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Różne oblicza śląskiej i łużyckiej szlachty 

Międzynarodowy projekt wystawienniczy „Szlachta na Śląsku”

Dzieje Śląska – od średniowiecznej kultury rycer-
skiej, przez przemiany gospodarcze i społeczne 

początków nowoczesności, aż po historię najnowszą 
– trudno byłoby opowiedzieć, pomijając rolę szlach-
ty. Burzliwe wydarzenia XX w. sprawiły, że właściwy 
klimat dla spojrzenia na ten region – a także na są-
siednie Łużyce – przez pryzmat dziejów jego herbo-
wych mieszkańców nadszedł dopiero kilka lat temu. 
W listopadzie bieżącego roku zakończył się między-
narodowy projekt wystawienniczy pod wspólnym 
tytułem „Szlachta na Śląsku”, stanowiący połączenie 
ekspozycji, wydarzeń kulturalnych i zakrojonych na 
szeroką skalę działań popularyzatorskich.

Wystawy z r. 2014 i towarzyszące im punkty pro-
gramu stanowiły spektakularne ukoronowanie i za-

razem uzupełnienie badań prowadzonych w latach 
2005–2008 w ramach polsko-niemieckiego projektu 
„Szlachta na Śląsku / Adel in Schlesien”, współtwo-
rzonego przez Bundesinstitut für Geschichte und 
Kultur der Deutschen im östlichen Europa w Olden-
burgu oraz przez Instytut Historii Sztuki Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. W pracach, koordynowanych 
przez prof. Matthiasa Webera i prof. Jana Harasimo-
wicza, udział wzięli badacze z Czech, Niemiec i Pol-
ski. Przedmiotem ich zainteresowania stały się róż-
ne aspekty obecności szlachty na ziemi śląskiej – od 
formowania się tej warstwy społecznej i zyskiwania 
przez nią tożsamości, poprzez jej znaczenie społeczne 
i polityczne, identyfikację konfesyjną, aż po proble-
my reprezentacji i mecenatu artystycznego. Wśród 

il. 1  Ekspozycja „Opiekunka Kotliny Jeleniogórskiej” w Muzeum Uniwersyteckim we Wrocławiu. Fot. J. Suleja
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owoców projektu wymienić można rozprawy doktor-
skie 1, liczne artykuły, międzynarodową konferencję 
naukową, zatytułowaną „Władza – kultura – wizeru-
nek własny”, a także – opublikowane w 2009 r. – dwa 
tomy: pierwszy obejmujący 23 artykuły naukowców 
związanych z projektem i zaproszonych do współpra-
cy, drugi zawierający obszerną bibliografię i opis sta-
nu badań 2.

Za niezbędną kontynuację tych przedsięwzięć 
uznano wystawę, nie tylko wykorzystującą efekty 
wieloletnich studiów terenowych i archiwalnych oraz 
udostępniającą je szerszemu gronu odbiorców, ale 
także uzupełniającą zarysowany już obraz szlachty 
na ziemiach śląskich. Efektem podjętych w 2011 r. 
prac były aż cztery ekspozycje: po jednej w Legnicy 
i we Wrocławiu oraz dwie w Görlitz.

Trzon projektu wystawienniczego stanowiła nie-
wątpliwie prezentacja w legnickim Muzeum Miedzi. 
Autorem jej scenariusza i kuratorem był prof. Harasi-
mowicz, jako komisarze wspierali go Łucja Wojtasik-
Seredyszyn i dyrektor muzeum, Andrzej Niedzielen-
ko. Nie sposób nie wspomnieć też o twórcach aran-
żacji przestrzeni ekspozycyjnej – członkach Pracowni 
Projektowej Sowa-Szenk z Wrocławia.

Wystawa legnicka podzielona została na cztery 
sekcje tematyczne, prezentowane w dwóch budyn-
kach. W gmachu dawnej Akademii Rycerskiej ekspo-
zycję rozpoczynała część poświęcona kształtowaniu 
się i funkcjonowaniu szlachty na Śląsku, ściśle po-
wiązanemu ze zmiennymi uwarunkowaniami poli-
tycznymi w tym regionie. „Status szlachectwa na Ślą-
sku był równie skomplikowany jak ustrój tego kraju 
[...]” – napisał w katalogu Joachim Bahlcke 3. W tej czę-
ści pokazu pojawiły się obiekty łaczące się z dynastią 
Piastów i innymi szlacheckimi rodami, niekiedy – jak 
von Busewoyowie czy von Rothkirchowie – związany-
mi ze Śląskiem równie długo, co Piastowie 4. Liczne 
herbarze, wywody i drzewa genealogiczne – nierzad-
ko w ciekawej oprawie artystycznej – dokumento-
wały nasilającą się szczególnie w pewnych okresach 
troskę o czystość stanu szlacheckiego. Unikatowym 
obiektem jest zaprezentowany w Legnicy kontrakt 
małżeński między Hansem Ulrichem von Schaffgo-
tschem a księżniczką piastowską Barbarą Agniesz-
ką, potwierdzający wysoki status rodu i będący dla 
Schaffgotschów podstawą do prób objęcia symbolicz-
nej sukcesji po śmierci ostatnich Piastów. Osobną 
kategorię tworzyły zaprezentowane obiekty związane 
z akcesem stanów śląskich do obozu reformacji. Zna-
lazły się w tej grupie porządki i dokumenty kościelne, 
katolicki i protestancki ołtarz, a przede wszystkim 
niejako firmujący ekspozycję renesansowy portret 
Wolffa von Busewoya – dobitne wyznanie wiary i ma-
nifestacja luterańskiej „pewności zbawienia”.

Kolejna część poświęcona była formacji intelektu-
alnej śląskiej szlachty: od nauk pobieranych w domu, 
poprzez podróże edukacyjne, tzw. grand tour, aż po 
erudycyjne rozrywki dworskie i mecenat artystycz-
ny, a niekiedy i własną twórczość, głównie literacką. 
Wśród eksponatów pojawiły się przybory do nauki, 
w tym zeszyt księcia brzeskiego Jana Chrystiana  
z r. 1607. Liczne sztambuchy ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu poświadczały, jak 

1 M.in. M. Kulisz, „Pomniki sepulkralne XVII i XVIII wieku w Księstwie Legnickim”, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra  
hab. J. Harasimowicza, Wrocław 2012, t. 1–3.
2 Adel in Schlesien, München 2010, t. 1: Herrschaft – Kultur – Selbstdarstellung, Hrsg. J. Harasimowicz, M. Weber, t. 2: Repertorium: Forschungsperspekti- 
ven – Quellenkunde – Bibliographie, Hrsg. J. Bahlcke, W. Mrozowicz.
3 J. Bahlcke, „Blask śląskiej szlachty”. Szlacheckie elity Śląska od średniowiecza po schyłek panowania Habsburgów, [w:] Szlachta na Śląsku – średniowiecze i czasy 
nowożytne. Katalog wystawy „Rycerze wolności, strażnicy praw” w Muzeum Miedzi w Legnicy, red. M. Bauer [et al.], Drezno 2014, s. 19.
4 Zob. T. Jurek, Herby rycerstwa śląskiego na miniaturach „Kodeksu o św. Jadwidze” z 1353 roku, „Genealogia” 1993, nr 3, s. 19; J. Bahlcke, op. cit., s. 23.
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il. 2  Sabine von Schorlemer, minister ds. nauki i szkolnictwa Sak-
sonii, oraz kurator wystawy, Jan Harasimowicz, w czasie uroczy-
stego otwarcia ekspozycji w Legnicy. Fot. A. Michalska
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przebiegały szlaki śląskich i europejskich wędrówek 
młodych szlachciców. Nie zabrakło też wizerunków 
wybitnych mecenasów i ich protegowanych, a tak-
że ich dzieł: od gabinetowych studiów malarskich 
po poezję i druki filozoficzne, przyrodnicze, emble-
matyczne oraz muzyczne. Osobno omówiono rozwój 
ośrodków edukacyjnych, przede wszystkim słynnego 
gimnazjum akademickiego, tzw. Schönaichianum, 
w Bytomiu Odrzańskim, ściągającego uczniów nie 
tylko ze Śląska, ale i z Czech, Moraw, Węgier oraz 
Polski. Ekspozycja ta przechodziła płynnie w wysta-
wę stałą legnickiego muzeum, poświęconą funkcjo-
nowaniu legnickiej szkoły dla młodzieży szlachec- 
kiej – Akademii Rycerskiej.

W dawnym pałacu opatów lubiąskich prezentowa-
no obiekty będące świadectwami życia codziennego 
śląskiej szlachty. Oprócz rodowych siedzib (uka-
zanych poprzez modele architektoniczne, projekty 
czy wizerunki rysunkowe i graficzne), ich dekoracji 
i wyposażenia uwzględniono więc stroje, ikonografię 
związaną z rozrywkami oraz dzieła okolicznościowe 
powstające w celu uświetnienia rodzinnych i pub-
licznych uroczystości. Obficie reprezentowane były 
również fundacje kościelne, łączące się z powinnoś-
ciami patronackimi szlachty. Wśród nich znalazło 
się m.in. bogato zdobione cyborium księcia Alek-
sandra Józefa Sułkowskiego, ofiarowane przez niego  
w 1760 r. parafii św. Michała w Bielsku-Białej.

Legnicką ekspozycję zamykały obiekty wiążące 
się z przygotowaniem do śmierci, ceremonią pogrze-
bu i chęcią upamiętnienia zmarłego. Nagrobkom, 
epitafiom, bogato zdobionym trumnom i portretom 
trumiennym towarzyszyły tam podręczniki dobrej 
śmierci i drukowane teksty kazań pogrzebowych, 
a także graficzne przedstawienia egzekwiów i łączą-
cej się z nimi „architektury okazjonalnej”. Cieka-
wym przykładem literatury o bardziej osobistym 
charakterze są dwa dzieła poświęcone zmarłym 
żonom Georga III von Oppersdorffa: zbiór trenów 
i kompozycji emblematycznych, stanowiące wyraz 
uczuć i erudycji małżonka. Warto nadmienić, że za-
stosowanie kiosków multimedialnych pozwoliło na 
pokazanie również obiektów niemożliwych do spro-
wadzenia i umieszczenia w przestrzeni ekspozycyj-
nej. W ten sposób zwiedzający legnicką wystawę mie-
li szansę zapoznać się z pomnikami sepulkralnymi 
szlachty księstwa legnickiego, opracowanymi przez  
dra Macieja Kulisza.

Podobne jak w Legnicy przedsięwzięcie prze-
prowadzono równolegle dla terenu Górnych Łużyc, 
a jego efekty, opracowane pod kierunkiem dr Martiny 
Pietsch, oglądać można było w Schlesisches Museum 
(Muzeum Śląskim) w Görlitz. Wystawa „Rycerze, jun-
krzy, wysoko urodzeni” objęła dzieje szlachty na tym 

terenie od jej kształtowania się w XII w. aż po okres 
rozkwitu w drugiej połowie XVII i w XVIII stuleciu. 
Wśród eksponatów znalazły się dokumenty, nowożyt-
ne odrysy płyt nagrobnych, przekazy ikonograficzne 
odzwierciedlające wygląd ważnych siedzib szlachec-
kich, uzbrojenie, paramenty liturgiczne, grafika. Eks-
pozycja nie była przy tym świadectwem jedynie sa-
mej prawdy historycznej, ale też jej funkcjonowania 
i nierzadko mitologizowania w późniejszych epokach. 
Stąd oprócz średniowiecznych zamków z terenu Łu-
życ, znanych dziś głównie z prac wykopaliskowych, 
zaprezentowana została również ich recepcja od epo-
ki romantyzmu aż po współczesność, uwieńczona 
pochodzącą już z XXI w. hipotetyczną rekonstrukcją 
takiej budowli we wsi Mortka.

Przygotowana przez dra Kaia Wenzla ekspozy-
cja w Kulturhistorische Museum (Muzeum Historii 
Kultury) w Görlitz, mierząc się z historią późnono-
wożytną i najnowszą, połączyła dwie poprzednie wy-
stawy wspólnym epilogiem. W drugiej połowie XVIII 
i w XIX w., w związku ze zmianą sytuacji politycznej 
po zajęciu Śląska przez Fryderyka II Wielkiego, do 

il. 3  Portret Wolffa von Busewoya, 1550
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przeszłości odchodzić zaczęły szlacheckie przywileje 
i władza. Ogromnym wyzwaniem dla przedstawicieli 
szlacheckich rodów stało się więc w tamtym okresie 
odnalezienie miejsca w zmieniającym się świecie, 
a jednocześnie zachowanie własnej tożsamości i tra-
dycji. Znalazły się tu zatem, z jednej strony, obiekty 
związane z chęcią podtrzymania statusu, takie jak 
widoki i plany rodowych rezydencji, dokumenty gene-
alogiczne, sceny tradycyjnych rozrywek, jak bale czy 
polowania, oraz sprzęty codziennego użytku – zasta-
wa stołowa, pieczęcie, wachlarze – z eksponowanym 
herbem. Z drugiej – uwzględniona została dynamika 
przemian społecznych (takich jak nowa stratyfikacja 
szlachty czy swego rodzaju konkurencja ze strony do-
chodzącego do coraz większego znaczenia mieszczań-
stwa), a ponadto kulturowych i gospodarczych. Stąd 
pokazywane były księgi rachunkowe i dotycząca no-
wych metod upraw korespondencja, relacje z wyjaz-
dów do egzotycznych krajów wydawane przez wysoko 
urodzonych podróżników czy książki i dzieła sztuki 
z rozwijanych przez nich kolekcji.

Wystawę kończyły obiekty ilustrujące dzieje 
szlachty na tle najważniejszych wydarzeń historycz-
nych całego obejmowanego przez ekspozycję okresu, 
od wojen śląskich aż po czasy narodowego socja-
lizmu i II wojny światowej oraz jej bezpośrednich  
następstw. Ten okres zatytułowany został wymownie: 
„Szlachta bez ziemi – ziemia bez szlachty”.

Ostatnia z prezentacji gościła w Muzeum Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Ta część, choć najmniejsza 
pod względem przestrzeni wystawienniczej czy licz-
by zgromadzonych eksponatów, zaskakiwała boga-
ctwem treści i obfitością towarzyszących jej wydarzeń 

kulturalnych. Poświęcona była życiu i działalności 
hrabiny Friederike von Reden (1774–1854) – pruskiej 
arystokratki, po ślubie z hrabią Friedrichem Wilhel-
mem von Redenem osiadłej w Bukowcu i już przez jej 
współczesnych nazywanej „opiekunką Kotliny Jele-
niogórskiej”. Objęła kilka etapów jej życia: wypełnio-
ne podróżami dzieciństwo i młodość, czas wspólnego 
z mężem rozwijania posiadłości w Bukowcu, a wresz-
cie – niemal 40-letni okres wdowieństwa i własnej 
działalności kulturalnej i gospodarczej. Zgodnie 
z genderowym aspektem ekspozycji podkreślanym 
przez jej autorkę, Urszulę Bończuk-Dawidziuk, wie-
le uwagi poświęcono też ideałowi dobrze urodzonej 
damy z przełomu XVIII i XIX w., w który hrabina 
von Reden z jednej strony doskonale się wpisywała, 
a z drugiej – na który potrafiła spojrzeć krytycznie 
i którego nie wahała się przekroczyć. Wśród prezen-
towanych obiektów znalazły się portrety Friederike 
i jej bliskich, stroje z epoki, bogata ikonografia zwią-
zana z pałacem i parkiem w Bukowcu, a także innymi 
szlacheckimi majątkami w Kotlinie Jeleniogórskiej, 
a wreszcie – materialne świadectwa działań takich 
jak rozwijanie ruchu przebudzeniowego, utworzenie 
w Mysłakowicach osiedla tyrolskiego oraz sprowadze-
nie do Karpacza Górnego Kościoła Wang.

Wystawom towarzyszyło niezwykle dużo dodat-
kowych wydarzeń kulturalnych, od oprowadzania 
kuratorskiego i kilku serii wykładów czy koncertów, 
aż po rajd samochodowy śladami wspomnianego już 
Wolffa von Busewoya. Wiele z tych atrakcji miało 
miejsce już przy okazji uroczystego otwarcia ekspo-
zycji w maju 2014. W Legnicy pod hasłem „Spotka-
nia ze szlachtą śląską” odbyła się seria 10 wykładów 
popularyzatorskich, przybliżających zwiedzającym 
szerszy kontekst epoki (np. „Przejawy etosu rycer-
skiego w sztuce Śląska” dra Jacka Witkowskiego), 
grupę dzieł (pomniki nagrobne, dwory, strój szlache-
cki, ale też – omówione przez Justynę Chodasewicz  
– fundacje rodziny von Schaffgotschów) czy wreszcie 
konkretne prezentowane na wystawie dzieła (Aure-
lia Zduńczyk, „Obraz ołtarzowy z Nowego Kościoła 
jako malarskie świadectwo szlacheckiego akcesu do 
obozu reformacji”). Z kolei poświęcony śląskiej em-
blematyce wykład Wojciecha Gruka wprowadził zgro-
madzonych w „sekretną grę słów i obrazów”, a tym 
samym umożliwił głębsze zrozumienie umysłowości 
śląskiego szlachcica epoki nowożytnej.

Jeszcze obfitszy był program wydarzeń zwią-
zanych z wrocławską częścią wystawy. W Muzeum 
Uniwersyteckim wygłoszone zostały cztery otwarte 
wykłady dotyczące zarówno życia samej Friederike 
von Reden, o której opowiedziała autorka ekspozycji, 
jak i różnych aspektów obecności szlachty na Śląsku 
pod koniec XVIII i na początku XIX stulecia. Przy-

↪Quart Nr 4(34)/2014

il. 4  W czasie wykładu dotyczącego fundacji rodu von Schaffgo-
tschów Justyna Chodasewicz prezentuje podwójny portret Han-
sa Ulricha. Fot. A. Michalska
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kładowo, o roli szlachty w procesie industrializacji 
Górnego Śląska i o udziale w nim Friedricha von Re-
dena mówiła znawczyni tematu, prof. Irma Kozina 
z Uniwersytetu Śląskiego. Szereg wydarzeń kultural-
nych towarzyszył także otwarciu wystawy planszowej 
„Friederike i Friedrich Wilhelm von Reden – matka 
Kotliny Jeleniogórskiej i ojciec górnośląskiego prze-
mysłu”, eksponowanej w samym pałacu w Bukowcu. 
Wśród nich, oprócz wykładu autorki wystawy, znala-
zły się inne prelekcje, koncerty, projekcje filmów, wie-
czór autorski, a także głośne czytanie listów hrabiny 
von Reden i wyjątków z pamiętnika księżnej Izabeli 
Czartoryskiej – propagatorki idei ogrodu angielskie-
go, która w czasie podróży do uzdrowiska w Ciepli-
cach miała okazję odwiedzić Bukowiec i szczegółowo 
opisała swoje wrażenia 5.

Myliłby się jednak ten, kto chciałby w omawia-
nym projekcie wystawienniczym widzieć wydarzenie 
o charakterze głównie popularyzatorskim. Pracom 
nad ekspozycjami i ich katalogami towarzyszyły 
pogłębione badania nad konkretnymi obiektami, 

skutkujące nierzadko nowym ich odczytaniem czy 
pełniejszym zrozumieniem. Nie bez znaczenia jest 
też ogromna liczba instytucji, z których pozyskano 
prezentowane przedmioty. Same tylko pokazane na 
wystawie eksponaty związane z rodem von Schaffgo-
tschów na co dzień znajdują się w zbiorach klasztoru 
pijarów w Jeleniej Górze-Cieplicach oraz w Archiwum 
Państwowym i Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Efektem wystawy legnickiej były też gruntowne 
konserwacje, jakim poddano wiele z prezentowa-
nych obiektów, m.in. wszystkie rękopisy przekaza-
ne przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu. 
Niektóre eksponaty zostały w Legnicy pokazane 
po raz pierwszy, tak jak wspomniany już portret 
Wolffa von Busewoya, wtórnie użyty do wzmoc-
nienia konstrukcji ołtarza i dopiero niespełna 
rok temu odnaleziony w czasie remontu kościoła  
w Niedźwiedzicach.

Trwałym owocem omawianego projektu wysta-
wienniczego są wzmiankowane już dwujęzyczne 
katalogi: pierwszy dla ekspozycji legnickiej, drugi 
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il. 5  Okładki katalogów wystaw

5 I. Czartoryska, Dyliżansem przez Śląsk. Dziennik podróży do Cieplic w roku 1816, przeł., wstęp, przypisy J. Bujańska, Wrocław 1968.
6 Szlachta na Śląsku – średniowiecze i czasy nowożytne; Szlachta na Śląsku i Górnych Łużycach – średniowiecze, nowożytność, współczesność. Katalog wystaw 
„Trwanie wśród przemian. Szlachta Śląska i Górnych Łużyc od XVIII wieku” w Muzeum Historii Kultury w Görlitz, „Rycerze, junkrzy, wysoko urodzeni. Szlachta 
Górnych Łużyc w średniowieczu i wczesnej nowożytności” w Muzeum Śląskim w Görlitz oraz „Opiekunka Kotliny Jeleniogórskiej. Działalność hrabiny Friederike  
von Reden” w Muzeum Uniwersyteckim we Wrocławiu, red. M. Bauer [et al.], Drezno 2014.
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łączący pozostałe trzy 6. Celem ich redaktorów było 
uwzględnienie i zilustrowanie wszystkich zgroma-
dzonych na wystawach obiektów. Dodatkowo oba 
tomy ustrukturyzowano wprawdzie zgodnie z organi-
zacją samych prezentacji, ale każdą niemal część po-
przedzono jednym lub kilkoma esejami, wpisującymi 
zgromadzone eksponaty w szerszy kontekst epoki czy 
zjawiska lub zawierającymi studia przypadku. W ka-
talogu legnickiej wystawy znalazły się cztery takie 
teksty, bądź odnoszące się bezpośrednio do jednego 
z działów (prace Klary Kaczmarek-Löw i Jana Hara-
simowicza), bądź szerzej ukazujące historię (Joachim 
Bahlcke) i kulturę (Klaus Garber) śląskiej szlachty na 
tle dziejowych przemian. Tom łączący katalogi pozo-
stałych wystaw zawiera siedem obszernych esejów, 
w tym dotyczące np. problematyki konserwatorskiej.

Ostatnią, lecz nie mniej ważną zaletą projektu 
wystawienniczego „Szlachta na Śląsku” jest jego 
transgraniczność – nie tylko na poziomie współpracy 

międzynarodowej, niejednokrotnie już z sukcesem 
prowadzonej przez polskich, niemieckich i czeskich 
badaczy, ale również w ujęciu regionalnym. Całościo-
we potraktowanie Śląska, oczywiście przy uwzględ-
nieniu i wyjaśnieniu przyczyn ogromnych różnic 
między poszczególnymi terytoriami, a także zesta-
wienie obok siebie obiektów pochodzących z Dolnego 
i Górnego Śląska, Śląska Czeskiego i Łużyc pozwoliły 
na odczytanie złożoności obrazu kultury szlacheckiej 
na tym niejednorodnym terenie o skomplikowanej 
historii. 

↪Quart Nr 4(34)/2014

Anna Michalska
Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie 
doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 
i pracownik tegoż instytutu w ramach projektu „Protestanckie bu-
downictwo kościelne XVI-XVIII w. w Europie” (badany obszar: Dania 
i Norwegia). Jej zainteresowania naukowe obejmują sztukę nowożyt-
ną, zwłaszcza aspekty konfesyjne, oraz kulturę żydowską i jej recep-
cję w sztuce chrześcijańskiej.

Since May to November 2014, four exhibitions released within the international exhibition project “Nobility in 
Silesia” were presented in Legnica, Wrocław and Görlitz.  In the Legnica Copper Museum the exposition “Knights of 
Freedom, Guardians of Rights” showed the history of Silesian gentry since the Middle Ages to the 18th century. In 
Görlitz one was able to learn about history of Lusatian nobility (“Knights, Junkers, Noblemen”, Silesian Museum). 
The exhibition “Lasting amidst Changes” (Museum of Cultural History in Görlitz) joined the both mentioned above 
exhibitions with a common epilogue by depicting history of Silesian and Lusatian gentry until nowadays. The last of 
expositions, “Keeper of the Jelenia Góra Valley” made the visitors of the University of Wrocław Museum acquainted 
with a countess Friederike von Reden (1774–1854).
Within the exhibitions items related with the most important Silesian and Lusatian noble families, including the Piasts, 
were presented, ranging from those, connected with their status (family trees, marriage contracts, court portraits), 
through documents of their every-day life (iconography of family residences, housekeeping books, costumes, table 
settings), pieces executed for and by Silesian and Lusatian noblemen (emblem books, diaries, editions of poetry 
and romances), to unique ones, e.g. the executioner’s sword Hans Ulrich Schaffgotsch was beheaded with in 1635. 
Some of the exhibits, as for instance a Renaissance portrait of Wolff von Busewoy, which promoted the expositions in 
Legnica, was introduced to the public for the very first time.
The exhibitions were accompanied by numerous cultural events, to name but curator’s guiding, concerts of early 
music, a few series of popularising lectures and a panel exhibition.

Summary

ANNA MICHALSKA / Different faces of Silesian and Lusatian nobility. International exfibition project „Nobility 
in Silesia”
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Agnieszka Seidel-Grzesińska, Małgorzata Wyrzykowska

„Niewidzialne dziedzictwo” 
6. konferencja z cyklu „Cyfrowe Spotkania z Zabytkami”

W dniach 26–27 IX 2014 w Muzeum Miasta Łodzi od-
była się 6. konferencja w cyklu „Cyfrowe Spotka-

nia z Zabytkami”, zatytułowana „Niewidzialne dziedzi-
ctwo”, a zorganizowana wspólnie przez Herder-Institut 
für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der 
Leibniz-Gemeinschaft (Instytut Herdera do Badań Hi-
storycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią – Instytut 
Leibnitza), Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej, 
Komisję Archeologiczną Oddziału PAN we Wrocławiu 
oraz Muzeum Miasta Łodzi. Obrady odbyły się w repre-
zentacyjnych wnętrzach Pałacu Poznańskich, siedzibie 
Muzeum Miasta Łodzi.

Organizatorzy konferencji świadomie zdecydowali 
się na tytuł nienawiązujący bezpośrednio do terminu 
„niematerialne dziedzictwo”, aby objąć dyskusją rów-
nież te zjawiska, które nie mieszczą się w jego obecnej 
definicji. Pojęcie niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego (Intangible Cultural Heritage – ICH) zostało zdefi-
niowane w art. 2 Konwencji o ochronie niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego przyjętej 17 X 2003 na 32. sesji 
Konferencji Generalnej UNESCO. W jej myśl określa się 
to dziedzictwo jako:

praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również 

związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kultu-

rową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki 

uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne 

dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest 

stale odtwarzane przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, 

oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia im poczucie toż-

samości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszano-

wania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności 1.

Ust. 2 wspomnianego artykułu precyzuje, co należy 
rozumieć pod pojęciem niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Stanowią je więc m.in. „tradycje i przekazy 
ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzi-

1 Konwencja UNESCO w sprawie  ochrony niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r., art. 2, ust. 1; 
zob. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111721018 (data do-
stępu: 28 XI 2014).
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ctwa kulturowego”, „sztuki widowiskowe”, „zwycza-
je rytuały i obrzędy świąteczne”, „wiedza i praktyki 
dotyczące przyrody i wszechświata”, „umiejętności 
związane z rzemiosłem tradycyjnym” 2.

Tak sformułowana definicja budzi jednak szereg 
wątpliwości. W ekspertyzie zamówionej w ramach  
prac przygotowawczych nad tą konwencją zapropono-
wano sformułowanie „ustne i tradycyjne dziedzictwo 
kulturowe” („oral and traditional cultural heritage”) 
jako najlepiej charakteryzujące omawiane dziedzi-
ctwo. Ostatecznie wszakże zastosowane zostało właś-
nie określenie „niematerialne”. Przyjęto je mimo 
wprowadzanej przez nie dychotomii „materialne – 
niematerialne” (która nie odzwierciedla wieloaspek-
towości i wzajemnego przenikania się tych dwóch 
elementów dziedzictwa kulturowego), uznając, że jest 
ono najbardziej neutralne i nieobarczone negatywny-
mi konotacjami, a przez to może być wypełnione treś-
cią, która zostanie powszechnie zaakceptowana 3.

Dziedzictwo określane jako niematerialne ma 
jednak z reguły materialny aspekt, chociaż artefakty 
w rozumieniu dziedzictwa niematerialnego nie wy-
kazują i nie muszą wykazywać charakteru zabytku 
sensu stricto, wynikającego z ustaw 4. Posiadają one 
pewne jego cechy: w pośredni sposób stanowią świa-
dectwo minionej epoki i niosą wartość emocjonalną, 
choć nie zawsze artystyczną czy naukową. Z pewnoś-
cią natomiast nie jest istotne kryterium czasu ich po-
wstania: przedmioty te są z reguły nietrwałe, ulegają 
zaś cyklicznemu odtwarzaniu. Nie umniejsza to ich 

wartości kultowej, użytkowej czy symbolicznej. Nie-
odłącznie wiążą się z dziedzictwem niematerialnym, 
ale pełnią funkcję elementu towarzyszącego mu – nie 
stanowią jego istoty, lecz swego rodzaju akcesoria..

Z drugiej strony, problem „niematerialności” do-
tyczy wielu dóbr tradycyjnie zaliczanych do kategorii 
dziedzictwa materialnego. Konstrukcje i dzieła o cha-
rakterze okazjonalnym, niejednokrotnie imponujące, 
były zazwyczaj likwidowane po odegraniu swojej roli; 
wiele projektów niezrealizowanych, a tylko opisanych 
przez ich autorów, czy obiekty istniejące stosunkowo 
krótko nieraz inicjowały zjawiska o ogromnym zna-
czeniu dla kultury i historii.

Współcześnie problematykę tę rozszerzają po-
wszechnie stosowane technologie cyfrowe, służące 
zarówno tworzeniu dóbr kultury, jak i ich dokumen-
towaniu. Wyrazem troski o powstałe w ten sposób za-
soby, zarówno te born digital, jak i te stanowiące do-
kumentacje obiektów fizycznych, jest Charter on the 
Preservation of Digital Heritage, dokument UNESCO 
z 15 X 2003. Wskazuje on na konieczność objęcia opie-
ką również uznanych za ważne elektronicznych teks-
tów, danych, obrazów i filmów, dokumentów audio, 
grafiki, oprogramowania oraz stron internetowych, 
które najczęściej mają charakter efemeryczny i aby 
nie zostały bezpowrotnie utracone, niezbędne są do-
datkowe starania.

Ze względu na taką złożoność sfery dziedzictwa 
niemającego postaci fizycznej, obrady konferencji 
poświęcone zostały nie tylko sprawom dóbr niemate-
rialnych definiowanych w cytowanej konwencji, ale 
także tym, które całkowicie lub częściowo utraciły 
czy też – z różnych względów – nigdy nie uzyskały 
postaci materialnej, jak również problemom ochro-
ny i promocji najnowszego dziedzictwa, tworzonego 
w formie naturalnych dokumentów cyfrowych (born 
digital objects). W obszarze tym mieszczą się liczne, 
niezwykle różnorodne i interesujące zagadnienia, 
które niejednokrotnie umykają zarówno uwadze ba-
daczy, jak i świadomości szerokiego odbiorcy.

Podejmowane kwestie podzielone zostały na kilka 
sekcji tematycznych. Podczas części otwierającej ob-
rady, zatytułowanej „Różne oblicza niematerialności”, 
poruszono problemy związane z rozumieniem istoty 
i przejawów dziedzictwa niematerialnego, a także 
możliwych sposobów jego dokumentacji. W tematy-
kę tę wprowadziło słuchaczy wystąpienie Małgorzaty 
Wyrzykowskiej (Uniwersytet Wrocławski, Instytut 
Historii Sztuki), która starała się wskazać materialną 

↪Quart Nr 4(34)/2014

il. 1  Małgorzta Markiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) 
podczas wystąpienia w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich

2 Ibidem, art. 2, ust. 2.
3 H. Schreiber, Niematerialne dziedzictwo kulturowe – idea, prawo, praktyka, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabyt-
ków i dzieł sztuki, t. 3, red. W. Szafrański, K. Zalasińska, Kraków 2009; tekst na stronie: http://wrota.warmia.mazury.pl/archiwum/images/stories/sto-
ries_2011/Departament_Kultury_i_Edukacji/Pliki/unesco-niematerialne_dziedzictwo_kulturowe-artyku_h._schreiber.pdf (data dostępu: 28 XI 2014).
4 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568, art. 3; zob. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsSer
vlet?id=WDU20031621568 (data dostępu: 28 XI 2014).
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stronę dziedzictwa niematerialnego, analizując przy-
kłady tego typu dóbr wpisane ostatnio na jego krajo-
wą listę, jak m.in. szopkarstwo krakowskie, pochody 
lajkonika czy procesje Bożego Ciała w Łowiczu. Re-
ferentka omówiła też praktyki muzealne mające na 
celu ochronę i popularyzację dóbr niematerialnych, 
w tym inicjatywy Muzeum Okręgowego w Tarnowie: 
wystawę stałą „Romowie. Historia i kultura” oraz 
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów.

Następnie zaprezentowane zostały projekty, któ-
rych celem jest dokumentacja różnorodnych dóbr 
kultury: Zofia Reznik (Uniwersytet Wrocławski, 
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych) po-
święciła swój referat problemowi wszechstronnego 
dokumentowania wydarzeń artystycznych ostatnich 
dekad XX w. przy zastosowaniu metod historii mó-
wionej. Wskazując na ulotność i efemeryczność jako 
cechy sztuki performatywnej, podkreśliła fakt, że 
artyści performersi, skutecznie umykając władzom 
i siłom porządkowym, w konsekwencji pozostawa-
li nieuchwytni także dla dokumentalistów. Metoda 
historii mówionej była dotychczas w małym stopniu 
wykorzystywana w historii sztuki. W metodzie tej 
pamięć świadków, uczestników wydarzeń, staje się 
podstawowym źródłem, którego uzupełnienie sta-
nowią materiały ilustracyjne – głównie zdjęcia lub 
filmy. Istotną cechą tego typu opracowania jest wie-
lość perspektyw, z jakich postrzegane są badane wy-
darzenia. Zapisy rozmów i materiały graficzne mają 
być zawarte w planowanym przez autorkę Mówionym 
Archiwum Sztuki.

Z kolei Ewa Antyborzec i Maciej Prochaska (In-
stytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu) przedstawili 

projekt wieloaspektowej dokumentacji i udostępnia-
nia źródeł zgromadzonych przez Oskara Kolberga. 
Jako jeden z pierwszych badaczy kultury tradycyjnej, 
Kolberg był zarazem jednym z pierwszych, który do-
kumentował dobra kultury określane dzisiaj mianem 
niematerialnych. Jego dorobek jest obecnie dygita-
lizowany – m.in. poprzez skanowanie notatek i tran-
skrypcję partytur – trafiając tym samym do sfery 
dziedzictwa cyfrowego. Powstające w Poznaniu archi-
wum to „zapis” stanu XIX-wiecznej kultury tradycyj-
nej, głównie w jej aspekcie niematerialnym, a zatem 
ślad obrzędów, zwyczajów, pieśni i tańców oraz lite-
ratury ludowej, która pierwotnie przekazywana była 
jedynie „z ust do ust”.

Do kwestii subiektywności i wieloznaczności 
kategorii „niewidzialności” dziedzictwa powróciły 
Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki, Katedra Hi-
storii Sztuki) i Anna Wendorff (Uniwersytet Łódzki, 
Katedra Filologii Hiszpańskiej), w referacie zatytuło-
wanym „Usłyszeć obraz – koncepcja audiodeskrypcji 
»Sali Neoplastycznej« w Muzeum Sztuki w Łodzi”, 
prezentując niezwykle interesujący projekt, którego 
celem jest umożliwienie obcowania z dziełami współ-
czesnych sztuk plastycznych osobom z wadami wzro-
ku. Zgodnie ze sformułowaniem autorek projekt ten 
ma „pomóc dotknąć barwę”, „usłyszeć perspektywę”, 
zrozumieć zrównoważone „stosunki barwne” i „na-
pięcia kierunkowe” w obrazach i rzeźbach nieprzed-
stawiających – po to, aby osiągnąć postulowaną przez 
artystów „jedność rytmu”.

Sekcję tę zamknęło wystąpienie Rafała Eysy-
montta i Agnieszki Wolak (Uniwersytet Wrocławski, 
Instytut Historii Sztuki), poświęcone dziejom funkcji 
i formy modeli oraz makiet – poprzedników dzisiej-
szych, tak popularnych, wizualizacji cyfrowych.

Kolejna część obrad zatytułowana została „Repo-
zytoria cyfrowe – strategie i wyzwania”. W jej ramach 
słuchacze mogli zapoznać się z założeniami i kulisami 
powstawania projektu Europeana 1989 5, mającego na 
celu utrwalenie takiego obrazu czasu przełomu, jaki 
zapisał się w pamięci ludzi. Tworzone w ramach tego 
projektu repozytorium opiera się na pamiątkach pry-
watnych, zgromadzonych głównie przez mieszkań-
ców tzw. bloku wschodniego, i ma charakter otwarty 
– do przedsięwzięcia stale mogą się włączać osoby za-
interesowane. W wystąpieniu wiele miejsca poświę-
cono problemom wynikającym z zasad ochrony praw 
autorskich, w tym także świadomości tych zagadnień 
w społeczeństwie. Wątpliwości związane z faktycz-
nym stanem prawnym pamiątek okazały się jedną 
z podstawowych przeszkód w budowaniu zasobu.

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Małgorzata Wyrzykowska / Konferencja „Niewidzialne dziedzictwo”

il. 2  Zwiedzanie Muzeum Kanału „Dętka”

5 Zob. http://www.europeana1989.eu/pl (data dostępu: 28 XI 2014).
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Następnie Magdalena Laine-Zamojska (Narodowy 
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – NIMOZ, 
Warszawa) omówiła problemy łączące się z uwzględ-
nianiem dziedzictwa niematerialnego w planowanym 
ogólnopolskim e-muzeum. Odnosząc się do wyzwań 
stawianych przez tego typu projekty, Marcin Werla 
i Tomasz Parkoła (Poznańskie Centrum Superkom-
puterowo-Sieciowe) zreferowali założenia przyświeca-
jące Repozytorium Cyfrowemu Zasobów Muzealnych 
oraz kwestie długoterminowego przechowywania da-
nych dziedzictwa kulturowego w środowisku skalo-
walnych usług ICT (Information and Communication 
Technologies).

Ostatnie dwa wystąpienia w tej sekcji poświęcone 
zostały zagadnieniom standardów opisu i weryfika-
cji obrazu cyfrowego. Mikołaj Machowski (Muzeum 
Narodowe, Warszawa) omówił i poddał ocenie moż-
liwości stosowania metadanych plików graficznych 
w zarządzaniu archiwum cyfrowym, natomiast Eryk 
Bunsch i Robert Sitnik we współpracy z Anną Kuśmi-
drowicz-Król (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wi-
lanowie, Pracownia Dokumentacji Trójwymiarowej; 
Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej; 
NIMOZ, Warszawa) zaprezentowali wzorniki służące 
do weryfikacji jakości skanerów trójwymiarowych 
stosowanych w dokumentacji zabytków. Należy pod-
kreślić wagę zwłaszcza tej ostatniej inicjatywy, po-
zwalającej obiektywnie oceniać jakość uzyskiwanych 
odwzorowań, od których odbiorcy oczekują szczegól-
nej precyzji.

Sekcja trzecia poświęcona została zagadnie-
niom dokumentacji dziedzictwa kulturowego. Roz-
poczęło ją wystąpienie autorstwa Justyny Kolendy 
i Agnieszki Seidel-Grzesińskiej (Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN; Uniwersytet Wrocławski, Instytut 
Historii Sztuki), które podjęły refleksję nad realny-
mi uwarunkowaniami realizacji postulatów dotyczą-
cych pełnej weryfikowalności badań o charakterze 
inwazyjnym na podstawie dokumentacji, analizując 
sytuację dawnej i współczesnej dokumentacji badań 
archeologicznych. Za kontynuację tych rozważań 
uznać można wystąpienia Mateusza Stróżyka (Muze-
um Archeologiczne w Poznaniu), Jarosława Kopiasza 
(Muzeum Archeologiczne w Biskupinie) oraz Doroty 
Zawieski (Politechnika Warszawska, Zakład Foto-
grametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Prze-
strzennej), którzy przedyskutowali i zaprezentowali 
w praktyce możliwości analiz naukowych dokonywa-
nych za pomocą najnowszych technologii cyfrowych 
na prowadzonej tradycyjnymi metodami dokumenta-
cji z drugiej i trzeciej ćwierci w. XX: opisach, mapach 
i fotografiach. Referaty te, z jednej strony, ujawniły 

złożoność problemów związanych z takimi działania-
mi, z drugiej wszakże – zobrazowały szereg interesu-
jących zabiegów metodologicznych pozwalających je, 
choćby w pewnym stopniu, przezwyciężyć.

Ostatni referat pierwszego dnia obrad, wygłoszony 
przez Annę Brzezińskią i Agatę Stanisz (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnolo-
gii i Antropologii Kulturowej), poświęcony został di-
gitalizacji archiwum Józefa Burszty – etnografa i so-
cjologa, którego działalność miała istotne znaczenie 
dla metod badania kultury ludowej. Założenia pro-
jektu, bardzo wymagające w zakresie konieczności 
zapewnienia zgodności postępowania dokumentacyj-
nego z obowiązującym prawem autorskim i kwestii 
łączących się z ochroną wizerunku, niespodziewanie 
dla samych pomysłodawców przyczyniły się do zaist-
nienia nowego aspektu funkcjonowania archiwum 
badacza: pobudzenia wśród osób uwzględnionych 
w źródłach lub ich potomnych zainteresowania włas-
ną przeszłością i tradycją miejsca, czyli do mocno po-
stulowanej przez Bursztę budowy tożsamości lokalnej 
dzięki oparciu się na tradycji i historii najbliższego 
otoczenia (tzw. małej ojczyzny).

Obrady pierwszego dnia zakończyła dyskusja 
i prezentacja projektów popularyzacyjnych, w tym 
projektu studentów Politechniki Łódzkiej Synago-
ga Alte Szil, filmu Bogactwo Łodzi autorstwa Adama 
Brajtera oraz inicjatyw Muzeum Miasta Łodzi m.in. 
„Cyfrowego Archiwum Łodzian Miastograf”. Ta część 
konferencji odbyła się w kameralnej atmosferze mu-
zealnej kawiarenki Retro Cafe. Projekty Synagoga 
Alte Szil i „Miastograf” służyć mają rozwojowi aktyw-
nych postaw łodzian i rozbudzeniu zainteresowania 
wielokulturowym dziedzictwem miasta. Synagoga... 
jest grą komputerową pozwalającą uczestnikom sa-
modzielnie rekonstruować jedną z nieistniejących już 
łódzkich synagog, „Miastograf” – internetowym por-
talem społecznościowym mającym pomóc w budowa-
niu obrazu dawnej Łodzi opartego na wspomnieniach 
i pamiątkach jej mieszkańców 6.

Drugi dzień obrad poświęcony został cyfrowym 
rekonstrukcjom i wizualizacjom. Było to, z jednej 
strony, spojrzenie z perspektywy stosowanych me-
todologii, z drugiej – ich weryfikacja na podstawie 
studiów przypadków. Do zagadnień najczęściej po-
ruszanych przez badaczy w tej części obrad należały 
kwestie funkcji wirtualnych rekonstrukcji, krytyka 
i metody wykorzystania źródeł oraz sposoby infor-
mowania o stopniu prawdopodobieństwa formułowa-
nych „wizualnie” hipotez. Tomasz Gralak (Uniwer-
sytet Wrocławski, Instytut Archeologii), podnosząc 
kwestie dawnych jednostek miar, zwrócił uwagę na 
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6 Zob. http://miastograf.pl/ (data dostępu: 11 XI 2014).
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rangę, jaką dla wszelkich działań rekonstrukcyj-
nych, ma właściwe rozpoznanie podstawowych zasad, 
rządzących w przeszłości konstruowaniem budowli 
i wszelkich przedmiotów, w tym roli modularności 
planów i profilowania bryły.

Jakub Markiewicz i Dorota Zawieska, referując 
kwestie wykorzystania nowoczesnych technik fo-
togrametrycznych w inwentaryzacji zabytkowych 
obiektów architektonicznych, skoncentrowali się 
przede wszystkim na potencjalnych przyczynach 
powstawania błędów w dokumentacji i podkreślili 
celowość łączenia fotogrametrii z techniką skaningu 
laserowego. Efekty, jakie może przynieść starannie 
przeprowadzona rekonstrukcja cyfrowa, ukazała Cy-
bulska (Politechnika Łódzka, Instytut Architektury 
Tekstyliów), ilustrując prelekcję przykładami rekon-
strukcji w różnym stopniu uszkodzonych czy wręcz 
zniszczonych tkanin.

Wątki związane z metodami prezentowania hi-
potez powróciły w wystąpieniach Tomasza Boronia 
i Macieja Krawczyka (Instytut Archeologii i Etnologii 
PAN, Warszawa; Uniwersytet Warszawski, Instytut 
Archeologii), Małgorzaty Markiewicz (Instytut Arche-
ologii i Etnologii PAN we Wrocławiu, Zespół Archeo-
logicznych Badań Ratowniczych przy Ośrodku Badań 
nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średnio-
wiecza) oraz Piotra Kuroczyńskiego (Herder-Institut 
für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut 
der Leibniz-Gemeinschaft, Marburg). W pierwszym 
z nich, prezentującym wirtualną rekonstrukcję 

symbolicznego grobu książęcego kultury ceramiki 
sznurowej (Wilczyce, powiat sandomierski), ukazano 
sposób postępowania mający na celu osiągnięcie jak 
najbardziej realistycznej rekonstrukcji formy grobu, 
a zwłaszcza jego wyposażenia. Markiewicz przedsta-
wiła możliwości wykorzystania technologii typu mind 
mapping w opisie procesu rekonstrukcji, proponując 
jednocześnie łatwą metodę wizualnego informowania 
o stopniu hipotetyczności poszczególnych elementów 
modelu. Natomiast Kuroczyński zaprezentował roz-
budowany system pozwalający na połączenie wirtu-
alnego modelowania bryły z dokumentacją procesu 
i krytyką źródeł – na przykładzie projektu „Virtual 
reconstructions in transnational research environ-
ments – the web portal »Palaces and Parks in former 
East Prussia«”, koordynowanego przez Herder-Insti-
tut für historische Ostmitteleuropaforschung.

Przywoływanie przez wymienionych prelegentów 
zagadnienia zrekapitulował w swoim referacie Rafał 
Zapłata (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, Instytut Historii Sztuki). Roz-
różniając między „niematerialnym dziedzictwem”, 
definiowanym na podstawie wskazówek UNESCO, 
a „dziedzictwem niewidzialnym” w rozumieniu pro-
gramu konferencji, wskazał na różnorodność elemen-
tów dziedzictwa, które mogą wizualizacji ulegać.

Interesujący aspekt zmiennych losów dóbr kul-
tury unaoczniło wystąpienie Huberta Kowalskiego 
(Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii) po-
święcone imponującemu znalezisku archeologicz-

Agnieszka Seidel-Grzesińska, Małgorzata Wyrzykowska / Konferencja „Niewidzialne dziedzictwo”

il. 3  Uczestnicy konferencji przeglądają zestawy tyflografik przeznaczone dla niedowidzących i niewidzących 
gości Muzeum Mista Łodzi
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nemu, jakim stało się 12 ton detali kamiennych po-
chodzących z pałaców XVII-wiecznej Warszawy. De-
tal ten stanowił łup wojenny, transportowany przez 
Szwedów w czasie potopu w górę Wisły, do portów 
bałtyckich. Dzięki odzyskanym fragmentom obraz 
niedostępnego dotychczas dziedzictwa, znanego jedy-
nie z ułomnych opisów i przekazów ikonograficznych, 
ulega doprecyzowaniu, a technologie cyfrowe pozwa-
lają na stworzenie modelu dzieła, którego miejsce 
zajęła już inna budowla i które z pewnością nie sta-
nie się przedmiotem fizycznej rekonstrukcji w swojej 
pierwotnej lokalizacji.

Kowalski wraz z Maciejem Tarkowskim był także 
autorem prezentacji unaoczniającej możliwości per-
swazyjne wirtualnych rekonstrukcji. Dzięki cyfrowej 
wizualizacji obrazującej pierwotny wygląd znajdują-
cej się na terenie zabytkowego kampusu Uniwersyte-
tu Warszawskiego XIX-wiecznej Sali Kolumnowej Bu-
dynku Pomuzealnego udało się przywrócić wnętrzu, 
które w swej historii bywało już audytorium i ma-
gazynem, jego pierwotną funkcje, a w konsekwen- 
cji – w pełni odsłonić i udostępnić służącą temu celo-
wi formę. W nurt zadań informacyjnych stawianych 
przed wizualizacjami wpisało się także wystąpienie 
Rafała Szrajbera i Anny Preiss (Politechnika Łódz-
ka, Instytut Informatyki). W referacie zatytułowanym 
„Interpretacja dziedzictwa jako źródło inspiracji do 
opowiadania historii i budowania nowych wartości” 
prelegenci podkreślili znaczenie doboru środków wy-
powiedzi do specyfiki oczekiwanej grupy odbiorców, 
prezentując przykłady gier i filmów edukacyjnych 
osadzonych w realiach historycznych.

Podczas konferencji przedstawione zostały różne 
oblicza niematerialności, również te sięgające poza 
definicję zawartą konwencji z r. 2003. Wskazano też 
na istotne aspekty metodologiczne związane z cyfro-
wą dokumentacją i badaniami szeroko rozumianych 
zjawisk nie posiadających swej trwałej, materialnej 
reprezentacji. Warto także podkreślić, powracające 
zwłaszcza w dyskusji, kwestie tworzenia narzędzi 
i stosowania metod, które – aktywizując odbiorcę 
informacji – przyczyniają się do otwarcia go na peł-
niejszą i bardziej świadomą percepcję dziedzictwa 
kulturowego, zarówno w jego materialnym, jak i nie-
materialnym wymiarze.

Po zakończeniu obrad uczestnicy spotkania – po-
zostając w tematyce problemu materialności i niema-
terialności dziedzictwa kulturowego – mieli okazję 
zwiedzić ekspozycje historyczne we wnętrzach Pa-
łacu Poznańskich oraz zobaczyć niezwykłe Muzeum 
Kanału „Dętka” (Oddział Muzeum Miasta Łodzi).

↪Quart Nr 4(34)/2014

dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
Historyk sztuki, pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się 
wokół ikonografii sztuki europejskiej oraz kwestii metodologicznych, 
związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem treści cyfrowych do-
tyczących dziedzictwa kulturowego.

dr Małgorzata Wyrzykowska 
Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Autorka książki Śląsk w orbicie Wiednia. Artystyczne związki Śląska  
z Arcyksięstwem Austriackim w latach 1648-1741 (2010). Zaintereso-
wania badawcze autorki koncentruja ̨ sie ̨ na architekturze barokowej 
oraz na percepcji dzieł sztuki w literaturze podróżniczej.

On 26-27 September 2014 at the Museum of the City of Lodz the 6th conference from the series “Digital Meetings 
with Monuments”, entitled “Invisible Heritage”, took place. The proceedings were dedicated not only to issues of 
immaterial goods defined within “Convention Preservation of Intangible Cultural Heritage” which went into effect 
on 17 October 2003, but also to those which partly or completely lost, or for various reasons, never received their 
material character, and additionally to issues of protection and promotion of the newest heritage created in a form 
of born digital objects. The latter may be numerous, exceptionally varied and interesting phenomena which escape 
both the researchers’ concern and wide audience’s attention. The papers were collected in a few topic sections. The 
opening section, entitled “Various Faces of Immateriality” focused on issues related with understanding the essence 
and displays of immaterial heritage as well as the possible ways of their documentation. The section “Software 
Repositories – Strategies and Challanges” was devoted to building up vast data repositories and their long-lasting 
backup. Within other sections entitled “Documentation – Traces of Unpreserved Goods and Digital Reconstructions and 
Visualisations” the issues concerning documentation, reconstruction and visualisation foremost of the unpreserved 
or poorly preserved objects, were discussed. Also the role and place of digital heritage (as understood according 
to “Charter on the Preservation of Digital Heritage”, a UNESCO document from 15 October 2003) in protection of 
intangible heritage were discussed.

Summary

AGNIESZKA SEIDEL-GRZESIŃSKA, MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA / “Invisible Heritage” – 6th conference from 
the series “Digital Meetings with Monuments”
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Paulina Dylewicz

Oskar Schlemmer – Visionen einer neuen Welt 

Große Landesausstellung Baden-Württemberg 2014 in der Staatsgalerie Stuttgart 

(21 XI 2014 – 6 IV 2015)

Oskar Schlemmer (1888–1943) ist neben Willi Bau-
meister der bekannteste Stuttgarter Künstler 

und Pionier der Klassischen Moderne. Im Zentrum 
steht für Schlemmer die Wechselbeziehung der Gat-
tungen, das Ineinandergreifen von Malerei, Wandge-
staltung, Skulptur und Bühnenarbeit – mit seinen 
visionären Ausdrucksformen prägt er bis heute die 
Kunstwelt. Nach fast 40 Jahren wird dem internati-
onal anerkannten Künstler in seiner Geburtsstadt 
eine Retrospektive mit über 270 Werken gewidmet: 
Gemälde, Aquarelle, Skulpturen, Grafiken und Do-
kumente.

Die von Ina Conzen kuratierte umfangreiche 
Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart besteht 
aus einer hervorragenden Auswahl von Werken aus 
dem reichen Bestand der Staatsgalerie sowie aus 
internationalen Museums- und Privatsammlungen. 
Eine wesentliche Basis der Retrospektive bildet das 
Archiv Oskar Schlemmer der Staatsgalerie, das den 
schriftlichen Nachlass beherbergt und 1974 auf Ini- 
tiative von Tut Schlemmer, der Ehefrau des Künst-
lers, in die Staatsgalerie gelangte.

Die Ausstellung findet in drei Bereichen der 
Staatsgalerie statt. Im ersten Teil werden die unter-
schiedlichen Schaffensphasen nach chronologischen 
und thematischen Kriterien gezeigt. Im zweiten 
Teil der Ausstellung kann der Besucher die heraus-
ragende Bedeutung Schlemmers als Bühnen- und  
Kostümbildner sowie sein Wirken als Tänzer, Choreo-
graf und Regisseur kennenlernen. In einem abschlie-
ßenden Themenkapitel werden Schlemmers Wand-
gestaltungen präsentiert.

„Ich habe eine Geliebte!!! Die Kunst!” offenbart 
Schlemmer 1905 einem Göppinger Schulfreund und 
wird nur ein Jahr später an die Kunstakademie in Stutt- 
gart aufgenommen (der heutigen Alten Staatsgalerie). 
Zunächst durchläuft er die Maler– und Zeichenklas-
se bei Christian Landenberger und Robert Pötzelber-
ger. Hier beginnt seine Freundschaft mit Otto Meyer-
Amden (1885–1933) und Willi Baumeister (1889–1955), 
die fast sein Leben lang halten wird. Im Sommer 1910 
löst sich Schlemmer von der akademischen Umge-
bung und zieht für ein Jahr nach Berlin zu seinem 
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Bruder Carl Schlemmer (genannt Casca), um dort 
freier arbeiten zu können. In Berlin trifft er auf 
Künstler aus dem Sturm-Kreis um Herwarth Walden. 
Sein Kontakt mit avantgardistischen Stilrichtungen, 
allen voran dem Kubismus, prägen Schlemmers Mal-
stil nachhaltig. Nach seiner Rückkehr an die Stutt-
garter Akademie tritt er ab 1912 in die Kompositions-
klasse ein und wird Meisterschüler bei Adolf Hölzel. 
In dieser Zeit entstehen Landschaftsdarstellungen 
und zwei Selbstportraits, Gattungen die in seinem 
Gesamtwerk eine Seltenheit bleiben werden. 1913 
eröffnet Schlemmer mit seinem Bruder Wilhelm den 
„Neuen Kunstsalon am Neckartor”. In der Galerie 
werden unter anderem die von der „Großen Stuttgar-
ter Kunstausstellung” ausgeschlossenen Werke von 
Willi Baumeister, Hermann Stenner und Schlemmer 
selbst gezeigt. In der Folgezeit von Paul Klee und 
Gabriele Münter.

Nur wenige Tage nach Ausbruch des Ersten Welt-
krieges meldet sich Schlemmer am 11. August 1914 
freiwillig zum Sanitätsdienst, wird jedoch im Kriegs-
dienst an der Front eingesetzt. Aufgrund von meh-
reren Verletzungen verbringt Schlemmer einige Zeit 
im Lazarett und in der Heimat. 1915/1916 besucht er 
wieder für einige Monate die Stuttgarter Akademie 

und trifft auf Johannes Itten, der dort Adolf Hölzel 
vertritt. In dieser Zeit entstehen abstrakte Figuren-
gebilde, die an menschliche Silhouetten, bestehend 
aus Farbfeldern, erinnern. Ende 1916 ermöglicht eine 
Wohltätigkeitsveranstaltung Schlemmer eine Bal-
lettvorlage vorzubereiten, die erste Anklänge an das 
einige Jahre später folgende Triadische Ballett auf-
weist. Weiterhin entstehen Gemälde und Plastiken, 
welche die Figuren in Beziehung zum Raum stellen 
und sie als dreidimensionales Relief erscheinen las-
sen.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kehrt 
Schlemmer an die Akademie nach Stuttgart zurück 
und gründet 1919 gemeinsam mit Willi Baumeister 
und Gottfried Graf die Üecht-Gruppe. Die Künst-
lergruppe veröffentlicht eine Paul Klee gewidmeten 
Graphikmappe und versucht ihn als Hölzel-Nachfol-
ge für die Akademie zu gewinnen. Das Unternehmen 
scheitert an der konservativen Akademieleitung und 
Klee erfährt eine schmähende Pressekritik, die ihn 
als „Paul Zion Klee” diffarmiert.

Ausgelöst von den eindrücklichen Erlebnisse des 
Krieges strebt Schlemmer in der Folgezeit insbeson-
dere eine Erneuerung des Menschenbildes an. Die 
Berufung an das Staatliche Bauhaus Weimar – 1919 
durch Walter Gropius als Vereinigung von Kunst 
und Handwerk gegründet – ermöglicht Schlemmer 
sein humanistisches Menschenbild interdisziplinär 
in die Kunstschule einzubringen. Hier trifft Schlem-
mer auf neue und bereits bekannte Kollegen wie 
Johannes Itten, Paul Klee und Wassily Kandinsky. 
Zunächst wird ihm die Klasse der Wandbildmalerei 
übertragen, später die der Holz– und Steinbildhaue-
rei. Im September 1922 wird am Württembergischen 
Landestheater in Stuttgart das Triadische Ballett 
mit Albert Burger, Elsa Hötzel sowie Oskar Schlem-
mer, unter dem Pseudonym Walter Schoppe, urauf-
geführt [Abb. 2]. Das Prinzip der „Trinität“ bestimmt 
wesentlich den Aufbau des Balletts. Drei Akte mit 
jeweils drei Szenengestaltungen (fröhliches Gelb, 
festliches Rosa, mystisches Schwarz) werden von 
drei Tänzern in insgesamt achtzehn Kostümen ge-
tanzt. Stimmungsvoller Höhepunkt wird im letzten 
Akt von dem Abstrakten und seinem asymmetrisch 
aufgeteilten Kostüm sowie der Maske erreicht. Aus 
dem Programmheft zur Uraufführung ist die Be-
tonung des „Künstlichen” als Quelle von Wahrheit 
und Schönheit zu entnehmen, die als Gegensatz zum 
Streben nach „Wirklichkeit” – das heißt Individualis-
mus – steht. Das Triadische Ballett gilt heute noch als 
zukunftsweisender Anbeginn des modernen Tanzes.

Beraits im Jahr 1921 arbeitet Schlemmer an 
den Opern-Einaktern Mörder, Hoffnung der Frau-
en (Text: Oskar Kokoschka) und Das Nusch-Nuschi. 

Abb. 1 O. Schlemmer mit Maske und Metallobjekt, ca. 1931,  
Staatsgalerie Stuttgart, Archiv Oskar Schlemmer, Repro nach 
Original, um 1975. © Foto: Staatsgalerie Stuttgart
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Ein Spiel für burmanische Marionetten (Text: Franz 
Blei), beide von Paul Hindemith vertont, mit de-
nen er sein Debüt als Bühnen– und Kostümbildner  
feiert. 1923 übernimmt Schlemmer die Bühnenwerk-
statt am Bauhaus in Weimar. Nach dem Umzug des 
Bauhauses nach Dessau beschäftigt er sich ab 1925 
intensiv mit der Bauhausbühne als eigenständige Ab-
teilung und veröffentlicht hierzu die Schrift „Mensch 
und Kunstfigur”, herausgegeben im vierten Band der 
Bauhausbücher. In der theoretischen Abhandlung 
formuliert Schlemmer seine Forderung nach einer 
vielseitigen Typisierung einer „Kunstfigur”. Schlem-
mer lässt den Menschen als Prototyp auftreten und 
stellt ihn in ein Verhältnis zu den Bühnenelementen 
Raum, Form, Farbe, Licht und Materie. Ab 1922 ent-
stehen Gemäldepaare wie Der Tänzer und die Tän-
zerin die von Schlemmers Raumerfahrungen als 
Tänzer und Choreograf zeugen. Im Gegensatz dazu 
zeigen Gemälde wie Ruheraum und Konzentrische 
Gruppe, beide 1925 entstanden, wie die im Kollektiv 
auftretenden Figuren in tiefenperspektivische Räu-
me eingebunden werden.

Schlemmers intensive Beschäftigung mit Tanz 
und Theater führen zwischen 1925 und 1928 zu einer 
dreijährigen Malpause. Es entstehen Theaterstücke 
wie Don Juan und Faust (1925) vertont von Christi-
an Dietrich Grabbe. Schlemmer unterstreicht in dem 
Eifersuchtsdrama die Gegensätze der beiden Haupt-

figuren – das Bühnenbild wird auf einfache geomet-
rische Formen und Farbflächen reduziert. Das Tanz-
märchen Spielzeug (aus der Nußknackersuite von 
Peter Tschaikowski) ermöglicht Schlemmer 1928 mit 
sieben Schauplätzen eine große Kostüm– und Büh-
nenvielfalt. Die Kostümentwürfe für den Radio-
zauberer, den Zeremonienmeister und den Gaukler 
mit den vier Masken erinnern in ihrer marionetten-
haften Konzeption an die Figurinen des Triadischen 
Balletts. Darüber hinaus entwickelt Schlemmer mit 
seinen Schülern zwischen 1926 und 1928 für die 
Bauhausbühne in Dessau elf Bauhaustänze. Diese 
pantomimischen Tänze auf karger Bühne werden  
u.a. als Raum-, Form-, Metall-, Stäbe– oder Reifentanz 
bezeichnet. Maßgebend für die Dramaturgie der Bau-
haustänze sind die drei Primärfarben Gelb, Rot und 
Blau. Ihnen werden schnelle, mittlere und langsame 
Bewegungen und die Temperamente sanguinisch, 
cholerisch und melancholisch zugeordnet.

Aufgrund politischer Differenzen verlässt 
Schlemmer im Jahr 1929 das Bauhaus Dessau und 
folgt einer Berufung durch Oskar Moll an die Staat-
liche Akademie für Kunst und Kunstgewerbe nach 
Breslau. Alte und neue Künstlerfreundschaften mit 
Georg Muche, Alexander Kanoldt und Otto Mueller 
bestimmen das kollegiale Klima. Die nächsten drei 
Jahre sind geprägt durch eine produktive und ent-
spannte Arbeitsatmosphäre.

Abb. 2 O. Schlemmer, Figurinen zum Triadischen Ballett, 1922, verschiedene Materialien, Staatsgalerie Stuttgart, Leihgabe der Freunde 
der Staatsgalerie. © Foto: Staatsgalerie Stuttgart
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Schlemmer übernimmt die Leitung der Bühnen-
kunstklasse und entwickelt für das Stadttheater die 
Kurzopern Die Nachtigall und Reinecke Fuchs, für die 
er 1929 drei Bühnenbilder und 50 Kostüme mit geo-
metrischen Mustern entwirft. Für sein letztes noch 
zu Lebzeiten aufgeführtes Theaterstück, das Drama 
Die glückliche Hand von Arnold Schönberg, entwirft 
Schlemmer 1931 verschiedene Bühnenbilder für die 
Kroll-Oper in Berlin. An der Akademie setzt er in der 
Zeichenklasse das noch am Bauhaus Dessau entwi-
ckelte Unterrichtkonzept „Der Mensch” fort und er-
weitert es bald zu „Mensch und Raum”.

Noch in Dessau gewinnt Schlemmer 1928 einen 
Wettbewerb gegen Erich Heckel und Willi Baumei-
ster für die Ausgestaltung des Rundraumes des na-
mensgebenden Folkwang– Museums in Essen. Ein 
Brunnen mit fünf knienden Knabenfiguren von 
Georg Minne bestimmt wesentlich die Raummitte. 
Die Themenstellung „Die jungmännliche Bewegung 

unserer Zeit (Spiel und Sport)” spiegelt die in dieser 
Zeit, insbesondere am Bauhaus, erstrebte Ertüchti-
gung von Körper und Geist wider.

Die Arbeiten an dem sogenannten Folkwang-Zy-
klus beschäftigen Schlemmer drei Jahre lang, da die 
vorgeschlagene erste Version vom Museumsdirektor 
Ernst Gosebruch abgelehnt wird, mit der Begründung 
die Bilder würden den Knabenbrunnen zu stark do-
minieren. Die noch in der ersten Fassung gemalten 
Unterrichtsszenen und athletischen Einzelfiguren 
werden in der Folgeversion auf architektonische Ele-
mente reduziert, in welchen die Figuren in horizon-
taler oder vertikaler Stellung integriert werden. Die 
vorherrschende Asymmetrie erweckt ein lebendes 
Moment. Die mit Pastellfarbe gemalten Gestalten 
wirken als schwebten sie im Bild. Die dritte Version 
ist vor allem durch die Spannung zwischen Figuren 
und Fläche bestimmt. Die in konstruktiven Vorstu-
dien ausgearbeitete Komposition und der eingesetzte 
Grau– und Rotton der Tafeln entzieht den Bildern 
die noch in der zweiten Version vorherrschende  
Leichtigkeit.

Während der Vorbereitung zu den einzelnen Zy-
klen entstehen Aquarelle, konstruktive Zeichnungen 
und über siebzig Skizzen. Jede Version ist heute noch 
durch lebensgroße Probetafeln sowie die fragilen Pa-
stelle auf Transparentpapier erhalten.

Bevor die letzte Version 1930 nach ihrer Beendi-
gung in das Folkwang-Museum gebracht wird, prä-
sentiert das Schlesische Museum (das heutige Mu-
zeum Narodowy Wrocław) die Gemälde für einige 
Tage.

In Essen hängen die Gemälde lediglich zwei Jah-
re und werden nach der Übernahme des national-
sozialistisch eingestellten Direktors, Graf von Bau-
dissin, zunächst ins Magazin deponiert. 1937 wird 
das Gemälde Fünfergruppe mit zentraler Aktfigur  
[Abb. 3] während der Ausstellung „Entartete Kunst“, 
neben anderen Werken Schlemmers, präsentiert. 
Seitdem gilt die dritte Version als verschollen.

Der Folkwang-Zyklus begeistert noch heute durch 
seine lichte Erscheinung und die lebensgroßen For-
mate, bei deren Gestaltung vor allem die Anordnung 
des Menschen in einem wirklichen oder imaginären 
Raum im Vordergrund steht. Die Entwicklung der 
künstlerischen Idee wird vor Augen geführt und ein-
drucksvoll in Szene gesetzt. Die Präsentation der drei 
erhaltenen Fassungen des Folkwang-Zyklus hinter-
lassen ein Raumerlebnis von besonderer Intensität.

Die Arbeiten am Folkwang-Zyklus beschäftigen 
Schlemmer während seines Breslau-Aufenthalts 
und spiegeln sich ebenfalls in seinen privat geschaf-
fenen Gemälden wieder. Einerseits nimmt die an-
gespannte, zeitintensive Arbeit den Künstler stark 

Abb. 3 O. Schlemmer, Folkwang-Zyklus, III. Fassung: Fünfergruppe 
mit zentraler Aktfigur, 1930, Vorzeichnung zu Bild 3, Pastell über 
Kohle auf gelblichem Transparentpapier, 233 × 156,5 cm, Staats-
galerie Stuttgart, Graphische Sammlung. © Foto: Staatsgalerie 
Stuttgart
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ein, andererseits entlädt sich die schöpferische Kraft 
dieser Phase in einer lockeren Malweise. Es entsteht 
eine ungewöhnliche Arbeit in dieser Zeit, die Gruppe 
mit Blauem Ekstatiker. In diesem Gemälde fehlt es 
an jeglicher Lokalisierung bzw. architektonischem 
Bezug der Figuren. Die wiegenden Bewegungen ih-
rer Silhouetten werden durch das Schlaglicht heraus-
gehoben. Eine für Schlemmer ganz untypische Dy-
namik entsteht in diesem Gemälde, die er selbst als 
„Barocke Periode“ bezeichnet. Schon bald bemerkt 
der Künstler die innewohnende Gefahr der unge-
zwungenen Malweise und wendet sich wieder seinen 
konstruierten Menschenarchitekturen zu.

Überwiegend werden die in Breslau entstan-
denen Arbeiten von großformatigen, vielfigurigen 
Menschengruppen und einer leuchtende Farbigkeit 
beherrscht. Bereits ab 1928, noch vor der Ausarbei-
tung der ersten Fassung des Folkwang-Zyklus, fügt 
er Aktdarstellungen in seine Gemälde ein. Sein In-
teresse an gymnastischen Gruppenformationen zeigt 
sich vor allem in Gemälden wie Eingang zum Stadion 
und Wettlauf aus dem Jahr 1930.

Obwohl die Breslauer Akademie bereits am  
1. April 1932, aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, 
schließen muss, bleibt Schlemmer noch bis Oktober 
in der Stadt und malt sein wohl berühmtestes Gemäl-
de Die Bauhaustreppe, das sich heute im Museum of 
Modern Art (MoMA) in New York befindet [Abb. 4]. 
Das Bild wird als Kommentar der Schließung des 
Bauhauses Dessau verstanden und verdeutlicht bis 
heute die Zusammenarbeit von Kunst und Hand-
werk. Schlemmer lässt sich von einer aus dem Jahr 
1927 stammenden Fotografie von T. Lux Feininger 
inspirieren, auf der die Weberinnenklasse um Gun-
ta Stölzl versammelt ist. Das Gemälde zeigt auf– und 
absteigende Studenten, die sich im Innenraum des 
Bauhausgebäudes in Dessau befinden. Im Hinter-
grund lassen sich die typischen Glasfenster erken-
nen, durch die ein mystischer Lichtstrahl hereinfällt, 
der die Figuren umgibt und eine interessante Spiege-
lung erzeugt. Einerseits wird eine realistische Inte-
rieurszene dargestellt, eine seltene Gegebenheit bei 
Schlemmer, andererseits bilden die Figuren und die 
Architektur gemeinsam eine Symbiose. Dieser Ein-
druck wird durch die zentrale Figur mit ihrer roten 
Bluse ausgelöst, mithilfe derer der Blick des Betrach-
ters angezogen und gleichzeitig das Treppengelän-
der nach oben entlang geführt wird. Auf diese Weise 
erhalten die Figuren eine vorwärtsstrebende Bewe-
gung, die den Zeitgeist der Institution widerspiegelt. 
Noch heute gilt das Bild als Symbol einer in eine hoff-
nungsvolle Zukunft aufstrebenden Jugend und wird 
als programmatisches Manifest verstanden, das die 
Idee des Bauhauses huldigt.

Dem Gemälde Bauhaustreppe gingen bereits im 
Sommer 1931 einige Geländer– und Treppenkom-
positionen voraus. Doch widmet Schlemmer dieser 
Komposition ein besonders starkes Interesse und stu-
diert die Raum– und Figurengestaltung in einer klei-
nen Aquarell– und maßidentischen Kohlezeichnung. 
Im Anschluss wiederholt der Künstler die zentrale Fi-
gurenkonstellation und nimmt sie in dem Gemälde 
Szene am Geländer erneut auf.

Nach der Schließung der Breslauer Akademie 
zieht Schlemmer nach Berlin und nimmt einen Lehr-
auftrag an der Vereinigten Staatsschule für freie 
und angewandte Kunst auf. Bereits nach wenigen 
Monaten wird er, nach der Machtergreifung Hitlers 

Abb. 4 O. Schlemmer, Bauhaustreppe, 1932, Öl auf Leinwand, 
162,3 × 114,3 cm, The Museum of Modern Art, New York, Schen-
kung Philip Johnson. © 2014 Digital Image, The Museum of Mo-
dern Art, New York / Scala, Florence
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im Januar 1933, fristlos aus seinem Amt entlassen. 
Bis zu seinem Tod erlebt Schlemmer, wie auch viele 
seiner Künstlerfreunde, die Diffamierung durch die 
Nationalsozialisten. Der Höhepunkt wird 1937 durch 
die in München stattfindende Ausstellung „Entartete 
Kunst” erreicht, in der Schlemmers künstlerisches 
Schaffenswerk diffamiert wird. Insgesamt werden 
im Laufe dieser Aktion 65 Werke des Künstlers aus 
deutschen Museen beschlagnahmt und einige Werke 
in der Ausstellung gezeigt, u.a. die Konzentrische 
Gruppe, Römisches und ein Portrait Schlemmers das 
von Ernst Ludwig Kirchner gemalt wurde.

Zunächst versucht Schlemmer noch mit dem na-
tionalsozialistischen Regime eine Einigung zu fin-
den, indem er seine künstlerische Freiheit und un-
politische Stellung betont. Doch nach nur wenigen 
Wochen muss er resigniert feststellen, dass seine und 
die nationalsozialistische Kunstauffassung nicht zu 
einer Einigung finden können.

Eine weitere erschütternde Nachricht geht nur 
wenige Wochen nach der Kündigung voraus, als 
Schlemmer von dem Tod seines Seelenverwandten 
Otto Meyer-Amden erfährt. Er widmet sich in den 
nächsten Jahren der Publikation einer Monografie 
und einer umfassenden Ausstellung über den Künst-
lerfreund.

Nach einer zweijährigen Malpause kehrt Schlem-
mer wieder zu Bildern aus den 1930er Jahren zurück 
und übermalt die darin enthaltenen Akte, um ihre 
heroische Wirkung zu reduzieren (Eingang zum Sta-

dion, Vierzehnergruppe in imaginärer Architektur). 
Weitere Arbeiten dieser Jahre zeigen düstere Bilder 
wie die Heroische Szene (1935). Die kurz vor seinem 
Tod entstandenen „Fensterbilder”, die das Leben der 
Anderen schildern, zeugen von einer sogenannten 
„inneren Emigration”.

Durch seine Anstellung in dem Wuppertaler Lack-
laboratorium von Kurt Herberts, trifft Schlemmer auf 
alte Freunde wie Willi Baumeister und Georg Muche, 
und entwickelt mit ihnen gemeinsam maltechnische 
Experimente und Entwürfe für Lackarbeiten. In wei-
teren Bildern dokumentiert Schlemmer die Arbeit 
seiner Künstlerfreunde und zeigt sie umgeben von 
einem mystischen Schleier.

Seinen letzten Auftrag für eine Wandgestaltung 
erhält Schlemmer 1940 durch den Stuttgarter Verle-
ger Dieter Keller. Das monumentale Wandbild trägt 
den Titel Familie (Abb. 5). Im Zentrum ist eine fa-
miliäre Szene gezeigt, die Mutter, Kind und Vater 
durch geometrische Grundformen und Primärfarben 
umfasst. Von beiden Seiten wird die Familie durch 
einen Profilkopf und eine aus dem Bild heraustre-
tende Schattenfigur flankiert. Das Motiv weist auf 
die schwierigen Lebensumstände der Familie Keller 
hin – während Dieter Keller in den Krieg ziehen muss 
bleibt seine schwangere Ehefrau alleine zurück.

Schlemmer kehrt in diesem Wandbild zu seinem 
künstlerischen Vokabular zurück und zelebriert noch 
ein letztes Mal sein über Jahrzehnte geschaffenes Fi-
gurenrepertoire.

Vielleicht ahnte Schlemmer bereits bei der Ent-
stehung des Wandgemäldes sein nahendes Lebens-
ende. Die schwierige berufliche Situation und die 
belastende körperliche Arbeit zehren an seiner Ge-
sundheit. Bereits am 13. April 1943 stirbt Schlemmer 
nach kurzer Krankheit in Baden-Baden.

Verblieben ist das vielfältige Gesamtwerk eines 
ungewöhnlichen Künstlers, das gerade aufgrund 
seines interdisziplinären Ansatzes einen besonderen 
Stellenwert in der Kunst der Moderne einnimmt. 
Sein Schaffen als Maler, Bildhauer, Tänzer, Chore-
ograf, Regisseur, Autor und Lehrer löst heute noch 
eine Begeisterung aus. Die Retrospektive möchte 
diese großen Errungenschaften ehren und noch 
einmal daran erinnern, dass Schlemmers „Visionen 
einer neuen Welt” immer noch ihre Gültigkeit beibe-
halten haben.

Abb. 5 O. Schlemmer, Wandbild Familie, ursprünglich im Hau-
se Dieter Keller, Stuttgart-Vaihingen, 1940, Wachsfarben und 
Bronzen auf imprägniertem und kreidegrundierten Nessel, au-
fgeklebt auf Gipswand, 257 × 420 cm, Galerie Pels-Leusden AG, 
Zürich. © Foto: Galerie Valentien
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Streszczenie

PAULINA DYLEWICZ / „Oskar Schlemmer – wizje nowego świata”. Retrospektywna wystawa w Staatsgalerie 
Stuttgart (21 XI 2014 – 6 IV 2015)

Oskar Schlemmer (1888–1943), urodzony w Stuttgarcie, jest obok Williego Baumeistera najbardziej znanym  
i cenionym artystą początku lat 20. w. XX. Należy do pionierów i prekursorów sztuki nowoczesnej. Swoimi wizjo-
nerskimi pracami i obrazami wywarł duży wpływ na dzisiejszą sztukę i kulturę. Od 21 XI 2014 do 6 IV 2015 w muzeum 
Staatsgalerie w Stuttgarcie trwa wystawa poświęcona temu twórcy. Jej kuratorka, Ina Conzen, dokonała wyboru prac 
z bogatych zasobów muzeum oraz zbiorów kolekcjonerów międzynarodowych i prywatnych. Bardzo ważnym źródłem 
było też tzw. Archiv Oskar Schlemmer, przechowujące pisemną dokumentację i spadek po Schlemmerze, przekazany 
tam w 1974 r. przez jego żonę, Tut Schlemmer. Tym, co wyróżnia Schlemmera spośród innych tworzących w tym 
czasie osób, jest jego nadzwyczaj szeroki wachlarz zainteresowań artystycznych: malarstwo, architektura, rzeźba, 
scenografia i taniec. Wystawa podzielona została na trzy części: pierwsza pokazuje życie Schlemmera i jego pracę 
chronologicznie i tematycznie, w drugiej można zapoznać się z jego dziełami z zakresu kostiumologii i scenografii, 
a w ostatniej prezentowane są jego malowidła ścienne. Retrospektywna wystawa docenia spuściznę tego wybitnego 
i niezwykłego artysty – do dziś aktualną i wywierającą ogromne wrażenie na współczesnym widzu.

Summary

PAULINA DYLEWICZ / “Oskar Schlemmer – Visions of a New World”. A retrospective exhibition at the Staats-
galerie Stuttgart (21 November 2014 – 06 April 2015)

From November 21, 2014 – April 6, 2015 the Staatsgalerie Stuttgart will be showing a major exhibition devoted to 
Oskar Schlemmer (1888–1943), arguably the best-known and most multifaceted 20th-century artist to have come from 
Stuttgart. Transcending the traditional divisions between the different creative disciplines, his work was as timeless 
as it was contemporary – contemporary above all in that it brought together all forms of artistic expression under 
the umbrella of architecture, as advocated by the Bauhaus. The human figure, set in mathematically constructed, 
tectonic compositions, remained central to the artist throughout his career. This form of constructivism, based on the 
functionality of the body, was what distinguished Schlemmer’s vision of a new harmonious world from the utopian 
ideal of universal harmony and pure abstraction espoused by artists such as Piet Mondrian.
The exhibition at the Staatsgalerie will be the first comprehensive Schlemmer retrospective to be shown in Germany 
in more than 30 years. Drawing on the Staatsgalerie’s own rich holdings, among them the documents of the in-house 
Oskar Schlemmer Archive, as well as on a concise selection of choice loans, the exhibition will take a closer look at 
Schlemmer’s lofty aspirations – both aesthetic and ethical – considering them in the wider context of the reform 
movements of his time and in the light of their continued relevance today. At the same time, it will highlight the 
ambivalence of Schlemmer’s vision of a new world, oscillating between his belief in the transformative power of art 
and his more metaphysical and religious aspirations.

Translated by Paulina Dylewicz
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