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NOWA FIGURACJA 

Nowa Figuracja (neofiguracja), zwana także ekspresyjnym figuratywizmem, zaistniała jako osobny nurt od roku 1965. 

Za główny temat twórcy obrali sobie obraz człowieka, świat jego emocji i przeżyć, dramat istnienia. Głównym 

tematem twórców był człowiek, świat jego przeżyć i emocji, dramat istnienia. Cechy nowej figuracji to: 

symboliczność, ekspresyjność, subiektywizm, stosowanie aluzji, posługiwanie się deformacjami, atmosfera 

niepokoju, lęku, pesymizm. Był to powrót do przedstawienia ludzkiej sylwetki równoznaczny z odrzuceniem 

abstrakcji, która dominowała na scenie artystycznej Zachodu od zakończenia II wojny światowej. Przede wszystkim 

chodziło o zwrot ku sztuce figuratywnej i zaangażowanej. Twórcy zaczęli komentować kondycję egzystencjalną 

człowieka i jego współczesne problemy: mechanizmy uwikłań w polityczne, ekonomiczne i społeczne tryby. 

 

Rola wystawy „New Images of Man” w 1959 roku w nowojorskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej:  

   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE ŚWIATOWI: 

• Francis Bacon 

• Jean Dubuffet 

• Alberto Giacometti 

 

Francis Bacon (1909-1992) 

Brytyjski malarz urodzony w Irlandii, samouk. Zdecydowany przeciwnik abstrakcjonizmu w sztuce. Popierał nurt 

ekspresjonistyczny. Na początku tworzył w duchu surrealizmu i kubizmu, ale po 1950 wykształcił własny styl. 

Tematem jego obrazów był człowiek samotny, wyobcowany, znajdujący się nierzadko w sytuacji zagrożenia. Jego 

obrazy pełne są nadrealnych perspektyw, dramatyzmu i teatralnej ekspresji (deformacja postaci, nieokreślona 

przestrzeń, żywe, intensywne barwy). Wiele razy podejmował tematykę religijną (zwłaszcza motyw ukrzyżowania), 

ale inspiracją dla niego były także prace Rembrandta, Grünewalda, Velázqueza, fotografie i prasa. 

 

 

https://archive.org/stream/newimagesofman00selz#page/n7/mode/2up
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_Dubuffet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alberto_Giacometti
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„Malować mogę tylko tutaj, w tej pracowni. Nie miałem ich zbyt wiele. W tej 

jestem już trzydzieści lat i całkowicie mi ona wystarcza. Nie mogę pracować 

w miejscach zanadto uporządkowanych. Łatwiej maluje mi się w miejscu takie, jak 

to. Nie wiem dlaczego, ale to mi pomaga. Myślę nawet, że podobnie dzieje się 

z moim malowaniem. Najczęściej w głowie mam jedynie ogólną, chaotyczną ideę 

obrazu. Czuję po prostu podniecenie i chwytam za pędzel. Tylko tyle. Jeśli ma to 

przybrać jakiś uporządkowany kształt, to jedynie na płótnie, w trakcie malowania. 

Rezultat nie dorównuje niestety początkowemu podnieceniu. Rzadko jestem 

zadowolony, ale to już inny problem. Ten nieporządek wokół nas wygląda trochę 

tak jak to, co dzieje się we mnie. Tak właśnie wygląda moje życie. Ścieranie kurzu 

to okropne zajęcie […] wszędzie go pełno. […] Kurz jest nieśmiertelny, wydaje się, 

że trwa wiecznie. Bardzo cieszy mnie fakt, że się nie zmienia; na płótnie jest tak 

samo świeży jak wtedy, gdy nakładałem go czterdzieści lat temu.” 

 

 
 

Źródła inspiracji: 

       

 

„Chciałem, by jego usta były tak piękne, jak zachody słońca Moneta, a wyszedł z tego po prostu krzyczący papież (…). 

Próbowałem bardzo nieudolnie go [Velazqueza] interpretować (…). Żałuję tego, ponieważ myślę, że były to bardzo 

głupie próby”. Wyobrażenie jest ważniejsze niż piękno farby (…) Wyobrażenia wpadają mi do głowy, tak jakby ktoś 

mi je po prostu przekazywał (…). Pracuję, patrzę, ale nie usiłuję niczego tłumaczyć”.  
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Trzy studia postaci na podstawie tematu 

Ukrzyżowania (tryptyk), 1944 

Dzieło przedstawia antropomorficzne figury na 

płaskim pomarańczowym tle. Obraz jest 

kombinacją oleju i techniki pastelowej i został 

ukończony w ciągu 2 tygodni. To pierwsze dojrzałe 

dzieło artysty. Sugeruje się, że figura po lewej, 

najbardziej podobna do człowieka, przypomina 

żałobników pod krzyżem. Postać centralna szczerzy zęby, jak w obrazie Grȕnewalda „Pojmanie Chrystusa”. Figura po 

prawej siedzi na trawie, jej usta otwierają się jak do krzyku lub ziewnięcia. Usta otwierają się nienaturalnie szeroko, 

tło jest jaśniejsze. Być może trzy panele powstały oddzielnie i dopiero po pewnym czasie narodziła się myśl, by 

połączyć je w tryptyk. Figury stoją na stołkach, jak w rzeźbach Picassa z lat 30-tych. Obraz został pokazany w 1945, 

ale krytyka była oburzona widokiem pół ludzkich, półzwierzęcych figur. 

Wpływy: 

           

Grűnewald, Pojmanie Chrystusa oraz Zmartwychwstanie         Picasso, Kąpiące się 

Trzy studia do portretu Luciana Freuda, 1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Mathis_Gothart_Gr%C3%BCnewald_062.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grunewald_-_christ.jpg
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Pamięci Georga Dyera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiracje fotografią Muybridge’a: 

Studium ciała wg Muybridge’a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium pawiana, 1953 
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Jean Dubuffet (1901-1985) 

Jean Dubuffet, którego trudno przypisać do jednego stylu, był przede wszystkim artystą świadomie odrzucającym 
tradycyjną konwencję twórczą. Erudyta, wychowany na wzorcach klasycznych, utrzymujący kontakty z wieloma 
ówczesnymi osobistościami świata artystycznego, uznawany przez malarzy awangardowych, jednocześnie tworzył i 
utrzymywał bliskie przyjaźnie z przedstawicielami art brut (sztuki marginesu), jak sam nazwał sztukę 
nieprofesjonalną. Jako pierwszy traktował ją na równi z profesjonalną. Szczególnie była mu bliska działalność 
artystyczna chorych umysłowo i dzieci. 

   

 

 

Alberto Giacometti (1901-1966) 

Giacometti spędził prawie całą II wojnę w Genewie. Gdy opuszczał miasto, wszystkie rzeźby były tak małych 
rozmiarów, ze zdołały się zmieścić w niewielkim pudełku. W tym dramatycznym momencie sylwetce ludzkiej grozi 
utrata wszelkiej substancji. Wydłużone, wydawałoby się do granic możliwości, figury stojących kobiet i 
maszerujących mężczyzn, jakie artysta zaczął tworzyć po powrocie do Paryża, nigdy nie znalazły się całkowicie poza 
zasięgiem tej groźby dematerializacji. W rysunku sylwetka także zmienia swój charakter. Uliczni przechodnie to grupa 
cieni o częściowo wydłużonych, częściowo zamazanych kształtach. Pejzaż staje się ulotny, zasugerowany jedynie. W 
ostatnich latach, rysunek zdominuje gęsta, skłębiona kreska, w której z trudem nieraz rozpoznajemy rysy 
portretowanej twarzy. Kipiące, cyrkularne linie koncentrują się wokół oczu, ośrodka życia, energii. Stabilności i 
trwałości Giacometti przeciwstawia ruch i zmienność, pewności – niepokój. Zawsze po to jednak by z chaosu mógł się 
wyłonić wizerunek człowieka. 

Diego, 1959 

Kroczący 

 

 

 

 

 

 


