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Artyści z naszego podwórka... Projekt zakłada cykliczną promocję twórczości artystów Przemyśla
w formie organizowanych sukcesywnie wystaw indywidualnych w Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu.

Przemyscy plastycy i fotograficy stanowią najliczniejsze środowisko artystyczne miasta. Mieszka tutaj
i pracuje wielu znakomitych artystów.
Projekt nawiązuje do cyklu artykułów pod tym samym tytułem, których edycję rozpoczął w roku 2005
miesięcznik „Nasz Przemyśl”.
W dziesiątej wystawie prezentujemy malarstwo Jerzego Cepińskiego związanego z naszym miastem
na dobre i złe...
Mamy nadzieję, że ta inicjatywa stanie się zalążkiem wydania oczekiwanego przez wszystkich
albumu, prezentującego współczesną sztukę i artystów Przemyśla.
Janusz J. Cywicki / Dyrektor Galerii

214, 2012 – akryl / relief / płótno (90 x 80 cm)

Jerzy Cepiński / Urodzony w roku 1957 w Przemyślu. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych
w Jarosławiu. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie odbył 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, Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu;
"Rysunek `95", Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu - Nagroda Prezydenta Miasta
Przemyśla; 1996 - Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego; 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", Państwowa Galeria Sztuki
Współczesnej w Przemyślu - Nagroda Główna Wojewody Przemyskiego; Stypendium Ministra
Kultury; 1999 - "Artefakty`99", Państwowa 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 Strońskiego - Przemyśl
2008; 2009 - indywidualna wystawa malarstwa, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu;
W roku 2003 prowadził Galerię Podziemia w kościele OO. Franciszkanów w Przemyślu.

314, 2013 – akryl / relief / płótno (100 x 140 cm)

Jako dziecko zachorował kiedyś (..) i ojciec, na pocieszenie przyniósł mu do łóżka ów
egzotyczny przysmak. Z opisu domyśliłem się, że chodziło o gruszkę. Thierry uśmiechnął się na to
wspomnienie: ów owoc miał dla niego smak świętości."
Mayra Montero "Przybądź, ciemności"

jk – 56141, 2013 – akryl / relief / płótno (100 x 80 cm)
Jeżeli próbuje się analizować czyjąś twórczość artystyczną, a jest to sztuka autentyczna, nie
sposób nie odnieść się do konkretnych faktów z życia artysty, bowiem prawdziwa twórczość, nie
nastawiona w swej istocie na komercję zawsze nierozerwalnie splata się z życiem - bezpośrednio
z życia wypływa i z niego czerpie swoje soki żywotne. Jurka Cepińskiego, jego wysoką sylwetkę
pamiętam z mrocznych korytarzy budynku Akademii Sztuk Pięknych na Placu Matejki w Krakowie,

gdzie mijaliśmy się wielokrotnie. Poruszaliśmy się wtedy w innych światach, nasze drogi przecięły się
później. Stary gmach Akademii całkowicie należał wtedy do takich jak Jurek - malarzy, rzeźbiarzy,
autentycznych reprezentantów prawie nieistniejącego już dzisiaj gatunku "malarii krakowskiej",
artystycznej cyganerii, składającej się z ludzi dla których sztuka stanowiła Sacrum, była jedyną
miłością i sensem życia. Teraz, kiedy przekroczyliśmy już "smugę cienia" wiemy, jak bardzo byliśmy
naiwni w owych zamierzchłych, studenckich czasach, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że prawdziwej
twórczości często towarzyszy cierpienie… Bliżej poznaliśmy się z Jurkiem dopiero w Przemyślu, już po
studiach. Spotkaliśmy się u wspólnego przyjaciela - malarza Mariusza Kościuka - pamiętam naszą
interesującą rozmowę - dotykaliśmy wtedy spraw metafizycznych i ostatecznych. Przeczuwaliśmy
NOWE, które nadchodziło nieubłagalnie.(..)

jk - 1456, 2013 - akryl / relief / płótno (100 x 80 cm)
Jurek Cepiński, doskonały technicznie jako realista, już podczas studiów zwrócił się w stronę
abstrakcji. Nie widziałam wielu wcześniejszych obrazów Jurka - pamiętam wielkie ciemne, prawie
czarne abstrakcje z ostrymi czerwonymi "cięciami", pamiętam też interesujący, zielonkawy obraz
"autobiograficzny". Ten dużo późniejszy, poruszający obraz (nie wiem, czy jeszcze istnieje) był swego

rodzaju komiksem - rozrachunkową opowieścią o trudnym dzieciństwie artysty po śmierci ojca specyficzny, dominujący "militarny" koloryt niejako ukrywał - zabezpieczał świat najgłębszych przeżyć
dziecka, tak jak siatka maskująca w kolorze khaki chroni ważne obiekty przed niespodziewanym
atakiem nieprzyjaciela.
To ojciec uczył małego Jurka rysować. Ten obdarzony "malarskim okiem" człowiek malował
rzadko, niemniej jeden z jego nielicznych zachowanych obrazów, przechowywany przez Jurka posiada
znamiona wielkiej malarskiej wrażliwości. Ale nie tylko artystyczne zainteresowania nieobecnego
ojca miały wpływ na wybór drogi życiowej Jurka. Jest także pewna piękna legenda rodzinna, związana
z księciem Sapiehą krasiczyńskim i z obrazem, który wywarł ogromne wrażenie na dorastającym
chłopcu. Może stanowić to niezły przyczynek do dłuższych rozważań na temat motywów, jakimi
ludzie kierują się wybierając zawody artystyczne. Tak naprawdę, dziecięcy zachwyt, swoiste
"ukąszenie pięknem" jest najczystszym, najbardziej naturalnym powodem - motorem różnorakich
działań artystycznych (…). Już w połowie lat 90-tych Jurek zaczął swój eksperyment z bielą.
Nie jest całkiem jasne, co było główną inspiracją dla artysty - on sam jak zwykle mówi o tym
niewiele, zresztą być może nie do końca uświadamia sobie genezę własnych artystycznych wyborów.
Możliwe, że punktem zwrotnym w jego twórczości była realizacja ołtarza w kościele Św. Trójcy
w Stalowej Woli. Wielka, biała postać Chrystusa, emanująca spokojem, wykonana w oryginalnej
technice reliefu jest świetnym przykładem zbyt rzadkiej niestety w dzisiejszych czasach, udanej sztuki
sakralnej.. Białe, czyste, perfekcyjne obrazy Cepińskiego malowane w okresie niełatwych zawirowań
życiowych są wyrazem podświadomej tęsknoty artysty za światem idealnym, pełnym spokoju
i harmonii. Jurek Cepiński nie przybiera, jakże teraz częstej i nieznośnej pozy artysty - intelektualisty,
nigdy nie dorabia na siłę ideologii do swojej pracy. Działa zawsze intuicyjnie i jak dawni mistrzowie
coraz bardziej doskonali swój warsztat. Jest to postawa tym bardziej cenna, że w dobie
wszechobecnej sztuki konceptualnej, która powoli zaczyna sama siebie pożerać (wszelki nadmiar
zawsze jest początkiem końca) dobre malarskie rzemiosło zaczyna być wielką rzadkością. Artysta
nieczęsto, wręcz niechętnie przyjmuje u siebie przypadkowych gości, ale każdy, kto był w mieszkaniu
- pracowni Jurka i choć trochę orientuje się, o co chodzi w prawdziwym malarstwie, zrozumie
natychmiast, że znalazł się w autentycznej, artystycznej przestrzeni. Uderzająca asceza tego wnętrza,
którą przypadkowy profan opatrznie uznać może za skrajne ubóstwo, jest stanem permanentnym
i koniecznym. Właśnie tak wyglądały pracownie artystów na paryskim Montmartre, czy też
w Monachium, Berlinie, Rzymie 100 lat temu. Uwielbiam te niezwykłe miejsca, gdzie ołtarzem jest
sztaluga - "kierat Boży" i gdzie nic - żadne sprawy "tego świata" nie przeszkadzają w procesie
twórczym, a z chaosu rodzi się piękno…W pierwszej fazie cyklu wielkie białe obrazy Jurek
podporządkowywał czystej geometrii, chociaż nie bez zaskakujących rozwiązań. Kładzione niezwykle
precyzyjnie fakturowe rytmy, różne odcienie bieli, także delikatne beże nawiązujące w swej materii
do siermiężnego, lnianego płótna są jedynym bogactwem tego malarstwa, ale tu właśnie można
dostrzec prawdziwie mistrzowski pazur Cepińskiego. Obrazy te w magiczny sposób "zamrażają czas",
emanują szlachetnym spokojem, ale przy zmianie oświetlenia reliefy ukazują swą zmienną naturę.
Nie bez powodu obrazami Jurka, ich ukrytą logiką zachwycił się Robert Wolak, wybitny matematyk,
a zarazem znany krakowski kolekcjoner sztuki, z którym odwiedziliśmy pracownię artysty (prof.
Wolak organizował wówczas w Przemyślu międzynarodowy kongresu matematyczny "PrzemyślLwów").

kj 6, 2013 - akryl / relief / płótno (100 x 80 cm)
Jeden z wielkich, białych kwadratów Cepińskiego jest teraz ozdobą Instytutu Matematyki UJ
w Krakowie.(..) Ktoś może powiedzieć - cóż, swój rewolucyjny Czarny kwadrat na białym tle
Kazimierz Malewicz namalował już w 1915 r., a zamykający ten artystyczny eksperyment Biały
kwadrat na białym tle powstał w roku 1918. Ale Jurek Cepiński tylko pozornie podejmuje drogę
porzuconą prawie 100 lat temu przez Malewicza - poprzez położenie nacisku na znaczenie fakturyreliefu Cepiński zasadniczo oddalił się od idei suprematyzmu. Penetrując inne obszary artysta zwrócił

się w stronę zagubionego przez konceptualistów piękna. Minimalistyczne obrazy Cepińskiego
w swojej surowej wymowie zbliżają się nieco do malarstwa Lucio Fontany, przy czym
- w przeciwieństwie do niepokojących realizacji włoskiego artysty białe malarstwo Cepińskiego
wyraża akceptację, hołd dla urody świata.
Cepiński w swoich ascetycznych, monochromatycznych abstrakcjach próbuje przywrócić
wiarę w wieczne piękno i sens trwania - trwania pomimo wszystko.(…) Kilka lat temu, kontynuując
pracę nad "białymi obrazami" artysta obrał inny kierunek - od prostych, geometrycznych struktur
przeszedł do minimalistycznych form organicznych. Ostatnie białe obrazy Jurka przywołują
skojarzenia z liśćmi wielkich paproci, wymarłych prehistorycznych roślin z odcisków geologicznych.
Być może są to fragmenty gigantycznych piór ze skrzydeł anielskich, a może - po prostu jest to tylko
wspomnienie mroźnych kwiatów na szybach, które podziwialiśmy zimą w dzieciństwie? Nie wiem,
jak przebiegać będzie dalsza droga twórcza Jurka, ale z pewnością do końca pozostanie on
"tropicielem piękna", całkowicie odpornym na przelotne mody - żadne sprawy zewnętrzne, nawet
wyjazdy do Francji czy USA nie wywarły wpływu na sposób postrzegania świata przez artystę.
Urodzony w Przemyślu Jurek Cepiński jest nieodrodnym synem swojego miasta, jednego
z najdziwniejszych miejsc w Polsce. Z Przemyśla wywodzi się tak wielu utalentowanych i znanych na
świecie ludzi, że często nie docenia się tych, którzy tutaj pozostali i w sposób niepowtarzalny
wzbogacają koloryt miasta. Cepiński, człowiek nieszablonowy, twórca niezależny i bardzo "osobny"
w dawnej Rusi nazywany byłby "jurodiwym". Podejmując się różnych prac, aby przetrwać, strefę
swojego malarstwa, swoją małą niszę ekologiczną skutecznie chroni przed brudem tego świata. Ten
przekorny abnegat i outsider, jeden z ostatnich przedstawicieli ginącego gatunku - to prawdziwy
artysta, malarz totalny - Jerzy Cepiński.

Bożena Fortuna-Skibińska, Przemyśl, maj / czerwiec 2013 r. (Rok Węża)

