Z cyklu „Niby sam”, 2006 – linoryt (70 x 100 cm)

40XSŁONNE

ANDRZEJ ZAŁECKI
linoryt
wystawa z Kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej W Przemyślu
zapraszamy do zwiedzenia wystawy
w dniach 07.05 – 09.06.2021
Galeria czynna od wtorku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00
poniedziałki: 10:00 – 16:00
w soboty i niedziele: 11:00 – 15:00

Andrzej Załecki urodził się w 1948 w Szczecinie, tam ukooczył szkołę podstawową oraz liceum
ogólnokształcące. W 1966 zdał maturę i przez jeden semestr uczęszczał do Szczecioskiego Studium
Nauczycielskiego. Po rezygnacji z nauki w tej szkole podejmował pracę, głównie fizyczną w różnych
przedsiębiorstwach, m.in. w stoczni, porcie czy kopalni węgla. W roku 1969 dostał się na studia
w Paostwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Ukooczył wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W 1974 roku obronił pracę dyplomową i został
zatrudniony w poznaoskiej PWSSP, jako asystent w pracowni drzeworytu prof. Zbigniewa
Lutomskiego. Funkcję tę pełnił przez sześd lat, po czym zaczął pracę w Studium Zaocznym Wydziału
Wychowania Plastycznego prowadząc zajęcia z grafiki warsztatowej i projektowej. Trwało to od 1980
do 1995 roku. W 1983 roku w wyniku przewodu kwalifikacyjnego otrzymał uprawnienia pierwszego
stopnia, a w 1991 roku drugiego stopnia. Wtedy też objął pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa,
Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu, którą prowadzi do dziś. W 1993 roku powołano go na stanowisko
profesora nadzwyczajnego ASP w Poznaniu. W 1999 roku otrzymał tytuł profesora sztuk
plastycznych. Równolegle z pracą w ASP w Poznaniu działał w innych uczelniach. W latach 1994 2001 wykładał w Kolegium Nauczycielskim w Wałczu, prowadząc zajęcia z grafiki i rysunku oraz
seminarium dyplomowe z pedagogiki artystycznej. Od 1995 roku pracował również w Wyższej
Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie w pracowniach rysunku i grafiki.
50 wystaw indywidualnych. Udział w 180 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Francja, Belgia,
Włochy, Hiszpania, Holandia, Bułgaria, Węgry, Słowacja, Słowenia, Rosja, Kuba, Argentyna, Austria,
Australia, USA, Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Japonia, Norwegia, Senegal.
Laureat Grand Prix na X Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego w Olsztynie w roku 2011.
Wielokrotny uczestnik Międzynarodowy Spotkao Artystycznych we wsi Słonne, organizowanych przez
Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Kąpielisko, 1974 - linoryt (100 x 70 cm)

Andrzej Załecki nie twarzy, a ciału ludzkiemu przypisuje rolę "zwierciadła duszy". I robi to po
mistrzowsku. W moim przekonaniu artysta wykorzystuje cały wachlarz możliwości technicznych
materii, w której pracuje, czyli drewna i linoleum, dla wyrażenia napięd i stosunków pomiędzy
przedstawianymi formami. Wiem dobrze jak trudne jest wycięcie delikatnej jak pajęcza nid kreski.

We fragmentach niektórych prac układają się one w pozornie chaotyczną, rozsrebrzoną strukturę.
Niczym drobne rysy i pęknięcia na tafli lodu, buduje się forma fragmentu ciała lub otoczenia. Zaraz
obok zderza się ona z kłębowiskiem innych, wijących się jak węże w gnieździe, jak żyły i naczynia
krwionośne w odartym z powłok skóry ciele. Bardzo często właśnie te linie, bardziej elastyczne
i giętkie, mocniej określone, z natury swojej przygotowane są do określania konturu ciała, do
opisywania jego natury, gestu i nasilenia ekspresyjności. Ów kreślony z prawdziwym mistrzostwem
rysunek ciała w grafikach Andrzeja Załeckiego, staje się nośnikiem najwyrazistszych cech natury
ludzkiej. Charakter jest tutaj całkowicie zespolony z cielesnością czasami dramatyczną, czasami nieco
groteskową, zawsze przerażająco szczerą...

Z tarasu III, 1994 - linoryt (100 x 70 cm)

Artysta bez złośliwości, raczej z dużą dozą wyrozumiałości i niekiedy z nieco rubasznym humorem
mówi o słabościach ludzkiej kondycji i niedomaganiach, tych związanych z fizycznością i tych
mentalnych, które na pierwszy rzut oka nieczęsto można wychwycid. Mówi też o uświadomionych
i nieuświadomionych lękach, jakie dotyczą każdego, niezależnie od płci, ale z których w pełni zdają
sobie sprawę ludzie, po przekroczeniu pewnej nieuchwytnej granicy wieku. Podpatrzenia bardzo
intymne, dotyczące płciowości i związanego z nią zawstydzenia, czy -wręcz przeciwnie - zupełnego
jego braku, istnieją obok tych traktujących o sprawach codziennych, zwyczajnych.
Artysta traktuje bohaterów swoich grafik ze współczuciem, ze współ odczuwaniem. Obok spojrzenia
na stan pojedynczego człowieka, czasami osamotnionego w swoim wyobcowaniu i niezrozumieniu,
równie częstym tematem są relacje między dwoma osobami, czy raczej osobowościami.

Z cyklu „Niby sam”, 2006 – linoryt (70 x 100 cm)

Dwa ciała, dwa różne światy, odmienne rodzaje konsystencji kreski. Jedna delikatna, rozwiana, nie do
kooca określająca kształty, opisuje ciało kobiety, jak z sennego marzenia. Ona -delikatnie dynamiczna
ze świadomością władzy. Ponadczasowo piękna. Drugie ciało, męskie, rysowane bardziej
zdecydowanie, konkretnie. Widad na nim ślady czasu, który upłynął. Nie, to zbyt delikatnie
powiedziane, jest obwisłe i nieapetyczne. Mocno osadzone w rzeczywistości. W rzeczywistości
pustego pokoju i pustego, rozgrzebanego łóżka. Kobieta istnieje jak zjawa, obok, a nie z nim. Różne
grafiki. Różne światy. Stosunki między dwojgiem, o najróżniejszym charakterze, mogłyby byd
tematem osobnych rozważao. Tę różnorodnośd charakterów artysta wydobywa, jak już
wspomniałam, za pomocą kreski. Ona też buduje przestrzeo i tło. Często owa przestrzeo życiowa dla

postaci zamyka się w czterech ścianach pokoju, gdzie charakterystyczne, powtarzające się wzorki
tapety w kwiaty, czy motylki, budują specyficzny nastrój. Trochę buduarowy, trochę przykurzonego
wnętrza z lat 70. Tak czy owak wycięte są w sposób wirtuozerski. Obok fragment w tak dobrze znaną
z prac tego autora "jodełkę", a za moment, w innej pracy płaska przestrzeo, nie zarysowana, czysta,
czarna. Albo odwrotnie - całkowicie wycięta matryca - buduje na papierze nieograniczoną i
nieskalaną przestrzeo bieli... Struktury przenikają się i nachodzą na siebie dając złudzenie cienia,
prawie namacalnej przestrzenności. Szczególnie interesujący i mocny efekt Załecki osiąga przy
budowaniu iluzji falującej miękkości tkaniny, często otulającej leżące pod nią ciało, w zestawieniu na
przykład z chropowatością muru. Prawdziwie odmienne światy.

Z cyklu Tatuaże, 1984 – linoryt (100 x 70 cm)

Wielośd stanów emocjonalnych i wielośd struktur. Dostrzeganie szczegółu i szerokie opisywanie.
Grafiki Andrzeja Załeckiego zawsze powodowały we mnie uczucie, że tworzy je kilka osób o różnej
"czułości ręki". Taki jest ich charakter i natura. I niepowtarzalnośd.
Barbara Gałężewska - Kilka prawd o byciu...
(z katalogów wystaw Andrzej: Załecki, Galeria Miejska Arsenał, Poznao 2006; Andrzej Załecki, Grafinale / Elita Grafiki Polskiej, Galeria Sztuki
Współczesnej w Przemyślu, 2007)

Uśmiech I, 2004 – linoryt (50 c 50 cm)
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