
Jan Wałach (1884-1979)
Autoportret

olej na płótnie

Autoportret to portret  artysty wykonany przez niego samego; Pierwsze autoportrety
pojawiły się w  średniowieczu, a rozpowszechniły się pod koniec tej epoki. Na
początku  renesansu  artyści swoje autoportrety włączali do malowanych przez siebie
scen. Wraz z zanikaniem pojmowania roli artysty jako rzemieślnika, wykształcał się
samodzielny autoportret. Wielu artystów malowało autoportrety niemal przez całe swoje
życie, tworząc w ten sposób cykle swoich podobizn, m.in.  Rembrandt,  Vincent van
Gogh  i  Stanisław Wyspiański. Artyści na autoportretach ukazują się w bardzo różny
sposób. Typowe jest przedstawienie przy pracy, w warsztacie, z atrybutami sztuki albo z
rodziną lub przyjaciółmi. 
Jan Wałach na przestrzeni kilkudziesięciu lat, namalował i narysował również swoje
autoportrety. To także dzięki nim i fotografii wiemy, jak wyglądął artysta.
Zobaczcie autoportret namalowany farbami olejnymi, który znajduje się w pracowni w
niegdysiejszym atelier malarskim Istebnej. Spójrz na obraz, na którym Jana Wałacha
sportretował sam siebie. Przyjrzyj się dokładnie jego twarzy, przedmiotom, które trzyma
w ręce. Co o nim myślisz? Ile może mieć lat na tym autoportrecie?
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C Z Y  W I E S Z ,  Ż E . . .
Jan Wałach urodził się 9 sierpnia 1884 r. w Istebnej. To tutaj rozpoczą szkołę
podstawową, a później kontynuuował naukę w gimnazjum w Cieszynie, w liceum w
Zakopanem, studia zaś w Krakowie. A dwa lata mieszkał i studiował w Paryżu.
Do Istebnej powrócił w 1911 r. i tutaj tworzył do 1979 r. Zmarł mając 95 lat.

Z A D A N I A
Weź kartkę papieru, ołówek. Spróbuj narysować siebie. Nie ma autoportretu bez
lusterka - więc bez niego ani rusz. Spróbu naszkicować swoja twarz.  

Zacznij od swoich oczu, nosa, ust, dodawaj poszczególne elementy, tego, co zwraca
twoją uwagę: czy masz piegi na nosie, czy noisz okulary, czy masz grzywkę. Krok po
kroku buduj całość. Narysuj linie pomocnicze, które pozwolą ci zachowac proporcje
Kto powiedział, że obraz ma być poważny? Wręcz przeciwnie! Ma być radosny i
śmieszny! 
Bądź jak Jan Wałach, poczuj się artystą.

Wybór dzieła i tekst: Ewa Cudzich
Koncepcja i opracowanie graficzne: Ewa Cudzich

"Wielka sztuka mieszka w małych miejscach - Jan Wałach cyfrowo - edukacyjny cykl filmowy"
"Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci"


