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ARTEFAKTY / Podkarpacka Galeria Sztuki Współczesnej / Pomysł organizacji dorocznych przeglądów
twórczości przemyskiego środowiska plastycznego pod nazwą Salon Przemyski związany był
z powstaniem w roku 1975 województwa przemyskiego, oddziału Związku Polskich Artystów
Plastyków i Biura Wystaw Artystycznych. W zasięgu nowego województwa znalazły się istotne dla
tego regionu środowiska artystów Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa.

Organizowany przez wiele lat Salon Przemyski, znacznie ożywił działalność artystyczną nowego
województwa i stał się interesującym przeglądem aktualnych tendencji w sztuce współczesnej
regionu. Kwalifikacja do wystawy czy otrzymanie nagrody były cenionym wyróżnieniem. Duże
zainteresowanie artystów ale także licznych widzów, stworzyło żywą platformę ścierania się
osobowości, stylów i poszukiwań.
Po roku 1989 wraz z nową sytuacją w kraju i naszym środowisku, zmieniliśmy formułę przeglądu,
koncentrując się na realizowanych przemiennie i bardziej wymiernych konkursach na Rysunek /
Grafikę Roku lub Obraz Roku.
Z chwilą powstania województwa podkarpackiego, dotychczasowe środowisko plastyczne uległo
znacznemu zmniejszeniu, ograniczając się w zasadzie do artystów zamieszkałych na terenie miasta
i powiatu przemyskiego. W związku z tym w roku 1999 zaproponowaliśmy nowy projekt pod nazwą
Artefakty - Doroczny Intermedialny Przegląd Przemyskiego Środowiska Plastycznego. Pomimo
pozytywnych opinii, efekty nie były na tyle obiecujące, aby uzasadniały dalszą jego kontynuację.
Realizowana od wielu lat, tradycyjna forma regionalnych przeglądów działających na zasadzie:
konkurs - jury - wystawa pokonkursowa, w niewielkich środowiskach artystycznych z reguły prowadzi
do stagnacji i marginalizacji tego typu działań, a w konsekwencji do formułowania fałszywych ocen nie mających wiele wspólnego z aktualną sytuacją w sztuce. W naszym przekonaniu, taka formuła
wyczerpała się i wymagała nowego otwarcia. Realizowana równolegle i podobna w założeniu impreza
w Rzeszowie dodatkowo stwarzała mylne i niezamierzone wrażenie konkurencyjności.
W miejsce dotychczasowych, tradycyjnych przeglądów regionalnych - zaproponowaliśmy projekty
autorskie - Artefakty, mające na celu rozpoznanie, ujawnienie i analizę wybranych problemów,
zjawisk i tendencji w sztuce współczesnej przy udziale krytyków i artystów regionu Podkarpacia tworząc swego rodzaju Podkarpacką Galerię Sztuki Współczesnej.
Liczymy, że zakładany brak rywalizacji i zawsze problematycznych werdyktów jury sprzyjać będzie
prawdziwie swobodnej kreacji artystycznej i stworzy ciekawą, intrygującą sytuację - nieskrępowaną
regułami konfrontację postaw i poszukiwań artystycznych.
Organizatorzy

*

Tytuł wystawy „Osamotniony na szczytach serc”, zaczerpnięty został z tomiku poezji Rainera Mari
Rilkego. Rilke, jako człowiek i twórca, choć uznany i poważany nieustannie borykał się z uczuciem
osamotnienia, cierpienia i swego rodzaju niespełnienia. Miało to miejsce przeszło sto lat temu,
przypadło na fazę schyłkową fin-de-siecle’u i narodzin tego, co nastąpiło zaraz później; modernizmu,
symbolizmu, niemieckiego ekspresjonizmu. Ale co ważne tak jak wtedy, tak i dziś twórcą targają
kłębowiska uczuć zwątpienia, lęku, samotności. Każdy z nich czerpie dziś ze świata zewnętrznego, ale
co ważne, aby sztuka posiadała głębie musi zanurzyć się w życie wewnętrzne, zrozumieć prawdziwe
źródło i sens własnych inspiracji wypływających z najgłębszych tajników jego serca. To właśnie

rozterki egzystencjalne, wszelkiego rodzaju tęsknoty, miłości, poszukiwanie sacrum, głęboko wyczute
i odzwierciedlone w dziełach plastycznych jest tematem tej wystawy.
Sztuka jest obszarem doznań silnie zindywidualizowanych. Źródło motywacji twórczej bywa często do
końca nieodgadnione. Dzieło skrywa w sobie siłę, którą przyciąga i elektryzuje widza, fascynuje na
tyle, że ten stara się odczytać jego sens. Poprzez zaklęty w dziele sztuki przekaz, autor wchodzi
w dialog z potencjalnym odbiorcą - adresatem. Im przekaz bardziej intymny tym dialog bardziej
subtelny. Nasuwa się myśl, czy dziś w rozkrzyczanym świecie, możliwym jest jeszcze zaistnieć, a może
raczej obronić się tematem cichym, niszowym, z pozoru banalnym? Posługując się klasycznymi
środkami wypowiedzi twórczej, takimi jak malarstwo sztalugowe, grafika warsztatowa i rzeźba,
stworzyć dzieła mogące poruszyć współczesnych, rozkochanych w łatwo przyswajalnej kulturze
masowej. Myślę, że tak, a artefakty zaprezentowane na tej wystawie będą tego najlepszym
przykładem. W śród zaproszonych do projektu, znaleźli się twórcy związani ze środowiskiem
rzeszowskim Barbara Hubert, Paweł Chlebek i Grzegorz Frydryk.
…rozterki egzystencjalne, wszelkiego rodzaju tęsknoty, miłości, poszukiwanie sacrum… mierzenie się
z własną samotnością, nostalgią za kimś lub czyś, często strachem przed utratą tego, co dobre, co nas
inspiruje i napawa nadzieją. Uczucia paraliżujące, które potrafią zmotywować do działania,
uruchomić najgłębsze pokłady wrażliwości, skrywane na dnie duszy. Uczucia, dzięki którym
docieramy do samych siebie, do tego, co najistotniejsze w życiu, w sztuce. Uczucie, dzięki którym
stajemy się prawdziwi, odarci z powierzchowności. Uczucia pozwalające obnażyć się twórcy, by
stworzyć dzieła autentyczne. Dzieła, z którymi z kolei sam na sam, może zmierzyć się adresat. Myślę,
że refleksja nad samym sobą i swoją naturą pomaga człowiekowi w odkryciu tajemnicy, jaka kryje się
za obiegowym stwierdzeniem, że człowiek jest sam dla siebie zagadką.

Pejzaż – natura – potęga żywiołu, stała się głównym wątkiem malarstwa Barbary Hubert. W motywy
krajobrazu wplecione zostały postaci ludzkie, podkreślające nikłość człowieczej egzystencji w obliczu
potęgi natury. Sylwetki ludzkie, z pozoru sprawiające wrażenie drugorzędnych, w gruncie rzeczy
budują klimat malarskiej wizji. Stworzone pośpiesznie, szkicowo, czasami ledwo muśnięte pędzlem
wnoszą sporą dozę ekspresji a czasem podbijają nastrój melancholii. Neoromantyczne spojrzenie na
świat, to zapewne najbardziej czytelny rys twórczości artystki, swego rodzaju oczarowanie
malarstwem przeszłości, w którym pejzaż traktowany jest, jako taki, bez idealizacji bądź
przerysowanej ekspresji. Kompozycje ożywione są emocją, intuicyjnym a zarazem subiektywnym
postrzeganiem bytu. Malarstwo to nabiera poezji dzięki, czule oddanym niuansom wynikającym ze
zmienności światła w malarskim odtwarzaniu powietrza i bezkresu przestrzeni. Zwodzi głębią
ukrytych przeżyć, tchnie wewnętrznym skupieniem, czasem metaforą przemijającego czasu.
Podejmowane tematy, jak chociażby przedstawienia lasu dają do myślenia, nie tylko ze względu na
wspomnianą już romantyczną tkankę. Podświadomie budującą nastrój poprzez symbolikę, jaką
w sobie zawiera sam temat. Las utożsamiany był z miejscem świętym, z tym, co nieznane, jak również
z najgłębiej skrywanymi nieuświadomionymi lękami. Mnie pejzaż Barbary Hubert ujmuje syntezą
natury naznaczonej przymiotem symbolicznym i metafizycznym.
Dziesiątki płócien powstałych na przestrzeni ostatnich lat, to nie do końca studia natury, to raczej
zapis doznań, jakie wzbudza w autorce obcowanie i obserwowanie dwóch nieokiełznanych żywiołów
ziemi i wody. Poczynione spostrzeżenia budzą w niej, równie krańcowe odczucia: radości, szczęścia,
spełnienia a jednocześnie samotności, smutku i przemijania. Kompilacja tych doznać zdaje się być

motywem przewodnim w budowaniu fabuły obrazu. Właściwie wszystkie kompozycje Barbary Hubert
nacechowane są melancholią lub bliżej nieokreśloną tęsknotą za kimś lub za czymś. To swego rodzaju
reportaż zaklęty na płótnie, rejestrujący coś niezwykle ulotnego, moment pomiędzy oczekiwaniem
a spełnieniem. Chwile radosne a zarazem, skażone kolejną tęsknotą. Taka jest moim zdaniem strona
liryczno-sentymentalna malarstwa Barbary Hubert.

Sensualność – miłość – życie, problematyka, wokół której oscylują realizacje rzeźbiarskie Pawła
Chlebka. Poświęca on uwagę zagadnieniom, które bezpośrednio wynikają z fascynacji pięknem
fizycznym i duchowym. W sposób świadomy i dojrzały podejmuje kwestie erotyzmu, rodzicielstwa
i wychowania, nieodzownych elementów, w naturalny sposób wpisanych w egzystencję ludzką.
Ponadczasowa tematyka, jaką podejmuje artysta inspirowana jest pojęciem dobra, jednego
z naczelnych pojęć etycznych, nierozerwalnie złączonego z ontologią.
Spoglądając na twórczość Pawła Chlebka widać, z jakim optymizmem i wewnętrzną radością
podchodzi od zagadnienia miłości – uczucia nacechowanego erotyzmem, lecz mimo to pełnego
subtelności, pozbawionego egoizmu, które potrafi przerodzić się w nowe życie. Poprzez zabawę
formą, podyktowaną powabem kobiecych kształtów, powstają rzeźby, niczym szczątki antycznych
posągów. Nie są to w gruncie rzeczy akty, tylko fragmenty ludzkiego ciała, bez głów, rąk, gestów,
poprzez co przedstawienia nabierają wyciszonej ekspresji.
Podobny charakter posiadają instalacje budowane na zasadzie modułu, z drobnych elementów
o formach ust, zastygłych w namiętnych pocałunkach, bądź też bliżej nieokreślonych grymasach, to
zapis ulotnych chwil spędzonych z ukochaną osobą. „Pocałunki” modelowane z żywic poliestrowych
i szkła, barwione na kolor czerwony, to całusy słodkie jak maliny, które twórca pakuje w szklane słoje,
być może, chcąc zachować ich smak na dłużej, na gorsze dni. Cykl „Erotyki” w naturalny sposób
przeistoczył się w „Rodzicielstwo”. Powstały rzeźby dotykające tajemnicy nowego istnienia. Poetyka
snycerskiej realizacji „Lilia” swymi korzeniami sięga liryki miłosnej zaczerpniętej z „Pieśni nad
Pieśniami”. To arcydzieło literackie, przez stulecia przeróżnie interpretowane, odziera Paweł Chlebek
z alegorycznego rozumienia - miłości Boga do Kościoła. Interpretuje je dosłownie, jako utwór pełen
erotyzmu, w którym zauroczeni sobą kochankowie opiewają swoje piękno i wszelkie wypływające
z niego przymioty. Pod postacią kwiatu lilii przedstawia rozkochaną w sobie parę, szukającą
miłosnego spełnienia. Dwa torsy skierowane ku sobie przemieniają się w ledwo rozkwitające pąki lilii.
Wygładzone, wymuskane, pozłocone – na kolor symbolizujący niebiański żywioł, połyskują nie tylko
blaskiem złota, ale i swym wewnętrznym, metaforycznym światłem. Personifikacja, jakiej dokonuje
autor, wypływa bezpośrednio z poematu biblijnego, gdzie oblubienica jawi się, jako kwiat lilii pośród
cierni. Torsy nawiązują też do symbolicznego znaczenia lilii - idei czystości, płodności i duchowego
rozkwitu. Poszukiwanie i pojmowanie miłości w sposób tak krystaliczny, liryczny i zmysłowy, jak czyni
to autor, koi zapewne wszelkiego rodzaju tęsknoty i lęk przed samotnością. Jest zapowiedzią
spełnienia, nowego życia – „Owocu miłości” – prawdziwej, wcielonej miłości obojga kochanków.

Tajemnica - sacrum – ukojenie, odnajdywanie Boga, dialogowanie z nim, szukanie odpowiedzi na
pytania zasadnicze, odkrywanie własnego miejsca na ziemi. Grzegorz Frydryk nie wstydzi się
przenieść na matrycę własnych odczuć, wątpliwości czy refleksji na temat wiary. Sięga do tematyki
o charakterze metafizycznym, co w konsekwencji rodzi sztukę autentyczną, ponadczasową,
niepoddającą się modzie. Cechą znamienną jego twórczości jest ciągła inspiracja zagadnieniami

teologicznymi, które stają się wzorcem dla idei i form graficznych. Ten rodzaj sztuki można by nazwać
uduchowionym a może i trafniejszym określeniem byłby termin natchnionym. Inspiracja wydaje się
być bliska doświadczeniu łaski. Wizja piękna budowana przez Fryderyka, staje się komplementarna
względem średniowiecznej wizji piękna etycznego, nacechowanej zasadami prostoty i proporcji.
Poprzez sztukę Grzegorz Frydryk dochodzi do prawdziwości ludzkiego – swojego doświadczenia wiary
i prawd moralnych. Tak jak w minionych latach, niewyczerpane źródło natchnienia, stanowi dla
artysty książka z połowy XIX wieku, nosząca tytuł „O nieustannej modlitwie”. Powstałe cykle
graficzne, budowane są na przesłaniu zawartym w słowach „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade
mną”. Wers ten, obsesyjnie powtarzany, czyni uniwersum, wokół którego nawarstwia się poznanie,
pewnie nawet pogłębianie doświadczenia wiary. Przywołując słowa Frydryka, powstaje „…kalendarz
zobrazowanych uczuć i przeżyć. Osobisty świat duchowy, przedmiotów i natury.”
Dla mnie jest to świat piękny, bo szczery i po ludzku prawdziwy. Świat oparty na wierze w Boga,
pokazujący wątpliwości i ograniczenia człowieka. Cudowny mikrokosmos zaistniały między absolutem
i jego stworzeniem, mogący zapełnić wszelką pustkę i każdą samotność.
W niedawno powstałym cyklu „Obiekty naturalne” graficzną płaszczyznę prostokątów występujących
pojedynczo lub w kompozycjach zwielokrotnionych, wypełniają jak wcześniej powtarzające się słowa
modlitwy. Uzupełniają je nałożone elementy pozyskane bezpośrednio z przyrody; zasuszone kwiaty,
nasiona i owoce – symbole związane z cyklicznym odradzaniem się natury prowadzącym do narodzin
nowego życia. Czasem są to również szczątki organiczne będące znakiem nietrwałości ludzkiej
egzystencji.
W porównaniu z wcześniejszym cyklem, kompozycje pochodzące z „Obiektów naturalnych” zdają się
być bardziej uporządkowane, przejrzyste. Wcześniejszą niespokojność, rozedrganie zastąpił
pierwiastek romantyczny. Nie oznacza to, że grafiki straciły na sile przekazu, są mocne swoją poezją.
Część zaś grafik poświęcona męce Pańskiej, nabuzowana jest ekspresją. Gmatwanina kresek i zdawać
by się mogło bezładnie rozrzuconych plam przytłacza, wręcz tłamsi modlitewny tekst. Wówczas
chyba najgłębiej przemawia to, z jaką trudnością boryka się autor, zapisując każdego dnia własne
wyznanie wiary. Rodzaj narracji egzystencjalnej, będącej wypadkową symboliki i fraz dalece odstaje
od potocznie serwowanych schematów ikonograficznych. Niektóre z grawiur natłokiem form
plastycznych, niedbale, może pośpiesznie zapisywaną modlitwą, sprawiają wrażenie nerwowej
ucieczki przed pustką. Rozbita poprzez metaforę graficzną płaszczyzna, konstruowana niekiedy na
zasadzie mozaiki odzwierciedla ludzkie wnętrze pełne żarliwości, niepewności, a czasem zwątpienia.

Dorota Rucka-Marmaj
Dorota Rucka-Marmaj / ruckamarmaj1@wp.pl / Urodzona w 1973 r. w Rzeszowie. Historyk sztuki.
Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski. Pracuje na stanowisku adiunkta w Dziale Sztuki Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie. Związana z Podkarpacką Zachętą Sztuk Pięknych. Należy do
Stowarzyszenia Historyków Sztuki - Oddział Rzeszów oraz ICOM - International Council of Museums.
Zajmuje się malarstwem i sztuką współczesną.
Kuratorka wystaw z zakresu sztuki nowożytnej i współczesnej. Autorka katalogu wystawy "Figura
serpentinata" Bednarski, Pacześniak, Wnęk, Rzeszów 2010, haseł do II wydania Encyklopedii
Rzeszowa, Rzeszów, 2011, tekstów krytycznych do Sztuki Podkarpacia, t.2 i t. 3; wstępu do katalogu
wystawy Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat "Srebrny Czworokąt", Przemyśl,
2012.

Barbara Hubert / Urodzona w 1974 w Rzeszowie, gdzie ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych.
Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; pierwsze trzy lata
w pracowni Profesora Stanisława Rodzińskiego, a następnie w pracowni Profesora Leszka Misiaka,
gdzie w 1999 r. uzyskała dyplom. Aktualnie mieszka, pracuje twórczo oraz jako pedagog w rodzinnym
Rzeszowie. W swoim dorobku posiada wystawy indywidualne i zborowe, m.in. w Stanach
Zjednoczonych, Belgii i Grecji.

Barbara Hubert, Pejzaż-skały III, 2013 - olej na płótnie, 80 x 100 cm

W krajobrazie przeze mnie przedstawianym chcę oddać płynność, zmienność, nurt, życie. Przestrzeń
otaczająca postacie-niebo, ziemia, plaża, chmury płyną jak wody rzeki. Obejmują postacie`
poziomem, horyzont nawiązuje do fali- linii, która często statyczna- jest przecież zbiorem
dynamicznych punktów. Człowiek zaś- przeciwstawia się temu poziomowi swoim pionemnieruchomym znakiem. Ciemne, zastygłe w pół-geście postacie- anonimowi bohaterowie. Mogą być
każdym- mogą być kimś bliskim, mogą być kimś dalekim. Mogą być Tobą -patrzący na obraz widzu.
Człowiek utożsamia pewną bierność, statykę-też -wyobcowanie. Na tym polega jego samotność- trwa
w krajobrazie jak ciemny punkt, otaczający zaś świat jest lekki, płynący- utożsamia czas i przemijanie,
których człowiek często nie zauważa; tkwi w swoich małych, przyziemnych sprawach, "ukrzesłowiony"
do pracy, pieniędzy, nawyków. / BH / Rzeszów, 28.10.2013

Barbara Hubert, Hel 2, 2013 - olej na płótnie, 100 x 140 cm
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Paweł Chlebek / Urodził się w 1975 roku w Błażowej. W latach 1996 - 2001 studia na Wydziale
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 2000 - 2001 studiował na Wydziale Rzeźby
w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale
Rzeźby krakowskiej ASP. W latach 2001 - 2002 pracował na stanowisku terapeuty zajęciowego
w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Rzeszowie. W latach 2004 - 2005 pracował w Zakładzie Rzeźby Instytutu Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie pracuje jako nauczyciel rzeźby w Zespole Szkół Plastycznych
w Rzeszowie. Laureat nagród m.in.: II nagrody w konkursie Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku
2003, BWA Rzeszów; I miejsca z konkursie "Gazety Wyborczej" na projekt i wykonanie rzeźby
poświęconej pamięci rzeszowskiego przewoźnika rzecznego Stanisława Nitki, Rzeszów 2004; Nagrody
Femechaco przyznanej w ramach International Biennale of Sculpture 2008 - Resistencia, Chaco /
Argentina; nagrody w konkursie Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2008, BWA Rzeszów. W swoim
dorobku ma wystawy indywidualne i zborowe.

Paweł Chlebek, Lilia, 2012 - lipa, stalowy stelaż, szkło, akryl, lakier

Moje inspiracje, poszukiwania, rozterki przeistaczają się w szkice, rysunki i modele. W tej materii
jestem bardzo twórczy, bo wiele dzieje się w moim wnętrzu. Ponieważ słuchać należy nawet więcej niż
mówić, do realizacji dopuszczam te projekty, które mają szansę poruszyć widza, które nie będą
egoistycznym ukazaniem mojego ja, a będą odpowiedzią na problemy trapiące inne osoby. W efekcie
tego długotrwałego procesu projektowania i selekcji, często w towarzystwie dużego wysiłku
fizycznego i, co ważne, pod natchnieniem, powstaje rzeźba.
Mam coraz trudniejszego odbiorcę, żądnego bardziej sensacji i skandalu niż dobra, piękna i prawdy.
Obecnie coraz częściej zdarza się, że ludzie żyją bezrefleksyjnie. Nie potrafią dostrzec, że to co nas
otacza z natury jest dobre i piękne, odrzucają prawdę i żyją dla samych siebie. A ja chcę im o tym
wszystkim przypomnieć. Poszukuję nowych form wyrazu aby sprostać wyzwaniu, stąd wybór
kształtów i materiałów atrakcyjnych dla widza.
Z każdym powstającym dziełem, rzeźbą, czuję się bliżej odkrycia tajemnicy istnienia. Ufam
bezgranicznie, że wiara, nadzieja i miłość nadają mojemu życiu sens. Przenoszę i zawieram te

wartości w moich pracach. Realizuję cykle prac, które dotyczą mojej codzienności. Moje prace
wyrażają tajemnicę życia i piękno przyrody. Jestem szczęśliwą osobą, więc i tworzę z pasją. / PCH

Paweł Chlebek, Owoc miłości, 2010
lipa, śliwa, papier, mączka dolomitowa, lakier, instalacja elektryczna, stalowy stelaż

*
Grzegorz Frydryk / Urodził się w 1976 roku w Rzeszowie. W latach 1997-2002 studiował
w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskał dyplom w pracowni
malarstwa prof. Ireny Popiołek - Rodzińskiej oraz grafiki prof. Andrzeja Pietcha. W latach 2003-2004
pracował w Instytucie Sztuk Pięknych UR w Zakładzie Grafiki jako starszy referent inżynieryjnotechniczny, pogłębiając wiedzę warsztatową z zakresu technik trawionych druku wklęsłego. W latach
2004-2006 pracował jako asystent w pracowni druku wklęsłego w Instytucie Plastyki, Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Od 2006 roku pracuje na Wydziale Sztuki UR w Zakładzie
Grafiki Warsztatowej jako asystent mianowany. W 2001 roku otrzymał honorowe wyróżnienie
w Pierwszym Regionalnym Przeglądzie Małych Form Plastycznych w Przeworsku. W 2002 roku

stypendysta Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie. W 2003 roku otrzymał pierwsze
miejsce w konkursie "Grafika Kwartału", BWA Rzeszów. W 2004 roku otrzymał nagrodę Wojewody
Podkarpackiego w konkursie "Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku". W 2006 roku grafika "Prorok
Jonasz" została zakwalifikowana do bibliofilskiego wydania Pisma Świętego. W swoim dorobku
posiada wystawy indywidualne i zborowe. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę.

Grzegorz Frydryk - Obiekty naturalne, 2013 - akwaforta
Istnieje w człowieku pewien rodzaj samotności, który prowadzi do spotkania z samym sobą. Zostaje
tylko cisza i osoba. Podczas tej relacji może nastąpić otwarcie na Boga - doświadczenie, odczucie,
przeżycie Jego obecności. Jeśli to nastąpi, to w tym momencie dochodzi do spotkania poprzez
samotność. Tak przeżyta samotność otwiera wówczas na nową relację, która nie zamyka się w sobie,
ale jeszcze bardziej się rozszerza. Rodzą się nowe przestrzenie relacji. Poprzez twórczość próbuję
opowiadać o tych właśnie przestrzeniach. O relacji, która uchroni nas od zimnej samotności, od
poczucia osamotnienia. Od iluzji, która próbuje nam wmówić, że jesteśmy sami - pozostawieni sobie
samym bez niczyjej opieki. / GF

Grzegorz Frydryk - Najświętsza krew, 2013 - akwaforta kolorowa / linoryt (54,5 x 36,5 cm)

