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Artyści z naszego podwórka...
Projekt zakłada cykliczną promocję twórczości artystów
Przemyśla w formie wystaw i pokazów indywidualnych
w Galerii Sztuki Współczesnej BWA 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 dwudziestej pierwszej wystawie prezentujemy twórczość
Zbigniewa Gorlaka - Artysty z podwórka Sopot
„od dzieciństwa rodzinnie związanego z regionem
od Lubaczowa do Przemyśla”.
Mamy nadzieję, że ta inicjatywa stanie się zalążkiem wydania
oczekiwanego przez wszystkich albumu, prezentującego
współczesną sztukę i artystów Przemyśla.
Janusz J. Cywicki
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Zbigniew Gorlak (1955), od dzieciństwa rodzinnie związany z regionem od Lubaczowa do Przemyśla. Urodzony
Sopociak, mieszkaniec Gdańska.
Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w pracowni prof. W. Jackiewicza. Przez ponad 25 lat prowadził
jako profesor Pracownię Litografii w ASP w Gdańsku. Obecnie prowadzi Pracownię Rysunku i Malarstwa
na Wydziale Grafiki w ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem i grafiką. Kurator i pomysłodawca dużych
przedsięwzięć wystawienniczych m. in. ,,Retrospekcja I i II’’; „Trzy kolory - niebieski, biały, czerwony”;
,,Wrocław w Gdańsku, Gdańsk we Wrocławiu’’. Od lat współpracował z Galerią 108 Steffena Hansena z Roskilde
i z Fundacją im. M.M. Pieńkowski Knoxville w Tenneesse w USA i w Polsce.
Prace w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, kolekcji LEGO Center w Billund w Danii (dwa obrazy
akrylowe: „Wieża Babel” i ,,Róże Europy” 210 x 170 cm), w Muzeum Tarnowskich w Tarnobrzegu. Od ponad
dwóch lat wystawia, ciągle rozrastającą się tzw. Plastikową Armię LE&GO - jako panoramę, w nawiązaniu
do Terakotowej Armii z grobowca Cesarza Ch’in Shi w Sian w Chinach. Obecnie , równolegle zajmuje się
tematem przemijania, tworzy cykl prac, litografii i obrazów pt. Hora Melancholica i Pittura Melancholica.
Twórca pojęcia LEGOIZM jako temat pracy habilitacyjnej w ASP w Gdańsku w 1989 roku.
Zdobywca wielu nagród. Uczestnik wystaw m.in. Art & Business (nagroda) - przewodniczący prof. Pierre
Restany; ,,Polish Graphic Art’’ in Japan - Sakaide Civic Art Museum Takamatsu in Kagawa; ,,Polen kommt’’
- 12 malarzy z Polski w Berlinie, Kolonii, Bonn, Aachen w Niemczech; ,,Army LE& GO’’, Galeria ASP
w Gdańsku; Galeria NEON we Wrocławiu; Galeria ,,Pieńków’’ i Galeria PIONOWA w Gdańsku.
Organizator i uczestnik wielu sympozjów poświęconych litografii i druku płaskiego oraz problematyce
sztuki współczesnej (Muzeum MOB w Bydgoszczy; Uniwersytet Rzeszowski; Rondo Sztuki w Katowicach).
Współpracuje z Galerią Jackiewicz w Gdańsku i Galerią Xanadu w Warszawie.
Ostatnio uczestnik plenerów: w Muzeum Dzikowskich w Tarnobrzegu, Impresje Mikołowskie w Mikołowie
oraz w Paczkowie k / Nysy.

Zielony kwadrat, 2011 - akryl na płótnie (97 x 130 cm)

Biały koń, 2011 - akryl na płótnie (97 x 130 cm)

Czerwona krowa, 2011 - akryl na płótnie (100 x 100 cm)

Armia Cesarza LE, z cyklu Armia Cesarza LE&GO, 2012 - akryl na płótnie (120 x 150 cm)

Armia Cesarza GO, z cyklu Armia Cesarza LE&GO, 2012 - akryl na płótnie (120 x 150 cm)

Porta Patibolo, 2014 - akryl na płótnie (60 x 80 cm)

Róże Europy, 1995 - litografia (42 x 50 cm)

Piramida,1997 - akryl na płótnie (180 x 145 cm)

Fabryka marzeń, ... - akryl na płótnie (150 x 180 cm)

Dom, 1989 - litografia (45 x 60 cm)

Kartoflanka, 1985 - litografia (45 x 60 cm)

Lwy, 1996 - litografia (47 x 62 cm)

Zbigniew Gorlak

						
NIGDZIE
,,Moja sprawa jednak nie jest ani sprawą
Boga, ani Człowieka i nie jest nią
Prawda, Dobro, Prawo czy Wolność.
Moja sprawa to tylko to, co Moje.
Nie jest nią bynajmniej jakaś wspólna,
lecz jedyna sprawa, tak jak ja sam, jestem
jedyny... Poza mną zaś nie obchodzi Mnie
nic!’’
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Max Stirner
Der Einzige und sein Eigentum
(Jedyny i jego własność) 1844 r.
Urodziłem się w Sopocie. Zostałem malarzem. Pamiętam jak z ojcem malowaliśmy pokoje,
z papierowymi czapkami na głowie jak Arlekini. Zawsze malowaliśmy latem. Taki był komunizm
w PRL. Mieszkałem wtedy przy ulicy 20 Października. Co dekadę zmieniano nazwę ulicy. Po wojnie
ulica nosiła dumnie nazwę im. Józefa Stalina. Dekadę wcześniej Adolfa Hitlera. Na podwórku
znaleźliśmy skrzynię metalową z encyklopediami Meyersa. Pewnie były właściciel kamienicy,
Niemiec Kramp schował przed Sowietami. Herrn Kramp posiadał firmę przewozową i znał
dyrektora Muzeum w Danzing Herrn Drosta. Po latach poznałem córkę Pana Krampa Ruth i syna
Pana Drosta. Wspaniali Niemcy. Podwórko wyglądało jak z obrazów śląskiego malarza Jacka Rykały.
Po trzydziestu latach poznałem Jacka, mieliśmy razem wystawę ,,Ogrody’’. Wielki drewniany płot
stał między podwórkami i wspaniałe pamiętam szałerki. Sąsiadka, rodowita Bydgoszczanka Pani
Balcer trzymała tam kury. W 2008 roku w Mikołowie zobaczyłem śląskie szałerki - chlewiki. Wtedy
namalowałem na plenerze obraz „Familoki, chlewiki...”. Całe dnie bawiliśmy się na podwórku.
Po wojnie w wielkiej stodole leżało jeszcze niemieckie siano. W stajniach nikt nie zniszczył pięknie
rzeźbionych żłobów, z których korzystały wcześniej niemieckie konie.
Między zabawami , córka sąsiadów z za płotu zdejmowała majtki i chłopcy wkraczali w wiek męski.
W liceum z rozrzewnieniem wspominałem podobne sceny oglądając filmy Felliniego w Kinie
Atlantic w Gdyni. I francuskie filmy z Delonem. W roku 2000 w deszczu i wietrze przeżyłem
identyczną scenę, którą znalazłem przy plaży w Dauvile. Na szczęście nie trafiłem na napad na
Bank, było spokojnie i nie było Delona w przemokniętym płaszczu. Na Monte Cassino, głównym
deptaku w Sopocie chodziłem w sobotę po cukierki anyżowe. Taki rarytas można było kupić
w butiku z zachodnimi towarami. Sopot był wyjątkowy. Marynarze, bigbitowcy w Non Stopie przy
plaży, cinkciarze i nielubiani warszawiacy, chociaż dziewczyny stamtąd były piękne i wygadane.
Nie czytałem wtedy Bataille’a, ale kuzyn marynarz przywoził ze Szwecji świerszczyki, które tak samo
były zabronione. Pod Stopem przy Wyścigach uwielbiałem oglądać bijących się młodzieńców.
Młodzież sopocka biła się z przyjezdnymi, szczególnie tych z Wrzeszcza nie oszczędzali. Krew się
lała, ale czuło się, że walki odbywały się honorowo. I na zakończenie, już w ciemnościach
Locomotiv GT z Węgier odgrywał utwór Browna z tłem filmowym, w którym palono Frankensteina
i ten przeraźliwy krzyk wokalisty. Może tak uwielbiam Wernera Herzoga za Nosferatu Wampir
z Kinskim. Klaus Kinski nigdy nie chciał się przyznać, że urodził się w Sopocie w domu aptekarza przy
ulicy Kościuszki. Może wyczuł, że Sopot zrobi się taki prowincjonalny, bez charakteru. Bez tego
zapachu niemieckiego siana, z podwórkami, gdzie dzieci nie mogą się bawić ponieważ zabudowano
te miejsca garażami.
Minęły lata. Nie żyje mój Ojciec. Podwórka już nie ma. Te miejsca już nie żyją. Miejsca umierają
wraz ze mną. Pozostają sekundy, minuty, godziny. Ile jeszcze? Za mną pozostał czas stanu
wojennego, przejazdu pod oknami mojej pracowni przy ulicy Niepodległości, Papieża, chodzenia na
wagary w Liceum z językiem francuskim i Madame Kącka.
To co zostawiłem jest gdzieś tam gdzie jestem Ja. Czyli nigdzie, anywere, niemand...
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T: 16 / 678 38 81
E: galeria_przemysl@pro.onet.pl
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dyrektor Janusz J. Cywicki
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Zdjęcie na okładce i stronie 4
Tadeusz Bachowski, Przemyśl - widok z okna, 2005
(fragment)
Zdjęcie Autora i reprodukcje prac
Archiwum Artysty
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