
 Krzysztofa Lachtara urodziła się w 1937 roku w św. Józefie k/Kołomyi. Ukończyła studia w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Dyplom uzyskała w 1964 roku w pracowni 
miedziorytu prof. Mieczysława Wejmana i plakatu prof. Macieja Makarewicza.
 Dała się poznać przede wszystkim poprzez swoje znakomite grafiki. Jej prace znane są nie tylko w Polsce. Brała 
udział w wystawach ogólnopolskich m.in. Biennale Grafiki w Krakowie, Biennale plakatu Polskiego w Katowicach, 
Triennale Rysunku we Wrocławiu. Prezentowała swoje prace na wystawach zagranicznych m.in. Międzynarodowej 
Wystawie Plakatu Teatrów Lalkowych w Japonii, Międzynarodowym Triennale Grafiki Kolorowej w Szwajcarii, 
Biennale Małej Grafiki w Belgii, Exlibrisu Polskiego w Wielkiej Brytanii, Wystawy Małej Formy Graficznej w Niemczech 
oraz „Interexlibris” w Danii.
 Jest laureatką szeregu nagród i wyróżnień. Jej prace znajdują się w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu, 
Muzeum Narodowym w Poznaniu i w Krakowie, muzeach w Izraelu i Finlandii, a także w wielu kolekcjach prywatnych. 
Współpracowała z Teatrem Lalki i Aktora „Kacperek” projektując scenografię oraz plakaty do wielu spektakli. 
Wykonała szereg znaków książkowych dla bibliofilów polskich i zagranicznych. Została uhonorowana Nagrodą Miasta 
Rzeszowa (1997 r.) w dziedzinie kultury i sztuki za wybitne osiągnięcia artystyczne w zakresie grafiki warsztatowej.

Renata Nowakowska
Dyrektor PCKiN ZAMEK

oraz
Andrzej Cieszyński

Dyrektor GSW w Przemyślu
zapraszają na wystawę

Galeria Sztuki Współczesnej
w Przemyślu

Przemyskie Centrum
Kultury i Nauki ZAMEK 

Krzysztofa Lachtara
GRAFIKA

GALERIA ZAMEK
17.02-15.03.2023



 Piękno przemijania
 Magdalena Rabizo-Birek

 Sztuka Krzysztofy Lachtary czerpie siłę z dwóch źródeł: z jej wtajemniczenia w arkana natury i z podziwu dla 
sztuki dawnych mistrzów. Artystka pracuje w trudnych technikach graficznych - akwaforty i akwa�nty barwnej. 
Skomplikowany proces ich tworzenia ma w sobie coś z magii, ponieważ oprócz wiedzy wymaga intuicji, a i tak wysiłek 
bywa często niweczony, gdy napotyka się opór materii. Kiedy ogląda się jej niewielkie rozmiarami, liryczne 
w charakterze dzieła, przypomina się prastara Arystotelesowa definicja sztuki, że jest ona naśladowaniem (mimesis), 
a oglądanie owych podobizn sprawia ludziom niezwyczajną przyjemność. Takie właśnie doznania wywołuje delikatną 
kreską na płycie, a potem odciskanie na grubym papierze, który sam wydaje się być kawałkiem kory drzewa, 
i dotykanie którego sprawia podobną zmysłową radość.



 Ekslibris i małe formy grafiki są ulubionymi gatunkami, uprawianymi przez artystkę. Od wieków ekslibris był 
rodzajem herbu intelektualnej elity. Artystka wykonuje trzy rodzaje znaków graficznych: zamówione przez konkretne 
osoby lub instytucje, realizowane na jakiś konkurs i będące jej darem dla osób bliskich. Nad tymi ostatnimi pracuje 
nieraz latami, bo niekiedy trzeba aż tyle czasu, by poznać człowieka i wymyślić dla niego plastyczną wizytówkę. 
Tworzenie ekslibrisu jest, według artystki, formą osobliwego, duchowo-metaforycznego portretowania właściciela 
książek, szukania dla konkretnej osoby jedynego w swoim rodzaju wizualnego znaku.
Niezwykle rzadko przedstawia w swych pracach człowieka. Nie ma postaci ludzkich, ale doświadczamy ich obecności 
przez rozmaite znaki i ślady, przede wszystkim zaś przez porządkującą i kreującą osobę autorki. Tworzy ona swoją 
wizję artystyczną z elementów, zaczerpniętych ze świata natury lub stworzonych ręką człowieka. To zbliża jej 
twórczość do tradycyjnego malarstwa chińskiego. A było ono rodzajem sztuki religijnej, sławiącej kosmiczne 
i naturalne prawa, którym człowiek powinien się podporządkować, by żyć w harmonii z sobą, innymi 
i wszechświatem. Dlatego postać ludzka jest tam mikroskopijna, lub zgoła zastępują ją człowiecze dzieła: tonący 
w zieleni dom, zagubiona w leśnych ostępach świątynia, maleńka łódź na rozległych wodach. Krzysztofa Lachtara 
przedstawia ludzi i siebie samą za pomocą drobnych elementów przyrody: piórek i trawy, kilku owoców wiśni, 
suszonych roślin.
 W wielu pracach Lachtary - zwłaszcza w ekslibrisach - odnajdujemy nawiązanie do średniowiecznego 
symbolu Liber Mundi - Księgi Świata. Wedle świętego Tomasza z Akwinu całą naturę przenika Boże pismo i każdy jej 
element świadczy o Bożej Opatrzności. Zwrócić się ku naturze, poznać i zrozumieć ją, to przybliżyć się do Boga. Także 
kontemplacja chińskiego malarstwa pejzażowego miała cel religijny. Odpryski tych koncepcji można odkryć w pełnym 
pietyzmu i szacunku stosunku artystki do natury widocznym w jej pracach oraz w fenomenie ich pozytywnego 
oddziaływania na widza.





 Artystka buduje swoje dzieła z tego, co dała nam natura i co ludzie stworzyli przez wieki kultury. Z tych, 
niekiedy bardzo precyzyjnie odtworzonych, niekiedy zaś będących zaledwie umownymi znakami form, stwarza jakąś 
alternatywną rzeczywistość. Kreuje ją podobnie jak czynili to surrealiści - łącząc w obrębie tej samej kompozycji 
elementy nieprzystające do siebie i niespotykające się ze sobą w rzeczywistości. To, co w naturze jest małe, w jej 
pracach monumentalizuje się, zaś duże zostaje pomniejszone. Często nierealnie wielkie stają się, umieszczone na tle 
przyrody, przedmiotowe znaki właścicieli książek.
 Krzysztofa Lachtara kocha naturę, ale jej nie idealizuje. Inspirują ją te elementy, które uznaje się za brzydkie, 
jak choćby owa żylasta, pokryta brodawkami tykwa, która przypomina o starości, przemijaniu i chorobie. Artystka jest 
rzeczniczką tego, co kruche, słabe, małe, ulotne i przemijające. Ocala i swoim artystycznym kunsztem upiększa także 
te obszary natury, które zazwyczaj umykają uwadze. Przedstawia to, czego nie dostrzegamy w codziennym, 
schematycznym i pośpiesznym odbiorze świata, na przykład podobieństwo struktury kawałka drewna i gigantycznej 
skały, albo pełny cykl wegetatywnego rozwoju roślin, darzy suche liście i kwiaty, strączki roślin, pomarszczone, 
niejadalne bulwy, kaleczące ręce osty. W nostalgicznym cyklu zatytułowanym Zmierzch formy te antropomorfizują się 
i stają się symbolami kondycji ludzkiej. Unaoczniają bezlitosną zasadę istnienia, które od narodzin po śmierć 
wypełnia przemijanie.



 Ten wątek łączy sztukę Lachtary z alegorycznymi przesłaniami dawnego malarstwa, podejmującego motyw 
martwej natury. Uwiecznianie nietrwałego piękna kruchych form przyrody było w sztuce siedemnastego wieku 
alegorycznym przedstawieniem idei Vanitas - marności wszystkiego, co pochodzi z doczesnego świata. Ale kosze 
owoców, mięso, ryby, napoczęte bochny chleba, wino w kielichach symbolizowały również Obfitość - pojęcie 
określające zmysłowy, sensualny, życiodajny aspekt natury. W swoich pracach artystka często łączy te dwa 
symboliczne motywy, eksponując ich kontrakty kolorem. Znakiem obfitości i powracania życia są w jej grafice motywy 
czerwonych kwiatów i owoców oraz świeża, wiosenna zieleń traw.
 Nie tylko podobieństwo idei spokrewnia twórczość Krzysztofy Lachtary ze sztuką dawnych mistrzów. W jej 
pracach odnaleźć można nawiązania i cytaty z malarstwa i grafiki późnego średniowiecza, renesansu i baroku, a także 
reminiscencje dziewiętnastowiecznego drzeworytu japońskiego uki-yoe, co oznacza dosłownie „obrazy ulotnego 
świata" i stanowi swoisty, bo wywiedziony z odmiennej filozofii istnienia, odpowiednik europejskiego Vanitas. 
Miłośnicy celuloidowych obrazków odnajdą w jej upodobaniu do odtwarzania w dużych powiększeniach rozmaitych 
organicznych struktur refleksy poszukiwań fotografii elementarnej.
 Artystka zatem nie tyle wiernie odtwarza fenomeny przyrody, co dopisuje swoje stronice do wielkiej księgi 
natury. W zatartej już od codziennego używania metaforyczności tego określenia tkwi swoisty klucz do stworzonego 
przez nią świata. Ze świata natury i świata kultury czerpie Lachtara różne znaki, które układa na płaszczyźnie 
w intymną, odbywającą się niemal bez słów, opowieść o swoim wtajemniczeniu w życie, czyli  układa własny traktat 
o przemijaniu.
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