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Mój ulubiony obraz – Paul Cezanne Grający w karty. 
Szkic interpretacyjny. 

 
 Wśród wielu kierunków w historii sztuki najbardziej rewolucyjnymi były  
impresjonizm i postimpresjonizm. Wraz z nimi rozpoczyna swoje dzieje sztuka 
nowoczesna. Od momentu pojawienia się impresjonizmu sztuka przestała służyć 
władzy i idei. Zaczęto malować obrazy dla samej sztuki.  
 Malarstwo to nazwano ,,malarstwem wrażeń”, gdyż impresjoniści 
utrwalali na swych obrazach wrażenia, jakich doznali w przelotnej chwili w 
kontakcie z naturą. Do tego celu używali barw jasnych. Miejsca, do których 
światło nie dociera otrzymywały zabarwienie błękitne. Impresjoniści 
zapoczątkowali nową technikę malowania – nakładali na płótno czubkiem 
pędzla drobne plamki czystych barw. Dopiero w oku widza, patrzącego z 
pewnej odległości, zlewały się one w jeden ton. Technikę tę nazwano 
dywizjonizmem (fr. division-podział). Twierdzili oni, że światło jest odmienne 
w różnych porach roku, a nawet dnia, że zmienia się z chwili na chwilę wraz z 
porą dnia i roku. Dlatego też malowali w plenerze. Tę zmienność oświetlenia 
utrwalali w swoich obrazach, malując ten sam motyw wielokrotnie. 
 Malarstwo impresjonistyczne rozwijało się przez około 20 lat, począwszy 
od roku 1874 do około 1895. Z niego wywodzi się postimpresjonizm. Malarze 
tego okresu zmienili sposób malowania i otworzyli przed sztuką nowoczesną 
szerokie drogi rozwoju. W dużej liczbie postimpresjonistów było kilku malarzy 
genialnych: Vincent van Gogh – twórca ekspresjonizmu, Paul Gauguin – 
uprawiający malarstwa symboliczne, wreszcie Paul Cezanne, który do 
malarstwa wprowadził nie mniej zmian niż jego poprzednicy. 
 Był pierwszym malarzem, który odrzucił renesansową perspektywę 
zbieżną i zaczął budować nową przestrzeń malarską systemem planów 
biegnących równolegle w głąb obrazu i wyróżnianych kolorem. Nie stosował 
światłocienia. Jasne, oświetlone partie obrazu oznaczał innymi barwami niż 
ocienione, całą uwagę skupiając na doborze barw i takich sposobach ich 
kontrastowania, aby obraz przedstawiał harmonijną, kolorystycznie dobrze 
wyważoną całość. Trzecią zmianą jaką do malarstwa wprowadził Cezanne, było 
uproszczenie kształtu przedmiotów zgrupowanych na obrazie, częściowe 
upodabnianie ich do form geometrycznych.  
 Paul Cezanne (1839-1906) początkowo pracował i wystawiał razem z 
impesjonistami. Przyjacielem i pierwszym krytykiem jego prac był Emil Zola –
wielki pisarz francuski , kolega ze szkolnej ławy. Wkrótce opuścił Paryż i osiadł 
w rodzinnym mieście Aix , w południowej Francji. Nazwisko jego niebawem 
poszło w zapomnienie. Chociaż co rok przysyłał obrazy na Salony, czyli 
coroczną wystawę obrazów w stolicy, jury mu je odrzucało. Zaczęto zwracać na 
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niego uwagę, kiedy był już po pięćdziesiątce. Bardzo rzadko opuszczał rodziną 
Prowansję. Wiernie odtwarzał swe rodzinne strony, ludzi i ducha tej krainy. 
Malował martwe natury, pejzaże i portrety.  
 Do najwybitniejszych prac Cezanne’a należy obraz Grający w karty. 
Powstał w latach 1890-1892. Jest to olej na płótnie sporych rozmiarów, który w 
oryginale można obejrzeć w Mose’e dOrsay w Paryżu.Z jego powstaniem wiąże 
się ciekawa historia. W muzeum w Aix znajdował się obraz pod takim samym 
tytułem. Obraz ten w sposób zupełnie niewytłumaczalny przyciągał malarza. 
Często przed nim stawał i przyglądał mu się uważnie. Wreszcie postanowił 
podjąć podobny temat. Najpierw artysta skomponował dużą grupę figuralną, 
złożoną z pięciu osób. Potem zmieniał pomysł i zmniejszał liczbę ludzi. Istnieje 
aż pięć obrazów Cezanne’a na ten temat. Szczyt artyzmu osiągnął w wersji, 
gdzie pozostało tylko dwóch mężczyzn. 
 Temat obrazu jest dość banalny: gra w karty. Naprzeciw siebie, przy stole 
nakrytym czerwonym obrusem siedzą dwaj mężczyźni w małych kapeluszach 
na głowach. Ich twarze pokazane  z profilu wyrażają najwyższe skupienie. 
Malarzowi pozowali chłopi z pobliskiej wsi, toteż mężczyźni mają rysy twarzy 
typowe dla prowansalskich wieśniaków. Mężczyzna z lewej strony jest kościsty, 
ma wyostrzone rysy twarzy. W ustach trzyma bezwiednie fajkę, jego wzrok 
skupiony jest na kartach trzymanych w dłoni .Z jego sylwetki i twarzy bije 
spokój, sprawia wrażenie wygrywającego. Jego młodszy nieco partner jest nieco 
mniej spokojny. Jego dłonie kurczowo ściskają karty. Na niewielkim stoliku stoi 
butelka wina. W tle widać okno wychodzące na ulicę. 
 Temat ten stanowi pretekst do przeniknięcia istoty ludzkiej egzystencji 
poprzez postawę i zachowanie się graczy. Artysta, koncentrując uwagę na 
prostej rozrywce, ujawnił wzniosłość swych modeli. Efekt ten osiągnięty został 
środkami czysto malarskimi. Postacie mężczyzn są usytuowane tak, jakby 
oglądali nawzajem swe oblicza w lustrze. Tworzą pewną równowagę zamiast 
symetrii. Po lewej skraj obrazu wyznacza poręcz krzesła, z prawej – postać 
została odcięta przez ramę obrazu. Stojąca między graczami butelka wyznacza 
oś środkową. 
 Postacie wyglądają tak, jakby były wystrugane z drewna. Spowodowane 
jest to faktem prowadzenia pędzla szeroko, kanciasto. Postacie są lekko 
zgeometryzowane, a proporcje ich ciał zachwiane. Młodszy mężczyzna ma zbyt 
długie lewe ramię, starszy nieco zdeformowane, wydłużone ucho. 
 Obraz odznacza się skromnym kolorytem. Jasnobrązowa czerwień, żółty 
ugier i liliowy fiolet wzbogacone zostały mnóstwem półtonów. Drewniany stół i 
serweta, utrzymane w tonie rozżarzonej czerwieni, stanowią barwne centrum 
obrazu. 
 Niezwykle lubię malarstwo portretowe. Obraz Cezanne’a to coś więcej 
niż portret. U tego artysty ,,mówi” nie tylko twarz, ale sylwetki bohaterów. 
Nastrój napięcia, niepokoju zdaje się emanować z obrazu i ogarniać widza. 
Jest to obraz niezwykły. 
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