or 3-bedroom flat should not
be greeted first thing in the morning by a colour scheme so sophisticated
as to make him feel as though he cannot pass by without taking a bow. in
smaller housing units, the colour – whatever form it takes – must remain
neutral, modest, and unobtrusive. and yet, colour can still play an active
role as a design element. subdued colours as space-enlarging elements.
when determining colour scheme, the plane is always the point of
departure (the plane is what builds the space). this is why it is wrong to

137

friedrich vordemberge-gildewart

selected texts

friedrich vordemberge-gildewart

teksty wybrane

okien, futryny drzwi, listwy podłogowe. elementom, które zakłócają
płaszczyznę, zakłócają przestrzeń, ale których w budynku nie można
pominąć, nie można kolorem nadawać aż takiej wagi, żeby wszędzie
w pomieszczeniu zamiast harmonii barwnych powstawały eksplozje
kolorów.
kto kształtuje sytuację przestrzenną, czy jest architektem, czy malarzem, ten musi przemyśleć funkcję danego pomieszczenia, a także funkcję, jaką będzie pełnił w nim człowiek. hasło sullivana „form
follows function” dotyczy także koloru: „colour follows function”.
trzeba rozróżniać elementy stałe, stabilne (takie jak ściana i sufit,
podłoga, wykładzina podłogowa, meble w zabudowie) i elementy
ruchome (przesuwane ścianki, człowiek i jego ubrania, stoły i meble służące do siedzenia, zasłony, obrazy, rzeźby, dywany), do tego
dochodzą czynniki ulotne, pojawiające się i znikające (światło,
muzyka).
w prywatnym mieszkaniu kształtowanie przestrzeni przez architekta
i malarza sprowadza się do minimum.
człowiek w relacji do pomieszczenia nie może stać się elementem
kompozycji, powinien móc poruszać się swobodnie i bez przeszkód.
kolorystyka nie może go tak przytłaczać, żeby czuł się podporządkowany. przeciwnie, kolor musi dobrze wpływać na jego samopoczucie
i aktywność. w prywatnym mieszkaniu zawsze musi być dość miejsca
na muzykę i konwersację, wielkości czasowe i ulotne. musi też być
miejsce na obrazy i rzeźby.
w kształtowaniu pomieszczenia kolorem architekt-malarz musi iść
dokładnie śladem człowieka, nie ignorując niczego, co ów człowiek
robi i czego nie robi, powinien zagłębiać się w daną sytuację i stojące
przed nim zadanie, aby usłyszeć brzmienie koloru, który człowieka
w jego pomieszczeniach wzbogaci, odmłodzi i dobrze będzie wpływał
na jego nastrój.
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make excessive use of colour for incidental details, details like door and
window frames, skirting boards, any element that interrupts the plane
or intrudes upon the space, elements that are simply unavoidable in
any building but which cannot be rendered so conspicuous through the
application of colour that instead of harmonious chromatic interaction
the result is explosive chromatic detraction.
whoever is designing a space, whether architect or painter, must study
not only the function of the space, but also the way humans occupying
the space function within it. sullivan’s dictum, ‘form follows function’
is equally applicable to colour: ‘colour follows function’. the operative
distinction here is between constant, stable elements (wall and ceiling,
floor, wall-to-wall carpeting, built-in furniture) and modular elements
(sliding partition walls, the human being and his clothing, tables and
chairs, curtain fabrics, pictures, sculptures, rugs). in addition, there are
transient elements which come and go (such as light, music).
in private residential spaces, the role played by the architect and the
painter is reduced to a minimum.
in terms of proportion, the human being should not be reduced to
a compositional element of the space, but rather should move freely and
unencumbered within it. he should not be overwhelmed by the colour
scheme, leaving him to feel stifled by it. colour must, rather, enhance
people’s lives and lifestyles. a private residential flat must provide sufficient
room for music and conversation, temporary voluminosities, transient as
time. and there must be room to accommodate paintings and sculptures.
when using colour as an element in architectural design, the painterarchitect must closely follow the trail of the human being with all his
comings and goings, he must immerse himself in the situation and the
task at hand in order to place himself in a position to hear, as it were,
the tenor, the tone, of the colour best suited to enriching, rejuvenating
and invigorating the lives of people who will inhabit the space.
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kolor to bardzo ważny element projektowania wnętrza, a nie coś,
czym w sposób mniej lub bardziej przypadkowy będzie można je później ozdobić albo ewentualnie się nim posłużyć, żeby ratować zepsuty
projekt.
kolor nigdy nie może się pojawiać jako gloryfikacja samego siebie, nigdy nie może izolować, musi obejmować całość. lepiej, żeby wnętrze
oddziaływało tylko przez zastosowane w nim materiały, niż użyć koloru niewłaściwie albo niepewnie.
każde zlecenie stawia projektanta wobec całkiem nowej sytuacji, jeśli chodzi o światło, położenie i funkcję. każdemu zleceniu
należy najpierw bardzo dokładnie się przyjrzeć, aby móc działać
kolorem. miejsce, w którym kształtowanie kolorem jest konieczne, kreatywny architekt określa już w projekcie, wyczuwa je instynktownie.
* * *

O sztuce plastycznej – perspektywy
(1953)
Projektant pracujący z kolorami wkracza w dziedzinę energii. Kolor
nie tylko oczarowuje i uwodzi. Kolor jest równoznaczny z energią.
Kolor tak samo podlega prawom fizyki, jak dźwięk w muzyce.
Gdyby malarze byli bardziej świadomi tego faktu, oszczędziliby sobie niejednej okrężnej drogi. Człowiek jako artysta – i tylko
jako artysta – sam może być tak twórczy jak natura, toteż ogromne znaczenie ma to, żeby w kształtowaniu dzieła sztuki postępował zgodnie z zasadami elementaryzmu i nie używał koloru
jako narzędzia do opisywania czegokolwiek. Rację ma Theo van
Doesburg, kiedy stwierdza: „Środki wyrazu sztuki malarskiej były
przez stulecia gwałcone i hańbione, bo używane do wszystkiego
innego, tylko nie do kształtowania. Nowoczesny artysta je zrehabilitował”.
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colour is an extremely important, fundamental element of architectural
design, not something arbitrarily applied as an ornamental afterthought
or perhaps as an element called upon to salvage a botched project.
colour can never come off as self-aggrandising, can never act as an
isolating force; it must, rather, embrace the space as a whole. it is better
to allow the materials from which a space is constructed to speak for
themselves than it is to apply colour improperly or uncertainly and
waveringly.
each commission presents an entirely new situation pertaining to light,
location, and function. each commission must first be investigated very
thoroughly before colour can be incorporated as a design element. the
space that requires colour as a design element will have already been
identified in the blueprint drafted by a creative architect, will have
already been instinctively sounded out and projected.
* * *

On the Visual Arts – Future Prospects
(1953)
Whoever works with colour as a design element treads the terrain of
energies. Colour is more than something which is simply enchanting
or seductive. Colour is synonymous with energy.
Colour is as subject to physical laws as is tone in music. If painters
were more aware of this fact they might spare themselves many an
unintended detour. And since man, in his capacity as an artist – but
only in this capacity – is also endowed with the same creative ability
as nature itself, it is of paramount importance that his composition of
a work of art follow an elementary approach and not resort to using
colour merely as an outline. This is why Theo van Doesburg was right
in saying that ‘[f]or centuries, the means of the art of painting have
been misappropriated and defiled for all manner of purposes unrelated
to composition and design. The modern artist has rehabilitated them’.
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Dopiero dzisiaj dzięki kształtowaniu absolutnemu sztuki plastyczne
osiągnęły to, co w muzyce od samego początku wydawało się czymś
oczywistym. Niestety, wielu miłośników sztuki i samych artystów
jeszcze tego nie zrozumiało. Często też nie chcą tego zrozumieć, bo
po prostu ignorują doświadczenie estetyczne. Chciałbym w związku
z tym jeszcze raz zacytować Theo van Doesburga: „Poprzez swoje doświadczenie estetyczne artysta na nowo stwarza rzeczywistość, nie
w zgodzie z naturą, lecz w zgodzie ze sztuką”.
Po długim okresie zastoju w sztukach pięknych jesteśmy od przełomu XIX
i XX wieku świadkami potężnych artystycznych przemian, niezwykle
szybkiego cyklu erupcji, wywierających na nas ogromne wrażenie.
Jakie były przyczyny postępującej degrengolady od czasów renesansu? Stawiając diagnozę, należy wymienić dwa czynniki:
1) perspektywę czy raczej zdradę wobec płaszczyzny oraz
2) co nie przypadkiem się z tym wiąże: wirtuozerię.
Odejście od płaszczyzny, która w sztuce wielkich kultur była przez
wieki szanowana, gorzko się zemściło. Przy tej okazji należy może
wspomnieć, że złote tło, które dominowało w rozmaitych okresach,
wręcz idealnie odpowiada samej istocie płaszczyzny, ponieważ nigdy
nie może oddziaływać tak, jakby imitowało przestrzeń.
Upadek

sztuk

pięknych

został

powstrzymany

na

przełomie

XIX i XX wieku. Impresjonizm i secesja przyniosły opamiętanie
i zmianę orientacji. Respektowanie piktoralnych praw płaszczyzny
zapoczątkował impresjonizm. Malowanie w plenerze polegało na
uchwytywaniu momentu, było więc pracą, którą należało wykonać
szybko. Jeśli wymagała brawury i szerokich pociągnięć pędzla, to
w impresjonizmie była to rzecz uczciwa i uprawniona. Natomiast brawurowe pociągnięcia szerokim pędzlem w późniejszych wypowiedziach artystycznych okazały się dokładnie tak samo niebezpieczne,
jak wspomniana wyżej perspektywa. Wszelka brawura jest śmiertelnym wrogiem uczciwego kształtowania.
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Only now, thanks to the design concepts of absolute art, have the visual
arts finally achieved what has been considered self-evident from the
beginning in the field of music. Unfortunately, many art enthusiasts and
artists themselves have yet to see the light on this. People often do not
wish to accept it because they simply ignore the aesthetic experience. In
this context, I should like to again cite the words of Theo van Doesburg:
‘Through his aesthetic experience, the artist produces a new reality, not
in accordance with nature, but in accordance with art’.
After a long period of stagnation in the visual arts, toward the end of
the 19th century and at the beginning of the 20th we are now witness to
monumental artistic developments, an extraordinarily rapid series of
eruptions that leave us in awe.
What were the underlying causes of the progressive decline we
have seen since the Renaissance? Two factors can be ascertained in
diagnosing that decline:
1. perspective, or, to put it more aptly, the betrayal of the picture plane,
2. a related issue, and not by coincidence: the advent of the notion of
virtuosity.
There has been a bitter price to pay for this disregard of the picture plane,
something that has been respected for centuries by all cultures known
for producing great art. It is perhaps worth taking this opportunity to
mention that gold-ground painting – which prevailed in various different
periods – employs as its ground a material that is ideally suited to conform
to the picture plane because it can never have a mimetic effect.
Toward the end of the 19th and the beginning of the 20th century,
the steady decline in the visual arts began to see an upswing.
Impressionism and art nouveau were two movements that ushered
in a new sensibility and orientation. Impressionism first started to
respect the laws of the picture plane. Its practice of plein air painting
was a matter of seizing the moment – that is, of work which had
to be finished very quickly. When this demanded that paintings be
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Renesans musiał odstąpić od zasad sztuki średniowiecznej. Dlaczego XX wiek nie miałby podjąć próby i wychodząc od teraźniejszych przesłanek, dojść do czegoś nowego? I chociaż nasza epoka
wydaje się tak konsternująca, to przecież trudno zaprzeczyć, że
patrząc z nowych punktów widzenia i stosując jak najsurowszą
samokontrolę, artyści w ciągu ostatnich 30–40 lat swoimi dokonaniami wywołali na całym świecie wielką rewolucję. Po chwalebnym przezwyciężeniu pseudosztuki tacy pionierzy nowego
kształtowania, jak Sullivan, van der Velde, futuryści, kubiści
i artyści grupy De Stijl, odrzucając trywialne imitowanie natury
w malarstwie i rzeźbie, stworzyli własny duchowy i artystyczny
świat, który według własnych prawideł ustanawia nową artystyczną rzeczywistość.
Dzięki nowemu alfabetowi wizualnemu piękno w sposób zwyczajny i bezpośredni promienieje w największej harmonii przed naszymi
oczyma. Żaden fałszywy patos, żadna bezsensowna przesada nie stoją
już na przeszkodzie prawdziwemu kształtowaniu. Jak to się dzieje?
Elementarysta znowu działa, kształtując i myśląc jednocześnie. Tą
postawą nawiązuje do tradycji artystów sprzed renesansu. A więc
to ten, którego tak chętnie nazywa się radykałem, niesie tradycję
dalej. Nie tylko brzmi to bardzo pojednawczo, lecz także przywraca
człowiekowi twórczemu miejsce, które zajmował w czasach, kiedy myślenia nie uważano za wrogie sztuce. Kształtowanie, badanie i wymyślanie leżą w wielkiej harmonii obok siebie na tej samej
linii. Często cytowane dziś zdanie, że „malarzem człowiek się staje,
malując”, wydaje mi się jednak trochę zbyt banalne. Jeszcze dzisiaj zarówno artysta, jak i miłośnik sztuki brawurowe operowanie
pędzlem lubi przyjmować za miernik wartości i niezaprzeczalny
atrybut w sztuce. Kształtowanie obrazu bez widocznego gestu ręki
odrzuca jako mikre albo bezkrwiste. W rzeczywistości rzecz się ma
chyba jednak całkiem inaczej. Może jeszcze są akceptowane słowa
Paula Klee: „Sztuka nie odtwarza tego, co jest widoczne, ale czyni
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completed with a broad brush and bravura in impressionist painting,
these two factors were honest and justified. But the broad brushstrokes
and bravura which found iteration in subsequent artistic movements
were as dangerous as the aforementioned notion of perspective. Every
form of bravura is the arch enemy of genuine composition and design.
The Renaissance was forced to abandon the fundamental principles of
medieval art. Why then should not the 20th century attempt to arrive at
new results based on the exigencies of the present? And even as confusing
as our contemporary epoch may seem, there can be no denying that, as
the result new standpoints and stringent self-discipline, contributions
have already been made over the past 30 to 40 years which have given rise
to major revolution throughout the world. Now that they have achieved
glorious victory over the pseudo-arts, those pioneers of new design such
as Sullivan, van de Velde, the futurists, the cubists and the artists of the De
Stijl group, having driven to the wayside the rote emulation of nature in
the world of painting and sculpture, these artists have created a spiritual,
intellectual and artistic world which operates according to its own laws
and represents a new artistic reality.
Thanks to this new visual vocabulary, beauty now radiates in perfect
harmony before our very eyes. No more disingenuous pathos, no more
fatuitous exaggeration to stand in the way of true design. How did this
come about?
The artist who practises elementary design engages in a process that
simultaneously involves creative and intellectual faculties. In this regard,
he carries on the tradition of pre-Renaissance artists. The artist, then, who is
so readily decried as a ‘radicalinski’ is in fact merely a traditionalist carrying
on existing conventions. Not only does that sound quite conciliatory, it
also brings the creative person to a place in which thinking can never be
considered inimical to art. Creative design, research, and discovery are
situated along one and the same line in complete harmony. Nowadays, it has
become popular to cite the statement: ‘You become a painter by painting’,
which sounds to me too platitudinous. What is more, bravura brushstroke
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je widocznym”. Ale inny pionier, amerykański architekt i myśliciel
Sullivan, swoją formułą: „form follows function” już w 1885 roku
sprawił, że organiczność w procesie kształtowania artystycznego
staje się czymś nieodzownym. W tym miejscu chciałbym od razu
zauważyć, że trzeba się wystrzegać kojarzenia pojęcia „organiczności” tylko z rozwojem żywego organizmu. Powstawanie dzieła
sztuki też jest procesem wzrastania. A że funkcjonalizm to system
myślenia, myślenie plastyczne obok organicznego planowania idei
artystycznej oraz ekonomii środków stanowi podstawę wszelkiego
kształtowania artystycznego.
Ideę obrazu narzuca kolor, nie odwrotnie: kolor jest energią, tak jak
energią jest linia. Po chaosie zakłamanych stylów proroczo i jak sygnał
zabrzmiały i do dziś mają pełne uprawnienie słowa wypowiedziane
w 1890 roku przez van der Veldego: „Linia jest siłą, która działa podobnie jak wszystkie siły elementarne. Linia jest siłą, która czerpie
swoją siłę z energii tego, kto ją wykreślił”.
Teraz, po wielkim uporządkowaniu podstawowych elementów artystycznych, można to samo powiedzieć o kolorze. Kolor jako taki,
uwolniony od wszelkiego balastu, działa aktywnie:
ten kolor nie znaczy nic
i ten kolor też nie znaczy nic.
Ale to, co między tymi kolorami,
to jest najważniejsze:
mianowicie relacje.
Znajdujemy się w bardzo znaczącym punkcie zwrotnym. Nie ma już
zasady formalnej, tylko kształtowanie, w którym relacje kolorów za
sprawą ich elementarnego napięcia odgrywają pierwszorzędną rolę.
I te napięcia jako siła napędowa są zarówno wizualne, jak i słyszalne,
a nawet wyczuwalne.
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is today still viewed as a measure of value and definitive aesthetic attribute
by artists and art enthusiasts alike. Any pictorial composition that does not
reflect visible evidence of the artist’s hand at work is patently dismissed
as weak or lifeless. The reality of the situation, though, is something else
altogether. Perhaps people would take Paul Klee’s word for it: ‘Art does
not reproduce the visible; rather, it renders visible’. Already in 1885,
another pioneer, the American architect and thinker, Sullivan, with his
maxim ‘form follows function’, guaranteed that the organic would never
become a dispensable aspect of design. And on that note, I should like to
point out that – when speaking in terms of ‘the organic’ – one must guard
against restricting the concept exclusively to living organisms. There is also
a process of growth involved when a work of art comes into being. And,
since functionalism is a thought-system, what that implies is this: next to
the organic planning of the artistic concept and the economy of means,
the most fundamental point of departure of all forms of artistic design is
thinking in a pictorial frame of mind.
The inspirational conceptualisation for a picture springs from colour,
not the other way around; colour is energy, just as a line is energy.
After all the chaos of these spurious stylistic movements, what van
de Velde said in 1890 had a prophetic ring of portent that is as wholly
justified today as it was then: ‘The line is a force which works like all
elemental forces. The line is a force which derives its power from the
energy of the one who drew it’.
Now, with the major restructuring of the fundamental elements of art,
the same can be said of colour. Colour, now in and of itself freed from
ballast, is actively at work:
this colour means nothing –
and this colour does not mean anything either.
But what lies between these colours
means everything:
that is, the relationship between them.
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A że absolutne kształtowanie barwne, czy nazwiemy je kompozycją,
czy konstrukcją, wykazuje wielkie energie – ciche czy głośne, eleganckie czy brutalne, skromne czy potężne – trzeba bardzo dokładnemu badaniu poddawać miejsce, w którym to się dzieje, czyli płaszczyznę obrazu. Płaszczyzna obrazu jako format stanowi w ogóle punkt
wyjścia do kształtowania obrazu.
Najpierw trzeba zbadać, czy format musi być poziomy, czy pionowy. Ponieważ człowiek stoi, to napięcie w stosunku do formatu poziomego powstaje, zanim jeszcze artysta w ogóle zacznie operować
kolorem. Po ustaleniu formatu – horyzontalny czy wertykalny –
pojawia się drugie pytanie: format duży czy mały. Przy czym od
razu należy zauważyć, że duży obraz musi być rzeczywiście duży,
nie może być tylko powiększeniem małego. O wszystkich tych proporcjach nie decydują nastrój czy kaprys, lecz idea obrazu. Z prawa
kształtowania, z praw proporcji oraz z dynamiki energii kolorów
zupełnie automatycznie w toku powstawania idei obrazu wynika format. To wręcz zdumiewające, jak mało świadoma jest tego
elementarnego wymogu większość artystów. Aż trudno uwierzyć,
że nawet wśród paryskich awangardystów jeszcze dziś się operuje
owymi trzema podstawowymi akademickimi formatami: „figure”,
„paysage” i „marine”. Ale na „mesure et grandeur” nie ma norm.
Jeśli już chcę porządkująco postępować w kształtowaniu, to format
płaszczyzny obrazu może zostać ustalony tylko w sposób porządkujący, czyli za każdym razem odpowiednio do logiki piktorialnej,
a nie odwrotnie!
I czy wahadło wychyli się w stronę dynamicznego konsonansu czy
w stronę dynamicznego dysonansu – piękna często się nie widzi; to
kolor (brzmienie), liczba i kierunek (ruch) czynią harmonię. Nie tylko samym uczuciem, nie tylko samym rozumem odbieramy piękno
i rytm. To działa zespołowo: uczucie plus wiedza, myślenie plus odczuwanie, trzeba zatem włączyć wszystkie zmysły, aby dzieło sztuki
zobaczyć, usłyszeć, poczuć.
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We have reached a watershed moment. There is no longer any such thing
as principle of form, only a form of design in which the primary values
are colour relationships, as determined by elementary tensions between
them. And these tensions function as driving forces that can be enjoyed
not only at the visual, but also the auditory, and even the emotional level.
And, because absolute colour design, whether it is called composition
or construction, is endowed with powerful energies – quiet or loud,
elegant or brutal, modest or bold – it is imperative that the space
in which it is staged, that is to say, the picture plane, be subject to
extremely precise examination. The picture plane is the format which
constitutes the very foundation of visual design.
The first thing that must be determined is whether the format is
best configured horizontally or vertically. Because the human being
is necessarily positioned vertically, a pre-existing tension is involved in
any horizontal format before the artist even begins grappling with colour.
Once the format has been determined, whether horizontal or vertical, the
second question arises, and that pertains to the format’s size: whether
large or small. Here it is important to note that if a picture is to be large,
then its design must actually be large, and not merely an enlargement of
a something designed to fit a smaller format. All these proportions are not
determined by mood or caprice, rather by the picture’s conceptualisation.
The law of design, the laws of proportion, and the dynamics of the
colours’ energies automatically determine a picture’s format already at
the stage of conceptualisation. It is nothing if not amazing to see how
unaware most artists are of the mandates stipulated by this elementary
precept. It is hard to believe that even the Parisian avant-gardists are still
today beholden to the three basic formats outlined by the Academy: that
is, ‘figure’, ‘paysage’, and ‘marine’. But there is no standard to be applied
to ‘mesure et grandeur’. If I hope to approach design along the lines of
an ordering principle, then the picture’s format must first be determined
based on its order – that is, the format must conform to the principles of
pictorial logic, and not the other way around!
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Najistotniejsze w dzisiejszej sztuce jest to, że miłośnik sztuki nie stoi
już biernie naprzeciw dzieła, lecz jest przez nie wzywany do aktywnego uczestnictwa. I wkracza w nieznane, czego przedtem naprawdę
nie było! A więc nowo wymyślone – a nie na przykład już wcześniej
istniejące i dopiero teraz odkryte.
Przełożyła Barbara Ostrowska

Teksty pierwotnie opublikowano w: Friedrich Vordemberge-Gildewart. Schriften und
Vorträge, Hrsg. D. Helms, Erker-Verlag, St. Gallen 1976.
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And whether the pendulum swings in the direction of dynamic
consonance or of dynamic dissonance – the beauty often goes unseen;
colour (tone), number, and direction (movement) are what make up
harmony. We do not experience the beauty and the rhythm of design
based on feeling alone, not based on intellect alone. Only the cumulative
effect: feeling plus knowledge, thought plus sensibility – all the senses
must be engaged in order to see, to hear, and to feel a work of art.
What lies at the heart of the matter with contemporary art is this: the
art enthusiast is no longer a passive observer of the work of art, but
rather faces the challenge of active participation in it. And with that,
we venture into uncharted territory, breaking new ground where there
really was no ‘there’ there before! That is, the invention of something
new – not the recent discovery of something that was already there.
Translated by Lillian Banks

The texts were originally published in: Friedrich Vordemberge-Gildewart. Schriften und
Vorträge, ed. D. Helms, Erker-Verlag, St. Gallen 1976.
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K 2. Duża konstrukcja (K 2. Große Konstruktion), 1924, olej, drewno, kabel / płótno, 175 × 105 cm, kolekcja prywatna, Szwajcaria
K 2: Large Construction (K 2. Große Konstruktion), 1924, oil, wood, wire / canvas, 175 × 105 cm, private collection, Switzerland

K 19, 1926, olej / płótno, z zamontowaną drewnianą kulą oraz fragmentem ramy, 80 × 80 cm, Sprengel Museum Hannover
K 19, 1926, oil / canvas, with mounted wooden sphere and section of picture frame, 80 × 80 cm, Sprengel Museum Hannover

K 23, 1926, olej / płótno, z fragmentem ramy, 240 × 200 cm, The Museum of Modern Art, Nowy Jork
K 23, 1926, oil / canvas, with section of picture frame, 240 × 200 cm, The Museum of Modern Art, New York

K 31, 1927, olej / płótno, 100 × 130 cm, Haags Gemeentemuseum
K 31, 1927, oil / canvas, 100 × 130 cm, Haags Gemeentemuseum

K 34, 1927, olej / płótno, 80 × 99,4 cm, Galerie Berinson, Berlin
K 34, 1927, oil / canvas, 80 × 99.4 cm, Galerie Berinson, Berlin

K 41, 1927, olej / płótno, 80 × 80 cm, Kolekcja Dietera i Si Rosenkranzów, Berlin
K 41, 1927, oil / canvas, 80 × 80 cm, Dieter and Si Rosenkranz Collection, Berlin

K 56, 1930, olej / płótno, 60 × 80 cm, kolekcja prywatna, Szwecja
K 56, 1930, oil / canvas, 60 × 80 cm, private collection, Sweden

K 63, 1931, olej / płótno, z zamontowanym drewnianym elementem, 60 × 60 cm, Kolekcja Dietera i Si Rosenkranzów, Berlin
K 63, 1931, oil / canvas, with mounted wooden element, 60 × 60 cm, Dieter and Si Rosenkranz Collection, Berlin

K 64, 1931, olej / płótno, 60 × 60 cm, Kolekcja Dietera i Si Rosenkranzów, Berlin
K 64, 1931, oil / canvas, 60 × 60 cm, Dieter and Si Rosenkranz Collection, Berlin

K 71, 1932, olej / płótno, 60 × 80 cm, kolekcja prywatna, Szwajcaria
K 71, 1932, oil / canvas, 60 × 80 cm, private collection, Switzerland

K 87, 1934–1935, olej / płótno, 60 × 60 cm, kolekcja prywatna, Szwecja
K 87, 1934–1935, oil / canvas, 60 × 60 cm, private collection, Sweden

K 96, 1935, olej / płótno, 80 × 100 cm, The Solomon R. Guggenheim Museum. Kolekcja Założycielska, Nowy Jork
K 96, 1935, oil / canvas, 80 × 100 cm, The Solomon R. Guggenheim Museum. Founding Collection, New York

K 100, 1935, olej / płótno, 60 × 60 cm, Von der Heydt-Museum, Wuppertal
K 100, 1935, oil / canvas, 60 × 60 cm, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

K 117, 1940, olej / płótno, 145 × 110 cm, Phoenix Art Museum, Arizona, dar z Kolekcji Thomasa Newmana, Nowy Jork
K 117, 1940, oil / canvas, 145 × 110 cm, Phoenix Art Museum, Arizona, gift of Thomas Newman Collection, New York

K 134, 1942, olej / płótno, 100 × 80 cm, Kolekcja Museum Kunstpalast Ehrenhof, Düsseldorf
K 134, 1942, oil / canvas, 100 × 80 cm, Collection of the Museum Kunstpalast Ehrenhof, Düsseldorf

K 144, 1943, olej / płótno, 60 × 80 cm, Museumsquartier, Osnabrück
K 144, 1943, oil / canvas, 60 × 80 cm, Museumsquartier, Osnabrück

K 151, 1945–1946, olej / płótno (tryptyk), 80 × 180 cm, Museumsquartier, Osnabrück
K 151, 1945–1946, oil / canvas (triptych), 80 × 180 cm, Museumsquartier, Osnabrück

K 167, 1947–1948, olej / płótno (tryptyk), 100 × 80 cm każdy, Galerie Berinson, Berlin
K 167, 1947–1948, oil / canvas (triptych), 100 × 80 cm each, Galerie Berinson, Berlin

K 176, 1949, olej / płótno, 100 × 100 cm, Van Abbemuseum, Eindhoven
K 176, 1949, oil / canvas, 100 × 100 cm, Van Abbemuseum, Eindhoven

K 185, 1951, olej / płótno, 50 × 70 cm, Galerie Berinson, Berlin
K 185, 1951, oil / canvas, 50 × 70 cm, Galerie Berinson, Berlin

K 186, 1951–1952, olej / płótno, 50 × 70 cm, Museum Wiesbaden
K 186, 1951–1952, oil / canvas, 50 × 70 cm, Museum Wiesbaden

K 187, 1952, olej / płótno, 50 × 70 cm, Museum Wiesbaden
K 187, 1952, oil / canvas, 50 × 70 cm, Museum Wiesbaden

K 191, 1953, olej / płótno, 50 × 60 cm, Galerie Berinson, Berlin
K 191, 1953, oil / canvas, 50 × 60 cm, Galerie Berinson, Berlin

K 194, 1953, olej / płótno, 50 × 60 cm, Annely Juda Fine Art, Londyn
K 194, 1953, oil / canvas, 50 × 60 cm, Annely Juda Fine Art, London

K 210, 1958, olej / płótno, 130 × 100 cm, kolekcja prywatna, Niemcy
K 210, 1958, oil / canvas, 130 × 100 cm, private collection, Germany

K 222, 1962, olej / płótno, 50,5 × 50 cm, kolekcja prywatna, Anglia
K 222, 1962, oil / canvas, 50.5 × 50 cm, private collection, England

bez tytułu [C 3], 1924, kolaż (akwarela / papier), 58 × 40 cm, La Boëtie Gallery, Nowy Jork
untitled [C 3], 1924, collage (watercolour / paper), 58 × 40 cm, La Boëtie Gallery, New York

bez tytułu [C 8], 1946, kolaż (papier, plastik / papier), 28,5 × 23,5 cm, Annely Juda Fine Art, Londyn
untitled [C 8], 1946, collage (paper, plastic / paper), 28.5 × 23.5 cm, Annely Juda Fine Art, London

bez tytułu [C 9], ok. 1947, kolaż (papier / papier), 27,5 × 22,3 cm, Annely Juda Fine Art, Londyn
untitled [C 9], c. 1947, collage (paper / paper), 27.5 × 22.3 cm, Annely Juda Fine Art, London

Białe na białym (Weiss in weiss) [C 10], 1947, kolaż (papier / papier), 30,5 × 24 cm, Annely Juda Fine Art, Londyn
White in White (Weiss in weiss) [C 10], 1947, collage (paper / paper), 30.5 × 24 cm, Annely Juda Fine Art, London

bez tytułu [C 13], 1949, kolaż (papier / papier),
(część specjalnej edycji vordemberge-gildewart – époque néerlandaise, Amsterdam 1949),
31,4 × 23,7 cm, Annely Juda Fine Art, Londyn
untitled [C 13], 1949, collage (paper / paper),
(part of the special edition of vordemberge-gildewart – époque néerlandaise, Amsterdam 1949),
31.4 × 23.7 cm, Annely Juda Fine Art, London

K 178, 1950, kolaż (papier / karton), 44 × 34 cm, Annely Juda Fine Art, Londyn
K 178, 1950, collage (paper / cardboard), 44 × 34 cm, Annely Juda Fine Art, London

L 1, 1935, litografia według K 79 (1934), 39 × 31,5 cm (rozmiar arkusza), Museum Wiesbaden
L 1, 1935, lithograph after K 79 (1934), 39 × 31.5 cm (sheet size), Museum Wiesbaden

L 2, 1949, litografia (specjalna edycja VG, Duwaer 1949), 23 × 31 cm, Museum Wiesbaden
L 2, 1949, lithograph (insert to special edition of VG, Duwaer 1949), 23 × 31 cm, Museum Wiesbaden

L 3, 1958 (Kunstverein Ulm), litografia, 31,4 × 47,4 cm, Museum Wiesbaden
L 3, 1958 (Kunstverein Ulm), lithograph, 31.4 × 47.4 cm, Museum Wiesbaden

L 4, 1958, litografia drukowana przez Felixa Brunnera, Zurych, 44 × 56 cm, Museum Wiesbaden
L 4, 1958, lithograph printed by Felix Brunner, Zurich, 44 × 56 cm, Museum Wiesbaden

L 5, 1958, litografia drukowana przez Felixa Brunnera, Zurych, 44 × 56 cm, Museum Wiesbaden
L 5, 1958, lithograph printed by Felix Brunner, Zurich, 44 × 56 cm, Museum Wiesbaden

Folder na Holland Festival, 1955, 17,1 × 34,7 cm, Museum Wiesbaden
Folder for the Holland Festival, 1955, 17.1 × 34.7 cm, Museum Wiesbaden

Plakat do wystawy Josefa Albersa i VG w Osthaus Museum Hagen, 1957, 68 × 49 cm, Museum Wiesbaden
Poster for the exhibition of Josef Albers and VG at Osthaus Museum Hagen, 1957, 68 × 49 cm, Museum Wiesbaden

Plakat VG do jego wystawy indywidualnej we Frankfurter Kunstverein, 1958, 59,3 × 42 cm, Museum Wiesbaden
Poster by VG for his solo exhibition at Frankfurter Kunstverein, 1958, 59.3 × 42 cm, Museum Wiesbaden

VG, Hanower, 1925, fot. Käthe Steinitz
VG, Hanover, 1925, photo: Käthe Steinitz
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1899–1918
Friedrich Vordemberge1 urodził się 17 listopada 1899 roku w Osnabrück jako syn Marie Vordemberge, z domu Tepe (1869–1938), oraz
Augusta Vordembergego (1866–1943) – mistrza stolarskiego. Miał troje
rodzeństwa: Luise (Issy, 1896–1975), Marie (1905–1971) oraz A
 ugusta
(1908–1985).
Po szkole podstawowej odbywa praktykę stolarską w firmie Juliusa
Schützego, przyjaciela ojca, i zdaje egzamin czeladniczy.
„Czas mojej młodości, dzieciństwo, plac zabaw, maszyny, warsztat.
Ale też rysunki w biurze mojego ojca”2.
1919–1922
Studiuje w Kunstgewerbeschule (Szkole Rzemiosł Artystycznych)
i na politechnice w Hanowerze na kierunkach: architektura, projektowanie wnętrz, rzeźba.
1
2

Drugą część nazwiska, „Gildewart”, artysta przyjął w latach 20. po to, żeby odróżnić się od
kuzyna noszącego takie samo imię i nazwisko.
Jeśli nie zaznaczono inaczej, cytaty pochodzą z notatek sporządzonych przez artystę: F ragment
of an Autobiography, w: Friedrich Vordemberge-Gildewart: The Complete Works, ed. by
D. Helms, assisted by A. Valstar-Verhoff, Prestel-Verlag, Munich 1990, s. 11–13. Niedatowany
oryginał manuskryptu znajduje się w Vordemberge-Gildewart Archiv, w Museum Wiesbaden.
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1899–1918
Friedrich Vordemberge1 was born on 17 November
1899 in Osnabrück. His parents were Marie
Vordemberge, née Tepe (1869–1938) and August
Vordemberge (1866–1943), a master carpenter.
He had three siblings: Luise (Issy, 1896–1975),
Marie (1905–1971) and August (1908–1985).
On graduation from his primary school, he takes
up a carpentry apprenticeship in the business of
Julius Schütze, a close friend of his father’s, and
passes his qualifying exam.
‘The time of my youth, childhood, playground,
machines, workshop. But drawings at the bureau
of my father too.’2

1
2

The artist adopted the second part of his surname, Gildewart, in the 1920s in order to
distinguish himself from his cousin of the same first name and surname.
Unless otherwise stated, all quotations are from the artist’s own notes: Fragment of an
Autobiography, in: Friedrich Vordemberge-Gildewart: The Complete Works, ed. D. Helms,
assisted by A. Valstar-Verhoff, Prestel-Verlag, Munich 1990, pp. 11–13. The undated original of
the manuscript can be found in the Vordemberge-Gildewart Archive, Museum in Wiesbaden.
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Dom rodzinny VG,
Osnabrück, 2018,
fot. Angela von Brill
VG’s family house,
Osnabrück, 2018,
photo: Angela von Brill
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VG z kolegami ze studiów,
Hanower, 1919
VG with fellow students,
Hanover, 1919
VG w atelier Ludwiga
Vierthalera, początek
lat 20.
VG in the studio of
Ludwig Vierthaler, early
1920s

„1919 – pierwsze płaskorzeźby abstrakcyjne. […] Od 1919 do 1923 roku
wykonałem ponad 100 reliefów, niektóre w majolice”.

1922–1923
VG podejmuje współpracę z Ludwigiem Vierthalerem (1875–1967), rzeźbiarzem z Hanoweru i jednym
z jego wykładowców w Kunstgewerbeschule. Tam
tworzy wielkoformatowe ceramiki na fasady budynków. Wówczas powstają również jego pierwsze
kolaże i rysunki.
Od początku swojej działalności artystycznej VG
tworzy formy geometryczno-abstrakcyjne oraz zastanawia się nad tym, jak można zastosować awangardowe koncepcje w praktyce, między innymi
w budownictwie.
„W 1923 roku zacząłem z rozmysłem używać koloru”.
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1919–1922
At the Kunstgewerbeschule (School of Arts and Crafts) and the
polytechnics in Hanover he studies architecture, interior design and
sculpture.
‘1919 – first abstract reliefs. […] From 1919 to 1923 I did more than
100 reliefs, including some in majolica.’
1922–1923
VG enters into collaboration with Ludwig Vierthaler
(1875–1967), a sculptor from Hanover and one of his
lecturers at the Kunstgewerbeschule, where he creates
large-format ceramics for building façades. At that time
he also produces his first collages and drawings.
From the very start of his artistic career, VG creates
geometric and abstract forms and reflects on how avantgarde concepts can be applied in practice, for instance
in building.
‘In 1923 I began to use colour intentionally.’
1924
Following El Lissitzky’s (1890–1941) emigration to
Switzerland, VG takes over his studio in the Kestner Gesellschaft
(Kestner Society) at Königstraße 8. It is during that period that he will
meet his future wife, Ilse Engelina Leda (1906–1981).
At the beginning of 1924 he produces his first paintings. He also takes
up his first commissions for the Kestner Gesellschaft. Together with
Hans Nitzschke (1903–1944; architect and painter, all of whose works
have been lost or destroyed) he sets up Gruppe K (‘K’ stands for
constructivism). In that year, both artists have their first exhibition at
199

Relief geometryczny
o przeznaczeniu
architektonicznym,
Hanower, 1919
Geometric relief for
architectural purposes,
Hanover, 1919
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1924
Po emigracji El Lissitzky’ego (1890–1941) do Szwajcarii VG przejmuje jego pracownię w Kestner Gesellschaft (Towarzystwie Kestnerowskim) przy Königstraße 8. Wówczas także poznaje swoją przyszłą żonę
Ilse Engelinę Ledę (1906–1981).
Na początku 1924 roku maluje pierwsze obrazy. Wykonuje także pierwsze zlecenia typograficzne dla Kestner Gesellschaft. Wspólnie z Hansem
Nitzschkem (1903–1944; architekt, malarz, wszystkie jego prace zaginęły lub zostały zniszczone) zakłada Gruppe K („K” jak konstruktywizm).

VG, Hanower, 1924
VG, Hanover, 1924

W tym samym roku obaj artyści mają swoją pierwszą wystawę w Kestner
Gesellschaft. Erich Maria Remarque pisze przedmowę do katalogu.
„Zarówno reliefy, jak i obrazy traktowałem
w sposób źródłowy. Innymi słowy, wyprowadzałem obrazy z samego materiału, z własnego
wyczucia kompozycji, zamiast wytwarzać włas
ne wersje przedmiotów z natury”.
„Kształtować! A nie malować, formować, paplać
albo drzemać. Kształtować! Jak na współczes
nego człowieka przystało. Bez oglądania się na
dziadków i wpatrywania w przyszłość.
Rozumiemy tylko nasze znaki i momenty.
(A to, jaką pamięć o nas zachowa historia
sztuki, jest kompletnie obojętne).
[...]
Kształtować – konstruować! Najklarowniejszymi i najoszczędniejszymi środkami. […]
I użyteczność jest logiczna. Nie tylko dzisiaj –
w sytuacji biedy, chęci zysku i ruchu. [...]
Ale sztuka to żadna pogoń za odkryciami.
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Ilse Leda ze swoją grupą
taneczną, lata 20.
Ilse Leda with her dance
ensemble, 1920s

the Kestner Gesellschaft. Erich Maria Remarque writes the preface to
the catalogue.
‘I treated both my reliefs and my paintings in a very elemental way:
in other words, I developed images from the material itself, from
my own feel for composition, not by producing my own versions of
objects from nature.’
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Projekt katalogu dla
Gruppe K, Hanower, 1924,
15 × 20 cm
Design for the catalogue
of Gruppe K, Hanover, 1924,
15 × 20 cm
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Rzeczywiście przeżywać i kształtować w przestrzeni albo na płaszczyźnie, albo na ulicy, albo w wodzie, albo w powietrzu”3.
VG zostaje członkiem berlińskiej grupy Der Sturm. Poprzez nią poznaje Kurta Schwittersa (1887–1948), który z kolei przedstawia go
Hansowi Arpowi (1887–1966).
1925
Bierze udział w wystawie grupy Der Sturm. W Hanowerze poprzez
Kurta Schwittersa poznaje Theo van Doesburga (1883–1931; obok
3

Gruppe K (1924), w: Friedrich Vordemberge-Gildewart. Schriften und Vorträge, Hrsg.
D. Helms, Erker-Verlag, St. Gallen 1976, s. 11.

Okładka księgi gości
w domu VG, projekt VG,
1925

VG z monoklem, wpis
Hansa Nitzschkego
w księdze gości, 1925

The cover of the Guest
Book in VG’s house, book
design by VG, 1925

VG with monocle, Hans
Nitzschke’s entry in the
Guest Book, 1925
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‘Design! Rather than paint, sculpt, chatter or snooze. Design! As is
fitting for the modern man. Without looking back at your forefathers
and staring into the future.
We only understand our signs and moments. (And we are totally
indifferent to how the history of art will remember us.)
[...]
To design – to construct! With the most clear-cut and concise
elements. […] And utility is logical. Not just today – in the situation
of poverty, and the desire for profit and movement. [...] But art is not
chasing discovery. It is about genuine experience and design within
space or on the plane, in the street, in the water, in the air.’3
VG joins the Berlin group Der Sturm, and thus gets to know Kurt
Schwitters (1887–1948), who in turn introduces him to Hans Arp
(1887–1966).

Wpis Kurta Schwittersa
w księdze gości, 29.10.1925,
© VG Bild-Kunst, Bonn 2018
Kurt Schwitters’s entry in the
Guest Book, 29 October 1925,
© VG Bild-Kunst, Bonn 2018

3

Gruppe K (1924), in: Friedrich Vordemberge-Gildewart. Schriften und Vorträge, ed. D. Helms,
Erker-Verlag, St. Gallen 1976, p. 11.
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Wpis fotografa Ernsta
Ernsta w księdze gości,
17.11.1932
The photographer Ernst
Ernst’s entry in the Guest
Book, 17 November 1932

Pieta Mondriana jeden z najbardziej znaczących przedstawicieli neoplastycyzmu), który zaprasza go do grupy De Stijl. To on również jako
pierwszy wpisuje się do księgi gości założonej przez VG.
„Nigdy nie zapomnę chwili, kiedy Theo van Doesburg wszedł do mojej
pracowni. Wpatrywał się w mój obraz K 9 (1924) i zapytał, czy uważam
go za »obraz«. Dopiero kiedy wyjaśniłem mu, że to jest obraz, a nie
plakat reklamowy, przywitał się ze mną i obsypał mnie komplementami za odwagę moich projektów”.
1925–1931
Bierze udział w wielu ważnych międzynarodowych wystawach zbiorowych, w tym: L’Art d’Aujourd’hui (Syndicat des Antiquaires, Paryż, 1925), Große Berliner Kunstausstellung (Berlin, 1926), International
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1925
He takes part in the exhibition of the group Der Sturm. He meets
Theo van Doesburg (1883–1931, after Piet Mondrian, one of the most
important neoplasticists) in Hanover, through Kurt Schwitters.
Van Doesburg invites him to join the group De Stijl. It is also van
Doesburg who is the first to make an entry in the Guest Book set
up by VG.
‘I will never forget the moment when Theo van
Doesburg came into my studio. He stared at my
picture, K 9 (1924), and asked me if I regarded it
as a “painting”. It was not until I had explained
that it was a painting and not an advertising poster
that he actually greeted me and showered me
with compliments for being so courageous in my
designs.’
1925–1931
He takes part in numerous important international
group exhibitions, including: L’Art d’Aujourd’hui
(Syndicat des Antiquaires, Paris, 1925), Grosse
Berliner Kunstausstellung (Berlin, 1926), International
Exhibition of Modern Art (Brooklyn Museum
and Anderson Galleries, New York, 1926/1927),
Wege und Richtungen der abstrakten Malerei in Europa (Städtische

VG, początek lat 20.

Kunsthalle Mannheim, 1927), Abstrakte und surrealistische Malerei und

VG, early 1920s

Plastik (Kunsthaus Zürich, 1929), 4ème Salon des Artistes Indépendants
Bordelais (Orangerie, Bordeaux, 1931). He also presents his works in
other cities: Stockholm (Internationell Utställning av Post-Kubistisk,
Parkrestauranten, 1930), Łódź (Międzynarodowa kolekcja sztuki
nowoczesnej, Muzeum Sztuki in Łódź, 1931), Basel (Neue Werbegraphik,
Gewerbemuseum, 1930) and Hanover (many exhibitions throughout
1926–1931).
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Fotografia zaginionej
pracy VG K 32 (1927, olej /
płótno, 47 × 75 cm), pierwotnie w kolekcji Michela
Seuphora w Paryżu, w latach 1931–1932 dar dla
Muzeum Sztuki w Łodzi,
courtesy Muzeum Sztuki
w Łodzi
Photograph of VG’s K 32
(1927, oil / canvas,
47 × 75 cm), Michel
Seuphor Collection,
Paris; 1931–1932, a gift to
Muzeum Sztuki in Łodź,
whereabouts unknown,
courtesy of Muzeum
Sztuki in Łódź

Exhibition of Modern Art (Brooklyn Museum oraz Anderson Galleries,
Nowy Jork, 1926/1927), Wege und Richtungen der abstrakten Malerei in
Europa (Städtische Kunsthalle Mannheim, 1927), Abstrakte und surrealistische Malerei und Plastik (Kunsthaus Zürich, 1929), 4ème Salon des
Artistes Indépendants Bordelais (Orangerie, Bordeaux, 1931). Swoje prace prezentuje także w innych miastach: Sztokholmie (Internationell
Utställning av Post-Kubistisk, Parkrestauranten, 1930), Łodzi (Międzynarodowa kolekcja sztuki nowoczesnej, Muzeum Sztuki w Łodzi, 1931),
Bazylei (Neue Werbegraphik, Gewerbemuseum, 1930) i Hanowerze
(wiele wystaw w latach 1926–1931).
Tak VG podsumowuje swój udział w wystawie L’Art d’Aujourd’hui:
„Podróż do Paryża i wystawa były momentem mojego zaistnienia
w międzynarodowym świecie sztuki”.
1926–1928
Tworzy wiele fotomontaży.
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This is how VG sums up his participation in the exhibition L’Art
d’Aujourd’hui: ‘This journey to Paris and the exhibition brought my
entrée to the international art world.’

Strona z przedwojennego
inwentarza Muzeum
Sztuki w Łodzi, courtesy
Muzeum Sztuki w Łodzi
Page from a pre-war
inventory of Muzeum
Sztuki in Łódź, courtesy
of Muzeum Sztuki in Łódź

1926–1928
Creates numerous photomontages.
1927
Together with Kurt Schwitters and Jan Tschichold (1902–1974) he
starts the group ring neuer werbegestalter, and with Kurt Schwitters,
Carl Buchheister (1890–1964), César Domela (1900–1992), Rudolf
Jahns (1896–1983) and Hans Nitzschke – die abstrakten hannover.
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1927
Wspólnie z Kurtem Schwittersem i Janem
Tschicholdem (1902–1974) zakładają grupę ring neuer werbegestalter, a wspólnie
z Kurtem Schwittersem, Carlem Buchheisterem (1890–1964), Césarem Domelą (1900–
1992), Rudolfem Jahnsem (1896–1983) i Hansem Nitzschkem – die abstrakten hannover.
1929
VG ma swoją pierwszą indywidualną wystawę w Galerie Povolozky w Paryżu.
1930
Przenosi się do nowego atelier przy Lister
Straße w Hanowerze.
Po kryzysie finansowym 1923 roku i związanym z nim wstrzymaniem działalności
wydawniczej VG powraca do projektowania
katalogów dla Kestner Gesellschaft.

VG z Michelem
Seuphorem i Charles’em
Povolozkym przed Galerie
Povolozky, Paryż, 1929
VG with Michel Seuphor
and Charles Povolozky,
in front of Galerie
Povolozky, Paris, 1929

Pracownia VG
w Hanowerze, po 1930
VG’s studio in Hanover,
after 1930
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VG z Joachimem
Ringelnatzem, Hanower,
1929
VG with Joachim
Ringelnatz, Hanover, 1929

1929
VG has his first individual exhibition in Galerie Povolozky in Paris.
1930
Moves to his new studio in Lister Straße, Hanover.
Following the financial crisis in 1923 which resulted in the suspension
of Kestner Gesellschaft’s publishing activity, VG goes back to designing
catalogues for the company.
Joins cercle et carré, a Paris abstract art group set up in 1929 by Joaquin
Torres-García (1874–1949) and Michel Seuphor (1901–1999).
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Zostaje członkiem paryskiej grupy artystów tworzących sztukę abstrakcyjną
cercle et carré, założonej w 1929 roku
przez Joaquina Torresa-Garcíę (1874–
1949) i Michela Seuphora (1901–1999).
1931
VG przyłącza się do grupy abstraction-création założonej w 1931 roku w Paryżu. W jej skład wchodzą między innymi: Theo van Doesburg, Auguste Herbin
(1882–1960), Jean Hélion (1904–1987)
oraz Georges Vantongerloo (1886–1965).
1932
Bierze ślub z Ilse Ledą.
1934
Dzięki wstawiennictwu d
 yrektora Kestner Gesellschaft Justusa Biera (który
pełni tę funkcję w latach 1930–1936) VG
ma indywidualne wystawy w Bragaglia

VG w drodze do La Sarraz.
Jako przedstawiciel
awangardy wziął udział
w Congrès préparatoire
du Musée Contemporain
w La Sarraz, 1931
VG on his way to La Sarraz.
As a representative of
the avant-garde, he
took part in the Congrès
préparatoire du Musée
Contemporain, La Sarraz,
1931

Fuori Commercio w Rzymie i w Galleria del Milione. Spotyka się także
z futurystami.
1936
Na mocy decyzji Reichskammer für bildende Künste (Izby Rzeszy do
spraw Sztuk Pięknych) Kestner Gesellschaft zostaje zamknięte. „Gabinet abstrakcji” w Provinzialmuseum Hannover (Muzeum Regionalnym w Hanowerze) zostaje zniszczony, usuwa się wszystkie obrazy
VG z tej instytucji.
VG i Ilse Leda przeprowadzają się do Berlina.
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1931
VG joins the group abstraction-création, formed
in Paris in 1931; the members include: Theo van
Doesburg, Auguste Herbin (1882–1960), Jean Hélion
(1904–1987) and Georges Vantongerloo (1886–1965).
1932
Marries Ilse Leda.
1934
With the support of the director of the Kestner
Gesellschaft (from 1930 until 1936), Justus Bier,
VG has individual exhibitions in the Bragaglia
Fuori Commercio in Rome and the Galleria del
Milione. He also meets with the futurists.
1936
The Reichskammer für bildende Künste (the Reich Chamber for the
Fine Arts) closes the Kestner Gesellschaft. The ‘Abstraction Cabinet’
of the Provinzialmuseum Hannover (Regional Museum in Hanover) is
destroyed. All VG’s paintings are removed from the institution.

Projekt graficzny
katalogu wystawy Maxa
Beckmanna dla Kestner
Gesellschaft, Hanower,
1931
Graphic design for the
catalogue of the Max
Beckmann exhibition for
the Kestner Gesellschaft,
Hanover, 1931

VG and Ilse Leda move to Berlin.
1937
On 30 June the decree is issued ordering confiscation and destruction
of all artworks that do not comply with Nazi ideology and are therefore
classed as ‘degenerate art’ – those VG’s works that were on view at the
exhibition Entartete Kunst in Berlin are included.
VG and his wife flee to Switzerland, where he takes part in the
exhibition Konstruktivisten in Basel. He has the support of local friends
such as Siegfried and Carola Giedion and Alfred Roth.
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1937
30 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące konfiskaty
i zniszczenia dzieł, które nie są zgodne z ideologią nazistowską. Zostają
one uznane za „sztukę zdegenerowaną”. Zaliczono do nich także prace
VG, które można zobaczyć na wystawie Entartete Kunst w Berlinie.
VG wraz z żoną ucieka do Szwajcarii. Tam bierze udział w wystawie
Konstruktivisten w Bazylei. Na miejscu pomagają mu przyjaciele, między innymi Siegfried i Carola Giedionowie oraz Alfred Roth.
1937–1945
VG bierze udział w wielu wystawach zagranicznych, w tym: Abstracte Kunst (Stedelijk Museum, Amsterdam, 1938), Modern German Art (New
Burlington Gallery, Londyn, 1938), Solomon R. Guggenheim Collection of Non-Objective Paintings (Baltimore Museum of Art, 1938–1939), Art of Tomorrow
(Solomon R. Guggenheim Foundation, Nowy Jork, 1939), Réalités Nouvelles
(Galerie Charpentier, Paryż, 1939), Konkrete Kunst (Kunsthalle Basel, 1944).
W 1938 roku ma indywidualną wystawę Vordemberge-Gildewart w Koninklijke Kunstzaal Kleykamp w Hadze.
1938–1942
VG wraz z żoną ucieka ze Szwajcarii do Amsterdamu. Tam poznaje Maxa
Beckmanna (1884–1950), później bliskiego i wieloletniego przyjaciela.
Wydaje własny tom poezji millimeter und geraden (Verlag Duwaer
& Zonen, Amsterdam 1940).
W podziemiu VG wykonuje zlecenia drukarni Duwaer z Amsterdamu.
Oprócz projektowania licznych ogłoszeń reklamowych w 1942 roku
zakłada Editions Duwaer i nim kieruje. W wydawnictwie tym publikuje tomy poświęcone Wassilemu Kandinskiemu oraz poezję Hansa
Arpa z rysunkami jego żony Sophie Taeuber-Arp.
212

Projekt graficzny
kalendarza ściennego dla
wydawnictwa Duwaer,
1940, 29,3 × 20,6 cm
Wall calendar design for
the Duwaer publishing
house, 1940,
29.3 × 20.6 cm

1937–1945
VG takes part in numerous exhibitions abroad, including: Abstracte
Kunst (Stedelijk Museum, Amsterdam, 1938), Modern German Art (New
Burlington Gallery, London, 1938), Solomon R. Guggenheim Collection
of Non-Objective Paintings (Baltimore Museum of Art, 1938–1939), Art
of Tomorrow (Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, 1939),
Réalités Nouvelles (Galerie Charpentier, Paris, 1939), Konkrete Kunst
(Kunsthalle Basel, 1944).
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Max Beckmann, Portret
VG, ołówek / papier,
Amsterdam, 26.2.1946,
39,4 × 31,8 cm, © VG Bild-Kunst, Bonn 2018
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Max Beckmann, Portrait
of VG, pencil / paper,
Amsterdam 26 February
1946, 39.4 × 31.8 cm,
© VG Bild-Kunst,
Bonn 2018
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Studium do okładki książki
millimeter und geraden (D 52),
tusz indyjski, ołówek / karton,
14,8 × 13 cm, 1940
Study for the cover of the
book millimeter und geraden
(D 52), Indian ink, pencil /
cardboard, 14.8 × 13 cm, 1940

In 1938, VG has an individual exhibition Vordemberge-Gildewart at the
Koninklijke Kunstzaal Kleykamp in the Hague.
1938–1942
VG and his wife flee Switzerland for Amsterdam. There, the artist
meets Max Beckmann (1884–1950), who will become his close and
enduring friend.
He publishes a volume of his poetry millimeter und geraden (Verlag
Duwaer & Zonen, Amsterdam 1940).
VG produces underground commissions for the publisher Duwaer
from Amsterdam. He designs numerous advertisements. He sets up
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w sali kopułowej czasu
panuje absolutny spokój
łąki kwitną
rzeczy organiczne są tak samo obecne
jak te groteskowo przypadkowe
zmiecione zostały wszystkie przeszkody
bieda nie ma już granic
rozkosz jest nieosiągalna
wszystko oświetla się wzajem
i cnotliwości nikt nie zna
zamiast listka figowego
wyciągnięty pierwiastek z wszystkich równań
obraz podniosły zatem
światło światła
cisza cichości
w lakierze werniksu
uśmiech paola i franceski
spensjonowany zbieracz gwiazd
dopełniła się wolność przemiany
pokolenie zerka przez dziurę wieczoru
gdzie ranek jest i après-midi zarazem
w glorię udrapowane wiszą izmy
między gałęźmi na łąkach
a szklany alfabet
wichrom służy za rusztowanie
burza światła
cichość czasu

in the domed hall of time
is absolute quiet
meadows are in bloom
and the organic is as present
as the grotesquely coincidental
all barriers have been blown away
scarcity knows no bounds
lust is out of reach
everything is lit up with light
and there is no such thing as chastity
in place of the fig leaf
sprouts the root of all equations
a festive sight then
light of all lights
still of all stills
in the gleam of varnish
paolo & francesca smiles
a pensioned-off star-plucker
the freedom of transformation is perfected
a generation peers through nightfall’s opening
where morning is also the après-midi
all the -isms hang draped like glorioles
in the branches on the meadows
and the glass alphabet
serves as the winds’ truss
the storm of light
the still of time

Przełożyła Barbara Ostrowska

Translated by Lillian Banks

Przedruk fragmentu książki
millimeter und geraden,
w: Hans L.C. Jaffé, Vordemberge-Gildewart. Mensch und Werk,
Verlag DuMont Schauberg,
Köln 1971
Fragment of the book millimeter
und geraden, reprinted in:
Hans L.C. Jaffé, VordembergeGildewart. Mensch und Werk,
Verlag DuMont Schauberg,
Cologne 1971
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pięć trzecich daje siedem dziewiątych czasu
czas horyzontalny
czas wertykalny
czas jest punktem przecięcia
miłości
myśli czasu
wywołują głośno
punkty przecięcia
mojego żółtego obrazu
szelest czasu
bez pięciu trzecich (od góry)
jest szumem
las myśli pochyla się
nad szumem punktów przecięcia
które są wszędzie i czatują
jak księżyc w siódmej dziewiątej
śnisz w czasie otwartym
słyszysz żółcień mojego obrazu
jesteś
punkt przecięcia jest pociechą
dla trzecich i dziewiątych

five-thirds equal seven-ninths of time
horizontal time
vertical time
time is the intercept
of love
thoughts of time
call out the intercepts
of my yellow picture
loudly, to themselves
the rustle of time
minus the five-thirds (from above)
is a rushing sound
the forest of thoughts
tilts at the rushing sound of intercepts lurking all
around
like the moon in the seven-ninths
you dream in the open time
you hear my picture’s yellow
you are
the intercept is compensation
cold comfort for the thirds and the ninths

Przełożyła Barbara Ostrowska

Translated by Lillian Banks

Przedruk fragmentu książki
millimeter und geraden,
w: Hans L.C. Jaffé, Vordemberge-Gildewart. Mensch und Werk,
Verlag DuMont Schauberg,
Köln 1971
Fragment of the book millimeter
und geraden, reprinted in:
Hans L.C. Jaffé, VordembergeGildewart. Mensch und Werk,
Verlag DuMont Schauberg,
Cologne 1971
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1946–1955
W 1946 roku zostaje członkiem honorowego komitetu wydania katalogu wystawy kunst in vrijheid w Rijksmuseum w Amsterdamie.
W 1950 roku projektuje wystawy sklepowe dla sieci domów towarowych De Bijenkorf w Amsterdamie, Hadze i Rotterdamie.
W 1954 roku pierwszy raz po wojnie pokazuje w Niemczech swoje prace na obszernej ekspozycji Arbeiten aus den Jahren 1923–1954 w G
 alerie
Ferdinand Möller w Kolonii. Jest to jednocześnie pierwsza retrospektywna wystawa jego twórczości (obejmuje 47 obrazów).

Modele wystaw
sklepowych dla sieci
domów towarowych
De Bijenkorf w Amsterdamie, Hadze
i Rotterdamie, 1950
Shop window design
for De Bijenkorf chain
stores in Amsterdam,
the Hague and
Rotterdam, 1950

VG bierze udział w wielu międzynarodowych wystawach i wydarzeniach artystycznych, w tym w: Kunsthalle Basel (Moderne Holländische Kunst, Bazylea, 1946), Stedelijk Museum (Vrij beelden, Amsterdam, 1948; surréalisme + abstraction, Amsterdam, 1951), Palais des
Beaux-Arts (3ème Salon des Réalités Nouvelles, Paryż, 1948), XXIV i XXVI
220

and runs Editions Duwaer (from 1942), publishing books on Wassily
Kandinsky and the poetry of Hans Arp, with illustrations of his wife
Sophie Taeuber-Arp.
1946–1955
In 1946 he joins the honorary committee for the publication of the
exhibition catalogue of kunst in vrijheid in Rijksmuseum, Amsterdam.
In 1950 he designs shop windows for the De Bijenkorf commercial
chain in Amsterdam, the Hague and Rotterdam.

In 1954, for the first time since the war VG shows his works in Germany,
in a comprehensive exhibition Arbeiten aus den Jahren 1923–1954 at the
Galerie Ferdinand Möller in Cologne – the first ever retrospective of
his art, comprising 47 paintings.
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Pracownia VG na
Nicolas-Maes-Straat,
Amsterdam,
1947–1948
VG’s studio at
Nicolas-Maes-Straat,
Amsterdam,
1947–1948

Biennale di Venezia (La Collezione Peggy Guggenheim, 
Wenecja,
1948; De Stijl 1917–1932, 1952), II Biennale São Paulo (Museo de Arte
Moderna, São Paulo, 1953, otrzymuje za swoje obrazy nagrodę),
documenta I w Kassel (1955).
1949
Nakładem Editions Duwaer w Amsterdamie ukazuje się monografia
vordemberge-gildewart. époque néerlandaise.
1950
Artysta wraz z żoną przyjmują holenderskie obywatelstwo.
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VG z Ilse Ledą,
Amsterdam, 1952
VG with Ilse Leda,
Amsterdam, 1952

VG takes part in numerous international exhibitions and artistic
events, including: Kunsthalle Basel (Moderne Holländische Kunst, Basel,
1946), Stedelijk Museum (Vrij beelden, Amsterdam, 1948; surréalisme
+ abstraction, Amsterdam, 1951), Palais des Beaux-Arts (3ème Salon
des Réalités Nouvelles, Paris, 1948), XXIV and XXVI Biennale di Venezia
(La Collezione Peggy Guggenheim, Venice, 1948; De Stijl 1917–1932,
1952), II Biennale São Paulo (Museo de Arte Moderna, São Paulo, 1953; his
paintings receive awards), documenta I in Kassel (1955).
1949
Editions Duwaer in Amsterdam publishes a monograph of VG,
vordemberge-gildewart. époque néerlandaise.
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1952–1954
VG prowadzi zajęcia Farbe als raumbildendes Element in der Architektur
(Kolor jako element tworzący przestrzeń w architekturze) w Academie van Beeldende Kunsten w Rotterdamie.
1954
Artysta i architekt Max Bill (1908–1994) zatrudnia VG w Hochschule für
Gestaltung (Wyższej Szkole Projektowania) w Ulm – na uczelni, której
ambicją była kontynuacja linii Bauhausu
po wojnie. Tam aż do śmierci VG kieruje
katedrą komunikacji wizualnej.
VG zostaje członkiem holenderskiego
PEN Clubu.
1955
Miasto Osnabrück wyróżnia artystę
medalem Justusa Mösera.
1955–1959
Artysta bierze udział w licznych wystawach

indywidualnych

i

zbioro-

wych, między innymi w: Museum und
Kunstverein Ulm (Werke aus den Jahren
1923–1954, 1955), Pfälzische Landesgewerbeanstalt w Kaiserslautern i Kurfürstliches Schloss w Koblencji (Deutsche Graphik der Gegenwart, 1955–1956),
VG obok rzeźby
autorstwa Hansa Arpa,
Amsterdam, 1953,
fot. Hans Lingl
VG next to a sculpture
by Hans Arp, Amsterdam
1953, photo: Hans Lingl

Kunsthaus Zürich (Friedrich Vordemberge-Gildewart – Josef Albers – Fritz
Glarner, 1956), Kunstmuseum St. Gallen (Malende Dichter – dichtende
Maler, 1957), Tate Gallery w Londynie oraz w Haags Gemeentemuseum (Paintings from the Solomon R. Guggenheim Museum, New York,
1957–1958), Frankfurter Kunstverein (Vordemberge-Gildewart, 1958),
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1950
VG and his wife become Dutch citizens.
1952–1954
VG

runs

the

classes

Farbe

als

raumbildendes Element in der Architektur
(Colour as a Space-Building Element
in Architecture) at the Academie van
Beeldende Kunsten in Rotterdam.
1954
The artist and architect Max Bill (1908–
1994) offers VG a post at the Hochschule
für Gestaltung Ulm (Ulm School of
Design), which had the goal of continuing
the Bauhaus programme after the war.
VG was to run its Department of Visual
Communication for the rest of his life.
VG becomes a member of the Dutch PEN
Club.

VG z obrazem K 199,
Ulm, koniec lat 50.
VG with the painting
K 199, Ulm, late 1950s

Czterech wykładowców Hochschule für
Gestaltung w Ulm, od lewej: Tomás Maldonado,
Konrad Wachsmann, Max Bill, Friedrich
Vordemberge-Gildewart, 20.8.1955,
fot. Sisi Maldonado
Four lecturers at the Hochschule für Gestaltung
Ulm. From left: Tomás Maldonado, Konrad
Wachsmann, Max Bill, Friedrich VordembergeGildewart, 20 August 1955, photo: Sisi Maldonado
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VG i Ilse Leda, Ulm
VG and Ilse Leda, Ulm

Staatliche Kunsthalle w Baden-Baden (1958), Künstlerclub Die Insel
w Hamburgu (Vordemberge-Gildewart, 1958), Kunstverein Freiburg
(Vordemberge-Gildewart, 1959) oraz documenta II w Kassel (1959).
1962
VG maluje swój ostatni obraz K 222.
VG bierze udział w przygotowaniach do wystawy Die Zwanziger Jahre
in Hannover w Kunstverein Hannover. Umiera 19 grudnia w Ulm.
Jego żona przeprowadza się do Rapperswilu w Szwajcarii.
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1955
The Osnabrück City Council awards the Justus Möser medal to VG.
1955–1959
The artist participates in numerous individual and group exhibitions,
including: Museum und Kunstverein Ulm (Werke aus den Jahren 1923–1954,
1955), Pfälzische Landesgewerbeanstalt in Kaiserslautern and Kurfürstliches
Schloss in Koblenz (Deutsche Graphik der Gegenwart, 1955–1956), Kunsthaus
Zürich (Friedrich Vordemberge-Gildewart – Josef Albers – Fritz Glarner, 1956),
Kunstmuseum St. Gallen (Malende Dichter – dichtende Maler, 1957), Tate Gallery
in London, Haags Gemeentemuseum (Paintings from the Solomon R. Guggenheim
Museum, New York, 1957–1958), Frankfurter Kunstverein (Vordemberge-

VG na schodach w Osthaus
Museum, Hagen, 1957
VG on the stairs of the
Osthaus Museum, Hagen,
1957
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Mieszkanie małżeństwa
Vordembergów na Kuhbergu
w Ulm, kwiecień 1961,
fot. Hartmut Menssen
The Vordemberges’ apartment
in Kuhberg, Ulm, April 1961,
photo: Hartmut Menssen
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Staatliche
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Gildewart,

in Baden-Baden (1958), Künstlerclub Die
Insel in Hamburg (Vordemberge-Gildewart,
1958), Kunstverein Freiburg (VordembergeGildewart, 1959) and documenta II in Kassel
(1959).
1962
VG completes his last painting K 222.
VG takes part in preparations for the
exhibition Die Zwanziger Jahre in Hannover
in the Kunstverein Hannover. He dies on
19 December in Ulm.

K 222, 1962, olej / płótno,
50,5 × 50 cm, kolekcja
prywatna, Anglia

His wife moves to Rapperswil in Switzerland.

K 222, 1962, oil / canvas,
50.5 × 50 cm, private
collection, England

Dom Ilse Ledy
w Rapperswilu, 1971
Ilse Leda’s house
in Rapperswil, 1971
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1977
Zapisem testamentowym Ilse Ledy zostaje ustanowiona Fundacja
Vordemberge-Gildewart. Celami statutowymi tej instytucji są opracowanie i prezentacja twórczości VG oraz wspieranie artystów, którzy
nie ukończyli 35. roku życia.
1983
Działająca od 1981 roku Fundacja Vordemberge-Gildewart przyznaje
pierwsze stypendium imienia swojego patrona. Jego laureaci wyłaniani są corocznie w różnych krajach europejskich. To jedna z najwyższych nagród dla artystów młodego pokolenia.
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1977
The Vordemberge-Gildewart Foundation was set up under the last will
of Ilse Leda. The statutory objectives of the institution are to process
and present the œuvre of VG and support for artists under 35.
1983
The Vordemberge-Gildewart Foundation, which has been in operation
since 1981, for the first time awards a grant named after its patron. It is
to be awarded each year to artists in different European countries. This is
one of the most prestigious awards to artists from the younger generation.
Translated by Anda MacBride
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(od roku 1962, w porządku chronologicznym)

D. Helms, Dorner, Lissitzky und das Kabinett der Abstrakten, w: Die Zwanziger
Jahre in Hannover. Bildende Kunst, Literatur, Theater, Architektur
1916–1933, Kunstverein Hannover, Hannover 1962 [katalog]
Vordemberge-Gildewart, Haags Gemeentemuseum, Den Haag 1966;
Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven 1967 [katalog]
H.L.C. Jaffé, Vordemberge-Gildewart. Mensch und Werk, Verlag
DuMont Schauberg, Köln 1971 [zawiera pierwszy wykaz prac,
przygotowany przez D. Helmsa]
D. Helms, Friedrich Vordemberge-Gildewart, Musterschmidt-Verlag,
Göttingen – Berlin – Frankfurt am Main – Zürich 1972
friedrich vordemberge-gildewart: retrospective, Annely Juda Fine Art,
London 1972 [katalog]
Vordemberge-Gildewart Remembered, Annely Juda Fine Art, London
1974 [katalog]
Vordemberge-Gildewart, Ulmer Museum, Westfälisches
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Ulm –
Münster 1975 [katalog]
Friedrich Vordemberge-Gildewart. Schriften und Vorträge, Hrsg.
D. Helms, Erker-Verlag, St. Gallen 1976
W. Rotzler, Vordemberge-Gildewart, Erker-Verlag, St. Gallen 1979
Vordemberge-Gildewart, Moderne Galerie Bottrop, Kunstmuseum
Hannover mit Sammlung Sprengel, Bottrop – Hannover 1980
[katalog]
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(after 1962, in chronological order)

D. Helms, Dorner, Lissitzky und das Kabinett der Abstrakten, in: Die Zwanziger
Jahre in Hannover. Bildende Kunst, Literatur, Theater, Architektur
1916–1933, Kunstverein Hannover, Hanover 1962 [catalogue]
Vordemberge-Gildewart, Haags Gemeentemuseum, Den Haag 1966;
Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven 1967 [catalogue]
H.L.C. Jaffé, Vordemberge-Gildewart. Mensch und Werk, Verlag DuMont
Schauberg, Cologne 1971 [including the first list of the works,
prepared by D. Helms]
D. Helms, Friedrich Vordemberge-Gildewart, Musterschmidt-Verlag,
Göttingen – Berlin – Frankfurt am Main – Zurich 1972
friedrich vordemberge-gildewart: retrospective, Annely Juda Fine Art,
London 1972 [catalogue]
Vordemberge-Gildewart Remembered, Annely Juda Fine Art, London
1974 [catalogue]
Vordemberge-Gildewart, Ulmer Museum, Westfälisches
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Ulm –
Münster 1975 [catalogue]
Friedrich Vordemberge-Gildewart. Schriften und Vorträge, ed. D. Helms,
Erker-Verlag, St. Gallen 1976
W. Rotzler, Vordemberge-Gildewart, Erker-Verlag, St. Gallen 1979
Vordemberge-Gildewart, Moderne Galerie Bottrop, Kunstmuseum
Hannover mit Sammlung Sprengel, Bottrop – Hanover 1980
[catalogue]
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K. Dittrich, P. Blom, F. Bool, Berlijn-Amsterdam 1920–1940.
wisselwerkingen, Goethe Institut, Haags Gemeentemuseum,
Amsterdam 1982 [katalog]
J. Schäfer, Friedrich Vordemberge-Gildewart. Studien zu einer
beschreibenden Werkanalyse, Peter Lang GmbH, Internationaler
Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1984
A. Valstar, die abstrakten hannover; Dorner, Lissitzky und der „Raum der
Abstrakten“, w: Bestandskatalog des Sprengel Museums Hannover.
Malerei und Plastik des 20. Jahrhunderts, Hrsg. M.M. Moeller,
Sprengel Museum Hannover, Hannover 1985
Vordemberge-Gildewart, Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen am
Rhein, Münsterschwarzach 1985 [katalog]
Friedrich Vordemberge-Gildewart: Drawings and Collages, Annely Juda
Fine Art, London 1986 [katalog]
A. Valstar-Verhoff, die abstrakten hannover, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn 1987
A. Valstar-Verhoff, die abstrakten hannover. Chronologie; die abstrakten
hannover. Abstraktion als Weltgestaltung; „die abstrakten
hannover“ und „de stijl“, w: die abstrakten hannover. Internationale
Avantgarde 1927–1935, Sprengel Museum Hannover, Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafe, Hannover 1987 [katalog]
A. Valstar-Verhoff, die abstrakten hannover, w: Masterpieces of Sprengel
Museum Hannover, Hiroshima City Museum of Contemporary
Art, Hiroshima 1989 [katalog]
Friedrich Vordemberge-Gildewart: The Complete Works, ed. D. Helms,
assisted by A. Valstar-Verhoff, Prestel Verlag, München –
London 1990 [zawiera drugi wykaz prac, przygotowany przez
A. Valstar-Verhoff]
Vordemberge-Gildewart. Typographie und Werbegestaltung, Hrsg.
D. Helms, V. Rattemeyer, Museum Wiesbaden, Sprengel
Museum Hannover, Museum für Gestaltung Zürich, Zürich
1991 [katalog]
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K. Dittrich, P. Blom, F. Bool, Berlijn-Amsterdam 1920–1940.
wisselwerkingen, Goethe Institut, Haags Gemeentemuseum,
Amsterdam 1982 [catalogue]
J. Schäfer, Friedrich Vordemberge-Gildewart. Studien zu einer
beschreibenden Werkanalyse, Peter Lang GmbH, Internationaler
Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1984
A. Valstar, die abstrakten hannover; Dorner, Lissitzky und der „Raum der
Abstrakten“, in: Bestandskatalog des Sprengel Museums Hannover.
Malerei und Plastik des 20. Jahrhunderts, ed. M.M. Moeller,
Sprengel Museum Hannover, Hanover 1985
Vordemberge-Gildewart, Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen am
Rhein, Münsterschwarzach 1985 [catalogue]
Friedrich Vordemberge-Gildewart: Drawings and Collages, Annely Juda
Fine Art, London 1986 [catalogue]
A. Valstar-Verhoff, die abstrakten hannover, Rheinische FriedrichWilhelms-Universität Bonn, Bonn 1987
A. Valstar-Verhoff, die abstrakten hannover. Chronologie; die abstrakten
hannover. Abstraktion als Weltgestaltung; „die abstrakten
hannover“ und „de stijl“, in: die abstrakten hannover. Internationale
Avantgarde 1927–1935, Sprengel Museum Hannover, WilhelmHack-Museum Ludwigshafen, Hanover 1987 [catalogue]
A. Valstar-Verhoff, die abstrakten hannover, in: Masterpieces of Sprengel
Museum Hannover, Hiroshima City Museum of Contemporary
Art, Hiroshima 1989 [catalogue]
Friedrich Vordemberge-Gildewart: The Complete Works, ed. D. Helms,
assisted by A. Valstar-Verhoff, Prestel Verlag, Munich –
London 1990 [including the second list of the works, prepared
by A. Valstar-Verhoff]
Vordemberge-Gildewart. Typographie und Werbegestaltung, eds
D. Helms, V. Rattemeyer, Museum Wiesbaden, Sprengel
Museum Hannover, Museum für Gestaltung Zürich, Zurich
1991 [catalogue]
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Ring „neue werbegestalter“ – die Amsterdamer Ausstellung 1931, Hrsg.
D. Helms, V. Rattemeyer, Museum Wiesbaden, Wiesbaden
1990 [katalog]
A. Valstar-Verhoff, abstraction-création. art concret. cercle et carré. Die
Gruppen der nicht gegenständlichen Avantgarde in Paris zu Beginn
der 30er Jahre, w: Konstruktivistische Internationale. Utopien für
eine europäische Kultur, Hrsg. B. Finkeldey, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1992 [katalog]
Vordemberge-Gildewart. Baugestaltung, Hrsg. D. Helms, Museum
Wiesbaden, Wiesbaden 1993
A. Valstar-Verhoff, Schwitters et les « abstraits de Hanovre », w: Kurt
Schwitters, Centre Georges Pompidou, Musée d’Art Moderne
Paris, Musée de Grenoble, Paris 1994 [katalog]
A. Valstar-Verhoff, Kurt Schwitters y “los abstractos de hannover”,
w: Kurt Schwitters, IVAM Centre Julio González, Valencia 1995
[katalog]
Friedrich Vordemberge-Gildewart. Retrospektive, Museum Wiesbaden,
IVAM Centre Julio González, Wiesbaden 1997 [katalog]
Vordemberge-Gildewart. Briefwechsel, 2 Bde., Hrsg. D. Helms,
V. Rattemeyer, Verlag für moderne Kunst Nürnberg,
Nürnberg 1997
D. Helms, Zur Werkentwicklung Vordemberge-Gildewarts, w: Friedrich
Vordemberge-Gildewart zum 100. Geburtstag, Ulmer Museum,
Ulm 1999
I. Jaehner, S. Tauss, W. Zimmer, Friedrich Vordemberge-Gildewart zum
100. Geburtstag, Kulturgeschichtliches Museum Osnabrück,
Osnabrück 1999 [katalog]
M. Weinberg-Staber, Konkrete Kunst. Manifeste und Künstlertexte,
Stiftung für Konstruktive und Konkrete Kunst, Zürich 2001
Naum Gabo – Georges Vantongerloo – Friedrich Vordemberge-Gildewart,
Annely Juda Fine Art London, London 2001 [katalog]
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Ring „neue werbegestalter“ – die Amsterdamer Ausstellung 1931, eds
D. Helms, V. Rattemeyer, Museum Wiesbaden, Wiesbaden
1990 [catalogue]
A. Valstar-Verhoff, abstraction-création. art concret. cercle et carré. Die
Gruppen der nicht gegenständlichen Avantgarde in Paris zu Beginn
der 30er Jahre, in: Konstruktivistische Internationale. Utopien
für eine europäische Kultur, ed. B. Finkeldey, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1992 [catalogue]
Vordemberge-Gildewart. Baugestaltung, ed. D. Helms, Museum
Wiesbaden, Wiesbaden 1993
A. Valstar-Verhoff, Schwitters et les « abstraits de Hanovre », in: Kurt
Schwitters, Centre Georges Pompidou, Musée d’Art Moderne
Paris, Musée de Grenoble, Paris 1994 [catalogue]
A. Valstar-Verhoff, Kurt Schwitters y “los abstractos de hannover”, in:
Kurt Schwitters, IVAM Centre Julio González, Valencia 1995
[catalogue]
Friedrich Vordemberge-Gildewart. Retrospektive, Museum Wiesbaden,
IVAM Centre Julio González, Wiesbaden 1997 [catalogue]
Vordemberge-Gildewart. Briefwechsel, 2 vols, eds. D. Helms,
V. Rattemeyer, Verlag für moderne Kunst Nürnberg,
Nuremberg 1997
D. Helms, Zur Werkentwicklung Vordemberge-Gildewarts, in: Friedrich
Vordemberge-Gildewart zum 100. Geburtstag, Ulmer Museum,
Ulm 1999
I. Jaehner, S. Tauss, W. Zimmer, Friedrich Vordemberge-Gildewart zum
100. Geburtstag, Kulturgeschichtliches Museum Osnabrück,
Osnabrück 1999 [catalogue]
M. Weinberg-Staber, Konkrete Kunst. Manifeste und Künstlertexte,
Stiftung für Konstruktive und Konkrete Kunst, Zurich 2001
Naum Gabo – Georges Vantongerloo – Friedrich Vordemberge-Gildewart,
Annely Juda Fine Art London, London 2001 [catalogue]
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Friedrich Vordemberge-Gildewart. Utopie – Die Amsterdamer Jahre,
Museum Wiesbaden, Wiesbaden 2004 [katalog]
Vordemberge-Gildewart. Gästebücher 1925–1962, Hrsg. H. Dannenberger,
Vorwort V. Rattemeyer, Museum Wiesbaden, Wiesbaden 2006
[katalog]
Mondrian und De Stijl, Lenbachhaus München, München 2011 [katalog]
A. Valstar-Verhoff, W drodze do artysty, w: Nagroda Fundacji
Vordemberge-Gildewart 2011, MOCAK, Kraków 2011 [katalog]
Der absolute Film. Dokumente der Medienavantgarde (1912–1936), Hrsg.
Ch. Kiening, H. Adolf, Chronos Verlag, Zürich 2012
Unsere Zeit hat ein neues Formgefühl, Museum Folkwang, Essen 2012
„nichts – und alles“. Der De Stijl-Künstler Friedrich Vordemberge-Gildewart, Hrsg. Museum Wiesbaden, Bearb.
R. Zieglgänsberger, Kerber, Wiesbaden 2013 [katalog]
Moderne Zeiten, Neue Nationalgalerie Berlin. Staatliche Museen
Preußischer Kulturbesitz, Berlin 2014 [katalog]
Germania!, ed. Y. Tefel, University of Miami – Lowe Art Museum,
Miami 2015 [katalog]
Vordemberge-Gildewart. 50 Jahre danach, Stadt Osnabrück, Osnabrück 2015
Friedrich Vordemberge-Gildewart: Paintings, Collages and Drawings 1919–
1962, Annely Juda Fine Art, London 2016 [katalog]
Abstrakt – Konkret – Absolut. Friedrich Vordemberge-Gildewart und
die Kestner Gesellschaft, Hrsg. E. Senol, Ch. Végh, Kestner
Gesellschaft Hannover, Hannover 2017 [katalog]
A. Valstar-Verhoff, Friedrich Vordemberge-Gildewart – The New
Publication: Including the New Œuvre-Catalogue of the Paintings
and Works on Paper by Friedrich Vordemberge-Gildewart,
Rapperswil 2018, vordemberge-gildewart.eu/

Opracowała Delfina Jałowik
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Friedrich Vordemberge-Gildewart. Utopie – Die Amsterdamer Jahre,
Museum Wiesbaden, Wiesbaden 2004 [catalogue]
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introduction V. Rattemeyer, Museum Wiesbaden, Wiesbaden
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Mondrian und De Stijl, Lenbachhaus München, Munich 2011 [catalogue]
A. Valstar-Verhoff, On Our Way to the Artist, in: Award of the VordembergeGildewart Foundation 2011, MOCAK, Krakow 2011 [catalogue]
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