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Faces and figures
	 “Masks,”	 “Faces,”	 “Game	 of	 Masks,”	 “Glance	
from	behind	a Mask,”	“Eternal	Masquerade”	–	those	
are	recurrent	terms	that	describe	the	art	of	Stasys	in	
various	 reviews,	 catalogues,	 and	 books.	 Indeed	 the	
mask	motif	runs	through	all	fields	of	artistic	endeavor	
cultivated	by the	artist.	It	appears	in	drawings,	posters,	
illustrations,	paintings	(pastels,	oil	paintings,	acrylic	
paintings,	temperas,	watercolor	paintings),	sculpture,	
installations,	theater,	performances,	and	photographs.	
Stasys	astounds	us	with	his	mutability	and	freedom	of	
movement	within	so	many	areas,	while	maintaining	
constancy	as	 far	as	his	main	subjects	of	 interest	are	
concerned.

	 The	most	 frequent	motifs	 in	his	art	are	precisely	
a face-mask	or	a figure	with	a mask-like	face.	Or	a face	
peeking	out	from	behind	a collection	of	masks,	since	
–	although	those	motifs	are	constant	–	the	number	of	
combinations	by Stasys	seems	to multiply	endlessly.	
Of	course,	masks	are	not	only	a fascination	for	Stasys;	
they	appear	in	many	works	of	art,	from	antiquity	up	
to the	present	day.	In	our	time	the	greatest	fame	was	
won	by transformations	of	African	masks	in	Picasso’s	

“The	Young	Ladies	of	Avignon”	(1907),	the	painting	
masterpiece	that	launched	cubism.
	 In	Polish	modern	art	a mask	is	one	of	the	favourite	
props	of	poster-designers.	It	can	be	found	in	the	works	of	
Franciszek	Starowieyski,	Jan	Lenica,	Roman	Cieślewicz,	
Waldemar	 Świerzy,	 Maciej	 Urbaniec,	 Eugeniusz	 Get-
Stankiewicz,	Jerzy	Czerniawski,	and	many	others....
	 What	 sets	Stasys	apart	 from	others	 is	 the	hero	he	
created,	who	is	recognizable	at	first	glance:	a little	fellow	
of	 simplified	 silhouette	 contour	 and	 a  characteristic	
face-mask	with	surprised	round	button-like	eyes,	which	
usually	have	a piercing	glance	but	sometimes	vacuously	
staring	pupils.
Some	people	think	that	this	is	a child’s	face.	I believe,	
rather,	 that	 it’s	 the	 face	of	an	adult	who	has	not	 lost	
his	 childlike	 sensitivity	 despite	 the	 heavy	 burden	 of	
experiences	gained	in	endless	wandering.
Ryszard	Kapuściński	wrote:
“Stasys	 achieved	 what	 every	 artist	 dreams	 of	 –	 he	
created	his	own	world.	He	brings	us	into	that	world	
without	 any	 introductory	 procedures,	 without	
preparation,	 without	 explanations,	 without	 prior	
initiations.	 Offhand,	 starting	 from	 the	 very	 first	
drawing,	nay,	from	the	first	stroke	and	splash	we are	
inside	Stasys’	world.	
/…/
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	 Stasys	 conveys	 an	 important	 thought	 to  us	
”everything	 in	 life	 is	 truly	 intermingled.	 Years	 and	
colours	 are	 mixed,	 so	 are	 experiences	 and	 shapes.	
Reality	and	illusion	are	mixed,	so	are	facts	and	fairy	
tales.	Childhood	and	maturity	are	mixed,	 idyll	and	
fiasco	are	mixed.	And	that	is	just	in	that	great	mixture	
where	the	deepest	truth	of	the	world	may	be	found”.	
(Ryszard	 Kapuściński,	 Introduction	 to  the	 Album:	
Stasys,	Pastels)
The	 artist	 himself	 repeats	 consistently:	 “Masks	 are	
faces	for	me”.
/…/	
	 Regardless	 of	 interpretation	 the	 simplest	 thing	
should	not	be	 lost.	There	 is	always	a person	behind	
a mask	in	Stasys’	art.	This	person	may	be	treated	either	
as	the	alter	ego	of	the	artist	himself	or	–	at	the	same	
time	 –	 as	 Everyman,	 because	 even	 if	 Stasys	 draws	
upon	 his	 personal	 experiences,	 he	 also	 portrays	 the	
universal	experience	of	every	man	–	his	way	of	 life,	
existential	feeling	of	loneliness,	and	need	for	freedom.
Stasys	uses	masks	not	for	a carnival	masquerade,	stage	
acting,	 theatricalization	 of	 life,	 or	 art	 for	 art’s	 sake	
but	 in	order	to ask	key	questions:	on	the	one	hand,	
questions	about	good	and	evil,	the	choices	we make,	
and	the	meaning	of	life;	on	the	other	hand,	questions	
about	identity	and	the	role	of	an	artist.
/.../
	 We  find	 the	 greatest	 diversity	 of	 face-masks	
variants	 in	pastels,	 in	which	Stasys	 is	a master.	His	
pastels	amaze	us	with	creativeness	of	ever-fresh	ideas	
and	 painterly	 sensitivity.	 In	 that	 ambience	 we  are	
confronted	with	the	variety	of	masks:	fairy-tale-like,	
romantic,	surrealistic,	collage	and	completely	abstract;	
“faces”	full	of	dreams	or	desperation,	turned	inward	
or	 looking	at	the	outside	world	attentively,	masks	of	
sad	pierrots	and	circus	clowns,	human	and	demonic	
masks,	 as	 well	 as	 sundry	 mutants	 of	 human-bird,	
human-flower,	animal-human,	human-object.
/…/
	 In	 some	 pastels	 the	 artist	 “frames”	 masks	 in	
a  portrait	 close-up,	 in	 others	 he	 shows	 a  head	 and	
a torso	or	a whole	figure,	as	if	looking	at	them	through	
an	 eye	 of	 a  moving	 camera.	 There	 are	 faces-masks	
depicted	 almost	 realistically,	 along	 with	 ones	 that	
are	deformed,	serious	and	grotesque,	defenseless,	and	
threatening.	There	are	flat	ones	and	those	that	give	the	
impression	of	being	three-dimensional.	There	are	ones	
of	handy	sketchbook	dimensions	and	others	like	large-
format	paintings	taking	up	an	entire	wall.	The	most	
fascinating	are	Stasys’	pastels	that	resemble	collages.	
They	seem	as	though	they	were	made	of	cut-out	strips	
of	colored	papers,	pieces	of	other	paintings,	or	wooden	
elements.	On	the	whole,	it	is	a perfect	illusion	that	the	
artist	achieved	solely	by using	a pastel	crayon.
/…/
	 Vittorio	Sgarbi,	an	Italian	art	historian,	wrote	an	
article	titled	“Stasys,	or	about	Loneliness”.	The	artist	

considers	it	the	best	commentary	to his	art,	almost	his	
own	manifesto.	“The	heads	get	bigger	and	bigger”		-	
Sgarbi	wrote.	“Heads	without	heads	in	a make-believe	
mileu	of	scrolls,	clocks,	and	birds,	which	create	images	
that	 are	 unusual	 but	 always	 infinitely	 melancholy,	
tender	 and	 human.	 Glances	 that	 beckon	 in	 order	
to move	us.	 /…/	Stasys	 is	a mystic	and	his	painting	
brings	forth	souls	from	under	the	masks”.
However,	 word	 “loneliness”	 in	 the	 title	 is	 more	
compelling	to me	than	talk	of	the	human	soul.	And	for	
me,	an	even	more	adequate	concept	describing	Stasys’	
art	 would	 be	 existentialism,	 which	 in	 many	 of	 his	
works	gains	the	dimension	of	individual	experience.	
/.../
In	 numerous	 works	 by  Stasys	 one	 encounters	 the	
motif	of	 a  frame	as	 a  sign	of	 closure,	 limitation,	or	
embattledness	of	a human	being,	which	takes	various	
forms:	 the	 frame	 of	 a  painting,	 a  fragment	 of	 it,	
a chest,	a basket	or	a box.	
/.../
	 And	in	the	collective	dimension,	the	quintessence	
of	existential	experiences	is	the	sculptural	installation	
made	from	about	700	gypsum,	cement	and	concrete	
masks	 laid	 out	 on	 coffer	 shelves.	 They	 resemble	
deformed	imprints	taken	from	dead	faces,	whitening	
skulls,	 and	 remains	 of	 exhumed	 bodies.	 That	
monumental	 wall	 makes	 a  striking	 impression	 and	
envelopes	you	in	a dead	calm.
Nonetheless,	 existentialism	 as	 Stasys	 perceives	 it	
is	 not	 totally	 black	 and	 saturated	 with	 feelings	 of	
nothingness	and	emptiness,	as	 in	Sartre	or	Beckett.	
In	his	art	the	awareness	of	passing	time	and	death	does	
not	destroy	faith	in	the	better	part	of	human	nature	
and	in	the	sense	of	searching	for	it.
	 This	 feature	 of	 idealism	 leaves	 a  distinct	 trace.	
Therefore,	 the	adventures	of	Stasys’	hero	seem	to be	
endless.	 And	 it	 is	 not	 important	 if	 he	 wears	 a  next	
mask	or	 if	he	finally	tears	 it	off	 like	the	water-color	
figure	that	sweeps	masks	away.	What	is	important	is	
that	he	will	not	give	up	and	will	continue	to wander	
on	trying	to experience	the	world	and	himself	in	order	
to learn	what	determines	our	humanity.

Stasys	Eidrigevičius	 spent	his	 sixtieth	birthday–on	
July	24,	2009	–	on	a plane	to Japan.	He	was	flying	
to  the	 opening	 of	 the	 fourth	 Echigo-Tsumari	 Art	
Triennial,	the	biggest	Japanese	art	festival,	for	which	
he	had	designed	 the	open-air	painting	 installation	
“Visitors.”	 He	 selected	 out	 33	 pastels	 with	 faces-
masks	 from	various	periods	of	his	creative	activity.	
A Japanese	kimono	factory	enlarged	them	to fit	on	
2-meter-high	swathes	of	fabric.	Reproductions	were	
installed	 as	 if	 they	 were	 sails	 on	 masts	 on	 a  tall	
metal	 structure	 that	 had	 been	 built	 by  architects	
from	Warsaw	studio	A-D,	Marek	Witaszewski	and	
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Krzysztof	 Kołodziejski,	 together	 with	 Japanese	
engineers.	Stasys	assumed	that	a strong	stand	would	
withstand	changes	in	the	weather,	especially	a severe	
winter,	 and	 that	 the	 installation	 would	 remain	 in	
the	natural	 landscape	after	 the	Triennial	was	over.	
“The	 installation	resembles	a  ship	 full	of	paintings	
that	 sailed	 from	Poland	and	Lithuania	 to Japan	on	
my sixtieth	birthday.”	–	said	the	artist.
/…/
	 In	July	2009	Stasys	was	also	awarded	a prestigious	
prize	 at	 The	 9th	 International	 Poster	 Triennial	 in	
Toyama	–	a bronze	medal	 for	a photographic	poster	
made	 for	 the	 “Terezin”	 show	 staged	 in	 the	 Cracow	
Old	Theater	(directed	by Zbigniew	Mich,	set	design	
by Stasys	Eidrigevičius).	And	at	The	7th	Triennial	 in	
Toyama	in	1994	he	was	awarded	a medal	for	the	poster	
made	for	the	author’s	play	“White	Deer”.
	 The	 birthday	 visit	 to  Japan	 was	 Stasys’	 ninth	
journey	to that	country.	During	that	visit	he	also	went	
to Tokyo,	where	he	had	an	exhibit	of	his	illustrations.	
In	September	2009	he	flew	to Japan	for	the	tenth	time,	
expressly	to visit	 the	kimono	factory	where	the	sails	
to the	“Visitors”	installation	were	sewn.

	 Stasys	Eidrigevičius	has	achieved	genuine	success	
in	Japan	and	 is	very	well	known	there.	 In	 the	early	
1980’s,	 when	 people	 in	 Poland	 were	 just	 beginning	
to become	acquainted	with	him,	 in	Japan	his	name	
was	already	included	in	the	encyclopaedic	publication	
110 Ilustrator’s Works in the Children’s Book World 
(Seiichi	Horiuchi,	1984).	“It	was	a great	distinction.”	
he	recalls.	Stasys’	work	 is	also	discussed	by Takeshi	
Matsumoto,	director	of	the	Chihiro	Art	Museum,	in	
the	 publication	 Chihiri-bijutsukan-no ehongakatachi	
(Book Illustrators at the Chihiro Art Museum,	2003).
/…/
	 Stasys	 went	 to  his	 first	 exhibition	 in	 the	 NDA	
Gallery	 in	Sapporo	at	 the	 invitation	of	 the	gallery’s	
director	–	Nadayuki	Hasegawa.
The	artist’s	diary,	Friday,	June	20,	1987:
„Flight	via	Zürich.	Hello	Japan!	Such	a journey	does	
not	 happen	 to  everyone.	 I  came	 to  the	 opening	 of	
my  exhibition	 at	 the	 NDA	 Gallery	 in	 Sapporo.	 At	
the	airport	I was	welcomed	by the	Gallery’s	director	
himself,	 Nadayuki	 Hasegawa,	 holding	 a  poster	 in	
his	hand.	A bird	on	the	roof	of	a grey	house	was	on	
the	 poster.	 He	 knew	 how	 to  conquer	 my  emotions	
–	 by  printing	 that	 poster.	 At	 the	 opening	 he	 said	
Stasys	would	be	glad	 to  stay	with	 Japanese	 families	
in	their	houses.	And	so	 it	began:	a pilgrimage	from	
one	house	to another.	I got	to know	that	country	like	
the	back	of	my hand.	I observed	the	submissiveness	of	
Japanese	women	and	the	authority	of	Japanese	men.	
I perused	the	books	they	possessed.	They	taught	me	
their	 calligraphy	 and	 I  drew.	 Within	 two	 months	
I had	drawn	quite	a large	collection	of	ink	drawings	on	
Japanese	thin	paper.	Yes,	I was	happy	to be	drawing.	

That’s	how	I  fell	 in	 love	with	that	country.”	(Stasys,	
Casa di Stasys)
During	his	two-month	stay	Stasys	toured	almost	the	
whole	country.	In	Tokyo	he	stayed	at	Shingo	Noda’s	
place.	 He	 was	 the	 one	 who	 showed	 him	 around	
museums	 and	 galleries.	 At	 Eidrigevičius’	 request	
he	 drew	 Japanese	 ideograms	 with	 ink	 for	 him	 that	
denoted	different	words	and	concepts.	And	Stasys	drew	
beside	the	calligraphic	signs	his	own	interpretation	of	
them.	Some	of	the	drawings	illustrate	ideograms	but	
in	the	Japanese	cycle	there	are	also	sketches	of	real-life	
situations	he	had	observed	and	ideas	for	new	works.	
There	were	over	 100	drawings	 that	came	 into	being	
then.	He	exhibited	some	of	them.	It	is	a great	pity	that	
he	has	not	yet	published	them	in	a book.
	 Years	later	Stasys	got	his	museum	in	Japan,	which	
he	shares	with	Japanese	artist	Hiroko	Mori.	In	Otaru,	
on	the	seacoast	of	Northern	Japan,	director	Nadayuki	
Hasegawa	 created	 a  private	 museum,	 Hiroko	
Mori  &  Stasys	 (located	 in	 the	 modern	 part,	 which	
is	 an	 addition	 to  a  traditional	 Japanese	 house	 that	
belongs	to Mori’s	parents).	On	the	external	wall	Stasys	
painted	a big	figure	of	a human	being.	The	museum’s	
collection	has	various	works	by Stasys:	 illustrations,	
drawings,	and	pastels.
/…/
	 Stasys’	 Japanese	 adventure	 started	 in	 Warsaw	
in	 the	 late	 1970s	and	early	 1980s	also	 thanks	 to  the	
International	Poster	Biennale.	There	are	always	artists	
from	 all	 over	 the	 world	 who	 flock	 to  the	 Warsaw	
Biennale	 (the	 Polish	 poster	 school	 has	 enjoyed	
international	 renown	 since	 the	 mid-1950s,	 and	 the	
Biennale	itself	is	still	one	of	the	most	significant	events	
in	 that	 domain).	 Japanese	 artists	 famed	 for	 their	
perfect	design	art	and	excellent	technique	also	come	
to this	venue.	Stasys	was	at	the	time	at	the	beginning	of	
his	artistic	path	but	his	posters	were	already	attracting	
wide	attention.	Japanese	guests	also	wanted	to meet	
the	author	of	those	posters.
“I  consider	 two	great	 Japanese	designers	 and	poster	
artists	 to  be	 my  Japanese	 spiritual	 ‘fathers’:	 they	
are	 Ikko	 Tanaka	 and	 Yusaku	 Kamekura,”	 said	
Eidrigevičius.	Ikko	Tanaka	(1931-2002)	indeed	took	an	
interest	in	Stasys’	work	during	his	visit	to the	Biennale	
in	Warsaw.	Years	later	he	wrote:
“I guess	 it	was	 in	 1983	when	 I  visited	Stasys	 at	his	
home	in	Warsaw.	Unfortunately	I did	not	find	him	
there.	 I  no	 longer	 remember	 who	 my  guide	 was	
then,	but	 in	that	small	studio	I was	amazed	by the	
countless	drawings	heaped	up	everywhere	on	shelves,	
desks,	 even	on	 the	floor.	All	 the	drawings	were	 so	
full	of	poetry	 that	 they	almost	 seemed	to be	alive.	
I remember	being	struck	by the	very	density	of	the	
space.	The	figures	Stasys	draws	are	shaped	like	birds	or	
flowers,	their	faces	change	into	musical	instruments	
which	 they	play	 themselves	or	 remain	 silent	 inside	
cabinets.	 They	 look	 as	 if	 they	 possessed	 unlimited	
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latent	 capabilities,	 as	 if	 they	 could	 leap	up	 to  ride	
at	 a  full	 gallop	 into	 the	 sky.	 Such	 metamorphoses	
are	surprising	and	terrifying	when	you	look	at	them.	
They	mock	us	diffidently	and	terrifyingly,	mixing	the	
soil	 of	 Lithuania	 with	 the	 wind	 of	 Warsaw.	 Those	
visions	 fascinated	 me	 with	 their	 originality	 and	
sensitivity.”
	 Ikko	Tanaka	wrote	those	words	on	January	9,	2002,	
in	Tokyo,	a day	before	his	own	death.	It	was	the	text	
to  the	catalogue	 for	Stasys	Eidrigevičius’	 exhibition	
“My  20	 Years	 with	 a  Poster”	 held	 at	 the	 Wilanów	
Poster	 Museum	 in	 Warsaw.	 The	 two	 artists	 were	
friends	for	many	years:
“He	 invited	 me	 to  attend	 the	 openings	 of	 his	
exhibitions	to Milan,	and	recently	to Berlin	(in	2000	
for	 the	exhibition	at	 the	Bauhaus-Archiv	Museum).	
He	was	as	modest	 as	his	works	are.	His	posters	 are	
characterized	by economy	of	expression,	beauty,	and	
accuracy,”	Stasys	recalls.
	 After	he	saw	my works	 in	Warsaw	he	 invited	me	
to Tokyo	to hold	an	exhibition	at	the	Ginza	Graphic	
Gallery	 (GGG)	 in	 1988	 and	 then	 in	 1998.	 He	 took	
care	of	every	detail	during	preparation	and	designed	
a book	with	my posters,	which	was	published	in	1998	
by the	GGG.”
/.../
	 Stasys	considered	Tanaka’s	poetic	phrase	“the	soil	
of	Lithuania	with	the	wind	of	Warsaw”	to be	such	an	
apt	 description	 of	 his	 creative	 activity	 that	 he	 used	
it	 as	 the	 title	 for	his	American	 exhibit	 “The	Soil	 of	
Lithuania	 with	 the	 Wind	 of	 Warsaw”	 held	 at	 the	
University	of	Michigan	in	Ann	Arbor.
/…/
The	first	Stasys	exhibition	at	the	GGG	attracted	the	
attention	of	another	great	authority,	Yusaku	Kamakura	
(1915-1997),	 pioneer	 of	 poster	 and	 graphic	 design	 in	
Japan	and	publisher	of	“Creation	Magazine,”	an	art	
journal	published	by  the	well-known	Tokyo	gallery	
Creation,	which	he	had	established.
/…/
	 When	 Stasys	 was	 visiting	 Tokyo,	 Kamekura	
invited	him	to  social	meetings	and	galleries.	Since	
the	1990s	Eidrigevičius	has	been	regularly	designing	
functional	objects	for	Creation	Gallery.	The	gallery	
regularly	organizes	–	every	December	just	before	the	
New	Year	–	a charity	exhibit	where	a few	thousand	
artists	 participate,	 who	 are	 mainly	 Japanese	 ones,	
although	foreign	guests	are	also	invited.	All	earnings	
from	the	exhibit	 is	earmarked	 for	 the	 international	
fund	 of	 UNICEF.	 For	 every	 exhibit	 artists	 design	
different	 objects	 chosen	 by  the	 gallery.	 Among	
the	 items	 designed	 have	 been	 “Thank	 You”	 and	
“Christmas”	 postcards,	 umbrellas,	 kites,	 watches,	
plates,	 jeans,	 bags,	 lamps,	 etc.	 and	 even	 cars	 have	
been	painted.
	 Objects	 signed	 by  Stasys	 display	 his	 inimitable	
unique	style.	A face	with	Japanese	makeup	resembling	

a mask	shows	through	the	canopy	of	an	umbrella.	On	
a  white	 fan	 there	 is	 a  parade	 of	 figures	 that	 brings	
to mind	actors	and	the	theater.	A bag	has	a geometric	
composition	on	it	 (known	also	from	Stasys’	poster).	
It	 is	 almost	 abstract,	 in	 three	 colors	 (blue,	 yellow,	
red).	 The	 form	 of	 the	 composition,	 referring	 to  the	
eye	of	Providence,	acts	as	a mask	from	behind	which	
a human	eye	peers.
Next,	Stasys	designed	for	the	Ginza	Graphic	Gallery	
at	the	international	exhibit	in	1999	a Furoshiki	shawl	
that	 in	 Japanese	 tradition	 serves	 to  safely	 transport	
gifts,	e.g.	bottles	of	saki.
	 The	third	Tokyo	gallery	that	is	important	for	Stasys	
is	the	Art	Font	Gallery.	He	has	been	in	touch	with	
that	gallery	since	1992.	Its	director,	Fram	Kitagawa,	
invited	 him	 to  The	 International	 Art	 Triennial	 –	
Faret	 Tachikawa	 –	 in	 1994	 (in	 which	 outstanding	
artists	participated,	including	Robert	Rauschenberg,	
Joseph	 Kossuth,	 and	 Marina	 Abramović).	 Stasys	
designed	 then	his	first	metal	 sculpture	 “Face-Car”	
made	of	two-color	steel.	Three	years	later	it	stood	in	
the	art	park	in	Tachikawa,	a new	district	in	a suburb	
of	Tokyo.
Until	 the	 second	 half	 of	 the	 1970’s	 Americans	 had	
a military	base	in	that	area,	which	is	located	west	of	
the	capital	city;	in	the	1980s	a modern	business	district	
arose	there,	and	in	late	1991	and	early	1992	an	artistic	
project	 of	 Fram	 Kitagawa	 started	 to  be	 carried	 out	
on	that	site:	creation	of	a public	art	space	that	would	
humanize	 the	 existing	 industrial	 landscape.	 Thus	
a unique	district	has	come	into	being	–	an	art	park	
with	works	by nearly	a hundred	artists	from	all	over	
he	world.
	 The	sculpture	by Stasys	is	over	two	meters	high.	It	
looks	like	a geometrized	face	hidden	under	a headgear	
pulled	down	over	 the	 eyes.	A  similar	 object	 can	be	
found	 on	 the	 poster	 “U  siebie”	 [At	 Home]	 (the	 II	
International	Television	Festival	of	Ethnic	Films	and	
Programmes,	Cracow-Przemyśl,	1998).
Fram	Kitagawa	is	also	director	of	The	Echigo-Tsumari	
Art	Triennial,	where	Eidrigevičius	took	part	 for	 the	
first	time	in	2000.	That	version	of	the	festival	was	held	
under	the	motto	“Landscape	is	a Feeling.”
/…/
	 For	 that	 festival	 Stasys	 prepared	 the	 three-hour	
drawing	performance	“Touching	the	Wall,”	a visual	
sui-generis	“concert”.
/.../	
“In	 a  large	 hall	 there	 was	 a  room	 like	 a  sculpture	
(3.80	x	4.50	x	4.60 m)	constructed	especially	for	me.	
On	July	22,	while	holding	a crayon	in	one	hand	and	
a  microphone	 in	 the	 other,	 I  started	 my  drawing	
performance	“Touching	the	Wall”.	Every	touch	with	
a pastel	 crayon,	drawing	 a  line	with	 it	 –	was	heard	
by the	audience,	who	approached	me	from	different	
directions	 and	 looked	 through	 the	 windows	 of	
my room...”.
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	 Stasys	 Eidrigevičius	 zaskakuje	 podwójnie.	 Jest	
artystą	 o  bardzo	 wyrazistej	 osobowości,	 którego	
wyróżnia	oryginalny	styl.	Tak	osobisty,	że nie	do pod-
robienia.	Jego	prace	są rozpoznawalne	od pierwszego	
spojrzenia.	Stasys	tworzy	świat	spójny,	metaforycz-
nie	mówiący	o kondycji	 człowieka.	A  jednocześnie	
jego	otwarta,	kreacyjna	wyobraźnia	wydaje	się	nie-
wyczerpana.	 Eidrigevičius	 swobodnie	 przechodzi	
z  jednej	dyscypliny	do drugiej	 i posługuje	 się	 róż-
nymi	 technikami.	 Jest	malarzem,	grafikiem,	auto-
rem	ekslibrisów,	ilustracji	i plakatów,	twórcą	masek,	
obiektów	i instalacji,	performance’ów i teatrów	ryso-
wania,	autorskich	spektakli,	fotografii	aranżowanej,	
a nawet	współtwórcą	pełnometrażowego	filmu.
	 Ta  wielość	 zainteresowań	 nie	 prowadzi	 do  roz-
proszenia.	 W  przypadku	 Stasysa	 oznacza	 dążenie	
do połączenia	przeciwieństw	–	pełni	 i nieskończo-
ności,	 przywodząc	 na  myśl	 teorię	 sztuki	 Umberto	
Eco,	 wyłożoną	 w  Szaleństwie katalogowania.	 Róż-
norodność	zainteresowań	pomaga	Stasysowi	znaleźć	
własną	artystyczną	formę.
	 Jubileuszowy	 sezon	 2009/2010	 wzbogacił	 jego	
twórczość	 o  nowe	 idee	 i  prace.	 Był	 też	 okazją	
do reminiscencji.	Stasys	Eidrigevičius	świętował	60.	
urodziny	 cyklem	wystaw	w Polsce,	Europie,	USA	

i  Japonii.	 W  Warszawie	 miał	 prezentację	 „Ściany	
ciszy”	 i  „Smutków”	 w  Muzeum	 Powstania	 War-
szawskiego,	w Białymstoku	–	wielką	retrospektywę	
„Z biegiem	 lat”.	W Lyonie	–	pokaz	 cyklu	nowych	
pasteli	o tematyce	teatralnej,	powstałych	na zamó-
wienie	Les	Célestins	Théâtre.	W Lublinie	–	paste-
lowych	portretów.	W Paryżu	–	w Galerie	Blue	Squ-
are	–	wystawę	 towarzyszącą	 francuskiej	premierze	
filmu	 „Bouzkachi”	 w  reżyserii	 Jacquesa	 Debsa,	
na której	prezentował	rysowaną	wielometrową	kro-
nikę,	 pastele	 i  rekwizyty,	 które	 tworzył	 podczas	
realizacji	filmu	w Uzbekistanie.	
	 W  Chicago,	 w  Thomas	 Masters	 Gallery,	 poka-
zano	 aranżowane	 fotografie	 Stasysa.	 Muzeum	
w Koszalinie	przypomniało	jego	rysunki,	publiko-
wane	na łamach	„Polityki”.	Na Międzynarodowym	
Biennale	w Toyamie	plakat	„Terezin”	Stasysa	Eidri-
gevičiusa	zdobył	brązowy	medal.
	 Nawet	ten	przegląd	wydarzeń	jednego	roku	poka-
zuje,	 jak	 szeroki	 rozgłos	 zdobyła	 w  świecie	 sztuka	
artysty	 o  litewsko-polskich	 korzeniach,	 mieszka-
jącego	od  1980	 roku	w Polsce.	Laureata	wielu	pre-
stiżowych	 międzynarodowych	 nagród,	 którego	
prace	znajdują	się	w zbiorach	Muzeów	Narodowych	
w  Warszawie,	 Wrocławiu,	 Poznaniu	 i  Szczecinie,	
w Muzeum	Plakatu	w Wilanowie,	British	Museum	
w  Londynie,	 Museum	 of	 Modern	 Art	 w  Nowym	

„Moje muzeum”, 
olej, płótno,
33 x 41 cm,
2007 rok

Ws t ę p



9

Jorku,	National	Library	w Waszyngtonie,	Creation	
Gallery	w Tokio,	Muzeum	Watykańskim	w Rzymie,	
Muzeum	Sztuki	Dekoracyjnej	w Paryżu	oraz	kolek-
cjach	 prywatnych	 na  całym	 świecie.	 Najpełniejsze	
kompendium	 wiedzy	 o  twórczości	 Eidrigevičiusa	
do  roku	 1999	 zawiera	 katalog	 Stasys 50,	 wydany	
nakładem	 IRSA	 (Wydawnictwa	 Międzynarodo-
wego	Instytutu	Badań	nad	Sztuką)	w Krakowie,	pod	
redakcją	 dra  Józefa	Grabskiego	–	dyrektora	 Insty-
tutu	i inicjatora	wielkiej	retrospektywy	artysty	przed	
dziesięciu	laty.
	 W 2009	 roku	Stasys	 zrealizował	 również	nieco-
dzienną	 plenerową	 instalację	 „Visitors”	 w  Japonii,	
w regionie	Echigo-Tsumari,	przypominającą	wielki	
żaglowiec	 z  reprodukcjami	 pastelowych	 portretów	
na masztach.	I to ona	podsunęła	mi myśl,	żeby	nową	
książkę	 o  Stasysie	 Eidrigevičiusie	 napisać	 inaczej.	
Nie	 nadawać	 jej	 charakteru	 typowo	 jubileuszowej	
uroczystej	edycji,	ale	połączyć	w niej	dwa	elementy.	
Z jednej	strony	podjąć	próbę	krytycznego	spojrzenia	
na twórczość	artysty	z perspektywy	ostatniej	dekady,	
z drugiej	potraktować	ją jak	przygodę	i rodzaj	arty-
stycznej	podróży.
	 Motyw	 Wielkiej	 Podróży,	 jak	 i  Wiecznego	
Wędrowca	ma w biografii	artysty	wymiar	kulturo-
wego	archetypu	–	od „Odysei”	Homera	do następ-
ców	„Ulissesa”	Joyce’a.	A równocześnie	jest	odbiciem	
jego	 indywidualnego	doświadczenia.	Gdyby	chcieć	
przemierzyć	 świat	 szlakiem	 wszystkich	 wędrówek	
i wystaw	Stasysa,	trzeba	by odwiedzić	niemal	wszyst-
kie	kontynenty.	Poprzestaję	na miejscach	najbardziej	
znaczących	 w  życiu	 i  twórczości	 artysty:	 Polsce,	
Litwie,	 Japonii,	 Francji,	 USA,	 Szwajcarii,	 Niem-
czech,	Włoszech.	Tych,	które	dotychczas	dostarczyły	
Stasysowi	 największych	 inspiracji	 i  miały	 przeło-
mowe	znaczenie	dla	rozwoju	jego	sztuki.	Otwierały	
nowe	 przestrzenie	 eksperymentów	 i  wyznaczały	
nowe	etapy	jego	twórczości.

	 Chociaż	 różne	dziedziny	 twórczości	Stasysa	nie-
raz	 przenikają	 się	 i  współistnieją,	 to  pewne	 etapy	
i punkty	zwrotne	w jego	sztuce	są na tyle	wyraziste,	
że można	je jasno	określić.	Lata	„litewskie”	–	1970-80	
był	 to  czas	 malarstwa	 hiperrealistycznego	 i  eksli-
brisów.	Na studiach	w Wilnie	–	w latach	1973-74	–	
malował	wielkoformatowe	obrazy	i tworzył	miniatu-
rowe	graficzne	ekslibrisy.	Ekslibrisy	przyniosły	mu	
nagrodę	 na  Międzynarodowym	 Biennale	 w  Mal-
borku	w 1979	roku	i zwróciły	uwagę	polskich	kryty-
ków.	Zainteresował	się	też nimi	litewski	kolekcjoner	
w USA.	Wielkoformatowe,	hiperrealistyczne	prace,	
typowe	dla	lat	siedemdziesiątych	XX w.,	spotkały	się	
z życzliwą	reakcją.	Gdyby	po studiach	nie	wcielono	
Stasysa	do  radzieckiej	 armii,	 zostałby	pewnie	przy	
hiperrealizmie.	 W  wojsku	 zaczął	 malować	 minia-
tury,	tempery	i gwasze,	które	dominują	także	w jego	
wczesnych	ilustracjach.

	 Prace	pierwszej	dekady	twórczości	Stasysa	Eidri-
gevičiusa	(grafiki	i malarskie	miniatury)	naznaczone	
są melancholią	i smutkiem.	Poszukiwanie	sensu	życia	
miesza	się	w nich	z ucieczką	w świat	wyobraźni	–	pół	
baśniowy,	pół	 surrealny.	 Jak	mówi	Stasys,	opowia-
dał	w nich	o absurdalnym	byciu	w przygnębiającym	
socjalistycznym	systemie.	To etap	już	zamknięty.
	 Po przyjeździe	do Polski,	 i  zamieszkaniu	w 1980	
roku	w Warszawie,	uwagę	Stasysa	przyciągnął	polski	
plakat,	który	był	wówczas	w rozkwicie.	Jego	światowa	
sława	opierała	się	na wielkich	nazwiskach:	Henryka	
Tomaszewskiego,	Franciszka	Starowieyskiego,	 Jana	
Młodożeńca,	 Jana	 Lenicy,	 Waldemara	 Świerzego.	
Eidrigevičius	dostrzegł	w polskim	plakacie	enklawę	
artystycznej	 wolności	 i  włączył	 się	 natychmiast	
w ten	nurt.	Wniósł	do niego	własny	malarski	świat	
i od razu	został	zauważony.	Plakaty	przyniosły	mu	
deszcz	prestiżowych	światowych	nagród.
	 W Berlinie,	w 1984	roku,	odkrył	technikę	pasteli.	
Odtąd	 stała	 się	ona	 jednym	z  jego	głównych	 środ-
ków	wyrazu.	Artysta	uważa,	że pastele	nie	ustępują	
malarstwu	olejnemu,	a przy	tym	doskonale	pozwa-
lają	 połączyć	 rysunek	 i  kolor.	 Istotnie,	 osiągnął	
prawdziwe	mistrzostwo	w  tej	 technice	 i wzbogacił	
ją  własnymi	 rozwiązaniami.	 Używa	 pasteli	 w  pla-
katach,	 ilustracjach,	 obrazach.	 Całkowicie	 orygi-
nalnym	 pomysłem	 Stasysa	 są  w  pastelach	 efekty	
kolażowe.

	 Poeta	Jarosław	Mikołajewski	napisał	wiersz	„Sta-
sys	 III”,	 cytowany	 jako	 motto	 rozdziału	 „Ludzie	
zza	maski”,	wiosną	2010	roku	podczas	nieoczekiwa-
nego	spotkania	ze Stasysem	w madryckiej	kawiarni.	
Odłożyli	nawet	wizytę	w Muzeum	Prado,	by wspól-
nie	porozmawiać.	Wiersz	 znakomicie	oddaje	 istotę	
pastelowego	malarstwa	Stasysa.
	 W  Chicago,	 w  1986	 roku,	 w  czasie	 pierwszego	
pobytu	 w  Stanach	 Zjednoczonych,	 zaczął	 tworzyć	
maski,	 a  raczej	 pastelowe	 obrazy	 o  kształcie	 roz-
maicie	 przeobrażanych	 i  deformowanych	 ludzkich	
twarzy.	 W  Paryżu,	 na  przełomie	 2003/2004	 roku,	
powstały	jego	pierwsze	maski	–	rzeźbiarskie	obiekty.	
W tym	samym	czasie	pod	Paryżem	poznał	technikę	
wielkoformatowej	 fotografii	Fressona,	pozwalającą	
łączyć	 efekty	 graficzne	 i  malarskie.	 Natychmiast	
wykorzystał	 ją  w  swoich	 aranżowanych	 zdjęciach,	
które	są jego	odkryciem	z ostatniej	dekady.
	 Na początku	lat	dziewięćdziesiątych	XX w.	zaczął	
tworzyć	parateatralne	performance.	W trzeci	wymiar	
przestrzeni	przenosił	się	także	w autorskich	spekta-
klach	–	w „Białym	jeleniu”	w 1993	roku	i „Drewnia-
nym	człowieku”	w 2007	roku.
	 Z  czasem	 sztuka	 Stasysa	 oddala	 się	 od  literac-
kiej	narracyjności,	działa	silniej	obrazem,	łączącym	
elementy	abstrakcji	 i  figuracji.	Ale	człowiek	pozo-
staje	 w  niej	 najważniejszy.	 Moja	 „CZŁOWIEKO-
MANIA”	 –	 mówi	 o  swojej	 twórczości	 Stasys.	 Jej	
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przejawem	 są  twarze-maski	 o  szeroko	 rozwartych	
oczach	 i  charakterystyczne	 postacie,	 nieustannie	
powracające	w pracach	artysty.	Klucza	do interpre-
tacji	 sztuki	 Stasysa	 dostarcza	 też	 całkiem	 abstrak-
cyjny	pastelowy	szkic	ze znaczącym	wpisem	„Intu-
icja	i racjonalizm”. To są filary	jego	sztuki.	Intuicja	
wsparta	wyobraźnią	i warsztatowa	perfekcja.	Obrazy	
podświadomości	i logika	kompozycji.
	 Kontekstów	 sztuki	 Stasysa	 trzeba	 szukać	 wśród	
mistrzów	wyobraźni,	którym	nie	wystarczała	wierna	
obserwacja	rzeczywistości.	Wśród	tych,	którzy	kre-
owali	 własną	 wizję	 świata,	 sytuując	 w  centrum	
symbolicznie	 przedstawionego	 człowieka,	 uniwer-
salizującego	indywidualne	przeżycia.	Stasys	nikogo	
nie	 naśladuje.	 Można	 jedynie	 mówić	 o  pewnych	
paralelach	czy	pokrewieństwach	między	jego	sztuką	
oraz  innych	 twórców.	Świat	wyobraźni	Stasysa	 jest	
rozpięty	między	wizyjnością	Boscha	i Bruegela	a sur-
realizmem	Dalego,	Magritte’a i Klee.	Między	grozą	
i groteską,	 rzeczywistością	 i wyobraźnią.	W nurcie	
sztuki,	której	 twórców	z różnych	epok	 intrygowała	
dziwność	świata,	natury	i kondycji	człowieka.
	 Ludzie	z obrazów	Boscha	i Bruegela	Starszego	mają	
nie	 tyle	 twarze,	 ile	 fizjonomie,	 zdające	 się	prototy-
pami	 twarzy-maski	bohatera,	wykreowanego	przez	
Stasysa	–	zdumionego	i przerażonego	światem	czło-
wieka.	Zdolność	Eidrigevičiusa	do tworzenia	niezli-
czonych	mutantów	zamaskowanych	 twarzy	 i  figur	
również	kojarzy	się	z panopticum	dziwnych	postaci,	
zaludniających	„Kuszenie	św. Antoniego”	i „Piekło”	
Boscha	czy	świat	„Szalonej	Grety”	Bruegela.
	 Porównanie	 z  malarstwem	 Paula	 Klee	 przenosi	
nas	 z  kolei	 do  współczesności,	 w  sferę	 figuracji	
na  granicy	 abstrakcji.	 Pokrewieństwa	 artystyczne	
w tym	przypadku	widoczne	są zarówno	w linearnym	
uproszczeniu	 sylwetki	 postaci,	 jak	 i  w  poetyckim	
klimacie	 kompozycji,	 finezyjnie	 łączącej	 rysunek	
i kolor.
	 Gry	wyobraźni	i skłonność	Stasysa	do tworzenia	
nadrealnych	obrazów	z pogranicza	jawy	i snu	koja-
rzą	się	z szerokim	nurtem	surrealizmu.	Z imaginacją	
i kolorystyką	malarstwa	Magritte’a –	z nostalgiczną	
nutą	 jego	 płócien	 i  tajemnicą	 nadrealnego	 świata,	
wynurzającego	 się	 zza	 codziennych	 przedmiotów.	
A w pewnym	stopniu	również	z malarstwem	Dalego	
–	wizyjnością	połączoną	z perfekcją	kompozycji.
	 Z kolei	w fascynacji	Stasysa	kolażem	znać	wpływ	
kubizmu.	 Stasys	 jest	 erudytą	 sztuki,	 wtrącającym	
subtelne	 odniesienia	 do  dawnych	 mistrzów,	 jak	
i do XX/XXI-wiecznych	awangardowych	artystów.	
Nie	jest	 jednak	postmodernistą	żyjącym	z cytatów.	
Kreacyjność	 jego	 wyobraźni	 przetapia	 wszystkie	
inspiracje	we własny	styl.
	 Chwilami	 zdumiewa,	 jak	 to  możliwe	 że	 Stasys	
zachowuje	pełną	integralność	własnego	stylu,	opartą	
na  połączeniu	 kontrastów:	 deformacji	 i  autenty-
zmu,	naiwności	i dojrzałości,	melancholii	i nadziei,	

dramatyzmu	 i  groteski.	 Jego	 życie	 jest	 przecież	
wielką	wędrówką	wypełnioną	pracą,	wernisażami,	
zwiedzaniem	 setek	 muzeów	 i  galerii,	 spotkaniami	
ze  sztuką	 i  ludźmi,	 a  on	 mimo	 to  ciągle	 nie	 traci	
ciekawości	i świeżości	przeżyć.
	 Co go	tak	gna,	co jest	napędową	siłą	jego	nieustan-
nych	podróży	po świecie?	Chęć	konfrontacji	z wiel-
kimi	 tego	 świata?	 Potrzeba	 wyrwania	 się	 z  kręgu	
samotności	 –	 nieodłącznej	 części	 egzystencjalnego	
doświadczenia?	 Nienasycona	 potrzeba	 przestrzeni	
i wolności?	 (Czy	dlatego	najczęstszymi	motywami	
jego	twórczości	są człowiek,	ptak,	droga?)	Egzysten-
cjalny	niepokój	czy	piętno	systemu,	w którym	dora-
stał.	W Casa di Stasys	artysta	pisze:
„Socjalizm,	jego	<piętno>,	który	odebrał	mi dzieciń-
stwo,	pozostawił	wszczepione	cierpienie.	–	Cierpieć	
można	z różnych	powodów.	Cierpię,	bo mam	ener-
gię	i pomysły,	a brak	przestrzeni,	żeby	je realizować.	
Brak.	Całe	życie	czegoś	brak.	(…)	brak	niezależności	
oraz	możliwości	bycia	sobą.	Być	sobą	–	to uczucie,	
o którym	marzę”.
Tak,	jego	twórczość	można	by analizować	także	jako	
anatomię	bólu…
	 W  przeciwieństwie	 do  wielu	 awangardowych	
współczesnych	 twórców	 Stasys	 nigdy	 nie	 wzywał	
do „palenia	muzeów”	i nie	uważał,	że zgromadzone	
w  nich	 zbiory	 sztuki	 to  cmentarzyska	 przeszłości.	
A nawet	ostatnio	namalował	obraz	olejny	z  imagi-
nacyjną	 projekcją	 własnego	 muzeum.	 Ta  budowla	
nakryta	 dachem	 z  inicjałami	 artysty	 mogłaby	
potencjalnie	powstać	naprawdę.	Gdyby	to było	moż-
liwe,	 Stasys	 najchętniej	 widziałby	 swoje	 muzeum	
na Litwie,	we wsi	Dubai,	 z której	pochodziła	 jego	
matka.	Tam,	gdzie	jest	źródło	wielu	jego	inspiracji.	
–	Ale	to mało	realne	–	zastrzega.
	 Dorobek	 artysty	 jest	 imponujący,	 liczy	 setki	
prac.	O Stasysie	powiedziano	i napisano	już	bardzo	
wiele.	 Jego	 twórczość	wydawać	 się	może	 zdefinio-
wana.	 Jednak	 kiedy	 pracowałam	 nad	 tą  książką,	
przekonałam	 się,	 że  wiele	 jego	 prac	 czeka	 dopiero	
na  odkrycie.	 Cykl	 mało	 znanych	 wyrafinowanych	
japońskich	 rysunków,	 inspirowanych	 tradycyjną	
kaligrafią	 i obserwacją	współczesnego	życia,	 czeka	
na wydawcę.
	 Szkicownik	z pastelami	z Lakeside	w USA,	który	
dał	 początek	 cyklowi	 siedmiu	 niepublikowanych	
„ksiąg”	 obrazowych	 ref leksji	 o  sztuce,	 mogłoby	
stać	się	tematem	pasjonującej	filmowej	opowieści…	
Można	 by  zrobić	 wystawę	 nieznanych	 abstrakcyj-
nych	 obrazów	 i  różnych	 rysunkowych	 szkiców.	
Albo	 zrealizować	 duży	 międzynarodowy	 projekt	
–	 wystawę	 wielkoformatowych	 pasteli	 i  obrazów	
olejnych	 rozproszonych	 w  prywatnych	 kolekcjach	
–	w Polsce,	we Włoszech,	Francji,	w USA…	Mam	
nadzieję,	 że po części	 ta książka	pokazuje	Stasysa,	
jakiego	nie	znamy.

Monika	Kuc
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Stasys Eidrigevičius 
na tle swojego obrazu 
„Szary człowiek”, 
Warszawa, 2010 rok
fot. Ignacy Eidrigevicius


