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Muzeum zostało otwarte 11 września 2017 roku. Inicjatorem jego powstania była założona przez wdowę po 

artyście, Luise Seitz, Fundacja Gustava Seitza, która działała w Hamburgu od roku 1989 z celem zachowania 

i publicznej prezentacji spuścizny artystycznej jej męża oraz pielęgnowania pamięci o  jego działalności. 

Wraz z otwarciem muzeum fundacja przeniosła swoją działalność do Trebnitz. 

W  zbiorach muzeum przechowywane są modele gipsowe, rzeźby w  terakocie i  brązie, reliefy, rysunki 

i grafika drukowana. Ponadto w archiwum znajduje się  korespondencja Gustava i Luisy Seitzów, dzienniki 

artysty, druki, fotografie i inne dokumenty dotyczące życia i działalności rzeźbiarza.

Wyjątkowa lokalizacja, w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Spotkań i Edukacji Zamek Trebnitz, pozwala 

na realizację celu edukacyjnego muzeum oraz na rozszerzenie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, 

dostępnej na terenie kampusu.

W  niniejszym przewodniku znajdziecie informacje na temat biografii Gustava Seitza (1906-1969) oraz 

wybranych dzieł jego autorstwa, prezentowanych na znajdującej się na parterze wystawie stałej. Koncepcja 

przewodnika zakłada traktowanie życiorysu i dzieł artysty jako całości – poszczególne dzieła omawiane są 

w powiązaniu z najistotniejszymi wydarzeniami z życia Seitza.

Na piętrze muzeum prezentowane są wystawy czasowe, których treść nie jest przedmiotem przewodnika. 

Jeżeli macie pytania ich dotyczące, zwróćcie się proszę do pracowników muzeum. 

W pomieszczeniu medialnym na piętrze muzeum znajdziecie tablety, na których możecie obejrzeć krótkie 

filmy poświęcone życiu i pracy Gustava Seitza.

     Życzymy Wam wielu 
intensywnych doznań!  

Zespół Muzeum Gustava Seitza

Serdecznie witamy WAS 
w Muzeum Gustava Seitza na Kampusie Zamku Trebnitz!  
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Gustav Seitz
Marzenie o byciu artystą

Gustav Seitz urodził się 11 września 

1906 roku w  Nackerau pod Mannheim. 

Jego ojciec, Johann, był tynkarzem, 

właścicielem niewielkiej firmy. Matka, 

Jakobine, była gospodynią domową. 

Ponieważ rodzina musiała wyżywić 

czworo dzieci, Jakobine Seitz dorabiała do 

domowego budżet malując lalki.

Choć rodzice byli utalentowani plastycznie, Gustav Seitz odkrył świat sztuki przypadkiem. Miał 10 lat, 

kiedy po otrzymaniu w szkole niesprawiedliwej w jego odczuciu kary uciekł z domu. Trafił do Mannheim. 

Zmęczony długą drogą przysiadł na schodach dużego budynku i z zainteresowaniem obserwował mijających 

go, eleganckich ludzi. Ciekawość była tak silna, że także wszedł do środka i  znalazł się w  Kunsthalle  

– największym muzeum sztuki w Mannheim. Od tej chwili marzył o wykształceniu, które pomogłoby mu 

przybliżyć się do świata sztuki. Lecz jego rodzice mieli inne plany. Chcieli by Gustav i jego starszy brat Karl 

przejęli firmę ojca. Uważali, że zapewni im ona bezpieczną przyszłość.  

Po ukończeniu szkoły podstawowej Gustav Seitz 

rozpoczął, wbrew swojej woli, praktyki zawodowe 

w  firmie ojca. Był z  tego powodu tak bardzo 

nieszczęśliwy, że rodzice zgodzili się, by rozpoczął 

naukę zawodu u  rzeźbiarza Augusta Dursy 

w  Ludwigshafen. Uczył się tam wykonywania 

elementów architektonicznych i  ornamentów ze 

stiuku i  gipsu. Po pracy chodził na zajęcia rysunku 

do szkoły zawodowej. Marzył o  nauce w  Szkole 

Sztuk Pięknych w  Karlsruhe. Po dłuższym oporze 

rodzice wyrazili na to zgodę. Nie byli też zadowoleni, 

kiedy po ukończeniu edukacji Gustav zdecydował 

się nie wracać do Mannheim. Zamieszkał w Detmold 

i pracował w zakładzie kamieniarsko-sztukateryjnym. 

Nie zarzucił jednak marzenia o byciu artystą. 

 

 

Jakobine Seitz (1956) 
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Edukacja i działalność w okresie 
przedwojennym. Portrety

M
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W roku 1925 dziewiętnastoletni Gustav Seitz wyjechał do Berlina, by wreszcie 

móc zrealizować marzenie o studiach artystycznych w Zjednoczonej Szkole 

Państwowej Sztuk Wolnych i  Stosowanych. W  galerii portretów znajdziecie 

pracę zatytułowaną „Mongoł”. Jest to rzeźba wykonana przez Seitza w ramach 

egzaminu wstępnego na studia. Jego modelem był pochodzący z  Mongolii 

aktor, Mammey Terja-Basa, który zarabiał pozując studentom akademii 

i grywał niewielkie role w wielu filmach lat dwudziestych i trzydziestych. Jego 

twarz odnaleźć można także w pracach innych artystów tworzących w tamtym 

okresie, na przykład na obrazach Lotte Laserstein.  

Realizując portret, Gustav Seitz zwrócił uwagę na wiele szczegółów. Podkreślił rysy twarzy swojego modela: 

wystające kości policzkowe, wysokie czoło, niewielki nos i  wąskie oczy. Jego praca przekonała komisję 

egzaminacyjną i  Gustav mógł rozpocząć wymarzone studia, które zakończył z  sukcesem w  roku 1929. 

Następnie kontynuował studia w klasie mistrzowskiej profesora Wilhelma Gerstela.

Gustav Seitz był zaangażowanym studentem. By lepiej poznać budowę ciała ludzkiego uczestniczył 

w kursach anatomii na wydziale medycznym Uniwersytetu Berlińskiego. Był też słuchaczem kursu historii 

sztuki tejże uczelni. Miał wielu przyjaciół, interesował się literaturą i  muzyką, spotykał się z  artystami 

berlińskiej sceny, szukał inspiracji zwiedzając galerie i  muzea. Podejmował także zagraniczne podróże 

studyjne, przede wszystkim do Paryża i Grecji. By się utrzymać sprzedawał rzeźby oraz przyjmował zlecenia 

na portrety i  maski pośmiertne. Ponadto uczył modelowania. W  Berlinie spotkał miłość swojego życia. 

W roku 1937 poślubił architektkę Luise Zauleck. 

W muzeum znajduje się niewiele prac Gustava Seitza z okresu poprzedzającego drugą wojnę światową. 

Wynika to z tego, że jego dom i mieszczące się w nim atelier zostały zburzone w nalocie bombowym w roku 

1943. Większość prac została wówczas bezpowrotnie zniszczona.

PORTRETY
Gustav Seitz chętnie oddawał się portretowaniu. Lubił pracę z modelami, a przy okazji zajęcie to przynosiło 

mu dochody. W trakcie pracy zwracał uwagę na to, by jak najdokładniej odzwierciedlić zarówno wygląd, jak 

i cechy charakteru portretowanych osób.

Przyglądając się popiersiom autorstwa Seitza zauważymy, że są one bardzo indywidualne. Każde zdaje się 

zdradzać wiele szczegółów dotyczących przedstawionej na nim osoby. Gustav Seitz chciał uchwycić nie 

tylko wygląd modeli, ale również pokazać napięcie rodzące się pomiędzy osobą portretowaną a artystą. 

Studiował więc nie tylko fizjonomię, lecz także ludzkie charaktery. Każda sesja z modelem była dla niego 

spotkaniem z nową osobowością. Chciał odkryć, czy ma do czynienia z osobą łagodną, czy impulsywną, 

z intelektualistą, czy może raczej z kimś wrażliwym.
5



Wszystko zaczyna się od nowa. 
Okres powojenny w Berlinie Zachodnim 

Istotny wpływ na życie i  działalność Gustava Seitza miały dzieje Niemiec. Kiedy 

w 1945 roku zakończyła się druga wojna światowa, Niemcy podzielone 

zostały przez mocarstwa zwycięskie: Związek Radziecki, Anglię, USA 

i  Francję na strefy okupacyjne. Z  tego podziału wynikł w  roku 

1949 podział kraju na dwa państwa, Niemcy Wschodnie (NRD) 

i  Zachodnie (RFN). Gustav Seitz uważał ten krok za błąd. 

Był przekonany, że sztuka nie zna granic, a on sam, jako 

artysta, może tworzyć w  dowolnym miejscu świata, 

niezależnie od polityki. Początkowo pracował 

jako wykładowca projektowania plastycznego 

na Uniwersytecie Technicznym w  Belinie-

Charlottenburgu. W roku 1947 otrzymał powołanie 

na katedrę rzeźbiarstwa Wyższej Szkoły Sztuk 

Pięknych w tej samej dzielnicy miasta. Mieszkał 

więc i  pracował w  Berlinie Zachodnim. 

Jednocześnie przyjmował zlecenia płynące 

ze wschodu. Taka konstelacja nie wszystkim 

odpowiadała i doprowadziła do tego, że w roku 

1950 Gustav Seitz zwolniony został z pracy na 

obydwu uczelniach i  otrzymał zakaz wstępu 

do ich budynków.

Tym samym przekreślono wszelkie wysiłki 

podejmowane przez niego na rzecz pokoju 

i  wolności sztuki. Wymuszono na nim 

przeniesienie punktu ciężkości jego działalności 

na teren Berlina Wschodniego. Z czasem przyjął 

więc posadę wykładowcy na Niemieckiej Akademii 

Sztuk Pięknych w Berlinie Wschodnim. 

W  tym okresie  Gustav Seitz zawarł szereg istotnych 

dla niego znajomości. Nie zmniejszył też swojego 

zaangażowania w  działalność na rzecz pokoju i  wolności 

sztuki. Był uznanym i szanowanym artystą, lecz bezustannie 

zmuszony był przeciwstawiać się zapędom polityki, która 

próbowała narzucić artystom to, jak mają oni tworzyć ich własną 

sztukę.

Stojąca w szacie (1947)
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Jedną z osób, które odegrały znaczną rolę w życiu Gustava Seitza w okresie, gdy mieszkał on i pracował 

w Berlinie Wschodnim, był Bertolt Brecht. 

Ten wybitny niemiecki dramaturg, pisarz i reżyser był jedną z kluczowych postaci ówczesnej berlińskiej 

sceny teatralnej. Po drugiej wojnie światowej, którą spędził na emigracji w Ameryce, powrócił w roku 1948 

do Berlina i osiedlił się w zgodzie ze swoimi przekonaniami politycznymi w radzieckiej strefie okupacyjnej. 

Wraz z żoną, aktorką Helene Weigel, stworzyli tam teatr – Berliner Ensemble.

Gustav Seitz poznał Bertolta Brechta prawdopodobnie w roku 1950 

w Niemieckiej Akademii Sztuki. Z tej znajomości rozwinęła się 

krótka, lecz intensywna przyjaźń. Łączyło ich wiele – obydwaj 

walczyli o  lepszy świat, znali realia życia na wschodzie 

i na zachodzie, i wreszcie obydwaj krytycznie odnosili 

się do powojennego niemieckiego społeczeństwa. 

Pomimo intensywności ich przyjaźni uwagę zwraca 

fakt, że Seitz nigdy nie podjął próby narysowania 

czy wymodelowania portretu Brechta za jego 

życia. Dopiero po śmierci przyjaciela w roku 1956 

zaczął z pamięci rysować jego twarz i modelować 

jego postać. Powstał wówczas szereg rysunków, 

popiersi i  statuetki: „Brecht z cygarem” i  „Brecht 

w  czapce” (1957/1958), przedstawiające pisarza 

i reżysera w trakcie pracy. 

Dzieła te to obraz Brechta, jaki Gustav Seitz zatrzymał 

w  pamięci. Bardzo osobiste spojrzenie rzeźbiarza na 

przyjaciela i artystę. 

Pierwsze z  powstałych wówczas rysunków są bardzo naturalne. 

Można odnieść wrażenie, że Seitz próbował w nich uchwycić wspomnienia 

o przyjacielu. Czasem koncentrował się na jego ustach, na uśmiechu, innym razem na oczach, a jeszcze 

innym na postawie. Tą drogą Seitz zbliżał się do docelowej wizji portretu, który wymodelował w roku 1959. 

Wielki poeta przedstawiony został na nim w mocno uproszczony sposób. Bez mała okrągła głowa, płasko 

wymodelowane uszy i  włosy, krzywy nos, uśmiech na ustach i  płytko osadzone oczy. Brecht sprawia 

wrażenie spokojnego mędrca. Seitz stworzył kilka egzemplarzy tej rzeźby – w brązie i terakocie. Zostały 

one wyeksponowane w prominentnych miejscach.

Bertolt Brecht (1959)

Życie w Berlinie Wschodnim.

Przyjaciele i autorytety: 
Bertolt Brecht 

7



Gustav Seitz był wysoko cenionym artystą. Nie dziwi więc, że Niemiecka Akademia Sztuki zleciła mu 

wykonanie popiersia Heinricha Manna, którego znał osobiście. Sukces tego dzieła spowodował, że Seitz 

otrzymał kolejne zlecenie, na popiersie drugiego, bardziej znanego z braci, Thomasa. Ponieważ Gustav Seitz 

nie znał tego wielkiego pisarza osobiście, udał się w październiku 1954 do Zurychu, by tam wykonać studia 

do swojej pracy. Osobiste spotkania z modelem były krótkie. Seitz mógł obserwować Manna zaledwie przez 

pięć dni, po półtorej godziny dziennie. W  trakcie pracy mistrz i  model dużo ze sobą 

rozmawiali. Kolejne godziny Seitz spędzał w  pralni domu Manna, gdzie 

w  samotności modelował jego portret. Seitz zanotował w  swoim 

dzienniku, że praca przebiegała szybko i  w  przyjemnej 

atmosferze. Choć, ze względu na niewielką ilość czasu  

i lekko zdystansowaną postawę Manna, nie udało się 

im stworzyć prawdziwie otwartej relacji, Seitz był 

pod wrażeniem serdeczności i uprzejmości 

pisarza.

Ku dużemu zadowoleniu Thomasa 

Manna powstało wówczas popiersie 

podkreślające jego typowe cechy: 

bujne brwi, duży nos, głębokie 

zmarszczki wokół dużych ust. 

Seitz nie był zadowolony ze swojej 

pracy i nie uznał jej za zakończoną. 

Popiersie przedstawiało co 

prawda pisarza, lecz nie 

interpretowało go. W  poczuciu 

Seitza było zbyt konwencjonalne. 

Próbował więc dalej, aż w  dniu 

6 czerwca 1955 roku, z  okazji 80 

urodzin pisarza i  zaledwie kilka 

miesięcy przed jego śmiercią, mógł 

przekazać mu w  prezencie nową 

wersję. Gładkie czoło, brwi mniej 

dominujące, włosy mniej naturalnie 

wystylizowane, oczy płyciej osadzone. 

Dzieło sprawia mniej oficjalne wrażenie. Seitz 

wracał do pracy nad portretem Manna jeszcze 

dwukrotnie, w latach 1956 i 1961.

Thomas Mann (1954)

Życie w Berlinie Wschodnim.

Przyjaciele i autorytety: 
THOMAS MANN 
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Käthe Kollwitz była znaną niemiecką rzeźbiarką i  graficzką. W  licznych pracach stawała po stronie 

potrzebujących: kobiet, dzieci, robotników. W  trakcie obydwu wojen światowych poniosła osobiste straty 

– w pierwszej zginął jej syn, w drugiej jej wnuk. Była pacyfistką, a więc przeciwniczką wojen. Już w cztery 

lata po jej śmierci, w roku 1949, władze Berlina postanowiły odświeżyć plac przed jej domem w Berlinie-

Prenzlauer Bergu i ustawić na nim upamiętniający ją pomnik. Po dłuższych rozważaniach, w roku 1956, 

zlecenie jego wykonania otrzymał Gustav Seitz. Korzystając z zachowanych rysunków i fotografii można 

pokusić się o odtworzenie procesu jego myśli artystycznej. 

Seitz znał Käthe Kollwitz z  czasu swoich studiów w  Berlinie, zwiedzał jej wystawy i  podziwiał jej prace.  

Za wzór dla pomnika użył autoportretu Käthe Kollwitz z roku 1938. Zależało mu na tym, by  przedstawić 

artystkę tak, jak widziała samą siebie. Pracę rozpoczął od rozważań nad konstrukcją pomnika. Pierwsze 

pomysły widoczne są w szkicach konstrukcyjnych. Jeden z nich znajdziecie na ścianie za rzeźbą. W dalszej 

kolejności powstały szkice plastyczne i wreszcie pierwsze wykonane w gipsie modele.

Proces poszukiwania formy, która zadowoliłaby rzeźbiarza, trwał długo. W jego trakcie wymodelował wiele 

głów i niewielkich rzeźb. Zdjęcia części z nich znajdziecie w ulotce „Das Käthe-Kollwitz-Denkmal in Trebnitz“. 

Seitz czasem zajmował się wyglądem głowy, innym razem modelował dłonie: czy Kollwitz ma je trzymać 

schowane za plecami, a może lepiej na kolanach? Ma trzymać teczkę z rysunkami? A może raczej delikatnie 

opierać na niej dłoń? Ma siedzieć prosto? Czy lepiej będzie, jeżeli będzie lekko pochylona do przodu?  

Włosy charakterystycznie ułożone? A może raczej zaznaczyć je delikatnie i nie skupiać na nich uwagi widza?  

Czy stopy mają wystawać spod sukni?

Wszystkie te pytania widoczne są w kolejno powstających rzeźbach. Na ich podstawie można wręcz śledzić 

myśli artysty.

Wysoki na 2,1 metra model gipsowy gotowy był w  czerwcu 1958 roku. Stał w  ogrodzie rodziny Seitzów 

w Belinie Wschodnim i czekał na ostateczną realizację. Czasu nie było dużo, bo Gustav Seitz planował 

przeprowadzkę do Hamburga, gdzie 1 października rozpoczynał pracę wykładowcy w  Szkole 

Wyższej Sztuk Pięknych. Nie miał pewności, czy miasto Berlin było jeszcze zainteresowane 

jego pracą, dlatego zwrócił się listownie z  zapytaniem do Funduszu Kultury NRD. Bał się,  

że rząd wschodni nie zdecyduje się na wystawienie pomnika autorstwa artysty, który wyjechał 

na zachód. Na wypadek podtrzymania zainteresowania miasta pomnikiem, Seitz pozostawił 

zleceniodawcom decyzję, czy zostanie on zrealizowany w kamieniu, czy w brązie.

Gustav Seitz miał rację. Choć pomnik został przyjęty, to ustawiono go dopiero w roku 1962, o czym 

Seitz nie został nawet osobiście poinformowany.

W Trebnitz znajdują się dwie spośród wielu rzeźb powstałych w trakcie prac nad pomnikiem. 

Obydwie nieco odbiegają wyglądem od wersji ostatecznej. 

Käthe Kollwitz (1957)

Życie w Berlinie Wschodnim.

Przyjaciele i autorytety: 
POMNIK KÄTHE KOLLWITZ 
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Wesoła, roztańczona kobieta wita zwiedzających Muzeum 

Gustava Seitza tuż przy wejściu. Nie da się jej przeoczyć: 

mała głowa, okrągłe policzki, długie, rzadkie włosy opadają 

w  ruchu na ramiona. Uśmiech na twarzy. Jej okrągłe biodra 

wyglądają zabawnie w zestawieniu z chudymi rękami i małymi, 

roztańczonymi stopami. Jej radość życia przemawia sama przez 

siebie. Gustav Seitz nazwał ją „Pochwałą głupoty”. 

Jest jedną z wielu rzeźb, w których dostrzegalne jest poczucie 

humoru artysty. Jednocześnie jest też symbolem wolności, 

którą odczuwał Seitz po tym, jak jesienią 1958 roku przeniósł się 

do Hamburga. Po latach przygnębiającej atmosfery Berlina lat 

zimnej wojny czuł się wolny na tyle, by z radością podchodzić 

do pracy i żyć pełnią życia. 

„Pochwałę głupoty” stworzył w  odpowiedzi na identycznie 

zatytułowaną książkę Erazma z Rotterdamu z roku 1509. Dzieło 

Erazma jest satyrą: ironiczną, pouczającą pracą, wyśmiewającą 

ludzkie zachowania. Głupota nie tylko wychwala w niej swoje 

własne cnoty. Jest przekonana, że tylko i wyłącznie jej ludzie 

zawdzięczają radość i  wolność. Już w  pierwszych słowach 

skierowanych do publiczności głupota mówi: „Wszystko jedno, 

co ludzie o mnie mówią, to dzięki mnie są szczęśliwi i radośni”.

I  tak jest, kiedy patrzymy na głupotę Gustava Seitza.  

Bez znaczenia, co sądzimy o  jej wyglądzie, uśmiechamy się 

patrząc na tę tańczącą, wesołą kobietę. Głupota Erazma 

krytykuje ludzi i  ich poważny świat z  wyraźnie odczuwalną 

przyjemnością. Także głupota Seitza zachęca nas do 

przemyśleń na temat „powagi życia”. I  tego, co czyni nas 

wolnym. Bo ludzie mają prawo do błędów. Najważniejsze jest, 

by byli szczęśliwi.

Przeprowadzka do Hamburga. 
Wolność i radość życia   
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Gustav Seitz doceniał tors jako wyjątkową formę sztuki. Nazywał ją „miłością do 

fragmentu”. Traktował rezygnację jako istotny środek wyrazu artystycznego.

 

“Tors“ znany był już w  sztuce antycznej. Celem takich prac jest 

pokazanie fragmentu ludzkiego ciała. Przy tym uwaga widza skupiona 

zostaje na tych jego częściach, które artysta uważa za najistotniejsze.  

Tors nie jest więc w żadnym wypadku dziełem niedokończonym, czy 

przypadkowym. Jest formą przemyślaną. Dziełem kompozycyjnie 

pełnym i ukończonym. 

Na wystawie stałej muzeum możecie odnaleźć kilka torsów autorstwa 

Gustava Seitza. W  jednej z  witryn umieszczony jest przepiękny 

„Tors kobiecy” z  roku 1955. „Tors dziewczyny” z  roku 1928 należy 

do najstarszych prac wystawianych w  muzeum. Praca ta w  całości 

poświęcona jest kobiecemu ciału. Piękno jej twarzy nie powinno 

odwracać uwagi widza od perfekcyjnie dopracowanej kompozycji.  

I  wreszcie „Catcher”, pokazujący okaleczone 

męskie ciało. Seitz pracował nad tym motywem 

przez blisko cztery lata. Krytycy określali je 

mianem dzieła życia mistrza, podsumowania jego 

życiowych starań. 

Tors. 
Wyjątkowa forma sztuki  

Tors kobiecy (1955)

Catcher (1963-1966)
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Te płaskie reliefy, a  więc odlane w  brązie, 

nieznacznie odstające od podłoża obrazy, 

są ostatnim wykonanym przez Gustava Seitza 

zleceniem. Połączone ze sobą w  jedną całość 

tworzą drzwi wejściowe do Muzeum Sztuki 

i  Przemysłu w  Hamburgu. Po śmierci Gustava 

Seitza, zmarłego 26 października 1969, dzieła 

dokończył jego uczeń, Edgar Augustin, który 

to zadecydował o  kolejności rozmieszczenia 

reliefów. 

Drzwi brązowe znane są w  historii sztuki. 

Najczęściej odnajdujemy je w  kościołach, czy 

wielkich katedrach. Przykładem jest „Brama 

raju” w  baptysterium Katedry San Giovanni we 

Florencji. Opowiada ona historie ze starego 

testamentu. Podobnie brązowe drzwi autorstwa 

Gustava Seitza, zatytułowane „Porta d´Amore” 

czyli „Brama miłości”, także opowiadają historie 

– historie o miłości cielesnej. Mistrz nie omieszkał 

zamieścić na nich elementu humorystycznego  

– osadził postać wyglądającej przez okno 

kobiety w roli klamki.

Postaci tworzące “Porta d´Amore“ wyglądają nieco inaczej, niż większość dzieł Gustava Seitza, ponieważ 

z biegiem czasu zmienił się jego styl. W rzeźbiarstwie zaczęła dominować abstrakcja. Gustav Seitz pozostał 

do końca życia wierny realistycznej rzeźbie figuralnej, ale i on z czasem redukował środki, z których korzystał. 

Formy stawały się rozmyte, kończyny coraz mniej widoczne. Można wręcz odnieść wrażenie, że Seitz coraz 

częściej chciał inspirować odbiorców swojej sztuki do używania fantazji.

“Porta d’Amore.” 
Ostatnie dzieło 
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Choć Gustav Seitz był też grafikiem, to największą popularność przyniosło mu rzeźbiarstwo. Głównym 

tematem jego prac była postać ludzka. Zarówno z jego rysunków jak i z rzeźb widać wyraźnie, że najbardziej 

interesowała go duża forma. Pracował przede wszystkim z modelami, czyli uprawiał studia z natury. Poszukiwał 

jak najdoskonalszej konstrukcji. Zajmował go stosunek poszczególnych części do całości, kompozycja 

i oddziaływanie rzeźby w przestrzeni. Przy tym korzystał jedynie z niezbędnie koniecznych środków. W każdej 

fazie jego pracy widać jak ważne było dla niego, by poszczególne części ze sobą współgrały. 

Sztuka realistyczna
Najbardziej interesowała go sztuka realistyczna. Podejście to było czasem ostro krytykowane. Kiedy w roku 

1968, wraz z rysownikiem Horstem Janssenem i malarzem Richardem Oelze, reprezentował sztukę niemiecką 

na 34 Biennale Sztuki w  Wenecji, prasa określiła ich dzieła mianem zbyt konserwatywnych. Krytycy byli 

zdania, że w  Wenecji powinni zostać zaprezentowani artyści tworzący dzieła abstrakcyjne. Gustavowi 

Seitzowi zarzucano, że jako „senior rzeźby niemieckiej” tworzył dzieła „średniej temperatury”.  Zarzut bolesny 

i osobisty. Podobnych było wiele.

Obok czysto artystycznego aspektu prac, dla Seitza ważne były też psychologia i  socjologia. W  jego 

dziełach widoczne są rozważania nad sensem ludzkich działań. Jednocześnie widać w nich duże poczucie 

humoru artysty. Sztuka abstrakcyjna nie interesowała Seitza, chociaż wspierał swoich studentów, pragnących 

rozwijać się w tym kierunku. Seitz wierzył w wolność sztuki i nie pozwalał dać się zastraszyć krytykom czy 

politykom. Nie chciał wskazywać swoim uczniom kierunku artystycznego. Jako nauczyciel starał się dawać 

im wskazówki dotyczące techniki, konstrukcji, statyki i  narzędzi pracy. Uważał, że powinni nauczyć się 

rękodzielnictwa – obserwacji natury, dyscypliny pracy i cierpliwości. Chciał, by wyposażeni w taki rynsztunek 

z czasem ruszyli różnymi artystycznymi drogami. Był zdania, że ich styl dookreśli przyszłość. Uważał, że dla 

artysty najważniejsza jest miłość do obiektu.

RYSUNKI I GRAFIKI
W rysunkach i grafikach autorstwa Gustava Seitza zwraca uwagę, że wykonane zostały bardzo prostymi, 

wręcz ograniczonymi metodami. Po części miały za zadanie jedynie uchwycenie modeli. Zarysowanie 

myśli artysty w poczet przyszłych prac. Pełnią wówczas funkcję rękopiśmiennych notatek. 

Inne mają funkcję fotografii. Dokumentują obserwacje w chwili i miejscu, w których doświadczył ich artysta. 

Widać w nich jego humor, sentyment, głębię przemyśleń, czasem noszą w sobie metaforę. Wszystkie łączy 

jasna linia, lekkość wykonania i myśl o pełni formy. 

Dziękujemy Wam za wizytę w Muzeum Gustava Seitza. 
Mamy nadzieję, że podobało się Wam u nas! 

Pracownicy muzeum ucieszą się z informacji zwrotnej! 

Postrzeganie sztuki
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