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RAUSCHENBERG’S FAMOUS COLLAGE Polish public collections boast only one work by Robert Rauschenberg (1925-2008), the legendary pre-cursor of pop-art. This is 
Trunk, from the 7 Characters series (1973–75/1982). To create this series Rauschenberg used Chinese paper produced in the oldest paper mill in the world located in Jingxian. 
Trunk is only partly a collage, and partly a cast of paper mass from a mould. The 7 Characters series is the effect of Rauschenberg’s interest in cultures other than American 
and European ones.

W 1997 r. do zbiorów Gabinetu 
Grafiki i Rysunków Wspó!cze-
snych Muzeum Narodowego 
w Warszawie trafi! cenny dar 
Ireny Hochman i Tadeusza 

Mys!owskiego – collage Roberta Rauschen-
berga z cyklu 7 Characters (7 znaków) zaty-
tu!owany Trunk (Trzon), datowany na lata 
1973–1975/1982. Zbiory muzeum wzbogaci!y 
si" o jedyn# – jak dot#d – prac" Rauschen-
berga w publicznych i prywatnych kolekcjach 
w Polsce.

Hojnymi darczy$cami jest dwoje nowojor-
czyków z Polski. Lublinianka Irena Hochman, 
!owczyni talentów dla Saatchi’ego , od 1990 r. 
jest tak%e w!a&cicielk# kolejnej znanej galerii 
– Fine Art Ltd. – oferuj#cej dzie!a takich m. in. 
artystów jak: Alexander Calder, Donald Judd, 
Sol LeWitt, Aiko Miyawaki, Tadeusz Mys!ow-
ski, Robert Ryman, Pat Steir, Andy Warhol. 
Tadeusz Mys!owski pochodzi z podlubelskie-
go Piotrkowa. W Lublinie uko$czy! Liceum 
Sztuk Plastycznych, a w Krakowie – ASP. Od 
1970 r. mieszka w Nowym Jorku i, czerpi#c  
z tradycji konstruktywizmu, tworzy swoistego 
rodzaju abstrakcje geometryczne nasycone 
pierwiastkami metafizycznymi. Jego prace 
maj# w swoich zbiorach Luwr i MoMA, a tak%e 
Muzeum Narodowe w Warszawie.

Robert (w!a&ciwie Milton Ernest) Rau-
schenberg (1925–2008) by! ju% za %ycia legen-
darnym prekursorem pop-artu (obok Jaspera 
Jonesa); jako pierwszy Amerykanin otrzyma! 
g!ówn# nagrod" za malarstwo na 34. Wenec-
kim Biennale w 1964 r. Deklarowa! si" jako 
neo dadaista, b"d#c godnym kontynuatorem 
europejskich dadaistów, zw!aszcza Marcela 
Duchampa. Podobnie jak Duchampa fascy-
nowa!y go przedmioty codziennego u%ytku; 
zbiera! je niekiedy po &mietnikach do swojego 
nowojorskiego studia. Kwestionuj#c istnienie 
zasadniczych ró%nic mi"dzy prawdziwymi 
dzie!ami sztuki, a obiektami codziennego 
u%ytku, tworzy! z nich swoje s!ynne combines 
(kombinacje); pono' podczas podró%y po W!o-
szech w 1953 r. wyrzuci! do rzeki te, których 
nie uda!o mu si" sprzeda'. W Polsce jedynym 
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Warszawski Trunk (104 x 66,5 cm) ma, podobnie jak pozo-
sta!e prace z cyklu 7 znaków, z!ocone brzegi, a tak%e tytu!owy 
chi$ski znak gàn (w formie uproszczonej) – odlany w papiero-
wej masie Xuan z drewnianej formy i umieszczony centralnie. 
Collage Rauschenberga sk!ada si" z dziesi"ciu kolorowych 
elementów, przypominaj#c wcze&niejsze combines: u góry, po-
nad poziomym paseczkiem z ró%owo–z!otego papieru, zawie-
szona jest centralnie butelka, na której stoi paw, z prawej i le-
wej wida' podbicia dzieci"cych stóp, z prawej umieszczono 
nape!nion# w po!owie szklank", z lewej fragment sto!owej nogi 
z kawa!kiem obrusa (?). Pod wst#%eczk#, po lewej, wida' bu-
kiet kwiatów, a po prawej kawa!ek kraciastej tkaniny przyklejo-
ny uko&nie. Na brzegach, u do!u, poza obr"bem kremowej tin-
ty, wyt!aczanej w rodzaj krateczki na&laduj#cej %eberka sita, 
znajduj# si" dwie piecz"cie odbite czerwonym chi$skim tu-
szem. Poza obr"bem odbitki wisi na jedwabnej wst#%eczce 
„medalion”, czyli jedwabny kr#%ek (jedwab pochodzi z haftowa-
nej w pawie pióra po&cieli panny m!odej), przytrzymany wyci-
nank# !ódki z p!yn#cymi ni# dzie'mi.

W cyklu 7 znaków ka%dy kolejny znak wykonano w siedem-
dziesi"ciu egzemplarzach unikatowych, bowiem poszczególne 
kopie troch" ró%ni# si" od siebie, szczególnie w partii collage’u. 

Kompletny zestaw siedmiu zna-
ków oferowany jest aktualnie na 
rynku aukcyjnym za 1 mln dola-
rów. Warszawski egzemplarz 
Trunk’a ma dodatkowo autorsk# 
opraw" z pleksi, przy czym praca 
nie le%y na podk!adce, tylko na 
czym& w rodzaju papierowego 
pude!ka, a „medalion” odbija 
swój rewers w ma!ym lusterku.

Trunk jest przyk!adem pracy 
nie tyle wykonanej na papierze, 
ile z papieru. We wspó!czesnej 
sztuce coraz cz"&ciej spotyka-
my rze)by (g!ównie odlewy  
z masy papierowej, np. w pol-
skiej grafice u Marka Jarom-
skiego czy Andrzeja Kaliny), wy-
cinanki z papieru, sk!adanki  
z papieru (Jan Berdyszak),  
a tak%e prace z papieru zszywa-
ne ig!# i nitk# (Agnieszka Cie-
&li$ska-Kawecka). Przysz!o&' 

gabinetów graficznych zbieraj#cych sztuk" wspó!czesn# nie-
w#tpliwie nale%y do tego rodzaju obiektów, zw!aszcza prze-
strzennych – 3D – tym bardziej, %e klasyczna grafika artystycz-
na na papierze odchodzi bardzo powoli, ale nieuchronnie w 
niebyt. Grafika komputerowa (w tym grafika 3D i grafika inte-
raktywna) jest nie tylko prostsza, ta$sza i !atwiej dost"pna, ale 
stwarza ca!kiem nowe mo%liwo&ci artystycznej ekspresji. Pra-
ce z papieru nadal maj# jednak ogromny potencja! wyzwalania  
twórczych koncepcji, w tym projektów realizowanych na dru-
karkach 3D, kompozycji mobilnych, multisensorycznych itp . 
Istotnym mankamentem przy kolekcjonowaniu form prze-
strzennych jest trudna konserwacja i przechowywanie: gabine-
ty grafik przechowuj# swoje zbiory w du%ych szufladach,  
k!ad#c kolejne papiery p!asko – jeden na drugim – natomiast 
rze)by z papieru wymagaj# osobnych szaf i pude!ek, albo  
specjalnej oprawy. Du%e formaty bardzo rzadko nadaj# si" do 
nawini"cia na rulon, nie zmienia to jednak faktu, %e jest to  
wyj#tkowo fascynuj#ce zjawisko, a warszawski collage Roberta 
Rauschenberga jest tego znakomitym przyk!adem.

Fot. autor

Przy pisaniu tekstu korzysta!am z ksi#%ki Juliane Bardt, Kunst aus Papier. 
Zur Ikonographie eines plastischen Werkmaterials der zeitgenössischen 
Kunst, Hildesheim–Zürich–New York 2006

artyst#, który – podobnie jak Rauschenberg – tworzy! swoje 
rze)by z gotowych przedmiotów by! W!adys!aw Hasior (1928–
1999). W Polsce nie mog!o by' mowy o poparcie, nie by!o %ad-
nego rynku sztuki, Hasior niejednokrotnie zbiera! ci"gi od co 
bardziej konserwatywnych krytyków, mia! jednak swoich licz-
nych wielbicieli, których fascynowa!o to samo, co fascynowa!o 
odbiorców prac Rauschenberga – dekontekstualizacja i oswa-
janie przedmiotów…

Dar dla Muzeum Narodowego pochodzi z pó)nego okresu 
twórczo&ci Rauschenberga, o którym mniej si" pisze, poniewa% 
nie odegra! tak wielkiej, nowatorskiej roli jak jego prace z lat 
50. Ju% wcze&niej artysta interesowa! si" ekologi#, a co za tym 
idzie, nowymi materia!ami, ich wykorzystaniem i utylizacj#. Pa-
pier by! jednym z takich materia!ów – Rauschenberg od dawna 
interesowa! si" mo%liwo&ciami, jakie niesie on ze sob#, wspó!-
pracowa! z licznymi papierniami, które produkowa!y papier 
czerpany. W 1973 r., we Francji, w Moulin à Papier Richard de 
Bas, Rauschenberg stworzy! swój pierwszy papierowy cykl Pa-
ges and Fuses, wydany przez Gemini G.E.L.w Los Angeles. 
Prace z tego cyklu, chocia% p!askie, maj# nietypowe kszta!ty 
odlewane z metalowych szablonów i nie przypominaj# niczego 
normalnego – to znaczy %adnego gotowego przedmiotu (nie-
które by!y porównywane do ka-
mieni m!y$skich z racji central-
nego otworu). Artysta doda! do 
masy papierowej nici i sznurki  
i wszystkie mo%liwe papierowe 
odpadki, do!#czy! równie% ka-
wa!ki tkanin.

Zainteresowanie Rauschen-
berga papierem obj"!o równie% 
kraje azjatyckie – jak wiadomo 
wynalazcami papieru byli Chi$-
czycy i to w Chinach znajduje si" 
najstarsza dzia!aj#ca papiernia 
na &wiecie, w Jingxian, w pro-
wincji Anhui. Tamtejszy papier 
jest u%ywany do drukowania ofi-
cjalnych dokumentów, poza tym 
– podobnie jak misie panda – 
jest czym& w rodzaju skarbu na-
rodowego („national treasure”). 
To oznacza, %e wpuszczenie do 
papierni ameryka$skiego arty-
sty, cho'by bardzo s!awnego, 
poprzedzi! szereg biurokratycznych utrudnie$, polegaj#cych 
m. in. na tym, %e Rauschenberg nie móg! sam robi' papieru, 
tylko zawsze towarzyszyli mu miejscowi eksperci. Faktem jest, 
%e po jakim& czasie artysta wróci! do Ameryki, a pozosta!a 
cz"&' nak!adu zosta!a odbita, czy te% odlana, przez jego wspó!-
pracowników. Mo%na by podejrzewa', %e w Chinach miejscowi 
specjali&ci wiedzieli lepiej, co artysta mia! na my&li i st#d kon-
flikt, ale wbrew pozorom problem mia! pod!o%e merytoryczne: 
„narodowy skarb” jest niezwykle cienki, prze&wituj#cy i wyj#t-
kowo wytrzyma!y. Rauschenberg %#da! jeszcze cie$szego lub  
o wiele grubszego papieru i – ku jego ogromnemu podziwowi 
– po wielu próbach miejscowi specjali&ci w ko$cu spe!nili jego 
%yczenia. Seria 7 characters (7 poj"') sk!ada si" z siedmiu 
chi$skich znaków: truth (prawda), light (&wiat!o), red heart 
(czerwone serce), individual (indywidualno&'), howl (krzyk), 
change (zmiana) i trunk (trzon), wybranych zarówno ze wzgl"-
du na ich zawarto&', jak i zewn"trzn# form". Niektóre z tych 
poj"' maj# niew#tpliwie inne znacznie dla nas, Europejczyków 
– i dla Amerykanów ni% dla Chi$czyków. Nie zmienia to faktu, %e 
Rauschenberg by! tego &wiadomy i wybór wynika! z jego wiedzy 
o tamtejszej kulturze, i by! podyktowany szacunkiem dla niej. 
*wiadcz# o tym jego pó)niejsze poszukiwania w tej mierze,  
w tej liczbie jego projekt Rauschenberg Overseas Culture In-
terchange, z lat 1984–1991.
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