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Zachęcam wszystkich członków naszego stowarzyszenia 
do wzmożonej aktywności oraz przekazywania materiałów 
dokumentujących własną działalność artystyczną i społeczną 
władzom swoich Okręgów ZPAP, by zwiększyć w ten sposób 
zakres informacji o przedsięwzięciach na polu sztuki nie tylko 
dla swoich środowisk związkowych i całej naszej społeczności 
ZPAP, ale dla wszystkich osób oraz instytucji interesujących 
się tego rodzaju wydarzeniami w Polsce. 

Życzę wszystkim zajmującej lektury i wszelkich sukcesów 
w pracy artystycznej indywidualnej oraz stowarzyszeniowej.

                                                                                                         dr Janusz Janowski

prezes Związku Polskich Artystów Plastyków

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

wychodząc naprzeciw współczesnym formom komunikacji, 
Zarząd Główny ZPAP po raz pierwszy w formie wirtualnej 
publikuje e-Biuletyn, w którym znajdują się informacje na 
temat bieżącej działalności poszczególnych Okręgów ZPAP. 
W ten sposób efektywniej wykorzystywane zostają materiały 
informacyjne publikowane dotąd wyłącznie w papierowym 
wydaniu pisma Związku Polskich Artystów Plastyków 
„ArsForum”. Należy przypomnieć, że treść oraz materiały 
fotograficzne przygotowywane były dotąd i są nadal przez 
Zarządy Okręgów ZPAP, zawierają zatem najważniejsze 
według władz okręgowych wiadomości dotyczące aktywności 
poszczególnych środowisk w zakresie działalności artystycznej, 
wystawienniczej oraz organizacyjnej, a także w sferze życia 
wspólnoty stowarzyszeniowej. Jestem przekonany, że ta 
forma informacji pozwoli nam wszystkim na pełniejszą wiedzę  
o podejmowanych przez naszych członków wszelkich 
inicjatywach, a także za pośrednictwem strony internetowej ZG 
ZPAP dotrze do świadomości wszystkich osób zainteresowanych 
naszą codzienną działalnością w obszarze sztuki i kultury.

e-Biuletyn



 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału 

w KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ CMENTARZA WOJSKOWEGO 

ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA WESTERPLATTE. 

 

Harmonogram konkursu: 

Ogłoszenie konkursu – 10.08.2020 r. 
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 27.08.2020 do godziny 15:00 
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do 
złożenia prac konkursowych – do 11.09.2020 r. 
Składanie prac konkursowych – do 12.12.2020 r. do godziny 15:00 
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 22.12.2020 r. 
 

Celem konkursu jest wyłonienie pracy, która określi formę nowego cmentarza obrońców 
Westerplatte wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu. Założeniem 
zwycięskiej koncepcji powinno być stworzenie miejsca pamięci, interakcji społecznej, kultury, 
edukacji patriotycznej i historycznej oraz przestrzeni, w której będą organizowane uroczystości 
państwowe, religijne, a także wojskowe. 

Więcej informacji: https://muzeum1939.pl/konkurs-koncepcja-cmentarza-westerplatte 

Zapraszamy do lektury tekstów poświęconych  

sztukom plastycznym, twórcom i wydarzeniom!

Nr 8 ArsForum, kwartalnika artystycznego  

Związku Polskich Artystów Plastyków,

dostępny od września w salonach Empik 

oraz biurze ZG ZPAP przy ul. Nowy Świat 7/6 

w Warszawie.

Czasopismo dotowane przez:

A
rsFo

rum

cena:  19.99 zł 
(w tym 5% podatku VAT)

nr 8 / 2020 Kwartalnik Artystyczny Związku Polskich Artystów Plastyków
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/ Okręg Bielski

10–31 stycznia 2020
Agnieszka Szczygielska-Mulkawka. 
Lastrico 
– kolekcja wzorów nadruków (wernisaż 17 stycznia). 
Wystawa zorganizowana dzięki współpracy 
z Davis Poland 

7–28 lutego 2020
Nowościiii. 
Iwona Konarzewska, Agnieszka Pawlitko, 
Anna Witkowicz, Henryka Wojciechowska 

6–27 marca 2020
Piotr Wisła. 
Malarstwo. Notatki

6–20 maja 2020
Ewa Wąsikiewicz-Wolnicka
Malarstwo

Projekt zaproszenia 
i fot. arch. ZPAP BB

Projekt zaproszenia 
i fot. arch. ZPAP BB

Projekt zaproszenia
Piotr Wisła 
fot. arch. ZPAP BB

Projekt zaproszenia
i fot. arch. ZPAP BB

Okręg Bielski
75 lat Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej
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/ Okręg Bielski

26 maja – 10 czerwca 2020
Henryka Wojciechowska
Wystawa malarstwa

16–30 czerwca 2020
Anna Witkowicz
Wystawa ilustracji, rysunków, komiksu

7–28 sierpnia 2020
Agnieszka Pawlitko
Myśli duszy
wystawa malarstwa

6–24 lipca 2020
Józef Łysakowski
Między czernią, kreską 
i bielą
wystawa prac 

Projekt zaproszenia 
i fot. arch. ZPAP BB

Projekt zaproszenia 
i fot. arch. ZPAP BB

Projekt zaproszenia 
i fot. arch. ZPAP BB

Projekt zaproszenia 
i fot. arch. ZPAP BB
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Ogólnopolski Plener Malarski Jurajska Jesień odbył się w 2019 roku już 
po raz po raz 45. Najstarszy w Polsce plener organizowany jest przez 
Okręg Częstochowski ZPAP i to właśnie na Jurze Krakowsko-Często-
chowskiej artyści inspirują się pejzażem. Komisarzem 45. pleneru pt. 
Drzewa – milczące piękno był Czesław Tarczyński, przez wiele lat peł-
niący funkcję dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie oraz 
prezes Okręgu Częstochowskiego ZPAP. Wystawa poplenerowa była 
prezentowana w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie od 13 marca 
do końca czerwca 2020 roku.

W tym roku, pomimo licznych trudności, nasz okręg kontynuuje tra-
dycję i 46. Ogólnopolski Plener Malarski Jurajska Jesień odbywa się 
w Zrębicach pod Częstochową, a komisarzem została Elżbieta Ledecka, 
zasłużona dla naszego okręgu członkini ZPAP. Wierzymy, że z roku na 
rok będzie przybywało chętnych biorących udział w tym przedsięwzię-
ciu, a ja ze swej strony chciałbym zaprosić koleżanki i kolegów z innych 
okręgów do czynnego uczestnictwa w plenerze w przyszłym roku i two-
rzenia z nami tej pięknej jurajskiej tradycji.

Krzysztof Kamil Malewicz

/ Okręg Częstochowski

Okręg Częstochowski
Jurajska Jesień

Lech Ledecki, Anioł Jesieni, olej płótno,  80x70 cm,  
fot. z archiwum artysty

Marcin Painta, On i drzewa, 100x80 cm, akryl na płótnie, 2019,  
fot. z archiwum artysty

Krystyna Szwajkowska, Nasze drzewo XI, druk wypukły, 
szablon, collage, papier, 70x 55 cm, 2019,  
fot. z archiwum artysty

Romualda Anioł-Lubas, Konstrukcja życia, pastel tłusta, 50x70 cm,  
fot. z archiwum artysty

Krzysztof Kamil Malewicz, Las, technika mieszana, płótno, 33x40 cm,  
fot. z archiwum artysty

8www.zpap.pl



/ Okręg Gdański 

W  maju i  czerwcu 2020 roku w  Galerii ZPAP przy ulicy Mariackiej 
w Gdańsku odbyła się wystawa jubileuszowa Remanent – półwiecze twór-
czości Alojzego Alka Osady, zorganizowana w ramach cyklu Wystaw Sztu-
ki Współczesnej.

Artysta studiował zabytkoznawstwo i konserwatorstwo na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po rocznej 
pracy na macierzystej uczelni w charakterze asystenta naukowo-tech-
nicznego w Katedrze Technologii przeniósł się na Wybrzeże. Od 1970 roku 
był członkiem ZPAP. W latach 1971–1977 pracował w pracowniach Konser-
wacji Zabytków w Gdańsku, uczestnicząc między innymi w konserwacji 
zamku w Lidzbarku Warmińskim, gdańskich i żuławskich kościołów, 
a także katedry w Trewirze i pałacu Bruhl na terenie Niemiec. Od końca 
lat 70. XX wieku łączył pracę konserwatorską z artystyczną, która domi-
nować zaczęła po 1980 roku. Uczestniczył w ekspozycjach zbiorowych 
oraz licznych plenerach w kraju i za granicą. Wystawy indywidualne arty-
sty przygotowano w Gdańsku, Warszawie, Kazimierzu nad Wisłą, Gdyni, 
Bremie, Zurichu, Ritterhude, Norymberdze i Worpswede, a także w Hou-
ston (Texas, USA). Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w  Gdańsku, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Muzeum 
Miasta Gdyni oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. 

Jak zauważył Dariusz Kaleta: Twórczość Alka Osady nawiązuje do kla-
sycznej tradycji malarstwa pejzażowego, wywodzącej się z nurtu impresjo-
nizmu. Wyczucie koloru, szkicowość formy i uchwycenie zjawisk atmosfe-
rycznych towarzyszących pracy w plenerze powoduje, iż widz odbiera 
przekaz malarski zastanej rzeczywistości jako poetyczną interpretację 
rzeczy zastanych. Nieobca jest artyście praca z modelem, stąd liczne por-
trety i akty pojawiające się na wystawach malarza. Nade wszystko Osada 
jest konserwatorem, malującym konserwatorem, o czym świadczy jego 
biografia. Półwiecze pracy twórczej artysty jest dobrym pretekstem, by za-
poznać sią z tą ciekawą twórczością.

Andrzej Cerliński pisał z kolei: Alka Osadę poznałem w latach 80. XX 
wieku. To uzdolniony artysta, świetny przyjaciel i kompan w różnych oko-
licznościach. Maluje urocze pejzaże i portrety oraz architekturę wnętrz 
starych budowli i kościołów. Prace jego naznaczone są piętnem poezji, no-
stalgią i melancholią. Malując swe prace, podkreśla w nich zaskakujące 
bogactwo natury. Łączy w swoich pracach przepiękną przyrodę z przeży-
waniem formy kobiecego ciała. Jest artystą skromnym, skrytym i tajemni-
czym, nadal rozwijającym swoją pasję twórczą. Czuje się dobrze w różnych 
technikach malarskich, przede wszystkim rysunku, oleju i pastelu. Perfek-
cyjnie potrafi operować kolorem i światłem, tworząc obrazy w duchu au-
torsko przetworzonego realizmu.

oprac. Elżbieta Scibor

Okręg Gdański
Jubileusz pracy twórczej Alojzego Alka Osady

Alojzy Alek Osada, maj 2020. Artysta podczas swojej wystawy w Galerii 
ZPAP przy ul. Mariackiej, fot. z archiwum Okręgu Gdańskiego ZPAP

Alojzy Alek Osada , Panorama Gdańska, olej, fot. z archiwum Okręgu 
Gdańskiego ZPAP

Alojzy Alek Osada, Biskupia Górka, olej, fot. z archiwum Okręgu 
Gdańskiego ZPAP

Alojzy Alek Osada, Panorama Gdańska, olej, fot. z archiwum Okręgu 
Gdańskiego ZPAP

Alojzy Alek Osada, Żuławy, olej, fot. z archiwum Okręgu  
Gdańskiego ZPAP



Okręg Gdański
Jubileusz pracy twórczej Ewy Beyer-Formeli

Ewa Beyer-Formela 
podczas otwarcia 
swojej wystawy 
w Galerii ZPAP  
na Mariackiej,  
fot. z archiwum 
Okręgu Gdańskiego 
ZPAP

Artystka na tle zrujnowanego 
Gdańska, początek lat 50. XX 
wieku, fot. z archiwum Okręgu 
Gdańskiego ZPAP

Ewa Beyer-Formela, Podróż, ceramika, fot. z archiwum Okręgu Gdańskiego ZPAP

Ewa Beyer-Formela, Żubry, brąz, fot. z archiwum Okręgu Gdańskiego ZPAP

Ewa Beyer-Formela, Siedząca, 
ceramika, fot. z archiwum Okręgu 
Gdańskiego ZPAP

W lipcu i sierpniu 2020 roku w Galerii ZPAP przy ulicy Mariackiej 
w Gdańsku odbyła się wystawa jubileuszowa 60-lecia pracy twórczej 
Ewy Beyer-Formeli pt. Rzeźba i rysunek, zorganizowana w ramach 
cyklu Wystaw Sztuki Współczesnej.

Artystka studiowała w PWSSP w Gdańsku, dyplom uzyskała w 1960 
roku. Już od ponad 60 lat zmaga się z fizycznością drewna, granitu 
i marmuru, tworząc z tych materiałów klasyczne, plenerowe reali-
zacje rzeźbiarskie. Absolwentka rzeźby w pracowni profesora Sta-
nisława Horno-Popławskiego, pozostała wierna jego idei zachowania 
prawdy materiału w twórczej pracy. Uwzględniając rodzaj surowca, 
którego używa, stara się nie zatracić jego wyjątkowego waloru. Jej 
rzeźby są oszczędne w wyrazie; jeśli pojawia się w nich figuracja, 
to jedynie jako dopełnienie abstrakcyjnej formy, od której zwykle 
wychodzi; ta zaś uwarunkowana jest kształtem, ciężarem i hap-
tycznością materiału, w którym pracuje. W ten sposób wyraża się 
jej ogromny szacunek do natury i naturalnych form. Artystka zde-
cydowanie częściej pracuje nad swoimi realizacjami w plenerze niż 
w pracowni. Kontakt z przyrodą w trakcie pracy, tak dla niej oczywi-
sty i bezpośredni, znajduje swe żywe odbicie w formach, które sta-
nowią jej język wyrazu. 

Ewa Beyer-Formela uczestniczyła w kilkuset wystawach krajowych 
i zagranicznych, brała udział w około 50 wystawach indywidualnych. 
Uczestniczyła w kilkudziesięciu plenerach rzeźbiarskich w kraju i za 
granicą. Była inicjatorką i organizatorką słynnych plenerów rzeźby 
w granicie we Wdzydzach Kiszewskich, które odbywały się od roku 
1974 do 2007. Dla miasta Gdańska artystka jest zasłużona szczegól-
nie jako rzeźbiarka zaangażowana w odbudowę gdańskiej Starówki.

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, jej prace znajdują się 
w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Regionalnego w Opocz-
nie, Galerii El, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerii ZAR 
w Warszawie, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
oraz w prywatnych i państwowych zbiorach w Polsce, Niemczech, 
Francji, Belgii, Szwajcarii, Włoszech, Norwegii, Finlandii i Kanadzie.

Jak napisała Zofia Watrak: Kobieta drobna i delikatna. Kiedy patrzy 
się na nią, otuloną zawsze, także w pracy, w zwiewne szale, długie suk-
nie, trudno uwierzyć, że od 55 lat zmaga się z kamieniem, drewnem, 
gliną. Najchętniej tworzy w bliskim kontakcie z przyrodą. Należy do 
pokolenia, które sens sztuki widzi ciągle jeszcze w bezpośrednich rela-
cjach z naturą i w niej szuka tajemnicy bytu i refleksji nad istotą życia. 
Jej twórczość związana jest z systemem estetycznym, postrzegającym 
naturę i jej przejawy, w tym także tworzywo, jako źródło inspiracji.

Sama artystka mówi o sobie tak: Można by długo zastanawiać 
się nad odkryciami, jakich dokonuje człowiek i jaki ma z tego poży-
tek w myśleniu o sensie życia, o falowaniu oceanów, energiach Ziemi. 
Chciałabym, aby moje kamienie odkrywały także rąbka i tej tajemnicy, 
co znaczy głębia oceanu czy poetyka morza…

oprac. Elżbieta Scibor
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 / Okręg Gliwicko-Zabrzański

Okręg Gliwicko-Zabrzański
Edyta Reichel w Galerii Atrium w Gliwicach

Edyta Reichel podczas 
wystawy Myśli 
niewypowiedziane – 
instalacja, kolaż  
w Technoparku Gliwice, 
fot. Zdzisław Daniec

Edyta Reichel, Ludzka myśl w przestrzeni, asamblaż, fot. Zdzisław Daniec

Edyta Reichel, Cisza ukryta w człowieku, asamblaż, fot. Zdzisław Daniec

Prof. Jan Kosmol i Edyta Reichel, 
fot. Zdzisław Daniec

Edyta Reichel, Anna Kubicka i prezydent Gliwic Adam Neumann, 
fot. Zdzisław Daniec

Nie dotykać…, fot. Zdzisław Daniec

Obrazy na wystawie Myśli niewypowiedziane – instalacja, kolaż (gru-
dzień 2019 roku) Edyty Reichel trudno jednoznacznie przyporząd-
kować i określić terminem, który znamy. To całkowicie nowa jakość, 
której najbliżej do asamblażu i kolażu. Autorka gotowe przedmioty 
maluje, rysuje po nich, zalewa klejem polimerowym i żywicą epok-
sydową. Przeważnie kompozycję zamyka jakby w skrzynce z ramy 
z szerokim popielatym, szarym lub czarnym passe-partout, a całość 
przykrywa szkłem. Obrazy nie mają tytułów, dzięki czemu widzowie 
mają szerokie możliwości odczytywania symboli i interpretacji. To, 
co wspólne prawie wszystkim pracom, to użyte zamki, okucia, frag-
menty zawiasów, metalowe uchwyty i  rączki, deski pomalowane 
metodą przecierki i chropowate powierzchnie kleju bądź żywicy.

Do mojej ludzkiej i estetycznej wrażliwości najbardziej przemawia 
kompozycja z deseczek połączonych metalową, dawną zasuwką. Na 
górnej części dwa te same fragmenty (jedno w lustrzanym odbiciu) 
reprodukcji rzeźby Rodena Myśliciel, pod nim kora, obok twarz męż-
czyzny z patyczkami na oczach. Górna część połączona z dolną frag-
mentami zawiasów. Na dolnej desce, przez całą jej długość, fryz z bar-
dzo niewyraźnymi postaciami i patyczkami. Miejscami pojawiają się 
rozbielenia. Odbieram ten obraz jako swoistego rodzaju rebus.

Najistotniejszy w twórczości Edyty Reichel jest kontekst ludzki, 
gdyż człowiek pojawia się na wszystkich obrazach. Relacje między-
ludzkie pokazuje na przykład obraz z dwiema postaciami: sylwetką 
męską i kobiecą, siedzącymi tyłem do widza, zwróconymi ku sobie… 
Opowieściami są liczne autoportrety, subtelnie wplecione w kompo-
zycje. Przeważają przedstawienia monochromatyczne, okazjonalnie 
pojawia się żywy kolor. Dominują odcienie od bieli, błękitów, szaro-
ści, do beżów, ugru, złota, brązów (przejścia od gamy zimnej do cie-
płej). Tym, co przede wszystkim interesuje artystkę, są związki jej 
samej z innymi ludźmi i wszelakie powiązania nawzajem.

Artystka równolegle do pracy twórczej zajmuje się edukacją arty-
styczną. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Cieszynie na kierunku eduka-
cja artystyczna o specjalności grafika warsztatowa. W jej biogramie 
odnajdujemy następujące informacje: nauczyciel akademicki w Pań-
stwowej Wyższej Szkole w Raciborzu (2003–2006), instruktor zajęć 
terapeutycznych malarsko-fotograficznych, nauczyciel plastyki w pla-
cówkach oświatowych oraz współtwórca wielu wydarzeń kulturalnych.

Anna Śmieszek
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Katalog wystawy prezentuje Anna 
Zawisza-Kubicka, prezes Okręgu 
Gliwicko Zabrzańskiego ZPAP, fot. 
Zdzisław Daniec

Goście wernisażu, fot. Zdzisław Daniec

Ewelina Pokorska, Akrobatka na bicyklu, 
raku+metal, 2019, fot. Zdzisław Daniec

Tomasz Kokott, Birdy, akryl, płótno, 
120x90 cm, fot. Zdzisław Daniec

Adam Styrylski, Martwa natura z brązowym dzbankiem i czerwo-
nymi jabłkami, olej, płótno, 31x44 cm, 2019, fot. Zdzisław Daniec

Jacek Joostberens, 41 4 W3, wypukły druk pigmentowy, 
100x140 cm, fot. Zdzisław Daniec

Piotr Szewczyk, Ojciec (1944–2019), 
60x80 cm, rysunek wypalany 
laserowo, fot. Zdzisław Daniec

Nie dotykać…, fot. Zdzisław Daniec

Okręg Gliwicko-Zabrzański
Wystawa Okręgowa – luty 2020

Już w lutym gliwiccy twórcy zapewnili mieszkańcom kolorowy za-
wrót głowy, gdyż w Centrum Organizacji Kulturalnych przy ulicy 
Studziennej jak co roku można było podziwiać prace członków Okrę-
gu Gliwicko-Zabrzańskiego ZPAP.  Wystawy, na których można zoba-
czyć dzieła wielu twórców, są zazwyczaj bardzo interesujące. W pi-
gułce mamy przegląd tego, co w  sztuce najlepsze. W  gliwickiej 
ekspozycji wzięło udział aż 49 artystów i zaprezentowano ponad 57 
artefaktów – artystyczne crème de la crème, bowiem każdy z twórców 
wybrał dzieło mu najbliższe, najlepsze i najbardziej aktualne.

Na wystawie pokazano różne techniki malarskie. W większości 
były to oczywiście obrazy olejne, ale również plakaty, zdjęcia, prezen-
tacje wnętrz Natalii Bąby-Ciosek i Katarzyny Rosłon, batiki Leny Szu-
by, dzieła wykonane w tajemniczej „sztuce mieszanej” (grafiki Jacka 
Joostberensa), modele przedmiotów użytkowych Krzysztofa Gronia 
i na koniec rzeźby ceramiczne.

Co tym razem zaintrygowało zwiedzających? Może dzieła wyko-
nane w technice mieszanej Marty Zajączyńskiej-Kowalskiej? Z wiel-
kim wyczuciem połączyła fotografię z grafiką komputerową i malar-
stwem. To artystka z  artystycznym ADHD, tak zaskakująco 
pomysłowej, inspirującej i pozytywnej osoby nie sposób pominąć. 
A może dzieła Tomasza Kokotta? W życiorysie artysty znajdziemy 
bardzo zacnego przodka –  Teofila Ociepkę, reprezentanta prymity-
wizmu z Grupy Janowskiej. Pan Tomasz wybrał jednak inny rodzaj 
malarstwa. Jego obrazy są mroczne, nostalgiczne, o bardzo oszczęd-
nej kolorystyce i przesłaniu, które mnie osobiście kojarzy się z malar-
stwem Zdzisława Beksińskiego.

Wymienieni artyści w swoich pracach często posługują się grafiką 
komputerową – w przeciwieństwie do Adama Styrylskiego, zwolenni-
ka tradycyjnego malowania. Absolwent Wydziału Malarstwa krakow-
skiej ASP, wieloletni wykładowca na Wydziale Architektury oraz Archi-
tektury Wnętrz Politechniki Śląskiej, na którego ogromny wpływ miał 
malarz Wacław Taranczewski, prywatnie jego wuj. To dzięki niemu 
malarstwo stało się dla Adama pasją, zawodem i przygodą na całe życie. 
Nie lubi w sztuce prowokacji, interesuje go zanikająca problematyka 
malarska. Także tematyka jego prac jest tradycyjna, przeważa w nich 
martwa natura. Pamiętajmy jednak: „Najprostsze tematy są wieczne”, 
jak mawiał inny artysta, August Renoir.

Metafizykę i nieoczywistość ceni za to inny twórca, Mirosław Go-
liszewski. Jego obrazy to dzieła ze swoistym kodem artysty. Z upodo-

baniem wykorzystuje symbol trzech cnót – trzy mądre małpki i zwią-
zaną z nimi sentencję: „Nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie 
mówię nic złego”. To tylko jeden z artystycznych kodów, które każdy 
z nas musi sobie po swojemu odczytać. 

To niejedyne intrygujące aspekty gliwickiej wystawy. Warte re-
fleksji są moim zdaniem plakaty Anny Zawiszy-Kubickiej czy wysma-
kowane akty Joanny Heydy-Rumin albo rys-obrazy Anny Śmieszek. 
Z kolei rzeźby to przede wszystkim ceramiczne dzieła wykonane 
metodą raku Eweliny Suchanek i Oldřicha Krsički oraz Akrobatka na 
bicyklu mojego autorstwa, a także obłe formy Agnieszki Chudzickiej.

Napisałam, że w wystawie wzięło udział 49 artystów, muszę się 
jednak przyznać, że było ich 50, a ten dodatkowy, tajemniczy twórca 
to szefowa związku, Anna Zawisza-Kubicka, autorka trafnych i pomy-
słowych plakatów informujących o wszystkich wystawach ZPAP-u, 
twórczyni grafik komputerowych, ale i spiritus movens całego gliwi-
cko-zabrzańskiego zespołu. Gdyby nie jej determinacja i (co tu ukry-
wać) silna ręka, nie funkcjonowałoby wszystko tak świetnie. Łączy 
w sobie duszę artystki i zapobiegliwej opiekunki. I to jest ten dodat-
kowy uczestnik wystawy – niewidoczny, a niezbędny.

Ewelina Pokorska
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Okręg Gliwicko-Zabrzański
Obsesja symbolu – malarstwo Mirosława Goliszewskiego

Mirosław 
Goliszewski, 
fot. Zdzisław 

Daniec

Mirosław Goliszewski, Tors i relikwiarz, 2018, 90x130 cm, 
fot. z archiwum artysty

Mirosław 
Goliszewski, 

Rotmistrz Pilecki 
in memoriam, 

2019, 130x100 cm,  
fot. z archiwum 

artysty

Mirosław Goliszewski, Nostalgia, 2015, 100x150 cm,  
fot. z archiwum artysty

Mirosław 
Goliszewski, 
Trzy gracje, 
2018, 97x129 cm,  
fot. z archiwum 
artysty

Mirosław 
Goliszewski, 
Wolność 
i marzenia, 2018, 
80x90 cm,  
fot. z archiwum 
artysty

Mirosław Goliszewski, Trzy cnoty, 2015, 80x120 cm, 
fot. z archiwum artysty

Mirosław Goliszewski urodził się w 1961 roku w Strzelcach 
Opolskich. Studia ukończył w 1985 roku na Wydziale Ma-
larstwa krakowskiej ASP. Zajmuje się malarstwem sztalu-
gowym, rysunkiem, rzeźbą. Jest pedagogiem oraz nauczy-
cielem malarstwa i rysunku. Można w ten sposób opisać 
artystę, wymienić jego wystawy, nagrody, plenery, pełnione 
funkcje itp., itd. Suche dane, liczby, spisy, wykazy. 

A co ceni artysta? Metafizykę i nieoczywistość, która do-
minuje w jego twórczości. Mało jest obecnie obrazów z ukry-
tym przekazem. Dzisiaj odbieramy dzieła inaczej niż w daw-
nych czasach. Symbole występowały wszędzie – w sztuce, 
w religii, ale i w życiu codziennym. Były obecne i w sacrum, 

i w profanum. Coś, co dla nas wydaje się współcześnie zwykłe, nic nie-
znaczące, w ubiegłych wiekach było bardzo istotne. Określony przed-
miot kodował w sobie wiele informacji i był ważnym przekazem pozwa-
lającym się orientować w życiu. Dzisiaj ten swoisty język kodów jest już 
mało zrozumiały. Dlatego należy cenić należy artystów, którzy chcą 
prowadzić tę trudną grę w ukryte treści z odbiorcą. 

Mirosław Goliszewski jest jednym z nich. Jego obrazy są przezna-
czone dla tych, którzy więcej wiedzą, bo wtedy więcej widzą. Cechy, 
które kojarzą się z jego twórczością, spróbuję określić pojęciami: sym-
bolizm, czasami z nutą patriotyzmu, oraz dekoracyjność (te obrazy 
w warstwie wizualnej są po prostu piękne). Jednak rozumienie tych 
pojęć przekazuje w sposób autorski, dzięki czemu jego twórczość jest 
rozpoznawalna od razu. Mnie osobiście przypomina obrazy malarzy 
holenderskich z XVI i XVII wieku. 

W swoich obrazach wykorzystuje obsesyjnie znany nam symbol 
trzech cnót – trzy mądre małpki. „Nie widzę nic złego, nie słyszę nic 
złego, nie mówię nic złego” – zdaje się mówić każda z nich. Mizaru 

ma zasłonięte oczy, Kikazaru nie chce słyszeć złych rzeczy, dlatego 
zatyka sobie uszy, a Iwazaru, żeby nie mówić o złu, zakrywa sobie 
pyszczek. Podobno też istniała czwarta małpka, Shizaru, której roz-
łożone łapki wyrażały brak zgody na czynienie zła, ale w XVII wieku 
zniknęła z ikonografii. W kulturze zachodniej różnie interpreto-
wano znaczenie tych zwierząt. Małpki, które nie widzą, nie słyszą 
i nie mówią, brano za symbol oportunizmu, przyzwolenia na zło. Ja 
wolę pierwsze, dalekowschodnie pozytywne tłumaczenie. 

W jednej z malarskich kompozycji artysta na krześle-tronie sadza 
Mizaru – to małpka, która nie chce widzieć zła. Czyżby kryła się za 
tym krytyka współczesnej sztuki, braku zgody na bylejakość otacza-
jącej nas rzeczywistości? W prawym rogu obrazu artysta umieścił 
następny symbol – człowieka idealnego (homo ad circulum), zwanego 
witruwiańskim, stworzonego przez Leonarda da Vinci. To symbol 
powszechnie znany, idealne odzwierciedlenie piękna ciała człowieka. 
Konkurencją dla niego mógłby być jedynie posąg Dawida Michała 
Anioła. Czyżby następny przekaz co artysta myśli o swoich dziełach?

Każdy obraz Goliszewskiego „udekorowany” jest wieloma symbo-
lami, niektóre z nich wielokrotnie powtarzają się (trzy małpki, drew-
niany chłopiec-zabawka, czarne ptaki) zestawione w podobny, ale 
nie taki sam sposób. 

Każdy obraz to inna historia pisana indywidualnie przez każdego 
z odbiorców. Co znaczy zestawienie tych symboli? Interpretacja 
będzie zależała od wiedzy, wrażliwości, nastroju patrzącego. Artysta 
pytany o znaczenie jego dzieł – milczy, uśmiechając się. Wysłuchując 
monologu widza na temat swoich obrazów, nie komentuje domysłów, 
a może szuka inspiracji do następnych kompozycji? 

Ewelina Pokorska
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Okręg Kielecki
Ukraińskie inspiracje Karoliny Kozieł 

Wernisaż wystawy. Prof. Ryszard Ługowski i Karolina Kozieł, 
fot. z archiwum Okręgu Kieleckiego ZPAP

Wernisaż wystawy Karoliny Kozieł,  fot. z archiwum Okręgu Kieleckiego ZPAP

Na przełomie czerwca i lipca ub. roku w kieleckiej Galerii Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków Tycjan zaprezentowana została 
wystawa malarstwa Karoliny Kozieł Kodowanie i rozkodowanie – 
inspiracje ukraińskimi motywami ludowymi. Finisaż wystawy 
zbiegł się w czasie z obroną pracy doktorskiej artystki, zrealizo-
wanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda Ługowskiego 
w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Na wystawie zaprezentowanych zostało kilkanaście 
płócien przedstawiających autorski kod inspirowany ludowym 
haftem ukraińskim.

Karolina Kozieł jest absolwentką Instytutu Sztuk Pięknych 
w Kielcach, członkiem zarządu Oddziału Kieleckiego ZPAP, czyn-
ną uczestniczką wystaw zbiorowych w  kraju i  za granicą oraz 
plenerów malarskich i  fotograficznych. Artystka ma na koncie 
szereg wystaw indywidualnych zrealizowanych w  Polsce i  na 
Ukrainie. Od wielu lat swoją sztuką stara się zwracać uwagę na 
ważne kwestie społeczne, częstymi bohaterkami jej prac są kobie-
ty dotknięte problemem chorób nowotworowych oraz konse-
kwencjami, na które w związku z tym są narażone. Silny motyw 
feministyczny w  sztuce Karoliny Kozieł pojawia się zarówno 
w treści, jak i formie wykonywanych przez nią prac. Jej sztuka 
ewoluuje, początkowa fascynacja figuratywnością i dosłownym 
cytatem zostaje obecnie zastąpiona przez abstrakcję. Autorka za-
czyna wymagać od widza  głębszego zaangażowania oraz świado-
mej interakcji w odbiorze jej prac.

Rafał Urbański
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Wernisaż wystawy Nieskończoność Karoliny Zwoniarskiej. Od lewej: 
kurator wystawy Katrina Sadrak, Karolina Zwoniarska, fot. z archiwum 
Okręgu Kieleckiego ZPAP

Prace Karoliny Zwoniarskiej w kieleckiej Galerii ZPAP, fot. z archiwum Okręgu Kieleckiego ZPAP 

Okręg Kielecki
Nieskończoność Karoliny Zwoniarskiej w kieleckiej Galerii ZPAP 

W Galerii Tycjan w sierpniu ub. roku odbyła  się wystawa Nieskoń-
czoność warszawskiej artystki Karoliny Zwoniarskiej. Malarka 
przedstawiła prace z ostatnich trzech lat działalności, motywem 
przewodnim prezentacji było ciało kobiety. Kuratorka wystawy Ka-
trina Sadrak w tekście zamieszczonym w folderze towarzyszącym 
wystawie napisała: Artystka tworzy sztukę otwartą i szczerą. Odwa-
żyła się na sportretowanie własnego ciała. Jednak zamiast niewolni-
czego naśladownictwa rzeczywistości podąża za „odczuciem natury”, 
tworząc odrealnione wizje z pogranicza jawy i snu. Akty Zwoniarskiej 
są zawsze rozpoznawalne, a wypracowany przez lata styl ukazuje 
nam wizerunki kobiety – „ubranej” w szarości, niebieskości – pełnej 
wdzięku i prostoty… W obrazach „Nieskończoności” sensualność kon-
turu rozpływa się w pustej przestrzeni. W szarości onirycznego ciała 
brakuje stóp czy twarzy, a postać jest skulona w kącie obrazu, odwró-
cona tyłem do nas i do świata.

Karolina Zwoniarska jest absolwentką Wydziału Malarstwa Aka-
demii Sztuk Pięknych w  Warszawie, swój dyplom zrealizowała 
w pracowni malarstwa prof. Mariana Czapli. Obecnie z ramienia 
Frontu Sztuki współtworzy Kamienicę Artystyczną TA3 i Galerię TA3 
w Warszawie. Jest autorką szeregu wystaw indywidualnych, uczest-
niczką sympozjów w kraju i za granicą. Została wyróżniona w kon-
kursie Obraz sezonu w Warszawie w roku 2007 oraz w I Międzyna-
rodowym Konkursie Akt w  roku 2008. Obecnie jest także 
doktorantką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach na 
kierunku sztuki piękne.

Rafał Urbański
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Okręg Kielecki
Ufodziciel – wystawa Piotra Urbanka

Otwarcie wernisażu. Piotr Urbanek (pierwszy od lewej) i Rafał Urbański, prezes 
Okręgu Kieleckiego ZPAP, fot. z archiwum Okręgu Kieleckiego ZPAP

Piotr Urbanek, w tle obrazy artysty, fot. z archiwum Okręgu Kieleckiego ZPAP

Wernisaż wystawy Ufodziciel Piotra Urbanka, fot. z archiwum Okręgu 
Kieleckiego ZPAP

Ufodziciel, czyli wystawa Piotra Urbanka w kieleckiej Galerii Ty-
cjan, której wernisaż odbył się we wrześniu ub. roku, to prezen-
tacja wielowątkowej twórczości jednego z najbardziej rozpozna-
walnych kieleckich artystów, absolwenta krakowskiej ASP 
(dyplom na Wydziale Grafiki w  Pracowni Wklęsłodruku prof. 
Stanisława Wejmana) oraz doktora sztuk pięknych Instytutu 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu im J. Kochanowskiego w Kielcach.

Artysta, z niezwykłą konsekwencją zapełniając, zabudowując 
przestrzeń pola obrazowego, wprowadza widza w nierzeczywisty, 
surrealistyczny świat. Świat będący na pograniczu marzenia sen-
nego i demonicznej, stworzonej przez artystę wizji świata. Budo-
wana w owej przestrzeni narracja – z jednej strony wychodząca 
ku widzowi, z drugiej wciągająca go opresyjnie do wnętrza obrazu 
– sprawia, że odbiorca pomimo swojego niekomfortowego poło-
żenia zaczyna „czytać” namalowane przez artystę wątki. Stawia-
jąc widza w takiej pozycji, artysta zdaje się podważać wszystko to, 
co rozpoznawalne, buduje nowe, często absurdalne i nieprzewi-
dywalne konteksty dziejących się w przestrzeni płótna scen. Sto-
sowana przez Urbanka kolorystyka, równie niepokojąca jak wy-
bierane przezeń motywy, wprowadza dysonans w  zestawieniu 
z  wybieranymi postaciami czy symbolami. Różowo-błękitne 
szkielety, żółte diabły, fioletowo-białe czaszki wpisane w motywy 
architektury nawiązujące formą do sztuki starożytnej i średnio-
wiecznej zdają się potęgować wrażenie makabryczności łagodzo-
ne jednakże kolorem. Z drugiej strony, budowane przez Urbanka 
sytuacje i wpisane weń motywy zdają się nawiązywać do paleo-
astronautyki, jak chociażby motywy przypominające te z Val Ca-
monica czy też na górze Telford. Pokazywanie astronautów, 
skrzydeł nawiązujących do sztuki Sumerów bądź masek zdają-
cych się czerpać wzorce ze sztuki Azteków pokazują, jak wielo-
wątkowa jest sztuka artysty. Płótna malowane płasko olejem zda-
ją się być zapisem drogi ku samoświadomości jako artysty 
i człowieka oraz pokazują wszystkie „narzędzia”, którymi artysta 
stara się pokazać, dokąd lub w jaki sposób ta droga prowadzi.

Iza Łazarczyk
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Okręg Krakowski
Nagroda im. Witolda Wojtkiewicza 2019:  
Sławomir Lewczuk (1938–2020)

/ Okręg Krakowski

26 listopada 2019 roku Zarząd Okręgu Krakowskiego ZPAP po raz 
dziewiętnasty wręczył Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza. To pre-
stiżowe wyróżnienie stało się już tradycją w kalendarzu krakowskich 
wydarzeń kulturalnych, a dla artystów corocznym świętem, podczas 
którego honorowany jest kolejny wybitny twórca.

Wielka aktywność Okręgu Krakowskiego ZPAP na polu działal-
ności promującej sztukę jest nie do przecenienia. Dzieje się tak od 
początku jego powstania, gdyż zrozumienie dla powagi twórczości 
artystycznej i jej roli w szeroko pojmowanej kulturze zawsze stano-
wiło jedną z podstaw funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Dla-
tego właśnie w Domu Plastyków przy ulicy Łobzowskiej 3 w Krakowie 
ponad dwadzieścia lat temu narodziła się koncepcja powołania do 
życia nagrody przyznawanej za najlepszą indywidualną wystawę 
malarstwa, rysunku lub grafiki, jaka miała miejsce w naszym mieście. 
I pomimo bardzo rozbudowanej sfery kulturalnej Krakowa, licznych 
programów dotacyjnych, istnienia dziesiątków stowarzyszeń i fundacji 

twórczych Nagroda im. Witolda Wojtkiewicza nadal jest jedynym 
wyróżnieniem w Krakowie przyznawanym artystom sztuk pięknych.

Zeszłoroczny laureat, artysta malarz Sławomir Lewczuk, nomi-
nowany był do nagrody czterokrotnie. Zorganizowana przez niego 
w Galerii Pryzmat na przełomie 2018/2019 roku w ramach cyklu 
Jubileusze wystawa Druga strona uzyskała najwyższe oceny jurorów 
dziewiętnastej edycji. Prezentacja nie budziła żadnych wątpliwości 
– wobec powagi tego malarstwa, jego niezwykłej siły oddziaływania 
i prawdy, jaką przedstawia, nie sposób przejść obojętnie i nie sposób 
zapomnieć. Powidoki przedstawianych scen, z głęboką dramaturgią 
i często wprost wstrząsającym przekazem, zostawiają w odbiorcy 
trwały ślad w postaci przejmującego obrazu rzeczywistości w jakiej na 
co dzień funkcjonuje, wynikających z niej zagrożeń i, przede wszyst-
kim, ludzkiej niedoskonałości, przejawiającej się w nieuchronnym 
dążeniu do samozagłady.

Sławomir Lewczuk, fot. Radosław Ibek

Sławomir Lewczuk, z cyklu Symptomy – Cechownia II, olej na płótnie, 
185x270 cm, 2010, własność Galeria Szyb Wilsona w Katowicach,  
fot. z archiwum Okręgu Krakowskiego ZPAP

Fragment wystawy Sławomira Lewczuka pt. Dyscyplina zapisu, Galeria Pryzmat, grudzień 2019, fot. z archiwum Okręgu Krakowskiego ZPAP

Sławomir Lewczuk, z cyklu Symptomy – Przecieki II, olej na płótnie, 
135x180 cm, 2016, fot. z archiwum Okręgu Krakowskiego ZPAP
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Twórczość Sławomira Lewczuka zmusza nas do zadania sobie trud-
nych, lecz elementarnych pytań, na które odpowiedź wymaga odwagi, 
wglądu w siebie, umiejętności samokrytyki, niewygodnego uświado-
mienia sobie własnych słabości. Jest jak wyrocznia – bezwzględna 
w swej szczerości i niedająca możliwości interpretacyjnych manipu-
lacji. Obrazowana wizja świata ma wymiar ponadczasowy, chociaż 
artysta operuje współczesnymi „rekwizytami”. Odnosi się do kondycji 
ludzkiej natury oraz do cech psychiki i mentalności człowieka, które 
mają wpływ na jego wybory i metody postępowania. Te zasady są uni-
wersalne i nie ma znaczenia, gdzie i w jakim czasie się żyje, gdyż histo-
ria człowieka to niekończąca się kronika tragedii, w której szczęście 
i spokój są jedynie ułudą chwili – krótkim blaskiem światła, po znik-
nięciu którego wszystko pogrąża się w mroku i chaosie.

Oglądając w Galerii Pryzmat listopadową wystawę Dyscyplina 
zapisu, zorganizowaną z okazji wręczenia Sławomirowi Lewczukowi 
Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza, ponownie zaproszeni zostaliśmy 

do wędrówki w głąb obrazów i na spotkanie z wykreowanymi przez 
artystę aktorami, odgrywającymi swe role w poszczególnych aktach 
trwającego wciąż malarskiego spektaklu-maratonu. Jako reżyser, 
snując swą zdyscyplinowaną opowieść, w charakterystyczny dla sie-
bie sposób, zaprezentował bardzo osobisty, symptomatyczny zapis 
przesłania, realizowany od dziesiątków lat. Po raz kolejny zadziwił 
nas ogromną wyobraźnią oraz umiejętnością precyzyjnego i jedno-
znacznego formułowania myśli. Złożona i wielowymiarowa narra-
cja życiowej opowieści artysty stała się kolejnym przyczynkiem do 
refleksji nad światem, stworzonym z wnikliwej obserwacji współ-
czesności, niestrudzenie opisywanej poprzez zaskakujące nas, ale 
jakże prawdziwe skojarzenia…

Joanna Warchoł
prezes Okręgu Krakowskiego ZPAP

Sławomir Lewczuk, fot. Radosław Ibek

Fragment wystawy Sławomira Lewczuka pt. Dyscyplina zapisu, Galeria Pryzmat, grudzień 2019, fot. z archiwum Okręgu Krakowskiego ZPAP
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/ Okręg Krakowski

Na przełomie 2019 i 2020 roku odbył się V Bożonarodzeniowy Salon 
Okręgu Krakowskiego ZPAP, będący chlubną kontynuacją idei organi-
zowania zbiorowych pokazów sztuki rodzimych artystów, która rea-
lizowana jest w Krakowie od ponad stu lat. Obecnie, od 2015 roku, 
Salon niezmiennie prezentowany jest w Pałacu Sztuki TPSP w Kra-
kowie, ciesząc się wielką popularnością – corocznie, do udziału w nim 
zgłasza swój akces coraz więcej malarzy, rzeźbiarzy i grafików. Tym 
razem pojawiła się rekordowa liczba 270 twórców, dla których ta zbio-
rowa manifestacja obecności na krakowskim rynku sztuki okazuje się 
bardzo ważna, a udział w wystawie stanowi nie tylko potrzebę indy-
widualnego zaprezentowania się, ale jest także wyrazem rozumienia 
wspólnoty działań, szeroko pojętej potrzeby bycia razem, zawodo-
wej solidarności i rozumienia celów, jakim służy.

Wystawa zwyczajowo ma charakter przeglądowy. Jest wielopoko-
leniowa – obok artystów dojrzałych, z ogromnym dorobkiem i sukce-
sami, pojawią się młodzi absolwenci wyższych uczelni artystycznych, 
dla których tak duża zbiorowa prezentacja jest jedną z pierwszych. 
Na ścianach Pałacu Sztuki istnieją więc obok siebie dzieła o różno-
rodnej tematyce, odmiennych stylizacjach, formatach, technikach… 
Tak obszerny pokaz jest przykładem niezliczonej ilości postaw arty-
stycznych, ciągłego poszukiwania i niepoliczalnej możliwości krea-
cyjnych, gdyż według Oscara Wilde’a „nie istnieje nic takiego, czego 
by sztuka nie mogła wyrazić”.

Okręg Krakowski
Bożonarodzeniowy Salon

Prezentowane obrazy, grafiki i rzeźby znów nas zadziwiły i stały 
się pretekstem do głębszych rozważań odnośnie wartości, jakie prze-
kazują i nieposkromionej niczym inwencji ich autorów, bo jak powie-
dział Émile Zola, „sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym 
przez temperament artysty”.

Kraków to miasto wyjątkowe – „zaludnione” przez kilka tysięcy 
artystów, przez cały rok tętniące mnogością festiwali, konfronta-
cji, wystaw zbiorowych i indywidualnych organizowanych przez 
muzea, instytucje kultury, prywatne galerie sztuki, stowarzysze-
nia, fundacje… Związkowe Bożonarodzeniowe Salony wpisują się 
w ten artystyczny puls miasta, na którego bogate i barwne dzieje 
mieli bezpośredni wpływ nasi starsi, w większości nieżyjący już kole-
dzy, gdyż tak się składa, że cokolwiek istotnego i godnego zapamięta-
nia w dziedzinie kultury zaistniało w ostatnim stuleciu w Krakowie, 
zawsze miało bezpośredni lub pośredni związek z Okręgiem Kra-
kowskim ZPAP. W przyszłości zapewne niejeden z obecnych twór-
ców zapisze kolejne karty wciąż realizującej się historii Krakowa.

Bożonarodzeniowy Salon 2019 jak zawsze odbył się w niezwy-
kłej aurze świąt Bożego Narodzenia. Ich wyjątkowość na pewno ma 
wpływ na ogólną atmosferę wystawy, nadając jej rodzinny, ciepły 
i uroczysty klimat. To bardzo ważne święta, w których oczekiwanie, 
miłość, wiara i życzliwość łączą ludzi. Prezentowana w tym czasie 
wystawa będąca podsumowaniem teraźniejszości, rodzi nadzieję na 
przyszłość, w której wspólny artystyczny los i łącząca nas przyjaźń 
pozwolą na dalsze spełnianie naszej artystycznej misji…

Joanna Warchoł
prezes Okręgu Krakowskiego ZPAP
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Fragmenty ekspozycji, Pałac Sztuki TPSP w Krakowie, 6 grudnia 2019 – 27 stycznia 2020, fot. Przemysław Witek



Okręg Łódzki
Africony

/ Okręg Łódzki

Africony – zorganizowana w maju ub. roku w Galerii na Piętrze 
wystawa malarstwa Andrzeja Zająca, od niedawna naszego kolegi 
i członka Okręgu Łódzkiego ZPAP – to ekspozycja jedyna w swoim 
rodzaju, prezentowana w nawiązaniu do Dnia Afryki przypadają-
cego na 25 maja. W swej oryginalnej twórczości artysta inspiruje 
się egzotyką afrykańskiej kultury. Ulubionym motywem jego obra-
zów są portrety ludzi, których spotykał podczas swoich podróży 
do Libii, Ghany, Etiopii. Urzekła go prostota ich egzystencji, suro-
wość życia blisko natury.

Artystę fascynuje koloryt Afryki, naturalne piękno tamtejszych 
kobiet i  ich niełatwa codzienność. Szczególnie ujmujące w  jego 
obrazach są postacie kobiet afrykańskich z dziećmi, matek, które 
muszą żyć w trudnych warunkach, a jednocześnie z taką godnością 
i naturalnością przyjmują swoje macierzyństwo. Z postaci przedsta-
wionych na obrazach emanuje czułość i siła jednocześnie. Afryka 
jest miejscem, gdzie szczególnie wyraziście uwidaczniają się te im-
mamentne cechy macierzyństwa, dlatego artysta zastosował orygi-
nalny, a jednocześnie prosty zabieg formalny, sakralizacji portretów 
tych kobiet. Analogia do wizerunków Matki Boskiej jest tu oczywi-
sta. Stąd właśnie tytuł wystawy: Africony.

Portrety te, wystylizowane na obrazy sakralne, miały już swoją 
pierwszą prezentację w  2017 w  Kościele Środowisk Twórczych 
w Łodzi, gdzie stanowiły kluczowe elementy bożonarodzeniowej 
stajenki zaprojektowanej na podobieństwo pracowni malarskiej. 

Wyrazistość symbolicznego przesłania dzieł podkreśla też wy-
razistość ich kolorystyki, nadrealistyczna energia barw. Artysta 
wykorzystał ostrość widzenia kształtów i kolorów w intensywnym 
blasku afrykańskiego słońca do nadania swym obrazom cech hi-
perrealizmu. To z kolei dodało wyjątkowego sensu tym wizerun-
kom, jako bytom metafizycznym, idealnym, a jednocześnie narzu-

cającym widzowi swój status materialności, który można by 
określić jako egzystencjalny „ból istnienia”. 

Aby uzyskać ciekawe efekty artystycznego wyrazu, Andrzej Zając 
eksperymentuje z wieloma technikami. Dzieła maluje techniką olej-
ną na deskach i płótnach, a także techniką akwarelową. Do tworze-
nia prac wykorzystuje często elementy kolażu, gdzie wykonane 
własnoręcznie ramy stanowią integralną kompozycję obrazu.

Wystawę malarstwa dopełniła prezentacja haftów i biżuterii in-
spirowanych afrykańskim folklorem, zaprojektowanych i wykona-
nych przez Joannę Zybert – córkę artysty, absolwentkę projektowa-
nia wnętrz na WSI w Łodzi, towarzyszkę jego egzotycznych podróży. 
Jej twórczość także stanowią afrykańskie portrety ozdobione biżu-
terią, co nadaje pracom cech kolażu. Stworzenie tych dzieł trudną 
techniką haftu krzyżykowego można z  pewnością porównać do 
formy medytacji, kontemplacyjnej zadumy. Ich delikatna, mieniąca 
się struktura przywodzi na myśl bizantyjskie mozaiki. 

Uczestnicy tego artystycznego wydarzenia na pewno będą 
wspominać jego wyjątkowo energetyczną atmosferę, którą 
spotęgowały dźwięki afrykańskich bębnów. Głośny koncert zespo-
łu Masahuku zapewne zwabił do naszej galerii jeszcze więcej gości 
– podczas wernisażu było tłoczno i wesoło. Publiczność z uwagą 
oglądała niezwykłą kolekcję dzieł Andrzeja Zająca i Joanny Zybert, 
ale też z przyjemnością degustowała przekąski i napoje. Na werni-
sażu obecne były media – Radio Łódź i TV Toya. Wspaniała atmo-
sfera tego wieczoru sprzyjała długim rozmowom o  sztuce i  no-
wych inspiracjach twórczych.

Ewa Tomporek-Fukuoka
prezes Okręgu Łódzkiego ZPAP

Prezes Okręgu Łódzkiego ZPAP Ewa Tamporek-
Fukuoka, Andrzej Zając, Joanna Zybert,  
fot. Tadeusz Niemiec

Joanna Zybert, z cyklu Afrykańskie Madonny, haft, 
biżuteria, fot. z archiwum Okręgu Łódzkiego ZPAP

Zespół muzyczny Massahuku pod 
przewodnictwem Lucjana Wesołowskiego,  
fot. Ewa Tamporek-Fukuoka

Joanna Zybert, z cyklu Afrykańskie Madonny, haft, 
fot. z archiwum Okręgu Łódzkiego ZPAP

Andrzej Zając, z cyklu African Madonna,  
fot. z archiwum Okręgu Łódzkiego ZPAP

Andrzej Zając, pośrodku rzeźba Raj utracony, 
po prawej obraz Ewa, fot. z archiwum Okręgu 
Łódzkiego ZPAP
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Okręg Łódzki
Wystawa Jacka Niewieczerzała i Przemysława Obarskiego

/ Okręg Łódzki

Zapowiedzią gorącego lata 2019 była pokazywana w czerwcu w Gale-
rii na Piętrze niezwykła wystawa dwóch artystów z Bełchatowa, któ-
rych łączy współpraca i tym razem połączył wspólny projekt, chociaż 
reprezentują zupełnie inne wizje plastyczne, dwa inne światy. Jacek 
Niewieczerzał, malarz i rzeźbiarz, absolwent Wydziału Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, objawia 
się jako artysta, dla którego sztuka to żywiołowa materia, która przy-
biera przedziwne kolory i kształty jakby ze snów i wyobrażeń. Z kolei 
Przemysław Obarski, który ukończył grafikę na Wydziale Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Toruńskiego, a obecnie kontynuuje studia dokto-
ranckie na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, sam określający się 
jako twórca intermedialny, okazał się artystą uważnym i wyważo-
nym, konstruktywistą oszczędnym w środkach wyrazu i formie – 
tworząc kompozycję przestrzenną, instalację z kijów bambusowych 
zatytułowaną Antyrama. Energię tej konstrukcji stanowi wielokie-
runkowość bambusowych wektorów i płaszczyzn tworzących skom-
plikowany układ podziałów przestrzeni.

Malarstwo Jacka Niewieczerzała to jakby naturalne odwołanie się 
do podświadomości, gdzie artysta może szczerze i bez uprzedzeń 
uzewnętrznić swój stosunek do zjawisk rzeczywistości. Instynktow-
ne wyczuwanie zjawiska, wrażenia pozostawione po osobach, prze-
żytych sytuacjach – wszystko to jest zapamiętywane przez podświa-
domość, aby tam przybrać kształt wizji, artystycznego imperatywu. 
Jego obrazy stanowią poetycką metaforę sposobu odczuwania świata, 
jako egzystencji w przenikającej się strukturze wielu rzeczywistości. 
To podróż do świata snów i wyobraźni, kolorowych i spontanicznych 
abstrakcyjnych kompozycji, w których jednak odczytujemy odwoła-
nie do materialności, rozpoznajemy kształty nam znajome w realu. 
Kształty płynnie przenikające się na powierzchni obrazów, pulsujące 
energią i kolorami jednoznacznie wskazują na afirmacyjny charakter 
malarstwa artysty, który przepuszczając przez „filtr” sztuki egzysten-
cjalne wrażenia, tworzy swój własny, dziwny świat, opowiada intym-
ny komentarz do rzeczywistości. Tematy obrazów to ślady przeżyć, 
różne aspekty istnienia, które szczególnie dotykają artystę swoją 
metafizyczną nadrealnością, poetyckością wyrazu. Szczególnie wte-
dy nadają się do przemiany w kolorowe myślokształty. Swoim malar-

Przemysław Obarski, 
instalacja Antyrama, 
fot. z archiwum Okręgu 
Łódzkiego ZPAP

Przemysław Obarski, instalacja Antyrama, fot. z archiwum Okręgu 
Łódzkiego ZPAP

Wernisaż wystawy Jacka Niewieczerzała i Przemysława Obarskiego,  
fot. z archiwum Okręgu Łódzkiego ZPAP
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Jacek Niewieczerzał, Jezioro namiętności, olej na płótnie,  
fot. z archiwum Okręgu Łódzkiego ZPAP

Jacek 
Niewieczerzał, 
Okno, olej na 
płótnie, fot. 
z archiwum 
Okręgu 
Łódzkiego ZPAP

Jacek 
Niewieczerzał, 
Rozmyślania 
o zmierzchu, olej 
na płótnie,  
fot. z archiwum 
Okręgu 
Łódzkiego ZPAP

stwem tworzy własne metamorfozy świata w chaosie i w nieokreślo-
ności, z którą się harmonizuje i utożsamia. Ujawnia się nam jako 
artysta wrażliwy, afirmujący świat spontanicznych uczuć, dobrej 
energii i piękna. Mimo że jest to malarstwo gestu i instynktu arty-
stycznego, podlega zasadom pięknego komponowania. 

Inne potrzeby estetyczne zaspokaja instalacja przestrzenna Prze-
mysława Obarskiego. Oryginalna kompozycja, która w galerii stwo-
rzyła napięcie i niepokój egzystencjalny, swoją otwartą formą zabu-
rzyła przestrzeń. Proste, bambusowe kije wiązane i podwieszane 
w różnych kierunkach chaotyczną geometrią wyrażają dążenie do 
ekspansji, wzrostu i ekspresji. 

Każda z dwóch części wystawy stanowi wzajemne tło, które pod-
kreśla poprzez swą odmienność siłę artystycznego wyrazu. Prze-
strzeń malarska to emocjonalne i energetyczne przeżycia, natomiast 
Antyrama zapewnia intelektualne i kontemplacyjne wrażenia. Autor 
napisał o swoim projekcie następująco: Tytułowa realizacja, typu en-
vironment, jest pretekstem do rozważań o artefakcie jako przedmiocie 
teoretycznym. Twórca proponuje odbiorcy próbę publicznego odczyta-
nia i przejęcie roli interaktora – równoprawnego interpretatora oraz 
współautora nielinearnej historii przedmiotu. 

Kulminacyjnym momentem wystawy był finisaż w gronie kolegów 
ze ZPAP i przyjaciół Galerii na Piętrze. W energetycznym klimacie 
wystawy świętowaliśmy spotkanie z autorami. 

Ewa Tomporek-Fukuoka
prezes Okręgu Łódzkiego ZPAP

Wernisaż wystawy Jacka Niewieczerzała i Przemysława Obarskiego,  
fot. z archiwum Okręgu Łódzkiego ZPAP

Wernisaż wystawy Jacka Niewieczerzała i Przemysława Obarskiego,  
fot. z archiwum Okręgu Łódzkiego ZPAP
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Salon 2019
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Wernisaż Salonu 2019 Oddziału Nowosądeckiego ZPAP – wystawy, 
w  której już tradycyjnie uczestniczą również artyści plastycy 
z Preszowa na Słowacji – odbył się 13 grudnia ub. roku w Nowosą-
deckiej Małej Galerii, której siedzibą jest zabytkowy dworek na 
Plantach w Nowym Sączu. Jury w składzie: prof. Stanisław Tabisz 
– przewodniczący jury, artysta malarz, rektor krakowskiej ASP, 
Joanna Warchoł – artysta malarz, prezes Okręgu Krakowskiego 
ZPAP, prof. Andrzej Szarek – artysta rzeźbiarz, Edyta Ross Pazdyk 
– historyk sztuki, Alicja Hebda – dyrektor Nowosądeckiej Małej 
Galerii zapoznało się z pracami 16 artystów i zdecydowało o po-
dziale nagród.

Barbara Adamowicz, Biały kamień bezimienny, 2019; Biały kamień 
bezimienny I, 2019; Biały kamień i bezimienny wiatr, 2019,  
fot. z archiwum Oddziału Nowosądeckiego ZPAP

Martin Kudla, Interlacing 1, 2, 3, fot. z archiwum Oddziału 
Nowosądeckiego ZPAP

Marta Hübner, bez tytułu, 2019,  
fot. z archiwum Oddziału Nowosądeckiego 
ZPAP

Michał Załuski, Wektor o przedziwnym 
zwrocie, 2019; Plan rozwikłania miejskich 
zawiłości, 2019, fot. z archiwum Oddziału 
Nowosądeckiego ZPAP

Wernisaż wystawy Salon 2019. Od lewej: dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej  
i Kultury UM Nowego Sącza dr Marcin Poręba, prezes Oddziału ZPAP w Nowym Sączu 
Barbara Adamowicz, dyrektor Nowosądeckiej Małej Galerii Alicja Hebda,  prezes Okręgu 
Krakowskiego ZPAP Joanna Warchoł, rektor ASP w Krakowie prof. Stanisław Tabisz, historyk 
sztuki w Muzeum Okręgowym  w Nowym Sączu Edyta Ross-Pazdyk, artysta rzeźbiarz, 
wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i opiekun artystyczny w Nowosądeckiej 
Małej Galerii prof. Andrzej Szarek, fot. z archiwum Oddziału Nowosądeckiego ZPAP

Magdalena Jaksa Chadaj, Znaki czasu, 2019, instalacja, fot. z archiwum Oddziału Nowosądeckiego ZPAP

Nagrodę główną im. Bolesława Barbackiego otrzymała Marta 
Hübner za zestaw prac. Nagrodę Salon 2019 otrzymał Martin 
Kudla za zestaw prac Interlacing 1, 2, 3 oraz Michał Załuski za ze-
staw prac. Złota Rama – Nagroda Honorowa Zarządu Okręgu Kra-
kowskiego ZPAP – trafiła do Magdaleny Jaksy Chadaj za pracę 
Znaki czasu. Nagrodę Honorową Rektora ASP im. Jana Matejki 
w Krakowie otrzymała Barbara Adamowicz za zestaw prac. 
Jury przy wyborze nagród kierowało się wyrazem artystycznym 
prac, doceniając drogę nieustannego poszukiwania, nowatorstwo 
i ciekawą formę wizualizacji dzieła.
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Okręg Poznański
Wokół roku 1939

/ Okręg Poznański

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Jan Wojciech Malik 
przedstawił w Empiku w Arkadii na placu Wolności w Poznaniu 
wystawę zatytułowana Nigdy więcej! Jest to kontynuacja progra-
mu malarskiego i poetyckiego autora, tym razem złożona z kilku-
nastu obrazów pojedynczych, na ogół o dużych rozmiarach, lub 
w formie poliptycznych cykli. 

Pierwszy rzut oka na ekspozycję wydobywa z niej dominujące 
barwy szarości, czerni, bieli i czerwieni. Nad zasnutym chmurami 
niebem unoszą się jak klucze przelatujących ptaków flagi w narodo-
wych barwach – proporce zdjęte z ułańskich lanc. Ciemnoszaro-
-czarna ziemia usłana jest już zniekształconymi, wybielonymi koś-
ćmi, tu i ówdzie zachowującymi kształt czaszek kontrastujących 
z ostrą czerwienią barwy skrzepłej krwi, często wtapiające się swą 
już skruszoną strukturą w grudy zrytej ziemi. Zarys dłoni dotyka 
gładzi kopuły skamieniałej głowy gestem wiecznego pożegnania. 
Bryły hełmów złożonych obok siebie układają się jak w motywie 
martwej natury, lecz to konwencjonalne określenie motywu malar-
skiego ma tu dalekie znaczenie od technicznego pojęcia. Z pola, na 
którym je ułożono, przenika w  stronę widza powiew o  zapachu 
śmierci. Przenikliwie wilgotny, niedający się odgarnąć z twarzy pa-
trzącego. Trzy karabiny trzech różnych armii zwieńczone trzema 
hełmami wbite bagnetami w glebę tworzą symboliczny znak – tra-
giczne logo przestrogi. Tytuł tego obrazu Równi wobec śmierci jest 
syntezą dramatu dziejowego, ponadnarodowego. 

Jednakże los naszych żołnierzy, poległych w tamtych i wielu 
innych dniach, miesiącach i  latach, odzywa się echem tak nam 
znanych słów i zdań, tytułów innych dzieł autora: Nierówna walka 
1939, Pokonani, Rozdziobią nas i wśród innych – Dobosz. Kolorowy, 
nawiązujący do patriotycznej pocztówki obraz chłopca z charak-
terystycznym wyposażeniem, w wojskowej czapce z innej histo-
rycznie epoki – staje się w tle ekspozycji wieloznacznym, uniwer-
salnym dla nas znakiem. Wieloznacznym: pamięci i zobowiązania 
przez wszystkie tamte tragiczne zdarzenia – do stałej gotowości.

Malik dołączył do swej wstrząsająco wyciszonej, refleksyjnej, 
lecz przez to tak bardzo ekspresyjnej, poruszającej struny naszej 
wrażliwości prezentacji, cztery rozbudowane wiersze – jak elegie. 
Oto wyimki z ostatniej z nich: „Dziękuję za minutę ciszy, / Za mil-
czenie”; „Myślę, że w ciszy jest pamięć, / Przestroga i dbałość / 
O tych, co za nas odeszli / Do bram otwartego nieba”.

prof. dr hab. Jacek Juszczyk 

Jan Wojciech Malik,  
Po bitwie, 2019, płótno, 
olej, akryl 120x70 cm,  
fot. z archiwum artysty

Jan Wojciech Malik, Rozdziobią, 2019, akryl, 80x80 cm, 
fot. z archiwum artysty

Jan Wojciech Malik, Równi wobec śmierci, 2019, akryl, 95x140 cm,  
fot. z archiwum artysty

Jan Wojciech Malik, Walka nierówna 1939, 2019, akryl, 95x140 cm,  
fot. z archiwum artysty
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Okręg Poznański
Od nowa 2020

/ Okręg Poznański

W lutym i marcu 2020 roku odbyła się wystawa sztuki artystów 
Okręgu Poznańskiego ZPAP Od nowa 2020 pod patronatem prezesa 
Zarządu Głównego ZPAP Janusza Janowskiego. Ekspozycję zapre-
zentowano w Sali Wydarzeń Empiku w budynku Arkadii na placu 
Wolności w Poznaniu. Arkadia to zabytkowy budynek z 1809 roku 
w samym centrum miasta, kiedyś teatr miejski, w którym koncer-
tował Paganini, Liszt i inni, dziś siedziba Teatru 8 Dnia, Wydawni-
ctwa Miejskiego i główna siedziba Empiku w Poznaniu. Wystawa 
była jednocześnie konkursem sztuki artystów Okręgu Poznańskie-
go ZPAP. Kuratorem został Jan Wojciech Malik, doświadczony orga-
nizator wielu wystaw i konkursów malarskich, który zredagował 
regulamin oraz zaproponował wystawę jako cykliczną raz w roku. 
Wystawa wiązała się z przeorganizowaniem struktur związkowych 
w Poznaniu (stąd: „od nowa”).

Celem Od nowy 2020 był przegląd i promocja malarstwa współ-
czesnego i grafiki artystów oraz prezentacji i wykładów wybitnych 
twórców środowiska ZPAP w Poznaniu. Podczas sobotnich spotkań 
wystąpili: Mark Maksimovich (wykład Grafika-murale i wycinanka), 
prof. Andrzej Maciej Łubowski (Malarstwo a architektura), dr Paweł 
Napierała (Działania malarskie), Jan W. Malik (Realizm dzisiaj w ma-
larstwie), dr Agnieszka Balewska (Malarstwo metafizyczne), Włodzi-
mierz Mazanka (Portrety metaforyczne), Danuta Cybulska (Moda).

Na wystawę – konkurs przyjmowane były prace w dowolnej tech-
nice malarskiej oraz prace graficzne, w tym rysunek. Ze względu na 
warunki ekspozycji w  Empiku liczba prac była ograniczona do 
dwóch jednego autora W dniu otwarcia wystawy jury w składzie: 
prof. Jacek Juszczyk – krytyk sztuki, dr Janusz Janowski – prezes 
ZG ZPAP, Włodzimierz Nowaczyk – były kurator Galerii Sztuki 
Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu przyznało nagrody 
i wyróżnienia. Pierwszą nagrodę otrzymał Włodzimierz Mazanka, 
drugą Paweł Napierała, trzecią Jan Wojciech Malik. Wyróżnienia: 
Paulina Misiak, Mark Maksimovich, Arkadiusz Marcinkowski.

Wystawa w dniu otwarcia zgromadziła liczne grono miłośników 
sztuki, a w kolejnych dniach i w spotkaniach z cyklu Soboty ze sztu-
ką – bardzo licznych zainteresowanych. Lokalizacja Galerii Empik 
Arkadia w centrum miasta Poznania – bowiem teraz Sala Wydarzeń 
Empiku w Poznaniu będzie galerią związkową prowadzoną przez 
kuratora galerii Jana Wojciecha Malika – pozwoli na promocję i pre-
zentację sztuki członków Okręgu Poznańskiego ZPAP. 

Jan Wojciech Malik 

Włodzimierz Mazanka, 3 krople deszczu, 
olej, 50x50 cm, fot. z archiwum Okręgu 
Poznańskiego ZPAP

Arkadiusz Marcinkowski, Fluksus 101, 
druk cyfrowy, fragment,  fot. z archiwum 
Okręgu Poznańskiego ZPAP

Jan Wojciech Malik, Cisza po wojnie, akryl, 95x145 cm, fot. z archiwum Okręgu 
Poznańskiego ZPAP

Fragment ekspozycji  wystawy Od nowa 2020, Empik Arkadia Poznań, luty 
– marzec 2020, fot. z archiwum Okręgu Poznańskiego ZPAP

Mark Maksimovich, Mały ułan, 2019, 
10x7 m, mural w Śremie, fot. z archiwum 
Okręgu Poznańskiego ZPAP

Paweł Napierała,  Fast like a lambo, olej,  
130x140 cm, fot. z archiwum Okręgu 
Poznańskiego ZPAP

Jan Wojciech Malik, Biało-czerwona,  
akryl, 80x60 cm, fot. z archiwum Okręgu 
Poznańskiego ZPAP
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Okręg Toruński 
Konstelacje – Poza horyzont

/ Okręg Toruński 

Jesienią 2019 roku odbyła się organizowana przez Okręg Toruń-
ski ZPAP pierwsza edycja konkursu Konstelacje – Poza horyzont, 
w której wzięło udział ponad siedemdziesięciu twórców z całej 
Polski. Konkurs ma charakter otwarty i jego ideą jest prezentacja 
ciekawych postaw twórczych bez jakiegokolwiek kategoryzowa-
nia na dyscypliny sztuki, dlatego też można było nadsyłać nie tyl-
ko realizacje plastyczne mieszczące się w klasycznych gatunkach 
sztuki, ale także instalacje, obiekty, wideo, animację i performan-
ce. W przypadku propozycji instalacyjnych, z uwagi na ograniczo-
ne możliwości przestrzenne, oceniane były koncepcje z opisem, 
a następnie te zakwalifikowane, mające duże rozmiary, uzyskiwa-
ły zaproszenie do jednej z dwóch galerii w odrębnych terminach 
po wystawie pokonkursowej. Natomiast propozycje performance 
prezentowane były tuż po zakończeniu wystawy głównej w for-
mie corocznego festiwalu Koło Czasu, odbywającego się w Toru-
niu od 2007 roku.

W pierwszej edycji konkursu główną nagrodę otrzymał Andrzej 
Piotrowicz z Białegostoku za obraz Koziołek – za ekspresję formy, 
koloru i faktury oraz za odwołanie się do biblijnej tematyki i prze-

Artur Janasik, Konstelacje, performance, 2019, fot. z archiwum artysty

Michał Nowak, Plaża,  
olej na płótnie, 2017,  
fot. z archiwum artysty

Yaryna Shumska, Kilogramy 
pamięci, performance, 2019, 
fot. z archiwum artysty

Andrzej Piotrowicz, 
Koziołek, olej na płótnie, 
2018, fot. z archiwum artysty

transponowanie jej znaczeń na bieżącą sytuację geopolityczną. 
Dwie drugie równorzędne nagrody przyznano Jadwidze Mitko-
-Rudź z  Katowic za graficzną instalację świetlną Przestrzenie 
uświadomione 2 – doceniając konstelacyjno-świetlną wypowiedź, 
utrzymaną w rygorach syntezy formy – oraz Michałowi Nowakowi 
z Warszawy za obraz Plaża, w którym autor podjął temat z życia 
potocznego, prezentując wysokiej klasy wartości kolorystyczne 
i zastosowanie wyrafinowanej faktury. Jury zdecydowało także 
o przyznaniu wyróżnień honorowych, które otrzymali Marta Ro-
senthal z Bydgoszczy, Kamil Emanuel Klonowski z Krakowa i Pa-
weł Łyjak z Warszawy. Z kolei wyróżnienie specjalne przyznano 
Wiesławowi Smużnemu z Torunia za instalację Uratowane plony, 
interdyscyplinarny – planszowy i  bryło-przestrzenny, składany 
obiekt dokumentalny, symboliczny i utylitarny z 2019 roku – do-
ceniając autentyczny i pogłębiony sposób wypowiedzi artystycz-
nej, mieszczący się w szeroko pojętym obszarze sztuki ziemi. 

Marian Stępak
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Okręg Warszawski
Grafiteka 2019
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Grafiteka 2019, fot. z archiwum Okręgu Warszawskiego ZPAPGrafiteka 2019, fot. z archiwum Okręgu Warszawskiego ZPAP

Doroczna wystawa Sekcji Grafiki Okręgu Warszawskiego ZPAP oraz 
wystawa pokonkursowa II Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Arty-
stycznej Grafiteka w Galerii DAP OW ZPAP w Warszawie przy ulicy 
Mazowieckiej 11A od 3 listopada do 5 grudnia ub. roku.

Grafika jest mi szczególnie bliska, dlatego od dłuższego czasu z sym-
patią i rosnącym zainteresowaniem obserwuję doroczne wystawy 
Grafiteki. Z każdą kolejną jej odsłoną umacniam się w przekona-
niu, że jedna z najciekawszych wystaw prezentowanych w Galerii 
Domu Artysty Plastyka powinna znaleźć należną jej pozycję w kalen-
darzu wydarzeń plastycznych stolicy. Doroczny przegląd dokonań 
członków Sekcji Grafiki Okręgu Warszawskiego ZPAP, wzbogacony 
o udział zaproszonych gości profesorów oraz innych wybitnych arty-
stów, stwarza znakomitą okazję do podjęcia dyskusji na temat kon-
dycji całego środowiska.

W 2017 roku włączono do programu wystawy organizację (w cyklu 
biennale) Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Artystycznej Grafiteka. 
Pierwsza edycja konkursu miała charakter pilotażowy, stąd jego wynik 
nie był jeszcze imponujący. Na wystawie pokazano 35 prac 23 auto-
rów. W bieżącym roku zainteresowanie konkursem wzrosło w sposób 

Katarzyna Betlińska, 
komisarz konkursu 
Grafiteka 2019,  
fot.  Maria Krawczyk

Bożena Korulska, kurator wystawy Grafiteka 2019,  
fot. z archiwum Okręgu Warszawskiego ZPAP

Od lewej: kurator wystawy Bożena Korulska, juror, prezes Okręgu 
Warszawskiego ZPAP Bożenna Leszczyńska, komisarz wystawy Katarzyna 
Betlińska, juror Iwona Cur, komisarz Wanda Badowska-Tworowska,  
fot. z archiwum Okręgu Warszawskiego ZPAP
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znaczący. Do wystawy zakwalifikowano 89 prac 46 artystów. Wśród 
uczestników są absolwenci i pracownicy wyższych uczelni artystycz-
nych z Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy, 
Wrocławia i różnie nazywanych wydziałów sztuki funkcjonujących 
w strukturze uniwersytetów takich miast jak Cieszyn, Częstochowa, 
Lublin, Toruń i Rzeszów. Z satysfakcją należy podkreślić obecność 
wielu dobrych, a niekiedy wręcz znakomitych prac. Na wystawie 
dominującą grupę tworzą grafiki wykonane w technikach tradycyj-
nych. Wysoki poziom artystyczny i doskonałe opanowanie tajników 
warsztatu znalazły potwierdzenie w werdyktach jury.

Pierwsze miejsce oraz Nagrodę Prezesa Okręgu Warszawskiego 
ZPAP w postaci wystawy w kameralnej Galerii 022 otrzymał Kacper 
Bożek za dwie grafiki zrealizowane w technikach druku wklęsłego – 
akwaforcie, mezzotincie i miękkim werniksie. Mistrzowska spraw-
ność warsztatowa służy artyście do przekazania bogactwa treści. 

Agnieszka Maćkowiak zdobyła drugą nagrodę za plasujący się w nur-
cie abstrakcji geometrycznej linoryt pt. t_001. Trzecią nagrodę uzy-
skała Eleonora Wasielewska za dwa linoryty Po drugiej stronie lustra. 
Nagrodę Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie dla Młodego 
Grafika przyznano Annie Tarnowskiej za wielkoformatowe wykonane 
w technice suchej igły prace pt. Emanacja i Zderzenie. Jury przyznało 
trzy wyróżnienia. Agnieszka Lech-Bińczycka uzyskała je za wykonane 
w technice odprysku korundowego prace z cyklu Ja-Ona Jedwab IV 
oraz Myjąca się. Monika Pałka została wyróżniona za zestaw wykona-
nych techniką druku cyfrowego prac: Labirynt, Bieg I i Bieg II. Ostatnia 
z wyróżnionych, Anna Trojanowska, prezentuje litografie: Dereferen-
cje 07, Schemat randomizacji 05, Schemat randomizacji 09.

Maria Teresa Krawczyk
(w tekście wykorzystano fragmenty wstępu do katalogu wystawy) 

Kacper Bożek, Ministerstwo, 65x99 cm, mezzotinta, miękki werniks, 2019, 
fot. z archiwum Okręgu Warszawskiego ZPAP

Agnieszka  Maćkowiak, t 001, 120x150 cm, linoryt, 2018, 
fot. z archiwum Okręgu Warszawskiego ZPAP

Eleonora Wasielewska, Po drugiej stronie lustra I, 
70x100 cm, linoryt, 2018, fot. z archiwum Okręgu 
Warszawskiego ZPAP

Eleonora Wasielewska, Po drugiej stronie lustra, 
70x100 cm, linoryt, 2018, fot. z archiwum Okręgu 
Warszawskiego ZPAP

Kacper Bożek, Kontrola Rodzicielska, 70x100 cm, akwaforta, mezzotinta, 
miękki werniks, 2018, fot. z archiwum Okręgu Warszawskiego ZPAP
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Okręg Warszawski
Symfonia – troska o syntezę sztuk 

Powołana do życia w roku 2009 Grupa Twórcza Symfonia działa 
w ramach Okręgu Warszawskiego ZPAP. Naszym mottem jest „syn-
teza sztuk” rodem z romantycznej tradycji correspondance des arts, 
która stała się busolą i drogowskazem dla poczynań artystycznych 
grupy. Dla twórców, którzy od początku współpracują z nami, muzyka 
jest ważnym, ale i egzystencjalnie niezbędnym elementem życia oraz 
twórczości. O tym, jak bliskie są związki malarstwa z muzyką, świad-
czą takie określenia, jak chociażby kompozycja, rytm, kontrast, kon-
trapunkt, koloryt, dynamika, statyka, tonacja, harmonia, dysonans… 
Oczywiście każdy z twórców na swój sposób konkretyzuje – według 
własnych kryteriów wyobraźni, w swojej niepowtarzalnej poetyce, 
stylistyce oraz dynamice twórczej – to trudne zadanie projekcji jednej 
sztuki na drugą. Przy czym nie chodzi tutaj rzecz jasna o ilustrowa-
nie muzyki w malarstwie, ale między innymi o przekazanie i wyra-
żenie emocji, jakie ona wywołuje u artysty.

W 2019 roku zorganizowaliśmy w filharmoniach dwóch miast dwie 
duże wystawy poświęcone muzyce. W zaprzyjaźnionej z nami nowo-
czesnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach (w której wystawiamy 
swoje dzieła już niemal od początku jej działalności) zorganizowali-
śmy wystawę Moniuszko, poświęconą muzyce Stanisława Moniuszki 
z okazji dwusetnej rocznicy urodzin tego wybitnego polskiego kom-
pozytora. Rok 2019 został ogłoszony Rokiem Moniuszkowskim i jak 
podkreślał Waldemar Dąbrowski, dyrektor Opery Narodowej, głów-
nym celem obchodów było przywrócenie Moniuszce należytej rangi 
wśród twórców narodowych, popularyzowanie jego bogatego dorobku 
oraz promocja osiągnięć poza granicami naszego kraju. Grupa Twór-
cza Symfonia, która rozpoczęła swoją działalność od zorganizowania 
w 2010 roku wystawy towarzyszącej 48. Festiwalowi Moniuszkowskiemu 
w Kudowie Zdroju, ma spore osiągnięcia w propagowaniu autora Halki 
w kontekście „syntezy sztuk” i jest dobrym przykładem działalności 
mającej na celu zbliżenie muzyki i malarstwa. Nasze wystawy w Pol-
sce cieszą się dużym powodzeniem, więc może warto z tą inicjatywą 
wyjść na zewnątrz. Dlatego postanowiliśmy włączyć się w obchody 
Roku Moniuszkowskiego mimo dość krótkiego czasu na przygotowa-
nia. ZPAP poparł naszą inicjatywę i w ramach Funduszu Wspierania 
i Promowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków dofinansował 
nasz katalog, co zmobilizowało nas do jeszcze większej pracy. Nasze 
moralne prawo do zajmowania się tego typu działalnością wynika 
z tego, że na przestrzeni minionej dekady zorganizowaliśmy już 20 
wystaw udokumentowanych profesjonalnymi katalogami: Symfonia, 
Jazz, Kolberg, Lutosławski, Chopin, Paderewski, Moniuszko. Obecnie, 
po dziesięciu latach sporych sukcesów, spięliśmy rocznicową klamrą 
tamte pierwsze nasze loty w Kudowie Zdroju z czasami współczesnymi.

/ Okręg Warszawski

Otwarcie wystawy Moniuszko w filharmonii w Kielcach. Od lewej: zastępca 
dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej Jacek Rudnicki, Anna Forycka-
Putiatycka, Barbara Bielecka-Woźniczko, Teresa Pastuszka-Kowalska, 
prof. Aleksander Marek Zyśko, Dariusz Kowalski Kodar,  
fot. z archiwum GT Symfonia

Wernisaż wystawy Moniuszko w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, 
2019, fot. Anna Forycka-Putiatycka

Barbara Bielecka-Woźniczko, Paria 
Moniuszko, akryl, olej na płótnie, 
100x100 cm, 2019, fot. z archiwum 
artysty

Alina Dorada-Krawczyk, Mazur,  
akryl na płótnie, 2019, 100x130 cm,   
fot. z archiwum artysty

Magdalena Dobrucka, Oratorium, 
śr. 23 cm brąz, 2017, fot. 
z archiwum artysty

Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska, 
Stanisław Moniuszko, brąz,   
23x23 cm, 2019,  
fot. z archiwum artysty

Dariusz Kowalski Kodar,  Halka, 
brąz, granit, 59x30x25 cm, 2018,  
fot. z archiwum artysty

Jan Brodziak, Sielanka, technika 
własna na płótnie, 115x94,5 cm, 2014, 
fot. z archiwum artysty

Mirosław Miroński,  
Bajka – Opowieść zimowa,  
akryl na płótnie,  110x110 cm,  2019, 
fot. z archiwum artysty
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W Jubileuszowym Roku zorganizowaliśmy ekspozycję Paderew-
ski, poświęconą Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Wystawa uzyskała 
Patronat Narodowy Prezydenta Andrzeja Dudy w setną rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Wydaliśmy bardzo ładny kata-
log, w którym zamieściliśmy list Prezydenta RP do nas, artystów. Po 
rozesłaniu katalogów do różnych instytucji kulturalnych dostaliśmy 
wiele ciepłych słów i ofert, a wśród nich odpowiedź z Bydgoszczy: 
Towarzystwo im I.J. Paderewskiego zaproponowało nam zorganizo-
wanie wystawy w jednej z najstarszych filharmonii w naszym kraju. 
Placówka ta od początku swego istnienia hołdowała zasadzie „syn-
tezy sztuk”, kolekcjonując malarstwo i rzeźbę współczesnych arty-
stów polskich. W ten sposób powiększyła ona znacznie swoje bogate 
zbiory muzyczne o zasoby sztuk plastycznych. Na przykład na kory-
tarzach wśród rzeźb eksponowane są gobeliny utkane na podstawie 
obrazów mojego mistrza Tadeusza Brzozowskiego, co znacznie pod-
niosło rangę naszej ekspozycji. Wystawę prezentowaliśmy podczas XI 
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego 
we foyer wspomnianej filharmonii, noszącej imię Ignacego Jana Pade-
rewskiego. Naszą twórczością chcieliśmy pokazać, jak ważna jest rola 
artystów (muzyków, malarzy, rzeźbiarzy, poetów, literatów, twórców 
baletu) w życiu narodu. Sztuka koi namiętności, wprowadza harmo-
nię oraz piękno w sercach ludzkich – słowem inspiruje. W trudnych 
czasach, w jakich żył, Paderewski wznosił się ponad podziały i spory, 
odwołując się do wyższych ideałów: jedności, poświęcenia i pracy dla 
dobra wspólnego. Oczywiście miał wielki talent, ale też wybitnym był 
mężem stanu. Rola, jaką odegrał w naszej historii, jest nie do przece-
nienia – był najwspanialszym ambasadorem Polski w świecie. Rów-
nież my, działając na niwie artystycznej w ramach Grupy Twórczej 
Symfonia, chcemy zbiorowym wysiłkiem wiele dokonać dla sztuki 
w naszej ojczyźnie, kontynuując dzieło wielkiego poprzednika. 

Do naszej grupy od wielu lat należą znakomici artyści: Marek Ała-
szewski, Wanda Badowska-Twarowska, Barbara Bielecka-Woźniczko, 
Jan Brodziak, Alina Dorada-Krawczyk, Edyta Dzierż, Anna Forycka-
-Putiatycka, Magdalena Hajnosz, Bożena Korulska, Janusz Lewan-
dowski, Bożena Leszczyńska, Bogusław Lustyk, Jacek Maślankiewicz, 
Mirosław Miroński, Anna Małgorzata Roszkowska. Organizując dwie 
ostatnie wystawy, zaprosiliśmy do grupy również znanych rzeźbia-
rzy i medalierów: Majida Jammoula, Dariusza Kowalskiego Kodara, 
Teresę Pastuszkę-Kowalską, Marka Zyśko, Magdalenę Dobrucką, Annę 
Wątróbską-Wdowiarską oraz jej matkę, nieżyjącą już, wybitną meda-
lierkę Stanisławę Wątróbską-Frindt. To połączenie malarstwa z rzeź-
bami wzbogaciło artystycznie nasze wystawy i nadało im dodatkową 
rangę, a piękne medale, w swej formie bardziej konkretnej i realistycz-
nej, sprawiły, że ekspozycja stała się bardziej czytelna dla odbiorców.

Anna Forycka-Putiatycka

/ Okręg Warszawski

Alina Dorada-Krawczyk, 
Sztandary i pozory,  

olej na płótnie,  
100x100 cm, 2012,  

fot. z archiwum artysty

Bogusław Lustyk, 
Portret I.J. 

Paderewskiego, pastel, 
100x80 cm, 2018,  

fot. z archiwum 
artysty

Anna Forycka-Putiatycka, Na patriotycznej nucie 1, olej na płótnie,  
100x150 cm, 2018, fot. z archiwum artysty

Anna Forycka-Putiatycka, Na patriotycznej nucie 2, olej na płótnie,  
100x150 cm, 2018, fot. z archiwum artyst

Anna Forycka-
Putiatycka, Erupcja 

suwerennosci, olej na 
płótnie, 100x100 cm, 
2018,  fot. archiwum 

artysty



Halina Maszkiewicz, Regaty, olej na płótnie, 2019, fot. z archiwum artysty

Halina Maszkiewicz, Kwiaty, tempera na kartonie, 2019, fot. z archiwum 

Halina Maszkiewicz, We mgle, tempera na kartonie, 2019, fot. z archiwum artysty

Halina Maszkiewicz, Aleja parkowa, olej na płótnie, 2019, fot. z archiwum artysty 

Halina Maszkiewicz, Na brzegu, olej na płótnie, 2019, fot. z archiwum artysty

W listopadzie ub. roku galeria Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego ZPAP 
zaprezentowała wystawę prac Haliny Maszkiewicz. Jej malarstwo to 
rozprawa o strukturze światła. Niczym rasowa fizyczka kwantowa 
(a może astrofizyczka) analizuje ona i wykreśla nici powiązań między 
atomami i cząstkami (supernowymi i czarnymi dziurami). Wszystkie 
stwarzane przez nią bryły tańczą powiązane liniami wizualizującymi 
niewidocznych (a przecież najsilniejszych) sił wiążących wszystko 
ze sobą. Jest w tym nerwowość, jest w tym ekspresja, jest też bez-
kompromisowość linii i smug definiujących niewidzialny świat. Jej 
kwiaty zdają się kłuć niczym osty, pejzaż parkowy staje się zaczaro-
wanym gajem akcji. Lecz jest w tym radość.

Okręg Zielonogórski
Malarstwo Haliny Maszkiewicz 

/ Okręg Zielonogórski
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Okręg Zielonogórski 
Małgorzata Bukowicz – 35 lat pracy twórczej

/ Okręg Zielonogórski 

W grudniu ub. roku w galerii Pro Arte w Zielonej Górze z okazji 
35-lecia pracy twórczej miała miejsce wystawa prac Małgorzaty 
Bukowicz. Artystka posługuje się wieloma technikami, wykorzy-
stując różne materiały Jest absolwentką rzeźby na wrocławskiej 
Akademii Sztuk Pięknych i jej warsztat rzeźbiarski dominuje nie-
malże we wszystkich realizacjach. W trakcie studiów pod okiem 
prof. Krystyny Cybińskiej zgłębiała tajniki ceramiki artystycznej, 
która obecna jest w zarówno w jej życiu, jak i twórczości do dnia 
dzisiejszego. Już dyplom obroniony w 1984 roku łączył ceramikę 
i rzeźbę. Od kilku lat pracuje również w szkle. Swoją przygodę ze 
szkłem artystycznym rozpoczęła od drobnych prac witrażowych 
i eksperymentów łączących szkło i ceramikę, a obecnie realizuje 
duże dzieła wykonane techniką fussingu. Niezależnie od wybra-
nej techniki i materiału prace Bukowicz cechuje zawsze perfekcja 
warsztatowa i wysokie walory estetyczne.

Artystka w swoich pracach wykorzystuje często szamot, for-
mowany ręcznie, tradycyjnymi technikami ceramicznymi, sku-
piając się głównie na formie powstających prac, wzbogacając je 
nierzadko kolorem uzyskanym za pomocą użycia barwnych 
szkliw – ulubionych turkusów, błękitów, czerwieni i oranży. Jak 
sama twierdzi, jej prace są albo niezwykle barwne, albo minima-
listyczne i utrzymane w czerni, w zależności od emocji i nastroju, 
w  jakim znajduje się w  chwili tworzenia. Bardzo istotnym ele-
mentem jej twórczości jest rysunek, spontaniczny, wykonany 
często prostymi narzędziami. Bohaterami rysunków są zwierzę-
ta, ulubione motywy psów i ptaków powracające w kolejnych pra-
cach. Rysunek stanowi też bardzo ważny element w procesie po-
wstawania rzeźbiarskich realizacji autorki, to on jest punktem 
wyjścia do rodzących się pomysłów wykonywanych później na 
bazie szkiców w brązie, glinie czy szkle. W pracach rysunkowych 

Wystawa prac Małgorzaty Bukowicz, fot. z archiwum artysty Wystawa prac Małgorzaty Bukowicz, fot. z archiwum artysty 

Wystawa prac Małgorzaty Bukowicz, fot. z archiwum artysty Małgorzata Bukowicz, obiekt 1 i 2, ceramika naked raku, wys. 34cm, 2019, fot. z archiwum artysty 
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pojawiają się również elementy architektoniczne, obrazy miejsc 
zapamiętane w  trakcie licznych podróży, fantastyczne wizje 
wnętrz kościołów, domów, oddane ze szczegółową precyzją. Ar-
tystka w swoich podróżach eksploruje południe Europy – Włochy, 
Hiszpanię, Portugalię – skupiając się na pejzażu i architekturze, 
zwracając szczególną uwagę na koneksje między danym miej-
scem, jego historycznym ukształtowaniem, otaczającym je krajo-
brazem, użytymi materiałami, charakterystycznymi dla danego 
regionu detalami architektonicznymi i ornamentami. Jej pasją 
jest historia sztuki, ale jak twierdzi, nie interesują jej kolekcje 
muzealne zwiedzanych miejsc, a raczej ich charakter budowany 
przez stulecia, atmosfera kryjąca się w najdrobniejszych szczegó-
łach, fakturach, kolorystyce.

Wystawy Małgorzaty Bukowicz stanowią zawsze przemyślane, 
zamknięte projekty, podsumowujące kolejne etapy jej twórczości. 

Dotyczy to zarówno poszukiwań formalnych i fascynacji nowymi 
technikami, jak również przekazu, dialogu z  widzem. Każda 
z  nich poza warstwą estetyczną snuje opowieść inspirowaną 
przeżyciami samej autorki, jest intymną przestrzenią wykreowa-
ną za pomocą obiektów i rysunkowych historii, nie narzuca się 
jednak odbiorcy pozwalając mu na swobodną interpretację i wę-
drówkę po magicznym, nostalgicznym świecie, pełnym symboli 
zaczerpniętych z historii oraz współczesności.

Trzydzieści pięć lat od uzyskania dyplomu artystka kreuje po 
raz kolejny intymną przestrzeń, w której można zatopić się w re-
fleksji nad codziennością i historią, zatrzymać na chwilę i poma-
rzyć o dalekich miejscach bądź przypomnieć sobie widziane kra-
jobrazy.

Agnieszka Kurgan

Małgorzata Bukowicz, Brama, ceramika naked raku, 
porcelana, wys. 72 cm, 2019, fot. z archiwum artysty

Małgorzata Bukowicz, 
Cyprysy, rysunek tuszem, 

100x70 cm, 2019,  
fot. z archiwum artysty 

Małgorzata Bukowicz, 
Gra, ceramika naked raku, 

porcelana, wys. 16 cm, 2019, 
fot. z archiwum artysty

Małgorzata Bukowicz, Usta, ceramika naked raku, silikon, wys. 34 
cm, 2019, fot. z archiwum artysty
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