
MA£GORZATA STÊPNIAK - GRA



Wszystko gra?

Wiesz, ¿e po niemiecku szachy - Schach - to prawie to samo co walka? [...] A to nie jest 

¿adna walka, tylko uwodzenie. Królowa stara siê uwieœæ króla, wywabiæ go z jego 

miejsca, os³abiæ. To jest cudowna gra, kiedy gra siê w ten sposób i nikt w niej tak 

naprawdê nie wygrywa ani nie przegrywa. Ca³y sekret zawiera siê w s³owach „szach-

mat”. To matnia, sieæ, intryga, a nie œmieræ czy niewola. Kiedy tak patrzeæ na szachy, 

s¹ zabawne i ³atwe. 

 William Wharton, W ksiê¿ycow¹ jasn¹ noc

Wystawa malarstwa Ma³gorzaty Stêpniak w Muzeum Czêstochowskim jest prezentacj¹ 

najnowszych prac artystki z lat 2011 i 2012. Malarka poszerzy³a repertuar tematyczny. Pojawi³y 

siê w jej twórczoœci nowe w¹tki – sceny gry w karty, ruletkê, bilard, koœci… Œledz¹c owe malarskie 

rozgrywki hazardowe, nie odczuwamy jednak absolutnie napiêcia towarzysz¹cego „grze 

o wszystko, o du¿e pieni¹dze”. Zamiast niebezpieczeñstwa i ryzyka jest lekkoœæ i delektowanie 

siê atmosfer¹ chwili. Przecie¿ gra jest rodzajem rozrywki, sposobem na przyjemne spêdzanie 

czasu, prawda? Nie obserwujemy scen w przepastnych salach kasyn w Las Vegas, czy lokalu 

w Monte Carlo. Historie „dziej¹ siê” w tak dobrze nam znanych kameralnych wnêtrzach 

kawiarnianych i barowych. Gdzieœ obok gra muzyk na saksofonie, ktoœ zamawia kieliszek 

szampana, kobieta dopala papierosa w d³ugiej lufce, trzymaj¹c go niedbale w d³oni… Ta sama 

para, która przed momentem poch³oniêta by³a gr¹ karcian¹, teraz relaksuje siê, s¹cz¹c wino, 

spaceruj¹c ulicami miasta.

Gra nastrojem. Gra uczuæ. A przy tym tak charakterystyczne dla malarstwa Ma³gosi pierwiastki - 

¿artu, subtelnego humoru, ³agodnej ironii. Sporo sympatycznych detali i gestów œwiadcz¹cych 

o du¿ym poczuciu humoru autorki obrazów – zabawna, troszkê zbyt sztywna poza pana przy 

klubowym stoliku, niesforny kosmyk w³osów opadaj¹cy na czo³o, weso³e kropeczki na kobiecej 
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sukni, ¿ó³ty kielich niejako mówi¹cy: „to ja jestem pierwszoplanow¹ postaci¹ obrazu”, du¿y 

plaster cytryny akrobatycznie balansuj¹cy na krawêdzi naczynia. Nie wprost, nie komediowo, 

a inteligentnie wprowadzone ¿arciki sprawiaj¹, ¿e malowid³a odbieramy jako mi³e i ciep³e. Sceny 

hazardu „z przymru¿eniem oka” – wszak¿e nie rzucamy koœci „o coœ”, na powa¿nie, nie stawiamy 

znaku równoœci miêdzy ko³em ruletki, a ko³em ¿ycia, ten, a nie inny, przypadkowy „traf” nie 

decyduje o naszym „byæ albo nie byæ”. Gramy dla przyjemnoœci, dla zabawy. Taki klimat maj¹ 

obrazy Ma³gosi. Bohaterowie scen s¹ niezwykle eleganccy, wytwornie ubrani – obowi¹zuj¹ 

garnitury (ze z³otymi guzikami!), kamizelki, krawaty i muszki, wieczorowe suknie ods³aniaj¹ce 

ramiona i d³ugie at³asowe rêkawiczki… Pewne detale wskazuj¹ na inspiracjê latami 

miêdzywojennymi. Artystka nostalgicznie spogl¹da w przesz³oœæ, a my wyczuwamy i coraz 

bardziej lubimy ten jej styl retro. 

Kontrastowa gra kolorów. Przeczyta³am w ksi¹¿ce autorstwa Alexandra Sturgisa i Hollis Clayson, 

w rozdziale poœwiêconym malarskim przedstawieniom zabawy i rozrywki nastêpuj¹ce zdania: 

Jasne kolory na obrazach impresjonistów potwierdzaj¹ niejako, ¿e wolny czas ludzie spêdzaj¹ 

radoœnie i aktywnie, a zawijasy i zawirowania koloru oddaj¹ gêst¹ atmosferê zat³oczonych, 

zadymionych barów […]. Na ogó³ malarze w scenach rozrywki u¿ywaj¹ barw jasnych i weso³ych. 

Kolory dope³niaj¹ce siê odpychaj¹, stosowane s¹ wiêc jaskrawe odcienie i kolory podstawowe. 

[…] Sceny zabawy kojarz¹ siê zwykle z idealnym œwiatem, gdzie zawsze panuje ³adna pogoda, s¹ 
1wiêc jakby ucieczk¹ od przyziemnego ¿ycia .

Ma³gosia Stêpniak pos³uguje siê plam¹ barwn¹ o du¿ym stopniu intensywnoœci. Operuje 

gradacjami czerwieni i oran¿u, b³êkitów. W nowym cyklu artystka po raz pierwszy w³¹czy³a do 

swej palety kolor zielony – g³êboki i przygaszony, skontrastowany z plamami barw ciep³ych, 

wydobywaj¹cy i wzmacniaj¹cy ich si³ê. Kolor na p³ótnach Ma³gosi ma bardzo mocne 

oddzia³ywanie emocjonalne, buduje klimat zabawy i radoœci. „Nowa” zieleñ wspó³gra z treœci¹ 

przedstawieñ. Zielone s¹ przecie¿ akcesoria oraz blaty sto³ów bilardowych, ruletkowych i tych 

przeznaczonych do gry w pokera. Zieleñ wniknê³a do wnêtrz klubowych, do salonów, kawiarni, 

wype³ni³a sob¹ przestrzeñ obrazow¹. Nawet panowie za³o¿yli stroje w zielonym odcieniu i przed 

momentem rozpoczêli grê w koœci… Barwy maj¹ symboliczne i psychologiczne znaczenie. Zieleñ 

przynosi wytchnienie, pozwala na relaks. Mo¿e kojarzyæ siê z losowoœci¹ i niepewnoœci¹, odnosiæ 

do mi³oœci, ale te¿ do gier hazardowych. Zieleñ to równie¿ kolor nadziei…, a nu¿ dzisiaj mi siê 

poszczêœci? Wielki artysta, van Gogh namalowa³ w 1888 r. podczas pobytu w Arles obraz „Nocna 

kawiarnia” z majestatycznym sto³em bilardowym w centrum kompozycji. W liœcie do swojego 

brata, Theo, tak opisa³ malowid³o: Próbowa³em wyraziæ te straszliwe ludzkie namiêtnoœci za 

pomoc¹ czerwieni i zieleni. Pomieszczenie jest krwistoczerwone i ciemno¿ó³te z zielonym 

bilardowym sto³em poœrodku […]. Wszêdzie tu jest sprzecznoœæ i kontrast najbardziej obcych 
2[sobie] czerwieni i zieleni […] . W moim obrazie usi³owa³em wyraziæ przes³anie, ¿e kawiarnia to 

3miejsce, gdzie mo¿na siê zrujnowaæ, zwariowaæ lub pope³niæ zbrodniê . Van Gogh odda³ 

atmosferê lokalu za pomoc¹ akcentów kolorystycznych i niespokojnej linii konturów. Czysta gra – 

Ma³gorzata Stêpniak stosuje g³ównie kolory podstawowe, pos³uguje siê kontrastem 

temperaturowym (czerwieñ – b³êkit), wprowadzi³a barwê pochodn¹ – zieleñ. Tworzy kompozycje 

urzekaj¹ce gr¹ intensywnych i czystych barw. Buduje nastrój radoœci, leniwej beztroski.

Ogl¹daj¹c nowe prace Ma³gorzaty instynktownie, z racji zdobytego wykszta³cenia, przywo³ujê 

artystów, którzy w swojej twórczoœci siêgali po podobne w¹tki tematyczne. Mam przed oczami 

s³ynne dzie³a. Pierwszym ikonograficznym odniesieniem jest scena gry w koœci pomiêdzy 

Achillesem i Ajaksem umieszczona na greckim naczyniu. Namalowa³ j¹ w VI w. p.n.e. attycki 

twórca Eksekias. To czarnofigurowe malowid³o zadziwia szczegó³owoœci¹ i precyzj¹ rysunku. 

Artyœci podejmowali te¿ w¹tki rozgrywek karcianych. Obrazy ukazuj¹ce sceny gry w karty wpisuj¹ 

siê w d³ug¹, siêgaj¹c¹ XV wieku tradycjê. Powstawa³y m.in. na prze³omie œredniowiecza 

i renesansu w pracowniach malarzy niderlandzkich (m.in. Lucasa van Leyden’a i jego 

naœladowców). Moralizuj¹cy w wymowie obraz namalowa³ oko³o 1635 r. Georges de La Tour.  

1 A. Sturgis, H. Clayson, Zrozumieæ malarstwo. Najwa¿niejsze tematy w sztuce, Dom Wydawniczy REBIS, Poznañ 2006, 
s. 205.

2 http://www.webexhibits.org/vangogh/letter/18/533.htm, data dostêpu 27 sierpnia 2012 r. 
3 http://www.webexhibits.org/vangogh/letter/18/534.htm, data dostêpu 27 sierpnia 2012 r.
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Praca wykonana w dwóch wersjach, zatytu³owana jest „Szuler”. Autor podj¹³ w¹tek oszustwa 

karcianego, st¹d wyczuwane napiêcie miêdzy postaciami, wymowna gra gestów i spojrzeñ. 

W pracowni Jana Steen’a, holenderskiego malarza okresu baroku, powsta³ obraz „K³ótnia przy 

kartach”, ukazuj¹cy rozemocjonowanych uczestników sprzeczki w karczmie. Jednym 

z najbardziej cenionych przeze mnie artystów jest Paul Cézanne, ojciec dwudziestowiecznej 

rewolucji malarskiej. W jego dorobku odnajdujemy wyj¹tkowy cykl obrazów „Gracze w karty” 

z l. 1890-1892. O malowidle Cézanne’a z paryskiego Musée d’Orsay i o uzale¿nieniu, jakim mo¿e 

staæ siê gra w karty, pisa³ poeta walijski, Ronald Stuard Thomas.

Fajka bez

dymu, pusta

butelka, œwiat³a na

œcianie s¹ zegarem,

którym siê kieruj¹,

Tylko ich umys³y

kr¹¿¹ leniwie

jak muchy

ci¹gle wokó³ tego samego

niedorzecznego problemu, który nuda

kaza³a im postawiæ.

Wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³ siê w malarstwie temat gier szachowych. Wielu twórców na 

przestrzeni wieków siêga³o po ten motyw, m.in. XVI-wieczny malarz holenderski Jan Cornelisz 

Vermeyen, w³oska artystka Sofonisba Anguissola, czy sieneñczyk Francesco di Giorgio Martini. 

Scenê rozgrywki szachowej odnajdujemy wœród malowide³ egipskich w Deir-el-Medina i na 

kartach œredniowiecznej Ksiêgi Gier Alfonsa X Kastylijskiego. Szachownica ma z³o¿on¹ symbolikê, 

a obrazy z jej motywem nierzadko s¹ przedstawieniami alegorycznymi. 

Równie¿ ruletka doczeka³a siê malarskich interpretacji. Twórc¹ niezwykle ekspresyjnych, 

niepokoj¹cych obrazów: „Przy ruletce” i „Ruletka I” z 1892 r. by³ norweski malarz, Edvard Munch. 

Prace doskonale oddaj¹ atmosferê panuj¹c¹ w zat³oczonych salach hazardowych – napiêcia 

i pobudzenia, obrazuj¹ skrajne nastroje: rozemocjonowania, ale te¿ biernoœci i rezygnacji. 

Istnieje pewien kanon najwa¿niejszych tematów w sztukach plastycznych. W¹tki gier 

hazardowych nie nale¿¹ z pewnoœci¹ do najpopularniejszych. Nawet jednak na przyk³adzie 

przywo³anych powy¿ej dzie³ mo¿emy wyraziæ opiniê, ¿e doczeka³y siê kilku mistrzowskich pod 

wzglêdem wyrazu artystycznego interpretacji. 

Ma³gosia Stêpniak siêgaj¹c po tê tematykê, nie odchodzi od wczeœniejszych zainteresowañ. 

Poszerza jedynie repertuar ujêæ. Nadal interesuje j¹ cz³owiek, opowiada historiê kobiety 

i mê¿czyzny, którzy razem zasiedli do rozgrywki „lekkohazadrowej”. Wci¹¿ zanurzeni s¹ 

w kawiarnianej aurze, nadal towarzysz¹ im dŸwiêki akompaniamentu muzycznego. 

Obrazy zgrabne, zgrane, z graniem…

I ¿aden z nich nie powiedzia³:

Twój wist.

Brak koloru atutowego

Wstrzyma akcjê.

R. S. Thomas, w t³umaczeniu Andrzeja Szuby

Katarzyna Sucharkiewicz

Muzeum Czêstochowskie
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Karty, 24 x 18 cm

Koœci, 40 x 30 cm
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Ruletka, 40 x 30 cm

Wyœcig 1, 30 x 40 cm
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Wyœcig 2, 13 x 30 cm
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Bilard, 80 x 90 cm
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Szachy, 90 x 90 cm



Warcaby, 90 x 70 cm
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Bryd¿yk, 70 x 90 cm
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Ma³gorzata Stêpniak

Urodzona w 1973 roku w Czêstochowie. W latach 1993-98 studia na Wydziale Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk 

Piêknych. Dyplom w pracowni prof. W³odzimierza Kunza. Od 2005 roku Cz³onek Zarz¹du Regionalnego Towarzystwa 

Zachêty Sztuk Piêknych w Czêstochowie. Mieszka i tworzy w Czêstochowie. Uprawia malarstwo sztalugowe.

WYSTAWY INDYWIDUALNE WYSTAWY ZBIOROWE

2000 - Malarstwo - Galeria Klub Wiedeñski, Czêstochowa 1998 - Galeria Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie - 

2001 - Trzy Lata PóŸniej - Galeria Magenta, Nijmegen, Wystawa Obrazów Studentów z pracowni prof. 

Holandia W³odzimierza Kunza

2001 - Malarstwo - Studio Estima, Warszawa 1999 - IX Ogólnopolski Przegl¹d Malarstwa M³odych 

2002 - Malarstwo - Muzeum Czêstochowskie ,,promocje" - Miejska Galeria Sztuki w Legnicy 

2003 - Ona i On - Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie 1999 - Konfrontacje Najm³odszych Artystów Krakowskich - 

2003 - Malarstwo - Galeria Inny Œl¹sk, Tarnowskie Góry Miejski Oœrodek Kultury w Myœlenicach 

2004 - Galeria Anny Kareñskiej, Poznañ 2000 - Salon Letni - Galeria Promocyjna, Warszawa

2005 - Centrum Kultury - Zamek Sielecki, Sosnowiec 2002 - Warszawski Przegl¹d Malarstwa - Galeria ZPAP 

2005 - Galeria Sztuki i Wina - Piwnice Margaux, Lufcik 

Czêstochowa 2004 - Ogólnopolski Konkurs im. Mariana Michalika - 

2006 - Cafe Kulturalna, Warszawa Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie 

2006 - Wszystko Gra - Galeria OPK Gaude Mater, 2005 - Genesis - Malarze Zachêty, Czêstochowa 

Czêstochowa 2005 - Letnia propozycja Zachêty - Galeria Gaude Mater, 

2006 - Wszystko Gra - Galeria Inny Œl¹sk, Tarnowskie Góry Czêstochowa 

2007 - Kobieta w Czerwieni - Fundacja Kultury Ziemi 2007 - Wszyscy Nasi Przyjaciele - Galeria Extravagance, 

Sandomierskiej, Sandomierz oraz BWA, Kielce Zamek Sielecki, Sosnowiec 

2007- Malarstwo - Tarnobrzeski Dom Kultury, Tarnobrzeg 2007 - Kola¿ Urodzinowy - Regionalne Towarzystwo 

2008 - Ona I On - Regionalne Towarzystwo Zachêty Sztuk Zachêty Sztuk Piêknych, Czêstochowa

Piêknych, Czêstochowa 2008 - M³ode Malarstwo z Czêstochowy - Miejska Galeria 

2008 - Miêdzy b³êkitem a czerwieni¹ - Galeria Grodzka, Sztuki, Czêstochowa 

Kraków 2010 - Sonniges Land - Graz

2009 - Piano Bar - Galeria Schody, Warszawa 

2010 - Malarstwo - Galeria Triada, Gdañsk

2010 - Kadr - Konduktorownia, Czêstochowa 

2011 - Kadr - Steel Forest, Konstancin Jeziorna i Warsaw 

Art Gallery

2011 - Malarstwo - Galeria Jana Siuty, Kraków

2011 - Malarstwo - Galeria Jarek Cechmanowicz, Poznañ

2012 - Gra - Muzeum Czêstochowskie

Trio, 70 x 90 cm
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