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WSTĘP WOLNY dla członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie i ich rodzin, Sybiraków, żołnierzy września 1939 roku, żołnierzy
Armii Krajowej i akcji „Burza”, żołnierzy Powstania Warszawskiego ’44,
osób niepełnosprawnych (1. grupa inwalidzka) wraz z opiekunami, dla seniorów 
z wnukami (na kartę seniora), studentów: ASP, Instytutu Historii Sztuki UJ,
Wydziału Sztuki UP, Akademii Ignatianum w Krakowie, Historii Sztuki
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, uczniów Zespołu
Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie, zorganizowanych grup uczniów
ze szkół Małopolski na karty wolnego wstępu, zastępów harcerzy, repatriantów
oraz rodzin wielodzietnych z Kartą 3+, w każdy dzień tygodnia.



Josef Presser 
Urodził się w Lublinie w 1909 r. w polsko-rosyjskiej rodzinie, która z powodu żydowskiego pochodzenia musiała 

wyjechać za granicę, uciekając przed pogromem. W 1913 r. znalazł się w Bostonie, gdzie jako 12. latek otrzymał 

stypendium School of the Museum of Fine Arts. Jego nauczyciel Philips L. Hale określił talent chłopca w prostym  

i konkretnym sformułowaniu – geniusz. Lata studiów Presser łączył z wszechstronną edukacją, chłonął świat sztuki 

wszystkimi zmysłami, podróżował i zwiedzał największe muzea Francji, Włoch i Belgii. W jednej z wczesnych 

notatek Presser zapisał, że nie ma aspiracji do bycia prekursorem. Unika zgiełku, a jest zaabsorbowany spotkaniem 

z tajemnicą sztuki. Pisząc te słowa Presser tworzył rysunki i obrazy, które są wczesnymi przykładami ekspresjoni-

zmu abstrakcyjnego, w pełni więc zasługuje na miano jednego z prekursorów nowoczesnej sztuki amerykańskiej. 

Artystyczne eksperymenty doprowadziły go do sztuki figuratywnej.

W swojej twórczości oddaje uczucia imigranta dążącego do poznania pełni życia i wszystkich procesów mo-

gących oświetlać wizję sztuki. Problemy imigracji, wygnania – tęsknoty, głodu wrażeń są kluczem do zrozumienia 

twórczości artysty. Charakterystyczna jest jego więź z powieścią Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina –  

w obrazach Pressera wyczuwalna jest zarysowana w książce magia odchodzącego świata.


