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„...idę do suszarni
       cicho patrzeć”  
  
“...I am going to the drying room 
        to silently look“          

                             Michał Moląg 



powiedzieć łące
idąc po niej lekko jak w tańcu
nie zatrzymuj mnie

podnosząc ramię
pozłocone słońcem
nie zatrzymuj mnie

powiedzieć wiośnie
ze szczęścia kwitnącej
nie zatrzymuj mnie

z czerwoną różą
przypiętą na sercu
nie zatrzymuj mnie

powiedzieć Magdalenie
wiernej aż do końca
nie zatrzymuj mnie

każdemu kto gorąco
pragnie byś nie odszedł
nie zatrzymuj mnie

powiedzieć ziemi
bez żalu jak w tańcu
nie zatrzymuj nie zatrzymuj
mnie

Noli me tangere, ks. S.J. Pasierb

Kiedy śmierć niespodzianie zabrała Michała, wszyscy którzyśmy go znali, odczuwaliśmy nieodpartą 
chęć opowiadania o nim wprost z poruszonej pamięci. Jakbyśmy wspólnie odmalowywali wizerunek  
z własnych słów, a one brały się z tkwiących w głębi nas wrażeń i rozmów, z widoków sytuacji  
i zdarzeń, otwieranych gdzieś w tyle głowy. Każdy wydawał, co poczuł, co – ot tak, a vista – dostał kiedyś  
w przelocie albo co brał garścią w potrzebie i znowu przychodził. Rozumieliśmy się pod spontanicznym 
napięciem, od którego język tracił giętkość. Ale najczęściej powtarzały się słowa: spotkanie, przyjaźń, 
pasja, dobroć, miłość, duch... I dopiero z wolna docierały do świadomości znaczenia. Tak, właśnie, 
„spotkanie” najcelniej odbija relację z Michałem. Mogło to trwać mgnienie, ale zawsze był jakiś 
porozumiewawczy przepływ energii. Kładł na dłoni więcej, niż by wymagała zwykła życzliwość, nie 
tylko wobec wybranych osób, ale też kolegów, uczniów, sąsiadów, każdego z naprzeciwka. Malarstwo 
było jego powołaniem, ale zachowywał się, jakby o tym nic nie wiedział, tylko pracował bez względu 
na wszystko. Zawsze przechodził na tę dobrą stronę świata. Ta druga, niewidzialna strona musiała 
go pociągać, być doświadczeniem, zdumieniem, zawierzeniem, dążeniem? Gdy tak szkicowaliśmy 
Michałową postać już pod jego fizyczną nieobecność ze swoich emocji i zapatrzeń wstecz, wychodził 
nam konterfekt ekspresyjny, mocny od pełnych kolorów, które zaraz się walorowały i uciekały w ciszę. 
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Wnętrze osoby, chociaż dobrze oznaczone fragmentami ze wspólnej drogi, pozostało nieprzeniknione. 
Szukaliśmy objaśnienia w sobie samych i nawzajem, a w tle toczonej rozmowy mieliśmy na ścianach 
pokoju obrazy, które Michał namalował. Były oniemiałe, bo wtedy ich nie pytaliśmy. One na pewno 
zawierają tajemnicę dobrze widoczną i bezsłowną – tę, której być może dotknął autor i zostawił ślad 
swojego życia splecionego ze sztuką. Więc pytajmy teraz, gdy nadarza się wyjątkowa okazja stawania 
przed tymi obrazami w obszernej retrospektywie. Zamknięte już dzieło czeka, żeby je otwierać.

Z takiego wglądu w całą twórczość wyjawia się malarz w czasie historycznym, jaki był mu dany. 
I zadany. Gdy kończył akademię w 1982 roku, Polska przechodziła kolejny dziejowy zawał i nie 
docierały żadne impulsy życia artystycznego spoza granic. A wewnątrz panowała nadal abstrakcja. 
Zresztą wcześniej nowości przedostawały się też z trudem i opóźnieniem na Wschód Europy. Kolejne 
zachodnie nawroty do figuracji ani tendencje realistyczne nie mogły się przyjmować bez adaptacji. 
Nasze kontrolowane politycznie życie było biedne, szare, naznaczone mentalnie. Barwa w obrazach 
pochodziła z wnętrza malarstwa i z upływem czasu może nawet się doczeka uznania za pozytywne 
znamię polskiej sztuki powojennej. A Michał miał siłę pochodzącą z talentu, przyrodzona mu była 
ekspresja, do indywidualności artystycznej podążał sprawnie i szybko w sposób właściwy młodemu 
człowiekowi, czyli przez negowanie tego, co samo z siebie do jego malowania nie przystaje. Nie 
pasowało mu rugowanie głębi z obrazu, czego nie należy mylić z odejściem od klasycznej perspektywy. 
Chodziło raczej o sprowadzanie malowanego przedstawienia do jednostronności zmysłowo-
historycznej. To sprawa czucia i wymowy, a nie tylko użycia sposobów formowania. Dlatego zachodni 
malarze w odwrocie od abstrakcji stawali się krytyczni, zaangażowani społecznie i politycznie z ironią, 
odważnie. Chwytali swój czas na gorąco i wszystko, co napotykali w potoczności, brali za materię 
artystyczną, albo się zwracali z emocjonalnym dystansem w stronę historii sztuki, deprecjonując 
prowokacyjnie estetykę. Michał traktował malarstwo na serio, ćwiczył warsztat, ale obrazy musiały 
wychodzić ze środka. Pracował sam, nie planował kariery artystycznej, nie włączał się do żadnego 
obiegu, z Gruppą też nie było mu po drodze. Gdy się patrzy na obrazy, wybrane z ponad tysiąca  
ze wszystkich etapów trzydziestoletniej aktywności, widać wyraźniej.

Są bardzo współczesne, ewolucyjnie wpisują się w ciągłość sztuki, w bliższym obcowaniu zarzucany 
im anachronizm musi zostać oddalony jako sąd skażony powierzchownością. Pewne znamiona 
sztuki drugiej połowy XX w. dają się rozpoznawać, lecz nie były wyznawaniem jakiegoś kierunku czy 
trendu, z podręcznego ekwipunku artystycznego wykształcenia brał to, co akurat było mu potrzebne  
do wykonania swojego zadania. Pozowały mu przedmioty codziennego użytku i odpady – opakowania 
po lekarstwach, torby z zakupami, sprzęty domowe, narzędzia na budowie Ursynowa, najbliższe 
osoby i znajomi. I nie było w tym żadnego celowego zamysłu ponad ten, żeby jakikolwiek przedmiot 
„wypowiedział” się malarsko. Subiektywne widzenie z doświadczenia artysty pozostało już w sztuce 
w spadku po informelu i egzystencjalizmie, a Michałowi ekspresyjny gest paradoksalnie służył do 
skrywania uczuć. Nieprawda, że zaangażowania w świat zewnętrzny i przeżyć osobistych nie wnosił do 
obrazów. Wystarczy zatrzymać się dłużej przy dyplomowym portrecie żony. To świetnie namalowany 
dramat. Wystarczy go zestawić z datą powstania, żeby zaczął o sobie mówić. Interpretacja będzie 
przystawać do każdego kolejnego obrazu aż po ostatni. Szkicowy sposób malowania nie ma nic 
wspólnego z metodycznym lekceważeniem staranności. Zwykł malować z jednego podejścia; nie to, 
żeby się aż tak niecierpliwił, coś go pociągało w inne miejsce, w inną przestrzeń, do następnego już 
obrazu? Jakby mówił: Nie zatrzymuj mnie. Jakby pracował do momentu, kiedy poczuje tę własną 
rzeczywistość obrazu. Ale to nie był cel jego malowania, tylko egzystowania. Dlatego obrazy – martwa 
natura, portret czy uchwycona scena – zawsze stanowią jakąś spójną całość, nie skupiał się na oddaniu 
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szczegółu, nie charakteryzował postaci z rysów twarzy, portretem jest wszystko od brzegu do brzegu 
podłoża farb. Zatem szukał czegoś ogólnego – sensu w świecie, w dzianiu się zdarzeń, sztuki, własnego 
istnienia na przekór złu, trudowi, załamaniu? Nie można się dopatrzyć prawd wyrozumowanych lub 
pożyczanych od konkretnych filozofów. Nie ma również oznak przekładania doświadczeń duchowych 
na płaszczyznę malarską. Autor tych obrazów szedł raczej za własną intuicją, która nie jest poznaniem 
pewnym ani też jałowym, ani równoznacznym z rezultatem empirycznym czy doznaniem religijnym. 
Bóg i duch sztuki idą tu po równoległych torach. Ale czy nigdy się nie spotykają? Notatka z Tuchlina 
z 1996 roku daje wiele do myślenia, zwłaszcza że analogiczne przeżycia – jak sam zaświadcza – 
twórca tych obrazów znał z młodości.

Już nic innego się nie dowiemy niż to, co mówią obrazy. Żeby nabywać metafizycznego słuchu, 
trzeba wyostrzać zmysły. Możemy się domyślać, że tak postępował sam autor. Może właśnie tak, jak 
w wierszu Obejmowanie ks. Pasierba?...

kładę rękę na oczach
świeci ciało

przykładam dłoń do uszu
dochodzi mnie głos

przytulam się do ziemi
słyszę serce

przyciskam do piersi Księgę
pulsuje słowo

otwieram ramiona

Marzenna Guzowska
październik 2014 
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to say to the meadow
while walking on it lightly as if dancing
do not stop me

while raising an arm
painted gold with sunlight
do not stop me

to say to the spring
blossoming with from joy
do not stop me

with a red rose
pinned on the heart
do not stop me

to say to Magdalene
faithful to the end
do not stop me

to everyone who fiercely
yearns for you not to go 
do not stop me

to say to the earth
without regret as if dancing
do not stop do not stop
me
        
Noli me tangere, priest S.J. Pasierb 

When death unexpectedly took Michał away, all of us who had known him felt an irresistible 
urge to speak about him openly from the memory that has been moved by his passing away. As if 
we were painting an image in our own words that originated from impressions and conversations, 
the sights of events and incidences that had been stored within and opened up in the backs of our 
heads. Everyone revisited what they had felt, what – casually, a vista – they had received, or what they 
had taken by a handful when in need and would come back for more. We understood each other 
under the spontaneous strain in which words lost their grace. But the words: encounter, friendship, 
passion, goodness, love, spirit… were repeated most often. And only slowly we became aware of the 
meanings. Yes, indeed, “encounter” reflected the relationship with Michał most precisely. This could 
have been a wink, but it had always been a forthcoming transfer of energy. On his palm he handed 
out more than the requisite of kindness, not only towards his chosen persons, but also towards the 
students, neighbours, everyone around. Painting had been his vocation, but he behaved as if he did 
not know anything about it, but was just working, regardless of everything else. He had always crossed 
over to the light side of the world. The other, invisible side must have lured him, must have been 
an experience, a wonder, a belief, a pursuit? In his physical absence, when trying to sketch Michał’s  
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nature from our emotions and our recollections we accomplished an expressive portrait, strong 
with vibrant colours that were immediately modulated and toned down to stillness. The core of the 
person, even though well contoured with sections of our common life path, remained impenetrable. 
We were searching for an interpretation inside ourselves and in others, and in the backdrop of the 
conversation on the walls of the room there were the paintings Michał had painted. They were 
speechless, because at the time we did not ask them any questions. They certainly safeguarded  
a secret – clearly perceivable and unspeakable – that maybe the author knew himself – and left 
as a sign of his life entwined with art. Let us now ask these questions when we have the unique 
opportunity to face the canvases at a wide retrospective. The oeuvre that has been now closed and it 
is waiting to be opened. 

From such an insight into the oeuvre the artist is perceived in the historical context that was given 
to him. And of which he partook. When he graduated from the Academy in 1982, Poland was 
undergoing another historic upheaval and was cut off from any influences of the foreign art scene. 
Abstraction still prevailed within. All the same, also earlier the novelties reached Eastern Europe with 
difficulty and delay. Neither the successive western returns of the figuration nor the realist tendencies 
could have been adopted without an adaptation. Our politically controlled life was meagre, grey, 
mentally stained. The colour in canvases originated from within the painting and after some time 
may have achieved recognition as a constructive mark of Polish art after the war. And Michał had the 
power that emanated from his talent; his expressiveness was innate; he pursued his individuation as 
an artist in the manner that was appropriate for a young person that was by renouncement of what 
was inherently redundant in the individuated painting. To him it was unfit to purge the painting of its 
depth, which should not be confused with a departure from the classical perspective. The point was 
rather to reach a sensual and historic unity within the painted representation. It was a matter of feeling 
and articulating and not so much the use of various means. That was why in their renouncement of 
abstraction western painters became critical, socially and politically engaged, courageous. They were 
capturing their time and everything they encountered in every-day life became the object of their 
art, or they critically turned to the history of art provocatively derogating the aesthetics. Michał took 
painting seriously; he practiced his skills but the paintings had to originate from within. He worked 
alone; he did not plan his career as an artist, he did not follow any movement, he did not get on with 
“Gruppa”. Things become clearer when one is looking at the paintings that were selected out of over 
one thousand pieces from all phases of over thirty years of work.

The paintings are very modern, evolutionarily they belong to the continuum of art; at a closer look 
the accusation of their being anachronistic must be dismissed as a judgment that has been tainted with 
superficiality. Specific features of the art of the second half of the 20th century are visible; however, 
they did not serve any movement or trend; from the handy equipment of his artistic education 
Michał took what he immediately needed to complete his task. His models were everyday life objects 
and waste – medicine packaging, bags full of shopping, tools from the construction of the Ursynów 
district; his loved ones and acquaintances. There had not been any premeditated goal apart from the 
one that the object would “speak” through a painting. In art, the subjective point of view originating 
from the artist’s experience had been inherited from informalism and existentialism. Paradoxically, 
the personal expressive gesture had been used by Michał to conceal his feelings. It is not true that 
Michał did not bring his involvement with the outside world and his personal life into his paintings.  
It is enough to ponder for a while over the graduation portrait of his wife. It is a perfectly painted 
drama. It is enough to consider the date when it was painted for it to start telling its story. This 
interpretation would be valid for every painting until the very last one. The sketchy method of painting 
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was not in any way connected to the purposeful disregard of diligence. He used to paint in a single 
session; not that he was so impatient; did something pull him into another place, into another space, 
to another painting? As if he was saying: Do not stop me. As if he used to work until the moment 
he could feel the internal reality of a painting. But this was not his goal with regard to painting; this 
was the goal of his existence. That is why the paintings – the still life, portrait, or a scene he captured 
form a unified whole; he did not focus on rendering of a detail, he did not characterise a person by 
the facial features, the portrait encompassed the whole space from edge to edge of the ground of the 
canvas. Therefore, he was searching for something universal – the sense in the world, in experience, 
in art, in his own existence against the wrong, the strain, the failure? There are no answers that he 
conjectured or borrowed from specific philosophers. There are no signs of transfer of the spiritual 
experience onto the surface of painting. The author of these canvases followed his own intuition, 
which did not provide a guarantee of wisdom, nor was it futile, nor was the same as empiric results 
or religious zeal. God and the spirit of art walk on parallel routes. But – do not they ever meet? The 
note from Tuchlin from 1966 is thought provoking; especially that similar experience – he claimed 
himself – had been known to the painter from the period of his youth.

We shall not grasp anything more than what the paintings say. In order to acquire a metaphysical 
hearing one must train the senses. We may assume that it was the author’s way. Maybe like in the 
poem Embracing by the priest Janusz Stanisław Pasierb?...

 

I lay my hand on my eyes
the body shines

I put my palm to my ears
the voice reaches me

I cuddle close to the earth
the heart is heard

I hold the Book close to my breast
the word pulsates

I open up my arms 

 
Marzenna Guzowska 
October 2014

  9



1982, olej, płótno / oil on canvas, 46 x 38 
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1982, linoryt / linocut, 41 x 26
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1982, olej, płótno / oil on canvas, 38 x 46 

1982, rysunek tuszem / ink drawing, 30 x 42
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1985, olej, płótno / oil on canvas, 122 x 170
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1986, olej, płótno / oil on canvas, 97 x 130 
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1987, olej, płótno / oil on canvas, 97 x 130 
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1986, olej, płótno / oil on canvas, 130 x 180 

16



1986, olej, płótno / oil on canvas, 97 x 130 

1986, olej, płótno / oil on canvas, 90 x 130
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1984, olej, płótno / oil on canvas, 150 x 125

1985, olej, płótno / oil on canvas, 130 x 200 
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1984, olej, płótno / oil on canvas, 97 x 130 
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1987, olej, płótno / oil on canvas, 97 x 130 

1986-87, olej, płótno / oil on canvas, 115 x 145 
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1986-87, olej, płótno / oil on canvas, 122 x 105 

 21



Przedmioty w pracowni

Słoiki i tuby z farbą, wiadro, podpórki do deski kreślarskiej, kartonowe pudła. Przedmioty, których 
miejsca pobytu wyznacza regularna aktywność w pracowni. Od nich zaczyna się widzenie konkretu. 
Sposób, w jaki przedstawia je Michał Moląg, wynika z nałożenia się na siebie dwóch różnych tendencji 
jego twórczości.

Jeszcze przed studiami na Akademii uczynił zjawiska postrzegania przedmiotów podstawowym 
tematem swych obrazów. Posługując się w swoim malarstwie środkami bliskimi fotograficznemu 
realizmowi, przekraczał jednocześnie rodzaj przedstawiania, który właściwy jest obiektywowi kamery. 
Unaoczniał te liczne pola nieostrości, przesunięcia kolorytu i dyskretne zakrzywienia przestrzeni, jakie 
powstają, gdy poprzez oczy skupimy uwagę na wybranym szczególe. Okazuje się wtedy, w jakich 
strefach nasze widzenie różni się od wierności oferowanej przez fotografię. Było to realizowanie 
idei malarstwa (ale bynajmniej nie stylistyki) wyznaczonej jeszcze przez impresjonistów. Całkowite 
podporządkowanie obrazu jednostkowemu, niepowtarzalnemu nigdy w identycznej postaci zjawisku 
widzenia. Fenomenowi, w którym zatraca się przeciwstawienie przedmiotu i obserwatora. Przez 
kolejne lata z konsekwencją opartą na wewnętrznej potrzebie (a nie na założonym programie) 
drążył Michał Moląg to, jak w samym zdarzeniu widzenia ujawniają się właściwości patrzącego oka  
i spojonej z nim osoby. Gdyby nie brzmiało to zbyt akademicko, można by określić tę drogę malarską 
– realizmem fenomenologicznym. Wolnym od dekoracyjnej (w najlepszym tego słowa znaczeniu) 
nastrojowości impresjonistów – poznawaniem samego siebie poprzez patrzenie na nieruchomy 
przedmiot. Przedmioty same w sobie nie są ważne, ale są tu potrzebne, bo nie istnieje widzenie 
oderwane od nich.

Druga tendencja, obecna dawniej w małym zakresie, a nasilająca się przez ostatnie lata w pracach 
Michała, akcentuje sam proces i technikę malowania. Wyraźniejsze stają się poszczególne gesty 
pędzlem, konstrukcja kompozycji obrazu, czasem pozostające strużki ściekającej farby. Skojarzenie  
z kodem ekspresji (skądinąd zrozumiałe) wydaje się jednak przy bliższym spojrzeniu mylące. Nie 
chodzi tu bowiem o to, co można nazwać „żywiołowością”, „odreagowaniem gestu”. Jest to, 
wprawdzie pozbawione intelektualnej premedytacji, ale przecież stałe, schodzenie w głąb. Podążanie 
w kierunku wrośniętego w osobę rytmu, porządku. Narasta w tych obrazach surowość i daleki od 
jakiejkolwiek anegdoty dramat.

Grzegorz Borkowski
z katalogu do wystawy, Galeria EL, Elbląg, 1991
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Objects in the studio

Jars and tubes with paint, a bucket, drafting table supports, cardboard boxes. Regular activities in 
the studio define the location of these objects. It is from them that perception of the specific begins. 
The manner in which Michał Moląg presents them results from two different propensities in his art. 

Even before his studies at the Academy, Michał made the experience of perception the main 
theme of his paintings. By applying the means akin to photorealism to his painting he simultaneously 
frustrated the manner of presentation that is characteristic of the objectivism of the camera. He 
accentuated the numerous fields of fuzziness; shifts of colouring; slight curvatures of space that appear 
when we focus our eyes on a specific detail. Such moments reveal the areas in which our perception 
differs from the accuracy offered by a photographic image. In that manner he realized the idea of 
painting (not the style, though) proposed earlier by the Impressionists. That was total subjection of the 
painting to the unique experience of perception that is unrepeatable in the identical form. In such 
experience the juxtaposition of the object and the observer is lost. Throughout the years that followed, 
with the persistence based on his internal conviction (and not on an adopted programme), Michał 
explored the phenomenon of perception that revealed the properties of the looking eye united with 
the person. If it was not too academic one might define his path of a painter as phenomenological 
realism. Liberated from the decorative (in the best possible meaning of the word) ambiance of the 
Impressionists – it was studying of the self by looking at a still object. The objects as such are not 
important; however, they are necessary because there is no perception that is not related to them. 

The second propensity that, previously was only slightly apparent, but in the recent years is more 
and more present is the accentuation of the process and technique of painting. The particular gestures 
made by the brush, the construction of the composition of a painting, sometimes traces of dripping 
paint gain importance. The connection to the code of expression (quite reasonable) turns out to be 
misleading at closer examination. In fact, it is not what one may call “liveliness” or “acting out by  
a gesture”. It is, albeit entirely bereft of intellectual premeditation, a permanent in-depth investigation. 
It is the respect for the order and rhythm that is bonded with the person. In these paintings the rawness 
and drama that eschews easy narratives develop.

 
Grzegorz Borkowski
From the catalogue for the exhibition, EL Gallery in Elbląg, 1991 
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1988, olej, płótno / oil on canvas, 100 x 130

1991, olej, płótno / oil on canvas, 100 x 140
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1990, olej, płótno / oil on canvas, 97 x 130
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1991, olej, płótno / oil on canvas, 130 x 90
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1991, olej, płótno / oil on canvas, 130 x 97
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1993, akryl, płótno / acrilic on canvas, 97 x 130
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1993, akryl, tektura / acrylic on cardboard, 49,5 x 70,5
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1994, akryl, tektura / acrylic on cardboard, 70 x 100

1996, akryl, tektura / acrylic on cardboard, 100 x 70
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1994, akryl, tektura / acrylic on cardboard, 70 x 100
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1994-95, akryl, tektura / acrylic on cardboard, 70 x 100
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2000, akryl, płyta / acrylic on fibreboard, 48 x 76
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1999, akryl, płyta / acrylic on fibreboard, 56 x 82,5
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2002-03, akryl, płyta w oprawie drewnianej / acrylic on fibreboard in wooden frame, 48,5 x 52
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2002-03, akryl, płyta w oprawie / acrylic on fiberboard in frame, 46,5 x 34,5
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2003-04, akryl, płyta / acrylic on fibreboard, 26,5 x 59,5
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2005, akryl, płótno / acrylic on canvas, 56,5 x 46,5
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2002, akryl, płyta w oprawie / acrylic on fiberboard in frame, 53 x 44
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2002, akryl, płyta w oprawie drewnianej / acrylic on fiberboard in a wooden frame, 64,5 x 55

 41



2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 86,5 x 139
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W Galerii Abakus przy Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej prezentowana jest wystawa 
prac Michała Moląga. Artysta choć znany z wcześniejszych pokazów w galerii, tym razem zaskoczył 
odbiorców nowym projektem. Wystawa jest zbiorem olejnych prac prezentujących martwe natury. 
Jednak nie są to pędzle, farby, sztalugi, które zazwyczaj gościły na płótnach artysty. Tematem stały 
się maski. Z niezwykłą wprawą artysta maluje te zaczarowane i tajemnicze przedmioty. Obserwując 
maski, czujemy ich mistyczny charakter, wyraźnie widać, jak każda maska przedstawia inną 
historię, odgrywa tragiczną, czasem komediową scenę. Wszystko to nastraja widza do refleksji nad 
ich historią, przeszłością, przeznaczeniem. Odkrywanie kolejnych masek-twarzy sprawia wielką 
satysfakcję, staje się podróżą w ich tajemniczy świat. Jednocześnie maski pozostają maskami, nie 
pozwalają do końca poznać swoich historii, chronią swoje tajemnice. Zapraszamy do obejrzenia 
wystawy, która kolejny raz potwierdza, że dla artysty najważniejsze jest nie to, co maluje, a w jaki 
sposób i jakie budzi to refleksje.

Agnieszka Gniotek
Artinfo.pl
Recenzja z wystawy „Maski”, Galeria Abakus SCEK, wrzesień 2008

Abacus Gallery at the Warsaw Cultural Education Centre presents an exhibition of works by Michał 
Moląg. The artist, who is well known from his previous shows at the gallery, this time surprised the 
public with his new project. The show is a collection of oil paintings representing still lives. Yet, they do 
not show brushes, paints and easels that previously occupied the artist’s canvases. Their theme became 
masks. The artist paints these magical and mysterious objects with the utmost skill. Observing the masks  
we can sense their mystical character – it is clear that every mask conveys a different story, plays  
a tragic or – sometimes – comic scene. The emotions stir reflections on their history, their past and destiny. 
Discovering new masks-faces is ultimately satisfying – it is a journey into their mysterious world. At the 
same time the masks remain masks – they do not let us uncover their stories, they protect their secrets.
We invite you to visit the show which confirms one more time that for the artist the most important  
is not what but how he paints and the reflections his paintings inspire.

Agnieszka Gniotek
Artinfo.pl
Review from the exhibition “Masks”, Abakus SCEK Gallery, September 2008 
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2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 75,5 x 127

2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 130,5 x 80 
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2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 58 x 66

2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 106 x 79
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2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 59 x 57,5

2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 143,5 x 109
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2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 69,5 x 89,5
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Michał Moląg namalował nowy cykl obrazów z postaciami kobiecymi. Sam dokonał obszernego 
wyboru i pierwszy raz konfrontuje te prace z opinią publiczności w Galerii Stara Prochownia. 
Pretekstu do ich zaistnienia dostarczyły ulotki z ofertą seksualną, wtykane nachalnie pod wycieraczki 
samochodów. Malarski impuls znalazł temat na ulicy i w pracowni zamieniał się w formę coraz 
pewniej, więcej, mocniej, aż do wyczerpania malarskich środków.

W krótkim czasie powstało kilkadziesiąt ekspresyjnych obrazów jakby z jednego gestu. Moląg jest 
malarzem do szpiku kości, wszystko, co ma do powiedzenia światu, mówi malarską robotą niezależnie 
i samotnie od dyplomu w 1982 w pracowni Jana Tarasina na ASP w Warszawie. Nie dba o PR, nie 
zabiega o kontakty z galeriami, nie wyprawia hucznych wernisaży, ma postawę zwartą tak samo jak 
fizyczną postać, stoi osobny jak jaki średniowieczny zamek. Gdy się zwraca w głąb siebie, podnosi 
zwodzony most, a kiedy go znów opuści, wychodzą tamtędy do świata obrazy. I tyle się dowiadujemy, 
ile się da z nich wydobyć. Można powiedzieć, że Michał Moląg przez malowanie dochodzi do siebie 
– drąży własną osobę, odrzuca wszystko, co mu zasłania istotę, odrzuca egzystencjalne kamienie, 
wymija psychologiczne sztuczki, tylko sztuka migocze i kusi go niczym zjawa nad leśnym bagnem. 
Jeśli odnajdzie własnego daimoniona, wydostanie obraz z grzęzawiska, to nie na trwałe, i co dzień 
musi zaczynać robotę od nowa. Ona sama pokazuje mu moment, w jakim akurat się znalazł, i punkt, 
do którego ma dążyć.

Najbardziej fascynujące jest w obrazach Moląga zjednoczenie historycznego czasu powstania  
z tradycyjnym malarskim tematem i aktualnością formy, która pochodzi z wnętrza malarstwa, a jest 
poruszona, żywa, jest samym ruchem teraźniejszości. Obrazy Moląga nie mają tytułów, bo one  
są antynarracyjne. Motyw, przedmiot, anegdota muszą sprowokować malarza, zatrzymać jego uwagę, 
obudzić emocję, a kiedy zaczyna malować, już je porzuca, idzie tylko za ruchem swojej ręki. To, co 
ma źródło w uczuciu, i to, co jest myślą, zlewa się w jeden ślad pędzla. Wgląd w pole kontekstualne 
tych obrazów pozwoli artykułować weryfikujące się w nich zagadnienia na tle współczesnych odniesień 
sztuki do rzeczywistości z pierwszej ręki i do kultury zastanej. Rozważanie formalne ukaże warszta-
tową jakość tego malarstwa oraz indywidualność podległą talentowi, a nie założeniom obecnych 
tendencji. A spojrzenie na tę wystawę jako na zgromadzenie samoistnych bytów daje szansę, żeby 
przemówiły formą, czyli wszystkim, czym są.

Martwe natury, jakie Moląg malował przez kilka lat, otwierały oczy na nieskończone możliwości 
malarstwa. Pokazywały, że każdy obraz to początek. Rewelacyjny cykl z afrykańskimi maskami nadał 
malowaniu europejską tożsamość i znamię współczesności, dodał śmiałości malarskiemu gestowi. 
„Miłość spod wycieraczki” to wejście pełnej ekspresji z potoczności w ontologiczne pytanie o miłość. 
Czym ona jest? Fundamentem rzeczywistości i zasadą istnienia wszystkiego? Rozziew między 
pragnieniem, że tak jest, i doświadczeniem, że tak nie jest, oto prawdziwa przyczyna dramatu 
ludzkiej egzystencji. Tak wielkiego jak złamanie każdego pojedynczego życia, jak rozpacz co dzień 
pochłaniająca nadzieję. Molągowi wystarczył jeden impuls, żeby podnieść ulotkę z chodnika, krótki 
błysk, żeby podnieść figurę kobiety z fotograficznego upodlenia do malarskiej postaci. Każdym 
zostawionym duktem pędzla na obrazie wzbudza empatię: ile tkliwości i łez w kolorze, jakie splątanie 
bólu i złości w szybkich śladach farby, tyle arogancji co i niepewności w wyzywających sylwetkach. 
Im bardziej odkształca się zarys bryły, tym więcej tragedii w konturze człowieczeństwa. Wszystko 
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zbiera udatna kompozycja; przestrzenność, wywołana z rozlanych plam i gmatwaniny pociągnięć 
koloru z jednego ruchu ręki, buduje własną rzeczywistość. Obrazy wydają się pospiesznymi szkicami, 
a przecież ustanawiają własną strukturę; pociągają widza, a niczego nie obiecują; są siebie pewne,  
a pozostają niedomknięte.

Marzenna Guzowska
tekst do wystawy „Miłość spod wycieraczki”, Galeria Stara Prochownia SCEK, czerwiec 2009

Michał Moląg has painted a new cycle of canvases featuring female figures. He selected a wide 
range of works himself and presents them to the public at the Stara Prochownia Gallery. The leaflets 
promoting sex services that are obnoxiously tucked under the windshield wipers became an excuse 
to bring the paintings to life. His painter’s intuition found the theme in the street and, later on in his 
studio, he furnished the theme with a form that exhausted of the means of painting with an increasing 
confidence, volume and strength.

In a short period of time a few dozen expressive paintings had been created, all of them originating 
as if from one gesture. Painting is the core of Moląg’s being; since his graduation at Jan Tarasin’s 
studio at the Academy of Fine Arts in Warsaw everything he wants to communicate to the world he 
conveys by the painter’s labour which, by nature, is an independent and solitary practice. He does 
not care about public relations, he does not pamper galleries, he does not celebrate grand openings, 
his attitude is as integrated as is his physique; he stands alone like a medieval castle. When he turns 
inward, he lifts the collapsible bridge and when he lowers the bridge again he delivers his paintings 
to the world. And we learn from them only as much as we are able to dig up. One may say that 
Michał Moląg reaches out to himself through his painting – he explores himself, renounces anything 
that covers the essence, throws away existential stones, bypasses psychological defences; only the art 
shines, flickers and tempts him like a spectre over a swamp. If he finds his own spirit (daimonion) and 
excavates a painting from the marsh, it is not lasting and he has to start his toil anew every day. The toil 
shows him the moment in which he actually is and points to a new destination where is to be headed. 

The most fascinating in Moląg’s paintings is the unity of historical time in which they were created 
with the traditional theme of the genre and its pertinence that is derived from within the medium  
of painting, but which is shifting, alive, it is the very pulse of presence. Moląg’s paintings are untitled 
because they are anti-narrative by nature. A motive, an object, a tale inspire the painter, freeze his 
attention, stir an emotion, but then are renounced; as soon as act of painting commences, Moląg 
follows the movement of his hand only. An element that originates from emotions is merged with  
a thought and translated into a stroke of the brush. An insight into the contextual field of his paintings 
provides an opportunity to articulate issues related to contemporary connections between art, 
hands-on experience and the cultural background. A formal scrutiny will reveal the technical quality  
of brushwork and individuation that ensues from the talent and not from the propositions of current 
trends. A look at the exhibition as at a collection of independent beings gives them a chance to speak 
with the form which is their essence. 
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2008, olej, płyta /oil on fibreboard, 100 x 70

The still lives that Moląg had painted for a few years opened one’s eyes on infinite possibilities of 
the medium of painting. They indicated that every picture is a beginning. The superb cycle featuring 
African masks added a European identity and courage to his painting, it added boldness to the 
gesture of the painter. “Love from under the windshield wiper” is a wholly expressive movement from 
informality into the ontological question about love. What is love? Is it the foundation of reality and 
the principle of existence? The discrepancy between the wish that it is so, and the experience that 
proves that it is not so – this is the real reason behind the drama of human existence. It is as great as 
the breakdown of an individual existence, like despair that consumes hope every day. For Moląg it 
had been enough to be moved to pick up the flyer from the pavement, a short spark that transferred 
the figure form the photographic degradation into a painted figure. Every trace of the brush on the 
picture stirs empathy, tenderness and tears, the mixture of pain and anger in the quick traces of paint, 
there is as much arrogance as insecurity in the defiant figures; the more the shape of the silhouette 
is deformed the more there is of the tragedy in the contour of humanity. All of this is combined in 
an appropriate composition; the spaciousness that from the spilled paint and the skein of coloured 
brushwork constructs its internal reality. The paintings seem to be quick sketches but they propose a 
structure of their own, they lure the spectator, they do not promise anything; they are poised but yet 
they remain open.

Marzenna Guzowska
Text for the exhibition “Love from under the windshield wiper”, Stara Prochownia SCEK Gallery, 
June 2009
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2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 116 x 89
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2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 116 x 89,5
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2008, olej, płyta  
/ oil on fibreboard, 90,5 x 90,5

2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 84 x 152
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2008, olej, płyta / oil on 
fibreboard, 148 x 85
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2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 66,5 x 99,5
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2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 69 x 89
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2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 90,5 x 90,5
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2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 118 x 74

2008, olej, płyta / oil on fibreboard, 123 x 78,5

 61



2008-09, olej, płyta / oil on fibreboard, 101,5 x 137
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Czego ty szukasz w portowych zaułkach nieprzystojnych wziętemu portreciście amsterdamskich 
patrycjuszy? – pytał stary Harmen van Rijn syna, Rembrandta, z troską w głosie. Jak wiemy, od 
pierwszych obrazów nie pociągał malarza ideał klasycznego piękna i nie podzielał renesansowego 
zamiłowania do naukowego poznania przez kreację artystyczną, rozumność sztuki i oryginalność formy 
znajdował w realizmie życia codziennego i w twarzach ludzi z nizin społecznych. Szukał prawdy, jaką 
można wypowiedzieć tylko pędzlem. Szukał malarstwa jako takiego. Błyskiem oka, zaznaczeniem 
zmarszczki na czole dawał znać o stanie wewnętrznym odmalowanej postaci i własnym. 

Rembrandt wprowadził do portretu egzystencjalny dramat. Michał Moląg prawie cztery wieki 
później postępuje tak samo. Zbiera na warszawskim Podwalu ulotki agencji towarzyskich, zaprasza na 
kanapę w kolorze indygo do natolińskiej pracowni znajomych, przyjaciół, rodzinę, ale też indywidua  
z zapisanym w nich losem – ciemnym, zagmatwanym, za trudnym, zawodnym. Ludzka twarz i postać  
to temat niewyczerpany w każdym punkcie czasowym wewnętrznego rozwoju malarstwa europejskiego. 
Moląg doskonale zna wszystkie etapy i kamienie milowe pozostawione przez poprzedników, sam 
też uczy uzdolnioną młodzież, ma wielką sprawność warsztatową, która się bierze z nieustannego 
przynaglania ręki indywidualnością i rozumowanym zaciekawieniem: jak to z malarstwem jest TERAZ? 

W toku historii zmieniają się teorie malarskie i filozoficzne, ale nie zmienia się rzeczywistość ani 
człowiek. Świat zmysłowy jest prawdziwy, ponieważ stanowi realizację boskiego zamysłu. Z tym 
założeniem Michał Moląg nie dyskutuje, ono się samoistnie weryfikuje w procesie powstawania 
obrazu. Spostrzeżenie zmysłowe musi ujmować istniejący przedmiot – tak się przenosi do sztuki 
realność. Lecz ona jest nie tylko przedmiotem fizycznym, także nie fizycznym, procesem, zdarzeniem. 
W naszej współczesności nie pytamy o byt czy substancję, raczej o to, czym jest rzeczywistość, czym 
jest to, co realne? 

Nie dziwi, że po latach malowania martwych natur Michał Moląg przeniósł swoje zainteresowanie 
na człowieka, sadza go przed sztalugą i wchodzi w rozmowę. Rozszerza w ten sposób pytanie  
o realność na nierozpoznane pole sytuacji, stanów, relacji z drugim – innym i autonomicznym. 
Z takich seansów powstaje kompozycja czytelna jako niepodzielna całość wewnętrznej mapy 
portretowanego i własnego stanu artysty, zapisu momentu historycznego i talentu autora. Obrazy 
posadowione mocno na gruncie ontologicznym nie są trendy, ale może właśnie one przekazują  
to, co rzeczywiste i niezmienne nowym czasom? A do tego radują oczy i są przylądkiem dla umysłu 
w morzu ponowoczesnej niepewności.

Marzenna Guzowska
tekst do wystawy „Portrety Pana O’Rety”, Galeria Stara Prochownia SCEK, grudzień 2009
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What are you looking for in the cul-de-sacs unbecoming of the sought-after portrait painter of 
Amsterdam patricians? – old Harmen van Rijn asked his son – Rembrandt – with concern in his voice. 
As we know from his early paintings the painter was not attracted to classical beauty and did not share 
the Renaissance fondness of academic research through creation of art; he searched for sagacity of 
art and originality of form in the realism of every-day life and in the faces of people from the lower 
classes of society. He searched for the truth that might only be told with a brush. He searched for the 
essence of painting. With a spark in an eye, a wrinkle across the forehead he conveyed the internal 
state of the painted figure and the painter. 

Rembrandt introduced existential drama into the portrait. Almost four centuries later, Michał Moląg 
works in the same way. In Warsaw Podwale Street he collects leaflets from escort agencies; onto his 
indigo couch in the Natolin studio he invites his acquaintances, friends, family, but also individuals 
who have their destiny printed on their faces – dark, complicated, too difficult, and disappointing. 
Human figure and face are inexhaustible themes at any point in time of the inner development 
of European painting. Moląg is perfectly aware of all the developments and milestones created by 
his predecessors, he also teaches the gifted youth, he has excellent formal skills that derive from  
a constant application of his hands to the individual mindful querying – what is painting NOW? 

The theories of painting and philosophy change in the course of history; however, the truth and the 
man remain unaltered. The sensual world is true because it is an implementation of the divine plan. 
Michał Moląg does not argue with this premise, he verifies it in the process of creating a painting. The 
sensual insight has to capture the existing object – the reality is transferred into art in such manner. 
However, it is not only the physical object, but also a process, an action. In modern art we do not 
question existence or substance, we ask what reality is, what is real? 

We are not surprised that after years of painting still lives Michał Moląg moved his focus onto man. 
He put him in front of his easel and started a conversation. In such a way he broadens the question 
about reality enclosing the not-known territory of situations, states and relations with the other – 
different and autonomic. From such sessions a new composition is created that is an indivisible sum 
of the inner map of the portrayed and the artist’s state, an entry of a moment in history and author’s 
talent. Deeply rooted in the ontological background, the paintings are not trendy, but maybe they 
show what is real and unchanging in the modern times? And additionally they are a joy to the eyes 
and a resting spot for the mind in the sea of post-modern uncertainty. 

Marzenna Guzowska 
Text for the exhibition “Portraits of Mr. O’Dear”, Stara Prochownia SCEK Gallery, December 2009 
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2008-09, olej, płyta / oil on fibreboard, 84 x 157,5
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2008-13, olej, płyta / oil on fibreboard, 149 x 53 2008-13, olej, płyta / oil on fibreboard, 157 x 59
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2008-13, olej, płyta / oil on fibreboard, 155,5 x 59,5 Autoportret / Self-portrait  
2008-13, olej, płyta / oil on fibreboard, 124,5 x 47
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2008-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 100 x 104
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2008-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 84 x 70,5

 69



2008-09, olej, płyta / oil on fibreboard, 107 x 87 2008-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 100 x 70
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2008-09, olej, płyta  
/ oil on fibreboard, 184 x 75



2008-09, olej, płyta  
/ oil on fibreboard, 182 x 77,5



2008-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 118 x 76
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2008-14, olej, płyta  
/ oil on fibreboard, 180,5 x 80,5
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Jakiś czas temu, dokładnie nie pamiętam, myślę że w 2012 roku, Michał zaproponował mi, że 
namaluje mój portret. Muszę przyznać, że na początku trochę się przestraszyłem, Michał potrafił być 
onieśmielający, znaliśmy się co prawda już całkiem dobrze, ale teraz miałbym przebywać z moim 
przyszłym teściem sam na sam, w jego tajemnej przestrzeni, osławionej pracowni. Ale poczułem się 
także wyróżniony – wiedziałem, że w ostatnich czasach niewiele malował portretów, a taka praca 
była dla niego ogromnym wysiłkiem i zmaganiem, więc było mi niezmiernie miło, że postanowił  
ze mną podjąć to wyzwanie.

Michał uznał, że na portrecie muszę być w pozycji stojącej, z charakterystycznymi dla mojej postawy 
(przy nim prezentowanej bardzo często) skrzyżowanymi, założonymi na siebie defensywnie rękami. 
Michał malował bardzo energicznie, szerokim gestem, bez precyzyjnego cyzelowania szczegółów, 
szybko. Z mojej strony płyty (bo na niej właśnie malował) wyglądało to tak, jakby powstawał ekspresyjny 
bohomaz. Moje zdziwienie było ogromne, kiedy po półtorej godziny stanąłem przed doskonałym, 
nieco rozmytym, ale zarazem realistycznym moim portretem. Był świetny, oddawał podobieństwo, 
ale nie w martwo-fotograficzy sposób. Michał jednak nie był usatysfakcjonowany (później, kiedy już 
wyszedłem starał się poprawić już z pamięci ten pierwszy portret, ale w końcu go zamalował). Chciał 
zacząć od nowa malować drugi portret. Ja nie byłem przekonany, ale dałem się namówić. Stanąłem 
w tej samej pozycji, ale zmęczenie dało o sobie znać. Po pół godziny zdałem sobie sprawę z tego, 
że właśnie teraz rozpoczęły się zmagania, których tak się obawiałem. Michał był podenerwowany, 
we mnie zaczęła budzić się irytacja. Chciałem chociaż na chwilę odpocząć, wyjść, odetchnąć 
świeżym powietrzem, nie wdychać już oparów farby i kłębiącego się dymu papierosowego, którego 
naprodukował strasznie dużo. On widział moje zmęczenie, ale ja też widziałem jego. Zaczęliśmy się 
kłócić, wyklinać – niby nie na poważnie, a jednak w każdym z nas kipiały emocje. „Stój słabeuszu  
i przestań pieprzyć. Nie narzekaj, bo nie mogę namalować twoich ust”. Ja nie pozostawałem dłużny. 
„Niech się pan ode mnie odpieprzy. Pierwszy obraz jest doskonały. Zróbmy przerwę i pójdźmy coś 
zjeść”. „Jedzenie jest dla idiotów” itd. Nasze zmagania nad drugim obrazem trwały parę godzin. 

Wtedy byłem wściekły, ale teraz widzę dokładnie, co się wówczas działo. Jak tak staliśmy 
naprzeciwko siebie, z każdą minutą ujawniałem mu się coraz bardziej. Stawałem przed nim 
prawdziwy i on mnie prawdziwego przerzucał na płótno. Na te parę godzin w jego pracowni nie 
królował fałsz i zakłamanie, ale prawda. I tak jak ja w tych zmaganiach coraz bardziej ujawniałem 
się jemu, tak i on coraz bardziej ujawniał się mi. Zobaczyłem jaki jest, ujrzałem całe jego piękno. 
Zmęczony, przygarbiony, umazany farbą, ze zmrużonymi oczami i wyrazem cierpienia na twarzy 
walczył ze złudzeniami, które odganiał energicznymi cięciami pędzla. Każdy jego ruch dawał odpór 
zafałszowaniu rzeczywistości wdzierającemu się z każdej strony przez pracę przewrotnego światła, 
moc przedsądów, iluzję grymasów, które mimowolnie przyjmowała moja twarz. Wtedy artysta 
ujrzał prawdziwego człowieka, którego malował, a człowiek ujrzał prawdziwego artystę – i to było 
niesamowite.

Czy mogło się to odbyć bez tych zmagań? Myślę, że nie. Kiedy skończył, zmęczeni stanęliśmy 
naprzeciwko drugiego obrazu. Wtedy wszystko stało się jasne. Cała irytacja uleciała, a pojawił się 
zachwyt. Pierwszy obraz ujawnił momentalnie wszystkie swoje braki i niedociągnięcia. To w drugim 
ukazała się rzeczywistość i on wiedział to od początku, musiał to tylko odpowiednio uchwycić. Był 
człowiekiem, który miał wgląd w prawdę i ponadto udawało mu się ją ukazać – a wtedy też ukazywał 
siebie. Czy Michał był dobrym artystą, czy jego obrazy są dobre, czy mój portret jest dobry? – nie 
wiem, niech w takich sprawach zabierają głos specjaliści, wiem jedno – na pewno był prawdziwym 
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artystą i jego obrazy są odmalowane tą prawdą i promienieją autentycznością. A czy był dobrym 
człowiekiem? Był nie tylko prawdziwy i autentyczny, ale także do głębi dobry.

Chciałbym zatem wyrazić mu ogromną wdzięczność za to, że był i jaki był, za to, że był 
świadectwem prawdy, jej strażnikiem, że potrafił odchylić zakrywające ją zasłony. Ale chciałbym 
także podziękować jego bliskim, Gabrysi, jego rodzicom, Basi, jego dwóm wspaniałym córkom, Zosi 
i Kasi, oraz jego rodzinie, przyjaciołom, nauczycielom i uczniom. Prawda jest rzadkim i delikatnym 
kwiatem w naszym ludzkim świecie ciągłego kreowania złudzeń. Żeby wzrastać, musi napotkać na 
sprzyjające środowisko, i to Wy je stworzyliście. To dzięki Wam i dla Was Michał był właśnie taki. Jego 
autentyczność kwitła tak długo, jak miała kwitnąć, możemy mieć poczucie pustki i niedosytu, że za 
krótko. Jednak dla mnie ogromnie wymowne jest to, co po sobie pozostawił – przede wszystkim dwie 
najwspanialsze, cudowne córki, a także cały jego dorobek artystyczny i owoce jego licznych pasji. Cóż 
bowiem może zrobić innego prawdziwe piękno, gdy przestaje kwitnąć, jak nie pozwolić zakwitnąć 
innemu pięknu? Ktokolwiek zna jego rodzinę i widział ogród, który Michał skończył opracowywać tuż 
przed śmiercią, wie, o czym mówię. Jego obrazy także są tego wyrazem.

Marcin Krupowicz
4-6 maja 2014
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Some time ago, I do not remember exactly when it was – I think that around 2012 – Michał offered 
to paint my portrait. I have to admit that at the beginning I was alarmed – Michał was capable of being 
disconcerting; we had known each other for some time; at this instance however, I would have to stay 
with my father in law face to face in his secret space, his famous studio. But I also felt distinguished 
– I knew that lately he painted few portraits – such work turned into a massive effort and struggle, 
therefore, I felt extremely pleased that he decided to face the challenge with me.

Michał decided that the portrait should show me in a standing position with my arms crossed 
defensively that was characteristic for my posture (which I very often adopted when we were 
together). Michał painted with energy, with a wide gesture, without precise elaboration of details, 
with speed. From my side of the board (on which he was painting) it seemed that he was producing an 
expressionistic daub. To my enormous surprise after one and a half hours I stood in front of a perfect, 
somewhat blurred but, at the same time, a realistic portrait of myself. It was excellent, it conveyed 
similarity, but not in a lifeless photographic manner. Michał, however, was not satisfied (later, when 
I had already left he tried to correct this first portrait working from memory, but subsequently he 
painted it over). He wanted to paint a second portrait from scratch. I was not convinced, but I let 
myself be persuaded to go for it. I was standing in the same position, but soon my weariness started 
to creep on me. After half an hour I realised that the struggle I had been afraid of just begun. Michał 
was highly strung and my irritation begun to stir up as well. I wanted to relax for a minute, leave, take 
a breath of fresh air, not to inhale paint fumes, and the billowing cigarette smoke that he produced 
in large supply. He saw my exhaustion, but I saw his as well. We started to bicker, swear – as if light-
heartedly – but both of us were boiling with emotions. “Keep standing, sissy and stop bitching. Stop 
whining because I can’t paint your mouth.” I paid him in kind: “Fuck off Mister. The first painting is 
excellent. Let’s take five and get something to eat”. “The food is for suckers” and so on. Our struggle 
with the second painting lasted for a few hours. 

I was furious but now I can clearly see what was going on then. We were standing in front of each 
other and every minute I exposed myself to him more and more. I was authentic and he thrust my 
authenticity onto the canvas. In those few hours in his studio there was no hypocrisy, no duplicity but 
the truth. And in this struggle as much as I exposed myself he exposed himself to me. I saw what he 
was, I saw him in his beauty. Tired, hunched, dirty with paint, squint eyed, with a look of suffering on 
his face he fought illusions, kicking them out with energetic brush strokes. His every move fenced off 
the pretence of reality sneaking in from everywhere in the trickiness of lightning, power of prejudice, 
illusion of unconsciously adopted faces. At that moment the artist saw the real man he painted and 
the man saw the real artist – and that was stunning.

 
Could it have happened without this struggle? I do not think so. When he finished we stood in 

front of the second canvas. Then everything became patent. The anger vanished and delight came 
over us. Momentarily all failures and shortcomings of the first painting were exposed. The second one 
revealed authenticity and Michał recognized it from the beginning, he just had to capture it. He was 
a man, who had an insight into the truth; and moreover, he managed to reveal it – and at the same 
instance he revealed himself. Was Michał a good artist? Did he paint good pictures; is my portrait a 
good painting? I do not know, and I will let the experts talk about it. I know one thing – he was a real 
artist and his paintings are painted with veracity and radiant with authenticity. Was he a good man? 
He was not only real and authentic but also good in the deep of his heart. 
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2012, olej, płyta / oil on fibreboard, 84 x 66

I now would like to express my gratitude to Michał for his being there and for who he was; that 
he was the witness to the truth, its guardian, that he was able to remove the veil covering it. I would 
also like to thank his closest people – Gabrysia, his parents, Barbara, his two exquisite daughters Zofia 
and Katarzyna, his family, friends, teachers and pupils. The truth is a rare and delicate flower in our 
human world of continuous perpetuation of illusions. In order to grow the truth needs to be immersed 
in favourable conditions and you were the people who created such conditions. Thanks to you and 
for you Michał was what he was. His authenticity flourished for as long as it was supposed to and we 
may have a feeling of emptiness and craving that it did not flourish long enough. However, what is 
left behind is the most telling – first of all two remarkable, amazing daughters, and also his oeuvre and 
the fruits of his numerous passions. What else may the real beauty do when it stops to blossom but 
let the new beauty blossom? Whoever knows his family and saw the garden that Michał finished just 
before he died would know what I am talking about. His canvases are also very telling of who he was.

Marcin Krupowicz
4-6 May 2014
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Autoportret / Self-portrait, 2008-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 102,5 x 74,5
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Autoportret / Self-portrait, 2008-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 69,5 x 58,5
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Autoportret / Self-portrait, 2008-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 91,5 x 64

Autoportret / Self-portrait, 2008-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 100 x 70 
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2013-14, akryl, płyta / acrylic on fibreboard, 78,5 x 49,5
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Spędzaliśmy letnie wakacje, moje trzy kobiety i ja, we wsi Tuchlin nad Bugiem. Chaty użyczyła 
nam moja koleżanka Marysia P. Marysiu, dziękujemy ci bardzo. Chata z wierzchu była zupełnie 
wsiowa, lekko kujawska, a w środku miastowa i bardzo ładna, ale co dla tej pisaniny najważniejsze, 
z biblioteką. Jestem zawodowym poszukiwaczem pereł, a nie owijając w bawełnę, jestem prostym 
nurkiem śmietnikowym. Zanurzam się z rozkoszą we wszystkie śmieci, szczególnie papierowe tektury 
i pilśń, ale książki też mnie interesują. Rzeczy trafiają się różne. Ważne, żeby coś znaleźć i szukać 
dalej. 

Tym razem znalazłem prawdziwe cudo. Zdjąłem z półki katalog z wystawy Alberto Giacomettiego. 
Wystawa odbyła się w zamierzchłej przeszłości, w roku 1986 w Szwajcarii, w kantonie Valys w mieście 
Martigny, w dwudziestą rocznicę śmierci artysty. Obecnie jesteśmy w roku 1996, co nie wróży niczego 
dobrego. I tak, jeśli zechciałbym spojrzeć w kalejdoskop sztuki ostatnich trzydziestu lat, to być może 
straciłbym równowagę, więc nie zechcę spojrzeć. Wystarczy mi świadomość, że mam kalejdoskop. 
Moim zdaniem lepiej skupić się na tym, co się ma przed oczyma, czyli na katalogu.

Po raz pierwszy przejrzałem reprodukcje szybko, z akademicka wprawą, i stwierdziłem: no tak, 
bardzo dobre, i zostawiłem katalog na stole, na werandzie. Następnego dnia rano przyjrzałem się 
obrazom i rzeźbom Giacomettiego jeszcze raz. Tym razem było to prawdziwe spotkanie. Zetknąłem 
się oko w oko z duchowością drugiego człowieka. To coś zawartego w tych pracach poruszyło to coś 
we mnie. Chwila była niezwykła. Miałem kontakt. Proste portrety malowane ręką i „okiem” rzeźbiarza, 
formy wyczute „wręcz” fenomenalnie. Silny związek z tradycją sztuki europejskiej, szczególnie  
z Cézannem i z jego rysowaniem polegającym na precyzyjnej obserwacji modela. Niezwykły stosunek 
do przestrzeni polegający na pomniejszaniu obserwowanego przedmiotu, a w związku z tym 
zupełnie nowatorska kompozycja płaszczyzny obrazu. Również bardzo specyficzny koloryt, jakby 
nieudolny i brudny, ale szalenie ważny, coś jakby rzecz dodatkowa, niekonieczna, jakby chmura, 
w której każdy z nas przebywa, dla każdego trochę inna, ale podobna. Przede wszystkim jednak  
to wyraz tych obrazów stanowi o niepowtarzalności Alberto Giacomettiego. Oczekiwanie i samotność 
namalowanych postaci iście Beckettowska. Wyczuwalne napięcie istniejące między malowanym  
a malującym. Przy tym jakieś niezwykłe piękno zmieniających się i przemijających form. Form, które 
usiłuje się sprecyzować, mimo że jest to niemożliwe, ale to wszystko, co piszę, to głupstwa. Tak 
naprawdę to nastąpił przekaz pomiędzy wielkim artysta a mną, przekaz z serca do serca. 

Czuję radość z tego spotkania z Giacomettim, bo już miałem rzucić malarstwo. Dla mnie spotkanie 
to znaczy, że i ja mam swoją duchowość i wrażliwość, dzięki której mogłem się spotkać z jego sztuką. 
Takie silne przeżycie obrazów drugiego artysty miałem we wczesnej młodości. Nie sądziłem, że 
mnie, zaskorupieszałego czterdziestolatka spotka podobna przyjemność. To pewnie tak zwana druga 
młodość. Czuję również wdzięczność do Stwórcy za wiarę w to, że poprzez widzialne spotykamy się 
z niewidzialnym, że wystarczy namalować słoik i On tam będzie. 30 lat po swojej śmierci Alberto 
Giacometti stał mi się bliskim człowiekiem. Póki co, to jedyna znana mi forma nieśmiertelności. 
Pragnę jej również dla siebie. Wiem też, że drogą do niej nie było wygłaszanie idiotycznych sądów  
o innych artystach i o Giacomettim – też za co cię, drogi kolego, przepraszam.

Michał Moląg
Notatka na luźnej kartce, Tuchlin, 1996
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We were spending our summer vacation – my three beloved ladies and I – in the village of Tuchlin 
by the river Bug. We were afforded the hut by my friend Marysia P. Thank you very much Marysia! On 
the surface it was a country house, a bit Kujavish, but inside it had an urban flair and was very pretty, 
and what is most important for this writing, it had a library. I am a professional pearl hunter or, simply 
put, a simple dumpster diver. I plunge into trash with delight, especially the one made of cardboard 
and fibreboard but books are of interest too. Stuff of various sorts comes along. It is important to find 
something and to keep looking. 

And this time I found a real treasure. Off the shelf I took a catalogue of Alberto Giacometti. The 
show took place in the ancient past in 1986 in the Swiss canton of Valys, the city of Martigny on the 
twentieth anniversary of the artist’s death. We are now in 1996 which does not portend well. And so, 
if I wanted to look into the kaleidoscope of art of the past thirty years I would have lost my balance; 
therefore, I do not want to look. It is enough for me that I have the kaleidoscope. In my opinion it is 
better to focus on what I have in front of my eyes that is on the catalogue.

At first I took a quick look at the images with my academic expertise and concluded: well, yes, 
that’s very good, and I left the catalogue on the table in the veranda. The next day I looked at the 
Giacometti paintings and sculptures one more time. This time, it was a real encounter. I stood face 
to face with the spirituality of another human being. The thing featured in these works moved the 
thing in me. It was an unusual moment. I established contact. The simple portraits painted by the 
hand and with the “eye” of a sculptor, quite phenomenal perception of the form. A solid regard for 
the tradition of European art, particularly for Cezanne and his drawing that was based on the precise 
study of a model. There was an unusual relationship with the space that resulted from scaling down of 
the object of the study and; therefore, an utterly novel composition of the space of the painting. Also, 
there was very special colouring – as if inexpert and dirty, but extremely important – as if extraneous 
obsoleteness of a cloud in which every one of us abides but that is for everyone a little different but 
similar. First of all, however, the expression of these paintings makes Alberto Giacometti unique. 
The expectancy and loneliness depicted in the figure is reminiscent of Becket. There is a feeling of  
a tension between the painted and the painter. At the same instance there is beauty of transformed 
and transient forms. The forms that one attempts to capture even though it is hopeless; but everything 
I write is rubbish. There was truly a real exchange between the great artist and me; an exchange from 
heart to heart. 

I feel overjoyed on account of this meeting with Giacometti because I was almost giving up painting. 
To me this meeting means that I have my own spirituality and sensibility that let me encounter his 
art. Such strong relationship with another artist’s paintings happened to me in my early youth. I did 
not expect that I – the encrusted forty-years-old – could partake in such pleasure. That was certainly 
the so-called “second youth”. I also feel grateful to the Lord for the idea that through the visible we 
reunite with the invisible, that it is sufficient to paint a jar and He shall be present. Thirty years after 
Alberto Giacometti’s death I became intimate with him. So far it is the only form of immortality known 
to me. I crave it also for myself. I know that the road to it is not through articulating idiotic opinions 
on other artists and on Giacometti – for which, my dear fellow, I apologise.

Michał Moląg 
A note on a loose sheet, Tuchlin, 1996
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2005-08, olej, płótno / oil on canvas, 81 x 100
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2010-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 102 x 82,5



2010, olej, płyta / oil on fibreboard, 57,5 x 46 

2010, olej, płyta / oil on fibreboard, 40,5 x 77,5
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2010-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 88 x 63
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2011, olej, płyta / oil on fibreboard, 51 x 49

 91



2010-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 69 x 98,5
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2010-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 87,5 x 77
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2010-14, olej, płyta / oil on  
fibreboard, 112,5 x 69,5
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2010-14, olej, płyta  
/ oil on fibreboard, 80 x 98

2010-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 66 x 92
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2010-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 73 x 60
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2010, olej, płyta / oil on fibreboard, 73 x 92
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2011, olej, płyta / oil on fibreboard, 89,5 x 40 2011, olej, płyta / oil on fibreboard, 98,5 x 46,5
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2010, olej, płyta / oil on fibreboard, 54,5 x 73 

2010, olej, płyta / oil on fibreboard, 76 x 55
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2011-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 43 x 70

2011-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 98,5 x 46,5
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2011-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 64 x 89

2011-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 60 x 90
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2011, olej, płyta / oil on fibreboard, 103 x 100,5

2013-14, olej, płótno / oil on canvas, 81 x 100
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2010-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 100 x 120
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2010-14, olej, płyta / oil on fibreboard, 100 x 104
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2010, olej, płyta / oil on fibreboard, 65 x 103,5
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2014, olej, płyta / oil on fibreboard, 65 x 81
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Cisza codziennych przedmiotów
 

 
Obrazy Michała Moląga przedstawiające zwykłe przedmioty prowadzą najprostszą chyba drogą do 
spotkania z osobowością ich autora. Malował je często przez ponad dwadzieścia lat. Oglądałem 
je wielokrotnie, zawsze niemal z poczuciem, że choć przemawiają do mnie, tak niewiele umiem  
o nich powiedzieć. Niedawno, w czasie przygotowań do tej wystawy, obejrzałem większość obrazów 
Michała z tego cyklu, które powstały w ciągu ostatnich czterech lat. Starałem się rozpoznać, na ile 
inaczej widzę to malarstwo dziś, niż widziałem wtedy, gdy w 1991 pierwszy raz o nim spróbowałem 
napisać. Teraz dostrzegłem przede wszystkim jeden element: w te obrazy Michała wpisana jest 
ta cisza, która może nie jest całkiem spokojna, ale na pewno wypełniona uwagą malującego.  
W tej uwadze jest dążenie do uwolnienia się od teorii; tych dotyczących sztuki i tych dotyczących 
świata. Po to, by pozostało samo bycie z tymi przedmiotami, jednak nie dlatego, że one same są 
szczególnie ważne, lecz dlatego, że ważna jest właśnie postawa wobec nich jako postawa wobec 
tego, co jest na co dzień wokół nas.

Jest w niej obserwowanie, jak widzimy przedmioty, gdy patrzymy bezinteresownie, gdy wyciszymy 
żądania i obowiązki dyktowane przez nasze ego. To jeden z przykładów aktywnej ciszy, ciszy 
rozumianej w duchu Cage’a – ciszy, która nie jest brakiem dźwięków, lecz stanem ducha uważnej 
osoby. Taki rodzaj ciszy przynosi odczucie, jakie daje spokojne i świadome oddychanie, dlatego  
w obrazach Michała dokumentujących jego patrzenie na przedmioty jest tak dużo powietrza, choć 
ich rozmiary fizyczne nie są wielkie. Mają w sobie lekkość chwili, w której żyjemy ponadczasowym 
teraz, bez drążenia przeszłości i przyszłości. 

Gotów byłem utożsamić ten stan uwagi z przewiewnością, rozrzedzeniem przestrzeni widocznym 
w obrazach Michała przedstawiających powszednie przedmioty, jednak musiałem to utożsamienie 
zakwestionować, gdy obejrzałem kilka jego obrazów przedstawiających rośliny w doniczkach. 
Chodzi o obrazy z 2014 roku przedstawiające jeden tylko rodzaj roślin – fikusy. Te obrazy są gęste 
od plam koloru, dzieje się w nich szalenie dużo, choć przedstawiają nieruchome rośliny. Zawierają 
wielki ładunek energii, wynikający chyba z niemal gwałtownej fascynacji Michała tymi roślinami. 
Ich naturalne formy mogą zadziwić: ponad powierzchnię ziemi wystają często spore bulwy,  
z których wyrastają bezlistne kończyny i dopiero one trzymają liściastą, intensywnie zieloną koronę. 
Dlaczego te obrazy z fikusami są tak ciekawe? Bo demonstrują, że charakterystyczna dla obrazów 
Michała postawa skupionej bezinteresownej uwagi może prowadzić też do powstania obrazów tak 
energetycznych. Przypomniało mi to fascynację Michała jedną ze wschodnich sztuk walki, którą 
nawet przez pewien czas trenował. Odnajdywał w niej wyjątkowe zespolenie uwagi z treningiem 
błyskawicznego działania na małej przestrzeni.

Skupione patrzenie na zwykłe przedmioty (czy rośliny) stanowiło istotny rys jego sposobu 
bycia w świecie. Owocowało obrazami o powściągliwej i surowej estetyce, tak bardzo odmiennej  
od dominujących dziś konwencji prezentowania wszelkich przedmiotów jako wizualnych słodyczy. 
Wpisana w obrazy postawa Michała jest przeciwstawieniem się konwencjom obrazowania 
odzierającym z godności nie tylko przedstawione przedmioty, ale także ich widzów. Z tego 
powodu malarstwo Michała Moląga jest w najlepszym rozumieniu tego słowa niewspółczesne. 
Jest stanowczą odmową udziału we współczesnym skażaniu sfery wizualnej przez celebrowanie 
gadżetowych upodobań. Odmową uczestniczenia w łudzeniu się, że tak powszechne obecnie 
dekoratorskie praktyki skutecznie zasłonią nędzę ich klientów. 
 
Grzegorz Borkowski 
październik 2014 
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The stillness of everyday objects

The paintings by Michał Moląg that depict everyday objects probably lead us most directly towards 
encountering their author’s personality. He would often paint them for over twenty years. I looked  
at them many times, almost always with a feeling that even though they speak to me I can say so 
little about them. Not long ago, when preparing this exhibition, I looked at most of the paintings from 
the cycle that had been painted for the last four years. I was trying to recognize how my perception 
of his art now differs from the perception from 1991 when I first attempted to write about it. Now 
I mainly notice one element: there is stillness in Michał’s paintings that maybe is not quite tranquil, 
but certainly it is filled with the mindfulness of their painter. In this mindfulness there is the strife for 
deliverance from theories – the one related to art and the one related to the world. The goal is to be 
alone with those objects, not for the reason that they are particularly important themselves, however, 
but because our attitude towards them is important in the same way as the attitude towards what we 
find around us every day. 

In this attitude, there is observance how we perceive objects when we clear the mind off the 
demands and obligations enforced by the ego. One of the examples of an active silence – silence 
understood in Cage’s spirit – silence that does not mean lack of sound, but the state of the mind  
of an observant person.  This kind of silence produces the feeling that is brought by quiet and mindful 
breathing; therefore, in Michał’s paintings that document his looking at objects there is so much 
air, even though their actual dimensions are not significant. They are infused with a  lightness of the 
moment in which we live beyond now, clear of rumination over the past or contemplation of the 
future.

I used to be ready to consider this mindfulness to be parallel to the airy nature, dilution of space 
that was present in Michał’s paintings that depicted everyday objects; however, I was compelled 
to review this consideration when I saw a few of his paintings that depict potted plants. These are 
paintings from 2014 that show only one kind of plants – ficus plants. These plants are thick from 
splotches of colour and are exceptionally dynamic even though they only show potted plants.  
They are full of energy that probably resulted from Michał’s instant passion for these plants. Their 
natural forms are astounding: some sizeable tubers with leafless stalks often grow over the surface  
of the ground and subsequently they support leafy, deeply green crown. Why are the ficus paintings 
so interesting? Because they demonstrate that the attitude of concentrated, selfless mindfulness may 
also lead to creation of the paintings that exhibit such energy. It reminded me of Michał’s fascination 
with one of martial arts that he practiced for some time. In it he found exceptional connection 
between mindfulness with the practice of instant action in a limited space.  

The focused looking at everyday objects (or plants) constituted an important feature of his way  
of being in the world. It produced paintings of temperate and simple aesthetics that are entirely 
different from the presently dominating style of presentation of objects as visual confectioneries. 
Michał’s attitude that is embedded in his paintings is juxtaposed to the style of depicting that bereaves 
of dignity not only the objects but also the spectators. For this reason Michał Moląg’s art is – in the best 
meaning of the word – not contemporary. It is a powerful refusal of participation in the contemporary 
contamination of the visual sphere by celebration of gimmick tastes. It is a refusal of participation 
in the delusion that currently popular designer activities effectively cover the misery of their clients. 
    
Grzegorz Borkowski
October 2014
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2014, olej, płótno / oil on canvas, 100 x 73



109



110



2014, olej, płyta / oil on fibreboard, 80 x 60

2014, olej, płótno / oil on canvas, 65 x 92,5
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2014, olej, płótno / oil on canvas, 89 x 116
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2014, olej, płótno / oil on canvas, 73 x 50
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2013, olej, płyta / oil on fibreboard, 65,5 x 101
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2013, olej, płótno / oil on canvas, 83,5 x 69,5
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2014, olej, płyta / oil on fibreboard, 61 x 51
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2014, olej, płótno / oil on canvas, 64 x 89
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urodził się 17 stycznia 1957 roku w Warszawie. Studiował  
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1977-1982 
na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jana Tarasina, aneks 
na Wydziale Grafiki w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej. 
Studia zakończył dyplomem w 1982 roku. Od ukończenia 
studiów nieprzerwanie malował i prezentował swoje obrazy 
na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego 
prace uczestniczyły w wystawach prezentujących ruch Nowej 
Ekspresji: wystawie „Co słychać?” zorganizowanej w 1987 
roku przez Andrzeja Bonarskiego w Dawnych Zakładach 
Norblina w Warszawie oraz w wystawie „Świeżo malow-
ane” w 1988 roku w warszawskiej Zachęcie. Dwukrotnie 
otrzymał stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki. 
W 1991 roku przebywał na trzymiesięcznym stypendium 
we Francji w miejscowości Berck sur Meer, a na przełomie 
lat 1992-1993 na siedmiomiesięcznej rezydencji na zaproszenie Szwajcarskiego Biura Federalnego  
d.s. Kultury w miejscowości Ligornetto w kantonie Ticcino w Szwajcarii. 

Przed studiami na ASP zatrudnił się jako robotnik w PKZ (Pracowniach Konserwacji Zabytków) 
przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, był dekoratorem w firmie Arged. W trudnych dla  
artystów latach transformacji ustrojowej pracował jako sprzedawca w galerii sztuki, kurier rowerowy  
w firmie kurierskiej oraz kierowca. W 1994 roku zainicjował powstanie Galerii VIP w Sali dla Vipów  
na warszawskim lotnisku Fryderyka Chopina, organizując wystawy obrazów swoich i zaprzyjaźnionych 
artystów. W 1997 roku otworzył jednoosobową firmę poligraficzną MM-Studio. Współpracował 
m.in. z Warsaw Airport Services, firmami: Drukpol, Lilla Moda, OMS Polska S.A., Wydawnictwem 
Książka i Wiedza, Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi i Kurią Metropolitalną w Warszawie. 
Opracował szatę graficzną zaproszeń i innych druków związanych z wizytą Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Warszawie podczas jego VII Pielgrzymki do Polski w 1999 roku. Od 2003 roku pracował  
w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie, gdzie uczył młodzież rysunku i malarstwa. 
W 2009 roku uzyskał tytuł nauczyciela mianowanego.

Od najwcześniejszych lat jego drogę artystyczną wyznaczała fascynacja naocznością, postrzega-
niem przedmiotów. Oprócz martwej natury, którą studiował nieustannie, malował portrety, noże,  
fikusy. Przez ostatnie 20 lat tworzył na płytach i twardych podłożach, elementach odzyskanych ze 
starych mebli, pozostawionych przy okolicznych śmietnikach. Na takich podobraziach namalował 
swoje wspaniałe cykle – „Maski”, „Miłość spod wycieraczki” i „Portrety Pana O!Rety” oraz większość 
martwych natur i portretów.

Zmarł nagle 2 maja 2014 roku w swoim mieszkaniu na warszawskim Ursynowie. Pozostawił po 
sobie ponad tysiąc obrazów, wiele rysunków, projektów graficznych i zdjęć. 
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WYSTAWY INDYWIDUALNE 
 
1985 Galeria Zapiecek, Warszawa
         Dom Sztuki Użytkowej, Essen, Niemcy
         Dom Burmistrza, Essen, Niemcy
         Biuro Wystaw Artystycznych, Lublin
1986 Galeria Młodych, Warszawa
1987 Galeria Trans, Szczecin
         Galeria Kosmos, Essen, Niemcy
1988 Galeria Promocyjna, Warszawa
1989 Galeria Dolna Volta, Warszawa
1991 Galeria EL, Elbląg
1992 Galeria Abakus SCEK, Warszawa
1993 Galeria SPSAS, Locarno, Szwajcaria
1994 Galeria VIP Porty Lotnicze, Warszawa
1995 Galeria w siedzibie OSCE, Warszawa
         Galeria Domu Sztuki, Warszawa
1996 Galeria Abakus SCEK, Warszawa
2003 „Martwa natura”, Galeria Abakus SCEK, Warszawa
2005 „10 obrazów”, Galeria Abakus SCEK, Warszawa 
2006 „The Royal Collection”, Galeria Abakus SCEK, Warszawa
2008 „Maski”, Galeria Abakus SCEK, Warszawa
2009 „Miłość spod wycieraczki”, Galeria Stara Prochownia SCEK, Warszawa
         „Portrety Pana O’Rety”, Galeria Stara Prochownia SCEK, Warszawa
2011 „Horyzont zdarzeń”, Galeria Stara Prochownia SCEK, Warszawa
  
WYSTAWY ZBIOROWE 
 
1984 Interart, Poznań
1987 „Co słychać?”, Muzeum Techniki, Dawne Zakłady Norblina, Warszawa
1988 Krankenpflegeschule, Aarau, Szwajcaria
         Dni Kultury Polskiej, Praga, Czechosłowacja
         „Poland – New Art.”, Santa Monica, USA
         „Świeżo malowane”, Zachęta, Warszawa
         Instytut Polski, Sztokholm, Szwecja
1990 „Ekspresje i ekspresjonizmy”, Muzeum Narodowe, Warszawa
         „Ars Polona”, Dusseldorf, Niemcy
         „Around The coyote”, Chicago, USA
         Galerie Carlier, Le Touquet, Francja
1991 Galeria Pod Kasztanami, Warszawa
1993 „Polish art.”, Lucca, Włochy
1994 Galeria Abakus SCEK, Warszawa
         Galeria DAP, Warszawa
         Galeria Zapiecek, Warszawa
1995 Galeria DAP, Warszawa
1996 Galeria DAP, Warszawa
1997 Galeria DAP, Warszawa
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was born on 17 January 1957 in Warsaw. 
He studied at the Warsaw Academy of Fine 
Arts from 1977 to 1982 at the Department of 
Painting at Professor Jan Tarasin’s studio, with 
a minor in the Department of Graphic Arts 
at Professor Halina Chrostowska’s studio. He 
graduated in 1982. Since his graduation he 
persistently practiced painting and presented 
his works at numerous individual and group 
shows. His paintings were shown in the 
exhibitions representing the “New Expression” 
movement: “What’s Up?” organised in 1987 
by Andrzej Bonarski at the former Norblin Works in Warsaw and in the “Wet paint” show in 1988 at 
Zachęta Gallery in Warsaw. The Minister of Culture and Fine Arts sponsored his two residencies. In 
1991, he resided at a three-month scholarship programme in France in Berck sur Meer, in 1992/1993 
at the seven-month residence by invitation of the Swiss Federal Bureau for Culture at Ligornetto in the 
Canton of Ticcino in Switzerland.

Prior to undertaking his studies at AFA, he had been employed as a worker at PKZ (Polish Studios 
for Conservation of Cultural Property) and worked on the reconstruction of the Royal Castle in Warsaw 
and a decorator at Arged Company. In the difficult period of political transformation he struggled to 
support his family working as a salesperson at an art gallery, a bike courier at a courier company, 
and a driver. In 1994, he initiated the opening of VIP Gallery at the VIP longue at the Fryderyk 
Chopin Airport in Warsaw, where he exhibited both his and his colleague’s paintings. In 1997, he 
started a one-person graphic design studio under the name MM-Studio. Among others he cooperated 
with Warsaw Airport Services and other companies such as Drukpol, Lilla Moda, OMS Polska S.A., 
Publishing Houses “Książka i Wiedza”, “Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne” and the Metropolitan 
Diocese in Warsaw. He designed invitations and other prints published in celebration of the visit of 
Pope Jan Paul II in Warsaw during his 7th Pilgrimage to Poland in 1999. In 2003, he started working 
with young people at the Warsaw Cultural Education Centre as a teacher of drawing and painting. In 
2009, he was granted the status of “nominated teacher”.

From the early years his artistic practice was marked by a fascination with the experience and 
perception of objects. Along the still-life that he continually studied, he also painted portraits, knifes 
and ficus plants. For the past twenty years he has painted on boards and hard surfaces, pieces recovered 
from old furniture that was discarded at the neighbourhood dumping places. On such surfaces he 
painted his amazing cycles “Masks”, “Love from under the windshield wiper” and “Portraits of Mr. 
O’Dear”, most of his still lives and portraits

He died suddenly on 2 May 2014 in his flat in the neighbourhood of Ursynów in Warsaw. He left  
more than one thousand paintings, many drawings, graphic designs and photographs. 
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SOLO EXHIBITIONS
 
1985  Zapiecek Gallery, Warsaw, Poland
          Hausindustrieform, Essen, Germany
          Burgermeisterhaus, Essen, Germany
          Biuro Wystaw Artystycznych, Lublin, Poland
1986  Młodych Gallery, Warsaw, Poland
1987  Trans Gallery, Szczecin, Poland 
          Kosmos Gallery, Essen, Germany
1988  Promocyjna Gallery, Warsaw, Poland
1989  Dolna Volta Gallery, Warsaw, Poland
1991  EL Gallery, Elbląg, Poland
1992  Abakus SCEK Gallery, Warsaw, Poland
1993  SPSAS Gallery, Locarno, Switzerland
1994  VIP Gallery Porty Lotnicze, Warsaw, Poland
1995  OSCE Gallery, Warsaw, Poland
          Domu Sztuki Gallery, Warsaw, Poland
1996  Abakus SCEK Gallery, Warsaw, Poland
2003  “Still life”, Abakus SCEK Gallery, Warsaw, Poland
2005  “10 paintings”, Abakus SCEK Gallery, Warsaw, Poland
2006  “The Royal Collection”, Abakus SCEK Gallery, Warsaw, Poland
2008  “Masks”, Abakus SCEK Gallery, Warsaw, Poland
2009  “Love from under the windshield wiper”, Stara Prochownia SCEK Gallery, Warsaw, Poland 
          “Portraits of Mr. O’Dear ”, Stara Prochownia SCEK Gallery, Warsaw, Poland
2011  “Event horizon”, Stara Prochownia SCEK Gallery, Warsaw, Poland

GROUP EXHIBITIONS
 
1984  Interart, Poznań, Poland
1987  “What’s Up?”, Museum of Technology, Old Norblina Works, Warsaw, Poland
1988  Krankenpflegeschule, Aarau, Switzerland 
          Polish culture days, Prague, Czechoslovakia
          “Poland – New Art”, Santa Monica, USA
          “Wet paint”, Zachęta, Warsaw, Poland
           Polish Instytut, Sztokholm, Sweden
1990  “Expressions and expressionisms”, The National Museum, Warsaw, Poland
          “Ars Polona”, Dusseldorf, Germany
          “Around the coyote”, Chicago, USA
          Galerie Carlier, Le Touquet, Francja
1991  Pod Kasztanami Gallery, Warsaw, Poland
1993  “Polish art.” , Lucca, Italy
1994  Abakus SCEK Gallery, Warsaw, Poland
          DAP Gallery, Warsaw, Poland
          Zapiecek Gallery, Warsaw, Poland
1995  DAP Gallery, Warsaw, Poland
1996  DAP Gallery, Warsaw, Poland
1997  DAP Gallery, Warsaw, Poland    

121



Patrząc 2 obrazy
widzę i 3 między
nimi
Śmierć chwili; kontemplacja
nie wystarcza na to
malując obraz
jej trumnę i moją
gołąb przeleciał
tak szybko, że widziała
tylko ruch, a głos?
przecież to tylko
śpiewa moja córka
cisza
idę do suszarni1
cicho patrzeć

***

chwila moment,
w obrazie
jako swój cień
w obrazie.
Obraz rozpuściło
wielkie białe światło
to wszystko co mi
się wydaje.

Obraz szara szmatka chwili.

***

Wszystko jest przeszłością
A przeszłość nie istnieje
Wodospad chwil
Rzeka bez powrotu
Obrazy nikną z prędkością światła
To musi być przez … (nieczytelne) 

***

Pierwsze oko które się 
otwarło, by chwytać
spojrzało
i, i zobaczyło że patrzy
chyba się wtedy przestraszyło
oko dnia które patrzy
w obie strony chyba
ślepnie

Looking 2 pictures 
do I see and 3 in between 
them 
Death of a moment; contemplation 
is not enough for it  
painting a picture 
her coffin and mine 
a pigeon flew by 
so quickly that she saw 
only the movement, and the voice? 
but it is just 
my daughter singing 
silence 
I am going to the drying room1 
to silently look 
 
***
   
a moment a flash, 
in a painting 
as its own shadow 
in a painting. 
A painting was diluted 
by a big white light 
this is all that 
I suppose. 

A painting a gray fabric of a flash. 

***
 
Everything is the past 
And the past does not exist 
A waterfall of moments 
A river of no return 
Pictures fade at lightening pace 
It must be ... [illegible] 

***

The first eye that 
opened, to catch 
gazed 
and, and saw that it looks 
maybe it got scared right then 
the eye of a day that looks 
in both directions maybe 
goes blind 

1 Tam znajdowała się jego pracownia. / His studio was in a former drying room.(Uwaga redakcji / Editor’s note)

Michał Moląg
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Klomb imienia Michała Moląga

Pasjonować się bonzajami
zrobić ogród pod balkonem
malować fikusy ustawione na stole
w sporej liczbie
przychodzić codziennie do pracowni i malować
to co się widzi i nic więcej
tylko to co się widzi
w świecie gdzie prawie nikt nic nie widzi
choć przed oczyma pulsuje strumień obrazów
kolekcjonować fajki i noże
palić dużo papierosów lub nawet coraz więcej
nie traktować siebie zbyt poważnie
ani swoich porażek ani klęsk
nie stawiać na piedestale nadmiernej uwagi
chorować na kręgosłup od siedemnastego roku życia
chwytać się za skórę na dłoni i puszczać
i mówić że się jest starym
chociaż się nie skończyło 60 lat
pierwszego maja położyć się do łóżka
drugiego nie wstać już
powrócić tam skąd żeśmy nie przyszli
jak mawiał Nisargadatta Maharaj:
Z nikąd przychodzimy
donikąd idziemy
nie zdążyć napisać autobiografii
„Moje życie w krótkim skrócie”

                                                    2014

Michał Moląg’s flower bed

To be passionate about bonsais
to create a garden in front of a balcony
to paint ficuses set on a table
in great numbers
to come to the studio every day and to paint
this which one sees and nothing more
only this which one sees
in a world where nigh no one sees anything
despite the flow of images in front of one’s eyes
to collect pipes and knives
to smoke many cigarettes or even more and more
not to take oneself too seriously
and one’s defeats and failures
not to glorify with excess of attention
to have a spine-ache from the age of seventeen
to pinch the skin on one’s hand and to let it go
and to say one is old
even though one is not over 60 yet
on the first of May to go to bed
on the second not to get up again
to return there from where we have not come
after Nisargadatta Maharaj:
We come from nowhere
we go to nowhere
not to manage to write an autobiography in time
“A brief briefing on my life”

                                             2014

Ryszard Grzyb
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