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Bezsprzecznie jednym z głównych wyda-
rzeń zimowego sezonu wystawienniczego 

2017/2018 w Wiedniu i Europie Środkowej była 
– obok monograficznej prezentacji twórczości 
Rafaela w Albertinie1 – ekspozycja „Rubens. 
Siła transformacji”, pokazywana w sąsiednim 
Kunsthistorisches Museum2. Rozbudowane i wi-
zualnie atrakcyjne prezentacje dwóch gigantów 
historii sztuki urządzone zostały według dwóch 
odmiennych pomysłów. Pierwsza, w całości 
skonstruowana na potrzeby wystawy czasowej, 
stanowiła świetny przykład wielowątkowej, lecz 
zachowawczej koncepcji dążącej do ukazania 
rozwoju mistrzowskiego kunsztu Rafaela – z pre- 
cyzyjnymi odniesieniami do chronologii, ale bez 
tła kulturowego. Druga, będąca modyfikacją sta-
łej ekspozycji muzealnej, miała charakter wą-
skiego studium tematycznego, za to ukazanego 
w szerokim kontekście epoki i z uwzględnieniem 
licznych inspiracji oddziałujących na Rubensa. 
Wystawę flamandzkiego mistrza zorganizowało 
Kunsthistorisches Museum w Wiedniu (17 X 2017 
– 21 I 2018) we współpracy z Städel Museum we 
Frankfurcie (8 II 2018 – 21 V 2018) według autor-
skich koncepcji kuratorów: Gerlinde Gruber, Ste-
fana Wappelmanna oraz Jochena Sandera. Obok 
obiektów ze zbiorów obu muzeów do ekspozycji 
włączono aż 70 dzieł wypożyczonych z renomo-
wanych instytucji kultury z całego świata, np. pe-
tersburskiego Ermitażu, madryckiego Prado czy 

waszyngtońskiej National Gallery of Art. Łącznie 
pokazano wybór niemal 130 dzieł, reprezentują-
cych szerokie spektrum technik. Koncepcja wy-
stawy, uwzględniająca zarówno aspekty nauko-
we, jak i pedagogiczne, oferowała zwiedzającym 
możliwość prześledzenia rozmaitych (czasem 
bardzo nietypowych) źródeł natchnień Rubensa 
i – co nie mniej istotne – kreatywnych sposobów, 
w jakich artysta z owych źródeł korzystał. 

Kunsthistorisches Museum nie po raz pierw-
szy zorganizowało ekspozycję poświęconą Ru-
bensowi, a zainteresowanie malarzem, podtrzy-
mywane kolejnymi przedsięwzięciami, w zna-
-cznej mierze stanowi logiczną konsekwencję 
stałego przypominania znakomitych kolekcji 
prac Flamanda, znajdujących się w zbiorach wła-
snych i wiedeńskich3. Geneza owych kolekcji 
sięga XVII w. i w dużym stopniu jest zasługą ów-
czesnych starań arcyksięcia Leopolda Wilhelma 
Habsburga oraz księcia Jana Adama Andrzeja I 
Liechtensteina. Sama osoba Rubensa i jego dzie-
ła są – nie tylko dla wiedeńskiego muzeum – gwa-
rancją dużej liczby odwiedzających, ale ambitna 
oferta omawianej wystawy wskazywała, że nie 
był to główny cel, jakim kierowali się kuratorzy4.

Peter Paul Rubens – kluczowa postać fla-
mandzkiego baroku – swoim niezwykle witalnym 
i wysublimowanym stylem malarskim zyskał po-
pularność wykraczającą poza jego własny kraj 
oraz epokę. Ekspozycji, przedstawiającej proces 

Rubensowa siła transformacji
Recenzja katalogu wystawy: Rubens. Kraft der Verwandlung / 
Rubens. The Power of Transformation, 
Hrsg./ed. Gerlinde Gruber, Sabine Haag, Stefan Weppelmann, 

Jochen Sander, Hirmer Verlag, München 2017, ss. 336

1 Wystawę zorganizowała wiedeńska Albertina we współpracy z Ashmolean Museum w Oksfordzie w terminie 29 IX 2017 – 7 I 2018. Więcej na temat eks-
pozycji – zob. Raphael. Till 7. January 2018, http://www.albertina.at/en/exhibitions/raphael (data dostępu: 12 I 2018).
2 Na temat wystawy zob. http://www.khm.at/en/rubens2017 (data dostępu: 12 I 2017).
3 Ze zrealizowanych w ostatnich latach projektów wystawienniczych warto przypomnieć choćby „Rubens in Wien” (5 XII 2004 – 6 III 2005, http://www.
khm.at/en/visit/exhibitions/2004/rubens-in-vienna [data dostępu: 8 I 2017]) albo „Sinnlich, weiblich, flämisch: frauenbilder rund um Rubens” (6 VIII – 
13 XII 2009, http://www.codart.nl/guide/exhibitions/sinnlich-weiblich-fl-misch-frauenbilder-rund-um-rubens [data dostępu: 8 I 2018]).
4 Talent Rubensa cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie. Tylko w ostatnich dwóch latach wystawy poświęcone artyście zorganizowa-
no m.in. w Los Angeles, Houston, Filadelfii, Brukseli, Londynie, Antwerpii czy Mediolanie.
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kreacji artysty z różnych perspektyw, towarzyszy 
publikacja opracowana w dwóch wersjach języko-
wych. Kuratorzy zaprosili do jej współtworzenia 
renomowanych historyków sztuki z różnych kra-
jów, specjalizujących się w malarstwie flamandz-
kim i twórczości Rubensa. Książka prezentuje 
również wyniki najnowszych prac restaurator-
skich przeprowadzonych na wystawionych dzie-
łach, głównie dzięki wsparciu Getty Foundation.

Publikacja podzielona jest na dwie zasadni-
cze, uzupełniające się części: esejową i katalogo-
wą. Pierwsza – oprócz tradycyjnych wstępów – za-
wiera 12 esejów, głównie autorstwa specjalistów 
zaproszonych do projektu. Każdą z tych krótkich 
i zawężonych tematycznie prac opatrzono syste-
mem przypisów, odnoszących się do pokaźnej 
bibliografii umieszczonej na końcu książki. Trzy 
wstępne eseje dają czytelnikowi możliwość zapo-
znania się z kontekstami intelektualnymi, w ja-
kich przyszło tworzyć Rubensowi. Weppelmann 
– jeden z kuratorów wystawy i jednocześnie kie-
rownik działu malarstwa Kunsthistorisches Mu-
seum – przytacza kontakty, jakie artysta utrzy-
mywał z naukowcami, a także opisuje ich wpływ 
na postrzeganie przezeń świata, zaczynając od 
omówienia rzymskiej Accademia dei Lincei, 
łączącej empiryzm z tradycją humanistyczną.  
W zwięzły sposób charakteryzuje oddziaływa-
nie – na sztukę Rubensa – ówczesnych odkryć  
w zakresie astronomii, optyki, matematyki, geo-
metrii czy botaniki, a także niepoślednią rolę, 
jaką w pogłębianiu owej wiedzy odgrywały książ-
ki posiadane przez malarza. Następny tekst, Ane-
ty Georgievskiej-Shine z uniwersytetu w Mary-
land, traktuje o analogiach pomiędzy światami 
chrześcijańskim i antycznym, widzianych ocza-
mi barokowego artysty. Z kolei esej Alejandra 
Vergary z Museo Nacional del Prado poświęcony 
jest obecności – w dziełach Flamanda – treści 
zaczerpniętych z historii idei, wywołujących w 
odbiorcy reakcje kognitywne. Każdy z autorów, 
opierając się na aktualnym stanie badań, na po-
trzeby publikacji towarzyszącej wystawie stwo-
rzył przystępny tekst, zwięźle omawiający kon-
kretną tematykę, ukazując jednocześnie tkwiący 
w niej potencjał zachęcający do dalszych studiów. 

Kolejne eseje – Nielsa Büttnera, Davida Jaf-
fé, Sandera, Nica van Houta, Gruber (napisany 
wspólnie z Geert van der Snikt, Stijn Legrandą 
i Koenem Janssensem), Fiony Healy oraz Jere-
my’ego Wooda – poświęcone są już tematowi prze-
wodniemu wystawy, czyli charakterystycznej dla 
Rubensa umiejętności swobodnego korzystania  

z obserwowanych wzorców formalnych oraz prze-
twarzania ich. Teksty te dowodzą znakomitego 
zaznajomienia się artysty ze spuścizną kultural-
ną minionych epok i świadomego preferowania 
wzorców czerpanych z rzeźby oraz malarstwa an-
tyku i renesansu. Dzięki zachowanym notatkom 
Rubensa, jego rysunkom i szkicom przygotowaw-
czym prześledzić możemy kreatywny dialog, jaki 
malarz prowadził ze swoimi inspiracjami arty-
stycznymi, a także fascynujący proces tworzenia, 
którego efektem są gruntownie przemyślane fi-
nalne realizacje, poprzedzone licznymi studiami. 

Sięganie po rozmaite modele – czerpane głów-
nie z dziedzictwa obu wspomnianych epok, a do-
stępne m.in. dzięki popularnemu w baroku me-
dium grafiki – należało do rudymentów prakty-
ki zawodowej artystów w czasach nowożytnych. 
Jedną z możliwości było kopiowanie dostępnych 
konceptów, inną zaś traktowanie ich jako punk-
tu wyjścia dla szerokiego spektrum własnych 
poszukiwań plastycznych. Rubens preferował to 
drugie, kreatywne podejście do spuścizny minio-
nych stuleci, nie tylko poszerzając w ten sposób 
repertuar form, ale też dbając przy okazji o wzbo-
gacenie warstwy semantycznej swoich dzieł. 

Liczne przykłady przywołane w esejach umoż-
liwiają czytelnikowi zdobycie – w prosty sposób 
– wiedzy na temat podstawowymi wyznaczników 
teorii i praktyki malarstwa barokowego. Oprócz 
zagadnień związanych z inspiracjami ideowymi 
i formalnymi oraz ich wzajemnym oddziaływa-
niem znajdziemy w publikacji informacje na te-
mat organizacji, a także funkcjonowania pracow-
ni malarskiej – o tym, jak artyści w trakcie pro-
cesu tworzenia dzieła korzystali z rozmaitych po-
mocy warsztatowych, np. modeli rzeźbiarskich, 
woskowych figurek czy drewnianych maneki-
nów (Jaffé), a ponadto: w jaki sposób przebiegał 
kreatywny dialog pomiędzy mistrzem a pomoc-
nikami zatrudnionymi w jego atelier (van Hout). 

Część esejowa, poświęcona różnym aspektom 
wizualizacji świata w dziełach Rubensa, uzupeł-
niona została dwoma artykułami traktującymi 
o zagadnieniach restauratorskich. Przybliżają 
one wybrane problemy technicznej strony wyko-
nywania obrazów, np. odmienne sposoby przy-
gotowywania podobrazia w przypadku dzieł za-
mówionych, warunkowanych konkretnymi wy-
miarami, niż na potrzeby prac malowanych na 
własny użytek, gdzie nie obowiązywały limity 
formatu. Skutkowało to niejednokrotnie powięk-
szaniem pola obrazowego już w trakcie tworze-
nia malowidła. W interesującej nas książce pisze 
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o tym George Bisacca z Metropolitan Museum of 
Art w Nowym Jorku. W ostatnim eseju zaprezen-
towane zostały zaś wyniki kompleksowej konser-
wacji Rubensowego Krajobrazu z burzą oraz Fi-
lemonem i Baucis, przeprowadzonej przez zespół 
restauratorów Kunsthistorisches Museum (Elke 
Oberthaler, Georg Prast, Ina Slama). 

Drugą część publikacji wypełnia katalog 
przygotowany do omawianej wystawy. Jego 
struktura odwzorowuje podział ekspozycji na 
osiem tematycznych fragmentów, demonstrują-
cych – na wybranych przykładach – zagadnienia 
związane z teorią i praktyką języka obrazowego 
dzieł Rubensa oraz z jego podejściem do mate-
riału i formatu prac. Całość rozpoczyna opraco-
wany przez Büttnera tekst traktujący o zasadach 
kopiowania wzorców oraz o różnorodnych sposo-
bach ich interpretacji dokonywanych przez Ru-
bensa. Badacz porządkuje ów materiał według 
następujących kategorii: „Silne emocje”, „Silne 
ciała”, „Silne inspiracje” oraz „Potęga przekształ-
cenia”. Każdy z ośmiu rozdziałów katalogu skon-
struowany został w podobny sposób. Najpierw na 
dwóch–trzech stronach objaśniona jest proble-
matyka dominująca w danej sekcji, potem zaś 
następuje prezentacja eksponatów tworzących 
ową sekcję – poprzez wprowadzenie wysokiej 
jakości ilustracji, uzupełnionych krótkimi pod-
pisami informującymi o autorstwie, tytule, da-
towaniu, właścicielu oraz technice i rozmiarach 
dzieła. Zestawienie materiałów ikonograficznych 
ma wzmacniać argumentację zawartą w poprze-
dzających je tekstach i ukazuje zróżnicowane, 
fascynujące związki zachodzące pomiędzy pier-
wowzorem a jego transformacjami. Dla przykła-
du: przed oczami czytelnika dokonuje się prze-
miana rzymskiej rzeźby Kupidyna z Centaurem  
(I–II w.), znanego z mitologii symbolu witalności, 
siły i potencji erotycznej, w Rubensowego Chry-
stusa koronowanego cierniem (przed 1612). Kie-
dy indziej, w Ogrodzie miłości (1630–1635), sam 
malarz stylizuje się na przewodnika z Nobliwej 
damy ze Śmiercią autorstwa Hansa Holbeina 
młodszego (fol. C 4r w Les Images de la Mort. Au-
xquelles sont Adioustees dixsept figures, 1562).

Pomimo pojawiającego się ostatnimi czasy 
wrażenia wszechobecności – w sferze kultury – 
kolejnych projektów wystawienniczych czy edy-
torskich poświęconych Rubensowi wiedeńskie 
przedsięwzięcie nie było wymyślonym napręd-
ce i obliczonym na wykorzystanie koniunktury 
blockbusterem. Przeciwnie – było efektem dłu-

gotrwałych przygotowań, przemyślanego kon-
ceptu i niosło ze sobą przykuwające uwagę treści, 
dzięki czemu prowokuje do formułowania dal-
szych pytań badawczych. Ekspozycja i publika-
cja dotyczyły mało dotąd rozpoznanego procesu 
kreacji dzieła przez Rubensa – procesu opartego 
na głębokim dialogu ze sztuką i świadomością 
zarówno artystów współczesnych autorowi, jak 
i jego znamienitych poprzedników. Przy czym – 
jak trafnie zauważył już w 1672 r. Giovanni Pietro 
Bellori – odkrycie właściwych źródeł inspiracji  
w twórczości Rubensa często bywa utrudnione ze 
względu na daleko idące przekształcenia i dosto-
sowywanie – przez twórcę –wzorca do własnego 
stylu5. Omówiona książka, zrealizowana przez 
międzynarodowy zespół, pozwala czytelnikowi 
kontynuować ten fascynujący proces stopniowe-
go poznawania meandrów wyobraźni malarza  
i odkrywania tajemnic jego różnorodnych inspi-
racji. Także tych odległych, nie tylko artystycz-
nych i najczęściej przywoływanych, jak Tors bel-
wederski, Laokoon, Wenus medycejska czy dzieła 
Tycjana, Jacopa Tintoretta, Hendrika Goltziusa, 
Hansa Rottenhammera, Adama Elsheimera czy 
Giambologny. Redaktorzy zadbali też o wywa-
żony charakter publikacji, nadając jej czytel-
ną strukturę, przystępną formę językową oraz 
atrakcyjną stronę wizualną. Efekt z jednej strony 
stanowi solidną bazę do kontynuowania badań 
naukowych w wyznaczonym kierunku, a z dru-
giej – szerszemu kręgowi odbiorców proponuje 
wciągającą lekturę, łączącą zdobywanie wiedzy  
z satysfakcją estetyczną. Oprócz dobrze dobra-
nych i stosunkowo krótkich esejów niewątpliwym 
plusem są ilustracje. Wysokiej jakości, świet-
nie zestawiony materiał ikonograficzny stanowi 
atrakcję dla laika, dostarczając jednocześnie hi-
storykom wartościowego materiału do dalszych 
studiów. Założony przez autorów kompromis, ce-
lujący w dotarcie do różnych grup odbiorców, siłą 
rzeczy nie pozwolił wyczerpać poruszanej proble-
matyki badawczej. Książka wskazuje jednak kie-
runki dalszych poszukiwań, przybliża aktualny 
stan badań, łącząc go z nowymi informacjami,  
a co najważniejsze, na wzorcowym przykładzie 
Rubensa odkrywa tajniki pracy barokowego ar-
tysty, pozwalając lepiej zrozumieć skomplikowa-
ny proces twórczy oraz sposób pojmowania orygi-
nalności obowiązujący w czasach nowożytnych.

Tłumaczenie: Artur Kolbiarz
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5 G. P. Bellori, The Lives of the Modern Painters, Sculptors, and Architects, transl. A. Sedgwick Wohl, notes H. Wohl, introd. T. Montanari, Cambridge 2005, 
s. 206.
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