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Georgia O’Keeffe – krzyż w pejzażu 
Nowego Meksyku

Jedną z największych i najcudowniej-
szych wartości dobrej książki […] jest to, 
że autor może ją uznać za konkluzję swego 
przewodu myślowego, czytelnicy zaś za za-
czyn swego myślenia.

Marcel Proust1

Georgia O’Keeffe (1887–1986) zdobyła uznanie, 
tworząc kompozycje, w których realistyczny temat prze-
kształcał się w abstrakcyjną formę czy wręcz gubił się 
w niej. Specyficzny dobór koloru i form stał się zna-
kiem rozpoznawczym jej twórczości2. Całkowite speł-
nienie swoich dążeń artystycznych O’Keeffe odnalazła, 
mieszkając i tworząc w Nowym Meksyku. Powstałe 
tam obrazy stanowią ekwiwalent jej duchowych po-
szukiwań i odkryć.

Nowy Jork – lata 20. XX wieku

Zanim O’Keeffe odkryła dla siebie położony na po-
łudniu USA stan Nowy Meksyk, zdobyła uznanie krytyki 
i publiczności obrazami powstałymi w Nowym Jorku. 
W 1917 roku tamtejszy fotografik, marszand i wydawca 
Alfred Stieglitz zorganizował w prowadzonej przez siebie 
galerii „291” pierwszą wystawę prac artystki, która parę 
lat później została jego towarzyszką życia, a w końcu 
żoną. Mimo intelektualnego i emocjonalnego związku 
ze Stieglitzem O’Keeffe zachowała twórczą odrębność. 
W latach 20. malarka zaczęła tworzyć obrazy przed-
stawiające formy kwiatowe w dużym powiększeniu i z 
powodzeniem wystawiała je na corocznych wystawach 
w galeriach Stieglitza.

Obrazy O’Keeffe przypominają niekiedy zdjęcia – 
zbliżenia bądź oddalenia przedmiotu. Na jej warsztat mia-
ła niewątpliwie wpływ fascynacja fotografiami Stiegliza3. 
W tym okresie artystka wypracowała własny styl, które-

1 „Wyczuwamy wyraźnie, że nasza wiedza bierze za punkt wyjścia 
to, co dla autora było punktem dojścia, my zaś często żądamy, aby nam 
podsuwał odpowiedzi, podczas gdy on jest w stanie przedstawić nam 
jedynie swe pragnienia… Na tym polega wartość lektur, ale też i ciążące 
na nich ograniczenia. Uczynienie z lektury obowiązku jest przypisywa-
niem nadmiernej roli temu, co jedynie jest zaczynem. Lektura jest wstę-
pem do naszego życia duchowego; może nas w nie wprowadzić, ale nie 
może nam go stworzyć” – M. Proust, cyt. za: A. de Botton, Jak Proust 
może zmienić twoje życie, tłum. W. Sadkowski, Warszawa 1998, s. 177.

2 P. S. Whitaker, Becoming O’Keeffe, New York 1991, s. 19–23.
3 L. Morgan-Griffiths, Georgia O’Keeffe: An American Perspective, 

London 2009, s. 88 i n.
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One of the greatest and most wonderful 
values of a good book [...] is that the author 
may regard it as a conclusion of his course 
of thought, while readers as the leaven of 
their thinking.

Marcel Proust1

Georgia O’Keeffe (1887–1986) won recog-
nition thanks to compositions in which a realis-
tic topic became transformed into or even lost in 
abstract form. A specific choice of colours and 
forms became hallmarks of her work.2 O’Keeffe 
found complete fulfillment of her artistic aspira-
tions while living and creating in New Mexico. 
The paintings created there are the equivalent of 
her spiritual exploration and discovery.

New York – the 1920s

Before O’Keeffe “found for herself ” the state 
of New Mexico, located in the southern U.S., she 
had won critical and public acclaim of her paint-
ings created in New York. In 1917, a New York 
photographer, art dealer and publisher, Alfred 
Stieglitz, organized in the “291” gallery that he 
was running the first exhibition of the artist, 
who a few years later became his life compan-
ion, and eventually his wife. Despite the intel-
lectual and emotional connection with Stieglitz, 
O’Keeffe maintained her creative individuality. 
In the 1920s the painter began to create paint-
ings of largely magnified floral forms and exhib-
ited them successfully at annual exhibitions in 
Stieglitz’s galleries.

1 “We sense clearly that our knowledge takes as its start-
ing point what for the author was a point of arrival, and we 
often demand that he suggests answers to us while he is able to 
provide us only with his desires... Such is the value of reading, 
but such are also the limitations involved in it. To make read-
ing an assignment is to give an excessive role to what is only 
a leaven. Reading is an introduction to our spiritual life, it can 
introduce us to it, but it cannot create it for us” – M. Proust, 
quotation after: A. de Botton, Jak Proust może zmienić twoje 
życie, transl. into Polish by W. Sadkowski, Warszawa 1998, p. 
177, translation of the quotations into English by A. Gicala.

2 P. S. Whitaker, Becoming O’Keeffe, New York 1991, pp. 
19–23.
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mu była wierna do końca swojej działalności twórczej: 
formy wywodziła z natury, nigdy nie przestając modelo-
wać kształtów światłem i cieniem, dając im plastyczność 
sugerującą zmysłowe nabrzmienie; wolumen redukowa-
ła do najprostszych form geometrycznych, przejrzyście 
kształtowała kompozycję, umiejętnie monumentalizu-
jąc najzwyklejszy przedmiot, który upraszczała, zamie-
niała jego kolor lub poddawała subtelnej interpretacji. 
Modyfikowała naturę, uładzając ją, ogołacając ze zbęd-
nych szczegółów czy też wprowadzając regularność. Jej 
prace sprawiają wrażenie monumentalnych niezależnie 
od rzeczywistego formatu dzieła. Szczególnie silnie od-
działuje tu pewność, z jaką artystka zapełniała pole płót-
na kilkoma surowymi, bezkompromisowymi formami, 
dramatycznie je aranżując. Wrażenie skali uzyskiwała 
również, łącząc małe elementy z dużymi formami, przez 
co te ostatnie sprawiają wrażenie jeszcze większych4.

W tym czasie stała się jedną z czołowych artystek 
amerykańskich, osiągając szczyt powodzenia w latach 
30. O’Keeffe odegrała też ważną rolę w rozpowszech-
nianiu sztuki amerykańskiej w Europie w czasach, kiedy 
Stary Kontynent wyznaczał jeszcze nowe prądy i kierun-
ki w sztuce. Warto zaznaczyć, że była jedną z niewie-
lu kobiet-malarek, które osiągnęły tak wysoki poziom 
wpływów artystycznych5.

Nowy Meksyk – duchowa ojczyzna

W latach 20. O’Keeffe obok form kwiatowych two-
rzyła obrazy inspirowane miastem, architekturą i ulicami 
Nowego Jorku, jednak wielkomiejskie źródło inspira-
cji zaczęło powoli wysychać. Artystka potrzebowała no-
wych impulsów, nowego miejsca dla siebie, które byłoby 
nie tylko inspiracją, ale przede wszystkim jej duchową 
przestrzenią. Miejscem tym stał się Nowy Meksyk, któ-
ry od końca lat 20. odwiedzała co roku. Zatrzymywała 
się w miejscowości Taos, a jej początkowo dość krótkie, 
bo kilkutygodniowe pobyty na Południu wydłużyły się 
z czasem do wielu miesięcy.

Nowy Meksyk zafascynował ją wypaloną ziemią, pra-
wie nietkniętą przez cywilizację. Tu odnalazła wszystko, 
czego brakowało jej w nowojorskiej metropolii: pustkę, 
ciszę, bezmiar przestrzeni, oślepiającą intensywność świa-
tła i barw, trud życia, mistyczny niemal kontakt z zie-
mią oraz niebem. Tu powstawały jej „pustynne” obrazy 
skupione na jednym przedmiocie. Malowała roztopione 
w rażącym słońcu horyzonty, kości, lepione z gliny kapli-
ce misyjne, krzyże wyrosłe na tle nieba. Nowy Meksyk 
stał się dla niej krainą duchową6.

4 B. Rose, Malarstwo amerykańskie dwudziestego wieku, tłum. 
H. Andrzejewska, Warszawa 1991, s. 32.

5 W.  Sygocki, Słowo i  obraz. Przenikanie znaczeń. Georgia 
O’Keeffe, Kielce 2000, s. 35 i n.; por. M. Poprzęcka, Kwiaty i czasz-
ki, „Wysokie Obcasy”, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obca-
sy/1,96856,1626202.html [dostęp: 12 VIII 2010].

6 C. C. Eldredge, Georgia O’Keeffe, New York 1991, s. 103–126.

O’Keeffe’s paintings sometimes resemble 
photos: close ups or distance views of an object. 
Undoubtedly, fascination with Stieglitz’s pho-
tographs exerted an influence on her painting.3 
During that period the artist developed her per-
sonal style that she was faithful to until the end 
of her creative career: she derived forms from na-
ture, never ceasing to model the shapes with light 
and shadow, giving them the plasticity suggesting 
sensual swelling, reduced the volume to the sim-
plest geometric forms, clearly shaped the composi-
tion, skillfully monumentalizing the most ordinary 
object which she simplified, subjected to subtle 
interpretation or whose colour she changed. She 
transformed nature, smoothing it, stripping it of 
unnecessary detail or introducing regularity. Her 
works give the impression of being monumental 
regardless of the actual size of a given painting. 
A particularly strong impact was obtained here by 
the certainty with which the artist filled the canvas 
with a few austere, uncompromising forms, arrang-
ing them dramatically. The impression of scale was 
also obtained by combining small elements with 
large forms, making the latter seem even larger.4

At that time, she became one of the lead-
ing American artists, reaching the summit of her 
success in the 1930s. O’Keeffe played an impor-
tant role in the dissemination of American art in 
Europe at a time when the Old Continent still 
dictated new trends and directions in art. It is 
worth noting that she was one of the few female 
painters who reached such a high level of artis-
tic influence.5

New Mexico – the spiritual homeland

In the 1920s, O’Keeffe created – apart from 
flower forms – paintings inspired by the city, ar-
chitecture and streets of New York. However, the 
metropolitan inspiration slowly began to dry up. 
She needed new stimuli, a new place for herself, 
which could not only be an inspiration, but above 
all her spiritual space. New Mexico was to become 
that place, which from the late twenties she vis-
ited every year. She stopped in the town of Taos, 
and her stays in the South, initially fairly short 
at just a few weeks’ long, became prolonged to 
many months.

3 L. Morgan-Griffiths, Georgia O’Keeffe: An American 
Perspective, London 2009, pp. 88f.

4 B. Rose, Malarstwo amerykańskie dwudziestego wieku, 
transl. into Polish by H. Andrzejewska, Warszawa 1991, p. 32.

5 W. Sygocki, Słowo i obraz. Przenikanie znaczeń. Georgia 
O’Keeffe, Kielce 2000, pp. 35ff, cf. M. Poprzęcka, Kwiaty i czasz-
ki, in: “Wysokie obcasy”, http://www.wysokieobcasy.pl/wyso-
kie-obcasy/1, 96856.1626202.html [accessed: 12 Aug. 2010].
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Jednymi z najważniejszych przedmiotów symbolicz-
nych, które odnalazła na Południu, były kości: zbielałe, 
wysuszone czaszki krów, koni, baranów. Malowała je uno-
szące się ponad linią krajobrazu, ozdobione sztuczny-
mi kwiatami, jakie w Meksyku kładziono na grobach. 
Fascynował ją kształt kości miednicy. Wyolbrzymione 
struktury ukazywała pośród bezkresu niczym monumen-
talne, surrealistyczne rzeźby7.

W Nowym Meksyku fascynowały ją jednak nie tyl-
ko przedmioty, którym nadawała znaczenia symboliczne. 
Równie doniosłe odkrycie dotyczyło światła i koloru, na 
które zawsze była niezwykle wrażliwa. W liście do przyja-
ciela opisała wrażenie, jakie wywarły tam na niej specyficzne 
barwy zmierzchu: „Wspinałam się ścieżką na bladozielone 
wzgórza w wieczorowym świetle – słońce było za chmura-
mi – efekty kolorystyczne bardzo dziwne – stojąc na szczy-
cie bladozielonego wzgórza, rozglądałam się, całe mile wo-
kół mają czerwone, żółte, fioletowe barwy – wzmocnione 
dzięki bladej zieleni, na której stałam”. Nietypowe kolory, 
jakie obserwowała w naturze, stanowiły jej własną paletę 
– tajemniczą kombinację ściszonych i ognistych tonów8.

Krzyże w pejzażu Nowego Meksyku

Nie tylko wysuszone czaszki i kości stały się w pra-
cach O’Keeffe symbolami życia i historii społeczeństwa 
zamieszkującego Nowy Meksyk, a w konsekwencji po-
nadczasowymi symbolami trwania i przemijania. W rów-
nym stopniu rolę tę przyjmowały w jej twórczości krzy-
że pokutne, niezwykle liczne w tamtejszym krajobrazie.

Krzyże te związane były z praktykami pasyjnymi 
bractw religijnych o charakterze pokutnym9, wpływowych 
zwłaszcza w północnej części stanu (Taos, Colfax, Rio 
Arriba, Mora, San Miguel, Sandoval i Valencia) i będą-
cych przejawem swoistej duchowości ekspiacyjnej, cha-
rakterystycznej dla regionu. Fundamentalną zasadą reli-
gijności, a w rezultacie również działania członków tychże 
bractw było przekonanie, że uzyskanie przebaczenia za 
grzechy może nastąpić jedynie w wyniku dobrowolnie 
podejmowanego umartwienia i cierpienia.

W swoich obrzędach bractwa kładły nacisk na naśla-
dowanie męki Jezusa. Tajemne spotkania odbywały się 
przez cały rok, ale ich kulminacja następowała w Wielkim 
Tygodniu, zwłaszcza od środy do piątku. Ceremonie 
odbywały się w domach pozbawionych okien, zwanych 

7 Poprzęcka 2010, jak przyp. 5.
8 Rose 1991, jak przyp. 4, s. 34.
9 Pochodzenie takich bractw jak między innymi Bractwo 

Naszego Ojca Jezusa Chrystusa czy Bractwo Krwi Chrystusa łączone 
jest bądź z przeniesioną do Ameryki przez kolonistów średniowiecz-
ną tradycją bractw pokutnych, bądź z kontynuacją Trzeciego Zakonu 
Franciszkańskiego, którego członkowie pojawili się w większej licz-
bie na terenie Nowego Meksyku po wybuchu rewolucji w Meksyku 
w 1910 roku. Działalność bractw nie uzyskała oficjalnego zatwierdze-
nia ze strony Kościoła Katolickiego i w praktyce zostały sprowadzone 
do poziomu sekt; L. B. Prince, Spanish Mission Churches of New Mexico, 
Cedar Rapids 1915, s. 365 i n.

New Mexico fascinated her with scorched earth, 
almost untouched by civilization. Here she found 
everything she missed in the New York metropoli-
tan area: the emptiness, silence, vastness of space, 
the blinding intensity of light and colour, the toil 
of life, almost mystical contact with the earth and 
sky. It is here that she created her “desert” imag-
es, centered on one object. She painted horizons 
melted in glaring sunshine, bones, mission chap-
els modelled from clay, crosses growing against the 
sky. New Mexico became a spiritual land for her.6

Among the most symbolic objects which she 
found in the South were bones: bleached, dried skulls 
of cows, horses and sheep. She painted them hov-
ering above the horizon, decorated with artificial 
flowers, which in Mexico were placed on graves. 
She was fascinated by the shape of pelvic bones. The 
enlarged structures were shown by her in the midst 
of infinity like monumental, surrealistic sculptures.7

In New Mexico, she was, however, fascinated 
not only with objects, which she gave symbol-
ic meanings. An equally important finding for 
her concerned the light and colour, to which she 
had always been extremely sensitive. In a letter to 
a friend she described the impression that specif-
ic colours of the dusk made on her: “I climbed 
way upon a pale Green Hill and in the evening 
light – the Sun under the clouds – the color ef-
fect was very strange – standing high on the pale 
green hill where I could look around at the red, 
yellow, purple formations – miles all around – 
the colors all intensified by the pale grey green 
I was standing on”. Unusual colours that she ob-
served in nature constituted her own palette: and 
a mysterious combination of fiery and dim tones.8

Crosses in the landscape of New Mexico

Dried skulls and bones were not the only objects 
in O’Keeffe’s work that became symbols of the life 
and history of the society inhabiting New Mexico 
and, consequently, the timeless symbols of perma-
nence and transience. Equally, this role was played by 
penitential crosses, very numerous in that landscape.

The crosses were associated with the Passion-
related practices of religious, penitential fraternities,9 

6 C. C. Eldredge, Georgia O’Keeffe, New York 1991, 
pp. 103–126.

7 Poprzęcka 2010 (fn. 5).
8 Rose 1991 (fn. 4), p. 34; the English version of the quo-

tation after: The wonders of Solitude, ed. D. Salwak, Novato 
1998, p. 62.

9 The origin of such fraternities as, inter alia: the 
Brotherhood of Our Father Jesus Christ or the Brotherhood 
of the Blood of Christ, is either the medieval tradition of pen-
itential confraternities, carried to America by the colonists, or 
the continuation of the Third Franciscan Order, whose members 
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influential especially in the northern part of the 
state (Taos, Colfax, Rio Arriba, Mora, San Miguel, 
Sandoval and Valencia), that were a manifestation 
of expiatory spirituality, characteristic of that re-
gion. The fundamental principle of the religios-
ity, and consequently also of the activity, of the 
members of these fraternities was the belief that 
forgiveness for sins can only be obtained through 
voluntary mortification and suffering.

In their rites, the fraternities insisted on imi-
tating the Passion of Jesus. Secret meetings were 
held throughout the year, but they culminated 
in the Holy Week, especially in the period from 
Wednesday to Friday. Ceremonies were held in 
houses without windows, called moradas (the re-
ligious function of the building was marked only 
by a small cross on the roof ). During these cere-
monies, initiates voluntarily submitted themselves 
to various forms of suffering, even including cru-
cifixion. The ceremonies were not accessible to 
outsiders, and only the Holy Week processions 
provided a chance to see the acts of penance per-
formed by the members of the fraternities.10

Crosses in O’Keeffe’s artistic convention

“I saw the crosses so often – and often in unex-
pected places – like a thin dark veil of the Catholic 
church spread over the New Mexico landscape”, 
wrote O’Keeffe.11 Painting crosses was, for her, pri-
marily an opportunity to paint the country. Crosses 
constituted a common landmark in the landscape 
of New Mexico, but they became a symbol of the 
mysterious, dark spirituality of the inhabitants of 
that state. Enchanted, or perhaps spellbound by 
these simple signs, she depicted them repeatedly 
against the countryside, not always in accordance 
with the reality. It is interesting that her percep-
tion of the crosses of New Mexico was conditioned 
contextually: the same motif seen in Quebec awoke 
different associations in the artist.12

During her first visit to New Mexico, O’Keeffe 
painted, among others, a large wooden peniten-
tial cross towering over the hills near the town of 
Cameron (Black Cross, New Mexico 1929). The paint-

appeared in greater numbers in New Mexico after the revolution 
in Mexico in 1910. The activities of the fraternities have not re-
ceived official approval from the Catholic Church and, in prac-
tice, have been brought to the level of a sect, L. B. Prince, Spanish 
Mission Churches of New Mexico, Cedar Rapids, 1915, pp. 365ff.

10 Ibidem, pp. 363–373.
11 W. Schmied, J. Schilling, GegenwartEwigkeit. Spuren 

des Transzendenten in der Kunst unserer Zeit, Berlin 1990, p. 
260; the English version of the quotation after: G. O’Keeffe, 
Georgia O’Keeffe, New York 1976, p. 64.

12 According to O’Keeffe, crosses in Canada radiated with 
warmth and a calm mood, cf. ibidem.

moradas (o religijnej funkcji budynku świadczył tylko 
niewielki krzyż umieszczony na dachu). Podczas tych 
obrzędów wtajemniczeni dobrowolnie poddawali się róż-
nym formom cierpienia, nawet krzyżowaniu. Ceremonie 
nie były dostępne dla osób postronnych i jedynie wiel-
kotygodniowe procesje dawały szansę zobaczenia czy-
nów pokutnych, jakich dokonywali członkowie bractw10.

Krzyże w artystycznej konwencji O’Keeffe

„Widziałam krzyże tak często – i to w nieoczekiwa-
nych miejscach – jak cienka, ciemna zasłona Kościoła 
Katolickiego rozpostarta nad krainą Nowego Meksyku” 
– pisała sama O’Keeffe11. Malowanie krzyży było dla 
niej przede wszystkim możliwością malowania kraju. 
Krzyże stanowiły częsty akcent w krajobrazie Nowego 
Meksyku, ale jednocześnie stawały się symbolem owia-
nej tajemnicą, mrocznej duchowości mieszkańców sta-
nu. Oczarowana czy może zaczarowana tymi prostymi 
znakami, przedstawiała je wielokrotnie na tle krajobrazu, 
nie zawsze zgodnie z rzeczywistością. Ciekawe, że jej po-
strzeganie krzyży Nowego Meksyku było warunkowane 
kontekstualnie – ten sam motyw widziany w Quebecu 
budził zupełnie inne skojarzenia artystki12.

Podczas pierwszego pobytu w Nowym Meksyku 
O’Keeffe namalowała między innymi wielki drewniany 
krzyż pokutny wznoszący się ponad wzgórzami w pobli-
żu miejscowości Cameron (Czarny Krzyż, Nowy Meksyk 
1929). Obraz ukazuje krajobraz w świetle zachodzącego 
słońca, w momencie gdy na niebie pojawia się Gwiazda 
Wieczorna [il. 1]. Krzyż zajmuje uprzywilejowane miejsce 
– wznosi się dramatycznie na pierwszym planie, dzieląc 
płótno asymetrycznie. Masywność krzyża, którego belki 
połączone są drewnianymi trzpieniami, podkreślają fał-
dy niewielkich wzgórz widocznych w oddali. Wzgórza 
są szare, tylko czasami pojawia się pomiędzy nimi ogni-
sko brązowych wzniesień, mają tę samą wielkość i for-
mę. Artystka prowadzi tu pewną grę z widzem. Czerń 
i surowość krzyża przeciwstawia dalekiemu horyzonto-
wi nasyconemu zieleniami, żółcią, brązami i czerwienią 
oraz różem przechodzącym w błękit13.

Kompozycje, w których dominantę stanowiły krzyże, 
powstawały także podczas kolejnych pobytów w Nowym 
Meksyku. Jedną z bardziej znanych był obraz powstały 
– jak omówiony powyżej – w 1929 roku: Czarny Krzyż 
z gwiazdami i błękitem. Praca ta jest częścią serii zain-
spirowanej – jak wspominała artystka – krzyżem wzno-
szącym się w okolicy Taos:

10 Ibidem, s. 363–373.
11 W.  Schmied, J.  Schilling, GegenwartEwigkeit. Spuren des 

Transzendenten in der Kunst unserer Zeit, Berlin 1990, s. 260.
12 Według O’Keeffe krzyże w Kanadzie emanowały ciepłem i po-

godnym nastrojem, por. ibidem.
13 Formalnie obraz zapowiada kierunek, którym podąży O’Keeffe 

w końcu lat 50., tworząc Horizon paintings, obrazy chmur z umykającą 
linią horyzontu, dla których inspiracją były widoki z okien samolotów.
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ing shows the landscape in the light of sunset, when 
the Evening Star appears in the sky [fig. 1]. The 
cross occupies a privileged place: it rises dramati-
cally in the foreground, dividing the canvass asym-
metrically. The solidity of the cross, whose beams 
are connected by wooden pins, is emphasized by the 
folds of low hills visible in the distance. The hills 
are gray, only sometimes there is a concentration of 
brown hills, they all have the same size and shape. 
The artist plays a game with the viewer here. The 
black and the austerity of the cross is juxtaposed 
with a distant horizon imbued with greens, yellow, 
browns and red as well as pink passing into blue.13

Compositions in which crosses were dominant 
were also created during subsequent visits to New 
Mexico. Among the most famous was a picture 
painted, like the one mentioned above, in 1929: 
Black Cross with Stars and Blue. This work is part 
of a series inspired, as the artist recalled, by a cross 
which stood in the neighbourhood of Taos:

One evening when I was living in Taos we walked 
back of the Morada toward a cross in the Hill. I was 
told it was a Penitente cross but that meant little to 
me at that time. The cross was large enough to cru-
cify a man, with two small crosses – one on either 
side. It was in the late light and the cross stood out 
– dark against the evening sky. If I turned a little to 
the left, away from the cross, I saw the Taos moun-
tain – a beautiful shape. I painted the cross against 
the mountain although I never saw it that way.14

The picture was composed according to the 
same rules as Black Cross, New Mexico: situated 
in the foreground, the massive shape of the cross 
leads to the monumentalization and dramatization 
the scene. The cross sets the perspective of look-
ing, leading the eye to the background saturated 
with blues. It is from the perspective of the cross, 
through the prism of the cross, that we penetrate 
deeper into the visible world.

In O’Keeffe’s works there were also crosses un-
related to the fraternities of penance, and thus less 
specific to New Mexico. This group includes Cross 
with Red Heart, painted in 1932, and a light-col-
oured cross which she often saw in the street near 
the alcalde in Taos.15 The place which made a par-
ticular impression on O’Keeffe was the historic 

13 In terms of form, this picture announces the direction of 
painting which O’Keeffe would follow in the late fifties, when 
she created Horizon paintings: images of clouds with the fleeting 
horizon line, inspired by views from the windows of airplanes.

14 Schmied, Schilling 1990 (fn. 11), p. 260; the English 
version of the quotation after: G. O’Keeffe, Georgia O’Keeffe, 
New York 1976, p. 64.

15 The traditional Spanish magistrate, combining admin-
istrative and judicial functions.

Gdy mieszkałam w Taos, wracaliśmy pewnego wie-
czora z Morady do krzyża na wzgórzach. Opowiadano 
mi, że był to krzyż pokuty, ale mówiło mi to wówczas nie-
wiele. Krzyż był wystarczająco duży, aby ukrzyżować na 
nim człowieka, obok stały dwa mniejsze, jeden po każdej 
stronie. Światło było ciemne i krzyż odcinał się wyraźnie 
mroczną barwą od wieczornego nieba. Gdy się odwróci-
łam, na lewo od krzyża zobaczyłem górę Taos – wspania-
ła forma. Malowałam krzyż przed górą, chociaż nigdy go 
tak nie widziałam14.

Przedstawienie zostało skomponowane według tej sa-
mej zasady co Czarny Krzyż, Nowy Meksyk: usytuowana 
na pierwszym planie masywna forma krzyża prowadzi do 
monumentalizacji i dramatyzacji przedstawienia. Krzyż wy-
znacza perspektywę patrzenia, prowadząc wzrok do nasyco-
nego błękitami drugiego planu. To z perspektywy krzyża, 
przez pryzmat krzyża wnikamy w głąb widzialnego świata.

W pracach O’Keeffe pojawiały się także krzyże nie-
związane z bractwami pokutnymi, tym samym mniej 
charakterystyczne dla Nowego Meksyku. Do grupy tej 
należy namalowany w 1932 roku Krzyż z czerwonym 

14 Schmied, Schilling 1990, jak przyp. 11, s. 260.

1. Georgia O’Keeffe, Black Cross, New Mexico, 1929, olej na płót-
nie, 99,1 × 76,2 cm, Art Institute Purchase Fund, 1943.95, The 
Art Institute of Chicago, fot. The Art Institute of Chicago

1. Georgia O’Keeffe, Black Cross, New Mexico, 1929, oil on can-
vas, 99.1 × 76.2 cm (39 × 30 in.), The Art Institute Purchase 
Fund, 1943.95, The Art Institute of Chicago, photography © The 
Art Institute of Chicago
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sercem oraz jasny krzyż, który artystka widywała często 
w Taos na ulicy przy alcalde15. Miejscem, które wywar-
ło szczególne wrażenie na O’Keeffe, był zabytkowy ko-
ściół misyjny pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu 
w Ranchos de Taos, około czterech mil na południowy 
zachód od Taos. Świątynia została wybudowana w la-
tach 1772–1816 i stała się ikoną budynków religijnych 
Nowego Meksyku, wielokrotnie fotografowaną i malo-
waną16. Począwszy od lat 20. wielu malarzy, zwłaszcza 
z północno-wschodnich stanów, podążało do Nowego 
Meksyku zafascynowanych miejscowym klimatem i czy-
stością światła – warunkami porównywalnymi z panują-
cymi w południowej Francji. W konstrukcjach takich jak 
kościół w Ranchos de Taos artyści ci odnajdywali pokre-
wieństwo formalne z postimpresjonizmem i kubizmem17.

Dla O’Keeffe kościół misyjny pod wezwaniem 
św. Franciszka z Asyżu był najpiękniejszą budowlą 
w Stanach Zjednoczonych wzniesioną przez ludność 
pochodzenia hiszpańskiego18 i jak pisała: „Większość 
artystów spędzających jakiś czas w Taos musiała nama-
lować ten kościół, podobnie jak musieli namalować au-
toportrety. I ja musiałam go namalować: od tyłu kil-
kakrotnie, od frontu – raz. Ostatecznie namalowałam 
fragment tylnej partii, myśląc, że w tym kawałku wy-
powiedziałam wszystko, co chciałam i potrzebowałam 
wyrazić w związku z tym kościołem”19. Praca, o której 
wspomina tu artystka, jest jej najbardziej znanym płót-
nem przedstawiającym świątynię w Ranchos de Taos. 
Obraz nosi tytuł Bell Cross Ranchos, powstał w 1930 roku. 
Praca wpisuje się tematycznie w pewien ciąg historycz-
ny, jednak odbiega ikonograficznie od obrazów innych 
artystów – O’Keeffe ukazała bowiem jedynie fragment 
jasnego muru misji na tle ciemnobłękitnego nieba, two-
rząc fuzję religii i natury20.

Od realistycznego motywu krzyża 
do transcendentalnej wizji duchowej ojczyzny

W analizach prac O’Keeffe na pierwszy plan wysu-
wano zwykle zagadnienia formy, łącząc je z wybranymi 
motywami, niekiedy dokonując nawet ich nadinterpre-
tacji. Działania te dotyczyły zwłaszcza prób zawłaszcze-
nia jej twórczości przez ruch feministyczny21. Dążenie 

15 Tradycyjny hiszpański magistrat łączący funkcje administracyj-
ne i sądownicze.

16 Malowali ją między innymi Ansel Adams, Paul Strand czy John 
Marin. O’Keeffe pozostawiła po sobie cztery przedstawienia kościoła.

17 Spirit and vision: images of Ranchos de Taos Church, wstęp 
G. Kubler, teksty S. D’Emilio, S. Campbell, J. L. Kessell, Santa Fe 1987.

18 Eldredge 1991, jak przyp. 6, s. 198.
19 G. O’Keeffe, Georgia O’Keeffe, New York 1976, brak paginacji.
20 Rotating O’Keeffe exhibit, katalog wystawy, National Cowgirl 

Museum and Hall of Fame w Fort Worth, 2010.
21 Np. Judy Chicago, znana amerykańska artystka i intelektu-

alistka feministyczna, umieściła O’Keeffe na wyeksponowanym miej-
scu w swojej pracy The Dinner Party. Jednak sama O’Keeffe stanow-
czo odżegnywała się od takich analiz jej obrazów. Zaprzeczała, jakoby 
niektóre z nich miały przedstawiać elementy waginalne, których często 

mission church of St Francis of Assisi in Ranchos 
de Taos, about four miles southwest of Taos. The 
church had been built in the years 1772–1816 
and became an icon of religious buildings of New 
Mexico, photographed and painted many times.16 
Starting from the 1920s, many painters, especially 
those from the north-eastern states, went to New 
Mexico, fascinated by the local climate and purity 
of light, comparable to the conditions in south-
ern France. In constructions such as the church 
in Ranchos de Taos artists found formal affinity 
with Post-Impressionism and Cubism.17

For O’Keeffe the missionary church of St 
Francis of Assisi was the most beautiful structure 
in the United States built by people of Spanish 
origin.18 She wrote: “Most artists who spend any 
time in Taos have to paint it, I suppose, just as they 
have to paint a self-portrait. I had to paint it – the 
back several times, the front once. I finally painted 
a part of the back thinking with that piece of the 
back I said all I needed to say about the church”.19 
The work mentioned here by the artist is her most 
famous canvass depicting the church in Ranchos 
de Taos. The painting is entitled Bell Cross Ranchos 
and was produced in 1930. This work thematically 
fits in a historical sequence, but differs iconographi-
cally from paintings by other artists: O’Keeffe only 
depicted a fragment of the light-coloured church 
wall against the dark blue sky, thus creating a fu-
sion of religion and nature.20

From the realistic theme of the cross to the 
transcendent vision of the spiritual homeland

Analyses of O’Keeffe’s works have usually fo-
cused on issues of form, combining them with se-
lected themes, sometimes even over-interpreting 
them. In particular, such actions were related to the 
appropriation of her work by the feminist move-
ment.21 The desire to capture that American artist 

16 It was painted by, among others: Ansel Adams, Paul 
Strand or John Marin. O’Keeffe did four paintings depicting 
that church.

17 Spirit and vision: images of Ranchos de Taos Church, in-
troduction by G. Kubler, texts by S. D’Emilio, S. Campbell, 
J.L. Kessell, Santa Fe 1987.

18 Eldredge 1991 (fn. 6), p. 198.
19 G. O’Keeffe, Georgia O’Keeffe, New York 1976, no 

pagination.
20 Rotating O’Keeffe exhibit, exhibition catalogue, National 

Cowgirl Museum and Hall of Fame in Fort Worth, 2010.
21 For example, Judy Chicago, a well-known American 

artist and feminist intellectual, placed O’Keeffe at a promi-
nent place in her work The Dinner Party. However, O’Keeffe 
herself strongly denounced such analyses of her paintings. 
She denied that some of them allegedly represented vagi-
nal elements, which were commonly seen in her works. She 
would, however, certainly be an ideal patron for the feminist 
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do zamknięcia amerykańskiej artystki w ramach „nowo-
czesności” ograniczało możliwości prezentowania i pod-
dania krytyce takich prac jak obrazy z krzyżami. Już 
po wystawie obrazów O’Keeffe powstałych podczas jej 
pierwszego pobytu w Nowym Meksyku krytyk Edward 
Alden Jewell stwierdzał na łamach „New York Times”, 
że z wyjazdu do Taos O’Keeffe przywiozła – czego nikt 
by się nie spodziewał – religię. Osiem z prezentowa-
nych podczas tej wystawy obrazów przedstawiało bo-
wiem przedmioty lub budynki religijne. Konkludując, 
Jewell zauważył, że O’Keeffe bardzo szybko przyswoiła 
sobie hiszpańską wizję religijności, w której w najwyż-
szym stopniu manifestowała się jednocześnie fascynacja 
życiem i śmiercią w jej przerażającej nieuchronności22.

Obrazy z krzyżami klasyfikowano przeważnie jako 
„dodatek” do głównego nurtu zainteresowań artyst-
ki oscylującego wokół przedmiotów symboli Nowego 
Meksyku. Jak wiadomo, wyobraźnia artystki potrafiła 
okryć tajemniczością najzwyklejsze elementy rzeczywisto-
ści. Wzgórza, chmury, czaszki i kości zwierząt, niezwykle 
skrupulatnie malowane przez O’Keeffe, stanowiły wykre-
owany świat motywów memento mori czy vanitas, stając 
się nowymi symbolami trwania i przemijania. Odnosi 
się wrażenie, że artystka stale obcowała z najgłębszymi 
sekretami życia. Starając się zatrzymać w kadrze jego 
zmienność i usiłując odkryć jego tajemnice, O’Keeffe 
przekroczyła granicę tymczasowości i wkroczyła na pole 
dociekań transcendentalnych23.

Jednocześnie nie posiadamy przekazów, by O’Keeffe 
była szczególnie religijna. Uważa się, że raczej nie odczu-
wała potrzeby pokuty i surowości życia, choć zagadnie-
nia te stały się przedmiotem jej fascynacji, gdy przeby-
wała wśród mieszkańców Nowego Meksyku. Mimo że 
nie była członkinią żadnego Kościoła ani związku reli-
gijnego, niektórzy autorzy sugerują, że pociągał ją me-
dytacyjny i mistyczny aspekt religii rzymskokatolickiej24.

Czy możemy więc znaleźć odpowiedź na pytanie, 
czym były dla O’Keeffe stałe powroty do motywu krzyża? 
Z pewnością malowanie krzyży było dla artystki przede 
wszystkim sposobnością malowania Nowego Meksyku, 
nie tylko jednak celem odtworzenia jego krajobrazu (krzy-
że komponowała z formami natury w sposób dowol-
ny, przeważnie niezgodny ze stanem faktycznym), ale 
w jeszcze większym stopniu dla wniknięcia w mentalność 
mieszkańców regionu, mentalność wyrosłą ze swoiście 
przeżywanej religii katolickiej i zarazem doskonale wpisu-
jącą się w przepaloną słońcem pustynną ziemię, mental-

dopatrywano się w jej pracach. Z pewnością byłaby idealną patronką 
ruchu feministycznego, twierdziła jednak, że to mężczyźni pomogli jej 
w osiągnięciu wysokiej pozycji artystycznej. O’Keeffe konsekwentnie 
odmawiała też udziału w wystawach „sztuki kobiet”. Jej potrzeba wol-
ności i nieskrępowania obejmowała także niezależność od ruchu femi-
nistycznego, zob. Poprzęcka 2010, jak przyp. 5.

22 R. Robinson, Georgia O’Keeffe: A Life, New York 1989, s. 350 i n.
23 Morgan-Griffiths 2009, jak przyp. 3, s. 97.
24 Por.: Georgia O’Keeffe, http://sites.google.com/site/wardcolo-

radoartists/georgiao’keeffe,1917 [dostęp: 11 VIII 2010).

in the frames of “modernity” has limited an op-
portunity to present and submit to criticism such 
works as her paintings of crosses. Already after an 
exhibition of O’Keeffe’s paintings put on during her 
first stay in New Mexico, the critic Edward Alden 
Jewell stated in “New York Times” that from her 
trip to Taos O’Keeffe brought something no one 
would ever expect: religion, as eight of the paintings 
presented at that exhibition depicted religious ob-
jects or buildings. In conclusion, Jewell noted that 
O’Keeffe had very quickly assimilated the Spanish 
religious vision in which a fascination both with 
life and death in its terrible inevitability was mani-
fested to the highest degree.22

The paintings of crosses have usually been 
classified as a “supplement” to the artist’s main-
stream interest in the objects-symbols of New 
Mexico. Obviously, the artist’s imagination was 
able to make the most ordinary elements of real-
ity appear mysterious. The hills, clouds, animal 
skulls and bones, very meticulously painted by 
O’Keeffe, constituted her world of motives of 
memento mori or vanitas, becoming new symbols 
of permanence and transience. One gets the im-
pression that the artist became intimate with the 
deepest secrets of life. Trying to preserve its vari-
ability in the frame and attempt to uncover its 
secrets, O’Keeffe crossed the border of transcience 
and entered the field of transcendental inquiry.23

At the same time there is no information that 
O’Keeffe was particularly religious. It is believed 
that she hardly felt the need for penance and aus-
terity of life, although these issues were the object 
of her fascination when she was among the people 
of New Mexico. Although she was not a member 
of any church or religious group, some authors sug-
gest that she was attracted by the meditative and 
mystical aspect of the Roman Catholic religion.24

Can we therefore find an answer to the ques-
tion of the significance of O’Keeffe’s returns to 
the theme of the cross for herself?

Certainly, painting the crosses was for the art-
ist primarily an opportunity to paint New Mexico; 
however, not only in order to represent its land-
scape (she combined the crosses with the forms of 
nature in an arbitrary manner, often inconsistent 

artistic movement although she maintained that it was men 
who had helped her attain her high artistic status. O’Keeffe 
also consistently refused to participate in “female art” exhi-
bitions. Her need for freedom and lack of constraint also in-
cluded the independence from the feminist movement; cf. 
Poprzęcka 2010 (fn. 5).

22 R. Robinson, Georgia O’Keeffe: A Life, New York 1989, 
pp. 350ff.

23 Morgan-Griffiths 2009 (fn. 3), p. 97.
24 Cf. Georgia O’Keeffe, http://sites.google.com/site/ward-

colouradoartists/georgiao’keeffe,1917 [accessed: 11 Aug. 2010].
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with reality), but even more in order to penetrate 
the mentality of the inhabitants of the region, the 
mentality rooted in the specifically experienced 
Catholic religion and at the same time perfectly 
corresponding to the sun-burned desert earth; the 
mentality which was in a drastic way reflected in 
the practices of the penitential fraternities. “The 
thin, dark veil of the Catholic Church spread out 
over the land of New Mexico” – supported by 
numerous crosses – was integral part of life and 
culture of the inhabitants of that state. Thus, by 
painting the images of crosses, the artist touched 
the dark secrets of spirituality, often associated 
with sadness, repentance, awareness of the inevi-
tability of transience. She wrote: “In New Mexico 
the crosses interest me because they represent what 
the Spanish felt about Catholicism – dark, som-
bre – and I painted them that way”.25

Yielding to that compelling fascination with 
the region itself and with the spirituality of its peo-
ple, the painter expressed her own experiences in 
an individual artistic language. Although the start-
ing point always was the nature or a specific sub-
ject, O’Keeffe usually gave her paintings a static 
and monumental effect. In each composition she 
created solid forms, suggesting permanence and 
timelessness. It was no different in the case of the 
paintings of crosses. Her well-known composition: 
Black Cross, New Mexico, 1929 presents all the char-
acteristics of this group: the cross occupies a privi-
leged place in the foreground, dividing the frame 
asymmetrically; the black colour and the austerity 
of the cross – an artistic evocation of the local religi-
osity – are confronted with diminishing landscape 
features, integrated with their colours into the vi-
brating background (she obtained similar effects by 
juxtaposing the wall of the Catholic mission church 
with the blue of the sky in the picture Bell Cross 
Ranchos), a combination of fiery and dim colours.

Placing a massive cross in the foreground leads 
to the monumentalization and dramatization of 
the depicted scene. The cross is the key to the 
composition, but it is also the key to the out-
look: it sets the perspective, leads the eye to the 
background, saturated with blues and pinks. The 
cross seems to be the only constant element that 
contrasts with the changing and passing landscape 
(the changing colours of the hills and the sky); it 
becomes the primary symbol of permanence. It 
is from the perspective of the cross, through its 
prism that we penetrate deeper into the world, 
touching its secrets and its passing. At the same 
time, in O’Keeffe’s vision the world of nature and 
the world of religion become one reality.

25 Quoted in: Robinson 1989 (fn. 22), pp. 376f.

ność w drastyczny sposób przejawiającą się w praktykach 
bractw pokutnych. „Cienka, ciemna zasłona Kościoła 
katolickiego rozpostarta nad krainą Nowego Meksyku” 
– podtrzymywana przez liczne krzyże – stanowiła nie-
rozerwalny element życia i kultury mieszkańców stanu. 
Tym samym, malując obrazy z krzyżami, artystka do-
tykała mrocznych tajemnic duchowości, nieraz związa-
nych ze smutkiem, pokutą, świadomością nieuchronno-
ści przemijania. Jak sama pisała: „W Nowym Meksyku 
krzyże interesowały mnie, ponieważ reprezentowały to, 
co Hiszpanie odczuwali w katolicyzmie – ciemność, po-
wagę i smutek, i tak też je malowałam”25.

Ulegając przemożnej fascynacji tak samym regionem, 
jak i duchowością jego mieszkańców, malarka wypowiadała 
własne przeżycia i doświadczenia w indywidualnym języku 
artystycznym. Mimo że punktem wyjścia była zawsze na-
tura lub konkretny przedmiot, O’Keeffe zwykle nadawa-
ła swoim obrazom statyczny i monumentalny wydźwięk. 
W każdej kompozycji kreowała formy solidne, sugerujące 
trwałość i bezczasowość. Nie inaczej w przypadku obrazów 
z krzyżami. Sztandarowa kompozycja Czarny Krzyż, Nowy 
Meksyk 1929 prezentuje wszystkie cechy typowe dla tej 
grupy: krzyż zajmuje uprzywilejowane miejsce na pierw-
szym planie, niesymetrycznie dzieląc kadr; czerń i suro-
wość krzyża – plastyczna ewokacja miejscowej religijności 
– zostały skonfrontowane z malejącymi elementami kra-
jobrazu wtapiającego się kolorystycznie w rozedrgane tło 
(podobny efekt artystka uzyskała, zestawiając mur misji 
katolickiej z błękitem nieba w obrazie Bell Cross Ranchos), 
kombinacja ściszonych i ognistych barw.

Umieszczenie na pierwszym planie masywnego krzyża 
prowadzi do monumentalizacji i dramatyzacji przedsta-
wienia. Krzyż jest kluczem kompozycji, ale jest też klu-
czem patrzenia na świat – wyznacza jego perspektywę, 
prowadzi wzrok do nasyconego błękitami i różami dru-
giego planu. Krzyż wydaje się jedynym stałym elementem 
przeciwstawionym zmieniającemu się i przemijającemu 
krajobrazowi (zmieniające się kolory wzgórz i nieba), staje 
się podstawowym symbolem trwania. To przez pryzmat 
krzyża wnikamy w głąb świata, dotykając jego tajemnic 
i przemijania. Jednocześnie w wizji O’Keeffe świat na-
tury i świat religii tworzą jedną rzeczywistość.

W takiej interpretacji obrazów z krzyżami Georgii 
O’Keeffe być może przekraczamy zamierzony przez ar-
tystkę, a wyrosły z fascynacji Nowym Meksykiem, symbo-
liczny świat ponadczasowości czy transcendencji. Dzieła 
twórców w pewnym momencie rozpoczynają jednak wła-
sne życie i pozwalają na rozszyfrowanie ukrytego w nich 
kodu, rozszyfrowanie mieszczące się w granicach wyzna-
czonych przez uwarunkowania historyczne świata i cza-
su, w których twórca żyje, choć niekoniecznie przezeń 
zamierzone26. Obcowanie z dziełem sztuki, wczuwanie 

25 Cyt. za: Robinson 1989, jak przyp. 22, s. 376 i n.
26 Jak wykazał Erwin Panofsky, stosując interpretację ikonologiczną, 

każde dzieło można traktować jako symptom epoki, w której powsta-
ło, odkrywając treści w nim zawarte (zawarte w sposób niekoniecznie 
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In such an interpretation of Georgia O’Keeffe’s 
paintings with crosses we may go beyond into 
the symbolic world of timelessness or transcend-
ence, intended by the artist and resulting from 
her fascination with New Mexico. However, at 
a certain point the works of artists begin their 
own lives and allow one to decipher the code 
hidden in them: the deciphering that is located 
within the limits set by the historical conditions 
of the world and time in which the artist lives, 
though not necessarily intended by him or her.26 
Communing with a work of art, trying to feel it, 
is to take one on a journey deep into oneself: this 
is not a journey alternative to the effort made by 
the artist; but rather the beginning of the jour-
ney at the point at which the author of the work 
leaves us. It is Georgia O’Keeffe’s biography it-
self that allows such interpretation: tha artist had 
travelled a spiritual path from New York to New 
Mexico, which became her chosen homeland, full 
of creative inspiration. Our reading of her paint-
ings may proceed in the same direction: from the 
realistic theme of the cross, trapped in time, to 
the transcendent vision of a spiritual homeland, 
more permanent than the physical reality.

Abstract
The criticism of Georgia O’Keeffe’s output 

focuses on abstract paintings. The author of the 
paper states that numerous paintings by O’Keeffe 
with the motif of the cross against the New Mexico 
landscape constitute an equally important part of 
her work, unknown to a broader audience. An at-
tempt at the reconstruction of the history of the 
creation of the paintings, conducted on the ba-
sis of texts by their author and her contemporary 
critics, proves that the sign of the cross in those 
paintings plays a key role both in the composi-
tional and ideological aspects. At the same time, 
in respect of formal solutions, those works equal 
the well-known paintings by the artist created as 
a result of transformation of a realistic subject.

Keywords: Georgia O’Keeffe, New Mexico, paint-
ing, landscape, cross

Translated by Agnieszka Gicala

26 As shown by Erwin Panofsky, using an iconographic in-
terpretation, each work of art can be seen as a sign of the era in 
which it was created, revealing the content contained within it 
(in a manner not necessarily intended by the author). Speaking 
more generally, studying works of art may lead to the development 
of a theory that describes how, in the changing historical condi-
tions, the basic situations and tendencies of the human psyche are 
expressed by specific themes – E. Panofsky, Studies in iconology: 
humanistic themes in the art of the Renaissance, New York 1967.

się w nie ma prowadzić do podróży w głąb siebie: nie 
jest to podróż alternatywna do wysiłku, jakiego doko-
nał artysta; jest raczej rozpoczęciem drogi w momen-
cie, w którym autor dzieła nas zostawia. Do takiego 
postawienia sprawy uprawnia odbiorcę zresztą biografia 
Georgii O’Keeffe – artystka przebyła bowiem ducho-
wą drogę z Nowego Jorku do Nowego Meksyku, który 
stał się jej ojczyzną wybraną, pełną twórczych inspira-
cji. Odczytywanie jej obrazów może przebiegać w tym 
samym kierunku – od zatrzymanego w czasie realistycz-
nego motywu krzyża do transcendentalnej wizji ojczyzny 
duchowej, trwalszej od fizykalnej rzeczywistości.

Streszczenie
Krytyka dorobku Georgii O’Keeffe skupia się na 

obrazach abstrakcyjnych. Autor artykułu stawia tezę, że 
liczne obrazy O’Keeffe z motywem krzyża na tle pejza-
żu Nowego Meksyku stanowią równie ważny dział jej 
twórczości, nieznany szerszej grupie odbiorców. Próba 
rekonstrukcji historii powstawania obrazów przepro-
wadzona na podstawie tekstów autorki oraz ówczesnej 
krytyki dowodzi, że znak krzyża w tych obrazach od-
grywa kluczową rolę zarówno na płaszczyźnie kompo-
zycyjnej, jak i ideowej. Jednocześnie prace te dorównują 
pod względem rozwiązań formalnych znanym obrazom 
artystki powstałym w efekcie przekształcenia realistycz-
nego tematu.

Słowa kluczowe: Georgia O’Keeffe, Nowy Meksyk, ob-
raz, pejzaż, krzyż
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zamierzony przez autora). Mówiąc ogólniej, badając wytwory sztuki, 
można wypracować teorię opisującą, jak w zmiennych warunkach hi-
storycznych podstawowe sytuacje i tendencje psychiki ludzkiej wyrażały 
się przez specyficzne tematy – E. Panofsky, Studies in iconology: huma-
nistic themes in the art of the Renaissance, New York 1967.
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