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E l ż b i e t a M a t y a s z e w s k a,
historyk sztuki,
doktor nauk huma
nistycznych. W la
tach 19851990
członkini ogólno
polskiego zespołu
badawczego przy
Instytucie Sztuki
PAN w Warszawie,
prowadzącego ba
dania nad polskim
życiem artystycznym drugiej połowy
XIX wieku, w ramach programu wę
złowego Polska kultura narodowa, jej
percepcje i tendencje. W 19911993 se
kretarz naukowy zespołu przy Insty
tucie Sztuki PAN, przygotowującego
katalog dzieł malarskich Jana Matej
ki w związku z rocznicami 150lecia
urodzin i 100lecia śmierci artysty 
dwutomowa publikacja, do której na
pisała też kilkadziesiąt haseł katalogo
wych, została wydana w 1993 roku pod
tytułem Matejko. Obrazy olejne. Ka
talog. W latach 19922001 współpra
cowała z redakcjami lubelskich i war
szawskich periodyków (m.in. „Prze
gląd Akademicki”, „Dziennik
Wschodni”, „Akcent”, „Wnętrze Two
jego Domu”, „Dobre Wnętrze”, „Zabyt
kiHeritage”), publikując relacje z wy
staw sztuki dawnej i współczesnej,
a także cykliczne teksty z zakresu hi
storii ubioru, mody i rzemiosła arty
stycznego.

Elżbieta Matyaszewska od lat
utrzymuje aktywny kontakt z Instytu
tem Historii Sztuki KUL, uczestnicząc
w organizowanych sesjach naukowych
oraz działalności kulturalnonaukowej
na rzecz miasta Lublin. W roku 2008
koordynowała prace mające na celu
zorganizowanie przy Instytucie Histo

rii Sztuki KUL zajęć z historii sztuki
dla członków Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, z którym współpracuje jako
wykładowca. Wykłada również dla
członków UTW w Tomaszowie Lubel
skim i Świdniku. Od roku 2011 prowa
dzi współpracę z Filharmonią Lubel
ską w ramach Akademii Muzyki i Pla
styki (oferta skierowana do szkół
ponadpodstawowych Lublina i regio
nu), przygotowując prezentacje z za
kresu sztuk plastycznych, wpisujące
się w określone tematy muzyczne. Po
nadto, w ramach działalności dydak
tycznej, prowadziła zajęcia obejmują
ce najważniejsze zjawiska z dziejów
sztuki nowoczesnej i najnowszej, za
równo polskiej, jak i powszechnej
w Wyższej Szkole HumanistycznoPrzy
rodniczej w Sandomierzu, wykłady
o sztukach pięknych dla członków Uni
wersytetu Otwartego KUL, a także za
jęcia specjalizacyjne na Studiach Po
dyplomowych przy Instytucie Historii
Sztuki KUL. W ostatnich latach pra
cowała w Instytucie Leksykografii KUL
na stanowisku adiunkta, prowadząc
dział sztuki religijnej i redagując hasła
z tego zakresu tematycznego do Ency
klopedii Katolickiej. Od stycznia 2014
roku jest wiceprezesem lubelskiego
Oddziału Stowarzyszenia Historyków
Sztuki.

Elżbieta Matyaszewska jest autor
ką książki „Wierzę w cuda nie od dziś”.
Religia w życiu i twórczości Jana Ma
tejki (Lublin 2007) oraz kilkudziesię
ciu publikacji naukowych i popularno
naukowych w zakresie ikonografii
chrześcijańskiej i malarstwa polskie
go, a także wielu haseł z dziedziny hi
storii sztuki zamieszczonych w Ency
klopedii Katolickiej.
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Koniec wieku XIX w sztuce eu
ropejskiej zaznaczył się w sposób
wyjątkowy, tworząc podstawy dla
wielu nowych tendencji artystycz
nych. Pierwsze symptomy owych
zmian można już odnaleźć w twór
czości tzw. postimpresjonistów, czy
li artystów, którzy akceptowali
wprawdzie impresjonistyczny pry
mat koloru, ale odrzucali jego dąż
ność do naśladownictwa natury,
bardziej kładąc nacisk na autono
miczność i ekspresyjność dzieła sztu
ki. Wybitnymi przedstawicielami
tego nurtu byli czterej malarze –
Vincent van Gogh, Paul Gauguin,
Paul Cézanne i Henri ToulouseLau
trec. Każdy z nich, czerpiąc z do
świadczeń impresjonizmu, stworzył
jednak odrębny styl, wprowadzając
powoli sztukę na drogę syntetyzmu,
ekspresjonizmu, symbolizmu oraz
kubizmu. Ich twórczość, mimo iż
nie była doceniana za ich życia, sta
ła się pomostem między dziewięt
nastowieczną nowoczesnością a
dwudziestowieczną awangardą.

Nurtem, który u progu nowego
stulecia wywołał duże poruszenie
wśród francuskich krytyków arty
stycznych był fowizm. Dzieła doń
należące, zaprezentowane w 1905
roku na Jesiennym Salonie w Pary
żu uznano za artystyczne fauxpas
wobec innych, bardziej tradycyj
nych prac, a ich twórców okrzyk
nięto „dzikimi”. Wśród nich znaleź
li się między innymi Henri Matis
se, André Derain i Maurice de
Vlaminck, prezentując obrazy o na
syconych, krzykliwych wręcz bar

wach i formach dalekich od klasycz
nego ideału. Fowistyczny sposób
tworzenia przywołali w późniejszym
okresie ekspresjoniści, działający w
kilku niezależnych formacjach ar
tystycznych, na przykład „Die Brüc
ke”, “Der Blaue Reiter” czy “Der
Sturm”. Ich znakiem rozpoznaw
czym było stosowanie w malarstwie
ostrych zestawień kolorystycznych
i deformacji formy oraz tworzenie
pełnych dynamizmu kompozycji,
pozbawionych elementów narracyj
nych.

Niekwestionowanym liderem
wśród awangardowych kierunków
XX wieku stał się kubizm. Jego
pierwszych symptomów doszukać
się można w XIXwiecznej jeszcze
twórczości Paula Cezanna, ale swe
prawdziwe oblicze ukazał dopiero
w malarstwie Pabla Picassa, Geor
gesa Braqua, Juana Grisa czy Fer
nanda Légera. Tworzone przez nich
dzieła były niemal dosłowną, pla
styczną odpowiedzią na apel Cezan
ne’a, który twierdził, że „trzeba od
szukać w naturze cylindry, kule i
stożki, umieścić wszystko we wła
ściwej perspektywie tak, aby każda
strona przedmiotu, każda płaszczy
zna ciążyły ku jednemu, centralne
mu punktowi”

Po kubizmie pojawiły się w sztu
ce europejskiej: futuryzm, konstruk
tywizm, dadaizm, surrealizm, abs
trakcjonizm oraz w Polsce koloryzm,
a po II wojnie światowej  action pa
inting, popart, opart, hiperrealizm,
nowa figuracja, konceptualizm, land
art, happening i performance.
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