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 Młodzi ludzie wielkich ambicji 

Środowisko twórcze Lublina, miasta leżącego na wschód od Wisły, na uboczu od tradycyjnych centrów 
przemysłowych  czy kulturalnych  Polski,  jak  Warszawa,  Kraków,  Gdańsk,  Wrocław ma  również  bogate 
tradycje.  Ale  pełny rozkwit  nastąpił  dopiero  po  wojnie.  Obecnie  Lublin  ma  5  wyższych  uczelni,  dwie 
zawodowe  sceny  teatralne,  teatr  muzyczny,  filharmonię.  Ranga  miasta  wzrosła  niepomiernie.  Wpływy 
środowiska  naukowego  i  artystycznego  sięgają  daleko  poza  granice  metropolii.  Wiele  talentów grupuje 
środowisko plastyczne. Nie jest ono jednolite. Działają tu liczne grupy reprezentujące różnorodne kierunki 
i mody - od kontynuatorów bardzo ciekawego impresjonizmu polskiego do reprezentantów nowoczesnych 
kierunków. Jedną z takich grup jest bardzo żywotna i ambitna, skupiająca samą młodzież, grupa „Zamek”, 
o której piszemy. 

Najpierw  kilka  ogólnych  wiadomości  o  Lublinie.  Ma  181  tysięcy  mieszkańców.  Leży  na  samym 
wschodzie Polski. Miał być przedtem stolicą tzw. „Polski B” - terenu zacofanego zarówno pod względem 
gospodarczym jak  i  kulturalnym.  Dzisiaj  posiada  różne  zakłady przemysłowe  (w tym potężną  Fabrykę 
Samochodów Ciężarowych) oraz pięć wyższych uczelni. 

Lublin powstał na pagórkach, przez co jego zabudowa tworzy kilka efektownych spiętrzeń. Niektórzy 
mówią, że miasto to jest syntezą wszystkich małych, typowo polskich miasteczek z ich charakterystycznym, 
prawie wiejskim folklorem. Jest w tym część prawdy,  ale należałoby uwzględnić małą poprawkę: w ten 
klimat  wdziera  się  jednak  rytm  wielkomiejski,  obok  uroczych  renesansowych  kościółków wznoszą  się 
sylwety wielkich „punktowców”, a tradycyjne kocie łby wypiera asfalt. 

Jeżeli wszystko to nie dość jeszcze dokładnie określa Lublin jako miasto malownicze i pełne kontrastów, 
wyobraźmy sobie dużą miejską ulicę, która nagle wrzyna się w wąwóz zarośnięty z obu stron krzakami, by 
dalej stać się znowu normalną, miejską ulicą. Łączy ona śródmieście z Fabryką Samochodów Ciężarowych. 

Teraz  łatwiej  już  będzie  zrozumieć,  jak  to  się  stało,  że  Lublin  jest  równocześnie  stolicą  szmiry 
plastycznej i siedliskiem najskrajniejszej awangardy. Tutaj działa około osiemdziesięciu firm wykonujących 
portrety z fotografii,  makatki z jeleniami i różnego rodzaju kicze zarówno religijne jak i świeckie, które 
eksportuje się niemalże na całą Polskę. Równocześnie grupka plastyków nowoczesnych próbuje tworzyć 
formy, jakich nikt nigdy do tej pory nie oglądał. 

Tak się dziwnie stało, że w Lublinie działa dość dużo malarzy nowoczesnych i to takich, którym nie 
wystarcza już ani taszyzm, ani abstrakcja bezforemna. Tworzą prace, które zamiast obrazami lepiej byłoby 
nazwać przedmiotami konkretnymi. 

Nie naśladowano tutaj ani Burriego, ani Tapiesa. Poszukiwania analogicznych form przebiegały zupełnie 



samodzielnie, a poza tym inaczej. W momencie gdy w roku 1958 młodzi Hiszpanie pokazali na Biennale 
w Wenecji  swoje  obrazy z  tynku i  kawałków worka,  w „Krzywym Kole” w Warszawie  lubelska  grupa 
„Zamek”  demonstrowała  malarstwo  o  wyraźnych  cechach  płaskorzeźby.  Były  to  pierwsze  na  świecie 
zbiorowe manifestacje nowego ruchu. 

 


