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ARTEFAKTY / Pomysł organizacji dorocznego przeglądu 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 środowiska artystów Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa.
Organizowany przez wiele lat Salon Przemyski ożywił działalnośd artystyczną nowego województwa
i stał się interesującym przeglądem aktualnych tendencji w sztuce współczesnej. Kwalifikacja do
wystawy czy otrzymane nagrody, były cenionym wyróżnieniem. Duże zainteresowanie artystów
i widzów stworzyło doroczną platformę ścierania się osobowości, stylów i poszukiwao.
Po roku 1989 wraz z nową sytuacją w kraju, zmieniliśmy formułę przeglądu, koncentrując się na
realizowanych przemiennie i bardziej wymiernych konkursach na Rysunek / Grafikę Roku lub Obraz
Roku. Z chwilą powstania Województwa Podkarpackiego, nasze dotychczasowe środowisko
plastyczne uległo znacznemu zmniejszeniu, ograniczając się w zasadzie do artystów zamieszkałych na
terenie Przemyśla. W związku z tym, w roku 1999 zaproponowaliśmy nowy projekt pod nazwą
ARTEFAKTY - Doroczny Intermedialny Przegląd Przemyskiego Środowiska Plastycznego, znacznie
rozszerzając dotychczasową formułę. Pomimo pozytywnych opinii, efekty tego projektu nie były na
tyle obiecujące, aby uzasadniały dalszą jego kontynuację.
Realizowana od wielu lat, tradycyjna forma dorocznych przeglądów działających na zasadzie: konkurs
- jury - wystawa pokonkursowa, w niewielkich środowiskach artystycznych z reguły prowadzi do
marginalizacji tego typu działao, 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. Realizowany równolegle i podobny w założeniu przegląd w Rzeszowie,
dodatkowo stwarzał niezamierzone wrażenie konkurencyjności.
W miejsce dotychczasowych, tradycyjnych przeglądów regionalnych - zaproponowaliśmy doroczne
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 Podkarpacką Galerię Sztuki Współczesnej.
Liczymy, że zakładany brak rywalizacji i zawsze problematycznych werdyktów jury sprzyjad będzie
prawdziwie swobodnej kreacji artystycznej i stworzy ciekawą, intrygującą sytuację - nieskrępowaną
regułami - konfrontację postaw i poszukiwao artystycznych.
Organizatorzy

”Obraz Maissoniera nie jest realistyczny, obraz Pollocka – jest.”
Jacek Sempolioski
„Po uporaniu się z tysiącznymi wątpliwościami
wreszcie mogę się poszczycid odkryciem że rzeczywistośd
mamy tylko w sobie”.
Emil Cioran
„Malarz nie robi nic innego poza uchwytywaniem obecności
zmysłowej”
Jean –Francois Lyotard

Realizm abstrakcji
Żyjemy w czasie dośd odległym od najbardziej przełomowych osiągnięd w sztuce. Modernizm,
mający swój początek jeszcze w XIX wiecznym impresjonizmie poprzez późniejszy kubizm i surrealizm
na abstrakcjonizmie koocząc, dokonał najbardziej heroicznych gestów artystycznych. Okazały się one
na tyle odważne, że obserwowane chodby z pozycji przeciętnego odbiorcy sztuki nie uprawiającego
artystycznego rzemiosła, mogą byd odbierane jako zjawiska w sposób znaczący otwierające
wyobraźnię i kształtujące współcześnie obowiązujące wzorce postrzegania. Wysiłki modernistów i ich
artystyczne rezultaty przyniosły szczególnie doniosłe osiągnięcia głównie w obszarze malarstwa,
ponieważ wysiłek kształtowania nowego, pogłębionego wymiaru przestrzeni wobec opisowej,
realistycznej metody malarstwa klasycznego, wymagał przekroczenia zarówno genialnych dokonao
wielowiekowej tradycji sztuki europejskiej jak też wyznaczonych przez nią barier formalnych,
mentalnych i kulturowych. Spojrzenie z dzisiejszej perspektywy chodby na problem przełamania w
malarstwie odrębności przedmiotu wobec tła, co było standardem obrazowania od sztuki egipskiej
do XIX wiecznego akademizmu, może wydawad się faktem oczywistym, naturalnym i mało
rewolucyjnym, to z punktu widzenia malarskiej praktyki jako ewolucji formy, okazuje się byd krokiem
fundamentalnym. Scalający płaszczyznę obrazu zabieg impresjonistycznej metody puentylistycznej
już poczynił tu istotną zmianę, uruchamiając proces budzenia autonomii pola obrazowego, jako bytu
niezależnego od optycznych uwarunkowao rzeczywistości zewnętrznej. Fowistyczne i
ekspresjonistyczne rezultaty, poprzedzone postimpresjonistycznymi intuicjami Gauguina, Cezanne’a i
van Gogha, czyniąc istotny krok w stronę dynamicznych, przestrzennych i wyrazowych wartości
koloru jeszcze wzmocniły tą tendencję. Niezwykle śmiałe ale też olśniewające plastyczną jakością
artefakty, przebudowujące utarte koleiny naszych wizualnych wyobrażeo przyniosła równoległa
praca dwu malarzy, Picassa i Braque’a, którzy w skromnych warunkach swoich paryskich pracowni
starali się nadążyd za lotem marzeo o nowym sposobie obrazowania przestrzeni i przedmiotu, który
byłby zdolny z większą niż dotąd precyzją opisad widzialną rzeczywistośd. Formułując alternatywę dla
statycznej, renesansowej perspektywy, zaproponowali wizualnie zupełnie zaskakujące malarskie
struktury, ruchomej symultanicznej iluzji przestrzennej w ramach trudnej do przecenienia
kubistycznej rewolty. Na odmianę surrealizm, odwracając się plecami od rzeczywistości widzialnej,
sięgnął do podświadomości odkrywając nowy ląd rzeczywistości wewnętrznej. Tym samym definicja
realności jako takiej, została poszerzona o całkiem nowy świat funkcjonujący poza standardami

poznawalnej zmysłowo domeny empirycznej, wyzwalając jednocześnie odmienne od dotychczasowo
stosowanych w praktyce artystycznej środki wyrazu i formalne rewelacje.

Na podstawie tego bardzo skrótowego i dalece niepełnego wyliczenia opisującego bazę
modernistycznej rewolty, stwierdzid możemy że wszelkie wysiłki kształtowania nowych form wyrazu
w swych zasadniczych powodach kierowały się potrzebą nowego opisu rzeczywistości obiektywnej,
bądź poszerzenia jej wymiaru. Podejmowane próby miały sprostad z jednej strony potrzebie
kontynuacji mimetyzmu jako warunku nadrzędnego, z drugiej zaś, odwrócenia się od niego wszelkimi
możliwymi sposobami. Inaczej mówiąc celem sztuki nadal pozostawała rzeczywistośd, ale też nowe
sposoby jej artystycznej artykulacji, powodowały stopniowe wyzwalanie rzeczywistości równoległej
pozostającej wobec tej pierwszej w obiecującej wiele autonomii obrazu i obrazowania.

Szeroka i nowa przestrzeo wyobraźni i artystycznej inwencji jaką na progu XX wieku wniosła sztuka
abstrakcyjna była naturalną konsekwencją poprzedzających ją zjawisk i również w swych początkach
wynikała ze źródeł mimetycznych. Ale też, co ważne, stawiała sobie cel opisu rzeczywistości poza
fizycznej, odnoszącej się do sfery duchowej. Inkarnacja ducha w ciało sztuki bliska była zarówno
pozarozumowym (zaumnym) ideom Malewicza, koncepcjom praktycznym i teoretycznym
Kandinskiego („O pierwiastku duchowym w sztuce”) jak też teozoficznym i symbolicznym
dociekaniom Mondriana. Odczytywanie, głównie w kształtach geometrycznych potencjału możliwej
reprezentacji światów transcendentnych jako sił uniwersalnych, generowało kolejne piętro form
wyrazowych sztuki. Przełom surrealistyczny, z definicji rozbijający dotychczasowe konwencje
plastyczne i atakujący stabilne struktury wyobraźni, próbował docierad do rzeczywistości niejako
tylnymi drzwiami. Proponując nowe techniki obrazowania odkrył jednocześnie odmienne, świeże
możliwości przed abstrakcjonizmem. Automatyzm zapisu podświadomości, uwolnienie psychicznych
wektorów emocjonalnych , lirycznych pokładów, synestezyjnych możliwości umysłu, wprowadził
malarstwo na szeroką drogę abstrakcji ekspresyjnej, co ważne, mniej będącej świadectwem danych
psychologicznych jak chcieliby to widzied niektórzy krytycy, a zdecydowanie bardziej
urzeczywistniającej się w sferze nowych, olśniewających jakości estetycznych. Jakości, gdzie
odnaleziona forma stawała się źródłem treści.

Amerykaoski abstrakcjonizm ekspresyjny określił najbardziej jak się wydaje daleko idące wnioski z
lekcji europejskiego surrealizmu, osiągając wyrazowe ekstremum w wizji Pollocka. Okazała się ona
śmiałą deklaracją odwrotu od koncepcji obrazu jako interpretacji widzialnego fragmentu natury, na
rzecz objawienia pełnej autonomii podświadomej wizji i rejestrującego ją w automatycznym,
spontanicznym transie obrazu. W odróżnieniu od europejskiej tradycji modernistycznej, która w
dużej mierze była powolną drogą syntezy widoków natury ku abstrakcji, obejmującą zarówno,
głównie wczesne osiągnięcia, Malewicza, Kandinskiego, Mondriana, jak też Klee czy van Doesburga ;
Pollock w prosty i bezceremonialny sposób zdeklarował, że sam jest Naturą…! W tym sensie jego
postawa stała się manifestacją zarówno gestualnego rodowodu dzieła, jak też odważnego
przeciwstawienia się logice sztuki starego kontynentu i zaproponowania artystycznie istotnej
alternatywy. Przestawienie klasycznego szyku zależności( arystotelesowskie decorum), gdzie

zwyczajowo podejmowany temat implikował formę na układ odwrotny, miała tu znaczenie
zasadnicze. W tej sytuacji treśd nie więziła formy, tylko wynikając z niej stawała się bezpośrednim
doświadczeniem nasyconym znaczeniem. Wydawałoby się, że wcześniejszy krok Duchampa, któremu
nie wystarczał obraz i którego marzeniem było roztopienie życia w sztuce i na odwrót był swego
rodzaju antycypacją koncepcji Pollocka, to jednak ironiczna wykładnia jego propozycji, paradoksalnie
stała się (byd może mimowolną) manifestacją skrajnego naturalizmu… Jak zauważa Barbara Rose:
„Duchamp będąc materialistą, racjonalistą i pozytywistą, nie mógł uprawiad sztuki polegającej na
przetworzeniu materii fizycznej w nieuchwytną energię i światło. Bo aby przetworzyd substancję w
coś doskonalszego, trzeba wierzyd w transcendencję. Alchemia, to nauka o transsubstancjach.
Życiową tragedią Duchampa, było to , że mógł jedynie studiowad alchemię, gdyż nie mógł jej
uprawiad.1” Dzieło Pollocka, zaowocowało uwolnieniem energii i emocji jako kreatywnego żywiołu,
który dyktował swoje prawa, wyzwalając i określając formalnie sam obraz.. Efektem malarskim było
coś w rodzaju „zastygłej żarliwości”, przemieniającej błoto farby w nasyconą życiem nową pikturalną i
wizualną jakośd. Defetystyczne gesty Duchampa, nacechowane jego podświadomą byd może
kallosofobią, czy chodby późniejsza manifestacja Cage’a w postaci słynnego utworu z 1952 roku
skomponowanego z samych pauz (4 min.33 sek. ciszy), wydają się wobec filozofii abstrakcjonistów
ekspresyjnych,
przejawem artystycznej bezradności , inwencją a’rebour, objawiającą się
naturalistycznym paraliżem i szukaniem znaczeo tam, gdzie znaleźd ich nie sposób (ready made) .
Czym innym bowiem jest odnajdywanie znaczenia w masie surowej materii jaką np. jest farba, która
na mocy owego odczytania przeistacza się w nową substancjalną i poetycką jakośd, a czym innym
arbitralne
jego narzucenie
przedmiotom gotowym, funkcjonującym w innym porządku
ontologicznym. „Ja nie szukam, ja znajduję” Picassa jako tego eksperymentatora, który wierny
pozostał przede wszystkim plastycznym możliwościom tworzywa, nabiera w tym kontekście
szczególnego sensu. Byd może w jego postawie szukad możemy generalnego wskazania kierunku
konstytuowania się znaczeniowej autonomii dzieła. Kierunek ten stwarza szansę dotknięcia
głębokiego wymiaru realizmu, który będąc wynikiem zderzenia podmiotowości z obiektywną materią
rzeczy i zdarzeo aktywuje zarazem potencjał wyobraźni plastycznej. Sytuacja ta daje możliwośd
kreatywnej organizacji materii a przez to odnalezienia wizualnie istotnego komunikatu jako epifanii
doświadczanego i przeżywanego świata. Nowa, autonomiczna rzeczywistośd obrazu powstająca na
oczach zdumionego tym faktem malarza odsłaniając własną logikę, dotyka jednocześnie jakiejś
nadrzędnej istoty ucieleśniającej inny, silniejszy wymiar realności.

Kształtująca się w taki sposób postad realizmu objawia się z tym większą mocą im bardziej odrywa
się od opisowych malarskich wymogów wobec rzeczywistości zewnętrznej a bardziej staje się
wynikiem autoreferencyjnych potrzeb samego wyobrażenia. Jak zauważył Pierre Alechinsky
komentując swoje własne malarstwo na początku lat 50 ubiegłego wieku, „praca inspirowana przez
wrażliwośd, emocję i spontanicznośd nigdy nie będzie abstrakcją, zawsze będzie reprezentowad
Człowieka.”2 W innym miejscu podkreśla z kolei, że malarstwo koncentrując się na sobie samym nie
ucieka od życia…3 To wydaje się byd niezwykle istotne ponieważ akcentuje możliwości dynamiczne i
strukturalne czystych składników formy jako potencjału głęboko wyrazowego , który obywając się bez
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Christian Dotremont o Alechinskim, katalog wystawy Peter i Pierre, BWA Katowice, lipiec, 2007r.

zewnętrznej reprezentacji rzeczy zdolny jest jednocześnie zachowad styk z rzeczywistością.
Postrzegana z tej perspektywy, klasyczna metoda mimetycznego odwzorowania, poprzez swoje
dążenie do iluzyjnego przedstawienia realnych zależności przedmiotowych i przestrzennych na
płaskiej powierzchni płótna, jawi się jako dążenie, którego efekt jest obiektywnie „nieprawdziwy”,
złudny i paradoksalnie abstrakcyjny. Tymczasem artystyczne rezultaty nieprzedmiotowe wydają się
dawad świadectwo autentycznej realności. Obraz jawnie abstrakcyjny nie udaje rzeczy rezygnując z
ich pośrednictwa, działa bezpośrednio stając się aktywnym przedmiotem poszerzającym naszą
wrażliwośd i skalę doznao. Ich intensywnośd i siła jest jednocześnie miarą realizmu zobrazowanych
wyobrażeo.

Udział w wystawie zaproponowałem sześciorgu podkarpackim malarzom, reprezentującym różne
pokolenia, których aktywnośd oraz intuicja, kieruje w stronę odnajdywania takiego stopnia autonomii
obrazu, jaka nie czerpiąc bezpośredniej inspiracji z natury, wyzwala wizję, osiągającą wysoki stan
komplikacji i wyrazistości. Tym samym, właściwe ich pracom pobudzenie obrazowego pola, dzięki
poczynionym formalnym i technicznym zabiegom staje się konkurencją dla optyki rzeczywistości
zewnętrznej. Poruszając się w odmiennych stylistycznie estetykach i metodach realizacji obrazu,
połączeni są podjęciem osobistego dialogu z tradycją malarstwa nieprzedstawiającego jako
skutecznego narzędzia obiektywizacji swoich poszukiwao. Wydaje się także, że niezależnie od
podstawy koncepcyjnej, normatywnej i intelektualnej , swoją twórczośd opierają przede wszystkim
na imperatywie formy, która jest dla nich istotnym generatorem treści i narzędziem jej odnajdywania
. Odkrywany przez nich potencjał znaczeo, wyprowadzany jest z formy i poprzez formę, jako mniej
lub bardziej podświadomej mocy, z której wynikająca treśd staje się otwartą przestrzenią aktywnej
postaci obrazu. To ona konstytuuje wizyjny charakter ich prac i wprowadza nas w świat
niepodległego i autonomicznego wobec rzeczywistości zewnętrznej obszaru, który mimo to zdolny
jest osiągnąd z nim stan korespondencji zmysłowej i emocjonalnej. Jednocześnie malowane przez
nich obrazy, nie posiadają konceptualnego hamulca blokującego ruch wyobraźni. Nie opierają się
zatem na normatywnym pomyśle o z góry przewidzianym efekcie, tylko poddane są procesowi
kształtowania podążającemu za wizją jako przeczuciem i niejasną wewnętrzną projekcją. Jedynym,
stawianym sobie ograniczeniem bywa wybór narzędzi, materiałów i środków wyrazu. Ale związany z
tym wyborem cel ma zawsze charakter wyzwalający. Ostateczne zmaterializowanie obrazu, jego
zatrzymanie w określonym momencie, jest jednocześnie rodzajem iluminacji, aktem malarskiego
nazwania wspomnianego przeczucia, nadania mu kształtu, znalezienia ontologicznej podstawy.
Wskazywałoby to na właściwą ich sztuce, logikę zaskoczenia determinującą zarówno metody
działania jak też ich rezultaty. Byd może, sztuka abstrakcyjna a malarstwo w szczególności,
umożliwiając w niektórych swoich odmianach czasowe sprzężenie procesu realizacji obrazu z
tempem, pulsem „wizualnych myśli”, jest w stanie dad świadectwo tej szczególnej odmianie logiki,
która w odróżnieniu od klasycznej - przyczynowo skutkowej, może byd określona logiką
paradoksalną…

Zatem, zamiarem moim, było przybliżenie na przykładzie twórczości wspomnianych artystów, faktu
odnajdywania i budowania autonomii wizualnej obrazu dającej szansę odkrycia odmiennej jego
postaci. Odmiennośd ta wyrażałaby się przede wszystkim w połączeniu przedmiotowego bytu obrazu

z jego własnym i otwartym potencjałem znaczeniowym. To tchnienie ducha w materialną substancję
dzieła czyni je obiektem pneumatycznym i autoreferencyjnym w tym sensie, że animuje ono niejako
samo siebie powstając naturalnie według wzoru wytyczanego przez wewnętrzny instynkt malarza.
Bowiem estetyczną legitymacją abstrakcji pozostaje wciąż wiara w intensywną obecnośd i siłę
sprawczą rzeczywistości wewnętrznej, duchowej człowieka. Sięgając do tzw. „pamięci spontanicznej”,
energia właściwa tej rzeczywistości, zdolna jest do przemiany surowej materii artystycznego
tworzywa i sublimowania go w obszar wolnej projekcji wyobraźni i refleksji. Zaistniała w ten sposób
sytuacja „opuszczenia” materialnego, zewnętrznego świata może, chod wcale nie musi mied jedynego
uzasadnienia, w kierunku metafizycznym jako poszukiwaniu bytu absolutnego. Zależy to od intencji,
wrażliwości religijnej, postawy światopoglądowej samego twórcy a także odbiorcy. Abstrakcja
postmodernistyczna jak można sądzid, jest bardziej otwarta na interpretacje, mniej ortodoksyjna
wobec niektórych swoich wzorów z początku XX w. Jej formy i konwencje obok reprezentowania
intuicji transcendentnych o zabarwieniu religijnym, często bywają zapośredniczone wizualnym i
przeżyciowym doświadczeniem natury jako rzeczywistości obiektywnej. Jednak jej przetworzenie,
swoista metaforyzacja staje się daleko posuniętą operacją dotykającą pewnych zasad strukturalnych
optyki świata widzialnego i jako taka może byd artystyczną metodą jego poznania.

W tym kontekście na koniec, warto jeszcze zwrócid uwagę na istotową, techniczną właściwośd
malarstwa. Pozostaje ono bowiem nieodmiennie obszarem silnie implikowanym jakością i
substancjalnością tworzywa oraz zależnych od nich mechanizmów warsztatowych. Możemy to
zaobserwowad również na przykładzie odmiennych technik właściwych twórczości każdego
uczestnika naszej wystawy. Pamiętając o tym, dostrzegamy, że obraz definiuje się w procesie,
jednoczesnego odkrywania znaczeniowych właściwości tworzywa i prowadzenia wyobraźni malarza
w kierunku odczytywania ukrytych w nim treści. Wobec tego, czynnośd malowania staje się
nieustannym dialogiem z kształtowaną materią obrazu prowokującym spiętrzenie wizualnych pytao i
odkrywania zarazem ich potencjału. Czym on jest..? Prawdopodobnie formalną trafnością, naocznym
spektaklem, wyposażonym w estetyczny zmysłowy nadmiar, który w zaskakujący sposób rezonuje
niekiedy z dramaturgią potocznej codzienności przekraczając tym samym znalezioną formę…
Dokonuje się wówczas jakiś magiczny transfer materii obrazu w sferę realnych doznao i emocji. Nie
muszą one byd ulokowane w empirycznym konkrecie. Natomiast uporczywie mogą przywoływad
pewnego rodzaju nastroje o takim stopniu wiarygodności, który stad się może bardziej dosadny i
realny niż obiektywnie doświadczona sytuacja czy przedmiot. Tak spotęgowana rzeczywistośd,
zmierzając w kierunku pozaartystycznej sublimacji i uniwersalizacji swojej zawartości, stanowi jak
sądzę najgłębsze artystyczne marzenie. Wierzę, że jest ono bliskie także uczestniczącym w wystawie
artystom.

Sensu i potrzeby sztuki nie zastąpi chęd jej użycia dla naprawy świata tak jak chcieliby to widzied
pozytywiści współczesnego artworldu. Chcąc zmieniad rzeczywistośd może lepiej założyd partię
polityczną, stworzyd ruch oporu, w ostateczności iśd na jakąś wojnę. To uczciwa propozycja, bo
wynikając z rozpoznania ewentualnych, obiektywnych realiów przyjmuje adekwatne metody
działania.. Sztuka nie zna realiów tylko o nie pyta. Nie jest na zewnątrz zdarzeo tylko wewnątrz nich.
Jest dzieckiem w zastanym świecie i uczy się mówid. Jej socjologiczna czy krytyczna wykładnia tak

silnie dominująca w ostatnich latach wydaje się byd postulatem poniżej jej potencjału. Jeśli już,
„pozytywizm” sztuki nie polega na empiriokrytycznych logicznych podstawach, ponieważ jej
żywiołem pozostaje rzeczywistośd alogiczna. Świat jest tu zagadką, fascynującą opresją. Artefakt (w
swej klasycznej postaci) będąc bytem materialnym dokonuje jego przemiany odkrywając zarazem
istnienie obszaru pozafizycznego. To nie musi automatycznie oznaczad mistyki, ale raczej jest
sygnałem gotowości i otwarcia na nieznane i nieoczywiste. Estetyka pozostając fundamentalnym
środowiskiem działania sztuki i najwyższą formą humanistycznego świadectwa obejmuje etyczny
pragmatyzm i przekracza zarazem jego utylitarny charakter. Byd może prawda, nie jest ostatecznym
celem sztuki chod z pewnością stanowi warunek niezbędny jej zaistnienia bo... jest po prostu ciekawa
i wymaga autentycznej, zaangażowanej postawy. Ale przecież ciekawa sztuka np. dokumentująca
obiektywną rzeczywistośd, czy idąca w skrajny eksperyment nie zaspokaja w pełni swoich ambicji.
Katartyczne oczyszczenie doświadczane za przyczyną dotknięcia tak pojmowanej prawdy wytwarza
pole, które domaga się szczególnego sposobu zagospodarowania . Zapewne zdolna jest do tego
sztuka, która nie zapomina o swojej estetycznej tożsamości. Profanum prawdy obiektywnej i anima
sztuki to dwa różne porządki. Kiedy odkryjemy, że piękno jest wewnętrzną prawdą sztuki zrozumiemy
zarazem, że aby mogło się zrealizowad, musi dokonad aktu swoistej transgresji wobec danych
zewnętrznych. I wtedy taka sztuka odejmie nam mowę, otoczy nas ciszą, w której długo będziemy
szukad słów aby ją nazwad. Czas, potrzebny na to poszukiwanie, będzie wciąż odnawiającym się
lotem naszej wyobraźni, szczęśliwym stanem kontemplacji i ekscytującej iluminacji... W tym obszarze
i w tym znaczeniu sztuka może coś zmienid. Zarówno w nas jak i poprzez nas… Bo przecież ona jest po
to by odkrywad świat. Ale aby to odkrycie mogło się zrealizowad sztuka potrzebuje formy, która
najlepiej jeśli ma kształt świata równoległego, autonomicznego wobec rzeczywistości empirycznej,
obiektywnej. Formy, która nie jest grą z obrazem gotowym, naturalistycznym, czego mamy męczący
nadmiar w sztuce najnowszej a co dzieje się za przyczyną zdecydowanie przecenianych tzw. nowych
mediów, które doskonale (tu byd może jest pułapka) ale mechanicznie odbijających rzeczywistośd.
Działanie artystycznie skuteczne to takie, które zdolne jest stwarzad rzeczywistośd od nowa, bez
protezy lustra osiąganego dzięki urządzeniom perfekcyjnie rejestrującym. Forma dobrze urodzona, to
ta, która przede wszystkim pochodzi z wyobraźni ,ze świata wewnętrznego twórcy. Jeśli jako taka,
zobiektywizowana, szczęśliwie spotka się ze światem zewnętrznym uchylając chodby nieznacznie
zasłonę nawykowego widzenia i doświadczenia, to sytuacja ta może zainicjowad realną przestrzeo,
która wypełni się treścią, sensem i znaczeniem. Jest wiele powodów by przypuszczad, że sztuka
abstrakcyjna w swych najlepszych przejawach, robi to w stopniu znakomitym.

Twórczośd, której źródłem jest spotkanie indywidualnej, jednostkowej świadomości z materialnie
istniejącym bytem rodzi napięcie owocujące dziełem, pozostającym zawsze subiektywnym odciskiem
jego zagadki. To na poziomie praktyki artystycznej nie ma nic wspólnego z ideologią w rodzaju „każdy
może byd artystą”...Bo aby nim byd trzeba głęboko odczuwad potencjał życia w surowej substancji
wybranego przez artystę tworzywa i uparcie szukad sposobów aby to życie z niego wydobyd, odkryd
je na nowo i objawid. Zapewne na tym polega Kunszt. Sztuka życia w swoim szlachetnym, etycznym
wymiarze, której podstawową funkcją jest zdolnośd do empatii w szeroko pojętych relacjach
zewnętrznych, oczywiście potrafi piękno osiągad ale jest ono zupełnie innej kategorii…

Abstrakcja w odróżnieniu od klasycznego realizmu, którego plastyczne elementy mimo wszystko są
optycznie „gotowe” i przewidywalne, i który był i jest artystycznym sposobem oswojenia i
obłaskawienia świata; otwiera się na jego obszar nienazwany. Pyta o realia i w swych najlepszych
realizacjach dotyka ich sensu. Nie musi odnosid się do współczesności bo jest współczesna w
najbardziej istotowy i głęboki sposób. Nie będąc obrazem doświadczenia współczesności jest samym
jej doświadczeniem w takim sensie w jakim nieustannie dokonuje się spotkanie człowieka ze
światem w jego podstawowym egzystencjalnym wymiarze. Składniki jakimi posługuje się sztuka
abstrakcyjna z definicji niejako, niezależnie od obranej konwencji mają swój rodowód w domenie
„czystych” form jako struktur wizualnie alogicznych. Struktury te, sugestywnie określone w dziele
mają szansę stad się zarazem afirmacją Tajemnicy, jak też zgodą na to, że pozostajemy w stanie
permanentnie ekscytującego, poznawczego niepokoju; tak wobec świata na wyciągnięcie ręki, co
kryjących się za nim fundamentalnych pytao.
Piotr Wójtowicz
……………………………
W swoim tekście odszedłem od przyjętej konwencji szczegółowego opisu twórczości artystów
uczestniczących w wystawie, poprzestając na jej charakterystyce ogólnej. W zamian oddałem głos im
samym, prosząc o kilka słów autokomentarza uznając, że dla odbiorcy ich prac okaże się on bardziej
atrakcyjny i godny uwagi.
------------------------

Jerzy Cepiński,
Abstrakcja strukturalna, oczyszczona z ekspresyjnych przymiotów, metodyczna, chod nie pozbawiona
marginesu przypadku i zaskoczenia. Malarsko podążająca za spokojnym, wynikającym
z kontemplacyjnego rytmu technicznej zasady działaniem. Unistyczny monochrom obrazów
ostentacyjnie neutralizuje wszelką teatralnośd możliwych napięd. Jest to malarstwo akcji
spowolnionej, mantrycznej, wnikającej w głębsze warstwy zjawisk i pojęd.

Janusz Cywicki,
Emocjonalna abstrakcja, zamykająca w aleatorycznej ale zarazem stabilnej, fizycznej strukturze ulotną
substancję doznao oraz impulsywnej energii. Przestrzenne formy, które ze względu na kruchośd
papierowego materiału są paralelne wobec istoty czystych emocji, nabierają zarazem symbolicznego
i metaforycznego znaczenia. Pomimo konkretnie zaanektowanej przestrzeni opuszczają swoją fizyczną
postad prowokując subtelna grę wyobraźni.

Ryszard Dudek,
Abstrakcja liryczna, silnie ekspresyjna, biologiczna i kompulsywna, mająca swoją bazę w wieloletnim
doświadczeniu malarstwa mimetycznego z nurtu koloryzmu. Jest przede wszystkim obszarem

uwolnienia energii zmierzającej do kształtowania układów aluzyjnych wobec organicznych form
realnych i obiektywnych relacji przestrzennych. Stanowi odważną i wyrafinowaną zarazem próbę
dotknięcia i uzewnętrznienia ukrytych sił natury, przetworzenia jej widoków w wartośd dodaną
skojarzeo i wywołanych nimi emocji.

Dorota Jajko-Sankowska,
Rodzaj abstrakcji gestualnej, bliskiej grafologicznym rejonom o zdecydowanie prymarnym,
rysunkowym podłożu. Malarskie projekcje, niezwykle intensywne są wyrazem i pochodną łączenia
przeciwieostw jakimi niezmiennie pozostają: swobodna malarska plama i żywiołowa, frenetyczna
linia. Obraz staje się terapeutycznym nieomal spektaklem osiągającym trudny rodzaj harmonii
wynikającej z godzenia żywiołów formy i zawartych w niej, często dramatycznych znaczeo.

Tomek Mistak,
Abstrakcja będąca wynikiem plastycznych uwarunkowao technicznych, odkrywania podszeptów
malarskiej materii, jakości tekstury, generujących zarówno kształt elementów obrazu jak też całości
wizji. Formy balansują tu na pograniczu czystej abstrakcji i figuracji zarazem (światłocieo). Niemniej,
pewne umowne czy rzeczywiste, zdeklarowane tytułem odniesienia do świata mikrostruktur, budowy
kwantowej materii w sensie wizualnym i naocznym okazują się tu raczej czystą grą malarską, bardziej
intrygującym pobudzeniem wyobraźni , aniżeli opisem ich rzeczywistych wyglądów.
Jerzy Tomala,
Odmiana abstrakcji geometrycznej, której celem jest uchwytywanie fenomenu światła ,przestrzeni
a niekiedy także rytmu. Operująca przy tym znaczeniem paradoksalnym, będącym pewną prowokacją
wywiedzioną z koanicznej, buddyjskiej filozofii zen (cykl „Dąb w ogrodzie”). Malarstwo operujące
skromnymi, powściągliwymi środkami wyrazu, posiadające zarazem nieodpartą siłę argumentu
formy. Jej prostota nie jest tożsama z prostotą kształtujących ją doznao i przeżyd. Jest to malarstwo
jawnie estetyczne ale nie estetyzujące.
*

Wszystkie prace znajdujące się na wystawie powstały z natchnienia malarskiego. Ono jest tu
zasadniczym tematem. Znaczenia prześwitujące przez ich zewnętrzną formę nie były zdeklarowane
przed jej określeniem i realizacją. Zmaterializowały się wraz z kształtowaniem własnej autonomicznej
formalnej struktury. W tym sensie prace te nie są plastyczną ilustracją tematu ani tym bardziej
komentarzem rzeczywistości. Są samą rzeczywistością posiadającą zdolnośd do napełnienia się
treścią. Przeczucie tej treści pobudzało aktywnośd autorów i w podobny sposób otwierają się na
aktywnośd naszej wyobraźni. Na tym otwarciu w istotnym stopniu budują swój realizm.

Piotr Wójtowicz

Piotr Wójtowicz / kurator
Urodził się w 1958 roku w Stalowej Woli. Absolwent PLSP w Jarosławiu. Studia na wydziale malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jana Szancenbacha i pracowni rysunku prof.
Zbyluta Grzywacza. Nauka grafiki w pracowni wklęsłodruku prof. Mieczysława Wejmana. Dyplom
z wyróżnieniem uzyskał w 1983 roku. Uprawia głównie malarstwo i rysunek, zajmuje się także
projektowaniem graficznym. Współpracuje z Krośnieoskim Przedsiębiorstwem Budowlanym przy
cyklu wydawniczym pod nazwą Kalendarz KPB, prezentującym twórczośd artystów związanych
z Krosnem i regionem krośnieoskim. Jest animatorem działao z zakresu kultury plastycznej
współpracując jako kurator z galeriami BWA w Krośnie, Piwnicą PodCieniami - galerią Muzeum
Rzemiosła w Krośnie, Galerią Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Podkarpackim Towarzystwem
Zachęty Sztuk Pięknych w Rzeszowie. Współpracował także z Krośnieoskim Domem Kultury, obecnie
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, wspierając amatorski ruch plastyczny inicjował wystawy
wybitnych postaci z tego obszaru aktywności artystycznej. Opracowuje katalogi wystaw, pisze teksty
i recenzje o sztuce innych artystów. Od 1983 roku jest pedagogiem Liceum Plastycznego w Krośnie
(wcześniej z siedzibą w Miejscu Piastowym), gdzie od blisko trzydziestu lat kieruje sekcją
przedmiotów artystycznych. Uczy rysunku i malarstwa wg autorskiego programu problemowego
i dydaktycznego. Juror w przeglądach plastycznych uczniów szkół artystycznych II stopnia, inicjator
wystaw utalentowanej młodzieży. W latach 2005, 2006 prowadził w sekcji studiów zaocznych,
pracownię malarstwa w architekturze w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek
zespołów jurorskich regionalnych i międzynarodowych profesjonalnych konkursów plastycznych.
Zorganizował 28 wystaw indywidualnych m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Kielcach, Stalowej
Woli, Sandomierzu, Krośnie, Cieszynie, Częstochowie, Nowym Sączu, Gorlicach, Ostrowcu
Świętokrzyskim, Zakopanem, Montpellier (Francja), Koszycach (Słowacja). Brał udział w ponad 50
wystawach zbiorowych środowiskowych, ogólnopolskich, zagranicznych. Laureat konkursów
międzynarodowych, ogólnopolskich i okręgowych, m.in. I, II i VI Międzynarodowe Biennale
Malarstwa Euroregionu Karpaty, "Srebrny Czworokąt" - Przemyśl, Ogólnopolska Wystawa Malarstwa
Współczesnego, "Jesienne Konfrontacje" - Rzeszów, Ogólnopolski Salon Sztuki, "Homo Quadratus
Ostroviensis"- Ostrowiec Świętokrzyski, przeglądów twórczości członków ZPAP Okręgu
Rzeszowskiego.
Był czterokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1986, 1988, 1996 i 2001.
W roku 1999 i 2010 otrzymał Nagrodę Indywidualną I-go stopnia Dyrektora Centrum Edukacji
Artystycznej, za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.
Za działalnośd artystyczną, w roku 2004 wyróżniony nagrodą specjalną Prezydenta Miasta Krosna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jerzy Cepioski
Urodzony w roku 1957 w Przemyślu. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studia na
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1984 - 1989. Dyplom w pracowni
prof. Włodzimierza Kunza.
Wystawy / nagrody: 1989 - Wystawa indywidualna, podziemia kościoła OO. Franciszkanów
w Przemyślu; 1990 - Stypendium Ministra Kultury; 1994 - "Obraz`94", Nagroda Główna Wojewody
Przemyskiego; 1995 - wystawa indywidualna, Paostwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu;
"Rysunek `95", Paostwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu - Nagroda Prezydenta Miasta
Przemyśla; 1996 - Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego; Międzynarodowe Biennale
Malarstwa Euroregionu Karpaty „Srebrny Czworokąt" - Przemyśl`96 - Nagroda Wojewody
Rzeszowskiego; Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla; 1997- Malarstwo Przemyskie, Spisska
Nova Ves / Słowacja; 1998 - Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie; "Obraz`98",
Paostwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu - Nagroda Główna Wojewody Przemyskiego;
Stypendium Ministra Kultury; 1999 - "Artefakty`99", Paostwowa Galeria Sztuki Współczesnej
w Przemyślu - Nagroda PGSW w Przemyślu; "Polska Abstrakcja Analityczna II", Biuro Wstaw
Artystycznych we Wrocławiu; 2005 - Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla; Nagroda Artystyczna
im. Mariana Strooskiego - Przemyśl 2008; 2009 - indywidualna wystawa malarstwa, Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu; Nagroda Artystyczna im. Mariana Strooskiego - Przemyśl
2015; 2017 - indywidualna wystawa malarstwa, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
W roku 2003 prowadził Galerię Podziemia w kościele OO. Franciszkanów w Przemyślu.

LX II
LX I, II, III - tryptyk, 2017 - akryl / relief / płótno, 3 (130 x 89 cm)

Strukturalne i ascetyczne obrazy Jerzego Cepioskiego są bardzo zjawiskowe. Pomimo
monochromatycznej na ogół kolorystyki, intrygują i z magnetyczną wprost siłą przyciągają naszą
uwagę. Hipnotyzują uporządkowanym rytmem z niezwykłym pietyzmem budowanej materii.
Paradoksalnie, oczarowują zdyscyplinowaniem i brakiem jakiejkolwiek spontaniczności. Byd może
dzięki temu, poprzez to normatywne, rzemieślnicze utrudzenie udaje mu się docierad do
energetycznych źródeł natury i odkrywad dla siebie nadzwyczajny spektakl jej witalnych prądów i sił
uchylając tym samym przed nami zasłonę tajemnic przyrody.
Piotr Wójtowicz, katalog wystawy "Portret Krosna", BWA, Krosno 2010 r.

Janusz J. Cywicki
Urodzony w Przemyślu. W latach 1972 - 76 studia na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby
w Paostwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu m.in. w pracowni malarstwa prof.
Zdzisława Kępioskiego, a następnie Tadeusza Brzozowskiego, pracowni litografii prof. Lucjana
Mianowskiego i pracowni wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych prof. Antoniego Zydronia,
gdzie realizował własny program studiów. Dyplom z wyróżnieniem w roku 1976.
Stypendysta Rządu Królestwa Belgii w HISK / Hoger Instituut voor Schone Kunsten / Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten / Antwerpia. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, Wojewody
Przemyskiego i Prezydenta Miasta Przemyśla. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale
Grafiki i European Artists e.V. (EAA) w Niemczech.
W dorobku 70 wystaw i pokazów indywidualnych w Polsce, Belgii, Rumunii, Niemczech, Rosji,
Słowacji i na Węgrzech. Udział w ponad 350 wystawach zbiorowych, w tym w międzynarodowych
biennale i triennale grafiki i rysunku: Kraków, Katowice, Wrocław, Toruo, Rzeszów, Toronto,
Kanagawa, Gyor, Ivano-Frankovsk, Ljubljana, Tuzla, Maastricht, Bitola, Bhopal, Tallin, Eivissa, Taiwan,
Sapporo, Cleveland, Kair, Oldenburg, Norymberga, Rio de Janeiro, Sarajewo, Wiedeo, Douro.

Od roku 1976 otrzymał 40 nagród i wyróżnieo. Laureat - m.in.: Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków '97; 1. Międzynarodowego Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2002; Nagrody Fundacji im. M.
Molnara w Vaja na Węgrzech w 2001 r. ; Nagrody Sztuki miasta Bautzen w Niemczech w 1998 r.
Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Warszawie; Muzeum Narodowe w Szczecinie; Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu; Muzeum Sztuki Współczesnej w Skopje / Macedonia;
Bonnefanten Museum w Maastricht / Holandia; Modern Graphic Art Museum in Cairo / Egipt; Royal
Museum of Fine Arts w Antwerpii / Belgia; National Gallery of Art - Washington D.C. / USA; Vay Adam
Muzeum , Vaja / Węgry; Deri Muzeum w Debreczynie / Węgry; Muzeul Tarii Crisurilor, Oradea /
Rumunia; Muzeum Sztuki w Ivano Frankovsku / Ukraina; Kolekcja European Artists e.v. w Velbert /
Niemcy; Kolekcja Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie; Kolekcja Europejskiej Akademii

Sztuk w Warszawie; Stowarzyszenie Pastelistów Polskich w Nowym Sączu; Kolekcja Banku
Światowego - Washington / USA; Ministerstwo Kultury Królestwa Belgii / Belgia; Kanagawa
Prefectural Gallery, Yokohama / Japonia; Kolekcja Miedzynarodowego Centrum Grafiki, Ljubljana /
Słowenia; Kolekcja Art Association Maribor / Słowenia; Kolekcja the Austrian Waste Recycling
Company Anton Mayer, St. Michael / Austria; Galeria Portretu, Tuzla / Bośnia i Hercegowina;
Taidengalleria RIPUSTUS, Hameenlinna / Finlandia; Kolekcja Computer Art Biennale, Rzeszów;
Vychodoslovenska Galeria w Koszycach / Słowacja; Galeria Umelcov Spisza, Spiśska Nova Ves /
Słowacja; Fundacja InterArt w Aiud / Rumunia; Hajdusagi Galeria, Hajduboszormeny / Węgry;
Kolekcja Elżbiety Dzikowskiej.

Okryj mnie - ukryj...
2017
instalacja - 25 destruktów / sitodruk / papier Fabriano 250 gr.
200 x 150 x 120 cm
https://youtu.be/PMq70HTjC-k

Ukryty wymiar / projekt (prowadzony od kilku lat) dotyczy badao nad rozwojem i nowymi
możliwościami swobodnego kreowania w oparciu o papier, jako materii / obiektu wyjściowego do
dalszych przetworzeo, w formie działao pośrednich i bezpośrednich. Drugim, nie mniej ważnym
aspektem, jest poszukiwanie / tworzenie własnego języka / swoistej gramatyki wizualnej,
umożliwiającej (przy użyciu technik jednorazowych lub powielanych) równie swobodne artykułowanie
zamierzonych treści i kontekstów w sferze przekazu / przesłania.
Celem jest jednostkowa kreacja unikatowa, będąca bezpośrednim zapisem oddziaływania zarówno na
materię i przekaz, zbliżający media graficzne do otwartych formalnie wielowymiarowych działao
przestrzennych. Trójwymiarowe obiekty, instalacje, mobile i formy organiczne, a także wiele dalszych
struktur anektujących światło, ruch, przestrzeo, a także dźwięk, uwalnia współczesne media graficzne
od zbytniego uzależnienia związanego z reżimem technologicznym - kierując je w obszary
swobodnych poszukiwao, zunifikowanego formalnie przekazu multimedialnego, uwzględniającego
interaktywnośd odbiorcy.
Moje obecne realizacje sprowadzają się w zasadzie do swobodnej budowy jednorazowych obiektów
i instalacji, w których te same elementy mogą byd wielokrotnie kształtowane i wykorzystywane
w kolejnych realizacjach. Ich ostateczna forma uzależniona jest przede wszystkim od przestrzeni którą
anektują, ale także od wielu dalszych, (subiektywnych i obiektywnych) czynników, determinujących
ich ostateczną wartośd. Tak konstruowane obiekty są oczekiwanym wyzwaniem, tworząc zupełnie
nowe formy, nowe przesłanie. JJC / 2014

Ryszard Dudek
Urodzony w 1947 roku w Połomi. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studia
artystyczne na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1972 r.
w pracowni prof. Czesława Rzepioskiego, za który otrzymał nagrodę - stypendium Ministra Kultury
i Sztuki RP. Po studiach pracował w MM "Prometej" jako grafik. Od 1982 r. nauczyciel rysunku
i malarstwa w Paostwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Do 1998 roku członek ZPAP.
Zorganizował ponad 30 premierowych wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 200 wystawach
i plenerach w Polsce i za granicą. Laureat kilkudziesięciu nagród i wyróżnieo. Prace w zbiorach w kraju
i zagranicą. Od 2006 roku pełni funkcję dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. W roku
2013 otrzymał medal "Gloria Artis".

Tryptyk z cyklu „Trzydziestoośmioptyk” 3. 5, 6, 2017 - olej / płótno (120 x 100 cm każda częśd)

(…) Mam ogromną potrzebę wyładowania energii. Abstrakcja daje mi tą możliwośd uwolnienia
pewnej nieokreślonej dynamiki, która we mnie nieustannie się gromadzi. To jest rodzaj
zapotrzebowania wewnętrznego.
Kolor jest podstawą malarstwa. (…)Ma w sobie jakąś potęgę i siłę. Można to porównad do muzyki lub
czystej poezji… Właściwie działa się na emocje a te emocje wywołuje się np. temperaturami… ciepłe,
zimne. To są takie sprawy techniczne ale bardzo istotne dla malarza. Ja posługuję się kolorem i on
wystarcza mi za wszystko. Nastrój, jakieś zaciekawienie (…) tego nie da się wymyśled. Zresztą ja
jestem takim malarzem, że ja nie wiem co za godzinę czy na drugi dzieo będzie z tym obrazem. Ja go
mogę za minutę czy w paru sekundach zmienid… i już powstaje nowa rzecz; bo ja tworzę ten obraz. Ja
nie mam planów że dzisiaj namaluję tą partię a jutro inną. To się zupełnie na innych zasadach
pracuje. Akt twórczy jest najważniejszy. (…) Ja jestem przewrotny, bo np. niekiedy chcę zimnymi
kolorami namalowad ciepły obraz, odwrócid sytuację.
Ograniczyłem środki wyrazu do koloru. W tym sensie moje obrazy są skromne. Ta moja opowieśd jest
jak śpiew ptaka. Położenie koloru, plamy, faktura, dźwięk, dynamicznie czy bardzo spokojnie… to
buduje strukturę obrazu, która wciąga. Wydaje mi się, że te moje obrazy są do oglądania… do
długiego oglądania. One nie są powierzchowne. Trzeba widzied, trzeba kolor rozumied, trzeba go
czud.
fragmenty rozmowy red. Grażyny Bochenek z Ryszardem Dudkiem,
1 tom ," Sztuka Podkarpacia", PTPSP, Rzeszów 2011 r.
Opracował P. Wójtowicz

Dorota Jajko-Sankowska
Urodzona w 1968 roku w Brzozowie. Absolwentka PLSP w Miejscu Piastowym. Studia na Wydziale
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem w 1993 roku w zakresie grafiki warsztatowej
w pracowni serigrafii prof. Bogdana Przybylioskiego, aneks malarski w pracowni prof. Wojciecha
Sadleya. W latach 1994-2004 pracownik dydaktyczny w Katedrze Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie prof. UR w Zakładzie Działao Przestrzennych, Designu
i Rysunku, Wydziału Sztuki, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek ZPAP, w latach 1996-99 Prezes
ZPAP Okręgu Olsztyoskiego. Autorka 25 wystaw indywidualnych, udział w wystawach zbiorowych.
Działalnośd artystyczna w obszarze malarstwa, rysunku, fotografii.
Ważniejsze wystawy indywidualne: 1992 - Toruo Galeria Autorska Nad Wisłą Malarstwo; 1997 Bydgoszcz Galeria ZPAP 85 Pejzaże; 1999 - Olsztyn Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków
Malarstwo; Wrocław aula Akademii Sztuk Pięknych Widoki; 2001 - Krosno Biuro Wystaw
Artystycznych Krajowidoki; 2004 - Olsztyn Galeria Rynek Dygresje; 2005 - Bydgoszcz Salon Sztuki
Współczesnej BWA Malarstwo; 2006 - Rzeszów Galeria Biuro Wystaw Artystycznych Aberracja; 2007 Warszawa Dom Artysty Plastyka Galeria 022 Pastele Galeria; Nidzica Galeria Pod Belką Zamek Nidzica
Malarstwo; 2008 - Bydgoszcz Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solioskiego Perygrynacje; 2009 Kraków Galeria PRYZMAT Pasaż wystawa malarstwa i rysunku; Gorlice, Galeria Dwory Karwacjanów
i Gładyszów Malarstwo; 2010 - Rzeszów Galeria BWA Peregrynacje; 2014 - Bydgoszcz Galeria
Wspólna Comploratio; 2016 - Sanok BWA Galeria Sanocka Z NATURY. RZECZY; Bydgoszcz Galeria
Wieży Ciśnieo. Muzeum Wodociągów Zatrzymane; Tarnów Galeria HORTAR Malarstwo; Łódź Galeria
NA PIĘTRZE Comploratio II.
Prace w zbiorach: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Galeria Rynek
w Olsztynie, zbiory prywatne.
Ważniejsze realizacje: 1995 - projekt witrażu do Kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Łęgowie
1996/98 Projekt witrażu do Kościoła Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy /okna boczne/.
Tkwiąc w świecie rzeczy i zjawisk, gdzie jest się otoczonym horyzontem przedmiotów, które można
dostrzec, ale chwilowo ustępujących przy rzeczy na którą akurat patrzymy, jednocześnie z nią
równorzędnych, nie mamy wpływu na jakośd danej chwili. Wzrok przebiegając gładko w głąb,
szerokośd i wysokośd kadru, którą mogą objąd oczy, nasyca się wszechobecnością, realizuje proces
doświadczania świata; pełnego rzeczy nieprzeliczonych, nieprzewidzianych, ale też niezbadanych.
Częśd tego zbioru (bardzo mała) trafi na płótno, stanie się materiałem na obraz. Jednak przy naporze
impulsów i sygnałów, takiej właśnie swoistej konkurencji, krzykliwości, z pomocą przychodzi pejzaż
lub raczej jego porządkujące odczucie. Jest to odniesienie do natury do zjawisk podstawowych, taki
"background" dla zjawisk pierwszoplanowych chod nie najważniejszych. Świat form w obrazie
krzepnie w ustanowionym porządku, gdzie dal jest niedostępna i nieokreślona, gdzie elementy bliskie
stają się niekiedy wręcz napastliwe ale zestrajają swoje linie wewnętrzne zgodnie z prawem całego

układu i kiedy zajdzie potrzeba staną się z kolei odległe, gdzie w sumie nic nie zatrzymuje spojrzenia i
nic nie jest w pełni obecne.
Jawi się podział na zgiełk i wielką ciszę, dwie nieodłączne części całości, łączące się w niewyobrażalny
sposób, przy tym malarstwo dające wyraz niewyrażalnemu, przez swoją niedoskonałośd jest
najlepszym środkiem na realizację i obraz takich właśnie związków i połączeo, które prowadzą do
widzenia natury
w dodatku pomagają w uświadomieniu sobie własnej roli jako przechodnia obserwatora.
Dorota Jajko-Sankowska

Bez tytułu, 2017 - olej / płótno (100 x 150 cm)

Tomasz Mistak
Urodzony w 1978 roku w Sanoku. Dyplom w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego
w 2005 r. w pracowni malarstwa prof. Stanisłwa Białgłowicza. Uprawia malarstwo sztalugowe,
głównie akryl na płótnie. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Mieszka i pracuje w
Sanoku.
Wybrane wystawy indywidualne: "Dyspersja", Galeria Kuratorium, Warszawa, 2017r.; "Upiorne
oddziaływanie na odlegśd", Galeria Pragaleria, Warszawa, 2017r.; "October rust", BWA Galeria
Sanocka, Sanok, 2016r.; "Zanurzenie", Galeria Centrum, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków,

2015r.; "Dwadziedzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi", Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
Sandomierz, 2015r.; "Obszar zabudowany", Galeria Kuratorium, Warszawa, 2013r., "Monumenty
nowoczesności", Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, ICN POLFA, Rzeszów, 2013r.;
"Po Ostatniej Wieczerzy", Centrum Sztuki Solvay, Kraków, 2012r.; "Luksusowe więzienie", Galeria
Krytyków Pokaz, Warszawa, 2011r.;
Nagrody: Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa (II miejsce) w konkursie "Obraz, Rzeźba, Rysunek,
Grafika Roku 2015", Biuro Wystaw Artystycznych, Rzeszów, 2015r.; Nagroda Wojewody
Podkarpackiego w Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt,
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, 2009r.

Splątanie kwantowe, 2016 - akryl / płótno (60 x 120 cm)

Prace z cyklu "Splątanie kwantowe ' to nie próba przedstawienia tego o czym mechanika kwantowa
traktuje przy pomocy wzorów matematycznych. To luźna próba przedstawienia nano świata
cząsteczek
o egzotycznych nazwach powiązanych ze sobą w nieustannym drganiu. Cząsteczek z których
zbudowane są zarówno nasze ciała jak i otaczająca nas rzeczywistośd.
Wg. mechaniki kwantowej stan splątany jest to rodzaj związanego wzajemnie stanu kwantowego
dwóch lub więcej cząstek lub innych układów kwantowych. Ma on niemożliwą w fizyce klasycznej
cechę polegającą na tym, że stan całego układu jest lepiej określony niż stan jego części. Innymi słowy
- dla przeciętnego obserwatora to czysta abstrakcja.
Tomek Mistak

Jerzy Tomala
Urodzony w 1951 r. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dyplom w 1975.
Udział w ponad 120 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. Francja, Węgry, USA, Grecja,
Słowacja, Hiszpania). Najważniejsze: Jeune Peinture - Jeune Expression'82, Grand-Palais des ChapsElysées, Paryż 1982; A Quarter of Century, Tulon 1987; Tapyba, Grafika, Skulpt?ra, ARKA Galerija,
Wilno 2011; 38. Biennale Malarstwa "Bielska Jesieo" Bielsko-Biała 2007; IX, X. XII, i XIII
Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki "Homo Quadratus Ostroviensis", Ostrowiec Świętokrzyski
2008, 2010, 2014 i 2016; Quadro Art, II i III Międzynarodowe Biennale Obrazu, Łódź 2009 i 2011
*Grand Prix+; 23., 24. i 25. Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2010, 2012 i 2016;
Kontrasty - Energia dla życia, EXPO 2015, Mediolan, Włochy.
Około 40 wystaw indywidualnych, najważniejsze: (wybór z ostatnich lat): Obrazy z cyklu, Galeria
FORUM, Toruo 2005; Mal'ba, Výstavná siep Univerzitnej Knižnice PU, Prešov, Słowacja 2007; od 2009
r. 18 wystaw pt. Malarstwo do kwadratu (m.in.: Rzeszów, Kraków, Lwów, Medzilaborce, Toruo,
Szczecin, Prešov, Łaocut, Bolestraszyce).
Pracuje na etacie profesora nadzwyczajnego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu
Rzeszowskiego.

Nie wiem, czy abstrakcjonizm zbawił malarstwo (jak przewidywał Pierre Bonnard), ale w ciągu lat,
wykonując kolejne obrazy abstrakcyjne, coraz bardziej rozumiałem i doceniałem zalety tego sposobu
ekspresji artystycznej, szczególnie zaś jej uniwersalny charakter, dający przy tym możliwośd
dokładnego precyzowania wypowiedzi. Malarz Kazimierz Lasocki zwykł mawiad: "Kiedy maluje się psa
w skoku, to psa można pominąd, ale skok musi byd namalowany!" Malarstwo abstrakcyjne po to jest jak sądzę - by ukazywad istotę rzeczy, a nie samą rzecz!
Po latach eksperymentów i doświadczeo mogę też powiedzied, że najwartościowsza i najistotniejsza
jest dla mnie ta możliwośd kreowania nowej rzeczywistości. Leone Battista Alberti "wycinał" w ścianie
okno, przez które widad było historię, którą miał przedstawid. Malarz abstrakcjonista bierze od
Albertiego wycięty przez niego kawałek ściany i maluje na nim "historię", której przez żadne okno
zobaczyd nie można. Karl Kraus pisał ponad sto lat temu: "Sztuka jest tym, co światem się staje - a nie
tym, czym świat jest".
Jerzy Tomala

Dąb w ogrodzie - XCIX, 2013 - akryl / płótno (100 x 100 cm)
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