ANDRZEJ MARKIEWICZ
wernisaż 29 maja (piątek) 2015, godzina 18:00

Andrzej Markiewicz - ur. 22.07.1956 roku w Skarżysku - Kamiennej. Studia wyższe w Instytucie
Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, gdzie w 1986 roku uzyskał dyplom magistra
wychowania plastycznego w pracowni malarstwa i rysunku prof. Mieczysława Hermana oraz
pracowni grafiki prof. Stanisława Góreckiego.
Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową , malarstwem. Twórczość swą prezentował na 30
wystawach indywidualnych (Kopenhaga, Kowno, Łódź, Kielce, Zakopane, Radom), a także na 237
wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą (Dania, Niemcy, Holandia, Szwajcaria, USA, Litwa, Łotwa,

Węgry, Ukraina, Słowacja, Czeska Republika). Obecnie profesor zwyczajny, prodziekan Wydziału
Sztuki, Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu.
Prace w zbiorach / Państwowe Muzeum na Majdanku; Muzeum Sztuki Współczesnej
w Radomiu;Muzeum Rysunku Współczesnego w Lubaczowie; Galeria "ZYHDI" w Raciborzu; Galeria
Promocji Kultury w Częstochowie; Indiana River Community College,Virginia, Florida - USA; Muzeum
Narodowe, BWA - Kielce.

Pars pro toto… [ z Kołakowskim… utracił tron]
rysunek, oil pastel / digital print / ołówek, mix tech. (70 x 70 cm)
fot. Szyman Piasta

Nagrody i wyróżnienia/między innymi / Nagroda Kwartalnika Krytyki Artystycznej "POKAZ"
III Międzynarodowe Biennale, RACIBÓRZ 2000 - Wyróżnienie honorowe I stopnia; I Międzynarodowa
Wystawa Miniatury, Częstochowa - II Nagroda regulaminowa; Przedwiośnie 24, Kielce - Grand Prix ,
Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego; II Międzynarodowa Wystawa Miniatury,
Częstochowa - Wyróżnienie honorowe; 29. Przedwiośnie - BWA Kielce - Nagroda Urzędu Miasta
Sandomierz; 26.Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki - BWA Rzeszów - Grand Prix.
V Międzynarodowe Biennale Pasteli - Wyróżnienie Honorowe, Nowy Sącz, Galeria, BWA; 27
Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki - I Nagroda, Rzeszów, BWA; 28 Ogólnopolska
Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki - I Nagroda, Rzeszów, BWA; 29 Ogólnopolska Wystawa
Twórczości Pedagogów Plastyki - III Nagroda, Rzeszów, BWA.

Adres kontaktowy: 26 - 600 Radom, ul. Wstępna 36 m.1
tel. 600 939 758; e-mail: amarkiewicz@autograf.pl

Pars pro toto… Związki uczuciowe –koniec i poczatek; [ z Iredyńskim ], EA.: papier + digital print, oil pastel,
ołówek; Radom, styczeń 2015r. (fot. Szyman Piasta)

Niewątpliwie dzieła Andrzeja Markiewicza są odpowiedzią na zaistniałą sytuację. Artysta
prezentuje współczesne myślenie o sztuce, pozostając wiernym znanym mu technikom. Brzmi to jak
paradoks, niemniej jednak, jeżeli zrozumie się lepiej postać samego twórcy, nabiera to sensu. Otóż
artysta ten przez lata studiował szeroko rozumiany warsztat grafika, odkrywał jego tajniki, doszukiwał
się nowych rozwiązań formalnych. Z taką dojrzałą świadomością każdorazowo dokonuje doboru
techniki do realizowanego przekazu artystycznego. Coraz częściej dokonywał łączenia technik
graficznych z rysunkiem uzyskując unikalną materię.

Pars pro toto… Hulajnoga i nowe przyłapanie, [ z Gombrowiczem ], marzec 2014
rysunek, papier + digital print, oil pastel, ołówek, 100 x 100 cm (fot. Szyman Piasta)

Otwartość na eksperyment pozwalała mu obserwować zachodzące zmiany, i podejmować słuszne
wybory. Pozostał też wierny swojej twórczości, skupiając się na mistrzowskim wręcz warsztacie,
dopracowując swoje prace do perfekcji. Ze stoicką cierpliwością odrzuca natłok pojawiających się
możliwości, które atakują dziedzinę grafiki. Nie pozostaje jednak w miejscu, zmienia swoją twórczość,
udoskonala, rozwija, stawia na nowych poziomach interpretacji, zmienia sensy. Dlatego jego dzieła są
ciągle żywe. Pełne rozlicznych dróg ku ich odczytaniu, otwarte, zachęcające do obcowania z nimi, do
poszukiwań, do przebycia wyjątkowej podróży w głąb ich znaczeń.

obiekty; książki unikatowe, drewno sosnowe, sznurek, oil pastel, marker, ołówek, 52x50x5 październik 2014
fot. A. Markiewicz

Andrzej Markiewicz korzysta z wolności twórczej całkowicie, dobitnie i w pełni. Nie
ograniczając się ani do techniki ani do formatu. Ogromny ładunek energii, wyrażający się poprzez
dynamikę kresek, nie oszczędza zamkniętych w ich obszarze fragmentów grafiki. Pozostawia
w kompozycji pewne fragmenty świata przedmiotowego czy postaciowego, wykorzystując technikę
collage`u, xero, druku cyfrowego. Korzysta z zadrukowanych podłoży, takich jak kartki kalendarza,
stare dokumentach, jak również grafiki cyfrowe ze swoją już zapisaną historią. pozwala mi to uzyskać
właściwy, określony wyraz wypowiedzi, różnicować materie, podkreślać wyrazistość przedmiotu,
postaci czy formy. Gęsta siatka mocnych kresek, tworząca wyczuwalną przestrzeń materii, nie
pozwalają przejść obojętnie. Ekspresja wypowiedzi Andrzeja Markiewicza jest obezwładniająca. Sam
autor w tekście o swojej twórczości pisze: "działania artystyczne są dla mnie swoistym rodzajem
pisma, przy pomocy którego opowiadam historie odnoszące się do rzeczywistości. Dodatkowo na
obrzeżach lub wewnątrz prac rysunkowych umieszczam teksty mojego autorstwa lub ostatnio np.
13 Bajek z królestwa Lailonnii… Leszka Kołakowskiego, bądź pojedyncze słowa, znaki, symbole traktując je jako element kompozycji w pełni zintegrowany z resztą. Odnoszą się one do czasu,
okoliczności w jakich powstał mój obraz. Stają się uzupełnieniem wizji procesu twórczego,
poszukiwań prawdy, określonego wyrazu, możliwości intelektualnych, sposobu wprowadzania
skrótów myślowych, syntezy, ładunku emocjonalnego. To również dodatkowy element poszerzający
sferę tajemniczości i niedomówień, którą pozostawiam do wnikliwego penetrowania odbiorcy. Mamy
więc do czynienia z uzewnętrznieniem się niesamowitych pokładów emocji, które zamieniane są

w treści. To one budują kompozycje, kształtują formy i zamykają je w konkretnych kompozycjach.
prof. Adam Romaniuk

obiekty; książki unikatowe, drewno sosnowe, sznurek, oil pastel, marker, ołówek, 52x50x5 październik 2014
fot. A. Markiewicz

Pars pro toto… Związki uczuciowe – Fascynacja; [ z Iredyńskim ] str.97 – 101, EA.:
papier + digital print, oil pastel, ołówek; Radom, styczeń 2015r.
fot. Szyman Piasta

