
Elżbieta Matyaszewska,
historyk sztuki, doktor nauk humani
stycznych. W latach 19851990 człon
kini ogólnopolskiego zespołu badaw
czego przy Instytucie Sztuki PAN w War
szawie, prowadzącego badania nad
polskim życiem artystycznym drugiej
połowy XIX wieku, w ramach progra
mu węzłowego Polska kultura narodo
wa, jej percepcje i tendencje. W 1991
1993 sekretarz naukowy zespołu przy
Instytucie Sztuki PAN, przygotowują
cego katalog dziełmalarskich Jana Ma
tejki w związku z rocznicami 150lecia
urodzin i 100lecia śmierci artysty  dwu
tomowa publikacja, do której napisała
teżkilkadziesiąt hasełkatalogowych, zo
stała wydana w 1993 roku pod tytułem
Matejko. Obrazy olejne. Katalog. W la
tach 19922001 współpracowała z re
dakcjami lubelskich i warszawskich pe
riodyków (m.in. „Przegląd Akademic
ki”, „Dziennik Wschodni”, „Akcent”,
„Wnętrze Twojego Domu”, „Dobre Wnę
trze”, „ZabytkiHeritage”), publikując
relacje z wystaw sztuki dawnej i współ
czesnej, a także cykliczne teksty z zakre
su historii ubioru, mody i rzemiosła ar
tystycznego.

Elżbieta Matyaszewska od lat utrzy
muje aktywny kontakt z Instytutem Hi
storii Sztuki KUL, uczestnicząc w orga
nizowanych sesjach naukowych oraz
działalności kulturalnonaukowej na
rzecz miasta Lublin. W roku 2008 ko
ordynowała prace mające na celu zor
ganizowanie przy Instytucie Historii
Sztuki KUL zajęć z historii sztuki dla
członków Uniwersytetu Trzeciego Wie
ku, z którym współpracuje jako wykła
dowca. Wykłada równieżdla członków
UTW w Tomaszowie Lubelskim iŚwid
niku. Od roku 2011 prowadzi współpra
cę z Filharmonią Lubelską w ramach
Akademii Muzyki i Plastyki (oferta skie
rowana do szkółponadpodstawowych
Lublina i regionu), przygotowując pre
zentacje z zakresu sztuk plastycznych,
wpisujące sięw określone tematy mu
zyczne. Ponadto, w ramach działalno
ści dydaktycznej, prowadziła zajęcia
obejmujące najważniejsze zjawiska
z dziejów sztuki nowoczesnej i najnow
szej, zarówno polskiej, jak i powszech
nej w Wyższej Szkole Humanistyczno
Przyrodniczej w Sandomierzu, wykła
dy o sztukach pięknych dla członków
Uniwersytetu Otwartego KUL, a także
zajęcia specjalizacyjne na Studiach Po
dyplomowych przy Instytucie Historii
Sztuki KUL. W ostatnich latach praco
wała w Instytucie Leksykografii KUL na
stanowisku adiunkta, prowadząc dział
sztuki religijnej i redagując hasła z tego
zakresu tematycznego do Encyklopedii
Katolickiej. Należy do Stowarzyszenia
Historyków Sztuki.

Elżbieta Matyaszewska jest autor
kąksiążki „Wierzęw cuda nie od dziś”.
Religia w życiu i twórczości Jana Ma
tejki (Lublin 2007) oraz kilkudziesięciu
publikacji naukowych i popularnonau
kowych w zakresie ikonografii chrześci
jańskiej i malarstwa polskiego, a także
wielu haseł z dziedziny historii sztuki
zamieszczonych w Encyklopedii Kato
lickiej.
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Powszechnie przyjmuje się, że sztu
ka winna istnieć ponad wszelkimi grani
cami i nic nie powinno ograniczać jej upra
wiania. I tak w istocie jest. Każdy, kto po
czuje w sobie wystarczającą siłę talentu,
może skierowaćswoje kroki do właściwej
szkoły artystycznej i po latach intensywnej
nauki zostać profesjonalnym twórcą. Ale
czy tak było zawsze? Historia szkolnictwa
artystycznego, zarówno w Polsce, jak i w ca
łej Europie, pokazuje, iżna przestrzeni wie
ków istniało szereg przeszkód uniemożli
wiających, czasem nawet tym najzdolniej
szym, kształcenie się w dziedzinie sztuk
pięknych. Najczęściej były to przeszkody
natury materialnej oraz społecznej, nie
rzadko też wpływ miały sztywne zasady
obowiązujące w instytucjach czy organi
zacjach branżowych, zajmujących sięsze
roko pojmowanąedukacjąartystyczną. Ale
byłczas, gdy istotnąprzeszkodąbyłczyn
nik wyjątkowy, a mianowicie… płećprzy
szłego artysty. Niemal do początków XX
wieku to właśnie fakt bycia kobietąstano
wiłpoważnąbarykadęna drodze do zdo
bycia tytułu profesjonalnego artysty. Przed
stawicielki piękniejszej połowy rodzaju
ludzkiego,żyjące w dawnych wiekach, na
wet jeśli wykazywały ogromne zamiłowa
nie artystyczne, mogły co najwyżej po ama
torsku „bawićsięw sztukę”, malując por
trety i kwiaty, haftując sceny rodzajowe
i religijne, czy wreszcie projektując własne,
francuskie bądź angielskie w typie, ogro
dy i oranżerie. Swoją mniej lub bardziej
udaną twórczością uprzyjemniały życie
najbliższych oraz przyjaciół, nie traktując
tej działalności artystycznej jakoźródła za
robkowania (choćw XVI wieku zdarzyło
siękilka wyjątków).

Historia sztuki odnotowuje znane
przypadki, gdy do grona takich nieprofe

sjonalnych artystek zaliczały sięcórki bądź
żony uznanych już twórców, malarskiego
fachu uczące się w rodzinnych pracow
niach, zdominowanych przez mężczyzn.
Niemało teżbyło malujących przedstawi
cielek rodów arystokratycznych oraz szla
chetnie urodzonych panien, które w sztu
kach pięknych osiągały wielką biegłość,
mimo iżnie mogły pochwalićsięprawdzi
wym dyplomem jakiejkolwiek artystycz
nej uczelni. Nie mogły, gdyż jako kobiety
nie miały dożadnej z nich wstępu. Ta dys
kwalifikująca je sytuacja poprawiła sięnie
co w wieku XVIII, gdy w galeriach Luwru
znani i cenieni malarze zaczęli prowadzić
pracownie otwarte dla utalentowanych
plastycznie kobiet. Nareszcie więc „panie
malujące” mogły zasięgaćrad u czynnych
i utytułowanych malarzy, doskonaląc swój
warsztat oraz ugruntowując powoli swoją
pozycje w świecie sztuki. Konsekwentnie
teżpozyskiwały odbiorców swej twórczo
ści, a wśród znaczących mecenasów znaj
dowali się zarówno monarchowie, jak
i przedstawicieleśrodowisk kościelnych.

W XIX wieku do grona kobietarty
stek zaczęły dołączaćprzedstawicielki sfer
bogatego mieszczaństwa i z rzadka  tzw.
inteligencji miejskiej. Kolejne stulecie by
ło dla artystek jeszcze bardziej łaskawe,
otwierając dlańpodwoje zarówno prywat
nych, jak i państwowych akademii arty
stycznych i zrównując je w prawach z męż
czyznami. Wkrótce artystyczne galerie za
pełniły się dziełami malarskimi,
rysunkowymi czy rzeźbiarskimi, sygnowa
nymi kobiecymi imionami i często podwój
nymi nazwiskami. Było ich zbyt wiele, by
o wszystkich pamiętać, ale warto przywo
łaćniektóre, by lepiej zrozumieć fenomen
kobiecej twórczości artystycznej i ich miej
sca w dziejach sztuki.

Czy artysta może być kobietą?
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