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SZTU KA WO SKIEM PI SA NA.
Ba tik w In do ne zji i w Pol sce

Art Drawn with Wax. Ba tik in In do ne sia and Po land

Pre  zen to  wa na ks ià˝  ka  to  s tu  d ium po rów naw cze  tka  n in  ja  waj  sk ich  i po l  sk ich
zdo bio nych tech ni kà ba ti ku – me to dà bar wie nia z za sto so wa niem p∏yn ne go wo sku. Pra ca – b´ dà ca
wy ni kiem d∏u go let nich ba daƒ pro wa dzo nych przez au tor k´ w In do ne zji oraz w mu ze ach i ar chi wach
pol skich – otwie ra no wy roz dzia∏ w ba da niach nad hi sto rià zwiàz ków Pol ski ze sztu kà Orien tu.

Al bum l i  czà cy 272 strony i 191 barw nych i lu stra cj i jest nie tyl ko pra cà na uko wà, lecz
i zna ko mi tà wi zu al nà pre zen ta cjà tka nin pol skich i sztu ki ja waj skiej. Przy k∏a dy ba ti ku ja waj skie -
go zo sta ∏y wy bra ne z pry wat nej ko lek cji Ru dol fa Smen da z Ko lo nii, uzna wa nej za naj bar dziej
zna czà cy pry wat ny zbiór tych tka nin w Eu ro pie. Cz´Êç pol skà ilu stru jà eks po na ty ze zbio rów Mu -
ze ów Na ro do wych w Kra ko wie i War sza wie, Mu zeum Et no gra ficz ne go w Kra ko wie, Bi blio te ki
Ja giel loƒ skiej oraz in nych in sty tu cji i ko lek cji pry wat nych. 

Pro fe sor Ire na Huml, historyk sztuki specjalizujàcy si´ 
w dziedzinie wspó∏ cze snej tka ni ny pol skiej, jest au tor kà
wpro wa dze nia do ksià˝ ki. 

Ma ria Wroƒ ska - Friend, an tro po log kul tu ry i ku stosz mu -
ze al ny, pro wa dzi ba da nia nad sztu kà i kul tu rà Azji Po ∏u dnio -
wo - W schod niej i Oce anii od po nad 20 lat. Ab sol went ka 
et no gra fii na Uni wer sy te cie ¸ódz kim, w 1987 ro ku obro ni ∏a
pra c´ dok tor skà w In sty tu cie Sztu ki PAN na te mat od dzia ∏y -
waƒ ba ti ku ja waj skie go na sztu k´ Eu ro py. Od 1992 ro ku jest
pra cow ni kiem na uko wym na Uni wer sy te cie Ja me sa Co oka
w Au stra lii. Po za In do ne zjà pro wa dzi ∏a ba da nia na No wej
Gwi nei, w Chi nach, Taj lan dii i w In diach. Jest au tor kà prze sz∏o
dwu dzie stu pu bli ka cji na uko wych wy da nych w Niem czech,
Ho lan dii, Wiel kiej Bry ta nii, Au stra lii i w Pol sce. 

ISBN 978-83-920366-4-7 Cena 69 z∏

Wy daw ca: Gon dwa na  www.gon dwa na.pl

Do na by cia w du ̋ ych ksi´ gar niach oraz po przez ksi´ gar ni´ in ter ne to wà Mer l in.pl 

Ksià˝ ka za wie ra ob szer ne stresz cze nie w j´ zy ku an giel  skim. 
An exten si  ve En gl ish sum ma ry ac com pa nies the bo ok. 

Ba t ik to spo sób zdo bie nia tka nin, w któ rym p∏yn ny go rà cy wosk os∏a nia te miej sca, któ re ma -
jà po zo staç nie  za bar wio ne. Tech ni ka ta zo sta ∏a do pro wa dzo na do per fek cji na wy spie Ja wie
w In do ne zji, skàd w koƒ cu XIX wie ku trafi∏a do sztuki europejskiej, w krót kim cza sie zy sku jàc
znacz nà po pu lar noÊç rów nie˝ w na szym kra ju, szcze gól nie w Êro do wi skach ar ty stycz nych Kra -
ko wa, War sza wy i Lwo wa. 
Dzi´ ki do g∏´b nym stu diom tka nin in do ne zyj skich wie le za sad ja waj skiej
es te ty ki oraz nie któ re z me tod tech no lo gii bar wie nia zo sta ∏y twór czo
za adap to wa ne do wa run ków pol skich. W la tach dwu dzie stych XX wie -
ku ba ti ko wa ne tka ni ny z Pol ski by ∏y przed sta wio ne na wie lu zna czà cych
wy sta wach, mi´ dzy in ny mi w Pa ry ̋ u, Bruk se li i Lon dy nie. 
W ostat nich la tach tech ni ka ba ti ku prze ̋ y wa w na szym kra ju re ne sans.
Wspó∏ cze sny ba tik pol ski to dy na micz nie roz wi ja jà ca si´ dzie dzi na ma -
lar stwa na tka ni nie upra wia na przez kil ku dzie si´ ciu ar ty stów, na ucza na
w wie lu oÊrod kach szko le nia pla stycz ne go i co raz cz´ Êciej wpro wa dza -
na do pro gra mów wy˝ szych uczel ni. 

Roz dzia∏  1: Ja wa: korzenie, tkaniny i  cudzoziemcy
Ba ti ko wa ne tka ni ny, uzna wa ne za g∏ów nà dzie dzi n´ sztu ki pla stycz nej
Azji Po ∏u dnio wo - W schod niej, przed sta wio ne sà w sze ro kim kon tek Êcie
hi sto rii, kul tu ry i fi lo zo fii ja waj skiej. 

Roz dzia∏  2: Ba t ik na Ja wie. Precyzja, c ierpl iwoÊç i  pi´kno
Ba tik ja waj ski to nie tyl ko cz´Êç stro ju, lecz rów nie˝ no Ênik istot nych tre Êci sym bo licz nych, pe∏ nià cy
wa˝ nà funk cj´ w sys te mie ko mu ni ka cji po za wer bal nej. Przed sta wio ne sà re gio nal ne i et nicz ne
od mia ny ba ti ku, jak rów nie˝ tech ni ka i tra dy cyj ne me to dy bar wie nia tych tka nin, ich or na men ty -
ka oraz za sto so wa nia ba ti ku w ˝y ciu ja waj skich w∏ad ców, ary sto kra cji oraz miesz kaƒ ców wsi. 

Maria Wroƒska-Friend

SZTUKA WOSKIEM PISANA
Batik w Indonezji i w Polsce

Gondwana

Su∏ tan Ja wy Êrod ko wej 
w stro ju ce re mo nial nym
Sul tan of cen tral Ja va 
in ce re mo nial dress. 

Yogy akar ta, 1986

Ba ti ko wa na spód ni ca z fi gu ra mi z te atru cie ni. Ko lek cja R. Smen da, Ko lo nia 
Ba tik skirt fe atu ring sha dow the atre fi gu res. R. Smend col lec tion, Co lo gne
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Roz dzia∏  3: Krakowscy kolekcjonerzy sztuki jawajskiej
Na prze ∏o mie XIX i XX wie ku kil ku na ukow ców kra kow skich od -
wie dzi ∏o In do ne zj´, przy wo ̋ àc licz ne ko lek cje sztu ki ja waj skiej.
Gru p´ ba ti ko wa nych tka nin po sia da∏ rów nie˝ Fe lik s „Mang gha”
Ja sieƒ ski. Zbio ry te w znacz nym stop niu umo˝ li wi ∏y ar ty stom pol -
skim po zna nie ja waj skiego batiku. 

Por tret ko bie ty ja waj skiej, XIX wiek. Ko lek cja M. Ra ci bor skie go. 
Mu zeum Bo ta nicz ne Uni wer sy te tu Ja giel loƒ skie go 

Por tra it of Ja va ne se wo man, 19th c. M. Ra ci bor ski’s col lec tion. 

Bo ta ni cal Mu seum, Ja giel lo nian Uni ver si ty 

Roz dzia∏  4: Raj skie pta ki  w Kra ko wie. Pol ski  ba t ik w okre sie mi´ dzy wo jen nym
Oko ∏o 1920 ro ku ja waj ska tech ni ka zdob ni cza zdo by ∏a ogrom nà
po pu lar noÊç w Pol sce, gdzie ba ti ko wa no za rów no tka ni ny, jak i ca ∏e
kom ple ty me bli, ce ra mi k´ i me tal. Ba ti ki wy ko ny wa li za wo do wi
ar ty Êci, cz∏on ko wie Warsz ta tów Kra kow skich, jak i rze sze ama to rów.
Ze wzgl´ du na sil ne od dzia ∏y wa nie es te ty ki in do ne zyj skiej po wsta ∏y
styl de ko ra cyj ny cz´ sto okre Êla no ja ko „ja waj sko - kra kow ski”.

˚o na Ja na Ka spro wi cza, Ma ria, w ba ti ko wa nej suk ni, 1927. 
Mu zeum na Ha ren dzie, Za ko pa ne 
Wi fe of Jan Ka spro wicz, Ma ria, in ba tik dress, 1927. 

Mu seum at Ha ren da, Za ko pa ne

Roz dzia∏  5: Ob ra zy ma lo wa ne wo skiem. Wspó∏ cze sny ba t ik pol ski
Dzi´ ki dzia ∏al no Êci Aka de mii ¸ucz ni ca w ostat nich kil ku na stu la tach tech ni ka ba ti ku prze ̋ y wa
po now ny roz kwit. Wspó∏ cze sny ba tik pol ski sta∏ si´ no wà dzie dzi nà sztuk pi´k nych, któ ra zdu -
mie wa licz bà sto so wa nych roz wià zaƒ i mo˝ li wo Êci tech nicz nych. 
Przed sta wio ne sà pra ce dwu dzie stu pol skich ar ty stów, dla któ rych tech ni ka ba ti ku sta ∏a si´ Êrod -
kiem wy ra zu ar ty stycz ne go. 

Alek san dra He risz,
Zie lo ne Ma rze nia, 2006 

(frag ment) 
Alek san dra He risz, 

Gre en Dre ams, 2006 
(de ta il)
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