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Stanisława de Karłowska (1876 - 1952) (il. 1)
1
, polska 

malarka współzałożycielka londyńskiej grupy artystycznej 

London Group, jest w Polsce praktycznie nie znana. W naszych 

muzeach czy galeriach próżno szukać jej obrazów. Brak też jest 

tekstów w języku polskim poświęconych jej twórczości. 

Wystarczy jednak pojechać do Anglii lub Szkocji, zajrzeć do 

opracowań anglojęzycznych poświęconym formacjom 

artystycznym wczesnego modernizmu, a szybko okaże się, że 

Stanisława de Karłowska jest malarką znaną i cenioną przez 

krytyków. 

To, co zachwyciło jej współczesnych i nadal zachwyca, 

to m.in. połączenie modernizmu z polską sztuką ludową. Co 

więcej, wpływy polskiej sztuki ludowej oraz samego krajobrazu 

polskiego widać także wyraźnie w twórczości malarskiej jej męża, Roberta Bevena. Sama 

Karłowska była jak na tamte czasy, osobą niezwykle postępową, o czym świadczyć może 

najdobitniej fakt, iż po wyjściu za mąż pozostała przy swoim panieńskim polskim 

nazwisku. Do kraju wracała często, nie tylko w swojej twórczości. Wielokrotnie 

przyjeżdżała do Polski by odwiedzić rodzinę i przyjaciół, lecz także po to, by organizować 

plenery malarskie. 

Rodzina 

Stanisława de Karłowska urodziła się w polskiej rodzinie szlacheckiej w majątku 

ziemskim Szeliwy (obecnie Wszeliwy) koło Łowicza (il. 2). Ojcem Stanisławy był 

Aleksander de Karłowski herbu Prawdzic, zaś matką Paulina z domu Tuchołka herbu 

                                                           
1
 Wszystkie zdjęcia i obrazy malarki w niniejszym artykule, jeśli nie podano inaczej, 

reprodukowane są za zgodą Patricka Batty (e-mail z dnia 28.05.2014), prawnuka 

Stanisławy de Karłowskiej i Roberta Bevana, który jest właścicielem praw autorskich 

wszystkich prac Karłowskiej i pochodzą z jego strony internetowej  

http://www.pinterest.com/pin/158118636889636268/, dostęp: maj 2014.  

il. 1 Nastoletnia Stanisława 

de Karłowska 

http://www.pinterest.com/pin/158118636889636268/
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Korzbok. Rodzina Karłowskich 

odznaczała się patriotyzmem i w takim 

też duchu wychowywała małą Stasię 

oraz jej siostry Halinę i Julię. 

Dziewczynki doskonale znały historię 

Polski, nie tylko z opowieści, lecz także 

z życia własnej rodziny. Ojciec 

Aleksander czynnie bowiem w tej 

historii uczestniczył walcząc najpierw 

pod dowództwem generała Józefa Bema 

w Wiośnie Ludów, a potem biorąc udział w Powstaniu Styczniowym
2
. W konsekwencji 

rosyjski zaborca odebrał rodzinie Karłowskich znaczną część majątku
3
. Dbając o 

zachowanie polskości, Karłowscy nie utrzymywali żadnych kontaktów ze swoimi 

rosyjskimi sąsiadami. Niewątpliwie znalazło to swoje odbicie w pracach Karłowskiej, 

zarówno tych młodzieńczych, jak i dojrzałych, które przepełnione są duchem rodzimej 

tradycji i lokalnego, łowickiego folkloru.  

Edukacja artystyczna 

Początkowo de Karłowska maluje i rysuje w domu, potem uczęszcza na prywatne 

lekcje rysunku do szkoły malarskiej dla kobiet Ludwika Wiesiołowskiego w Warszawie. 

Po raz pierwszy wystawia swoje obrazy wraz z koleżankami ze szkoły w roku 1890 w 

znanym i modnym ówcześnie, zwłaszcza wśród artystów preferujących nowe kierunki w 

sztuce, warszawskim Salonie Krywulta
4
. Kilka lat później prace de Karłowskiej trafiają też 

na wystawę do Poznania (1895) oraz do warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk 

Pięknych (1895, 1896, 1897). Mając za sobą kilka lat solidnej nauki praktycznej i 

teoretycznej pod okiem polskich profesorów, Stanisława postanawia dalej rozwijać się 

twórczo, ale tym razem już zagranicą. 

                                                           
2 Za: W. Jaworska, Love story sir Roberta Bevana w łowickiem powiecie, „Mazowieckie 

Studia Humanistyczne”, 1997, nr 1, [online] 

http://mazowsze.hist.pl/files/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne/Mazowieckie_Studia_

Humanistyczne-r1997-t3-n1/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-

64/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64.txt, dostęp: 20.03.2014. 
3
 Za: H. Bonett, Stanislawa de Karlowska 1876–1952, w: Helena Bonett, Ysanne Holt, 

Jennifer Mundy (red.), The Camden Town Group in Context. [online] 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/stanislawa-de-

karlowska-r1105347, dostęp: 20.04.2014. 
4
 W. Jaworska, Love story…, op. cit. 

il. 2 Rodzinna posiadłość Karłowskich w Szeliwach, 

k. Łowicza (ok. 1897/1899) 

http://mazowsze.hist.pl/files/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64.txt
http://mazowsze.hist.pl/files/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64.txt
http://mazowsze.hist.pl/files/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64.txt
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/stanislawa-de-karlowska-r1105347
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/stanislawa-de-karlowska-r1105347
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W roku 1896 wyjeżdża na studia do Académie Julian w Paryżu. Uczy się pilnie, a 

na koniec roku otrzymuje dyplom z wyróżnieniem. Jeden z jej profesorów, malarz Jules 

Lefebvre (1836–1911), w ocenie opisowej na koniec roku, pisze o Karłowskiej, iż ma ona 

szczególne zdolności (aptitude spéciale)
5
. Na wakacje zamierza wrócić do domu, lecz po 

drodze zatrzymuje się jeszcze na wyspie Jersey, aby uczestniczyć w ślubie swojej bliskiej 

koleżanki Janiny Flamm z malarzem Erickiem Forbes Robertsonem. Tam poznaje 

angielskiego malarza Roberta Bevena, którego wkrótce poślubi w Warszawie. 

Małżeństwo 

Po ślubie koleżanki Stanisława wraca do domu, zaś Robert Bevan do swojego 

rodzinnego majątku Horsegate w Cuckfield (Susex, Anglia) i zaraz po przyjeździe pisze do 

Karłowskiej pełen miłości i uwielbienia list, w którym wyznaje m. in., że kiedy wyjechała 

płakał gorącymi, rzewnymi łzami i nazywa Karłowską „bardzo, bardzo kochaną Stasią”
6
. 

Po serii dwunastu długich, pełnych namiętnych wyznań listów pisanych po francusku, 

gdyż był to język, który znali oboje, Beven postanawia nie czekać dłużej i nieoczekiwanie 

przyjeżdża do Szeliw. Jedna z przyjaciółek Stanisławy tak oto opisuje ten nagły przyjazd:  

Powiedziała mi [Karłowska], że czesała właśnie swoje włosy kiedy usłyszała stukot kopyt 

na dziedzińcu; wyjrzała przez okno, by zobaczyć któż to przyjechał. Kiedy ujrzała 

podróżnego, grzebień wypadł jej z ręki i ze zdumieniem wykrzyknęła: „Ależ to mój 

Anglik!”
7
. 

Najbardziej zaskoczony był jednak ojciec Stanisławy, którego „szalony” obcokrajowiec od 

razu porosił o rękę córki. Jednakże wkrótce Aleksander Karłowski zgadza się na ślub 

Stanisławy i Roberta Bevana. Jeszcze tego samego roku, 9. grudnia w Warszawie, 

Karłowska wychodzi za mąż. Po ślubie państwo młodzi wyjeżdżają do Anglii, mimo, iż 

Karłowska nie zna angielskiego. 

Najpierw mieszkają z rodziną męża w Horsegate, a rok później przeprowadzają się 

do Brighton. Potem Karłowska przeprowadza się jeszcze kilka razy: m.in. w 1900 do 

Swiss Cottage pod Londynem, gdzie mieszka z mężem do jego śmierci w roku 1925. 

Karłowska i Bevan mają dwoje dzieci, córkę Edith Halinę (1898), nazywaną Halszką oraz 

syna Roberta Alexandra (1901), na którego wszyscy mówili Bobby. Małżeństwio 

Stanisławy i Roberta Beven ich syn wspomina tak: 

Było to na pewno małżeństwo z miłości, a matka udowodniła, że była najlepszą żoną, jaką 

ojciec mógł sobie wymarzyć. Obdarzona dużą urodą i wdziękiem, choć daleka od miana 

                                                           
5
 H. Bonett, Stanislawa de Karlowska …, op. cit. 

6
 Ibidem. 

7
 [Wszystkie tłumaczenia w niniejszym artykule – A. K.] Ibidem. 



4 
 

intelektualistki, posiadała wrodzoną, ujmującą żywość umysłu i charakteru, która pomagała 

jej w przełamywaniu niechęci ojca do akceptowania życia towarzyskiego; Mimo jego braku 

komunikatywności i okresów psychicznego załamywania się, jej bezgraniczne zaufanie do 

niego i rozsadzająca ją duma z dokonań artystycznych męża - pozostały niezachwiane do 

końca jego życia.
8
 

Lecz mimo, iż życie artystyczne męża stawiał ponad swoje, to nigdy przecież z malowania 

nie zrezygnowała, a jej prace zostały dostrzeżone przez krytyków. 

Życie artystyczne 

 W roku 1900 po raz pierwszy po ślubie i po przyjeździe do Anglii Karłowska 

wystawia swoje prace z nowopowstałym (rok założenia 1900) Women's International Art 

Club (WIAC), a także z New English Art Club (NEAC)
9
. WIAC, choć był nowym klubem, 

miał już swoją tradycję, gdyż powstał na bazie paryskiego towarzystwa Paris International 

Art Club
10

. W czasach, gdy większość organizacji, w tym artystycznych, przewidziana 

była jedynie dla mężczyzn, Klub ten dawał kobietom szansę zaprezentowania swoich 

umiejętności artystycznych szerszej publiczności. Miejscem wystaw WIAC były Grafton 

Galleries w Londynie. Z koleii NEAC został założony w 1886 w opozycji do 

konserwatywnej Royal Acadamy of Arts, która odmówiła przyjęcia na wystawę prac 

artystów tworzących pod wpływem impresjonizmu. Do stowarzyszenia NEAC należeli 

m.in. James Abbott McNeill Whistler (choć jedynie przez chwilę) Walter Sickert, Philip 

Steer oraz Sir George Clausen, Stanhope Forbes i John Singer Sargent
11

.  

 Ponad to, w 1908 Karłowska oraz jej mąż wysyłają po pięć swoich prac na 

pierwszą wystawę Allied Artists’ Association (AAA). Wszystkie zostają przyjęte, a sama 

Karłowska wkrótce zostaje zauważona przez znanego i cenionego ówcześnie krytyka 

sztuki współczesnej Huntley’a Cartera
12

. W jego recenzji z 1910 roku z wystawy 

zorganizowanej przez WIAC, czytamy mi.in.: 

                                                           
8
W. Jaworska, Love story …, op. cit. 

9
 H. Bonett, Stanislawa de Karlowska …, op. cit. 

10
 Za: Women's International Art Club, [online] 

< http://www.artbiogs.co.uk/2/societies/womens-international-art-club>, dostęp: 

08.05.2014. 
11

 Za: New English Art Club, [online] 

<http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/n/new-english-art-club>, dostęp: 

08.05.2014. 
12

 Huntley Carter rozpoczął w londyńskim środowisku artystycznym dyskusję dotyczącą 

sztuki wizualnej, która odpowiadałaby czasom współczesnym, nowoczesnym. Do 

pierwszej wymiany myśli doszło na łamach kwietniowego wydania The New Age (1910) w 

suplemencie poświęconym sztuce (an Art Supplement), w którym to zarówno artyści jaki 

http://www.artbiogs.co.uk/2/galleries/grafton-galleries
http://www.artbiogs.co.uk/2/galleries/grafton-galleries
http://www.tate.org.uk/node/159037
http://www.tate.org.uk/node/159862
http://www.tate.org.uk/node/160102
http://www.tate.org.uk/node/160102
http://www.tate.org.uk/node/158506
http://www.tate.org.uk/node/158728
http://www.tate.org.uk/node/159061
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Allied_Artists’_Association&action=edit&redlink=1
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/n/new-english-art-club
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To, że prace Women’s International Art Club, wystawiane właśnie w Grafton Galleries, są 

na wysokim poziomie, widać już od progu. W pierwszej sali widzimy obrazy kobiet, które 

mają coś niezwykle interesującego do powiedzenia (…). Pośród nich wyróżnić można trzy 

artystki, które operują kolorem, których prace emanują szczerością i rzetelnością, a przy 

tym nie pozbawione są kilku gwałtownych pociągnięć pędzlem. Pociągnięcia te, 

wyprowadzone są jednak w sposób przemyślany, konkretny i znaczący. To, co S. de 

Karlowska chce nam powiedzieć, przekazuje jasno i czytelnie poprzez czysty, harmonijny 

kolor. Jej dwa studia martwej natury przemawiają do patrzącego w sposób wszechstronny, 

prosty i bardzo przekonywający.
13

 (il. 3) 

W podobnym tonie wypowiada się Crater w innej 

swojej recenzji, tym razem dotyczącej wystawy 

zorganizowanej przez AAA, kiedy pisze, że 

„miłość i uczciwość widoczne są (…) w 

delikatnych, subtelnych harmoniach S. de 

Karlowskiej”
14

.  

 Stopniowo Karłowska staje się więc 

znana w świecie artystycznym angielskiej stolicy, 

zyskuje nowych znajomych i przyjaciół. A dzieje 

się tak nie tylko dzięki jej pracom malarskim, ale 

także dzięki jej osobowości. Jest lubiana i niezwykle łatwo nawiązuje nowe kontakty, 

pomimo początkowej sporej bariery językowej. Dzięki wystawom poznają wspólnie z 

mężem takich twórców jak Harold Gilman i Spencer Gore, którzy zachwyceni panią Bevan 

oraz pracami jej męża zapraszają oboje do współpracy w ramach założonej w 1907 grupy 

Fitzroy Street Group. Była to swego rodzaju spółdzielnia artystyczna: członkowie 

organizacji wspólnie wynajmowali lokal przy 19 Fitzroy Street, dzieląc się kosztami, a w 

sobotnie popołudnia otwierali drzwi swojego studia dla innych artystów oraz 

potencjalnych nabywców powstających tam dzieł sztuki. Dzięki temu Grupa nie 

potrzebowała żadnych pośredników czy marszandów.
15

 W praktyce jednak Karłowska nie 

mogła zostać członkiem tej formacji, gdyż przeznaczona była ona wyłącznie dla 
                                                                                                                                                                                

krytycy sztuki wypowiadali się na temat obecnego położenia sztuki i jej przyszłości sztuki. 

(R. Scholes, Paradoxy of Modernism, 2006, Yale University Press, s. 35-36) 
13

 Huntly Carter, Art,” New Age”, 10 March 1910, s. 452, w: H. Bonett, Stanislawa de 

Karlowska …, op. cit. 
14

 Huntly Carter, Art, “New Age”, 28 July 1910, s. 306 w: ibidem. 
15

 B. Vere, The Most Wonderful and Complex City in the World: London and the Camden 

Town Group, “Literary London: Interdisciplinary Studies in the Representation of 

London”, 8: 2010, nr 1, [online] 

<http://www.literarylondon.org/london-journal/march2010/vere.html>, dostęp: 9.04.2014. 

il. 3 Green apples, 1918–1921, York 

Museums Trust 

http://www.literarylondon.org/london-journal/march2010/vere.html
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mężczyzn. Nie przeszkadzało to natomiast artystce w nawiązywaniu przyjaźni z członkami 

grupy czy pozowaniu im do obrazów (il. 4). Kiedy w 1911 Fitzroy Group przekształca się 

w Camden Town Group, kobiety nadal nie mają do niej wstępu. Co więcej, formacja 

Camden Town kończy swoją działalność w roku 1913
16

. Stanisława de Karłowska 

postanawia aktywnie włączyć się w powstanie kolejnej grupy artystycznej przewidzianej 

dla twórców współczesnych. Tym razem ma to być taka przestrzeń artystyczna, która 

podobnie jak Camden Town group, promowałaby sztukę współczesną, ale z 

uwzględnieniem także tej tworzonej przez kobiety. Tego samego roku zostaje więc 

aktywną członkinią nowopowstałej London Group, którą to T.E. Hulme, ówczesny krytyk 

sztuki i znakomity poeta, określił jako „amalgamat Camden Town i Kubizmu”
17

. Pisząc w 

ten zwięzły sposób o nowej grupie, Hulme miał na myśli także, czy może nawet przede 

wszystkim, jej członków, którzy rekrutowali się właśnie 

z tych dwóch formacji artystycznych. Jeśli chodzi o 

Stanisławę de Karłowską, to z London Group 

współpracowała już do końca swego życia. 

 Karłowska pokazywała swoje prace również 

poza Londynem (udział w wystawie „English Post-

Impressionists, Cubists and Others”, Brighton, 1913-

14), a nawet poza Anglią. Wraz mężem, Charles’em 

Ginnerem, Haroldem Gilamnem oraz kilkoma 

młodszymi kolegami takimi jak John Nash, William 

Roberts i Edward Wadsworth, de Karłowska bierze 

bowiem udział w wystawie „Peintres Modernes 

Anglais” zorganizowanje, dzieki wielomiesięcznym 

staranim jej męża i Ginnera, w Galerie Druet w Paryż w 1921
18

. Jest więc jasnym, że de 

Karłowska należała do ścisłej czołówki awangardy brytyjskiej. 

                                                           
16

 A. Lambirth Velvet revolutionaries. Modern Painters: the Camden Town Group, 

05.03.2008, [online] 

<http://www.spectator.co.uk/arts/540011/velvet-

revolutionaries/?SelectedIssueDate=8%20March%202008>,  dostęp: 9.04.2014. 
17

 P. Schoel, Paradoxy of …, op. cit., s. 73. 
18

 W. Jaworska, Love story …, op. cit. 

il. 4 Harold Gilman, Stanislawa de 

Karlowska, c.1913, Yale Center for 

British Art, Paul Mellon Fund 

B1986.1.1, Photo: Tate [2014] 

http://www.spectator.co.uk/arts/540011/velvet-revolutionaries/?SelectedIssueDate=8%20March%202008
http://www.spectator.co.uk/arts/540011/velvet-revolutionaries/?SelectedIssueDate=8%20March%202008
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Jednak wszystkie wyżej wymienione 

wystawy były wystawami zbiorowymi. Za życia 

Stanisławy de Karłowskiej odbyła się tylko jedna 

wystawa indywidualna jej prac w roku 1935 

(październik – listopad), dziesięć lat po śmierci 

męża, w londyńskiej Adams Gallery. Była to 

wystawa podsumowująca jej dorobek, ukazująca jej 

drogę artystyczną i artystyczne wybory. We 

wstępnie do katalogu wystawy James Bolivar 

Manson, niegdyś członek Camden Town Group, a 

następnie dyrektor Tate Galley w Londynie, napisał, 

iż Stanisława de Karłowska jest na tyle znana 

Londyńskiej społeczności ceniącej sobie malarstwo, 

że nie trzeba jej przedstawiać
19

. Jeśli chodzi zaś o jej 

prace, to określił je jako proste, uczciwe i osobiste, a 

także „współczesne w odbiorze lecz nie nawiązujące 

do żadnej określonej szkoły”
20

 . W podobnym tonie wypowiedział się dziennikarz Times’a 

w swoim artykule z dnia 12.10.1935, który ukazał się w części traktujących o 

wydarzeniach artystycznych w stolicy Anglii, pt. ‘Art Exhibitions. Miss S. de Karlowska’: 

 

To, co pokazuje na swoich 39 obrazach (...) pani S. de Karlowska, wdowa po R.P. Bevanie, 

wzbudza żywe zainteresowanie i sprawia, że nam się podobają. Dzieje się tak za sprawą 

wyraźnie przemyślanego sposobu malowania oraz przyjemnej różnorodności 

zastosowanych efektów kolorystycznych. Zapewne za najlepszy należy uznać obraz pt. ‘St 

James’s Square’, w którym zastosowana symetria kompozycji, na którą składają się brama, 

posąg i wysoki budynek, skutkuje nowatorskim wyglądem. Z koleii ‘Berkeley Square’, 

oprócz powagi w nastroju, oferuje również przyjemnć płynącą z rzetelnego ukazania 

momentu zmierchu. (…). Natomiast ‘Portman Square’ ponownie sugeruje, że stonowana 

gama kolorów razcej niż czysta ich barwa jest jej naturalną domeną, w której najchętniej się 

porusza.
21

. 

 

                                                           
19

 H. Bonett, Stanislawa de Karlowska …, op. cit. 
20

 Ibidem. 
21

 R. Upstone, “Berkeley Square” c.1935 by Stanislawa de Karlowska, catalogue entry, 

maj 2009, w: Helena Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (red.), The Camden Town …, 

op. cit.  

il. 5 Polish Interior, 1909, 

Southampton City Art Gallery 

il. 6 Cottages at Cuckfield. 1914. 

Kelvingrove Museum and Art Gallery, 

Glasgow 

http://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/stanislawa-de-karlowska-r1105347
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Inspiracje 

Kiedy zaglądamy do wspomnień o Robercie 

Bevanie spisanych przez syna Bobby’iego, dziwić 

może fakt, iż praca twórcza matki, tak bardzo 

związana przecież z twórczością ojca, jest całkowicie 

pominięta. Stanisława opisana jest tam jedynie jako 

“piękna, pełna życia, stanowiąca przeciwwagę dla 

mężowskiej nieśmiałości i braku pewności siebie”
22

.A 

przecież jej dorobek artystyczny, oceniając chociażby 

po uczestnictwie w wystawach, jak i recenzjach, jest 

bogaty, różnorodny, wręcz nowatorski. Stanisława de 

Karłowska malowała zarówno martwe natury, jak i 

pejzaże, scenki rodzajowe czy obrazki miejskie. 

Garściami czerpała z tego, co ją otaczało. 

W malarstwie Karłowskiej widoczne jest 

przede wszystkim nawiązanie do rodzimej tradycji i 

folkloru. Stosowana przez malarkę nowoczesna, 

prosta forma doskonale współgra z łowickim 

krajobrazem czy wnętrzem chłopskiej chaty (il. 5). 

Tę cechę, tj. umiejętne łączenie modernizmu i 

polskiej sztuki ludowej, angielscy krytycy zawsze 

podkreślali pisząc o jej obrazach. Co więcej, swoją 

miłością do Polski i jej szeroko pojętej kultury, 

zaraziła także swojego męża Roberta Bevena. Taka 

otwartość na wzajemnie kulturowe inspiracje, 

przenikanie tradycji, ponownie wpisuje Karłowską w 

nowoczesne środowisko artystyczne angielskiego 

modernizmu
23

. Razem z mężem wielokrotnie 

odwiedzali Polskę, rodzinne Szeliwy oraz Mydłów, 

                                                           
22

 H. Bonett, Stanislawa de Karlowska …, op. cit.. 
23

 Można o tym m.in. przeczytać w artykule wprowadzającym do wystawy (28.06 – 

1.11.2014) „From David Bomberg to Paula Rego, The London Group in Southampton”, w 

którym to właśnie de Karłowska i Bevan podani są jako przykład artystów 

współpracujących ze sobą i nawzajem się inspirujących. 

il. 7 Rocks in Anglesey. 1900. National 

Museum of Wales / Amgueddfa Cymru 

il. 8 Swiss Cottage, eksp. od 1914. Tate 

Gallery, London 

il. 9 Lock on the Canal / The Canal at 

Camden Town. 1913 The Fitzwilliam 

Museum, Cambridge 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszeliwy
http://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/stanislawa-de-karlowska-r1105347
http://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/stanislawa-de-karlowska-r1105347
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gdzie mieszkała jej siostra. Oboje urządzali tam plenery malarskie i wiele ich obrazów i 

rysunków przedstawia polskie krajobrazy oraz polskich chłopów w strojach ludowych.  

Kolejnym źródłem inspiracji jest oczywiście jej nowa ojczyzna, Anglia. Pierwsze 

miesiące spędzone w rodzinnej posiadłości męża oraz w Brighton zaowocują obrazami i 

rysunkami przedstawiającymi angielską wieś i nadmorski krajobraz (il. 6 i 7). 

Po przeprowadzce na przedmieścia Londynu, de 

Karłowską dodatkowo inspiruje miasto, jego 

mieszkańcy, architektura, przestrzeń (il. 8). Jej prace 

nawiązują do stylistyki (post-impresjonism, operowanie 

kolorem, ograniczona paleta barw, dwuwymiarowość) i 

zainteresowań (lokalne miejskie przestrzenie, miejska 

codzienność, krajobraz przemysłowy) prac artystów 

Camden Town Group (il. 9). Po śmierci męża (1925), 

choć nadal podróżuje do Polski, wakacje chętnie też 

spędza z rodziną córki w  Pléneuf-Val-  André w 

północnej Bretanii oraz w Saint-Nicolas-du-Pélem. 

Przykładem obrazu z tego okresu może być na przykład 

Le Lavoir (il. 10). 

 

* 

Helena Bonett w swoim biograficznym artykule o życiu Stanisławy de Karłowskiej
24

 widzi 

w jej malarstwie pewne podobieństwo do obrazów Marca Chagalla, Rosjanina z urodzenia. 

Wskazuje ona mianowicie na takie cechy jak płaska perspektywa, intensywne kolory, 

wydłużone postaci i emanacja atmosferą nawiązującą do snu czy marzenia. Co więcej 

stylizowany folklor, tematyka nawiązująca do lokalnych tradycji ludowych terenów 

wschodnioeuropejskich dodatkowo łączy te dwie osoby. Ponad to, Bonett porównuje 

Karłowską z malarką Zofią Stryjeńską (1891 – 1976), jedną z najbardziej znanych polskich 

artystek dwudziestolecia międzywojennego. I choć w tym przypadku nie wskazuje na 

konkretne podobieństwa lub ich obszary, to łatwo się domyśleć, iż chodzi tu przede 

wszystkim o stylizowany polski folklor i żywe kolory nakładane płaskimi plamami. 

 

 

                                                           
24

 H. Bonett, Stanislawa de Karlowska …, op. cit. 

il. 10 Le Lavoir, St Nicholas-du-Pelem, 

Brittany, France. 1931–1932. Worthing 

Museum and Art Gallery 



10 
 

Przyjaciele 

Na koniec należy jeszcze dodać słów kilka o życiu towarzyskim Stanisławy de 

Karłowskiej, zwłaszcza że było ono nierozerwalnie związane z jej pracą artystyczną i 

polską kulturą, którą zawsze starała się szerzyć. Dom, w którym mieszkała z rodziną, był 

domem otwartym. Stanisława bardzo lubiła być pośród ludzi, pomagać im, przyjmować 

gości. Do pewnego stopnia udało jej się nawet zarazić tym „artystycznym 

społecznikostwem” także swojego nieco introwertycznego męża. Ich syn Bobby tak 

wspomina rodzinny dom i jego atmosferę:  

Tuż przed 1914, a potem w czasie wojny, dom Bevanów w Hampstead był punktem 

spotkań nie tylko dla jego [ojca] najbliższych znajomych, lecz także dla wielu młodych 

artystów. Podczas podwieczorków w niedzielne popołudnia, które często przedłużały się aż 

do kolacji, kiedy to podawano coś na zimno, zbierał się tam mały tłumek, w którym 

niejednokrotnie spotkać można było T.E. Hulme’a, Ashley’a Dukes’a, państwa Gaudier-

Brzeska, a także Sickerta, Waltera Bayesa, Luciena Pissarro, Mansona czy Wyndhama 

Lewisa
25

. 

Oprócz zaangażowania artystycznego, Karłowska wraz z mężem, jeśli tylko mogła, 

wspierała, choćby tylko moralnie, Polaków przebywającym w Londynie najczęściej ze 

względów politycznych. Jej dom często więc nazywano po prostu „The Polish House"
26

.  

Po śmierci męża Karłowska wraz z synem kontynuuje „angielskie herbatki” dla przyjaciół 

i znajomych. W tym celu w 1936 przeprowadza się do mieszkania przy 46 Russell Square, 

w znanej dzielnicy artystycznej Bloomsbury, gdzie niedaleko mieszkał jej syn (41 Russell 

Square). Razem organizowali, używając współczesnego żargonu, “domówki”  (ang. “At 

Homes”), na które zapraszali przyjaciół i znajomych związanych ze sztuką. 

Gdy wybucha II wojna światowa, Karłowska zmuszona jest opuścić Londyn. Na pięć lat 

wyjeżdża do córki do jej domu w Chester
27

. Cały czas maluje, lecz brakuje jej 

londyńskiego, artystycznego towarzystwa. Po zakończeniu wojny wraca więc do Londynu 

i odnawia, tam gdzie to tylko możliwe, swoje przedwojenne kontakty, a przede wszystkim 

wznawia współpracę z London Group. 

 

Zakończenie 

Malarstwo Karłowskiej wydaje się być ponadczasowe. Podobnie jak stowarzyszenie 

artystyczne London Group, które przetrwało aż do dzisiaj i nic nie wskazuje na to, aby 
                                                           
25

 R.A. Bevan, Robert Bevan 1865–1925: A Memoir by his Son, London 1965, s. 18, w: 

Ibidem. 
26

 W. Jaworska, Love story …, op. cit. 
27

 H. Bonett, Stanislawa de Karlowska …, op. cit. 
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zostało rozwiązane
28

, tak i obrazy polskiej malarki można oglądać w salach wystawowych 

znanych muzeów i galerii. Jej prace przywoływane są także na kartach książek i 

opracowań dotyczących modernizmu
29

 czy w katalogach i artykułach pisanych przy okazji 

wystaw sztuki modernistycznej, dwudziestowiecznej czy kobiecej
30

. Dziwić więc może 

fakt, iż osoba znana i ceniona za granicą nie doczekała się ani jednego opracowania na 

swój temat w ukochanej przez nią Polsce, o której ona sama nigdy nie zapomniała. 

Władysława Jaworska, która w roku 1973 przeprowadziła w Londynie rozmowę z córką 

Stanisławy de Karłowskiej, Halszką, tak oto opisuje pokój malarki:  

 

Mrs. Bevan przewiozła do Anglii „kawałek swojej ojczyzny". Na ścianie w ich salonie, na 

buczackiej makacie, były zawieszone dwie skrzyżowane polskie karabele, obok 

sztychowany portret Kościuszki Oleszczyńskiego, obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, 

biały orzeł, a na stole obok oprawionych w ramki fotografii rodziców, Pan Tadeusz i inne 

polskie pamiątki.
31

 

 

Stanisława de Karłowska zmarła 9.12.1952 w Londynie w wieku 76 lat. Pochowano ją w 

rodzinnym grobowcu rodziny Bevan w Cuckfield, Sussex. Po śmierci malarki, jej prace 

wystawiane były kilkakrotnie. W roku 1953 stanowiły część wystawy London Group. 

Pokazano wtedy cztery obrazy nawiązujące do jej najszczęśliwszego okresu artystycznego, 

tj. czasów Fitzroy Street Group i Camden Town Group. Jej syn Bobby tak wtedy napisał w 

przedmowie do katalogu wystawy, która była w części je poświęcona:  

 

Kochała ludzi, kochała podróże, kupowała obrazy gdy tylko miała na to jakieś fundusze, 

była niezwykle gościnna. … [po II wojnie] dalej malowała, brała udział w wystawach, a 

                                                           
28

 Pierwsza wystawa zorganizowana przez London Group miała miejsce w roku 1914. Od 

tamtej pory ta londyńska grupa artystyczna nadal działa i wystawia prace swoich 

członków. W 2014, a więc dokładnie 100 lat później, London Group liczy sobie najwięcej 

członków w całej swojej dotychczasowej historii, a jej przedstawiciele reprezentują 

wszystkie możliwe formy artystycznej działalności. Za: [online] 

http://www.thelondongroup.com/press/pr10_Southampton.pdf, dostęp: 9.04.2014. 
29

 Dla przykładu,  de Karłowska wspomniana jest w cytowanej w niniejszym artykule 

Paradoxy of Modernism,P. Schoelsa. 
30

 Oprócz wszystkich artykułów, do których odwołania odnajdujemy w niniejszym tekście, 

również w A. Lambirth’a “Uproar!” The Ben Uri gallery punches above its weight, “The 

Spectator”, z dn. 08.02.2014, a także w N. Moorby, Her Indoors: Women Artists and 

Depictions of the Domestic Interior, w: H. Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (red.), 

The Camden Town … op. cit.,[online] <http://www.tate.org.uk/art/research-

publications/camden-town-group/nicola-moorby-her-indoors-women-artists-and-

depictions-of-the-domestic-interior-r1104359>, dostęp: 28.02.2014, i w wielu innych. 
31

 W. Jaworska, Love story …, op. cit. 

http://www.thelondongroup.com/press/pr10_Southampton.pdf
http://www.spectator.co.uk/issues/8-february-2014/
http://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/nicola-moorby-her-indoors-women-artists-and-depictions-of-the-domestic-interior-r1104359
http://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/nicola-moorby-her-indoors-women-artists-and-depictions-of-the-domestic-interior-r1104359
http://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/nicola-moorby-her-indoors-women-artists-and-depictions-of-the-domestic-interior-r1104359
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gdy już ze względu na wiek, nie miała siły malować, nadal żywo interesowała się tym, co 

działo się w malarstwie i było wystawiane w Londynie. 
32

 

Kolejna wystawa poświęcona Karłowskiej, zorganizowana przez jej syna, odbyła się rok 

później w Adams Gallery w Londynie. Następnie, w roku 1968, w podziękowaniu za 

niesienie pomocy Polakom na emigracji, Towarzystwo Polsko-Angielskie w Londynie, 

zorganizowało wystawę prac zarówno Karłowskiej jaki jej męża. Rok później, w czerwcu 

1969, znowu pokazano obrazy Karłowskiej, tym razem w Maltzahn Gallery przy Corck 

Street w Londynie. Dalej, w roku 1975 prace jej można było zobaczyć w Ashmolean 

Museum w Oxfordzie, przy okazji wystawy grupy Camden Town
33

. Od tamtego czasu 

obrazy Karłowskiej pojawiają się praktycznie na każdej wystawie nawiązującej do sztuki 

współczesnej z początków XX wieku
34

 

 Prace Karłowskiej w dużej części znajdują się w zbiorach prywatnych. Można je 

także zobaczyć w lokalnych muzeach i galeriach, podczas okresowych wystaw, a trzy z jej 

obrazów (Fried Fish Shop, ok. 1907,NO6238; Swiss Cottage, eksp. od 1914, NO6239; 

Barkeley Square, ok. 1935, NO4816) znajdują się w londyńskiej Tate Gallery. Tym 

bardziej przykrym jest fakt, iż w Polsce twórczość Stanisławy de Karłowskiej, osoby, 

której wkład w rozwój nowoczesnego malarstwa początków XX wieku jest 

niezaprzeczalny, pozostaje nadal nieznana. O samej postaci malarki też mało kto w Polsce 

wie. Od czasu publikacji (1997) artykułu autorstwa Władysławy Jaworskiej, jedynego 

tekstu w języku polskim do którego udał mi się dotrzeć, nic na jej temat się nie ukazało. 

Co więcej, w publikacji Jaworskiej Stanisława de Karłowska zostaje wspomniana niejako 

przy okazji, ze względu na to, iż artykuł traktuje przede wszystkim o życiu i malarstwie jej, 

męża Roberta Bevana.  Nadzieje daje jednak fakt, iż nazwisko Karłowskiej pojawia się na 

stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w części pt. Malarstwo polskie w Wielkiej 

Brytanii – prace i dokumenty: „Nieliczna, lecz znacząca, polska kolonia artystyczna w 

Londynie istniała na długo przed II wojną światową. Należeli do niej m.in. mieszkający w 

Anglii na stałe: Stanisława de Karlowska (1876-1952), Lena Pillico (1884-1947), Stanislas 

                                                           
32

 Robert A. Bevan, S. de Karlowska (Mrs. Robert Bevan), London Group: Annual 

Exhibition, exhibition catalogue, New Burlington Galleries, London 1953, s.4., w: H. 

Bonett, Stanislawa de Karlowska…, op. cit. 
33

 W. Jaworska, Love story …, op. cit. 
34

 Np. niedawno zakończona wystawa pt. „Uproar!” The first 50 years of The London 

Group 1913-1963, na której pokazany też był obraz Karłowskiej Swiss Cottage (cf. il. 8) 

czy też kolejna (28.06. – 01.11.14) w Southampton w Anglii, pt. From David Bomberg to 

Paula Rego. The London Group in Southampton, na której wystawiany jest jej  praca 

Polish Interior z ok. 1909 (cf. il. 5). 
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Reychan (1897-?), (…).
35

. Jednak nazwiska te podane są za źródłem angielskim
36

, co 

oznacza, iż praca badawcza po stronie polskiej dopiero się rozpoczęła. 

 

Bibliografia 

Bevan, R.A., Robert Bevan 1865–1925: A Memoir by his Son, Studio Vista, London 1965.  

Bonett, Helena, Stanislawa de Karlowska 1876–1952, w: Helena Bonett, Ysanne Holt, 

Jennifer Mundy (red.), The Camden Town Group in Context, [online] 

<https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/stanislawa-de-

karlowska-r1105347>, dostęp: 20.04.2014. 

From David Bomberg to Paula Rego, The London Group in Southampton, [online] 

<http://www.thelondongroup.com/press/pr10_Southampton.pdf.>, dostęp: 9.04.2014. 

Jaworska, Władysława, Love story sir Roberta Bevana w łowickiem powiecie, 

„Mazowieckie Studia Humanistyczne”, 1997, nr 1, [online] 

<http://mazowsze.hist.pl/files/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne/Mazowieckie_Studia_

Humanistyczne-r1997-t3-n1/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-

64/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64.txt>, dostęp: 20.03.2014.. 

Lambirth, Andrew, “Uproar!” The Ben Uri gallery punches above its weight, “The 

Spectator”, z dn. 08.02.2014. 

Lambirth, Andrew, Velvet revolutionaries. Modern Painters: the Camden Town Group, 

05.03.2008, [online] 

<http://www.spectator.co.uk/arts/540011/velvetrevolutionaries/?SelectedIssueDate=8%20

March%202008>, dostęp: 9.04.2014. 

Moorby, Nicola, Her Indoors: Women Artists and Depictions of the Domestic Interior, w: 

H. Bonett, Ysanne Holt, Jennifer Mundy (eds.), The Camden Town Group in Context, 

[on;ine] 

<http://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/nicola-moorby-her-

indoors-women-artists-and-depictions-of-the-domestic-interior-r1104359>, dostęp: 

9.04.2014. 

New English Art Club, [online] 

                                                           
35

 [online] http://www.bu.umk.pl/malarstwo-polskie-w-wielkiej-brytanii,  dostęp: 

28.04.2014. NB. nazwisko malarki, która zawsze dbała o polskie brzmienie i w miarę 

możliwości zapis swojego nazwiska, zapisano na sposób angielski, przez ‘l’ zamiast ‘ł’. 
36

 tj. za D. Buckmanem, Dictionary of Artists in Britain Since 1945. London 1998.  

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/stanislawa-de-karlowska-r1105347
https://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/stanislawa-de-karlowska-r1105347
http://www.thelondongroup.com/press/pr10_Southampton.pdf
http://mazowsze.hist.pl/files/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64.txt
http://mazowsze.hist.pl/files/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64.txt
http://mazowsze.hist.pl/files/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64/Mazowieckie_Studia_Humanistyczne-r1997-t3-n1-s51-64.txt
http://www.spectator.co.uk/issues/8-february-2014/
http://www.spectator.co.uk/arts/540011/velvetrevolutionaries/?SelectedIssueDate=8%20March%202008
http://www.spectator.co.uk/arts/540011/velvetrevolutionaries/?SelectedIssueDate=8%20March%202008
http://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/nicola-moorby-her-indoors-women-artists-and-depictions-of-the-domestic-interior-r1104359
http://www.tate.org.uk/art/research-publications/camden-town-group/nicola-moorby-her-indoors-women-artists-and-depictions-of-the-domestic-interior-r1104359
http://www.bu.umk.pl/malarstwo-polskie-w-wielkiej-brytanii


14 
 

<http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary/n/new-english-art-club>, 

08.05.2014. 

Scholes, Robert, Paradoxy of Modernism, Yale University Press, 2006. 

Vere, Bernard, The Most Wonderful and Complex City in the World: London and the 

Camden Town Group, “Literary London: Interdisciplinary Studies in the Representation of 

London”, 8: 2010, nr 1, [online] 

<http://www.literarylondon.org/london-journal/march2010/vere.html>, dostęp: 9.04.2014. 

Women's International Art Club, [online] 

<http://www.artbiogs.co.uk/2/societies/womens-international-art-club>, 08.05.2014. 

 

Spis ilustracji 

1. Nastoletnia Stanisława de Karłowska 

2. Rodzinna posiadłość Karłowskich w Szeliwach, k. Łowicza (ok. 1897/1899) 

3. Stanisława de Karłowska, Green apples, olej, 1918–1921, York Museums Trust 

4. Harold Gilman, Stanislawa de Karlowska, olej, c.1913, Yale Center for British Art, 

Paul Mellon Fund B1986.1.1 

5. Stanisława de Karłowska, Polish Interior, olej,1909, Southampton City Art Gallery 

6. Stanisława de Karłowska, Cottages at Cuckfield, olej, 1914, Kelvingrove Museum 

and Art Gallery, Glasgow 

7. Stanisława de Karłowska, Rocks in Anglesey, olej, 1900, National Museum of 

Wales / Amgueddfa Cymru  

8. Stanisława de Karłowska, Swiss Cottage, olej, eksp. od 1914, Tate Gallery, London 
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Tytuł artykułu w języku angielskim: A Story about some Exhibitions or a few Words 

about Life and Work of Stanisława de Karłowska 

 

Streszczenie 

Artykuł zatytułowany Historia kilku wystaw czyli rzecz o życiu i twórczości Stanisławy de 

Karłowskiej traktuje o polskiej malarce, współzałożycielce londyńskiej grupy artystycznej 

London Group. Wraz z początkiem XX. wieku, kiedy to powstawało wiele ugrupowań 

artystycznych, Stanisława de Karłowska (1876-1952), mieszkająca wówczas w stolicy 

Anglii, nie była bynajmniej osobą anonimową w londyńskim świecie artystycznym; 

organizowała wystawy i spotkania poświęcone sztuce, w których brała czynny udział. 

Niestety, w Polsce malarka jest praktycznie nie znana. Pomimo, iż poprzez swoją 

działalność artystyczną Karłowska zapisała się na kartach dwudziestowiecznej historii 

sztuki, to w naszych muzeach czy galeriach próżno szukać jej obrazów. Co więcej, brak 

też jest tekstów w języku polskim poświęconych jej twórczości. Wystarczy jednak 

pojechać do Anglii lub Szkocji, zajrzeć do opracowań anglojęzycznych poświęconym 

formacjom artystycznym wczesnego modernizmu, a szybko okaże się, że Stanisława de 

Karłowska jest malarką znaną i cenioną przez krytyków. Celem artykułu jest więc 

przybliżenie polskiemu czytelnikowi postaci Stanisławy de Karłowskiej oraz zwrócenie 

uwagi na rolę jaką odegrała w życiu artystycznym angielskiej stolicy w epoce 

modernizmu. To, co zachwyciło jej współczesnych i nadal zachwyca, to m.in. widoczne w 

jej pracach połączenie modernizmu z polską sztuką ludową. Co interesujące, wpływy 

polskiej sztuki ludowej oraz samego krajobrazu polskiego widać także wyraźnie w 

twórczości malarskiej jej męża, Roberta Bevena. 

 

Summary 

The article entitled A Story about some Exhibitions or a few Words about the Life and 

Work of Stanisława de Karłowska concerns a Polish painter, a co-funder of the London 

Group. At the beginning of the 20
th

 century English artistic life flourished and Stanisława 

de Karłowska (1876-1952) was undoubtedly a part of it. This was the time when she lived 

in the English capitol where she painted, organized exhibitions and meetings devoted to 

art, the events in which she actively participated. Unfortunately, in Poland Karłowska is 
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virtually unknown. In Polish museums or art galleries one cannot find a single painting 

created by her. What is more, the publications in Polish dealing with her artistic output are 

almost non-existent. However, the situation is quite different in England or in Scotland. 

There it is possible not only admire her paintings in galleries but also read about her in 

relation to the artistic groups of early Modernism. It turns out that Stanisława de 

Karłowska is a recognized artist but abroad. Thus the aim of the article is to acquaint the 

Polish reader with the figure of Stanisława de Karłowska and to point to the role she 

played  in London artistic life in the first half of the 20
th

 century.  Her contemporaries 

eulogized over the way she combined Modernism with Polish folk art. What is interesting, 

Polish influences, i.e. Polish folklore and Polish landscape, are also clearly discernible in 

the work of Karłowska’s husband, Robert Bevena, an English painter. 
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