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Witamy w Muzeum Gustava Seitza 

na kampusie Zamku Trebnitz!

W  niniejszym przewodniku znajdą Państwo fakty biograficzne dotyczące Gustava Seitza (1906–1969), 

jak i  informacje dotyczące wybranych dzieł jego autorstwa. Życie i dzieło artysty traktowane są przy tym 

jako jedność, a dzieła sztuki omawiane są w połączeniu z odnośnymi stacjami biograficznymi. Przewodnik 

przybliży Państwu ponadto działalność Muzeum oraz Fundacji Gustava Seitza. 

Fundacja i Muzeum Gustava Seitza

W  roku 1989 żona artysty, Luise Seitz, utworzyła w  Hamburgu fundację, mającą na celu zachowanie 

i upublicznianie spuścizny artystycznej jej męża, a także pielęgnowanie pamięci o jego dziełach i działalności.

Blisko 30 lat później fundacja przeniosła swoją siedzibę z Hamburga do Trebnitz, gdzie 11 września 2017 

roku otworzyła na terenie Kampusu Zamku Trebnitz Muzeum Gustava Seitza. Oprócz zachowanych modeli 

przechowywane są w  nim rzeźby w  brązie, reliefy, a  także rysunki i  grafika drukowana, listy, dzienniki, 

fotografie, materiały drukowane i dokumenty osobiste artysty.

Reprezentacyjny wybór z powyższych zbiorów znajdziecie Państwo na publicznie dostępnej wystawie stałej, 

znajdującej się na parterze muzeum. Na pierwszym piętrze budynku oglądać można wystawy czasowe, 

których treść nie jest częścią niniejszego przewodnika. 

Wyjątkowa lokalizacja muzeum, w  bezpośredniej bliskości Centrum Edukacji i  Spotkań Zamek Trebnitz, 

pozwala z  jednej strony na realizację celu oświatowego muzeum, z  drugiej na rozszerzenie oferty 

pedagogiki artystycznej edukacji i kulturalnej dostępnej na terenie kampusu.
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Perspektywa 
artystyczna 

Gustav Seitz był rzeźbiarzem i  rysownikiem. Lecz to 

w  jego rzeźbach najdobitniej widoczny jest jego osobisty 

wyznacznik bycia artystą. Seitz był zdania, że o  artyście 

nie świadczy „styl“ – bo ten wyznacza przyszłość – ale 

miłość do obiektu. Jako nauczyciel wspierał uczniów, 

którzy chcieli rozwijać się w  kierunku rzeźbiarstwa 

abstrakcyjnego, lecz jego samego interesowała 

przede wszystkim sztuka realna i duże formy. Stąd 

głównym tematem jego prac była postać ludzka. 

Miłość Seitza do obiektu widoczna jest w  jego 

pracy z  modelami, w  procesie poszukiwania 

kompozycji, w  sondowaniu stosunku części do 

całości czy też antycypacji oddziaływania rzeźby 

w  przestrzeni. Seitz wyraźnie szukał motywów 

ludzkiego działania. Zbliżało go to do jego 

modeli, a więc do „obiektów” i dlatego mógł, co 

jest widoczne w  jego pracach, podchodzić do 

swojej sztuki z dużym poczuciem humoru. 

Rysunki Gustava Seitza charakteryzuje prostota 

środków, którymi zostały wykonane. Niczym 

rękopis pokazują one i utrwalają modeli, z którymi 

pracował artysta. Szkicują zamysł planowanych 

prac. Czasem przyjmują funkcję fotografii  

- dokumentują jego obserwacje w  momencie 

i  miejscu ich zdarzenia, tak, jak przeżył je artysta. 

Ujawniają jego dowcip i pełnię przemyśleń. Czasem 

są sentymentalne, czasem humorystyczne. Jeszcze 

inne zawierają metaforę. 

Gustav Seitz, Autoportret, 1953
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Wykształcenie i działalność 
w okresie przedwojennym 

Gustav Seitz urodził się 11 września 1906 roku w  Nackerau koło 

Mannheim. Jego ojciec, Johann, był mistrzem tynkarskim i właścicielem 

niewielkiej firmy. Matka, Jakobine, była gospodynią domową. W  galerii 

portretów, znajdującej się na wprost od wejścia do muzeum, znajdą Państwo 

autoportret artysty oraz portret jego matki.

Pomimo, że obydwoje rodzice byli artystycznie uzdolnieni, Gustav Seitz 

odkrył świat sztuki niejako przypadkiem. Miał 10 lat, kiedy po otrzymaniu jego 

zdaniem niesprawiedliwej kary w szkole uciekł i  trafił do Kunsthalle w Mannheim. 

Zgromadzone tam dzieła sztuki zachwyciły go tak bardzo, że postanowił zostać artystą. 

Jego rodzice mieli jednak inne plany. Chcieli by Gustav i jego starszy brat Karl przejęli firmę 

ojca. Po ukończeniu szkoły podstawowej Gustav Seitz rozpoczął więc wbrew własnej 

woli praktyki u ojca. Z czasem udało mu się wyprosić u rodziców zgodę na wyjazd 

do Ludwigshafen i rozpoczęcie tam praktyki u rzeźbiarza, Augusta Dursy. Uczył 

się u niego rzeźbiarstwa architektonicznego oraz wykonywania ornamentów 

z  tynku i  gipsu. Wieczorami uczęszczał na lekcje rysunku do lokalnej 

szkoły przemysłowej. Wreszcie w   roku 1924 rozpoczął studia u Georga 

Schreyögga w szkole plastycznej w Karlsruhe.

Rok później, zaledwie dziewiętnastoletni Gustav Seitz został przyjęty 

na studia w  Zjednoczonych Szkołach Sztuk Wolnych i  Stosowanych 

w  Berlinie. W  galerii portretów znajdą Państwo pracę wykonaną 

podczas egzaminu wstępnego. To portret aktora, Mammeya Terja-Basy, 

nazwany przez Seitza „Mongołem“. Terja-Basa pracował na Akademii 

Sztuk pięknych jako model i  grywał niewielkie role w  wielu filmach lat 

dwudziestych i trzydziestych. Jego twarz rozpoznać można także w pracach 

innych artystów tamtych lat, na przykład u Lotte Laserstein.

Gustav Seitz wykonał ten portret z  miłością do detalu. Podkreślił 

charakterystyczne rysy twarzy swojego modela: wystające kości 

policzkowe, wysokie czoło, niewielki nos i wąskie oczy. Praca przekonała 

komisję egzaminacyjną i  Seitz rozpoczął swoje wymarzone studia, które 

ukończył w roku 1932. Następnie kontynuował naukę w klasie mistrzowskiej 

profesora Wilhelma Gerstela.

Jakobine Seitz, 1956

Mongoł, 1925
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By jak najlepiej poznać budowę ciała ludzkiego, uczęszczał na kurs anatomii wydziału medycznego 

Uniwersytetu Berlińskiego. Był także słuchaczem na wydziale historii sztuki tej samej uczelni. Starał się 

ponadto podejmować podróże studyjne, przede wszystkim do Paryża i  Grecji. Po raz pierwszy wystawił 

swoje prace w roku 1926 w berlińskiej galerii Flechtheim. W kolejnych latach pojedyncze prace pokazywane 

były na różnych wystawach, aż wreszcie Kunsthalle Mannheim zorganizowała jego wystawę indywidualną. 

W roku 1933 objął atelier mistrzowskie pod kierunkiem Hugona Lederera w Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych 

w Berlinie. Kilka lat później, w roku 1937 ożenił się z architektką, Luizą Zauleck.

„Kucająca“ 

W  muzeum znajduje się zaledwie kilka prac autorstwa 

Gustava Seitza pochodzących z  okresu przed-

wojennego. Większość wczesnych dzieł uległa 

bezpowrotnemu zniszczeniu w trakcie nalotu 

bombowego w  roku 1943, w  którym zbu-

rzony został dom artysty i mieszczące się 

w nim atelier.

Pięknym przykładem inspirowanym 

sztuką Aristide Maillols jest rzeźba 

z  roku 1936, zatytułowana „Kuca-

jąca“. Znajdą ją Państwo w  jednej 

z witryn tuż przy wejściu. Szczęśliwie 

zachował się także model gipsowy, 

pozwalający na odtworzenie odlewu.

Portrety

Gustav Seitz bardzo chętnie oddawał 

się portretowaniu. Zlecenia na popiersia 

zapewniały mu utrzymanie już we wczesnych 

latach. Lubił pracę z  modelem. W  trakcie 

portretowania zwracał uwagę nie tylko na dokład-

ność odtworzenia wyglądu modeli, ale także na ich 

cechy charakteru.

Przyglądając się portretom autorstwa Seitza łatwo 

zauważymy, że są one bardzo indywidualne. Każdy 

zdaje się zdradzać wiele szczegółów dotyczących 

portretowanej osoby. Gustav Seitz chciał ukazać nie 

tylko wygląd swoich modeli, ich fizjonomię, ale także 

ich charakter, to co w ludziach jest żywe i wyjątkowe. 

Kucająca, 1936
6



Rozwój artystyczny 
po roku 1945

Spory wpływ na życie Seitza miały skomplikowane dzieje Niemiec 

pierwszej połowy XX wieku. Gustav Seitz urodził się w Cesarstwie Niemieckim, 

wykształcenie zdobył w  okresie Republiki Weimarskiej, jako niezależnego 

artystę dotknęły go problemy czasu narodowego socjalizmu, zaś drugą wojnę 

światową wojnę przeżył jako żołnierz Wehrmachtu, w którym służył w latach 1940-

1945. Kiedy w roku 1945 wrócił z amerykańskiej niewoli do Berlina, miasto zajęte było 

przez wojska państw zwycięskich i  podzielone na cztery strefy okupacyjne: radziecką, 

amerykańską, brytyjską i francuską. Niemcy znajdowały się na drodze do przeprowadzenia 

podziału na dwa państwa, co nastąpiło w roku 1949.

Seitz wznowił działalność artystyczną w roku 1946. Początkowo rozpoczął pracę jako wykładowca 

projektowania przestrzennego na berlińskim Uniwersytecie Technicznym.  Rok później otrzymał 

posadę w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie wykładał rzeźbiarstwo. Mieszkał i pracował w Berlinie 

Zachodnim, lecz przyjmował także zlecenia płynące od rządu Niemiec Wschodnich. Ze względu na przyjęcie 

członkostwa w  nowoutworzonej w Berlinie Wschodnim Niemieckiej Akademii Sztuk Pięknych, 

w roku 1950 Seitz został zwolniony z obydwu uniwersytetów ze skutkiem natychmiastowym 

i otrzymał zakaz wstępu do ich budynków.

Tym samym poddane zostały w wątpliwość jego zaangażowanie w proces pokojowego 

zjednoczenia Niemiec oraz na rzecz wolności sztuki. Został także zmuszony do 

przeniesienia środka ciężkości swojego życia do Berlina Wschodniego. Przyjął 

profesurę w  Niemieckiej Akademii Sztuk Pięknych i  od roku 1951 prowadził tam 

klasę mistrzowską, szybko zdobywając sobie w środowisku duży szacunek.

Stworzona w  roku 1947 „Eva“ została zakupiona i  wystawiona przez Galerię 

Narodową. W  tym samym roku Seitz rozpoczął pracę nad dwiema kolejnymi 

rzeźbami – „Stojącą w  szacie“ i  „Związaną“. Obydwie te prace podziwiać 

Państwo mogą na wystawie.

W  tym okresie Gustav Seitz zawarł kilka bardzo ważnych znajomości.  

Dwie z nich warte są wspomnienia.

Bertolt Brecht

Ten dramaturg, pisarz i reżyser przebywał w okresie drugiej wojny światowej 

na emigracji w  Ameryce. W  roku 1948 powrócił do Berlina, gdzie wraz 

z żoną, aktorką Helene Weigel, założył teatr – Berliner Ensemble.  

Gustav Seitz poznał Bertolta Brechta prawdopodobnie w  roku 1950 

w  Niemieckiej Akademii Sztuk Pięknych. Znajomość ta przerodziła się 

Związana, 1949

Stojąca w szacie, 1948
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w  krótką artystyczną przyjaźń. Seitz nie podjął za życia 

Brechta próby narysowania, czy modelowania swojego 

przyjaciela. Dopiero po jego śmierci, w roku 1956, powstał 

szereg rysunków, wiele portretów i  rzeźb, jak choćby 

„Brecht z  cygarem“ czy „Brecht z  czapką“ (1957/1958). 

Pokazują one Brechta jako reżysera w trakcie pracy. 

Bardzo osobistym spojrzeniem Seitza na Brechta jest 

powstały w  roku 1959 portret, pokazujący Brechta z  bez 

mała okrągłą głową, płasko modelowanymi uszami i włosami, 

krzywym nosem, wąskimi, uśmiechniętymi ustami i  wycofaną 

partią oczu. Reżyser sprawia na nim wrażenie spokojnego mędrca. 

Seitz przygotował kilka egzemplarzy tej rzeźby, wykonanych w brązie 

i  terakocie. Oglądać można je w wielu prominentnych miejscach, a  także 

w galerii portretów naszego muzeum.

Thomas Mann

Gustav Seitz był bardzo szanowanym rzeźbiarzem. 

Nie dziwi więc, że Niemiecka Akademia Sztuk 

Pięknych zleciła mu wykonanie popiersia Heinricha 

Manna, którego artysta znał osobiście. Sukces 

tego dzieła doprowadził do kolejnego zlecenia: 

na popiersie bardziej znanego z  braci, noblisty, 

Thomasa Manna. By wykonać studia do tejże pracy, 

Gustav Seitz udał się w  październiku 1954 roku do 

leżącego nieopodal Zurychu Kilchberga. 

Osobiste spotkania z  modelem nie trwały długo. 

Zaledwie pięć dni, po półtorej godziny na dobę Seitz 

mógł obserwować Thomasa Manna, rozmawiać z  nim 

i pracować. Kolejne kilka godzin dziennie spędzał w pralni 

w  domu pisarza, gdzie modelował zlecony portret. Praca 

przebiegała szybko i w bardzo przyjemnej atmosferze, którą 

Gustav Seitz uwiecznił w  swoich pamiętnikach. W  kolejnych 

latach powstały aż cztery różne wersje popiersia oraz liczne 

rysunki. Jedną z  wersji Seitz podarował Thomasowi Mannowi 

z okazji jego 80. urodzin. 

Bertolt Brecht 1967

Thomas Mann, 1954 8



Käthe Kollwitz

Gustav Seitz jest autorem znanego pomnika Käthe Kollwitz, który 

odsłonięty został w roku 1962 na Kollwitz-Platz w berlińskiej dziel-

nicy Prenzlauer Berg. 

Käthe Kollwitz była rzeźbiarką, graficzką i pacyfistką. W swoich 

pracach przemawiała niejednokrotnie w  obronie osób 

potrzebujących: kobiet, dzieci, robotników. Zaledwie 

cztery lata po jej śmierci, w  roku 1949, podjęto próbę 

nowego zagospodarowania placu przed jej domem. Już 

wówczas planowano ustawienie tam pomnika ku jej 

czci. W roku 1956 zlecenie na jego wykonanie otrzymał 

Gustav Seitz.

Seitz znał Kollwitz z  czasu studiów w  Berlinie. 

Zwiedzał jej wystawy i  podziwiał jej prace. Za wzór 

do swojej pracy wybrał autoportret Käthe Kollwitz 

z roku 1938. Chciał ją pokazać tak, jak widziała sama 

siebie. 

Pracę rozpoczął od poszukiwania odpowiedniej 

formy pomnika. Pierwsze pomysły widoczne są 

w  szkicach konstrukcyjnych. Jeden z  nich znajdą 

Państwo na ścianie tuż za rzeźbą.

Czasu nie było dużo, bo Gustav Seitz planował 

przenieść się z  dniem 1 października 1958 roku 

do Hamburga, gdzie miał wykładać rzeźbiarstwo 

w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych. Nie był pewien, 

czy ze względu na przeprowadzkę na zachód 

miasto Berlin będzie jeszcze zainteresowane 

zakupem rzeźby jego autorstwa. Pełen obaw 

zwrócił się z  odnośnym zapytaniem do 

Funduszu Kultury NRD. 

Nie mylił się: choć pomnik został przyjęty 

i ustawiony w roku 1962, to Seitz nie został 

o  tym fakcie nawet poinformowany. 

W muzeum i na terenie kampusu znajdą 

Państwo dwie rzeźby, powstałe w trakcie 

prac nad pomnikiem Käthe Kollwitz. 

Obydwie w niewielkim stopniu różnią się 

od ostatecznej wersji pomnika. 

Käthe Kollwitz, 1958 9



Lata sześćdziesiąte  

Wydaje się, że Gustav Seitz poczuł wolność gdy jesienią 1958 roku przeniósł się do Hamburga. Po latach 

nieprzyjemnej, przygnębiającej atmosfery podzielonego Berlina okresu zimnej wojny czuł się w Hamburgu 

na tyle wolny, by móc z radością oddać się swojej pracy, cieszyć się życiem i uwidaczniać w sztuce poczucie 

humoru. Po roku 1960 zaczął tworzyć prace uchwytujące ducha wolności. Ich artystyczny wyraz stał  się 

wówczas bardziej otwarty, eksperymentalny, lecz nie przechodził w  abstrakcję. Gustav 

Seitz pozostał przez całe życie wierny realnej rzeźbie figuralnej, choć z  biegiem 

czasu coraz bardziej redukował środki wyrazu. Formy zaczęły się rozpływać, 

członki stawały się coraz mniej widoczne. Odnieść można wrażenie, że 

Seitz coraz częściej zachęcał odbiorcę do używania fantazji. 

„Pochwała głupoty“

Wesoła, roztańczona kobieta wita gości muzeum Gustava Seitza 

tuż przy wejściu. Nie da się  jej nie zauważyć. Mała głowa, 

okrągłe policzki, uśmiech na twarzy, długie, rzadkie włosy 

opadają w  ruchu na ramiona – cała mocno zbudowana 

postać o  chudych ramionach i  w  zaskakujący sposób 

balansująca na wyraźnie zbyt małych, roztańczonych 

stopach, wyraża radość życia. 

Gustav Seitz stworzył ją w odpowiedzi na zatytułowaną 

„Pochwała głupoty“ książkę Erazma z  Rotterdamu 

z roku 1509.

Książka Erazma jest satyrą na ludzi i  ich zachowania. 

Tytułowa głupota nie tylko chwali wszystkie własne 

zalety i  cnoty – jest wręcz przekonana, że tylko jej 

ludzie zawdzięczają całą swoją radość i  wolność. 

Zwraca się do publiczności słowami: „Bez względu na 

to, co ludzie o mnie mówią, to dzięki mnie są szczęśliwi 

i radośni“.

I  tak też dzieje się, kiedy patrzymy na rzeźbę Gustava 

Seitza. Bez znaczenia, czy uważamy ją za piękną, 

czy wprost przeciwnie, dostrzegamy jej brzydotę  

– uśmiechamy się widząc tę roztańczoną, radosną 

kobietę. Głupota Erazma krytykuje ludzi i  ich poważny 

świat z  radością, wręcz z  przyjemnością. Także głupota 

Seitza zachęca do zastanowienia się nad „powagą życia“. 

I nad tym, co czyni nas wolnymi. 

Pochwała głupoty, 1960 10



Tors 
– wyjątkowa forma sztuki

Gustav Seitz bardzo cenił wyjątkową formę sztuki, jaką jest tors. 

Nazywał ją „miłością do fragmentu“. Postrzegał „rezygnację“ jako 

wyjątkowy środek wyrazu artystycznego. 

Tors znany był już w sztuce antycznej i w żadnym wypadku nie jest pracą 

niepełną czy przypadkową. Jest kompozycją przemyślaną i dokończoną. 

Tym samym – gotowym dziełem sztuki.  W zbiorach muzeum znajduje się 

kilka torsów autorstwa Gustava Seitza. W  jednej z  witryn znajdą Państwo 

„Tors kobiecy” z roku 1955.

Tors zatytułowany „Chatcher“ z  roku 

1963 powstał jednocześnie z jednym 

z  najistotniejszych dzieł Seitza – 

„Pobitym Catcherem“, ostatnim 

pomnikiem, przeszywającą pro-

jekcją złamanej męskiej siły. 

Fundacja Gustava Seitza, która 

jest właścicielem oryginału tego 

dzieła, zdecydowała się wypo- 

życzyć je do Kunsthalle Mann- 

heim. Krytycy określają „Pobitego 

Catchera“ jako dzieło życia Seitza. 

Jako podsumowanie jego życiowej 

pracy.

Tors kobiecy, 1955

Catcher, 1963 11



Ostatnie dzieło: „Porta d’Amore“  

Ostatnie zlecenie, nad którym pracował Gustav Seitz, pochodziło z Muzeum Sztuki i Przemysłu w Hamburgu. 

Wiszące na ścianie dziewięć płaskich reliefów to jedynie fragment składających się z  42 reliefów drzwi 

wejściowych do muzeum. Po śmierci Gustava Seitza, która nastąpiła 26 października 1969 roku, dzieła 

dokończył jego uczeń, Edgar Augustin. To on zadecydował o ostatecznym wyglądzie 

kompozycji i kolejności reliefów. 

Drzwi z brązu są dobrze znane w historii sztuki. To przede wszystkim 

drzwi kościołów, wielkich katedr, a  umieszczone na nich 

motywy to motywy biblijne. Jak choćby „Brama raju” 

w  baptysterium katedry San Giovanni we Florencji, 

przedstawiająca historie ze starego testamentu. 

Wykonane z  brązu drzwi Gustava Seitza, 

„Porta d´Amore“ – drzwi, tudzież brama 

miłości, także opowiadają historie. Historie 

o  miłości cielesnej, erotycznej. Robią to 

po części w sposób bardzo bezpośredni, 

który odczytywany powinien być 

w  kontekście społecznych przemian 

tamtych lat. Od płaskich reliefów 

odróżnia się postać wyglądającej 

przez okno kobiety. Rzeźbę tę 

osadzono w funkcji klamki do drzwi.

Jeszcze w  roku 1968 Gustav 

Seitz wraz z  Horstem Jennsenem 

i  Richardem Oelze reprezentował 

Republikę Federalną Niemiec 

na 34 Biennale Sztuki w  Wenecji. 

Wystawił tam między innymi dwa 

torsy, „Pobitego Catchera” i  „Dużą 

stelę.”

Gusav Seitz zmarł w  Hamburgu 26 

października 1969 roku.

Porta d’Amore, Reliefy, 1964-69 12
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