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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.

Głuszec, akryl / płyta (50 x 60 cm)

Nadarza się wyjątkowa okazja dla tych, którzy pragną umieścić Dżocha na ścianach
kolejnych mieszkań, lub też poszukują jakiegoś niebanalnego prezentu na święta. W dniach
11.12.2013 - 06.01. 2014 w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu wystawiona zostanie
bowiem, nigdy dotąd nieujawniana, 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

Wiktor Dżochowski / Dżochu, urodzony w 1944 roku w Delatynie na dawnych
polskich Kresach Wschodnich. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale
Rzeźby w pracowniach prof. Jacka Pugeta i prof. Mariana Koniecznego. Po studiach
zamieszkał w Przemyślu, gdzie mieszka i pracuje twórczo Uprawia malarstwo, rysunek,
rzeźbę, sztukę sakralną.

Kwiaty w wazonie, 2012 – akryl / płyta (29 x 21 cm)

*
Na wystawie prezentujemy 50 obrazów nigdy dotąd nie wystawianych, stanowiących
prywatna kolekcję autora. Wszystkie prace są sygnowane i datowane
wykonane w technice akrylowej na płycie w cenie od 120 do 700 zł
zapraszamy

