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SZTUKA WOSKIEM PISANA.
Batik w Indonezji i w Polsce
Art Drawn with Wax. Batik in Indonesia and Poland
Prezentowana ksià˝ka to studium porównawcze tkanin jawajskich i polskich
zdobionych technikà batiku – metodà barwienia z zastosowaniem p∏ynnego wosku. Praca – b´dàca
wynikiem d∏ugoletnich badaƒ prowadzonych przez autork´ w Indonezji oraz w muzeach i archiwach
polskich – otwiera nowy rozdzia∏ w badaniach nad historià zwiàzków Polski ze sztukà Orientu.

Ba tik to sposób zdobienia tkanin, w którym p∏ynny goràcy wosk os∏ania te miejsca, które majà pozostaç nie zabar wione. Technika ta zosta∏a doprowadzona do per fekcji na wyspie Jawie
w Indonezji, skàd w koƒcu XIX wieku trafi∏a do sztuki europejskiej, w krótkim czasie zyskujàc
znacznà popularnoÊç równie˝ w naszym kraju, szczególnie w Êrodowiskach artystycznych Krakowa, Warszawy i Lwowa.
Dzi´ki dog∏´bnym studiom tkanin indonezyjskich wiele zasad jawajskiej
estetyki oraz niektóre z metod technologii bar wienia zosta∏y twórczo
zaadaptowane do warunków polskich. W latach dwudziestych XX wieku batikowane tkaniny z Polski by∏y przedstawione na wielu znaczàcych
wystawach, mi´dzy innymi w Pary˝u, Brukseli i Londynie.
W ostatnich latach technika batiku prze˝ywa w naszym kraju renesans.
Wspó∏czesny batik polski to dynamicznie rozwijajàca si´ dziedzina malarstwa na tkaninie uprawiana przez kilkudziesi´ciu artystów, nauczana
w wielu oÊrodkach szkolenia plastycznego i coraz cz´Êciej wprowadzana do programów wy˝szych uczelni.

Al bum li czà cy 272 strony i 191 barw nych ilu stra cji jest nie tylko pracà naukowà, lecz
i znakomità wizualnà prezentacjà tkanin polskich i sztuki jawajskiej. Przyk∏ady batiku jawajskiego zosta∏y wybrane z prywatnej kolekcji Rudolfa Smenda z Kolonii, uznawanej za najbardziej
znaczàcy prywatny zbiór tych tkanin w Europie. Cz´Êç polskà ilustrujà eksponaty ze zbiorów Muzeów Narodowych w Krakowie i Warszawie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Biblioteki
Jagielloƒskiej oraz innych instytucji i kolekcji prywatnych.

Roz dzia∏ 1: Ja wa: korzenie, tkaniny i cudzoziemcy
Batikowane tkaniny, uznawane za g∏ównà dziedzin´ sztuki plastycznej Su∏tan Jawy Êrodkowej
Azji Po∏udniowo-Wschodniej, przedstawione sà w szerokim kontekÊcie w stroju ceremonialnym
Sultan of central Java
historii, kultury i filozofii jawajskiej.

Pro fe sor Ire na Huml, historyk sztuki specjalizujàcy si´
w dziedzinie wspó∏czesnej tkaniny polskiej, jest autorkà
wprowadzenia do ksià˝ki.

Roz dzia∏ 2: Ba tik na Ja wie. Precyzja, cierpliwoÊç i pi´kno
Batik jawajski to nie tylko cz´Êç stroju, lecz równie˝ noÊnik istotnych treÊci symbolicznych, pe∏niàcy
wa˝nà funkcj´ w systemie komunikacji pozawerbalnej. Przedstawione sà regionalne i etniczne
odmiany batiku, jak równie˝ technika i tradycyjne metody bar wienia tych tkanin, ich ornamentyka oraz zastosowania batiku w ˝yciu jawajskich w∏adców, arystokracji oraz mieszkaƒców wsi.

in ceremonial dress.
Yogyakarta, 1986

Ma ria Wroƒ ska - Friend, antropolog kultury i kustosz muzealny, prowadzi badania nad sztukà i kulturà Azji Po∏udniowo-Wschodniej i Oceanii od ponad 20 lat. Absolwentka
etnografii na Uniwersytecie ¸ódzkim, w 1987 roku obroni∏a
prac´ doktorskà w Instytucie Sztuki PAN na temat oddzia∏ywaƒ batiku jawajskiego na sztuk´ Europy. Od 1992 roku jest
pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Jamesa Cooka
Maria Wroƒska-Friend
w Australii. Poza Indonezjà prowadzi∏a badania na Nowej SZTUKA WOSKIEM PISANA
Batik w Indonezji i w Polsce
Gwinei, w Chinach, Tajlandii i w Indiach. Jest autorkà przesz∏o
Gondwana
dwudziestu publikacji naukowych wydanych w Niemczech,
Holandii, Wielkiej Brytanii, Australii i w Polsce.
ISBN 978-83-920366-4-7 Cena 69 z∏
Wydawca: Gondwana www.gondwana.pl
Do nabycia w du˝ych ksi´garniach oraz poprzez ksi´garni´ internetowà Mer lin.pl
Ksià˝ ka za wie ra ob szer ne stresz cze nie w j´ zy ku an giel skim.
An exten si ve En glish sum ma ry ac com pa nies the bo ok.

Batikowana spódnica z figurami z teatru cieni. Kolekcja R. Smenda, Kolonia
Batik skirt featuring shadow theatre figures. R. Smend collection, Cologne
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Roz dzia∏ 3: Krakowscy kolekcjonerzy sztuki jawajskiej
Na prze∏omie XIX i XX wieku kilku naukowców krakowskich odwiedzi∏o Indonezj´, przywo˝àc liczne kolekcje sztuki jawajskiej.
Grup´ batikowanych tkanin posiada∏ równie˝ Feliks „Manggha”
Jasieƒski. Zbiory te w znacznym stopniu umo˝liwi∏y artystom polskim poznanie jawajskiego batiku.
Portret kobiety jawajskiej, XIX wiek. Kolekcja M. Raciborskiego.
Muzeum Botaniczne Uniwersytetu Jagielloƒskiego
Portrait of Javanese woman, 19th c. M. Raciborski’s collection.
Botanical Museum, Jagiellonian University

Roz dzia∏ 4: Raj skie pta ki w Kra ko wie. Pol ski ba tik w okre sie mi´ dzy wo jen nym
Oko∏o 1920 roku jawajska technika zdobnicza zdoby∏a ogromnà
popularnoÊç w Polsce, gdzie batikowano zarówno tkaniny, jak i ca∏e
komplety mebli, ceramik´ i metal. Batiki wykonywali zawodowi
artyÊci, cz∏onkowie Warsztatów Krakowskich, jak i rzesze amatorów.
Ze wzgl´du na silne oddzia∏ywanie estetyki indonezyjskiej powsta∏y
styl dekoracyjny cz´sto okreÊlano jako „jawajsko-krakowski”.
˚ona Jana Kasprowicza, Maria, w batikowanej sukni, 1927.
Muzeum na Harendzie, Zakopane
Wife of Jan Kasprowicz, Maria, in batik dress, 1927.
Museum at Harenda, Zakopane

Roz dzia∏ 5: Ob ra zy ma lo wa ne wo skiem. Wspó∏ cze sny ba tik pol ski
Dzi´ki dzia∏alnoÊci Akademii ¸ucznica w ostatnich kilkunastu latach technika batiku prze˝ywa
ponowny rozkwit. Wspó∏czesny batik polski sta∏ si´ nowà dziedzinà sztuk pi´knych, która zdumiewa liczbà stosowanych rozwiàzaƒ i mo˝liwoÊci technicznych.
Przedstawione sà prace dwudziestu polskich artystów, dla których technika batiku sta∏a si´ Êrodkiem wyrazu artystycznego.
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