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Picasso sprzed pięGiuset lat
;.1 yto ich trzech - mistrz,
ffi czeladnik i terminator.
*r Przynajmniej przez kil-

ka lat w drugiej polowie XV
wieku pracowali w jednej
z kamienic sąsiadujących
z kościolem śrłl Mikolaja.
Z ich warsztatu wychodzity
istne drewniane cudeńka.
Picasso bylby nimi zachwy-
con}ł

Archeolodzy nie znają
jeszcze nawet nazwisk rze-
mieślnikólł Nie mają jednak
wąĘliwości, że przedmioĘ
które znajdują w lakynach
na dzialce tuż przy koście]e
śrłł Mikołaja, pochodzą z jed-
nego Warsztatu.

- Lekka zamaszysta kre-
ska jest tak charakterystycz-
na, że rysunki musialy po-
wstawać pod okiem jednego
mistrza - mówi Andrzej Go-
łembnik, szef badań w kwar-
tale przy świątyni. - Mimo
spójności stylu, wi-
dać jednak, że
tworzylo je co ,§.

najmniej
trzech lu-
dzi. Nie-
które ry-
sunki są
po prostu

wykonał dany szkic,

zabezpieczen i em d rewn ia nych 
.za 

bytków laj mują a róffikorska z.Centralego. Muzeu-m tvlorsi<iego. Ńii'iisir'z1,ońilr#fi;:riilg;on jeszcze kilka
Ęgodni będzie leżal w substancji konierwujicej. 
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FoL Robef, K*ialek

Drewniane przedmioty ściele śrv Mikolaja już kilka zyjnym rysunkiem grubaśne-ozdobione rysunkami, to lat temu. Co roi<u.-badania ićPe{*Lr,..ttśćmiwinogrongłóy.ruę deseczki (słu- powiększają kolekcję o pTzy- iińiilirłr"yo"r.,.,":: :."."": \rr_i. puwręKszaJą KoIeKcJę o pTzy- zamlast skrzydel.
zylyJat(o przykrywki) najmniej kilka nowych oka- - Autor ńusial mieć na-
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. ., ,. p.rawdę niecodzienną fanta-umieszczono na Dziś zb_iór iiczy około 60 ilę - źacirwyci iii-i"a.re:nich rrewnątrz matlc!-.drełmianych arcy- córe*lnit.dyi*oi";.r".r.
zaglębienia do dziel wśród nich są choćńy w tym roku, zbiór wlrobów
nabierania zu- te, ozdobione ryśunkiem xv-wiecznyćh rantasiow po-py), człowieka-pająkacry portre- większy się o łóre;ne or<az5łPierwsze tem kobieĘ Ich autbrstwo Spiclainie La ."ir'jur*-kudziela nieco- można by spokojnie prrypi- s,ia obminika 

"osiu*iórro 
oo-

dziennych aĘ- sać pablo pićasso. wiem do p.reoaaińi nn astów-archeolodzy Kilka dni temu do kolekcji latryn. A'tyzki i Jeseczt<iznaleźli przy ko- dolączyła deseczka z f.anti- znaldowano"niemal w każdej

:T.Tij,,d:111,_1,19_1p_ 1tał.można bynazwać,,pi- 
z dotądPrzebadlni'ch'_

cassowski" rysrinek na l}żce z drewniańei i"leiiii. Anna kisicka

różniamy który
z rzemieślników


