Eugeniusz Zegadło
geb. 1943 in Krzyszka bei Kielce. Er kommt aus einer Schnitzerfamilie mit langer Tradition. Sein Grossvater, Vater
Adam, er in der dritten Generation sowie sein Sohn Dariusz sind in der naiven Kunst verwurzelt. Die Familie war
ursprünglich durch Holzspielzeuge bekannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren diese ihre Einkommensquelle.
Die Karriere von Eugeniusz Zegadło begann durch Zufall 1960. Er wurde gerade 17 Jahre alt, als eine Ethnographin
aus dem Museum in Kielce die Familie wegen der Holzspielsachen besuchte, da der Familienname Zegadło dafür ein
Begriff war. Jedoch anstatt Spielzeug, stösst sie auf Skulpturen, die bei ihr sofort Begeisterung hervorrufen. Eine
wird sofort bestellt und an das Nationalmuseum in Kielce verkauft. Diese Tatsache erregte damals in den polnischen Zeitschriften grosses Aufsehen.
Während des Militärdienstes schnitzt Eugeniusz weiter. Für eine Plastik bekommt er sogar ein paar Tage Urlaub.
In den siebziger Jahren widmet er sich der sakralen Thematik. Später erweitert er die Themen und er schnitzt Juden,
die die Gegend zahlreich bewohnten, Hexen, Teufel sowie die ersten Reliefs. Mit den Jahren konzentriert er seine
Aufmerksamkeit auf schlicht profane Themen und beschäftigt sich mit verschiedenen Berufen, die er dann im Holz
realisiert.
Er entwickelt seine eigene expressive, unverkennbare Art einige Werte und die Wirklichkeit mit Hilfe der zeitgenössischen naiven Skulptur zu übermitteln. Gegenwärtig international anerkannt, folgt er unermüdlich seinen
eigenen Stil.
Eugeniusz Zegadło pflegt eine dauerhafte Zusammenarbeit mit der Galerie ARS CRACOVIA in Köln.
Seine Werke befinden sich in internationalen Museen und Galerien, öffentlichen und privaten Sammlungen.
Er wurde ausgezeichnet und geehrt.
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Eugeniusz Zegadło
urodził się w 1943 r. w Krzyżce koło Kielc. Pochodzi z rodziny artystów rzeźbiarzy ludowych o długiej tradycji. Jego dziadek, ojciec
Adam, Eugeniusz już w trzeciej generacji oraz jego syn Dariusz są zakorzenieni w sztuce naiwnej. Rodzina Zegadłów znana była
początkowo z wyrobu zabawek drewnianych. Po II wojnie światowej utrzymywali się tylko z tego.
Czysty przypadek spowodował, że kariera Eugeniusza rozpoczęła się już w 1960 roku. Wówczas z Muzeum z Kielc odwiedziła rodzinę
Zegadłów etnograf, poszukująca drewnianych zabawek. Zamiast poszukiwanych rzeczy, odkryła rzeźby, które od razu wzbudziły
u niej zainteresowanie i zachwyt. Jedna z nich została od razu zakupiona przez Muzeum Narodowe w Kielcach. Fakt ten wywołął
w polskiej prasie duże poruszenie.
Podczas służby wojskowej, Eugeniusz nie zaprzestał rzeźbienia. Za jedną rzeźbę dostał nawet parę dni przepustki.
W latach 70. artysta porusza tematy sakralne. W późniejszym czasie poszerza tematykę i rzeźbi żydów, którzy wcześniej licznie zamieszkiwali jego rodzinną okolicę. Rzeźbi też czarownice, diabły i swoje pierwsze reliefy. Z biegiem czasu uwagę swoją koncentruje
na tematach świeckich, zajmując się różnymi zawodami, które przedstawia w drewnie.
Eugeniusz Zegadło opracował swój własny, ekspresyjny i niewątpliwy sposób przekazania pewnych wartości oraz rzeczywistości,
za pomocą współczesnej rzeźby naiwnej. Obecnie doceniany również na miedzynarodowym rynku, podąża niestrudzenie w swoim
własnym stylu.
Arysta współpracuje na stałe z galerią ARS CRACOVIA w Kolonii. Jego prace znajdują się w muzeach i galeriach, w zbiorach publicznych i prywatnych w kraju i za granicą. Został nagrodzony i wyróżniony.
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Schwein | Świnia 60 x 80 cm Privatsammlung | wł. prywatna

Ausstellungen

Wystawy

Eugeniusz Zegadło hatte bis heute
ca. 130 Einzelausstellungen.
Die wichtigsten davon:
Deutschland
Lindau 1983
Stuttgart 1983
Frankfurt am Main 1985
Bochum 1984
Bremerhaven 1984
Münster 1984
München 2006
Magdeburg 2007
Saarbrücken 2002
Nürnberg 1998, 2000, 2002
Köln 2003, 2005, 2008
Luxemburg
Schengen 2007
Italien
Venedig 2005
Riva del Garda 2004
Schweiz
Zürich 1989
Bern 2001
USA
Santa Fee 2001
Frankreich
Paris 1985, 1986
Verneuil 2008
Spanien
Sevilla 2005
Barcelona 2003

Eugeniusz Zegadło zrealizowal ok. 130 wystaw.
Najważniejsze z nich:

Österreich
Wien 1989

Niemcy
Lindau 1983
Stuttgart 1983
Frankfurt am Main 1985
Bochum 1984
Bremerhaven 1984
Münster 1984
München 2006
Magdeburg 2007
Saarbrücken 2002
Nürnberg 1998, 2000, 2002
Köln 2003, 2005, 2008

Finnland
Turk 1980
Schweden
Stockholm 1987
England
London 1985
Niederlande
Amsterdam 2002
III Preis in „Festival International de Verneuil d’Art Naif”
Verneuil / Frankreich 2008
Internationales Festival der Naiven Kunst in Polen
Kattowitz 2008

Luksemburg
Schengen 2007
Włochy
Venedig 2005
Riva del Garda 2004

Ausgewählte Sammlungen:

Szwajcaria
Zürich 1989
Bern 2001

Deutsches Volkskundemuseum in Berlin
Bayerisches Nationalmuseum in München
Nationalmuseum in Kielce / Polen
Ethnografisches Museum in Warschau / Polen
Nationalmuseum in Budapest / Ungarn
Nationalmuseum in Turk / Finnland
Slowakische Nationalgalerie in Bratislava / Slovakei
Museo del Risorgimento in Torino / Italien
Museum Frau Zonder bei Stuttgart
ARS CRACOVIA Galerie in Köln

USA
Santa Fee 2001
Francja
Paris 1985, 1986
Verneuil 2008
Hiszpania
Sevilla 2005
Barcelona 2003

Dauerhafte Zusammenarbeit mit
ARS CRACOVIA Galerie in Köln
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Austria
Wien 1989
Finlandia
Turk 1980
Szwecja
Stockholm 1987
Anglia
London 1985
Holandia
Amsterdam 2002
III nagroda na „Festival International de Verneuil d’Art Naif”
Vereuil / Francja 2008
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Naiwnej w Polsce
Katowice 2008
Wybrane zbiory
Deutsches Volkskundemuseum / Berlin / Niemcy
Bayerisches Nationalmuseum / Monachium / Niemcy
Muzeum Narodowe w Kielcach / Polska
Muzeum Etnograficzne / Warszawa / Polska
Muzeum Narodowe / Budapest / Węgry
Muzeum Narodowe / Turk / Finlandia
Slowakische Nationalgalerie in Bratysława / Słowacja
Museo del Risorgimento / Turyn / Włochy
Galeria ARS CRACOVIA w Kolonii
Na stałe współpracuje
z Galerią ARS CRACOVIA w Kolonii

Die bunte Welt

Kolorowy Świat

Eugeniusz Zegadło ist ein Autodidakt. Seine Werke gehören der Naiven Kunstrichtung an. Er schöpft wie alle Na-

Eugeniusz Zegadło jest samoukiem. Jego dzieła zaliczają się

iven aus profaner und sakraler Thematik. Traditionen, Bräuche, Mythen, Legenden, Tierwelt und Geschichten aus

w sztuce do kierunku naiwnego. Artysta, podobnie jak wszyscy
nieprofesjonaliści, czerpie z tematyki świeckiej i sakralnej. Tra-

der Bibel, sowie die eigene Phantasie bilden den Inhalt der breiten Bandweite seiner Skulpturen. Die Werke von

dycje, obrzędy, mitologia, historie biblijne, jak i własna fantazja

Eugeniusz Zegadło erinnern unbefangen und zärtlich – manchmal aber auch sehr lebhaft – an die für immer ver-

tworzą treść jego rzeźb. Dzieła Eugeniusza Zegadły przypominają

gangene Zeit. Deutlich beschreiben sie die Strukturen und Traditionen des Dorfes, der Familien, der Bauern und

beztrosko i delikatnie, czasami jednak w żywy sposób – czas mi-

Arbeiter. Sie zeigen die schöne Gegend ihrer Kindheit: Wälder und Wiesen, Bäume und Blumen, Tiere und Vögel,

niony. Dokładnie opisują struktury i tradycje wsi, rodzin, chło-

kurzum, Aufnahmen, die restlos aus unserer Realität verschwanden oder dabei sind Vergangenheit zu werden.

pów i robotników. Ukazują ładne strony dzieciństwa: lasy i łąki,

Nichts desto trotz, erzählt uns der Künstler Dinge frei und unvoreingenommen. Seine Spontanität ist aufrichtig.

drzewa i kwiaty, zwierzęta i ptaki. Krótko mówiąc, migawki,

Er folgt dem Ruf seines Herzens, indem er all diese Werte, die ihm so wichtig sind, auf diese Weise zu schützen und

które doszczętnie zniknęły z naszej rzeczywistości lub odchodzą

zu verewigen versucht.

właśnie bezpowrotnie w przeszłość.

Die Skulpturen, von Eugeniusz Zegadło sind immer in Lindenholz und meistens aus einen Stück geschnitzt. Sie zeich-

Rzeźby Eugeniusza Zegadły robione są z jednego kawałka drew-

nen sich durch einen grossen Individualismus aus. Die Umsetzung seiner Ideen, sei es der folkloristischen, mythi-

na lipowego. Odznaczają się dużą indywidualnością. Realizacja

schen, sakralen oder profanen Themen, die Wiedergabe einer Gestalt oder eines Tieres, folgt festen Grundsätzen.

pomysłów opartych na tematach folklorystycznych, mitologicz-

Als erstes wäre sein Einfallreichtum zu erwähnen. Um seine Gedanken zu verwirklichen ist nicht nur das tech-

nych, sakralnych lub świeckich; oddanie postaci lub zwierzęcia

nische Können gefordert, sondern vor allem eine lebendige Phantasie. Seine Stärke liegt darin, in einer einzigen

podlega ścisłym zasadom. Trzeba podkreślić pomysłowość arty-

Skulptur, eine ganze Geschichte zu erzählen. Zum Beispiel, rettet nach einer alten Legende der Hl. Nicolaus arme

sty, bowiem aby zrealizować w drewnie swoje myśli nie tylko jest
potrzebna umiejętność techniczna, ale przede wszystkim żywa

Kinder aus dem Wasser und gibt ihnen statt Geschenken – Brot. Die Skulptur zeigt einen Mann im Bischofsgewand

fantazja. Mocna strona Zegadły polega na opowiedzeniu całej

mit Mitra und Stab. Er schaut mitleidig auf drei in einem Boot sitzende, verängstigte Kinder. Gleichzeitig reicht er

historii w jednej rzeźbie. Tu choćby taki przykład: według starej

in ihrer Richtung die Hand mit einem Stück Brot.

legendy, św. Mikołaj ratuje biednym dzieciom życie, wyławiając je
z wody. Zamiast prezentów dzieci zostają obdarowane chlebem.
Rzeźba ukazuje mężczyznę w szatach biskupich z pastorałem
i mitrą, patrzącego litościwie na trójkę przestraszonych, siedzących w łódeczce dzieci. Jednocześnie postać ta wyciąga rękę w ich
kierunku z kawałkiem chleba.
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Schwein | Świnia 70 x 100 cm Privatsammlung | wł. prywatna

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Reliefs des Künstlers. Sie sind aus einem Stück Holz geschnitzt, oder in
Form eines Diptychons bzw. Triptychons zusammengesetzt. Durch ihre reich verzierten Nebenflügel erinnern sie
einerseits an Altäre, gleichzeitig aber haben sie einen bühnenähnlichen Charakter. Das Hauptmotiv befindet sich
immer in der Mitte. Die vielen Szenen, geschnitzt in die jeweiligen Holztafeln, knüpfen thematisch an das Alte und
Neue Testament an, wie z.B. Himmel und Hölle, die Geburt Christi, Adam und Eva im Paradies, sowie an die Volksfeste
und Familienfeiern. Den Hintergrund bildet passend zum Thema die dazugehörige Kulisse: eine Landschaft, das Paradies, der Stall und andere. Die Reliefs schliessen meistens an der oberen Kante mit einem Bogen ab. Dieser Platz
ist gedacht für die höhere Macht, die über die dargestellte Szene wacht. An dieser Stelle ist oft Gott, ein Engel oder
auch Sonne, Mond und Sterne als Metapher für die Allmacht zu sehen. Dem Aufbau nach, erinnern seine Reliefs an
Moritaten, den erzählten Bildergeschichten der Strassenmusiker.
Eugeniusz Zegadło folgt weiter seiner künstlerischen Vision. Er macht das Unmögliche möglich. Aus einem Lindenstamm schnitzt er auf der Vorder– und Rückseite zwei eigenständige Skulpturen.
Als Beispiel eignen sich hervorragend seine Krippen. Auf der einen Seite ist die Geburt Christi zusehen, auf der anderen – das Letzte Abendmahl. Auf diese Weise entstehen, zwei vollkommen unabhängige Skulpturen in einem Stück
Holz. „Praktisch –“ kommentiert der Künstler lachend: „– die eine zur Weihnachten, die andere zur Ostern“.

Na szczególną uwagę zasługują reliefy artysty. Rzeźbione w jednym kawałku drewna, niekiedy złożone są w formie dyptyku lub
tryptyku. Poprzez bogato ozdobione skrzydła boczne, przypominają z jednej strony ołtarze, z drugiej mają charakter sceniczny.
Motyw główny znajduje się zawsze pośrodku. Wyrzeźbione w drewnianych płytach sceny nawiązują tematycznie do historii Starego
i Nowego Testamentu, np. nieba i ziemi, Adama i Ewy w raju, Narodzin Chrystusa, jak również do ludowych świąt czy rodzinnych
uroczystości. Tło dopasowane do tematyki, tworzy zawsze kulisy rzeźby np. krajobraz, raj, stajnię i inne. Reliefy zakończone są łukiem górnej krawędzi. To miejsce przewidziane jest dla siły wyższej, czuwającej nad całym porządkiem – Boga, Aniołów albo słońca,
księżyca i gwiazd – jako metafora Wszechmocy. Swoją kompozycją reliefy te przypominają historie tzw. moralitety, przedstawiane
przez muzykantów ulicznych.
Eugeniusz Zegadło podąża dalej za swoją wizją artystyczną. Z niemożliwego robi rzeczy możliwe. W jednym kawałku drewna lipowego tworzy dwie rzeźby; jedną z przedniej strony, drugą z tylnej. Jako przykład można przytoczyć jego szopki. Z jednej strony ukazane
są Narodziny Chrystusy, z drugiej – Ostatnia wieczerza. Artysta komentuje to w humorystyczny sposób: „Bardzo praktyczne, jedna
rzeźba na Boże Narodzenie; druga na Wielkanoc”.
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Pop-art Hund | Pies pop-artu 98 x 110 cm

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Schaffen von Eugeniusz Zegadło ist die Lebendigkeit seiner Holzobjekte. Obwohl

Następnym ważnym aspektem w twórczości Eugeniusza Zegadły jest żywiołowość jego drewnianych obiektów. Pomimo zastygnię-

im Holz regungslos geschnitzt, sind seine Figuren nie statisch dargestellt. Die Engel blasen mit dicken Backen in die

tych w drewnie gestów, rzeźby nie sprawiają wrażenia bezruchu. Anioły dmuchają nadętymi policzkami w fanfary, puzony i trąby.

Fanfaren, Posaunen und Trompeten. In einer leicht gebeugten Haltung halten sie ihre Geigen und andere Instrumen-

Lekko pochylone trzymają skrzypce, harfy i inne instrumenty. Nawet lecąc nie rezygnują z muzykowania. W podobny sposób,
artysta przedstawia sceny z biblii oraz z festynów ludowych. Grupy osób różnią się od siebie nie tylko w swoich pozach, lecz także

te. Selbst fliegend verzichten sie nicht auf die Musik.

i w mimice. Postaci odzwierciedlają ludzkie naturalne postawy; tańcząc, siedząc, pracując, stojąc, machając rękoma i obejmując się.

In gleicher Weise einer lebendigen Atmosphäre, stellt der Künstler Volksfeste oder Bibelszenen dar. Die Figuren-

Tak samo ich usposobienia; śmiejące się, smutne, zamyślone. Jedną cechę mają wspólną – duże wybałuszone oczy.

gruppen unterscheiden sich nicht nur in ihrer Pose, sondern auch in der Mimik. Die Menschen werden ihrer na-

Decydujący wpływ na ogólną wymowę rzeźb ma zastosowanie polichromii. Artysta poświęca jej tak samo dużo uwagi jak rzeź-

türlichen Grundhaltung nachgeahmt. Sie tanzen, sitzen, arbeiten, stehen, winken und umarmen sich. Genauso ihre

bieniu. Niepomalowana rzeźba jest dla niego ogołoconą, bez wymowy plastyką. Jako materiał do nadania kolorytu artysta używa

Gemüter: lachend, trauend, nachdenkend, in sich versunken. Eines jedoch haben sie alle gemeinsam – ihre grosse

farb olejnych, które rozprowadza swoimi własnymi miksturami. Oszczędnie nakłada warstwę po warstwie na swoje obiekty. Po

Glubschaugen.

wchłonięciu farby przez drewno, zostaje nałożony wosk. Także przy tej czynności, artysta używa swoich mikstur, które powodują

Entscheidend für den Gesamtausdruck der Holzskulpturen ist die Anwendung der Polychromie. Der Künstler wid-

rozjaśnienie intensywności farby, po czym nadanie charakterystycznych światłocieni na włosach, fałdach odzieży, czy skrzydłach.

met ihr fast genauso viel Aufmerksamkeit wie dem Schnitzen selbst. Eine unbemalte Plastik ist für ihn eine nackte,

Rzeźby Eugeniusza Zegadły wywołują sympatyczne wrażenie. Jego postaci: chłop, adwokat, lekarz, kelner, św. Marcin, anioły i wie-

nichts sagende Darstellung.

le innych, spoglądają na świat swoimi wybałuszonymi oczami. Obserwują natarczywie oglądających. Również zwierzęta, przede

Als Material für die Farbgebung, benutzt er Ölfarben, die er mit seinen eigenen Mixturen verdünnt. Sparsam trägt

wszystkim „Świnie”, mają to samo bezczelnie, pytające spojrzenie. Szczyt humoru zostaje zdemaskowany poprzez zielone jabłko,

Zegadło dann die Farbschichten auf seine Objekte auf. Zieht die Farbe ins Holz ein, wird die Plastik als nächstes mit

którym świnie delektują się trzymając je w pysku. Także Pies pop-artu, który groźnie szczerzy swoje zęby, zmusza osobę oglądającą

Wachs überzogen. Auch bei diesem Vorgang benutzt Zegadło seine Mixturen. Dies hat zur Folge, dass die Farben an

do uśmiechu. Właśnie postawa, mimika i przede wszystkim to spojrzenie, przyczyniają się do sympatycznego wyrazu tych rzeźb.

Intensität verlieren und charakteristische Schattierungen an den Haaren, Kleiderfalten und Flügeln der Skulpturen bilden.
Betrachtet man die Plastiken von Eugeniusz Zegadło, so erwecken sie einen sympathischen Eindruck. Seine Gestalten sei es der Bauer, Anwalt, Arzt, Kellner, St. Martin, Engel oder die vielen anderen, blicken in die Umgebung mit
ihren Glubschaugen. Sie starren den Betrachter penetrant an. Auch seine Tiere, vor allem die Schweine, haben den
gleichen frech – fragenden Blick. Die Spitze des Humors wird entlarvt, durch den grünen Apfel, den die Schweine in
ihrer Schnauze halten. Auch sein Pop-art – Hund, mit seinen drohend gefletschten Zähnen zwingt den Betrachter
eher zum Schmunzeln. Gerade die Haltung, die Mimik und vor allem der Blick, machen die Skulpturen so sympathisch.
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Enten | Kaczki 45 cm Privatsammlung | wł. prywatna

Eugeniusz Zegadło schnitzt seit den 60-er Jahren. Der

Eugieniusz Zegadło rzeźbi od lat sześćdziesiątych. Reno-

Ruf seiner Plastiken verbreitete sich schnell. Um ihn

ma jego prac rozprzestrzeniła się bardzo szybko. Zabiegają

bemühen sich nicht nur polnische, sondern auch aus-

o niego nie tylko polskie, ale również zagraniczne galerie

ländische Galerien und Museen. Der Künstler zählt
zweifellos zu den grössten Künstlern der Polnischen
Naiven Kunst. Und so wie alle Naiven unterliegt auch
Zegadło den allgemeinen Regeln der Künste. Die Naiven müssen Autodidakten sein. Sie haben nie eine Kunstschule besucht, haben nie das Zeichnen, die Perspektive
oder die Kunstgeschichte studiert. Die Theorien über
Farben und Kompositionen sind ihnen unbekannt. Sie
können nur das zur Hilfe nehmen, was ihnen die innere Stimme und die Erfahrung diktiert. Sie müssen ihre

i muzea. Zegadło bez wątpienia zalicza się do największych
artystów sztuki naiwnej w Polsce. Tak jak wszczyscy naiwni,
również i On podlega ogólnym regułom i zasadom tej sztuki. Naiwni muszą być samoukami. Nigdy nie chodzili do
żadnej szkoły plastycznej, nie uczyli się rysunku, perspektywy albo historii sztuki. Teorie farb i kompozycji nie są
im znane. Promieniuje z nich wewnętrzne piękno i ogromna potrzeba twórczości dająca sens istnienia tym artystom.
Muszą znaleźć swoją własną tożsamość artystyczną, własną
technikę i swój własny język. Podobnie, jak dzieci nie postrzegają ustalonych reguł, i tak jak one posiadają wrodzone

eigene Technik, eigene Sprache finden. Wie Kinder mes-

wyczucie koloru. Jednak beztroskości dziecięcej nie podzie-

sen sie den erstellten Regeln keine Beachtung zu, und

lają. To wszystko nadaje ich wypowiedziom pewnego czaru,

haben wie sie einen angeborenen Farbsinn, meist fröh-

a ich dziełom aspektu, który wywołuje u obserwujących

lich oder lebhaft. Doch die kindliche Sorglosigkeit

entuzjazm i zachwyt. Sztuka tak pięknie nazwana naiwną

teilen sie nicht. All dies verleiht ihrer Aussage einen
bestimmten Zauber und ihren Werken einen Aspekt, der
den Betrachter entzückt und ihm gestattet unsere Fähigkeit zur Bewunderung intakt zu halten.
Eugeniusz Zegadło dank der angeborenen, autodidaktischen Begabung beherrscht dieser Regel perfekt. Mit
seiner Arbeit setzt er sich über die Moden – und Kunstströmungen hinweg. Seine Kunst unterliegt nicht dem
kulturellen Zwang. Sie existiert ausserhalb der Ge-

uderza swoją autentycznością, bogactwem talentów, niesłychanymi wizjami i kolorami.
Eugeniusz Zegadło, dzięki swojemu wrodzonemu talentowi
opanował perfekcyjnie wszelkie zasady tych reguł. Pracuje poza modą i prądami artystycznymi, jego sztuka nie jest
poddana presji kultury, istnieje poza historią. Jest autentyczna. Dzięki temu jego popularność ciągle wzrasta.
		
Daria Kupka-Simon, Ars Cracovia

schichte. Sie ist authentisch. Dank diesen Vorsätzen ist
er gefragt denn eh und je.
Daria Kupka-Simon, Ars Cracovia
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Anwalt | Adwokat 60 cm Privatsammlung | wł. prywatna

Paradiesvogel K iwi | Rajski ptak kiwi 65 cm

18

19

Vogel mit Fisch | Ptak z rybą 105 cm

Bauer mit Stier | Chłop z bykiem 40 x 45 cm
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Bauer mit Stier | Chłop z bykiem 40 x 45 cm Privatsammlung | wł. prywatna

Der Hahn | Kogut 82 cm
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Braune K atze | Brązowy kot 42 cm

Schwarze K atze | Czarny kot 45 cm

Vogelbaum | Drzewo z ptakami 65 cm

24

25

Pflüger /Hl. Vendelin/ | Chłop oracz /św. Wendelin/ 83 cm

Blauer Engel mit Harfe | Błękitny Anioł z harfą 30 cm

26

27

Kreuz | Krzyż 82 cm

Roter Teufel spielt Cello | Czerwony diabeł grający na wiolonczeli 51 cm Privatsammlung | wł. prywatna

28

29

Engel mit Flöte | Anioł z fletem 62 cm

Musizierende Engel | Grające Anioły 70 cm

Drei Könige im boot | Trzej królowie w łodzi 75 cm

30

31

Hl. Jonas | Św. Jonasz 61 cm

König David | Król Dawid 46 cm

Nepomuk | Nepomucen 60 cm

32

33

Hl. Franziskus | Św. Franciszek 65 cm

Jude spielt Geige | Grajek na skrzypkach 110 cm Privatsammlung | wł. prywatna
Jude spielt Cello | Grajek na wiolonczeli 108 cm
Jude spielt Horn | Grajek na rogu 114 cm

34

35

Die Teufelin | Diablica 61 cm

36

37

Brautpaar | Młoda para 60 cm

Hl. Nicolaus | Św. Mikołaj 70 cm

38

39

St. M artin | Św. Marcin 55 cm.

Krippe | Szopka 73 cm

40

41

Der Turm zu Babel | Wieża Babel 62 cm

Himmel, Erde, Hölle /Triptychon/ | Niebo, ziemia, piekło /tryptyk/ 60 x 80 cm

42

43

Das Paradies /Triptychon/ | Raj /tryptyk/ 90 x 60 cm

Autovariationen | Wariacje na temat aut Verneuil sur Avre, Frankreich 2008

44

45

Der König, St. M artin | Król, Św. Marcin Verneuil sur Avre, Frankreich 200845

Mein besonderer Dank gilt dem zuverlässigsten Freund Tyll; Izabela für Ihre unentbehrliche Hilfe,
sowie meinen Eltern und Kindern Marvin, Maxime und Letitia für ihre Liebe und Verständnis.
Szczególne podziękowania dla mojego niezawodnego przyjaciela Tylla, Izabeli za jej niezastąpioną pomoc oraz
dla moich rodziców i dzieci Marvina, Maxime i Letitii za ich miłość i zrozumienie.
Daria Kupka-Simon, Ars Cracovia
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