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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
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Artefakty – 2 / Antoni Adamski / granice sztuki
Cyprian Biełaniec / Janusz Jerzy Cywicki / Marek Adam Olszyński / Piotr Serafin
Artefakty – 3 / Magdalena Rabizo-Birek / bez końca o człowieku
Stanisław Białogłowicz / Marek Pokrywka / Wiesław T. Wodnicki / Piotr Wójtowicz
Artefakty – 4 / Stanisława Zacharko / co to jest rzecz? ułamek wszechświata
Andrzej Cieszyński / Janusz Jerzy Cywicki / Julia Olech-Nowak / Tadeusz Nuckowski / Jadwiga Sawicka
Artefakty – 5 / Stanisław Makara / i jeszcze raz o człowieku
Krzysztof Krzych / Jerzy Plucha / Janusz Szpyt
Artefakty – 6 / Tomasz Kisiel / czy sztuka jest do zbawienia koniecznie potrzebna
Grzegorz Frydryk / Marek Olszyński / Tomasz Potuczko / Andrzej Rułka
Artefakty – 7 / Katarzyna Winiarska / dzieła(nie)skończone
Lila Kalinowska / Joanna Kogut / Dorota Stonawska / Małgorzata Wojdyło / Damian Ziobrowski
2008 Artefakty / Magdalena Rabizo-Birek / bez końca o człowieku
Stanisław Białogłowicz / Marek Pokrywka / Wiesław T. Wodnicki / Piotr Woroniec / Piotr Wójtowicz
Ueckermunde / Spichlerz sztuki / Niemcy
Artefakty – 8 / Antoni Adamski / metafizyka martwej natury
Łukasz Huculak / Stanisław Jachym / Ryszard Kryński / Krzysztofa Lachtara
Artefakty – 9 / Magdalena Rabizo Birek / refleksja o naturze w sztuce ponowoczesnej
Elżbieta Katarzyna Cieszyńska / Magdalena Cywicka / Antoni Nikiel / Piotr Rędziniak
Artefakty – 10 / Agata Sulikowska Dejena / nieznośna materialność bytu
Iwona Demko / Tomek Mistak / Sylwester Piotr Stabryła / Łukasz Szałankiewicz - Zenial /
Sławomir Toman
Artefakty – 11 / Artur Mordka / transgresje
Łukasz Gil / Marek Haba / Przemysław Pokrywka / Tomasz Rolniak / Piotr Woroniec Jr

2012
2013

Artefakty – 12 / Grażyna Stojak / czas to świnia!
Janusz J. Cywicki / Ryszard Kryński / Grażyna Niezgoda / Marian Szajda / Piotr Woroniec / Rena Wota
Artefakty 13 / Dorota Rucka Marmaj / Osamotniony na szczytach serc
Barbara Hubert / Paweł Chlebek / Grzegorz Frydryk

*

Artefakty 14 / Granice malarstwa
Maria Anna Potocka w książce zatytułowanej Malarstwo z 1995 roku zauważa, że na początku była ściana,
nierozerwalnie związana z malarstwem od jego zarania aż po dzień dzisiejszy. Ściana jako fragment otaczającej
prehistorycznego artystę przestrzeni i zarazem jako podobrazie. Ściany pałaców i świątyń, muzeów i galerii do
dziś pozostają w ścisłym związku ontologicznym z dziełem malarskim. Ostatnio coraz częściej są to również
zewnętrzne ściany budynków czy mury ogrodzeniowe, szeroko pojęta przestrzeń publiczna a także prywatne
przestrzenie kolekcjonerów. Ale czym jest malarstwo? Jak je definiować na początku drugiej dekady 21 wieku?
Z definicjami w obszarze sztuki zawsze był kłopot bo ciągle trzeba było je zmieniać, aktualizować. Definicje
zawsze były trochę spóźnione, podążały za sztuką. Jedną z prób refleksji nad istotą malarstwa była wystawa
Malarstwo polskie XXI wieku w stołecznej Zachęcie w 2006 r. W katalogu wystawy w jednym z tekstów Andrzej
Pieńkos przywołuje wypowiedź znawcy sztuki najnowszej Uwe Schneede, który na pytanie co pozostaje
malarstwu, odpowiada: pozostało mu pytanie o siebie, refleksja nad własnymi środkami i nad przedstawianiem
rzeczywistości i gestów w obrazie. Kto po tych wszystkich irytacjach, od Duchampa przez Warhola po Fluksus,
Beuysa i sztukę konceptualną chciałby jeszcze malować, potrzebowałby dodatkowych powodów malowania.
Malarstwo po rzekomym końcu malarstwa będzie koniecznie myślowe i analityczne. Trudno się nie zgodzić z
taką tezą szczególnie w kontekście wystawy Artefakty 14, gdzie trzech artystów młodego i najmłodszego
pokolenia zdaje się wcielać tę tezę w życie. Innym ciekawym głosem w instytucjonalnym dyskursie o malarstwie
był też pokaz zatytułowany Rekonesans malarstwa w Górnośląskim Centrum Kultury w 2007 r. Kurator Roman
Lewandowski zapytał wszystkich uczestników o status malarstwa współcześnie. Ilu artystów tyle odpowiedzi
(odsyłam do źródła).
Tytuł Granice malarstwa jest nieco prowokujący a jednocześnie brzmi znajomo. W 1997 roku miała miejsce
wystawa Granice malarstwa. Malarstwo w Polsce lat dziewięćdziesiątych, w Centrum Sztuki Współczesnej w
Warszawie, gdzie znalazły się prace ponad dwudziestu artystów, wśród których tylko nieliczni, jak Mikołaj
Smoczyński czy Tomasz Ciecierski działali w przygranicznej strefie formy. Zdecydowana większość uczestników
wystawy zainteresowana była poszukiwaniami na styku formy i znaczenia, a wśród nich najpełniej
wypowiedzieli się: Jadwiga Sawicka i Roman Opałka. Granice malarstwa to również tytuł tegorocznej wystawy
zorganizowanej wiosną przez koło naukowe Czarny kwadrat z Instytutu Historii Sztuki UW, a będącej pokłosiem
konkursu kierowanego do studentów uczelni artystycznych, którzy mieli za zadanie odpowiedzieć na zawarte w
tytule hasło i stworzyć prace odnoszące się do kwestii granic w malarstwie. Do ciekawszych, moim zdaniem
należy realizacja Alicji Pulik, która uwikłała obraz w kontekst instalacji. Zatem gdzie są granice malarstwa? Czy
ich ustalenie jest w ogóle możliwe? Niniejsza wystawa, podobnie jak i poprzednie, nie udzieli rzecz jasna
odpowiedzi na to pytanie bo takiej odpowiedzi zapewne nie ma. Jednakże przyglądając się twórczości naszej
trójki nie sposób nie ulec pokusie postawienia tego pytania, z pełną świadomością jego retoryczności.
Tomasz Baran, Bartosz Kokosiński i Jan Szczepan Szczepkowski oprócz transgresywności swoich działań odnoszą
się w sposób szczególny do problematyki przestrzeni i do płaszczyzny obrazu.
W pracach Szczepkowskiego jest to przestrzeń iluzoryczna, zapożyczona ale i wyobrażona zarazem. Malarz
tworzy swoje kompozycje łącząc różne fragmenty wydobyte z otmętów historii, Internetu i własnej wyobraźni.
Ujednolicona paleta barwna i charakterystyczny sposób modelowania światłem scala wszystkie elementy w
jedną spójną i wiarygodną całość. Obrazy te cechuje duża sugestywność bryły i przestrzeni a jednocześnie autor
odkrywa przed widzem wszystkie tajniki swojego warsztatu. W warstwie znaczeniowej już nie jest tak łatwo,
widz może się jedynie domyślać jakie relacje łączą bohaterów poszczególnych scen. Brak pewności co do tych

relacji pozostaje źródłem napięcia, którym przesiąknięte są jego obrazy. Sam autor mówi: Lubię tajemnice.
Lubię je nawet bardziej niż ich rozwiązania. W tym co chcę namalować, kiedy obmyślam kompozycję obrazu,
zawsze u źródeł leży jakaś zagadka która mnie przyciąga. Coś specyficznego w układzie postaci, przedmiotów,
coś co sprawia, że zaczyna się dziać nowa, jeszcze nie odkryta historia. Z jednej strony to coś przyciąga mnie
swoją niejednoznacznością, z drugiej strony to ja mogę też tę niejednoznaczność stworzyć. I czasem myślę, że po
to się właśnie maluje. Dla wyjątkowej przyjemności powoływania tajemnic. Ośmielam się postawić tezę, że
twórczość Szczepkowskiego wpisuje się w dużo szerszy nurt malarstwa figuratywnego charakteryzującego się
porywającą indywidualną formą malarską i niejednoznacznością przekazu. W nurcie tym bez wątpienia należy
umieścić Luciena Freuda, Erica Fischle’a, Neo Raucha czy też rówieśnika Szczepkowskiego Adriana Ghenie.
Tomasz Baran i Bartosz Kokosiński badają przejawy przestrzeni w sposób bardziej bezpośredni, poprzez jej
wprowadzanie do obrazu w wymiarze fizycznym. Uprzestrzennianie obrazu malarskiego ma już swoją historię,
od kubizmu poczynając, gdzie po raz pierwszy wprowadzano cytaty z rzeczywistości, poprzez działania o
charakterze performatywnym akcjonistów wiedeńskich, a na wizualnej grze z przestrzenią w wydaniu Felice
Variniego i Olafura Eliasona kończąc. Na polskiej scenie artystycznej wspomnieć należy takich artystów jak
Tadeusz Kantor, Adam Marczyński, Jan Berdyszak, Tomasz Ciecierski, Leon Tarasewicz, Włodzimierz Pawlak,
Marek Radke i szereg innych. W wydaniu Kokosińskiego i Barana przestrzeń nie jest jednak wartością samą w
sobie. Jest ona zasadniczym elementem rozważań nad istotą malarstwa. To malarstwo jest dla obu artystów
właściwym obszarem badań artystycznych. To do malarstwa odnoszą swoje przekroczenia i z tradycją tego
medium toczą dialog. Jest to malarstwo auto-refleksyjne. Jan Szczepan Szczepkowski jest tym, który podobrazie
pozostawia w spokoju, poszukując własnego języka na jego powierzchni. Płaszczyzna obrazu jest zatem
kolejnym elementem łączącym tych trzech artystów i to wobec niej ich prace się sytuują. O ile dla Barana
interesujące jest redukowanie powierzchni płótna, jego wdech, minus, o tyle dla Kokosińskiego jest to
anektowanie rzeczywistości, jej pochłanianie, czy jak chce sam autor jej pożeranie przez obraz w sensie
dosłownym. W jego postawie dostrzec można zmęczenie konwencjonalnym malarstwem. Jednak jego prace
pozbawione tego odniesienia, odniesienia do malarstwa zdecydowanie tracą na znaczeniu. Postrzeganie ich
jako obiektów typu asamblaż bez malarskiego kontekstu zdaje się tyle niemożliwe co pozbawione sensu. Użycie
przez artystę blejtramu jako elementu łączącego wszystkie pozostałe nie pozostawia żadnych wątpliwości.
Mimo iż patrzymy na obiekt, widzimy obraz, jako jedność wielości. Ten prosty gest użycia blejtramu jako
symbolu, blejtramu wciąż nienasyconego, jawi się jako coś oczywistego, wręcz banalnego. Jednak to właśnie w
prostocie tego gestu tkwi jego niezwykła siła oddziaływania. Twórczość Tomasza Barana jest chyba najtrudniej
ująć w słowach. Sztuka jest podobno tym czego nie da się wyartykułować w żaden inny sposób, przekazać w
żadnym innym języku. W jego przypadku te słowa wydają się wyjątkowo prawdziwe. Trudno te obrazy pojąć a
jednocześnie trudno od nich oderwać oczy. Posiadają przedziwny magnetyzm wizualny, niesłychaną
esencjonalność semantyczno-morfologiczną. Są autonomicznymi bytami wizualnymi zbudowanymi z
najbardziej rudymentarnych składników obrazu, w których można odnaleźć aurę minimalizmu, architektury czy
przemysłu. Z jednej strony cechuje je chłodny intelektualizm, z drugiej zaś haptyczność ich powierzchni. Tomasz
Baran przypomina, że mniej znaczy więcej.

Malarstwo już od niespełna dwóch stuleci koegzystuje z innymi sposobami obrazowania rzeczywistości.
Fotografia i film, które miały się przyczynić do upadku malarstwa zostały przezeń wchłonięte. Z jednej strony
jako dodatkowy element formalny, np. tak jak wideo współtworzy obraz w pracach Dominika Lejmana, czy
fotografia w praktyce Tomasza Ciecierskiego czy Davida Hockneya staje się medium malarskim, z drugiej zaś
zimne media są dla bardzo wielu malarzy narzędziem pomocniczym w dążeniu do celu, którym jest obraz.
Arsenał mediów współczesnego artysty jest bardzo szeroki. Wielość środków wyrazu zdaje się przesuwać ciężar
gatunkowy dzieła z „jak” na „co”, z formy na treść, z medium na znaczenie. Ale tylko pozornie, powtarzając za
McLuhanem należy pamiętać, że medium również jest przekazem. Odwieczny dualizm formy i treści pozostaje
zatem wciąż aktualny. Uczestnicy 14 edycji Artefaktów najlepiej o tym zaświadczają, a malarstwo
w kolejnych pokoleniach artystów wciąż na nowo odnajduje sens swojego istnienia.
Sławomir Toman

*

Sławomir Toman / stomano2.pl / urodzony w 1966 r. Malarz, dydaktyk, kurator wystaw. Absolwent Wydziału
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Ecole Regionale des Beaux-Arts
w Rennes we Francji. Nominowany do Paszportu Polityki (2003). Stypendysta Ministerstwa Kultury RP (2002)
oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji (1995). Laureat nagrody magazynu o sztuce Arteon (2001). Od
1997 roku związany z Instytutem Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie (aktualnie pełni
funkcję prodziekana). Prezes Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia w Lublinie, członek Otwartej
Pracowni w Krakowie oraz lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Członek rad programowych kilku
galerii oraz juror konkursów artystycznych.

*
Tomasz Baran / http://tomekbaran.pl / urodził się w 1985 roku w Stalowej Woli. Jest absolwentem Wydziału
Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w 2010 roku w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka).
Laureat wyróżnienia czasopisma "Art&Business" podczas 10. Konkursu im. Gepperta (2011) oraz nagrody na
Strabag Artaward International (2012). Mieszka i pracuje w Krakowie. Autor wystaw indywidualnych: XANAX,
Strabag Kunstforum, Wiedeń (2013), Minus Malarstwo, Galeria Le Guern, Warszawa; Światło/czułe, Bunkier
Sztuki, Kraków; Wdech, Galeria MD_S, Wrocław (2012); Pijackie piosenki, Galeria AS, Kraków (2011); Tomek
Baran, Galeria Delikatesy, Kraków (2010). Pan Baran maluje mural, interwencja w mieszkaniu prywatnym,
Kraków; Wystawa I, Akcja Rewaloryzacji Abstrakcji, Galeria F.A.I.T., Kraków (2009).

Wdech 10, 2012 - akryl / płótno (150 x 125 cm)

Bartosz Kokosiński / www.bartoszkokosinski.com / urodzony w 1984 roku w Siewierzu. W 2004 ukończył
Liceum Plastyczne w Dąbrowie Górniczej. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Andrzeja Bednarczyka w 2009 roku. Stypendysta: Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2007, 2012); Prezesa Rady Ministrów (2002/2003); Stołecznego Królewskiego
Miasta Krakowa (2009) oraz Marszałka Województwa Śląskiego (2012). Laureat Nagrody Fundacji Elizabeth
Greenshields (Kanada, 2006), Finalista 10. Konkursu Gepperta (2011), Nagrody Marszałka Województwa
Śląskiego dla młodych twórców (2013), wyróżniony w 41. Biennale Malarstwa "Bielska Jesień" 2013
(wyróżnienie regulaminowe, wyróżnienie redakcji patronackich: "ARTLUK", "EXIT", "OBIEG"). Jest twórcą prac
malarskich, obiektów, instalacji i wideo. Autor wystaw indywidualnych: "(Nie)porządek rzeczy" w Bunkrze Stuki
w Krakowie (2012), "Niekontrolowane treści" w Młodym Forum Sztuki Galerii Białej w Lublinie (2012),
"Perwersyjne odchody myśli" w Galerii Promocyjnej w Warszawie (2013), "Crack", Knoll Galerie, Wiedeń,
Austria (2014) oraz zbiorowych; "Czeski Papież", Galeria MeetFactory, Praga, Czechy (2014), "Miłość własna",
PGS w Sopocie.

Obraz pożerający tkaniny, 2012 - technika własna (120 x 180 x 50 cm)

Jan Szczepan Szczepkowski / urodził się w 1975 roku w Sanoku gdzie mieszka i tworzy. Ukończył Liceum Sztuk
Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. Studiował w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej im.
Komisji Edukacji Narodowej (1996-1998) oraz na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
(1998 - 2003) - dyplom w pracowni prof. Jacka Waltosia w 2003 roku. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem,
pracą pedagogiczną oraz konserwacją zabytków. Laureat pierwszego miejsca w konkursie "Obraz, Grafika,
Rysunek, Rzeźba Roku", Rzeszów 2009 oraz Nagrody Prezydenta Przemyśla w Międzynarodowym Triennale
Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt, Przemyśl 2009. Autor wielu pokazów indywidualnych
i kolektywnych.

Nimbus, 2014 - olej / płótno (200 x 120 cm)

