
Maria Łucja Nicz-Borowiakowa (ur. 1896 w Warszawie)
Malarka, projektantka i graficzka, członkini działającej w międzywojniu grupy awangardowej
Blok.

Maria dostała się na studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w 1916 roku.
Uczęsz-czała do pracowni malarstwa Stanisława Lentza. Dyplom uzyskała w 1920 roku.
Artystka czer-pała z obfitującej w różnorodne stylistyki europejskiej awangardy międzywojennej
– od ekspre-sjonizmu, przez kubizm i puryzm, po konstruktywizm. Inspirowały ją rozwiązania
stylistyczne tych nurtów, nigdy jednak nie dała się przypisać do jednego z nich. Silny wpływ na
jej sztukę wywarła pierwsza, czteromiesięczna wizyta w Paryżu (na przełomie 1922 i 1923
roku), którą odbyła wspólnie z mężem, Józefem Borowiakiem i z Henrykiem Stażewskim.
Zajmowała się głównie malarstwem. Interesowała ją również scenografia – tworzyła szkice
projektów sceno-graficznych oraz kompozycje inspirowane przestrzenią teatralną.

Maria Nicz-Borowiakowa była członkinią grupy artystycznej Blok, powstałej w 1924 roku.
Brała udział we wszystkich zbiorowych wystawach organizowanych przez ugrupowanie, a jej
liczne prace znalazły się też w wydawanym przez grupę piśmie („Blok”, 1924–1926). Była
również członkinią założonej w 1926 roku grupy Praesens (w której skład wchodziła część
członków Bloku). Z Praesensem była związana dość luźno, ale przynależność do ugrupowania
umożliwiała jej wystawianie prac na wspólnych wystawach.

Wcześnie zakończyła karierę artystyczną – po 1930 roku prawdopodobnie przestała
tworzyć. Przyczyną mogła być choroba jej męża, a potem własna. Całkowity kres możliwości
powrotu do sztuki położyła wojna. Maria Nicz-Borowiakowa zmarła w 1944 roku w Warszawie,
w wieku 48 lat.

Maria Łucja Nicz-Borowiakowa (born in 1896, Warsaw)
Painter, designer and graphic artist, member of an interwar avantgarde group Blok.

Nicz enrolled at the School of Fine Arts in Warsaw in 1916 and attended the painting
class taught by Stanisław Lentz. She graduated in 1920. She drew inspiration from a wide
stylistic spectrum of the interwar European avantgarde, such as Expressionism, Cubism, Purism
and Constructivism. She was inspired by the stylistic developments of those movements, but
was never strictly associated with any single one of them.

In 1922–1923 she took a four-month trip to Paris with her husband and Henryk
Sta-żewski. The journey greatly influenced her art. She mainly practised painting and made a lot
of sketches. She was also interested in scenography, and created set design projects as well as
painting compositions inspired by theatrical spaces.

As a member of the Blok group, founded in 1924, Nicz participated in all of the group’s
exhibitions, and many of her works were reprinted in the group’s magazine (Blok, 1924–1926).
She was also a member of the Praesens group, founded in 1926, which partly included artists
from the Blok group. Her association with Praesens was quite loose, mainly enabling her to
exhibit her works at group shows.

Her artistic career ended rather early. She probably entirely stopped her art practice after
1930. The reason could have been a decline in her husband’s health, or her own illness shortly
after.

The beginning of the war put an end to her chances of returning to art. Maria died in
Warsaw in 1944 at the age of 48.


