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Hij is de trots van Polen, maar in Nederland onbekend. Wojciech Weiss
(1875-1950) was misschien wel de belangrijkste modernist van Polen. 
Net als zijn tijdgenoten Mondriaan en Kandinsky zocht hij naar nieuwe
manieren om spiritualiteit met kunst te verbinden. Muziek en fotografie
waren voor hem onmisbare kunstvormen die hem daarbij hielpen. Weiss’
figuratieve kunstwerken werden door het kunst minnend publiek hoog
gewaardeerd. Niet alleen in Polen, maar ook in kunststeden als Parijs en
Wenen waar hij lid was van de Wiener Secession.

Wojciech Weiss leefde in een stormachtig tijdperk. In zijn geboortejaar
was het precies een eeuw geleden dat Polen van de kaart verdween.
Weiss maakte de Eerste Wereld oorlog mee, die de landgrenzen binnen
Europa drastisch veranderde. Het nieuwe Polen werd in 1939 door Hitler 
en Stalin verdeeld. 

In de turbulente jaren rondom 1900 ontwikkelde Weiss zich tot een van
de voormannen van de kunstenaarsgroep Jong Polen. De kunstenaar
staat symbool voor het internationale karakter van Europa van voor de
Tweede Wereldoorlog. Kunstenaars reisden net zo gemakkelijk tussen
Oost en West als tussen Noord en Zuid. Zij onderhielden internationale
netwerken. Het IJzeren Gordijn maakte abrupt een einde aan de kruis -
bestuivingen tussen Oost- en West-Europa. Hierdoor raakte het oeuvre
van Weiss volledig uit zicht.  

Nu in het Gemeentemuseum Den Haag de eerste Europese overzichts-
tentoonstelling buiten Polen van Wojciech Weiss te zien is, kunnen wij
oprecht spreken van een ontdekking. Dit prachtig en rijk geïllustreerde
boek – met bijdragen van Polenexpert Ruth Kaloena Krul en Wojciechs
kleindochter Zofia Weiss – maakt duidelijk waarom Weiss een historische
icoon is van het Oosten.
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Voorwoord

Het Gemeentemuseum Den Haag organiseert de eerste
Europese overzichtstentoonstelling van Wojciech Weiss
(1875-1950) buiten Polen. Hij is de trots van Polen, maar 
in Nederland voor het grote publiek onbekend. Hoewel
zijn werk in 1929 in Den Haag op de tentoonstelling
Poolsche Kunstbij Pulchri en later in het Stedelijk Museum
Amsterdam werd geëxposeerd, zijn schilderijen van de
kunstenaar slechts zelden in Nederland te zien geweest.
De mooiste voorbeelden uit zijn oeuvre bevinden zich 
dan ook in de belang rijkste Poolse musea en particuliere
collecties in Krakau. Nu de belangrijkste werken uit zijn
oeuvre in dit retrospectief voor het eerst buiten Polen te
zien zijn, kunnen wij oprecht spreken van een ontdekking
voor het Nederlandse publiek.

Wojciech Weiss staat symbool voor het internationale
karakter van Europa van vóór de Tweede Wereldoorlog.
Kunstenaars reisden net zo gemakkelijk tussen Oost en
West als tussen Noord en Zuid. Zij onderhielden inter -
nationale netwerken en stelden zich op de hoogte van 
de belangrijkste ontwikkelingen in Parijs, München en
Wenen. Het IJzeren Gordijn maakte abrupt een einde 
aan deze kruisbestuivingen tussen Oost- en West-Europa.
Dit zorgde ervoor dat het verhaal van de kunstgeschie -
denis rond 1900 eenzijdig is verteld. Door een halve 
eeuw afgescheiden van elkaar te hebben geleefd, is er 
een cultureel gat ontstaan waardoor – ondanks het einde 
van de Koude Oorlog en de economische uitwisseling
nadien – we nu pas toekomen aan het herstellen van 
deze eenzijdige beeldvorming. Deze geschiedenis is
belangrijk om in gedachten te houden bij het zien van 
de tentoonstelling van Wojciech Weiss. 
Wij zijn dankbaar en trots op de samenwerking met

onze Poolse collega’s die ons ondersteunen bij deze 

tentoonstelling. In de eerste plaats de Stichting Wojciech
Weiss Museum in de persoon van haar voorzitter Zofia
Weiss, die niet alleen een omvangrijk bruikleen mogelijk
maakte, maar ook als een spin in het web ons in contact
bracht met de Poolse musea in Krakau, Warschau en
Poznań. Haar toewijding als kunsthistorica, kleindochter
van de kunstenaar en warm pleitbezorger van de Poolse
kunst hebben ons enthousiasme alleen maar aan -
gewakkerd. Ook Renata Weiss, eveneens kleindochter 
van de kunstenaar, wil ik bijzonder hartelijk danken 
voor de samenwerking, haar vertrouwen in ons en de
omvangrijke bruikleen. Zonder de enthousiaste mede -
werking van de Poolse musea en particuliere bruik -
leen gevers was het niet mogelijk geweest om deze 
tentoonstelling te kunnen realiseren. Zij stelden hun 
vaak kwetsbare werken beschikbaar voor deze bijzondere
gelegenheid. Maar bovenal ben ik Ruth Kaloena Krul
dankbaar. Haar kennis over de Poolse geschiedenis en
Oost-Europese kunstgeschiedenis was onmisbaar bij 
de realisatie van deze tentoonstelling die zij met Doede
Hardeman, conservator van het Gemeentemuseum 
Den Haag, samenstelde en organiseerde. De inspan -
ningen van al deze mensen en instanties heeft geleid 
tot een prachtige tentoonstelling en het boek dat hier
voor u ligt, fraai vorm gegeven door Els Kerremans en 
uitgegeven door wbooks. Samen geven zij een goed
beeld van misschien wel de belangrijkste Poolse kunste-
naar uit het begin van de twintigste eeuw is, die tot nu 
toe onzichtbaar was in het Westen en een historische
icoon is van het Oosten.

Benno Tempel
Directeur Gemeentemuseum Den Haag
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Wojciech Weiss, schilder, fotograaf, beeldhouwer, 
academiedocent en organisator, was bijna een leven 
lang nauw verbonden met de kunst en cultuur van
Krakau. Hij was echter geboren in Leorda, een klein
plaatsje in Roemenië, halverwege Lemberg (nu het
Oekraïense Lviv) en de Zwarte Zee. Zijn ouders waren
Poolse bannelingen. In Weiss’ geboortejaar, 1875, was 
het honderd jaar geleden dat de eeuwenoude republiek
Polen, met zijn door de adel gekozen koningen, geheel 
van de Europese kaart was verdwenen. De naburige 
staten Rusland, Brandenburg-Pruisen en de Oostenrijks-
Habsburgse monarchie hadden zich elk een deel van het
land toegeëigend (1772-1795). In de daarop volgende jaren
hadden de Polen verschillende malen geprobeerd hun
onafhankelijkheid met de wapens terug te veroveren.
Deze opstanden waren steeds met militair geweld neer-
geslagen, waarna periodes van brute onderdrukking 
volgden. Aan de laatste van die opstanden, in 1863 uitge-
broken in het door de Russen beheerste deel van Polen,
had ook de vader van Wojciech Weiss deelgenomen. 
Hij was werkzaam geweest als rentmeester op een land-
goed in het Oostenrijkse deel van Polen dat Galicië werd
genoemd. Toen het bericht van de opstand hem bereikte,
was hij clandestien de grens overgegaan en had zich bij 
de opstandelingen gevoegd die een partizanenoorlog
voerden. Na hun nederlaag tegen de Russen zou hij in
Galicië niet meer welkom zijn geweest en om die reden
met zijn vrouw zijn uitgeweken naar Roemenië. Pas 
toen Wojciech een jaar of zestien was, is het gezin terug-
gekeerd naar Galicië waar de vader een baan vond als 
stationschef in Płaszów, een voorstadje van Krakau.
Het Oostenrijkse kroonland Galicië lag in het zuiden

van de voormalige Poolse adelsrepubliek en grensde in
het westen aan het Pruisische Silezië en in het oosten 
aan Rusland en Roemenië. De belangrijkste steden waren
Lemberg, onder de Habsburgers hoofdstad en bestuurs-
centrum van Galicië, en Krakau, tot 1596 de Poolse
koningsstad, een status waarvan het uitgebreide paleis-
complex op de Wawelheuvel nog altijd getuigt (afb. 15). 
Galicië was in feite ingelijfd bij de Donaumonarchie 

en alle aspecten van het leven werden dan ook sterk 
beïnvloed door de politieke, economische en sociale ont-
wikkelingen in Wenen. Toen daar geleidelijk aan een 
liberalere politieke koers doorzette, wisten Poolse adel -
lijken die zitting hadden in het Oostenrijkse huis van 

afgevaardigden, hier gebruik van te maken. Zij kregen
gedaan dat Galicië een eigen ‘landdag’ kreeg, een eigen
volksvertegenwoordiging, met bevoegdheden op
bepaalde terreinen van bestuur. Duitstalige ambtenaren
uit Wenen werden vervangen door Polen en in onderwijs
en rechtspraak werden de landstalen van het kroonland,
Pools en Oekraïens, opnieuw ingevoerd (1861-67). De
Oostenrijkse houding van tolerantie ten opzichte van
Galicië zou niet meer worden teruggedraaid. Het verschil
met de opgelegde russificatie en germanisering in de
beide andere delen van Polen was groot. De bevordering
van de eigen cultuur, het onderwijs en de kunsten door 
de regering in Wenen leidde tot een snelle opbloei met
mogelijkheden die ook intellectuelen en kunstenaars 
uit de beide andere deel gebieden aantrokken, zodat er
een levendige artistieke uitwisseling plaatsvond. 
Krakau was in de jaren daarvoor minder beïnvloed door

de Duits-Oostenrijkse cultuur dan het bestuurscentrum
Lemberg. De Poolse taal en cultuur hadden hier duidelijk
het overwicht behouden. De stad ontwikkelde zich in rap
tempo tot het belangrijkste kunstcentrum van heel Polen
waar zowel de kunstenaars als hun publiek meer open
stonden voor vernieuwingen dan in Warschau. Voor beel-
dend kunstenaars van alle stromingen was en bleef ook
de koningsstad zelf, met zijn ligging aan de oever van de
Weichsel, zijn oude poorten en muren (afb. 14), zijn stad -
paleizen, torens, kerken en pleinen, het raadhuis en de
lakenhallen, het koninklijk slot op de heuvel (afb. 15) en 
de eeuwenoude universiteit, een onuitputtelijke bron van
motieven. De School voor de Schone Kunsten in Krakau
zorgde voor de opleiding van jonge kunstenaars (afb. 4).
Toen Wojciech Weiss met zijn familie naar Krakau

kwam, zette hij zijn schoolopleiding voort aan het gymna-
sium en kreeg daarnaast vioolles aan het conservatorium.
’s Avonds trok hij naar de binnenstad om daar tekenlessen
te volgen aan de School voor de Schone Kunsten. Een van
zijn docenten was zo onder de indruk van Wojciechs talent
dat hij diens tekeningen voorlegde aan de directeur. Dit
was Jan Matejko, de belangrijkste en invloedrijkste histo-
rieschilder van heel Polen, wiens werken tot ver buiten 
de grenzen bekend waren en ook in de grote Europese
kunstcentra op tentoonstellingen de aandacht trokken
(Wenen, München, Berlijn, Rome, Parijs, afb. 4). Deze 
schilder schatte het talent van de jonge Weiss zo hoog 
in dat hij de zeventienjarige scholier toestond om als
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3 Fotograaf onbekend

De Sukiennice (Lakenhallen) 

in Krakau op het centrale 

plein Rynek Główny, 

29 september 1916

Gelatinezilverdruk

Krakau
Wojciech Weiss in het culturele hart van Polen
Ruth Kaloena Krul
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4 Wilhelm Kleinberg

School voor de Schone 

Kunsten, 1895-1899

Gelatinezilverdruk op karton

Walery Rzewuski Museum 

van de Geschiedenis van de

Fotografie, Krakau

5 Jan Matejko (1838-1893)

Het ophangen van de 

Sigismund-klok in de toren van

de kathedraal in 1521 in Krakau

(Zawieszenie dzwonu

Zygmunta na wieży katedry w

roku 1521 w Krakowie), 1874

Olieverf op paneel

94 x 189 cm

Nationaal Museum Warschau

6 Wojciech Weiss

Portret van Jan Matejko 

(Portret Jana Matejki), 1893

Potlood op papier

51 x 37 cm

Academie van Schone Kunsten,

Krakau

regulier student aan de School voor de Schone Kunsten 
te komen studeren zonder eerst het gymnasium af 
te maken. Weiss deelde de verering voor de beroemde 
historieschilder, hij trad met zijn eerste eigen kunst -
werkjes in diens voetsporen en tekende Matejko’s 
markante kop (afb. 6). 
Een jaar later, in 1893, stierf Matejko. Tot op dat

moment hadden zijn kunst en persoonlijkheid zowel 
aan de kunstopleiding als in het plaatselijk kunstleven
zo’n overheersende invloed gehad dat hij beide hierdoor,
naar het oordeel van een tijdgenoot (Jerzy Mycielski), 
in een verstikkende greep had gehouden.1De historie-
schilderkunst ging hem boven alles. Toch waren de voor-
boden van een nieuwe manier van kijken en uitbeelden 
op andere terreinen van de Poolse schilderkunst al 
sedert geruime tijd te herkennen. Gedurende de hele
negentiende eeuw waren er telkens weer individuele 
kunstenaars uit Warschau, Krakau en Vilnius geweest 
die de gelegenheid kregen om hun opleiding in het 
buitenland voort te zetten. Zij hadden in Sint-Petersburg,
Wenen, München en Parijs gestudeerd en hun werken
daar tentoongesteld en verkocht. Maar al deze kunste-
naars hadden ook jaar voor jaar schilderijen naar 
tentoonstellingen in hun vaderland ingezonden. En 
veruit de meesten van hen keerden naar Polen terug 
met alle nieuwe ervaringen die zij hadden opgedaan. 
Daar gaven zij hun kennis van de modernste buiten-
landse ideeën over stijl, inhoud en betekenis van de 
kunsten door aan de jongeren. Ook in Polen zelf ontwik-
kelden de kunsten zich verder, bevrucht en beïnvloed 
door ideeën uit Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, maar
niet in volledige afhankelijkheid daarvan. In de late jaren
zestig en zeventig van de negentiende eeuw begonnen
realistische landschap- en genreschilders te experimen -
teren met een radicale vereenvoudiging van compositie
en minder traditionele perspectieven, of met vervloei-
ende vlakken en een lossere toets.
Tot deze kunstenaarsgeneratie behoorde ook de land-

schapschilder Julian Fałat die door het Weense ministerie
van Onderwijs en Cultuur werd benoemd tot opvolger van
Jan Matejko als directeur van de School voor de Schone
Kunsten. Fałat was een zeer bereisd man, hij was goed op
de hoogte van nieuwe stromingen en stond daar ook open
voor (afb. 7). Onder zijn beleid werd de opleiding grondig
op de schop genomen. Hij stelde gelijkgezinden van zijn

generatie aan als docenten en binnen het onderwijs 
werd het accent verlegd van historie- naar landschap-
schilderkunst. Fałat zou uiteindelijk gedaan krijgen 
dat het Weense ministerie de status van de school in 
1900 verhoogde tot die van een kunstacademie. 
Twee van de door Fałat aangetrokken docenten 

oefenden bijzondere invloed uit op de ontwikkeling 
van Weiss, namelijk de landschapschilders Stanisławski
en Wyczółkowski. Deze hadden zich in de loop van hun
eigen kunstzinnige ontwikkeling stilistisch van het 
realisme verwijderd. Zij behoorden tot de eerste schilders
van Jong Polen (Młoda Polska), een modernistische 
groepering – zonder een gemeenschappelijke stijl – 
die uiteindelijk twee generaties zou omvatten. Ook 
kunstenaars uit de andere delen van het land werden 
tot Jong Polen gerekend. De kunst van deze grote groep
schilders heeft vele gezichten: hun individuele stijlkeuzes
reikten van symbolisme (afb. 8), neo-impressionisme 
en jugendstil (afb. 9) tot vormen van expressionisme. 
De grote gemene deler was dat zij de traditionele weer-
gave van mens en natuur loslieten en gingen experi -
menteren met een andere verbeelding van de dingen 
dan de negentiende-eeuwse academies hadden onder-
wezen. De nieuwe docenten in Krakau leerden hun 
studenten om naar buiten te trekken, de vrije natuur 
en het landschap in, en daar schetsen en olieverfstudies 
te maken. Weiss schreef hierover in zijn herinneringen:
“Wij begonnen ons voor kleur te interesseren. Ieder 
van ons kwam het voor alsof hij de zon meedroeg in zijn
schilderskist. Wij trokken de velden in. […] We genoten 
van de dag van vandaag. Zon! En nog eens zon! Na een
interregnum werd Fałat directeur. Hij trok collega-
impressionisten aan. Het was alsof zij de ramen van 
het atelier open-zetten. Er stroomde een regenboog 
van kleuren naar binnen. Wij schilderden alles in over -
drijving.”2
In 1896 had Weiss voor de eerste maal de gelegen-

heid om kunstcentra in het buitenland direct te leren 
kennen. De kunstacademie organiseerde een rondreis
langs Berlijn, Dresden, Praag, Wenen en Budapest. 
Over wat de studenten daar te zien kregen, of met 
hun docenten moesten gaan zien, zijn weinig details
bekend, maar het zal een mengeling zijn geweest van
oude meesters in de musea, belangrijke bouwwerken 
en eigentijdse kunst op tentoonstellingen. In 1897 



reisde Weiss op eigen gelegenheid naar Parijs, bestu-
deerde daar oude en nieuwere meesters in het Louvre 
en het Palais du Luxembourg en bezocht Versailles. Het
was een vakantie van drie korte weken. Terug in Krakau
had hij aan de School voor de Schone Kunsten steeds 
succes, hij won prijzen en mocht, wat uit zonderlijk was, 
in 1898 als student deelnemen aan een tentoon stel-
ling van zijn docenten. Hier toonde hij het schilderij
Melancholicusof Totenmesse (afb. 76), geïnspireerd 
door de ziekte van een vriend. Ondertussen experimen-
teerde hij voor zichzelf met – nooit tentoongestelde –
composities waarin hij ver afweek van de academie-
tradities en soms zelfs de abstractie benaderde.
In 1900 zond hij een groot portret van zijn ouders 

in naar de wereldtentoonstelling in Parijs en won 
daar een gouden medaille (afb. 66). Hij rondde zijn 
opleiding af in de meesterklas van Wyczółkowski die 
zijn studenten meenam naar het Tatragebergte op 
de grens van Polen en Tsjechië, dat nu ook buiten Polen
bekend is als ski gebied. Een studiebeurs maakte een 
langer verblijf in Parijs mogelijk (1899-1900) waar hij 
ditmaal ook aan modernere kunstenaars als Toulouse-
Lautrec aandacht besteedde (afb. 55). Toen hij in 1901
opnieuw een beurs kreeg, koos hij voor een verblijf 
in Italië waar hij aan de kunstacademie van Florence 
de cursus naaktmodel schilderen volgde. Deze keuze 
lijkt terugkijkend op zijn kunstzinnige ontwikkeling 
veelzeggend. Al in Parijs had hij het liefst de oude 
meesters bestudeerd en in Italië zou hij hetzelfde doen 
en blijven doen, want hij zou er talloze malen terug-
keren, in het bijzonder naar Venetië. Toch volgde na zijn
terugkeer naar Polen vanuit Parijs allereerst een fase 
van voortgezet intensief experimenteren met stijlen,
technieken en ideeën, en wel met van alles tegelijker-
tijd. Hij bedacht opnieuw composities die de abstracte
kunst dicht benaderden, schilderde symbolistische
voorstel lingen en hield zich bezig met het concept van 
de verwantschap tussen beeldende kunst en muziek. 
Ook maakte hij foto’s van mensen en landschappen 
en ontwikkelde de glasnegatieven en afdrukken zelf. 
De motieven en effecten die hij daarbij ontdekte,
gebruikte hij in zijn schilderijen (afb. 108-109). 
Hij werd lid van de Vereniging van de Vrienden van 

de Schone Kunsten die een eigen tentoonstellings -
gebouw in de Krakause binnenstad had (p. 133). 

In 1897 richtten Krakause kunstenaars de vereniging
Sztuka (Kunst) op waarmee zij zich wilden onderscheiden
van de traditionele richting van de Vrienden van de
Schone Kunsten. Sztuka zou een grote rol spelen als 
platform voor Jong Polen en contacten onderhouden met
vergelijkbare Europese groeperingen zoals de Secession 
in München en die in Wenen. Weiss werd herhaalde malen
tot voorzitter van Sztuka gekozen en speelde een leidende
rol bij de organisatie van tentoonstellingen in het buiten-
land. In samenwerking met de Academie voor Schone
Kunsten lukte het de Krakause kunstenaarsvereniging 
in 1910 voor de eerste keer om op de Biënnale in Venetië
een eigen Poolse afdeling in te richten, ook al was dat 
nog in een met de Tsjechen gedeelde ruimte. Toen de
Krakause schilderes Boznańska en de Warschause schilder
Krzyżanowski in 1912 aan de Internationale Tentoonstel -
ling van Hedendaagsche Kunst in Amsterdam deelnamen,
waren zij nog gedwongen om hun werk te presenteren 
op de afdelingen van de bezettende mogendheden, van
Oostenrijk en Rusland. 
Weiss was in die jaren ook financieel al succesvol,

genoeg zelfs om samen met zijn ouders een klein buiten-
huis met een boomgaard te kunnen kopen in het dorpje
Kalwaria Zebrzydowska, ten zuiden van Krakau. Deze plek
werd zijn persoonlijke arcadia en hij bracht er ’s zomer 
en ’s winters vele maanden door, terwijl hij via het spoor-
lijntje dat dorp en stad verbond toch altijd betrekkelijk
snel in Krakau kon zijn.
Aan de kunstacademie in Krakau heeft Weiss eveneens

een belangrijke rol gespeeld. Al in 1907 kreeg hij een tijde-
lijke positie als docent die later werd omgezet in een vaste
aanstelling. Hij bleef er lesgeven tot na de Tweede Wereld -
oorlog. Tussen 1918 en 1939 werd hij herhaaldelijk tot 
rector gekozen – steeds voor een aantal jaren. 
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd Polen

met steun van de geallieerden opnieuw een onafhanke-
lijke staat, ook al was dit binnen aanzienlijk nauwer
getrokken grenzen. Samen met collega’s die eveneens 
tot Jong Polen gerekend worden en kunstenaars van de
volgende generatie nam Weiss na de oorlog regelmatig
deel aan aparte tentoonstellingen van Poolse kunst in
andere landen, bijvoorbeeld in Parijs in 1921, en ook aan 
de wereldtentoonstellingen. In veel gevallen werd die
deelname georganiseerd door de kunstenaarsorganisatie
Sztuka, maar er was ook een Vereniging voor de Bevorde -
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7 Julian Fałat (1853-1929)

Sneeuw (Śnieg), circa 1907

Olieverf op doek 

143 x 218,5 cm 

Nationaal Museum Poznań

8 Jacek Malczewski (1854-1929)

In een werveling

(W tumanie), 1893-94

Olieverf op doek

87 x 150 cm

Nationaal Museum Poznań

9 Józef Mehoffer (1868-1946)

Snuisterijen op de 

schoorsteenmantel

(Drobiazgi na kominku), 1895

Olieverf op doek

66 x 60 cm

Nationaal Museum in Poznań 
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59 Wojciech Weiss

Cancan in Moulin Rouge 

(Kankan w Moulin Rouge), 1900

Olieverf op doek 

40 x 60 cm

Nationaal Museum Krakau, 

langdurig bruikleen
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60 Wojciech Weiss

Cancan in Moulin Rouge, schets 

(Kankan w Moulin Rouge. Szkic), 1900

Olieverf op doek 

43,5 x 52,5

Nationaal Museum Poznań, 

langdurig bruikleen
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77 Wojciech Weiss

De dans (Taniec), 1899

Olieverf op doek 

65 x 99 cm

Nationaal Museum Krakau, 

langdurig bruikleen



55

78 Wojciech Weiss

Obsessie (Opętanie), 1899-1900

Olieverf op doek 

100 x 185 cm

Adam Mickiewicz Literatuur-

museum Warschau, in bruikleen

aan Nationaal Museum Warschau
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097 Wojciech Weiss

In het atelier iii, circa 1898

Gelatinezilverdruk 

Stichting Wojciech Weiss

Museum 

098 Wojciech Weiss

In het atelier ii, circa 1898

Gelatinezilverdruk 

Stichting Wojciech Weiss

Museum 

099 Wojciech Weiss

In het atelier i, circa 1898

Gelatinezilverdruk 

Stichting Wojciech Weiss

Museum 
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100 Wojciech Weiss

Naakt van de meesterklas 

(Akt z Majsterszuli), 1899 

Olieverf op doek 

96 x 200 cm

Particuliere collectie, Polen
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101 Wojciech Weiss

Klaprozen (Maki), 1902

Olieverf op doek 

88 x 175 cm

Nationaal Museum Krakau, 

langdurig bruikleen
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Nationaal Museum, Warschau

Adam Mickiewicz Literatuur-

museum, Warschau

Historisch Museum 

van de stad Krakau

Fryderyk Chopin Museum, Warschau

Koninklijk Slot op de Wawel, Krakau

Jan Matejko Academie van Schone

Kunsten, Krakau

en alle particuliere bruikleengevers,

die anoniem wensen te blijven, 

collectie Jacek Lozowski en Renata

Weiss, kleindochter van Wojciech

Weiss.

Met dank aan de Ambassade 

van de Republiek Polen

Voor meer informatie over

Gemeentemuseum Den Haag, 

zie www.gemeentemuseum.nl

Voor meer informatie over Uitgeverij

wbooks, zie www.wbooks.com

© 2016 Uitgeverij wbooks /

Gemeentemuseum Den Haag / 

de auteurs

Alle rechten voorbehouden. Niets 

uit deze uitgave mag worden verveel-

voudigd, opgeslagen in een geauto-

matiseerd gegevensbestand, hetzij

elektronisch, mechanisch, door foto-

kopieën, opnamen of op enige andere

wijze, zonder voorafgaand schrifte-

lijke toestemming van de uitgever. 

De uitgever heeft ernaar gestreefd 

de rechten met betrekking tot de

illustraties volgens de wettelijke

bepalingen te regelen. Degenen 

die desondanks menen rechten te 

kunnen doen gelden, kunnen zich 

tot de uitgever wenden.

Van werken van beeldende kunste-

naars aangesloten bij een cisac-

organisatie is het auteursrecht 

geregeld met Pictoright te

Amsterdam.

© c/o Pictoright Amsterdam 2016

isbn 978 94 625 8136 4

Omslag 

Wojciech Weiss

Detail vanKlaprozen (Maki), 1902

Olieverf op doek

88 x 175 cm

Nationaal Museum, Krakau





w
o

jciech
 w

eiss
wojciech
weiss
1875-1950
de trots van
polen

Hij is de trots van Polen, maar in Nederland onbekend. Wojciech Weiss
(1875-1950) was misschien wel de belangrijkste modernist van Polen. 
Net als zijn tijdgenoten Mondriaan en Kandinsky zocht hij naar nieuwe
manieren om spiritualiteit met kunst te verbinden. Muziek en fotografie
waren voor hem onmisbare kunstvormen die hem daarbij hielpen. Weiss’
figuratieve kunstwerken werden door het kunst minnend publiek hoog
gewaardeerd. Niet alleen in Polen, maar ook in kunststeden als Parijs en
Wenen waar hij lid was van de Wiener Secession.

Wojciech Weiss leefde in een stormachtig tijdperk. In zijn geboortejaar
was het precies een eeuw geleden dat Polen van de kaart verdween.
Weiss maakte de Eerste Wereld oorlog mee, die de landgrenzen binnen
Europa drastisch veranderde. Het nieuwe Polen werd in 1939 door Hitler 
en Stalin verdeeld. 

In de turbulente jaren rondom 1900 ontwikkelde Weiss zich tot een van
de voormannen van de kunstenaarsgroep Jong Polen. De kunstenaar
staat symbool voor het internationale karakter van Europa van voor de
Tweede Wereldoorlog. Kunstenaars reisden net zo gemakkelijk tussen
Oost en West als tussen Noord en Zuid. Zij onderhielden internationale
netwerken. Het IJzeren Gordijn maakte abrupt een einde aan de kruis -
bestuivingen tussen Oost- en West-Europa. Hierdoor raakte het oeuvre
van Weiss volledig uit zicht.  

Nu in het Gemeentemuseum Den Haag de eerste Europese overzichts-
tentoonstelling buiten Polen van Wojciech Weiss te zien is, kunnen wij
oprecht spreken van een ontdekking. Dit prachtig en rijk geïllustreerde
boek – met bijdragen van Polenexpert Ruth Kaloena Krul en Wojciechs
kleindochter Zofia Weiss – maakt duidelijk waarom Weiss een historische
icoon is van het Oosten.
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