
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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Do grona artystek nowożytnych,
których imiona na stałe zapisane zo
stały w annałach poświęconych hi
storii sztuki europejskiej należy Ar
temisia Gentileschi, córka Orazia
Gentileschiego, malarza reprezentu
jącego barokowy nurt w malarstwie
włoskim. Urodziła się w Rzymie i tam
też, w pracowni ojca, stawiała swe
pierwsze artystyczne kroki, ucząc się
podstaw sztuki rysunkowej i malar
skiej. To od niego dowiedziała się jak
ucierać farby i w jaki sposób przygo
tować deskę bądź płótno pod przy
szły obraz. To on pierwszy opowia
dał jej o życiu dawnych artystów
i wskazywał, które dzieła malarskie
warte są szczególnej uwagi. Razem
z nim bywała w kościołach, które aku
rat ozdabiał malowidłami, bądź to
warzyszyła mu, gdy się spotykał ze
swoimi zleceniodawcami. Młodziut
ka Artemisia godzinami siedziała
w pracowni ojca, ucząc się wszelkich
tajników sztuki malarskiej i pozując
mu do wielu obrazów. Obce jej były
typowo kobiece zajęcia, za to w nie
zrównany sposób potrafiła przygo
tować odpowiedni barwnik do farby,
czy werniks o niepowtarzalnym zie
lonkawym odcieniu. Była śliczną, peł
ną ognia dziewczyną z burzą kaszta
nowych loków, chodzącą w skrom
nych sukniach wiecznie poplamionych
farbami.

Uczestnicząc w twórczym ży
ciu swego ojca, Artemisia z łatwością
dostrzegła jak wiele było nieszcze

rych przyjaźni, zazdrości czy wręcz
zawiści w środowisku artystów, nie
tylko zresztą w rodzinnym Rzymie.
Ta rywalizacja w pewien sposób zde
terminowała też specyficzne relacje
łączące Artemisię z Oraziem, dla któ
rego w pewnym momencie stała się
mniej córką kontynuującą w natu
ralny sposób ojcowskiej dziedzictwo,
ale bardziej rywalką, która odważy
ła się całkowicie usamodzielnić i unie
zależnić od wpływowego opiekuna.
W jej własnej twórczości można bez
trudu odnaleźć wpływ Michelangela
Mersiego zwanego Caravaggiem, któ
ry jako pierwszy wprowadził do ma
larstwa silne kontrasty światłocie
niowe, ekspresję przedstawianych
scen, niezwykłą wierność w oddaniu
iluzji rzeczywistości. Artemisia osią
gnęła tę twórczą samodzielność, pła
cąc jednak bardzo wysoką cenę i tra
cąc na wiele lat kontakt z najbliższą
rodziną. Swoistą nagrodą pociesze
nia mogą być jednak wspaniałe dzie
ła jej pędzla, udowadniające, że na
uka w ojcowskiej pracowni nie po
szła na marne, nawet więcej – że
w niektórych realizacjach malarskich
uczennica przerosła mistrza.

Artemisia Gentileschi
– pełna pasji caravaggionistka włoska
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