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Malarz, grafik, scenograf, ilustrator, zaliczany do 
kręgu malarzy Ecole de Paris . Urodzi! się w niewielkiej 
wsi pod Witebskiem (dzisiejsza Białoruś), w ubogiej 
rodzinie chasydzkich Żydów Jego ojciec, Zakhar, był 
sprzedawcą śledzi. Matka, Feige-lle, zajmowała się 

domem i dziećmi. Był najstarszym z dziewięciorga 
dzieci. 

Pierwszych lekcji malarstwa udzielał mu jedyny 
witebski malarz, portrecista Jehuda Pen . Następnie 
studiował w Petersburgu, w Szkole Carskiego Towa
rzystwa Upowszechniania Sztuki u Mikołaja Roericha 
(1907-1908), o potem w prywatnej szkole Jelizawie
ty Zwancewej u Leona Baksta (1908- 1910) W 191 O 
roku otrzymał stypendium umożliwiające mu wyjazd 
do Paryża . Nawiązał tam kontakty ze środowiskiem 
awangardowych poetów (G Apollinaire, B. Cendrars, 
M. Jacob) i malarzy (A. Modigliani, R. Delaunoy, La 
Fresnaye, F Leger, Ch . Soutine) . Dzięki Apoll inaire'owi 
wiosną 1914 roku m i ał pierwszą indywidualną wy
stawę w stawnej berlińskiej galerii .Der Sturm". W tym 
samym roku wróci! do Witebska, gdzie zastał go wy
buch wojny. W 1915 roku poślubił Bellę Noah, córkę 
witebskiego jubilera, z którą był zaręczony od wcze
snej młodości. Po wybuchu rewoluCJi został miano
wany przez Łunczarskiego komisarzem sztuk pięknych 
obwodu witebskiego. W ramach swojej działalności 
założył w Witebsku szkołę artystyczną . W 1919 roku 
przeniósł się do Moskwy, gdzie współpracował z te
atrem żydowskim jako scenograf. W 1922 roku wraz 
z żoną i córką Idą wyjechał z Rosji , zatrzymując się na 
krótko w Berlinie, gdz ie uczył s ię technik graficznych . 
W 1923 roku ponownie zamieszkał w Paryżu . W cza
sie li wojny światowej schronił się wraz z rodziną w No
wym Jorku (1941-1947) W 1944 roku zmarto Bella. 
Po powrocie do Francji (1947) zamieszkał w Prowansji 
i ożeni! się po raz drugi z Valentine Brodsky (1952) 
W 1966 roku wraz z żoną przeniósł się do Saint-Paul
-de-Vence, gdzie mieszkał do końca życia. Zmart 28 
marca 1985 roku, w wieku 98 lat. 

Twórczość Chagalla z najwcześniejszego okresu 
mieściła się w konwencji naiwnego rea lizmu (Sza
bas, 1909; Portret narzeczonej w czarnych rękawicz
kach, 1909). Po 191 O roku artysto przeją! pewne 
elementy kubizmu , przywiązywał dużą wagę do eks
presji kolorystycznej i wątków przedstawieniowych, 
w których rzeczywistość miesza się z fantazją i sym-

boliką (Jo i wieś, 1911, Portret artysty z sied
mioma palcami, 1911) Na indywidualny, 
dojrzały styl Chagalla , zbliżony w koncep
cji obrazu do założeń surrealistów, złożyty 
się wpływy kubizmu i ekspresjonizmu, lecz 
ostatecznie ukształtowała go poetycka wy
obraźnia , dz ięki której jego ma larstwo sta ło 
się nostalgicznym, pełnym liryzmu zapisem 
snów i wspomnień . Obracają się one wokół 
małomiasteczkowego, rosyjsko-żydowskiego 
folkloru (Skrzypek, 1913, Nad Witebskiem, 
1914), marzycielskich wizji zakochanych, 
nawiązujących do jego związku z Bellą (Ko
chankowie w bzach, 1931; Trzy świece, 

1938), fantastycznych światów , baśniowych 
zwierząt , uskrzydlonych zegarów itd . Ten sam 
klimat cudowności przenika jego kompozycje 
krajobrazowe, portrety i autoportrety (Poeto 
leżący no ziemi, 191 5; Czas jest rzeką bez 
brzegów, 1930-39; Kuglarz, 1943), sceny 
religijne (Biafe ukrzyżowanie, 1938), sceny 
z cyrku (Akrobatka, 1930) 

Ważne miejsce w jego twórczości zajmo
wała grafika (akwaforta, litografia). Na zamó
wienie Vollarda , jednego z najsłynniejszych 
marszandów sztuki wspólczesnej, zilustrowal 
Martwe dusze Gogola (1 18 akwafort, 1923-
-27), Bajki de La Fontaine' a ( l 02 akwafor
ty, 1927-31 ) oraz Biblię (105 akwafort, 
193 1-55). Zajmował się również scenografi ą 
- opracowal m.in . dekoracje i kostiumy na 
zamówienie Metropolitan Opera w Nowym 
Jorku (1945) i Opery Paryskiej (1958), rzeź
bą i ceramiką (wykonał m.in. dekoracje cera
miczne dla kościola w Assy, 1957), witraża 

mi (katedra w Metz, 1960; katedra w Reims, 
197 4; synagoga w Jerozolimie, 1960-62) 
i malarstwem ściennym (plafon w Operze Pa
ryskiej , 1963-64). 

Nazywany malarzem-poetą, opiewany przez 
Apoll ina ire'a i Cendrarsa , wn i ósł do sztuki 
francuskiej, skupionej na problemach czystej 
formy - wymiar metafory. 

(za : Slownik sztuki XX wieku pod red. Gerardo Durozoi, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1998) 

19 



Mare Chagall was a pointer, graphic artis!, scenic 
designer and illustrator counted among the painters 
of Ecole de Paris. He was bom in a small village near 
Vitebsk (now Belorus), to the poor family of Chasidic 
Jews. His father, Zakhar, was a herring trader, and his 
mother, Feige-lte was a homemaker. He was the eldest 
of their nine children . 

Chagall was taught his first lessons in painting by the 
only pointer 1in Vitebsk, a portraitist Yehuda Pen. Next he 
studied in St. Petersburg at the school of the Tsarist Soci
ety of Art Supporters under Nikolai Roerich (1907-1908), 
and then at E. Zvantseva's renowned School of Drawing 
and Painting under Leon IBakst ( 1908-1910) In 1910 
he was granted a scholarship to Paris, where he made 
contacts with the circle of avont-garde poets (G Apol
linaire, B. Cendrars, M. Jacob) and painters (A Modi
gliani, R. Delaunay, La Fresnaye, F. Leger, Ch . Soutine). 
Thanks to Apollinaire, in the spring of 1914, ·he hod .his 
first individual exhibition at the famous Berlin gallery ' Der 
Sturm". Later thai year he returned to Vitebsk, where he 
was caught by the outbreak of World War I. In 1915 he 
married Bella Noah, a daughter of a jeweler from Vitebsk, 
to whom he hod been engoged since his early youth. 
Alter lhe outbreak of the Russian Revolution, he was ap
pointed by Lunacharsky Commissar for Fine Arts for the 
Vitebsk region, where he founded an art school. In 1919 
he moved to Moscow and collaborated with a Jewish 
theater as a scenic designer. In 1922 along with his wife 
and daughter Ida he left Russia for a sojourn in Berlin, 
where he learned graphic techniques. In 1923 he settled 
again in Paris. During World War li together with his fam
ily he took refuge in New York City ( 1941-194 7), where 
his wife died in 1944 of a viral infection. Alter the return 
to France (1947) he settled in Provence and got remar
iried to Valentine Brodsky (1952) 11n 1966 they moved to 
Saint-Paul-de-Vence, where he lived until the end of his 
life . He died on March 28, 1985, at the age at 98. 

Chagall's works from the earliest period of his career 
fit into the conventionality of nrnve reolism (The Sabbath, 
1909; My fiancee in black g/oves, 1909). After 191 O the 
ortist odopted certain elements of cubism and attached 
great importance to the coloristic expression and form 
of representation in which reality blends with fantasy 
and symbolism (I and the Village, 1911; Se/f-portrait 
with Seven Fingers, 1911) His individual, fully grown 

style conceptually close to the assumptions of 
surrealists was influenced by cubism and ex
pressionism, but eventually was shaped by his 
poetic imagination, thanks to which his paint
ing became a nostalgie, full of lyricism record 
of dreams and reminiscences. All of them go 
round the provinciol , Russion-Jewish folklore 
(The Fidd/er, 1913; Above Vitebsk, 1914), 
dreamy visions of lovers referring to his rela
tionship with Bella (Lovers in the Lilacs, 1931; 
Three Candles, 1938), fantastic worlds, fai
rytale animals, winged clocks, etc. The same 
climate of miraculousness fills his landscape 
compositions, portraits and self-portraits (The 
Poet reclining, 1915; Time is A River without 
Banks, 1930-39; The Jugg/er, 1943), reli
gious scenes (White Crucitixion, 1938), and 
scenes from the circus (The Acrobat, 1930). 

An important part of Chagall's artistic output 
was graphics (etching, lithography). Carrying 
out an order by Ambroise Vollard, one of the 
most famous merchonts of contemporary art 
at thai time, he illustroted Gogol's Oead Souls 
(118 etchings, 1923-27), La Fontaine's Fa
b/es (102 etchings, 1927-31) and The Bibie 
( 105 etchings, 1931-55). He also employed 
himself in scenic design - following the or
ders by the Metropolitan Opera in NYC ( 1945) 
and the Paris Opera (1958) he designed the 
sets and costumes for both. The ortist also 
hod certoin interes! in sculpture and: ceramics 
(ceramic decorations for the church in Assy, 
1957), stained gloss windows (the cathedrals 
in Metz, 1960, Rheims, 197 4, the synagogue 
in Jerusalem, among many others), and wali 
painting (famous plafond in the Paris Opera, 
1963-64). Called the painter-poet, acclaimed 
by Apollinaire and Blaise Cendrars, Chagall 
contributed a new, metaphorical dimension to 
the French ort focused on the problems of the 
pure form. 

(Alter The Dictionory ot the XX century Art, edited by Ge
rard Durozoi . Arkady Publishing , Warszawa 1998) 
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Obsługa przedstawienia Running crew 

Jan Grenwald 
starszy brygadier sceny / senior stage technician 

Wojciech Pieńkowski 
brygadier sceny I stage technician 

Anna Osendowska, Jan Prościński, Tomasz Winnicki 
akustycy I sound operators 

Mariusz Jarosz, Karol Rothkaehl, Jakub Zajdo 
ośw ietlen iowcy I llghfing operotors 

Andrzej Boguś, Rajmund Filipiak, Bolestaw Kulkowski , Micha! świdowski 
maszyniśc i I flymen 

Matgorzata Jankowska, Sylwia Malejczyk 
fryzjerki-perukarki I hairdressers-wigmakers 

Aleksandra Lipka, Krystyna Masztalerz, 
Katarzyna Rzeszowska, Krystyna świderska 
garderobiane I wordrobe assistants 

Irena Sadowska 
rekwizyty I prop womon 

Mateusz Lachowski 
obstuga projektora I proiector operator 

Waldemar Gawlik 
inspicjent I stage manager 

Teatr Zydowski im. Estery Rachel i Idy Kam i ńsk i ch 
Plac Grzybowski l 2/ 16 
OO-l 04 Warszawo 
Centralo I Phone: (22) 620 62 81, 620 70 25 
Biuro Organizacji Widowni I House management office tel (22) 850 64 50, 
tel./fox (2 2) 620 56 77 
Koso biletowa I Box office (22) 850 56 56; 
Koso prowadzi sp rzedaż biletów i telefoniczne rezerwacje od poniedziolku do p i ątku w godz. 
11 .00- 14.00 1 15.00- 18.00, w soboty w godz. 12.30- 19.00, 
w niedziele w godz. 14 .30- 18.00, w dni przedstawień ]est czynna do rozpoczęc ia spektaklu . 
Tickel selling and phone reservo11on o11he box office Monday łhrough Frldoy 11 AM-2PM and 
3PM-6PM, sarurdoy 12 30-7 PM, Sunday 2.30PM-6 PM. on the doys of show until show llme 
Impresario!: impresoriot@teatr-zydowski.ort .pl 

www.teatr-zydowski .art.pl 
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