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Józef Hałas pozostawał prawdziwą wielkością i auto-
rytetem we Wrocławiu, będąc przez wiele lat wykła-
dowcą i profesorem uczelni tamtejszej Akademii. Nie 
dążył do wielkiego rozgłosu i bardziej cenił rzetelność 
warsztatu i własnej pracy, niż sławę i popularność. 

Choć Wrocław i wrocławskie środowisko artystycz-
ne od samego powojennego początku było jednym 
z najważniejszych miejsc na mapie Polski, to zarazem 
pozostawało nieco na uboczu. Tym chyba należy 
motywować, fakt, Józef Hałas wciąż pozostaje artystą 
niedocenianym, podczas gdy jego sztuka, bez wątpie-
nia jest jednym z ciekawszych zjawisk drugiej połowy 
XX wieku. 

Jego sztuka powstawała z sublimowania natury, z jej 
upraszczania, odrealniania, z zamiany w znaki i syn-
tetyczne tormy. Wciąż pozostał oczarowany wielkim 
widowiskiem natury, z jego uniwersalnym teatralnym, 
niejako, przeciwstawieniem poziomej linii ziemi 
i pionu nieba. Wiem, niebo nie zawsze jest pionowe, 
ale bywa – kiedy lecą z niego strugi deszczu, takim 
na pewno się staje. To przeciwstawienie wielokrotnie 
powraca w szkicach, rysunkach, grafi kach i obrazach 
wrocławskiego malarza. 

Urodzony w Nowym Sączu, dotarł nad morze jeszcze 
przed wojną i już wtedy zobaczył ów odwieczny teatr, 
który był pożywką dla tylu pokoleń artystów, którzy 
nawet widząc ten sam pejza, przedstawiali go na 
wiele różnych sposobów. Zatem deszcz zszywa niebo 

z ziemią, a co więc scala przeciwności, wszak w naszej 
kulturze wydaje się. że nie ma większej opozycji, niż 
między niebem a ziemią. Tak jest w języku potocznym, 
tak jest w horoskopach, które odradzają taką zodia-
kalna koniunkcję. ale nie musi tak być w przypadku 
sztuki. Ma zresztą malarstwo pejzażowe wyjątkową 
pozycję wśród malarskich gatunków. 

Jak wspomniałem Hałas, pochodził z Nowego Sącza, 
z którego, mówiąc metaforycznie, jeśli wytężyć wzrok, 
bez problemu można zobaczyć góry, które właściwie 
są na wyciągnięcie ręki, i nawet jeśli ich nie widać, to 
ich obecność czuć bez wątpienia. Góry fascynowały, 
były niemalże znakiem fi rmowym artysty i jako iko-
niczny znak pojedyncza góra pojawia się wyjątkowo 
często na obrazach Józefa Hałasa. Patrząc z ziemskiej 
perspektywy, góra ze znikającym w chmurach szczy-
tem, może być symbolem pojednania ziemi z niebem. 
Jednak na jego obrazach zjawia się górka podcięta 
u podstawy, albo inna rozdzielona po środku, by tak 
rzec – dwugarbna. 

Chęć porządkowania, syntetyzowania, była naczelnym 
motorem jego sztuki. Można przecież jeden motyw 
drążyć przez całe życie, malować i nawet nie zdawać 
sobie sprawy z tego. Można do motywu wracać przez 
całe życie realizować go na nowo, z nową inwencją 
i siłą. Sposobem na tworzenie owego porządku było 
w pewnym sensie odejście od malowania. Owszem 
powstawały obrazy, ale nie malowane tradycyjnie, 
tylko tworzone z pomocą sznurka, który przyklejony 

SPOTKANIA
O SZTUCE JÓZEFA HAŁASA

do płótna staje się reliefem. Czasem w dłuższych 
odcinkach, czasem ciętego na niewielkie kawałki, 
zazwyczaj o długości trzech milimetrów, czyli w roz-
miarze zbliżonym do ziarnka ryżu. Przyklejane do 
powierzchni obrazu, wprowadzały swoisty porządek, 
ujednolicały ich formę. Były zapowiedzią konsekwent-
nego porządkowania świata, wprowadzały modułowy 
rytm. Nadal zazwyczaj pozostawały pejzażami, ale 
również z tych pejzaży wychodziły, stając się abstrak-
cjami: przy pierwszym spojrzeniu nie przedstawiające, 
przy ponownym odsyłające do rzeczywistości.

Innym z takich sposobów było nanoszenie na płótno 
czy papier równej siatki kropek i znaków, coś w ro-
dzaju malarskiego rastra. Tworzył je na przykład za 
pomocą swoistych kolczastych, gumowych wycie-
raczek do butów, które pokrywał farbą a odbijane 
tworzyły ów pożądany wzór. Albo odwrotnie tworzył 
go robiąc w papierach dziurki, co było dość nowator-
skim wówczas działaniem. Przebijanie powierzchni 
obrazu miało swego wielkiego patrona i prekursora 
w osobie Lucio Fontany. Jego śmiałe gesty otwierania 
obrazu na jego drugą, niewidoczną nigdy stronę, były 
w swoim czasie prawdziwą rewolucją, ale i rewelacją. 
U Hałasa owo otwieranie jest wzorem, ornamentem, 
matryca, dla zupełnie innych efektów reliefowych. 
Perforowanie całych kartek, albo tylko poszczegól-
nych fi gur, kształtów czy linii, owo wystukiwanie dziur, 
to jeden z najważniejszych artystycznych i życiowych 
procederów Józefa Hałasa. Wśród odnalezionych 
w jego pracowni papierów, są liczne pliki czystych 

kart pokrytych wyłącznie regularna perforacją. 
Monochromatyczne reliefy; nie obrazy, nie grafi ki, nie 
rysunki; specyfi czna i wyjątkowa „międzyforma” pod-
kład, punkt wyjścia, czy zaczepienia, ale teraz po jego 
śmierci, również jeden z punktów dojścia, no bo i takie 
karty znalazły się wśród pracownianego bogactwa.

Największy podziw i uznanie budzi kolorystyczne 
wyszukanie i subtelność obrazów Hałasa. Gamy błęki-
tów, zieleni, szarości ożywiane czasem mocniejszymi 
akcentami oranżu, cynobru, czy granatu; pozostają 
dziełami najwyższej próby, które można określić z po-
mocą anglojęzycznego zwrotu color fi elds paintings. 
Takimi wydaja mi się jego reliefowe „deszcze”, abs-
trakcyjne kwadraty, a wreszcie najbardziej oszczędne 
ze wszystkich „piony skosy”. W tych dziełach jest Hałas 
chyba najbardziej sobą/osobą – wyrafi nowanym 
malarzem najwyższej próby i doskonałości.

Józef Hałas, to już zamknięty rozdział w polskiej 
sztuce, a zarazem dzieło otwarte, bo wciąż pojawiają 
się nie znane dotychczas prace, ale również nasza 
świadomość jego dzieła wciąż się poszerza, wzbogaca 
i dopełnia. Wystawa „Spojrzenia” dostarczy wielu 
nowych dzieł, przypomni wiele znanych i pozwoli wi-
dzom na nowo budować obraz artysty poszukującego 
i którego można odkrywać na nowo.

Bogusław Deptuła
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Józef Hałas urodził się 7 stycznia 1927 roku w Nowym 
Sączu. W 1949 roku przeprowadził się do Wrocławia, 
gdzie rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Pięknych w pracowni Eugeniusza Gepperta. 
Okres studiów w twórczości Hałasa to, przede wszyst-
kim pierwsze znaczące eksperymenty z kolorem. 
Powstają wówczas portrety dzieci, uproszczone 
kształty pokładów okrętów widzianych z góry oraz 
syntetyczne górskie pejzaże. W 1956 roku Hałas wraz 
z Małgorzatą Grabowską, Krzesławą Maliszewską oraz 
Alfonsem Mazurkiewiczem zakłada Grupę X, zrzeszają-
cą twórców wrocławskiego środowiska plastycznego. 

Na początku lat 60. powstały pierwsze prace z cyklu 
Figury, przedstawiające uproszczone do fi gur geo-
metrycznych, ludzkie sylwetki. Równolegle Hałas 
pracował nad dwoma innymi cyklami – Wnętrzami 
oraz Drogami. Ten pierwszy jest efektem fascyna-
cji architekturą ludową i grą światła, zaś drugi to 
sprowadzenie tytułowych dróg do uproszczonego 
kształtu trójkąta równoramiennego. Oba cykle stały 
się punktem wyjścia do powstania kluczowej serii 
w twórczości Hałasa, jaką były Góry. Malowany przez 

artystę górski pejzaż, w tej dojrzałej serii uległ całkowi-
tej syntezie do wyznaczonych kolorem płaszczyzn 
nieba i wzgórza oraz siatki fakturowych linii wpro-
wadzających dodatkową narrację. W latach 80. cykl 
ten zostanie wzbogacony o elementy geometryczne 
w narożnikach kompozycji. Esencją w twórczości 
Hałasa jest posługiwanie się czysto-geometrycznymi 
płaszczyznami koloru a następnie wzbogacanie obra-
zu dodatkową fakturą wypukłych punktów, teksturą 
drobnych kreseczek, lub pojedynczych długich linii.

Pod koniec lat 60. powstają pierwsze prace z cyklu 
Przeciwstawienia. Syntetyczne kompozycje również 
wywodzą się z pejzażu, ale przedstawiają go w sposób 
jeszcze bardziej umowny. Była to próba zobrazowa-
nia kontrastów, jakie zachodzą w naturze. Widoczne 
w tych pracach inspiracje pejzażem morskim są dalej 
rozwijane w latach 70. w kolejnym cyklu Podziały. 
W 1977 roku Hałas rozpoczął pracę nad Gwaszami 
kieszonkowymi. Zaskakujące połączenia kolorystyczne 
jakie uzyskał, były efektem nakładania na siebie kilku 
warstw farby. Te eksperymenty z kolorem zaowoco-
wały wznowieniem cyklu Wnętrza.

JÓZEF HAŁAS 
(1927–2015)

Praca nad cyklem NS przypadła na lata 90. Jego 
nazwa oznacza zarówno Nowe Struktury, jak i nazwę 
rodzinnej miejscowości artysty (Nowy Sącz). Dzieła 
z tej serii są zestawieniem wcześniejszych arty-
stycznych poszukiwań, przedstawionych w sposób 
znacznie uproszczony – monochromatyczne tła Hałas 
podzielił pojedynczymi liniami. Równolegle malował 
obrazy składające się na cykl ID ( Duże Ikony) oraz MI 
(Małe Ikony). 

Hałas tworzył aktywnie również w ostatnich latach 
życia, między 2000-2007 powstawały kolejno: Ostatnie 
gwasze – nazywane też Materiami, Drogi P, Anioły oraz 
wielkoformatowe kolaże Figury. W 2007 roku powrócił 
do malowania Dużych Figur, które w znaczący sposób 
zmodyfi kował poprzez wyodrębnienie sylwetek mę-
skich – złożonych z rombów, oraz żeńskich – o obłym 
kształcie. W ostatnich latach aktywności twórczej 
Hałas wrócił do tworzenia Pionów i Skosów, które 
malował na wielkich, kwadratowych płótnach. Prace 
te zostały zaprezentowane na wystawie Hałas’14 
Młodość, (Wrocław, 2014), która była ostatnią wystawą 
artysty, który zmarł 1 stycznia 2015 roku we Wrocławiu.
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1927 
– ur. 7 stycznia w Nowym Sączu

1949 
– rozpoczęcie studiów 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 
(obecnie ASP im. Eugeniusza 
Gepperta)

Lata 50. 
– uwidocznienie w malarstwie 
maniery ekspresyjnej; zaintereso-
wanie i początek rewizji pejzażu; 
fascynacja sztuką Tadeusza 
Makowskiego oraz abstrakcją 
liryczną; powstaje m. in. cykl 
Okręty 
1954 
– uzyskanie dyplomu z malarstwa 
w pracowni prof. E. Gepperta 
– wstąpienie do ZPAP; objęcie 
m.in. funkcji Członka Zarządu 
Głównego Sekcji Malarskiej
1955 
– indywidualna wystawa ma-
larstwa i rysunku (CBWA-ZPAP 
Wrocław)
– udział w Ogólnopolskiej 
Wystawie Młodej Plastyki 
w Warszawie Arsenał 55
1956
– założenie wraz z Małgorzatą 
Grabowską, Krzesławą 
Maliszewską i Alfonsem 
Mazurkiewiczem, Grupy X
– podróż morska do Amsterdamu
– indywidualna wystawa 

malarstwa, grafi ki i rysunku 
(CBWA-ZPAP Wrocław) 
1957 
– podróż do Egiptu związana z wy-
stawą Polskie Młode Malarstwo
– rozpoczęcie pracy dydaktycz-
nej w Państwowej Szkole Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu  

Lata 60. 
– realizacja cykli Wnętrza, Figury, 
Drogi oraz Góry
1961 – 1975 
– uczestnictwo w działalności 
Grupy Wrocławskiej
1964 
– wystawa indywidualna (Galeria 
Pegaz, Zakopane)
1965 
– wystawa indywidualna malar-
stwa (BWA  Wrocław)
1966 
– Grand Prix na Festiwalu 
Polskiego Malarstwa 
Współczesnego w Szczecinie
1968 – 1969 
– realizacja serii rysunków i obra-
zów Przeciwstawienia
– wystawa indywidualna (Muzeum 
Pomorza Zachodniego, Szczecin)
1969 
– Nagroda Miasta Wrocławia za 
całokształt twórczości

1970 
– wystawa indywidualna rysunków 
powstałych w latach 1967 – 1969 
(BWA Wrocław) 

KALENDARIUM
Lata 70. 
– praca nad zagadnieniem 
Podziałów oraz początek cyklu 
Gwasze kieszonkowe
1971 
– założenie Katedry Kształcenia 
Ogólnoplastycznego na Wydziale 
Architektury Wnętrz 
i Projektowania Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu
– uzyskanie tytułu docenta
1977 
– wystawa indywidualna (Mała 
Galeria, MN we Wrocławiu)
1979
– wystawa indywidualna (BWA 
Wałbrzych)

Lata 80. 
– realizacja cyklu Góry P
1981
– wystawa indywidualna 
(Galeria 72, Chełm)
– udział w XVI Międzynarodowym 
Biennale Sztuki w São Paulo
1984 – 1985 
– prorektor PWSSP we Wrocławiu
1985 
– kierownik Katedry Malarstwa na 
Wydziale Malarstwa i Rzeźby
1986 
– wystawa indywidualna (Galeria 
Na Solnym, Wrocław)
1989
– Nagroda Kolegium Rektorów 
Wyższych Uczelni Wrocławia

1990 
– uzyskanie tytułu profesora 
zwyczajnego
– wystawa indywidualna malar-
stwa z lat 1970-1990 (Galeria Mały 
Salon, BWA  Wrocław) 
– wystawa indywidualna malar-
stwa (BWA  Kraków)
Lata 90. 
– praca nad cyklami: Nowe 
Struktury, Małe i Duże Ikony
1995 
– wystawa indywidualna malar-
stwa i rysunku z lat 1965–1994 
(Galeria Studio, Warszawa)

2000-2007
– powstanie cykli: Gwasze ostatnie, 
Rysunki kolorowe, Materie i Drogi, 
Figury oraz Anioły 
2001 
– Nagroda ZPAP za najlepszą wy-
stawę indywidualną roku 
– Mała retrospektywa (Galeria 
Awangarda, BWA Wrocław)
2002 
– Śląska Nagroda Kulturalna przy-
znana przez rząd Dolnej Saksonii 
– wystawa indywidualna Józef 
Hałas Stare i nowe (Muzeum 
Miejskie Wrocławia, Muzeum 
Sztuki Mieszczańskiej – Ratusz)
2004 
– wystawa indywidualna ma-
larstwa i rysunków (MN we 
Wrocławiu)
– wystawa indywidualna Notatki 

(Muzeum Architektury we 
Wrocławiu) 
2005
– wystawa indywidualna Józef 
Hałas – Malarstwo (Zachęta, 
Warszawa)
2006
– otrzymanie Złotego Medalu 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis 
– udział w wystawie zbiorowej 
60 lat Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu 1946 – 2006 (MN we 
Wrocławiu)
2007 
– wystawa malarstwa z okazji ju-
bileuszu 80-lecia urodzin i 50-lecia 
pracy twórczej (Małopolskie Biuro 
Wystaw Artystycznych, Nowy Sącz)
2008 
– wystawa indywidualna Figury 
2006 – 2008 (Zamek Książ, 
Wałbrzych)

2010 
– wystawa indywidualna malar-
stwa Duże fi gury (Muzeum Miejskie 
Rynek – Ratusz, Wrocław) 
2011
– wystawa indywidualna Józef 
Hałas Gwasze (Galeria Platon, 
Wrocław)
– wystawa indywidualna ma-
larstwa Duże fi gury (Opactwo 
Cystersów w Lubiążu)
– udział w projekcie Lubiąż, od 
Willmanna do Hałasa
2012
– wystawa indywidualna gwaszy 

oraz malarstwa z okazji jubile-
uszu 85-lecia urodzin (MN we 
Wrocławiu) 
– wystawa retrospektywna 
Nasączanie – Józef Hałas (BWA 
Sokół, Nowy Sącz)
2013
– wystawa malarstwa Hałas 2013 – 
prace najnowsze i kolekcja Jacka 
Łozowskiego (mia ART GALLERY, 
Wrocław)
2014
– wystawa fotografi i [Rytmy] świa-
tła. Józef Hałas (mia ART GALLERY, 
Wrocław)
– wystawa indywidualna 60 lat 
po dyplomie (Galeria ASP Neon, 
Wrocław)
– wystawa zbiorowa Szepty 
i Hałasy (Galeria Platon, Wrocław)
– wystawa indywidualna Hałas’14 
Młodość (mia ART GALLERY, 
Wrocław)
– Nagroda Prezydenta Wrocławia 
za pasję pedagogiczną i kształ-
towanie artystycznego oblicza 
Wrocławia i Dolnego Śląska
2015
– śmierć artysty 1 stycznia we 
Wrocławiu
2017
– wystawa indywidualna Józef 
Hałas Poszukiwania (Muzeum 
Architektury we Wrocławiu)
2018
– wystawa Józef Hałas – Spotkania,
Dom Aukcyjny Polswiss Art, 
Warszawa)
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z cyklu Przeciwstawienia, 1969
akwarela, papier, 43 x 60 cm

bez tytułu, lata 60. XX w.
tusz, papier, 68 x 83 cm

Przeciwstawienie ex, 1969
olej, płótno, 102 x 142 cm
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bez tytułu, lata 60. XX w.
tusz, papier, 17 x 25 cm

bez tytułu, lata 60. XX w.
tusz, papier, 21 x 30 cm

Pejzaż-Walka ciemności z jasnością, 1968
olej, papier, płótno, 100 x 140 cm
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z cyklu Podziały, lata 70. XX w.
tech. mieszana, papier, 66 x 44 cm

z cyklu Przeciwstawienia, lata 70. XX w.
tusz, papier, 63 x 48 cm
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Wnętrze przeciwstawienie, 1969
(dyptyk), olej, płótno, 120 x 200 cm
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bez tytułu, lata 60. XX w.
gwasz, papier, 62 x 49 cm

cyklu Przeciwstawienia, lata 70. XX w.
tech. mieszana, papier, 63 x 48
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z cyklu Przeciwstawienia, 1969
tech, mieszana, papier, płótno, 116 x 88 cm

z cyklu Przeciwstawienia, lata 70. XX w.
tusz, papier, 43 x 30 cm

Powrót do Gostwicy, 1969
olej, płótno, 100 x 140 cm
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z cyklu Droga, lata 90. XX w.
tech. mieszana, papier, 63 x 43 cm

z cyklu Droga, lata 90. XX w.
tech. mieszana, papier, 63 x 43 cm

z cyklu Droga, lata 70. XX w.
tech. mieszana, papier, 63 x 48 cm
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z cyklu Wnętrza, lata 70. XX w.
tusz, papier, 40 x 60 cm

z cyklu Wnętrza, lata. 70. XX w.
gwasz, papier, 48 x 85 cm
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Podział B, 1972
olej, płótno, 102 x 132 cm

z cyklu Podziały, lata 70. XX w.
gwasz, papier, 43 x 60 cm

Podział SZ, 1974
olej, płótno, 102 x 152 cm
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Piony C, 1972
olej, płótno, 80 x 100 cm

IV/72 B z cyklu Przeciwstawienia, 1972
(dyptyk) olej, płótno, 102 x 164 (całość)
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NS-ZZ, 1994
olej, płótno, 115 x 130 cm

MI-s, 1998
olej, płótno, 71 x 71 cm

M-NS, 1999
olej, płótno, 70 x 65 cm
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M-p, 1999
olej, płótno, 71 x 71 cm

z cyklu Piony i Skosy, 2014
olej, akryl, płótno, 199 x 187 cm
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z cyklu Góry, lata 60. XX w.
akwarela, papier, 42 x 60 cm

Góra P, 1985
olej, płótno, 115 x 130 cm
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Owal biały, 1979-2013
olej, płótno, 80 x 130 cm

Owal J, 1979
olej, płótno, 80 x 130 cm
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Przeciwstawienie Z, z cyklu Przeciwstawienia, 1970
olej, płótno, 100 x 140 cm

Md-w, 1998
olej, płótno, 130 x 70 cm
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z cyklu Gwasze kieszonkowe
gwasz, papier, 47 x 85 cm
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Pion i Poziom, 1974
olej, płótno, 100 x 130 cm

MI-b, 1996
olej, płótno, 72 x 62 cm

MI – KL, 1997
olej, płótno, 70 x 60 cm
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bez tytułu, lata 90. XX w.
olej, płótno, 72 x 62 cm

NS-12, 1990
olej, płótno, 130 x 114 cm

Owal-Podział, 1980
olej, płótno, 80 x 130
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M-D, 1997
olej, płótno, 70 x 70 cm

Kwadrat Z, 1995
olej, płótno, 70 x 70 cm

MJ-II, 1998
olej, płótno, 70 x 70 cm

MI-SK, 1998
olej, płótno, 70 x 70 cm

Jó
ze

f H
ał

as
 –

 S
po

tk
an

ia

57 56 



z cyklu Gwasze kieszonkowe
gwasz, papier, 47 x 85 cm

z cyklu Gwasze kieszonkowe
gwasz, papier, 49 x 85 cm

z cyklu Ostatnie gwasze, 2010
gwasz, papier, 68 x 48 cm
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Józef Hałas remained a true great fi gure and author-
ity in Wrocław, serving for many years a lecturer and 
professor at this university. He did not aspire to great 
publicity and valued the reliability of his technique and 
his own work more than fame and popularity.

Although Wrocław and its artistic community was one 
of the most important places on the map of Poland 
since the very beginning of the post-war period, it 
also remained on the sidelines. That is probably what 
motivates the fact that Józef Hałas still remains an 
undervalued artist, while his art is undoubtedly one of 
the most interesting phenomena of the second half of 
the 20th century. 

His art was created by from the sublimation of nature, 
from its simplifi cation, its unrealising, its transforma-
tion into signs and synthetic forms. Hałas remained 
enchanted by the great spectacle of nature, with its 
universal – theatrical, as it were – juxtaposition of the 
horizontal line of the earth and the vertical line of the 
sky. I know, the sky is not always vertical, but it can be 
– when streams of rain fall from it, it certainly becomes 
so. This juxtaposition returns many times in sketches, 
drawings, graphics and paintings made by the painter 
from Wrocław. 

Born in Nowy Sącz, he arrived at the sea before the 
war and already then saw this eternal theatre, which 
was the breeding ground for so many generations of 
artists, who even when seeing the same landscape, 

presented it in many diff erent ways. Thus rain stitches 
heaven together with the earth, and what is more, it 
unites opposites, because in our culture there seems 
to be no greater opposition than that of heaven and 
earth. This is the case in everyday language, this is 
the case in horoscopes, which discourage this or that 
zodiac conjunction, but it does not have to be the case 
in art. Moreover, landscape painting holds a unique 
position among the painting genres. 

As I mentioned, Hałas came from Nowy Sącz, from 
where, metaphorically speaking, if you strain your 
eyesight, you can easily see the mountains that are 
actually at your fi ngertips, and even if you do not 
see them, their presence is undoubtedly felt. The 
mountains were fascinating, they were almost the 
artist’s trademark and as an iconic symbol of a single 
mountain, they oft en appear in Józef Hałas’ paintings. 
Looking from the earth’s perspective, a mountain with 
a summit disappearing in the clouds may be a symbol 
of reconciliation between the earth and heaven. In 
his paintings, however, there appears a hill cut at the 
base, or another hill separated in the middle, to put it 
this way – two-humped.

The desire to organise and synthesise was the main 
driving force of his art. After all, one can repeat 
a motif all one’s life, paint it and not even realise 
it. One can return to the motif throughout one’s 
life, realise it anew, with new inventiveness and 
strength.

ENCOUNTERS
ABOUT THE ART OF JÓZEF HAŁAS

The way to create this order in a sense required 
a move away from painting. Yes, paintings were cre-
ated, but not painted traditionally, but with the help 
of string, which, glued to the canvas, becomes a relief. 
Sometimes in longer pieces, sometimes cut into small 
pieces, usually three millimetres long, that is, similar 
in size to a grain of rice. Attached to the surface of the 
painting, they introduced a kind of order, unifi ed their 
form. They foreshadowed a consistent ordering of the 
world, introduced a modular rhythm. They usually 
stayed as landscapes, but they also came out of these 
landscapes, becoming abstracts: at fi rst glance not 
representative, referring to reality again at a second 
glance.

Another method was the application to canvas or paper 
of an even grid of dots / signs, something like a painter-
ly raster. Hałas created them, for example, with the help 
of a kind of spiky rubber shoe wipers, which he covered 
with paint and stamped to create the desired pattern. 
Or, conversely, he created it by making holes in paper, 
which was a rather innovative activity at that time. The 
piercing of the painting’s surface had its great patron 
and precursor in the person of Lucio Fontana. His bold 
gestures of opening the image to its other side, never 
visible before, were at the time a true revolution, but 
also a revelation. In Hałas’ work, this opening is a pat-
tern, an ornament, a matrix, for completely diff erent 
relief eff ects. Perforation of entire sheets of paper, or 
only individual fi gures, shapes or lines, this tapping of 
holes, was one of the most important artistic and life 

practices of Józef Hałas. Among the papers found in his 
studio were numerous stacks of clean cards covered 
exclusively with regular perforations. Monochromatic 
reliefs; not paintings, not graphics, not drawings; a spe-
cifi c and unique “inter-form”, an underlay, a starting 
point, or an anchor, but now, aft er his death, also one 
of the points of access, because such cards were also 
among the treasures of his workshop. 

The greatest admiration and recognition is aroused by 
the colour sophistication and subtlety of Hałas’ paint-
ings. A range of blues, greens, greys animated by some-
times stronger accents of orange, vermilion or navy; 
they remain works of the highest quality, which can 
be defi ned with the help of the phrase “colour fi elds 
paintings”. To me, that is what his relief “rains” seem to 
be, as well as the abstract squares, and fi nally the most 
economical of all, “verticals slopes”. In these works, he 
is probably the most himself / a person – a sophisticat-
ed painter of the highest quality and perfection. 

Józef Hałas is an already closed chapter in Polish art, 
and at the same time an open work, because unknown 
works are still emerging. Our awareness of his work 
also continues to expand, become enriched and more 
complete. The exhibition “Meetings” will provide many 
new works, remind the viewers of many well-known 
ones and will allow them to rebuild the image of a con-
stantly searching artist and who can be rediscovered.

Bogusław Deptuła
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Józef Hałas was born on 7 January, 1927, in Nowy 
Sącz. In 1949, he moved to Wrocław, where he began 
his studies at the State School of Fine Arts in the 
studio of Eugeniusz Geppert. The university period in 
Hałas’ artistic work primarily includes his fi rst signifi -
cant experiments with colour and painting structure. 
During this time, he painted portraits of children, 
simplifi ed shapes of ships, and mountain landscapes 
– the subjects the artist painted most frequently.

In 1956, along with Małgorzata Grabowska, Krzesława 
Maliszewska and Alfons Mazurkiewicz, Hałas estab-
lished Group X, which brought together members of 
the local artistic community.

In the early 60s, he created the fi rst works in the 
Figures cycle, presenting simplifi ed human silhou-
ettes, consisting of geometric fi gures. At the same 
time, Hałas worked on two other cycles – Interiors and 
Roads. The former was the eff ect of his fascination 
with folk construction and chiaroscuro eff ects, while 
the latter was an attempt to reduce the eponymous 
Roads to a simplifi ed shape of an isosceles trian-
gle. Both cycles became the starting point for the 

JÓZEF HAŁAS 
(1927–2015)

key series among works by Hałas – Mountains. The 
mountain landscape painted by the artist deviated 
signifi cantly from its traditional representation – 
Hałas’ Mountains have a fl attened shape closer to 
a square, its monochromatic space fi lled with straight 
or diagonal lines.

In the late 60s, the first works from the Oppositions 
cycle were created. The synthetic compositions also 
derived from the landscape, but they presented it in 
an even more conventional way. It was an attempt 
to illustrate the contrasts that occur in nature. The 
visible inspirations drawn from nautical landscapes 
visible in these works are further developed in 
the 70s in the next cycle – Divisions. In 1977, Hałas 
began work on Pocket gouaches. The surprising 
colour combinations he achieved were the result of 
overlapping several layers of paint. These experi-
ments with colour resulted in the resumption of the 
Interiors cycle.

The 1980s were dominated by the series Mountains 
P, which was an extension of all previous landscape 
studies. As a result, Hałas developed the universal 

shape of the mountain, divided with two diagonal 
lines in the lower corners

Work on the NS cycle took place in the 1990s. Its 
title stands for both New Structures and the artist’s 
hometown – Nowy Sącz. Works from this series are the 
summary of his earlier artistic explorations, presented 
in a signifi cantly simplifi ed manner. Hałas divided mon-
ochromatic backgrounds with single lines. At the same 
time, he painted works that made up the DI (Duże Ikony) 
[Large Icons] and MI (Małe Ikony) [Small Icons] cycles.

In 2000-2007, Hałas worked on numerous cycles. 
He created, in sequence: The Last Gouaches – also 
called Matters, Roads P, Angels and the large-format 
Figures. In 2007, he returned to painting Large Figures, 
which he signifi cantly modifi ed by separating out 
male silhouettes – composed of diamond shapes, and 
female ones – with an ovoid shape. In the last years of 
his creative work, Hałas returned to creating Verticals 
and Diagonals, which he painted on large, square can-
vases. These works were presented in the exhibition 
Youth, which was the last exhibition of the artist’s 
lifetime. He died on 1 January, 2015 in Wrocław.
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1927 
born on the 7th of January in 
Nowy Sącz
1940 – 1945 
– fi rst attempts at watercolours 
and drawings
1949 
– arrival in Wrocław, beginning 
studies at the State School of Fine 
Arts (now the Eugeniusz Geppert 
Academy of Fine Arts)
1950s 
– beginning of the expressionist 
phase in painting, interest and 
beginnings of landscape revision, 
fascination with the art of Tadeusz 
Makowski and lyrical abstraction; 
creation of the Ships series
1954 
– receives painting diploma in the 
studio of Prof. Eugeniusz Geppert 
– joins the Polish Artists’ 
Association, takes on function 
of Board Member of the Main 
Painting Section
1955 
– individual exhibition of paint-
ings and drawings (CBWA-ZPAP 
Wrocław)
– participation in the National 
Exhibition of Young Art in Warsaw 
Arsenał 55
1956
– founds Group X with Małgorzata 
Grabowska, Krzesława 
Maliszewska and Alfons 
Mazurkiewicz
– sea voyage to Amsterdam

– individual exhibition of paintings, 
illustrations and drawings (CBWA-
ZPAP Wrocław)
1957 
– travel to Egypt related to the 
exhibition of Polish Young Painting
– start of teaching at the State 
School of Fine Arts in Wrocław 
1960s 
– creation of series: Interiors, 
Figures, Roads and Mountains
1961 – 1975 
– participation in the activities of 
the Wrocław Group
1964 
– individual exhibition (Pegaz 
Gallery, Zakopane)
1965 
– individual painting exhibition 
(BWA Wrocław)
1966 
– Grand Prix at the Polish 
Contemporary Painting Festival in 
Szczecin
1968 – 1969 
– creation of the Opposites series 
of drawings and paintings
– individual exhibition (West 
Pomerania Museum, Szczecin)
1969 
– Lifetime Achievement Award 
from the City of Wrocław
1970 
– individual exhibition of drawings 
from 1967-1969 (BWA Wrocław)
– distinction at a painting competi-
tion (Łódź) 

KALENDARIUM
1970s
– work on the subject of Divisions 
and the beginning of the Pocket 
Gouaches cycle
1971 
– establishment of the Chair of 
Artistic Education at the Faculty of 
Interior Architecture and Design 
at the State School of Fine Arts in 
Wrocław – obtains title of associ-
ate professor
1977 
– individual exhibition (Little 
Gallery, National Museum in 
Wrocław)
1979
– individual exhibition (BWA, 
Wałbrzych)
1980s 
– creation of works in the 
Mountains P topic
1981
– individual exhibition (Gallery 72, 
Chełm)
– participation in the 16th 
International Art Biennale in São 
Paulo
1984 – 1985 
– serves as prorector of the State 
School of Fine Arts in Wrocław
1985 
– director of the Chair of Painting 
at the Faculty of Painting and 
Sculpture
1986 
– individual exhibition (Na Solnym 
Gallery, Wrocław)

1989
– Award of the College of 
University Rectors in Wrocław
1990 
– receives title of a professor
– individual exhibition of paint-
ings from 1970-1990 (Mały Salon 
Gallery, BWA Wrocław) 
– individual painting exhibition 
(BWA, Kraków)
1990s 
– creation of works in the New 
Structures, Small Icons and Large 
Icons
1995 
– individual exhibition of paint-
ings and drawings from 1965-1994 
(Studio Gallery, Warsaw)
2000-2007
– creation of cycles: Last gouach-
es, Coloful drawings, Matters and 
Roads P, as well as the Angels 
watercolours 
2001 
– Award of the Polish Artists 
Association for best exhibition 
of the year – Small retrospective 
(Awangarda Gallery, BWA Wrocław)
2002 
– The Silesian Cultural Award grant-
ed by the government of Lower 
Saxony; individual exhibition – 
Józef Hałas: Old and new (Wrocław 
Municipal Museum, Museum of 
Burgher Art – Town Hall)
2004 
– individual exhibition of gouach-
es, oils and drawings (National 

Musem in Wrocław)
– individual exhibition Notes 
(Museum of Architecture in 
Wrocław)
2005 
– individual exhibition – Józef 
Hałas: Paintings (Zachęta National 
Art Gallery, Warsaw)
2006
– awarded the Gold Medal for Merit 
to Culture – Gloria Artis by the 
Minister of Culture
– participation in group exhibi-
tion – 60 Years of the Academy of 
Fine Arts in Wrocław 1946-2006 
(National Museum in Wrocław)
2007 
– 80th birthday and 50th anni-
versary of creative work painting 
exhibition (Małopolska Off ice of 
Artistic Exhibitions, Nowy Sącz)
2008 
– individual exhibition – Figures 
2006-2008 (Książ Castle, Wałbrzych)
2010 
– individual painting exhibition – 
Large Figures (Municipal Museum, 
Market Square – Town Hall, 
Wrocław) 
2011
– individual exhibition – Józef 
Hałas: Gouaches (Platon Gallery, 
Wrocław)
– individual painting exhibition – 
Large Figures (Cistercian Abbey, 
Lubiąż)
– participation in the Lubiąż: from 
Willmann to Hałas project

2012
– 85th birthday individual exhi-
bition of gouaches and paintings 
(National Museum in Wrocław) 
– retrospective exhibition – 
Saturation: Józef Hałas (BWA 
Sokół, Nowy Sącz)
2013
– exhibition of acrylics, oils and 
gouaches – Hałas 2013: latest 
works and Private collection of 
Jacek Łozowski (mia ART GALLERY, 
Wrocław)
2014
– photography exhibition – 
[Rhythms of] light: Józef Hałas 
(mia ART GALLERY, Wrocław)
– individual exhibition –  60 years 
aft er the diploma (ASP Neon 
Gallery, Wrocław)
– group exhibition – Whispers and 
Noises (Galeria Platon, Wrocław)
– individual exhibition – Hałas’14 
Youth (mia ART GALLERY, Wrocław)
– Award of the Mayor of Wrocław 
for passion in teaching and shap-
ing the artistic face of Wrocław and 
Lower Silesia 
2015
– dies on the 1st of January
2017
– individual exhibition Józef 
Hałas Poszukiwania (Architecture 
Museum in Wrocław)
2018
– exhibition Józef Hałas – 
Encounters, Polswiss Art Auction 
House, Warszawa)
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1
z cyklu Przeciwstawienia, 1969
akwarela, papier, 43 x 60 cm

2
bez tytułu, lata 60. XX w.
tusz, papier, 68 x 83 cm

3
Przeciwstawienie ex, 1969
olej, płótno, 102 x 142 cm
sygn. na blejtramie: Józef Hałas Przeciwsta-
wienie ex, 1969

4
bez tytułu, lata 60. XX w.
tusz, papier, 17 x 25 cm

5
bez tytułu, lata 60. XX w.
tusz, papier, 21 x 30 cm

6
Pejzaż-Walka ciemności z jasnością, 1968
olej, papier, płótno, 100 x 140 cm
sygn. na blejtramie: „Pejzaż-Walka ciemności 
z jasnością” 1968 Józef Hałas

7
z cyklu Podziały, lata 70. XX w.
tech. mieszana, papier, 66 x 44 cm

8
z cyklu Przeciwstawienia, lata 70. XX w.
tusz, papier, 63 x 48 cm

9
Wnętrze przeciwstawienie, 1969
(dyptyk), olej, płótno, 120 x 200 cm
sygn. na blejtramie: 69 Józef Hałas „Wnętrze 
przeciwstawienie”

Wyst. V Jubileuszowy Festiwal Polskiego 
Malarstwa Współczesnego, Szczecin, 1970

10
bez tytułu, lata 60. XX w.
gwasz, papier, 62 x 49 cm

11
cyklu Przeciwstawienia, lata 70. XX w.
tech. mieszana, papier, 48 x 63

12
z cyklu Przeciwstawienia, lata 70. XX w.
tusz, papier, 43 x 30 cm

13
z cyklu Przeciwstawienia, 1969
tech, mieszana, papier, płótno, 116 x 88 cm
sygn. p.d.: JH.80
sygn. na blejtramie: 1969 J.Hałas Przeciwsta-
wienie-rys.

14
Powrót do Gostwicy, 1969
olej, płótno, 100 x 140 cm
sygn. na blejtramie: Powrót do Gostwicy 
1969 Józef Hałas

15
z cyklu Droga, lata 90. XX w.
tech. mieszana, papier, 63 x 43 cm

16
z cyklu Droga, lata 90. XX w.
tech. mieszana, papier, 63 x 43 cm

17
z cyklu Droga, lata 70. XX w.
tech. mieszana, papier, 63 x 48 cm

18
z cyklu Wnętrza, lata 70. XX w.
tusz, papier, 40 x 60 cm

19
z cyklu Wnętrza, lata. 70. XX w.
gwasz, papier, 48 x 85 cm

20
Podział B, 1972
olej, płótno, 102 x 132 cm
sygn. na blejtramie: Podział B Józef Hałas.72

21
z cyklu Podziały, lata 70. XX w.
gwasz, papier, 43 x 60 cm
niestygn.

22
Podział SZ, 1974
olej, płótno, 102 x 152 cm
sygn. na blejtramie: Podział SZ 1974 Józef 
Hałas

23
Piony C, 1972
olej, płótno, 80 x 100 cm
sygn. na blejtramie: Józef Hałas 1972 Piony C

24
IV/72 B z cyklu Przeciwstawienia, 1972
(dyptyk) olej, płótno, 102 x 164 (całość)
sygn. na blejtramie: IV 72 B Józef Hałas

25
NS-ZZ, 1994
olej, płótno, 115 x 130 cm
sygn. na blejtramie: NS-ZZ Józef Hałas.94

INDEKS

26
MI-s, 1998
olej, płótno, 71 x 71 cm
sygn. na blejtramie: MI-s Józef Hałas.98

27
M-NS, 1999
olej, płótno, 70 x 65 cm
sygn. na blejtramie: M-NS J.Hałas 1999

28
M-p, 1999
olej, płótno, 71 x 71 cm
sygn. na blejtramie: M-p Józef Hałas 1999

29
z cyklu Piony i Skosy, 2014
olej, akryl, płótno, 199 x 187 cm
sygn. p.d.: JHałas IV 2014

30
z cyklu Góry, lata 60. XX w.
akwarela, papier, 42 x 60 cm

31
Góra P, 1985
olej, płótno, 115 x 130 cm
sygn. na blejtramie: Góra P żółta 1985 JHałas

32
Owal biały, 1979-2013
olej, płótno, 80 x 130 cm
sygn. na blejtramie: Owal biały JHałas 
1979-2013

33
Owal J, 1979
olej, płótno, 80 x 130 cm
sygn. na blejtramie: Owal J JHałas 1979

34
Md-w, 1998
olej, płótno, 130 x 70 cm
sygn. na blejtramie: Md-w Józef Hałas 1998

35
Przeciwstawienie Z, z cyklu Przeciwstawie-
nia, 1970
olej, płótno, 100 x 140 cm
sygn. na blejtramie: Przeciwstawienia Z.70 
JHałas

36
z cyklu Gwasze kieszonkowe
gwasz, papier, 47 x 85 cm

37
Pion i Poziom, 1974
olej, płótno, 100 x 130 cm
sygn. Pion i Poziom Józef Hałas 1974

38
MI – KL, 1997
olej, płótno, 70 x 60 cm
sygn. na blejtramie: MI-KL JHałas.97

39
MI-b, 1996
olej, płótno, 72 x 62 cm
sygn. na blejtramie: MI-b JHałas.96

40
Owal-Podział, 1980
olej, płótno, 80 x 130
sygn. na blejtramie: Owal-podział JHałas 
1980

41
bez tytułu, lata 90. XX w.
olej, płótno, 72 x 62 cm

42
NS-12, 1990
olej, płótno, 130 x 114 cm
sygn. na blejtramie: NS-12 Józef Hałas 1990

43
Kwadrat Z, 1995
olej, płótno, 70 x 70 cm
sygn. na blejtramie: Kwadrat Z JHałas.95

44
M-D, 1997
olej, płótno, 70 x 70 cm
sygn. na blejtramie: M-d Józef Hałas 1997

45
MI-SK, 1998
olej, płótno, 70 x 70 cm
sygn. na blejtramie: MI-SK Józef Hałas.98

46
MJ-II, 1998
olej, płótno, 70 x 70 cm
sygn. na blejtramie: MJ-II Józef Hałas 1998

47
z cyklu Gwasze kieszonkowe
gwasz, papier, 47 x 85 cm

48
z cyklu Gwasze kieszonkowe, lata 90. XX w
gwasz, papier, 49 x 85 cm

49
z cyklu Ostatnie gwasze, 2010
gwasz, papier, 68 x 48 cm
sygn. p.d.: JHałas.10
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