otwarcie wystawy

6 maja (piątek) 2016, godzina 18:00
wystawa czynna do 29 maja 2016
*
debata naukowa
Rola inspiracji w procesie tworzenia artystycznego

18 maja (środa) 2016, godzina 18:00

ZAPRASZAMY

Jacek Balicki / Stanisław Białogłowicz / Tadeusz Boruta / Magdalena Cywicka / Katarzyna Cwynar
Małgorzata Drozd-Witek / Łukasz Gil / Antoni Nikiel / Marek Olszyński / Marek Pokrywka
Jarosław Sankowski / Jadwiga Szmyd-Sikora / Piotr Woroniec Jr

Kurator Tadeusz Boruta

Inspiracje
Trudno sobie wyobrazić dyskurs o sztuce bez pojęcia „inspiracje”. Słowo to zdaje się być kluczem do
twórczości. Otwiera ją, stwarzając przy tym odpowiedni dystans poznawczy dla odbiorcy dzieła.
Lokuje ono artystyczny obiekt w „siatce” odniesień kulturowych, cywilizacyjnych, politycznospołecznych czy egzystencjalnych doświadczeń. Niestety, wskazanie na inspirację często
„szufladkuje” dzieło, redukuje jego wielowarstwowość do prostego odniesienia. W natłoku
informacji, obrazów, marketingowych sloganów i wizualizacji, odbieramy kulturę utylitarnie, jako
produkt mniej lub bardziej użyteczny. Tymczasem z pozycji twórcy inspiracja jest przede wszystkim
otwarciem, którego doświadcza przeżywając jakąś fascynację. Poprzez powstałe dzieło, artysta
odsłania odbiorcy, towarzyszące w procesie tworzenia emocje i myśli, zaprasza go do
współprzeżywania, które tradycyjnie nazywamy kontemplacją.
Inspiracją dla twórcy może być praktycznie wszystko i nie ma tu wartościującej hierarchii natchnień.
Zauroczenie miękkim, mglistym światłem jesiennego zmroku może skutkować wybitniejszymi
dziełami w dorobku artysty, niż traumatyczne doświadczenia osobiste czy polityczne. Inspiracja sama
w sobie nie jest bowiem wartością artystyczną, lecz tylko jedną ze składowych dzieła. Ona otwiera,
odsłania, wytycza ścieżki, motywuje do pracy, ale nierzadko prowadzi na manowce, gdzie sztuce źle
się służy.
*
Dominującym źródłem inspiracji dla artystów związanych z Zakładem Malarstwa Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego jest szeroko rozumiany pejzaż, zarówno w swej wszechogarniającej
perspektywie zespolonej z kosmosem, w wewnętrznej strukturze form konstruujących go, jak
i symbolotwórczym źródle naszego doświadczania czasoprzestrzeni, w którą zostaliśmy wrzuceni
naszym jednostkowym życiem.
Jadwiga Szmyd-Sikora odnajduje w otaczającym ją krajobrazie pierwotną harmonię, która koi emocje
i otwiera na piękno świata. W jej twórczości to doświadczenie ładu wyniesione z kontemplacji
pejzażu przenosi się także na przedmioty, których układy maluje, jako wyciszone kompozycje
współbytujących w symbiozie obiektów.
Pejzaż jest także inspiracją dla płócien Magdaleny Cywickiej, która nie gubiąc jego naturalnej
organiczności szuka w nim strukturalnych zależności dających możliwości odchodzenia od
realistycznej mimetyczności na rzecz malarskich układów tektonicznych.
Od początku, w swoim malarstwie Jacek Balicki jest wierny górom. One go fascynują i inspirują stając
się w jego obrazach głównymi bohaterami, ale także, coraz częściej, przyjmują role symbolicznej
sceny dla elegijno-mitologicznych kompozycji.
Przeciwstawną postawę w interpretacji pejzażu przyjmuje Antoni Nikiel, który dąży w swym
malarstwie do syntetycznych, prawie abstrakcyjnych układów kompozycyjnych, mających niekiedy
strukturę znakową. Obrazy budowane są na subtelnej osnowie świetlistych, biomorficznych linii.
Jeszcze inaczej pejzażem inspiruje się Łukasz Gil. Krajobraz jest dla niego miejscem potencjalnego,
ludzkiego dramatu. W mrocznych, prostych, malarskich układach gęsta materia farby ożywiana jest

światłem emanującym z bieli, intensywnego, kontrastującego koloru lub w efekcie blików powstałych
na reliefowej malaturze.
Zupełnie inne efekty luministyczne znajdziemy w malarstwie Małgorzaty Drozd-Witek. Inspiracją dla
jej obrazów pt. „Psalm” jest tradycja starotestamentowej lirycznej pieśni religijnej. Dla wyrażenia jej
modlitewnego charakteru, artystka całą mroczną płaszczyznę obrazu pokrywa jakby patyną światła,
która włącza, rysujące się sylwetki ludzkie w coś większego - manifestując ich bezgraniczne oddanie
i zawierzenie.
Z tkanki świetlnej utkane są także obrazy Katarzyny Cwynar, która dodatkowo wzbogaca je
rozbudowana strukturą chromatyczną. Tworzone przez nią luministyczne układy kompozycyjne
oscylują pomiędzy abstrakcją, pejzażem, a figuracją; przy tym, niemal zawsze zwornikiem ich staje się
świetlny znak krzyża, jednoznacznie wyrażający obecność Zbawiciela.
Do studiowania krajobrazu często sięga także Stanisław Białogłowicz, zwłaszcza, kiedy jest mu on
dany w swojej naoczności, w plenerze. Jednak dla swych wielofiguralnych obrazów szuka on inspiracji
przede wszystkim w kulturowo-religijnym dziedzictwie pogranicza. Twórczość jego wrosła
z wielowiekowej tradycji wzajemnego przenikania mistyki chrześcijaństwa wschodniego wyrażającego się w kanonie ikony - i sensualnego malarstwa zachodniego.
Natomiast Tadeusz Boruta, inspirując się ikonografią chrześcijaństwa zachodniego, podkreślającego
dogmat wcielonego Boga, stara się wyrazić egzystencjalne doświadczenie naszego tu i teraz.
Jarosława Sankowskiego interesuje pejzaż miejski; szuka inspiracji w starych rycinach i projektach
architektonicznych, w których klasycyzujące, lub eklektyczne fasady budynków jawią się, jakby w
procesie powstawania. Ich quasi istnienie jest malarska potencjalnością, bliższą scenografii, w której
aktor jest nie potrzebny.
Fragmenty pejzażu, pojedyncze obiekty, budynki, zwierzęta są bohaterami na obrazach Marka
Pokrywki. Malowane gęsta farbą i nasyconym kolorem tworzą formy uproszczone, ale nietracące
narracyjnego zakorzenienia. Wyrazowa emblematyczność obrazów stwarza u odbiorcy wrażenie
obcowania z ikoną rzeczy pospolitych, które zbyt często umykają naszej uwadze.
Dla Marka Adama Olszyńskiego inspiracją do powstania dzieła może być właściwie wszystko;
zarówno obiekty natury, jak i bon moty zaistniałe w przestrzeni publicznej czy zdarzenia w jego
najbliższym otoczeniu. W gęstej, ekspresyjnej malaturze, wzbogaconej nasyconym kolorem, powstają
emblematyczne wizerunki obiektów realnych jak i mentalnych.
Również dla Piotra Worońca Jr wyrazowym nośnikiem sztuki jest gęsta sensualna malatura
i ekspresyjna forma, która syntetycznie redukowana tworzy quasi abstrakcyjne obiekty swobodnie
nawiązujące do zdarzeń i przedmiotów towarzyszących naszej codzienności.
*
Poza kanwą malarskich i kulturowych inspiracji, składających się na twórczość artystów związanych
Zakładem Malarstwa, pozostaje cały obszar indywidualnych doświadczeń wynikłych z różnic
pokoleniowych poszczególnych malarzy, przebytej edukacji artystycznej i związków środowiskowych,
które nierzadko inicjują i ukierunkowują warsztatowe, formalne i wyrazowe poszukiwania. Mogą one

wzbogacać i ograniczać; mogą nadawać rozpoznawalne, charakterystyczne cechy stylistyczne, jak
i więzić w formalnych schematach. Przy pewnej znajomości polskiej sztuki współczesnej można w
prezentowanych pracach prześledzić te zależności, gdyż kultura i sztuka jest wielopoziomowym
obszarem dialogu. Niemniej oglądając obrazy tych twórców, skupiając się na ich bezpośrednim
przesłaniu i wyrazowej sile, wyłapiemy inspiracje źródłowe, konstytutywne dla każdego z nich, gdyż
wytyczające esencję ich malarstwa, a tym samym, ukazujące autentyczność ich postawy.
Tadeusz Boruta

JACEK BALICKI
E: jcbalicki@gmail.com

Urodzony w 1961 r. w Rzeszowie. Od 1989 r. studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, w pracowniach: prof. Włodzimierza Kunza i prof. Jana Szancenbacha. Dyplom
w roku 1994 w pracowni prof. W. Kunza. Doktorat na ASP w Krakowie w 2003 r. Od 1995 roku
pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego
w Zakładzie Malarstwa w pracowni prof. Tadeusza Gustawa Wiktora, w latach 1996 - 2005
w pracowni prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej, a następnie w pracowni malarstwa prof. Jadwigi SzmydSikory. Obecnie w pracowni prof. Stanisława Białogłowicza. Zorganizował 30 wystaw indywidualnych,
brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.

*

Tworzone przeze mnie płótna są próbą refleksji na temat wielowymiarowych asocjacji
w postrzeganiu pejzażu, zwłaszcza jego trwania oraz istnienia w historii, w czasie, tym
znieruchomiałym a jednocześnie upływającym. Obecny w prawie każdym obrazie horyzont jest
granicą za którą jest Nowe, Nieznane, Nieodkryte. Przeważnie umieszczam go wysoko, chcąc skupić
uwagę odbiorcy również na rozgrywających się poniżej zjawiskach. Niebo staje się niekiedy
dopełnieniem kompozycji, kontrapunktem, czasem jej dominantą w postaci światła na horyzoncie.
Ulotność form i efemeryczność przedstawień, mglistość atmosfery ukazana przez stosowanie
rozbieleń, zanikanie konturów, wybór kolorystyki często zawężonej jest pragnieniem zobrazowania
nostalgicznego klimatu bliskiego mojej osobowości. Nie chcę, aby owa tęsknota była tylko
romantycznym żalem i stanem emocjonalnym, lecz skłaniając do kontemplacji i refleksji na temat
pejzażu, zachęcała do ciągłego zgłębiania prawdy w naturze i prawdy o człowieku.

Po tamtej stronie, 2012 - akryl / płótno (120 x 150 cm)

STANISŁAW BIAŁOGŁOWICZ
E: mistrzostwo@poczta.fm

Urodził się w Dukli na Podkarpaciu. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach
1968 - 1973 studiował na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni
profesora Wacława Taranczewskiego. Po dyplomie rozpoczął samodzielną pracę twórczą
i dydaktyczną w szkolnictwie artystycznym, realizując zajęcia artystyczne na wszystkich poziomach
edukacji artystycznej.
Od 2005 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego w Rzeszowie, gdzie prowadzi zajęcia z malarstwa w autorskiej Pracowni Form
Otwartych na kierunkach Sztuki Wizualne i Grafika. Uprawia malarstwo sztalugowe, monumentalne
i rysunek. Zorganizował 90 wystaw indywidualnych w galeriach i muzeach polskich i zagranicznych,
uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem nagród

artystycznych, dydaktycznych jubileuszowych i wyróżnień. Stypendysta Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium twórczego w Niemczech.
W 2015 roku werdyktem członków Kapituły Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego został laureatem
XIV edycji prestiżowej nagrody artystycznej im. K. Ostrowskiego zwieńczeniem, której była
indywidualna Wystawa Malarstwa „Po jasnej stronie życia” w Pałacu Opatów w Gdańsku - Oliwie.
W dorobku artystycznym posiada realizacje sakralne m.in.: Krzyż i witraż w Kaplicy Męczenników
Polskich - Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie (1992); Apokalipsę, Kościół Parafialny w Loburg
Ostbewern, Niemcy (1995), polichromię w Kaplicy Seminaryjnej SVD ks. Werbistów w Nysie (1998).
Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych, kolekcjach muzealnych i galeryjnych w Polsce i za
granicą. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków w Opolu oraz Nyskiej Grupy Artystycznej
w Nysie.

Malując obraz, chcę dotykać doświadczenia granicznego - wiary, poezji, piękna i rzeczywistości, której
nie da się wyrazić innym językiem niż język Sztuki …

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

TADEUSZ BORUTA
E: tboruta@poczta.onet.pl

Ur. 1957 r. w Krakowie, artysta malarz, teoretyk sztuki, publicysta, kurator wystaw, nauczyciel
akademicki. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; Dyrektor Wydziału Twórczości PAU.
Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zatrudniony, jako prof. zw. na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego prowadzi pracownię malarstwa i pełni funkcję Kierownika Zakładu Malarstwa.
Jego twórczość malarska sytuuje go w nurcie symbolizmu egzystencjalnego, związanego z kręgiem
figuracji krakowskich. Prowadzi także badania teoretyczne z zakresu ikonologii i teologii dzieła sztuki.
Studiował malarstwo w krakowskiej ASP (dyplom w 1983 r. w pracowni prof. St. Rodzińskiego).
W latach 80. jeden z głównych twórców i animatorów Ruchu Kultury Niezależnej. Kurator kilkunastu
wystaw problemowych. Prezentował swoje obrazy na 65 wystawach indywidualnych i ok. 200
zbiorowych. Posiada dzieła w najważniejszych kolekcjach publicznych w kraju, a także za granicą,
m.in.: w Muzeach Narodowych Gdańska, Krakowa i Wrocławia, w Muzeum Śląskim w Katowicach,
Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Archidiecezji
Warszawskiej, Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach,
Muzeum Diecezjalnym w Opolu, Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, Muzeum Galerii
Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach, Regionalnym Towarzystwie Zachęty Sztuk
Pięknych w Częstochowie, Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Twórca polichromii, witraży i obrazów monumentalnych w obiektach sakralnych i świeckich. Obok
twórczości artystycznej Boruta ma duży dorobek teoretyczny. Jest autorem 3 książek o sztuce:
„Szkoła Patrzenia. Obrazowanie świąt kościelnych w dziełach wielkich mistrzów” (2003 r.),
„O malowaniu duszy i ciała” (2006 r.), „Figurracje” (2009 r.) i redaktorem kilku monografii. Od 1986
roku stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak” publikując tam liczne
teksty. Swoje rozprawy publikował także w takich periodykach jak: „Estetyka i Krytyka” „Konteksty”,
„Res Publica Nowa”, „Życie Duchowe”, Sacrum et Decorum, „Horyzonty Wychowania”, a także
w wielu monografiach zbiorowych i publikacjach pokonferencyjnych.
Laureat wielu nagród artystycznych. W 2011 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Autentyczna twórczość rodzi się z doświadczenia własnego – podlegającego procesom przemijania –
ciała; jego fizyczno-biologicznych uwarunkowań i duchowych aspiracji. Jest nią sztuka – zarówno
angażująca się w rzeczywistość nas otaczającą, jak i izolująca się od niej– w której „słyszymy” zegar
nieubłaganie odmierzający uciekający czas, a jednocześnie wystukujący rytm wieczności.

Five o`clock, 2005 - olej / płótno (130 x 110 cm)

MAGDALENA CYWICKA
E: magdacywicka@poczta.onet.pl

Ur. w 1976 roku w Sokołowie Małopolskim. Studia na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. W 2001 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa
Sztalugowego prof. Leszka Misiaka. Od 2001 roku pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego. W 2011 roku obroniła doktorat na macierzystej uczelni. Obecnie pracuje na
stanowisku adiunkta. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.
W dorobku 9 wystaw indywidualnych w Katowicach, Miechowie, Rzeszowie, Krakowie, Olkuszu,
Radomiu, Przemyślu i Kielcach. Udział w 100 wystawach i konkursach zbiorowych w kraju i za granicą
m.in. w: Gdańsku, Rzeszowie, Przeworsku, Ostrowie Świętokrzyskim, Krakowie, Jarosławiu, Kaliszu,
Warszawie, Mysłowicach, Przemyślu, Krasiczynie, Mielcu, Krośnie, Sanoku, Włodawie, Tarnowie, Pile,
Kaliszu, Toruniu, Chełmku, Wrocławiu, oraz Kosice, Spissca Nova Ves (Słowacja), Oradea, Satu Mare,
Timisoara, Aiud (Rumunia), Debreczyn, Nagykranisza, Nyíracsád (Węgry), Loeben (Austria), Kishinau
(Mołdawia), Berlin, Osnabrück, Paderborn, Velbert, Lage, Pfrozheim (Niemcy), Hameenlinna,
Kangasala (Finlandia), Boston, Amherst, New York (USA), Delf (Holandia), Novi Sad (Serbia), Trebinje,
R.S. (Bośnia i Hercegowina), Givatayim (Israel), Monterey (Meksyk), Guarulhos - SP (Brazylia),
Brussels (Belgia), Porto (Portugalia).

Obrazy funkcjonują we mnie. Jak we śnie tworzą sekwencje, nieograniczone czasem, ani miejscem.
Zobaczony kiedyś pejzaż, zakodowane w pamięci obecności - bycia - przestrzenie; zamieniam w ciąg
obrazów. Z pozoru podobne - jednak nie identyczne. Elementy świata natury - żywioły. Ogrom
i potęga natury wzbudza we mnie ciekawość, która prowadzi do analizy i coraz głębszego poznania.
Nie poszukuję szczególnych krajobrazów, niezwykłe są te, które znam z codzienności.
Motywy; stoję po środku pola - poszukuję, odsłaniam znaczenia. Wiążę fragmenty otaczającej
rzeczywistości ze sposobem mojego bycia.
Cykle - powtórzenia.
Zima - wiosna.
Utajenie - odradzanie.
W takim świecie siebie odnajduję.
Moje spojrzenie rozdzielając i składając elementy natury przetwarza je w krajobraz indywidualny.

Cykl - Motywy - 2, 2016 - olej / płótno (20 x 20 cm x 9)

KATARZYNA CWYNAR
E: kalos33@interia.pl
Urodzona w 1970 roku. Absolwentka PLSP w Rzeszowie. Studia w latach 1990-1995 w Instytucie
Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w 1995
roku. W 2005 r. obroniła pracę doktorską w dziedzinie malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby
ASP we Wrocławiu. Zatrudniona obecnie jako adiunkt w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuki
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest członkiem ZPAP.

Twórczość artystyczna w dziedzinach: malarstwo, rysunek. Zorganizowała 18 wystaw indywidualnych,
brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych ogólnopolskich i międzynarodowych.
Uczestniczyła w kilku plenerach malarskich.

Z cyklu - Przez Morze Czerwone I, 2016 - akryl / płótno (30 x 30 cm)

MAŁGORZATA DROZD-WITEK
E: mdw23978@wp.pl

Urodzona w 1978 roku w Łańcucie. Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk
Plastycznych uzyskała w 2002 roku w pracowni malarstwa pod kierunkiem prof. Ireny PopiołekRodzińskiej oraz w pracowni grafiki warsztatowej prof. Andrzeja Pietscha.
Od 2003 roku pracuje w Zakładzie Malarstwa obecnego Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
- obecnie jako adiunkt. Stopień doktora uzyskała w 2013 roku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem. Laureatka nagród i wyróżnień
w konkursach plastycznych, uczestnik plenerów malarskich. Ilustratorka polsko-niemieckiego tomu
poezji Janusza Szubera pt. „Esej o niewinności” (Dresden - Wrocław 2015). Zorganizowała 12 wystaw
indywidualnych. Brała udział w przeszło 60 ekspozycjach zbiorowych, ogólnopolskich
i międzynarodowych (w większości pokonkursowych) m.in. w Lublinie, Tarnowie, Wałbrzychu,
Ostrowcu Świętokrzyskim, Dukli, Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Częstochowie, Nowym Sączu,
Łodzi , Radomiu, Toruniu, Warszawie, w Nowym Jorku / USA, Nismes, Viroinval / Belgii, Sansepolcro
/ Włoszech.

Zagadnieniem, które mnie od dawna fascynuje i które jest punktem wyjścia do powstania większości
moich malarskich i graficznych prac jest wnętrze pracowni artystycznej. Ta przestrzeń pozwala mi się
najpełniej artystycznie wypowiadać oraz warsztatowo rozwijać. Odnajduję tam bogactwo środków
wyrazu plastycznego, różnorodność elementów form, układów, brył, barw i walorów, linii i kształtów
wydobywanych przez najistotniejsze dla mnie - Światło. Nie odtwarzam fragmentów tej
rzeczywistości, a skupiając się na małym jej kadrze staram się dotrzeć do głębszych struktur.

Psalm 18, 2014 - technika mieszana (29,5 x 74 cm)

ŁUKASZ GIL E: gil.l@wp.pl
Ur. 1982 w Rzeszowie - malarz, pedagog. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Rzeszowie. W latach 2005-2010 studiował na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
w pracowni malarstwa prof. St. Białogłowicza. Na magisterski dyplom malarski Łukasz Gil wykonał
kilkanaście obrazów nawiązujących do ikonografii „Drogi Krzyżowej”. Od roku 2010 pracuje na
umowę o dzieło w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2015
roku uzyskał stopień doktorski. Bywa kuratorem i organizatorem (m.in. dwóch edycji wystawy „Obraz
między racjonalnością a ekspresją. Profesorowie i doktoranci ISP Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach” 2012, 2014). Zaprojektował scenografię do dwóch przedstawień w Teatrze
im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie („Nadludzie”, reż. St. Brejdygant, 2012 i „Żar. Opowieść o Ignacym
Łukasiewiczu”, reż. C. Sieńko, 2011).
Fragment obecności
…W najnowszym cyklu obrazów, próbuję znaleźć formę dla wyrażenia mojego doświadczenia,
istnienia w czasie i przestrzeni, dokonujących się zmian w trakcie życia, przemijalności. W procesie
malowania, analizując ślady naszego bytowania, stopniowo redukowałem je sprowadzając do
abstrakcji. Mimo dokonującej się syntezy starałem się nie stracić napięcia egzystencjalnego obecnego
w twórczości artystów podejmujących tematy antropologiczne. Figura ludzka towarzyszyła mi od
początku drogi twórczej, jednak nigdy nie była w tak głębokich relacjach z pejzażem jak obecnie.
Często zastanawiam się jaka była tego przyczyna? Dotychczas postać powstawała w odrębnym
procesie twórczym, z kolei pejzaż był oddzielnym zagadnieniem. W pewnym momencie zauważyłem,
że elementy te wchodzą ze sobą w relacje tworząc naturalny, integralny świat ludzkiego dramatu.
W pełni to zaakceptowałem. Przedstawiana figura obrazowana jest u mnie przy pomocy strzępiastej
formy symbolizującej człowieka. Staram się zawrzeć w obrazie proces transformacji kształtu, który
przebiega w procesie konstytuowania naszej świadomości. Anonimowe sylwetki wtapiające się w tło
coraz bardziej ewoluują, rozczłonkowują się, a ich strzępy wydobywają się z malatury obrazu.
Pozostaje jedynie szept, abstrakcja, a główny motyw ulega przeobrażeniu. Zastępuje go napięcie
horyzontalne, pewien „porządek” w układzie kompozycyjnym. Zaakcentowanie kierunku poziomego
w obrazie jest dla mnie symbolem niekończącej się drogi…

Fragmenty obecności X, 2015 - olej / deska (70 x 140 cm)

ANTONI NIKIEL
E: tonionik@wp.pl

Urodzony w 1959 roku w Gorlicach. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Jarosławiu. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom
w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika. Pedagog PLSP w Rzeszowie (1987-88), Studium
Nauczycielskiego w Rzeszowie na kierunku Wychowanie Plastyczne (1987-92), Młodzieżowego Domu
Kultury w Rzeszowie (1992-95). Nauczyciel akademicki PWSZ w Sanoku (2002-07), WSP w Rzeszowie
(od 1995 r.) oraz aktualnie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W latach 2000-2010 był adiunktem w pracowni prof. Tadeusza Gustawa Wiktora na Wydziale Sztuki
UR. Równolegle pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Sztuk Pięknych (200103), kierownika Zakładu Edukacji Plastycznej w PWSZ w Sanoku (2002-05) i prodziekana ds. dydaktyki
na Wydziale Sztuki UR (2008-11). Obecnie pracuje jako profesor w Zakładzie Malarstwa Wydziału
Sztuki UR. Uprawia malarstwo i rysunek. Jest członkiem rzeszowskiej grupy artystycznej „Na
Drabinie” (25 wystaw min. w Wiedniu, Warszawie, Krakowie, Przemyślu, Tarnowie, Rzeszowie,
Gorlicach, Krośnie, Busku Zdroju), Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” oraz Związku
Polskich Artystów Plastyków. Zrealizował 23 wystawy indywidualne, wziął udział w ponad 200
wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W dorobku posiada 15 nagród i wyróżnień za działalność
artystyczną. Prace w prywatnych zbiorach krajowych i zagranicznych.

Nagrody i wyróżnienia: 2013 - II Nagroda na III Triennale Malarstwa Współczesnego; Jesienne
Konfrontacje, BWA Rzeszów; Nagroda Główna Zarządu ZPAP Okręg Rzeszów, Biennale ZPAP Okręgu
Rzeszowskiego, BWA Rzeszów / 2009 – Ukraińska Nagroda Krajowa na Międzynarodowym Triennale
Malarstwa - Srebrny Czworokąt, Galeria Sztuki Współczesnej Przemyśl / 2003 - Nagroda fundowana
w dziedzinie malarstwa Obraz Grafika Rysunek Rzeźba Roku, BWA Rzeszów / 2000 – Nagroda
fundowana w dziedzinie malarstwa Obraz Grafika Rysunek Rzeźba Roku, BWA Rzeszów; II Nagroda na
IV Międzynarodowym Biennale Malarstwa - Srebrny Czworokąt, Muzeum Narodowe w Przemyślu;
Nagroda Rektorska - indywidualna, II stopnia za osiągnięcia naukowe / 1996 - Wyróżnienie
w dziedzinie malarstwa Obraz Grafika Rysunek Roku, BWA Rzeszów / 1992 - III Nagroda w dziedzinie
malarstwa Obraz Grafika Rysunek Rzeźba 1992, BWA Rzeszów / 1990 - II Nagroda w dziedzinie
malarstwa Obraz Grafika Rysunek Rzeźba 1990, BWA Rzeszów / 1990 - Wyróżnienie na poplenerowej
wystawie Julin 90 BWA Rzeszów / 1989 - I Nagroda w dziedzinie malarstwa Obraz Grafika Rysunek
Rzeźba 1989, BWA Rzeszów; II Nagroda na XIX Przeglądzie Nauczycielskiej Twórczości Artystycznej,
Krosno / 1988 - I Nagroda na XVIII Przeglądzie Nauczycielskiej Twórczości Artystycznej, Łańcut / 1988
- II Nagroda na wystawie Postawy 88, BWA Rzeszów.

Ona II, 2016 - akryl / płótno (150 x 120 cm)

MAREK OLSZYŃSKI
E: mao5@op.pl

Ur. w 1963 roku. Dyplom z wyróżnieniem krakowskiej ASP w 1989 roku. Doktor habilitowany,
profesor UR. W latach 1990 -91 odbył staż asystencki w Pracowni Rysunku prof. W. Kotkowskiego na
Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1992 roku. W latach
1995-2003 pracował jako nauczyciel przedmiotów plastycznych w PLSP Jarosław. Od roku 1998 do
2011 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Instytucie Sztuk Pięknych, gdzie współpracował
przede wszystkim z prof. W. Kotkowskim i organizował pracownie grafiki warsztatowej - druku
płaskiego i wklęsłego. Obecnie na Wydziale Sztuki UR prowadzi między innymi dyplomujące
pracownie z zakresu malarskich działań interdyscyplinarnych, grafiki warsztatowej (druku płaskiego
i litografii) oraz Pracownię działań interdyscyplinarnych. W latach 2002-2003 oraz 2006-2007
zastępca dyrektora ds. studenckich Instytutu Sztuk Pięknych UR. Od 2008 do 2010 roku był też
kierownikiem Zakładu Grafiki WS UR. Od roku 1998 organizował, współorganizował lub brał czynny
udział w licznych, sympozjach, plenerach i warsztatach artystycznych oraz w konkursach i wystawach
(indywidualnych i zbiorowych) - regionalnych, ogólnopolskich oraz o charakterze międzynarodowym.
Laureat kilku nagród i wyróżnień - międzynarodowych, lokalnych i ogólnopolskich. Członek Okręgu
Rzeszowskiego ZPAP, gdzie w latach 2012 -2014 pełnił funkcję prezesa Związku Polskich Artystów
Plastyków w tym okręgu. Jest też członkiem rzeszowskiej grupy artystycznej „Na Drabinie” oraz
Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”. Współorganizator artystycznych akcji
charytatywnych i projektów plastycznych o charakterze promocyjnym i edukacyjnym - regionalnych
i ogólnopolskich. Współpomysłodawca powstania i zorganizowania pierwszej wydziałowej galerii
„Schron Sztuki” w Krasnem (w 2007r.) gdzie - jako kurator - zrealizował kilka wystaw i wykładów.
Zorganizował też lub współorganizował kilka artystycznych konferencji krajowych i trzy o charakterze
międzynarodowym. Jest pomysłodawcą oraz pierwszym opiekunem (w latach 2003 - 2006)
studenckiego Koła Naukowo-Artystycznego „Razem”, działającego przy Instytucie Sztuk Pięknych,
obecnie na Wydziale Sztuki UR. Bierze udział w kształceniu nauczycieli przedmiotów plastycznych (od
2001 roku), w cyklicznych edycjach podyplomowych studiów dla nauczycieli oraz - od kilku lat –
współpracuje z warszawskim Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych prowadząc tam
zajęcia i wykłady dla nauczycieli szkół plastycznych . W ciągu ostatnich trzech lat wypromował
12 licencjatów oraz 22 magistrów.

Destrukcja w konstrukcji. Konstrukcja w destrukcji. Jak w życiu …

Z serii Annex nr 3, 2015 - technika mieszana (100 x 80 cm)

MAREK POKRYWKA
Ur. w 1956 r. w Rzeszowie. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii
Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowni prof. Mariana Stelmasika (1983). Absolwent
Studium Scenografii Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej ASP w Krakowie - dyplom z wyróżnieniem
pod kierunkiem prof. Jerzego Skarżyńskiego w roku 1986. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki
(1986/87). Uprawia malarstwo i rysunek, jest autorem realizacji scenograficznych i opracowań
graficznych książek. Współpracuje z ogólnopolskim pismem literackim „Fraza”. Pracuje na stanowisku
profesora w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek ZPAP
i grupy plastycznej „Na Drabinie”. Swoje prace prezentował w ramach wystaw indywidualnych (35)
i zbiorowych (ok. 200) w Polsce i za granicą.

Za każdym razem, kiedy przystępuję do namalowania obrazu, mimo że mam przed sobą koncepcję
treści tego, co ma powstać, finał jest niespodzianką. Formy i kolor ulegają ciągłym modyfikacjom.
W pewnym sensie to, co się rodzi, prowadzi mnie instynktownie. To tak, jakby puścić kierownicę
samochodu i liczyć na to, że sam zatrzyma się tam, gdzie powinien. Czasami się to udaje, choć
kosztuje sporo nerwów. Interesuje mnie człowiek i jego ciągłe zmaganie się z wątpliwościami, mimo
że skala ich może być zróżnicowana, mogą być trudne i zawiłe. W każdym trzeba znaleźć promyk
nadziei. Tym promykiem jest u mnie forma i kolor.

Hodowca ptaków, 2016 - olej / płótno (30 x 30 cm)

JAROSŁAW SANKOWSKI
E: loft@poczta.onet.pl

Urodził się w 1962 roku w Bydgoszczy. Po pięcioletniej nauce w bydgoskim Państwowym Liceum
Sztuk Plastycznych, rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku.
W 1987 roku otrzymał Dyplom magisterski w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego z zakresu malarstwa
i grafiki. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę projektową. Obecnie etatowo związany jest
z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa. W 2007
uzyskał doktorat w dziedzinie artystycznej - sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej - sztuki
piękne na ASP we Wrocławiu, następnie 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie
artystycznej - sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne na ASP w Katowicach.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem grafiki, terapią przez działania plastyczne.
W malarstwie i w rysunku autor cykli o tematyce architektonicznej, gdzie impulsem są obserwacje
prowadzone we wnętrzach i otwartej przestrzeni miejskiej, oraz analizowanie rycin i projektów
architektonicznych o renesansowym i XVIII wiecznym rodowodzie. Także autor cyklu odnoszącego się
do praw fizyki, które stają się terenem badania możliwości informacyjnych obrazu.
Autor 25 wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za
granicą. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

W malarstwie stawiam na cechy konstrukcyjne obrazu w którym motyw podporządkowany jest
rytmowi wynikającemu z natury mojej obserwacji i z uwarunkowań powierzchni obrazu. Skłonności do
architektonicznego kształtowania przestrzeni, są wynikiem poszukiwań malarskich, które prowadzę
od dwudziestu lat a które pozwalają mi traktować motyw jako cechę myślenia malarskiego, ale także
jako temat. W wykreowanej przestrzeni odnajduję motywy monumentalnych struktur
urbanistycznych a także drobnej architektury przedmiotów i sprzętów domowego otoczenia. Stosując
zmienną perspektywę i skalę staram się obserwować ich funkcję w obrazie oscylującą między
przydatnością potoczną a malarską z ich potencjałem symbolicznym. Wydobyciu tych cech służy
stopniowo wypracowywany warsztat malarski, polegający z jednej strony na wrażeniowym studium
natury z drugiej na montażu segmentów kompozycji. Gra przedmiotów i elementów przestrzennych
wraz z ich zawartością znaczeniową, pozwala wydobyć lub odtworzyć emocję wynikającą z faktu
przebywania w określonym miejscu - wnętrzu a także emocję samego faktu malowania obrazu.
Nawiązania do historycznych cech malarstwa jest dla mnie sposobem na wypracowanie równoległej
przestrzeni, w której czas stanowi podkład, na którym rozwija się naoczna doczesność wrażeń
z otoczenia.

Konferencja, 2013 - akryl / karton / styrodruk (140 x 100 cm)

JADWIGA SZMYD-SIKORA
E: jadwigaszmyd@onet.eu

Urodzona w 1950 roku w Haczowie. Studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Dyplom w pracowni drzeworytu prof. Franciszka Bunscha otrzymała w 1976 roku. Od
roku 1978 zawodowo związana ze szkolnictwem w Rzeszowie (między innymi: Liceum Sztuk
Plastycznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Obecnie jest profesorem w dziedzinie malarstwa. Na
Uniwersytecie Rzeszowskim w minionych latach pełniła funkcje służbowe: kierownika zakładu,
wicedyrektora, później dyrektora Instytutu Sztuki.

Na jej twórczość składa się rysunek, grafika warsztatowa i malarstwo. Dorobek artystyczny
prezentowała na ponad sześćdziesięciu wystawach zbiorowych i dwudziestu czterech wystawach
indywidualnych w kraju: m. in. Rzeszów, Warszawa, Kraków, Olsztyn, Wrocław, Sanok, Krosno,
Zwierzyniec, Dukla, Przeworsk Sieradz, Włocławek i za granicą: Niemcy, Francja, USA, Belgia,
Słowacja, Rumunia, Węgry, Grecja, Litwa. Uczestniczyła w siedmiu plenerach malarskich.

Laureatka kilkunastu nagród za osiągnięcia artystyczne. Za pracę naukowo - dydaktyczną otrzymała
cztery Nagrody Rektora (1986, 1989, 1998, 2009). Jest odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Otrzymała Medal Edukacji Narodowej. Jej grafiki, rysunki i malarstwo znajdują się w zbiorach galerii,
muzeów, instytucji i osób prywatnych.

Prof. Marcin Berdyszak komentując stosunek J. Szmyd - Sikory do własnej twórczości, sformułowany
w zdaniu
„…malarstwo jest wyrazem obserwacji świata widzialnego i wyrazem doświadczenia rzeczywistości
niewidzialnej”, napisał: „W tym stwierdzeniu artystka zawiera całą istotę twórczości - pokazać
niewidzialne, nowe coś, czego jeszcze nikt nie widział, lub to, co znamy w taki sposób jaki na to nie
patrzymy.”

Coś się skończyło - II, 2015 - olej / płótno (100 x 120 cm)

PIOTR WORONIEC JR
E: woronzpap@gmail.com

Urodzony 1981r. w Rzeszowie. Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Dyplom w roku 2005 w pracowni malarskiej prof. zw. dr hab. Ireny Popiołek - Rodzińskiej. Obecnie
doktorant Katowickiej ASP. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw.
Ważniejsze nagrody: 2004 - I Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu „FOTA-TON II”, Rzeszów / 2008
- I Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego w przeglądzie „Obraz, grafika, rysunek, rzeźba
roku 2008, BWA Rzeszów / 2010 - Gran Prix w Przeglądzie Sztuki Młodych „Wschód sztuki -Sztuka
Wschodu”, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie / 2010 – Gran Prix na X Międzynarodowym

Jesiennym Salonie Sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis”, Ostrowiec Świętokrzyski; I Nagroda na XI
Biennale Plastyki Krośnieńskiej, BWA Krosno.

Modele zastępcze, 2013 - akryl / płótno (140 x 140 cm)
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