
Marc Chagall



Marc Chagall  (ur. 7 lipca 1887 w Łoźnie koło Witebska, zm. 28 marca 
1985 w Saint-Paul de Vence we Francji) – 
malarz i grafik żydowskiego pochodzenia,                                    
posiadający obywatelstwo rosyjskie  i francuskie;                        
czołowy przedstawiciel kubizmu i internacjonalizmu w malarstwie.

Jest przykładem malarza zaliczanego do ścisłej czołówki tzw. wielkiej 
paryskiej awangardy, posługującego się nowoczesną, uniwersalną 
formą artystyczną, który równocześnie w swojej sztuce zachował 
pierwiastki kultury rodzimej, mimo sukcesu międzynarodowego.           
W malarstwie Chagalla nastąpiła synteza co najmniej trzech kultur: 
żydowskiej, rosyjskiej i francuskiej.

Metryczka artysty



 Marc Chagall był najstarszym z dziewięciorga dzieci.             
Ojciec przyszłego artysty był sprzedawcą śledzi.                      
Matka była analfabetką zajmującą się rodziną. 

 Wstępne lekcje malarstwa pobierał u miejscowego nauczyciela 
Jehudy Pena. W wieku 19 lat wyjechał do Petersburga, gdzie 
rozpoczął naukę  w Szkole Carskiego Towarzystwa 
Upowszechniania Sztuki u Mikołaja Roericha,                                   
następnie w latach 1908-1910 w prywatnej szkole u Leona Baksta.

 W 1909 spotkał swą przyszłą żonę, córkę witebskiego jubilera Bellę 
Rosenfeld.

 Latem 1908 stworzył swoje pierwsze znaczące dzieło, Śmierć.

Dzieciństwo i młodość 

Portret Chagalla autorstwa Yehudy Pena



 W 1910 r. Chagall otrzymał stypendium umożliwiające mu wyjazd 
do Paryża. W tym okresie związał się z grupą awangardowych 
malarzy skupioną wokół Montparnasse.

 Wiosną 1914 roku miał pierwszą wystawę indywidualną w sławnej 
berlińskiej galerii „Der Sturm”. W tym samym roku wrócił do 
Imperium Rosyjskiego, gdzie przebywał do 1922.

 W 1915 poślubił Bellę Rosenfeld, z którą miał córkę Idę. 
Podczas rewolucji 1917 został komisarzem sztuk pięknych                 
w obwodzie witebskim. Założył Akademię Sztuk Pięknych                 
w Witebsku.

 W 1935 przybył do Polski. Dwa lata później otrzymał obywatelstwo 
francuskie. 

 W 1941 wyjechał wraz z rodziną do USA. Chagall osiedlił się 
w Nowym Jorku, gdzie mieszkał do 1948.

Początki twórczości
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 2 września 1944 zmarła żona malarza Bella. Rok później Chagall 
związał się  z gospodynią Virginią Haggard McNeil, z którą miał 
syna Davida.   12 czerwca 1952 roku ożenił się z Valentine Brodsky. 
W 1966 małżeństwo przeniosło się do Saint-Paul de Vence we 
Francji.

 Chagall kilkakrotnie odwiedził Grecję. W 1957 gościł w Izraelu. 
Podczas tych podróży odkrył na nowo możliwości jakie daje 
kolorystyka, jej zdolność ożywiania obrazu. Malarstwo tego okresu 
dotyczy tematów takich jak miłość i radość życia. Postacie często 
są wykrzywione i powykręcane. Wtedy również artysta zaczął 
tworzyć rzeźby, ceramikę i witraże.

 W 1973 założone zostało muzeum Chagalla w Nicei.
 Malarz zmarł 28 marca 1985 roku w Saint-Paul-de-Vence we Francji. 

Został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Dalsze lata



 Chagall był czołowym przedstawicielem kubizmu                                
i internacjonalizmu.

 W jego sztuce łatwo zauważalne są wpływy judaizmu. Motywy 
żydowskie stanowiły często tło dla wypowiedzi artystycznej 
malarza. Chociaż trudno jednoznacznie mówić o żydowskiej 
religijności dojrzałego Chagalla, nie bał się on nigdy przedstawiać 
w swych obrazach elementów chasydzkiego świata, który był jego 
rzeczywistością w latach dzieciństwa. Jako dorosły nie był 
praktykującym Żydem. Uniwersalne przesłanie jego obrazów 
i witraży staje się czytelne tylko dla znających oba europejskie kręgi 
kulturowe: żydowski i chrześcijański.

 Artysta w swojej twórczości często inspirował się wątkami 
mitologicznymi i posługiwał się symboliką.

Inspiracje



„Narzeczona 
z niebieską twarzą”

Obraz przedstawia żonę malarza - Bellę Rosenfeld, 
która pojawiała się na wielu jego obrazach. 

Również jego córka z tego małżeństwa – Ida – 
została przedstawiona na wielu wczesnych znanych 
obrazach mistrza. 



„Narzeczona 
z niebieską twarzą”

wiersz Joanny Kulmowej Chagall:
Narzeczona, narzeczona,
patrz osiołek rży na łące.

Ja nie pójdę, tam trzy świece,                     Cechy twórczości malarza:
trzy anioły spadające.

Nie czekajmy ani chwili,                                      MIŁOŚĆ DO BELLI, 
niebo z deszczu wieńce wije.
Duszno tutaj od motyli.
Jeszcze żyjesz? Jeszcze żyję.                                POCZUCIE  WEALIENOWANIA

Narzeczony, narzeczony,
mnie przygrywał zmarły Herszel.                           DOŚWIADCZENIE  HOLOCAUSTU
Straszno bywa w tym miasteczku.
Jeszcze żyjesz? Żyję jeszcze.

Chodź do nieba. Tam odpoczniesz.
Tylko nie patrz. Tylko nie myśl.
Polecimy skośnie, skośnie,
aż się nigdzie nie znajdziemy.



Spacer namalowany został w latach 1917–
1918,  stosunkowo krótko po ślubie z Bellą                      

i narodzinach córki, czyli w okresie bardzo 
szczęśliwym dla artysty.

W centralnej części obrazu autor umieścił postać 
mężczyzny – jego twarz ma rysy autora obrazu.
W jednej ręce trzyma ptaka podobnego do gołębia, 
druga ręka jest uniesiona ku górze, przytrzymuje 
lekką jak piórko Bellę, unoszącą się w powietrzu. 
Oboje są odświętnie ubrani, szczęśliwi, uśmiechnięci. 

„Spacer”



„Upadek Ikara”

„Upadek Ikara” to jeden z najbardziej cenionych        
            i znanych obrazów Marca Chagalla. 
Obecnie można go ujrzeć w paryskim Musee 

Nationale.

Chagall umieścił tytułowego bohatera w centralnym 
miejscu obrazu, namalował też tłumy ludzi, którzy
obserwują Ikara. Podzielił ich na dwie grupy, 
oddzielone czerwonym polem.

Jedni obserwują spadającą postać z przerażeniem, 
drudzy zaś wykonują zupełnie inne gesty i szeroko się 
uśmiechają. Obraz prowadzi do refleksji 
ukształtowanej przez historię XX wieku, że dramat 
jednego narodu może być lekceważony przez drugi.



„Zegar z błękitnym 
skrzydłem”

Obraz Zegar z błękitnym skrzydłem z 1949 roku jest
wyciszony, nie ma w nim eksplozji chaosu, wirowania, 

przepełniony jest raczej melancholijnym smutkiem.

Zegar umieszczony zostaje pomiędzy dwoma 
światami Chagalla: wędrujący Żyd jest symbolem 
Witebska, rodzinnych stron. Róże charakteryzują zaś 
paryski okres twórczości Chagalla. Wewnątrz skrzyni 
zegara, tak jakby w środku samego czasu, z trudem 
widoczni w ponurych głębinach ciemnej przestrzeni 
drewnianej skrzyni, znajdują się kochankowie. 
Przytuleni sztywno do siebie, odcinający się od 
ciemnego wnętrza białym konturem sylwetek. 
Zapatrzeni w siebie. Obraz ten odczytywany jest jako 
epitafium dla żony malarza – Belli (zmarła w 1944 r.)
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