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W wystawie udział biorą artyści,  
którzy mieli w MCC Mazurkas  

wystawy indywidualne  
lub uczestniczyli  

w wystawach zbiorowych

„Forum Humanum” Marian Adamczyk/M.Adam

Jubileuszowa  
wystawa artystów  
z okazji 40-tej edycji  
Forum Humanum 
Mazurkas



LESZEK PUCHALSKI 1950-2015 r.

WYKSZTAŁCENIE. Ukończył Państwowe Liceum Technik Teatralnych w War- 
szawie. W latach 1973-1979 studiował w Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie na Wydziale Rzeźby. Wyspecjalizował się w technikach  
papier-mâché. Praca dyplomowa „Ta ostatnia niedziela” – kompozycja 
złożona z 35 rzeźb, figur naturalnej wielkości wykonanych w technice  
papier-mâché na drucianych szkieletach, przedstawiała postacie przedwo-
jennej warszawskiej ulicy.

PRACA. W latach 1979-1991 Artysta był zatrudniony w warszawskiej ASP 
w Pracowni Rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz. Był tam lubianym  
i cenionym pedagogiem. Kiedy założył rodzinę, zdecydował się wyjechać 
zagranicę w poszukiwaniu lepszych zarobków. Przerwał w ten sposób 
swoją karierę na uczelni, gdzie osiągnął stopień adiunkta.

DOROBEK ARTYSTYCZNY. Jego rzeźbiarską idée fixe był świat przedwojennej 
Warszawy i jej najbliższych okolic. Rzeźbił ulicznych muzykantów, cyrkow-
ców i iluzjonistów, dorożkarzy, przekupki na bazarze, żydowskich handlarzy, 
policjantów i dozorców kamienic, szemrany świat praskich cwaniaczków, 
pijaczków i upadłych kobiet.  Rzeźbił też całe sceny uliczne i zwyczajowe  
na przykład potańcówki w parku czy niedzielne wyprawy do Młocin. Używa-
jąc sznurków, drutów i pokręteł „ożywiał” postacie, jak w teatrze lalkowym.

Artysta przygotował wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju  
i za granicą. Współdziałał też ze znanymi reżyserami teatralnymi i filmow-
ymi tworząc scenografie.

Współpracował z Helmutem Kajzarem, Adamem Hanuszkiewiczem, Woj- 
ciechem Siemionem, Jolantą Lothe i Piotrem Lachmanem, a dla teatru 
dziecięcego Guliwer przygotowywał swoje autorskie przedstawienia. 
Współtworzył scenografie i efekty specjalne przy filmach Jerzego 
Kawalerowicza („Quo Vadis”), Romana Polańskiego („Pianista”), Macieja 
Wojtyszki („eM-20stka”), Oliwiera Hirschbiegela („Upadek”), Toma Tykwera  
(„Pachnidło”) i Andrzeja Wajdy („Katyń”).

Prace Leszka Puchalskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Karykatury  
w Warszawie.

Notatka – Janina Tuora.
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wspomnienie

Mieliśmy wielki zaszczyt zorganizowania, w ramach V Forum Humanum Mazurkas (25.11.2012 r.), Leszkowi 
Puchalskiemu ostatniej w jego życiu retrospektywnej wystawy, z której pozostały cenne materiały filmowe.  
Po wystawie artysta część swoich prac przekazał MCC Mazurkas i do dzisiaj są wykorzystywane jako elementy 
scenograficzne. Zapamiętaliśmy Leszka Puchalskiego jako niezwykle mądrego, a jednocześnie skromnego Artystę, 
całkowicie oddanego swojej pasji.

Z prezesem MCC Mazurkas 
Andrzejem Bartkowskim 


