
 

 

 

 

 

 

 

Laudacja z okazji wernisażu malarstwa „ w krainie kolorów ” 

                        JANA MICHAŁA STUCHLEGO 

           Mgr Historii Sztuki  Krystyny Przybysławskiej  

 Słów kilka w związku z twórczością  Jana Michała Stuchly 

 

 O MALARZU ...  

 

Malujesz ... ŚWIAT. .. I N NY  

nierzeczywisty  

Tobie ... wolno  

 

Maluj ... dni siedem  

BŁĘKITEM ... PICASSA  

 

Maluj ... ŻYCIEM ... krótkim i biednym ..  

ŻÓŁTYM kolorem SŁONECZNIKÓW  

van GOGHA  

 

Maluj ... ciepło THAITI  

w PALMACH półcieni ...  

GAUGUINA  

 

Maluj ... wirami SMUTKU  

ciemnym KRZYKIEM NATURY  

MUNCHA  

 

Maluj ... wielobarwnie ...  



kap farbą KAPISTÓW  

CYBISA  

Maluj .. ŚNIADANIE na TRAWIE...  

z i e l e n i ą   

MONETA  

Maluj ... nastrojem muzyki  

CHOPINA i GRIEGA  

Maluj SŁOWAMI ... wszystkich POETÓW ...  

i  

przyznaj ... oprócz BOSKIEGO ... ŚWIAT TWÓRCÓW  

 

ZAWSZE NIEDOKOŃCZONY!!!  

 
Jan Micha Stuchly   

 

 

           Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, mało komu się udaje być bodaj 

zauważonym nie mówiąc o docenieniu i uznaniu. We własnym mieście, na 

własnym terenie, w społeczności, która poznaczyła już wszystkich 

odpowiednimi etykietami, trudno dostrzec wartość, prawdziwe znaczenie i 

wagę osób, które często widujemy na ulicy, które są już zaszufladkowane.  

Myślenie o kimś tak znanym, powszednim i „codziennym” inaczej,  

przychodzi z trudnością lub wcale . Myślenie wymaga wysiłku, a my, w 

dzisiejszych czasach szczególnie, staramy się go unikać.   

Myślenie o sztuce – niejako z wyższej półki – wymaga dodatkowo 

elementarnej wiedzy lub wyczucia artystycznego bodaj, bez czego nie sposób 

nawiązać  kontaktu z twórcą , wniknąć w przestrzeń jego wyobraźni, pojąć sens 

i znaczenie jego dzieł i zastanowić się nad nim .  

         Cóż takiego nadzwyczajnego może zawierać w sobie wiersz lub obraz 

mojego sąsiada czy znajomego ze szkoły, z pracy,  bym tracił czas na 

zastanawianie się, roztrząsanie i analizowanie tych dzieł? Czy to jest sztuka?  

Przecież to niepoważne…  takie myśli towarzyszą odbiorcy  najczęściej,  w 

pewien sposób uwalniając go od obowiązku zajęcia stanowiska wobec 

zaistniałego  faktu, od refleksji.   

Większość ludzi zadowala się lekkostrawną papką kulturalną, serwowaną 

im przez media, szkoda im czasu na autentyczne uczestniczenie w działaniach 



artystycznych, szkoda im czasu na chodzenie do teatru, na wystawy, na 

czytanie.  

To wielka szkoda, że zanika zapotrzebowanie na osobisty kontakt ze 

sztuką i prawdziwą wiedzę o niej; nawet kartki czytanej książki odwraca się 

elektronicznie i słucha, robiąc w tym czasie rozmaite rzeczy.   

      Artysta jest pośrednikiem między człowiekiem pozbawionym możliwości i 

narzędzi, które pozwoliłyby mu dostrzec przejrzeć i zrozumieć sprawy 

przerastające codzienność, nie mieszczące się w pojęciu zwykłego życia, ich 

sens i znaczenie. Pomaga dojrzeć rzeczy dotąd niedostrzegalne, uczy 

wsłuchania się w niesłyszalne. Jest przewodnikiem i tłumaczem w obcych 

krainach wyobraźni, metafizyki sensu i bezsensu, których języka nie rozumie 

zwykły zjadacz chleba.  

 

Robi to również Jan Michał Stuchly  w swoim „drugim życiu”, które 

prowadzi od wielu już lat, poszukując stale nowych środków wyrazu, gdzie 

poezja przeplata się z formami malarskimi,  gdzie słowo i forma jednako są 

ważne i jednako wymowne.           

Można wyróżnić w jego twórczości powracające lub stale obecne, 

motywy i symbole, refleksje i przemyślenia.  

Słowa są tworzywem, które pozornie łatwiejsze w obróbce i pojmowaniu, 

paradoksalnie mogą zaciemnić rzeczywiste myśli, odwołując się do wyobraźni 

nie zawsze pojmującego czytelnika.  

Kreska i kolor , szczególnie, gdy w służbie przedstawień realistycznych, 

także nie zawsze prowadzą do pożądanego odczytania intencji twórcy.               

Jednak czasem uda się pojąć odbiorcy,  w jakimś ułamku, w nagłym  

przebłysku świadomości wizję, towarzyszącą artyście podczas malowania 

czesanych wiatrem, samotnych drzew, lub płonących żółcią pól dojrzałego 

zboża, czy otoczonych czule drzewami kapliczek…   



 

 

 

 

 

 

 

 



   

   Jan Michał Stuchly powraca do kilku motywów niemal obsesyjnie, ich 

częsta obecność  każe nam domyślać się wielkiej wagi, jaką do nich przywiązuje.  

Wybierając motyw pejzażu, artysta już niejako się wypowiada; samotne 

drzewo, pochylona wiejska chałupa i wreszcie samotny strach na wróble – to 

samotność każdego z nas, nawet nie zawsze uświadomiona.  

 

 

            



 

Człowiek jest samotny na tym świecie.  

Jest zabawką, drobinką, pyłkiem, miotanym przez byle podmuch.   

Kapliczka jest ostoją, daje poczucie sensu i bezpieczeństwa, ona tu 

zawsze stała i stać będzie, kiedy my przeminiemy.  

Podczas wielu lat twórczości, „Jak prawdziwy poeta, Jan Michał Stuchly 

spotyka się i prowadzi mądre rozmowy ze śmiercią, które są przerywnikiem 

tymczasowości, aby móc kontynuować wieczność” – napisał Visar Zhiti, w 

tomiku zatytułowanym „La grande reportaże”, mieszczącym poezje naszego 

autora w przekładach na trzy języki.   

Tytuły, jak „Bywanie”, „Kiedy nas już nie będzie”  , „Życie”, mówią o 

przemijaniu, dają pytanie o sens istnienia, inne, jak „Muzyka” mówią o tym, jak 

Jan Michał Stuchly szereguje i wartościuje rożne rodzaje sztuki.  

Tytułowy „La grande reportage” to niejako autobiografia człowieka 

pokornego serca, opowieść na finał. 

 

 Obok tych egzystencjalnych, filozoficznych obrazów istnieje cały szereg 

pogodnych pejzaży, kwiatów i owoców, które zostały namalowane, by chwalić 

świat, naturę i jej płody, by cieszyć się  nimi i smakować ich barwę, fakturę i 

formy.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Jest też seria pastiszów obrazów znanych malarzy – van Gogha, 

Malczewskiego, Kokoschki, Modiglianiego,  świadczących o zainteresowaniu i 

wiedzy o dziejach sztuki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawe są autoportrety wzorowane na oryginałach.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkie wrażenie robią przedstawienia w rozmaitych ujęciach stada wron 

nad złocistym łanem zboża, który przypomina nam postać genialnego samouka, 

chorego na życie van Gogha, który je sobie odebrał w takiej właśnie, 

orgiastycznej kolorystycznie, scenerii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczególnie ujmujące są figury „Stracha i Strachowej” stojące samotnie w 

polu; to może być każdy z nas, zadowolonych z siebie zjadaczy codzienności, w 

środku bezkresnej rzeczywistości. 

 

 

 

 

 



    Warto zapoznać się bliżej z twórczością tego niebanalnego człowieka, 

naszego sąsiada, mijanego na ulicy, znajomego z pracy, szkoły… ,która może się 

okazać wsparciem i ucieczką w trudnych chwilach życia, ujawnić i ukazać je z 

innej perspektywy, wskazać nowe sposoby i możliwości przejścia swojej drogi 

ku ostatecznemu, ale już nie tak strasznemu, kresowi.     

 

VERNISAŻ  w Zamku Piastowskim w Raciborzu 
 

NAJWIĘKSZE ..... MARZENIE  

Wizja  

WSPÓŁCZESNYCH ARTYSTÓW PLASTYKÓW  

 

OBRAZ .... OBRAZÓW  

 

DZIEŁA .... jeszcze nie namalowanego  

przez  

NIKOGO i NIGDY  

 

Kojący dźwięk ciszy  

SALONÓW SZTUKI...MUZEÓW  

PRAGNIENIE spełnienia "TWÓRCZOŚCI"  

 

Malarz, Rysownik, Grafik  

tworzy ... "TEN OBRAZ MARZEŃ"  

ubiera go w subtelne kolory i formy ...  

 

            Perła Gotyku 

Piastowski Zamek Raciborski 

 

W DNIU 20 LISTOPADA 2012 r. 
 

w swoich komnatach prezentuje dokonania  

 

                    malarza  

 
Jana Michała Stuchly z Raciborza 
 

ten dziwny współczesny  

 

AKT...SZTU KI ….. 

 

 

 

 

 


