KUP PREZENT – WESPRZYJ DŻOCHA!
ŚWIĄTECZNA WYSTAWA MALARSTWA

WIKTORA DŻOCHOWSKIEGO
zapraszamy w dniach

11 - 31.12.2017
poniedziałek 8:00 - 16:00; wtorek - piątek: 08:00 - 18:00; sobota - niedziela: 11:00 - 15:00

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Przemyślu
Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego
T. Kościuszki 3, 37-700 Przemyśl
T: 16 678 3881 E: galeria_przemysl@pro.onet.pl
www.bwaprzemysl.pl
Dyrektor Janusz J. Cywicki

Wiktor Dżochowski - Dżochu, człowiek legenda, znakomity rzeźbiarz i malarz, absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie jest od kilku lat w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Przebyty udar
utrudnia mu normalne życie. Dżochu nie poddaje się jednak losowi i pomimo ograniczeń cały czas
tworzy.
Zapraszamy na wystawę i zakup obrazów Dżocha, wśród których przeważają nastrojowe pejzaże.
Ceny są bardzo przystępne.

*
Wiktor Dżochowski – Dżochu urodził się w 1944 roku w Delatynie, na kresach II Rrzeczypospolitej.
Absolwent jarosławskiego Liceum Sztuk Plastycznych i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie
studiował rzeźbę w pracowniach prof. Jacka Pugeta i prof. Mariana Koniecznego. Dyplom w roku
1973. Członek ZPAP. Brał udział w wielu wystawach i plenerach. Ma w dorobku realizacje z zakresu
polichromii, rzeźby sakralnej i malarstwa. Mieszka i tworzy w Przemyślu.

Kawałek Dżocha w swoim domu
Dżochu, czyli Wiktor Dżochowski, to postać szczególna, od dziesięcioleci na trwałe wpisana
w przemyski krajobraz. Kresowiak z urodzenia, przemyślanin z wyboru losu. Artysta, który
w codziennym swoim bytowaniu wierny jest zasadzie jedności - że życie to sztuka, a sztuka to życie.
Rzeźbiarz z wykształcenia, najpełniej realizujący się artystycznie w malarstwie. Nie teoretyzuje, nie
kalkuluje, nie kombinuje, nie intelektualizuje, nie odmierza niczego cyrklem. Po prostu, bierze pędzel
w swoją wielką łapę i „maści”. Spod jego pędzla wyłaniają się wyjątkowo subtelne, delikatne,
bezpretensjonalne, emanujące ekspresją i lekkością obrazy. Tak bardzo kontrastujące z jego potężną
sylwetką. Miał wiele wystaw, jego dzieła zobaczyć można zarówno w galeriach, muzeach, kościołach
jak i prywatnych domach. Nadarza się wyjątkowa okazja dla tych, którzy pragną umieścić Dżocha
na ścianach kolejnych mieszkań, lub też poszukują jakiegoś niebanalnego prezentu. W dniach
11 - 31.12. 2017 w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu wystawiona zostanie kolekcja jego
obrazów. Prace te będzie można nabyć po okazyjnych cenach. Warto skorzystać z tej okazji. Warto
mieć kawałek Dżocha, w swoim domu, aby móc z nim obcować na co dzień, a nie tylko od święta.
Zdzisław Szeliga

ZAPRASZAMY

